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Volem cantar els vells carrers de la ciutat. Volem cantar

VITALITÄT,

trui aquest vell carrer de Barcelona, que pot ésser presentat
coi a sbnbol de les glòries de la població i de les virtuts de la

(DEL. NOISTR6 REOACTOR-COPM12141:004.41sAL

raça. Carrer vell, per?) modern alhora. Secular, i ple de vida mol. Carrer estret, carrer discret, carrer intim. Irregular, però
no massa. Ni molt recte, ni molt tort. Ni molt llarg, ni molt
turt. Ni luxós, ni sòrdid. Carrer menestral, feiner, catalaniesim
j barcelonissim.
Salut, carrer de la Boquerial Salut per tu i py: les teves
botjeues i pela teus botiguers, i pels temo client si pela tesis veïns
pelo teus vianants!
Tu aboclues damunt la Barcelona democratice i autentica
d doll de camisa; i corbates i colls i punys que surt del teu
coro de l'abundància! Com el teu germà, el carrer de la Portaferets empori de teles i draps, peces de vestir i material de
confeccions. I entremig de les teves botigues de roba confecioriada i per confeccionar, apareix la nota una mica feixuga d'alguna que altra ferreteria i la nota alegre dels basars modestos
on abunden les jo guines d'infants i on els preus són comptats
generalment per céntima.
La teva tradició, carrer de la Boqueria, et Higa a la Barre.= medieval, la dels consellers i el Consell de Cent, la de les
io maritimes i els cómele mercantils, la del Palau de la Genenlitat i la Llotja de Mar.
Si comparem el carrer de la Boqueria prolongat pel carrer

• carrera de Ferran i Pelai, veurem tota la diferencia psicogica—puix que les vies públiques tenen també llur psicologia
-que hi ha entre aquella carrers de l'Edat mitjana, amb sonors
"oras típico, i aquests carrers vuitcentistes, més rics, mes
i mes freds.
Per això cantem avui la glòria democratice i la tradició ca:alanesca del carrer de la Boqueria, que té noblesa sente títols,
roblesa d'ànima. Hl ha coses que en algun carrer barceloni, pasten precisament al carrer de la Boqueria.
Cantin uns altres els passeigs magnifica, les dilatades avin:des, les cases monumentals, els establiments règiament decorats i els aparadors espléndida. Nosaltres dediquem el nostre
cant cordial al carrer de la Boqueria, humil i atrafegat, irreg-uar i estret, per on aleteja l'esperit de la ciutat nostra.

Full de dietari
UNA EXPOSICIO 1 UN
RECORD

L'AJUNTAMENT DE REUS

Segons ditt un diari de Reue, el reglo d'aquell Ajuntament N'Enric
1.41 ti presentada lo dinsissió amb
recaer irrevocable. •
»gris que el dekgat governatiu
-t ha acceptat rernsentada dimissió,
vial momees« n'haiirien se:e clec o ais /1Ih".
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L'ALCALDE DE PALAFRU-

1

GELL
Ha t'indas falcaldia de Palajnigell
, temo. Corles Serra i Gali, havent
rlat (lega per substituir-lo En Seeti Dahnan.

Un cas de precocitat
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A restranger es veu que ele causa
tita estranyesa un Jet que aquí ens
erveix amb plat ordinari ti "Nut hundo" o quaLsevel "semanario
untado" del set] to. Així ‚'explica
' que "Excelsior", el popular rota.: parisenc posi a la encele de Curioats el segateat cas:
K arageorgevitch acaba d'éster no.
eeiat coronel. Entre els soldats que
Pcx temps han assolit ah' lloc,
.es la milicia, aquest seas dubte ha
j et el record d'aquest magnifie esDel, ja que només compta set setma-

ea
En aqtiells temps venturosos de Bo-

"norte, continua "Excelsior", s'arteh a general als vint, aun. Aul
ie coronel a les set setmanes d'hanascut. Es magnificeEs clar que
love Karageorievitch té un tleol

n,e no tenien ni Murat. ni Maçalsta.
Ne e. ni Junot. Es hereu d'un tren:
yaaj2aaaaa
I alegan "Excelsior": Benaurats
seldats que serveixen en el regi'eel t d 'aquests ofkials, ear no deuen
gaire soviet el coronel entre
ells!

He vist al Camarín ¡'exposició descultures de rEnrie Casanovas, inaugurada fa guatee dies. No P.1 molt
nombrosa, però si molt intensa. Deu
peces. De les deu, potser n'hi ha sis
que ja duen l'eloqüentissim cartellet:
"Adquirit". Un ex-regidor de l'Ajuntament de Barcelona (anclen regime),
un cotonaire fort, un pintor de fama.
ja s'han firat.
Si en lloc d'entrar al Camarín com
a simple Ilaminer dan, com a mer
colleccionista de sensacions, hi arribo
a entrar com a diletant actiu, és a
dir, ric, hauria jhagut d'exclamar:
"Mica mes faig tard!". Després
m'hauria adonat que encara hi hacia
la peça mestressa, l'obra suprema—la
"Nofi nua"—i els meus nirvis d'amateur cobejós i engelosit s'haurien apaivagat de seguida.
Perú, ben mirat, tot aixe són romances. He entrat al Cantarla amb
un desinterés perfectament garantit.
Aquest és el veritable punt de partida. Els meus ulls han amoiaeat les
meravelloses estructures, plenes duna
hartnonia intelligent, túrgides d'un sen-'
timent noble i pur. sense que cap segona intenció possesseiria arribés a pertorbar el meu gaudi.
I aleshores, sense esforç. m'ha vingut al pensament una llunyana visita
al taller d'En Casanovas. Era un mati
d'hivern emboirat. peró clar. Hacia eaminat per aquella carrers a min ter
que hi ha entre Horta i el Guinardó.
Mhavia perdis o alinenys havi.t fet
mareada. Abundaven els tolls i els
fanguissars: feia fred: jo anava rondinant: "Ves a quin rece l e sitien ha
vingut a plantar el seu taller aquest
bon noi d'En Casanovas!".
Hi vaig arribar, tanmateix. Al bell
mig del taller cremava una gran estufa que feia bullir un tupí carregat
treuealiptue. Sota el llençol s'insinuaven cinc o sis escultures. hOi havia
un Canapé, una vella calaixera, algunes bibelots. guixos empolsats, molta ¿tener. Ni hacia En Casanoves, amb
els seue ulls dars, darrera les seres
ulleres d'or i la seca córpora robusta.De seguida viran entrar en materia. I quina materia! Amb un gest
cuasi i decidit alboree l'escultor anava
descobrint les seves escultures. Tot el
taller va animar-se tot d'un plegat
com per- art mesita. En aquel! rece
de mere mig suburbi, mig muntanya.

quina societat tan triada, quina eoln
tan noble!
-partvi
Sempre que hi penso m'envaeix una
indicible enyorança.

rada Roldedla
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REVOLTA EN UN PRESIDI
Paria, ea.—Al "New York Herald *
li comuniquen de Pittsburs (U. 5. A.),
que al presidí ~ten* tse emires ene
revolea a TM armada, mema atarte dos
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nada, el renten-mark. Les persones' gene. tenen el fetitxisme
de l'eeonomia, que creuen que
factor decisiu da el diner,
no es poden ni es podran pes
exptliear mai el miraele del renten-mark. El renten-mark es
una moneda que no té cobertura ni garantia de cap elasse,
As una pura fantasia convencional, no c,.s ni tan 50:1 54 moneda
legal. Malgrat Int s'aguanta i a
rinlerier d • Alrmanya té de fet
prima sobre el tibiar. Com
possible explicar això amh els
era l'organització del saholat- extornes de treconornia, de ranoge del Tracia'. IGl punt mes all menada quimica económica? El
d'acilv• st . sabotatge el trobem en renten-mark s'aguanta, malel temps del ministeri Cuno grat no tenir cap garantia, com
amb la seva polifica de la re- deeim. E/1 eanvi. el mere s'ensistencia passiva davant de l'o- fonsä i alai) que estaba cohen
enmiela) de la ronca de la Rubra per iota deseo de reserves, per
La política interior. dominada, tot l'Imperi i per totes les Beis.
corrompuda per la necessitat
El renten-mark no s'enfonsa
d'haver de mantenir una poli- perlita In 0iluació politica nortica exterior catastròfica i im- me' que s'esplai sobre egnest§
moral, no era més que un joc trocees de papen el factor pstde particnI larismes desbordats. cológie de la con fianea. El mare
El diagrama d'aquesta politica s'enfonsa perTia la Mituació pointerior es la corba de t'infla- Mira era tan disienta que despionisme, la caiguda. Durant trilla en la erinfianea de la gent
aquests temps, la vida nacional lotes lee robertures or. Conchaha estat paraditzada.
ahuse? Sempre les mateixes:
Avui, la politice. sobretot lea primer, la política. la psicolobases morals de la politice. han gia, els valore imponderables;
canviat. Es poden fer, davant destres. l'economia, els axind'aquest fet, lotes les reserves mes dels manuals, la mecànica.
imaginables, peque el tullir I això, nosalirea. catalans, cal
ningú el sap. pera el que es que an hn oblidem.
indubtable el s que les canseSi fardaslica es realment la
qüències d'aquest canvi san vi- eitunrió del marra arriba a '.e
sibles a simple vista. Havent-se sermcravcI f losa l'onoracia del
inicial una política internacio- renten-mark. La història no renal basada en un principi de carda ni rin enfonsament . tan
bona fe, s'ha sanejat entorna- pregon ni mi mirarle tan eleticarnent la política interior i gant. Tant roen rola vida nacional ha repres. El sa i sobretol rl pes aulornatie
poble alemany, que es una ma- do l'una a retira situani4. seln
aria fàcilment emmoUlable, que patear la Preve mes clara de la
As sempre un producte de la vitalitat d'aquesi pnble. El renmentalitat diaectriu del pafs. ha ten-mark es poi. ceriament. ensofert un canvi psirolegie. El fonsar de seguida que es pronoble alemany que matenia ahir (luís una situiteia ',Mitin terla política de subterfugis, sera bola. Pera aqueetrt situarle' no
dentà si es vol un factor de es pas probable, al (-mitrara F,Is
primer ordre de snlidaritat in- problemes d'Europa caminen
ternacional. t t n poble com l'ale- rap a la seva solueid. alta vist
many, tan feudal, tan apaga! 1 que l'eennornia europea es; sotan manejable, nomas 1P un litihria i sobretot la política
problema: el de la moral dels --llevat a errt P s penfnsulos — P5
dirertore.
va desprenenl de tot utaEls autora de la nota sitna- pie i rniraeulista quo l'ha ei'tuació són, per un canta, el doc- gaita durant cinc anys. Sacostor Stresemann, per Peltre el ton una quanta anys de pau. La
figura de Ramsay Maedonald, a
doctor Schacht. El doctor Stressmann, mirat del canta de ges mesura que es va deliniant va
coses que 'taguas pogut fer si cristalitiant l'esperança de que
Europiaati batuta finalment un
hagues volgut, fa l i eferte d'un
polltie de poca talla, pera mirat en!.
Anises. el renten-raerle
sieh ranta IIP les co g es qu e ha
fet conlra és un pa- ne nas tIll bluf!. Vrder neHile genial. La política amh Ba- gar atea, serie con/ (anear ele
viera. portada a cap per l'ex- tells a fa realitat. Els afees han
caneeller. es polser rritirable. repres.L'aleman v comenea d'AS'
perla la politica amb Frenen es 1a1Viar. La politice fiscal d'ahàbil indablahlement. I el re- rui no es pas eorn la de fa mig
torn a la politiva de bona fe. any. Llavors, ni eas uns panaven. ni ets nitres voliett cobrar.
ha trobat. en el I erreny
mi r. una enrartincie maanifi- La vida d'agitesl pais era un
ca en el doctor Schacht. El (loe- pise i Pimpl p expeitient dilatara
tor Sehacht ha fet una immillo- Avui és una rosa serinsa, Es parabie impressió a París. No so- guen les contribmaons; la a l volnida t (te sanejalantrat les seves idees generals to/tela i
sobre la situaria, el seu anti- ment de Ire fintulsc c e d iP l'Estat
inflacionismo. sön un faclor de rs evident.
lli ha encara problentes, hi ha
reronstriteeia de primer 0111PP,
sitia que el seit treball diari, prahlernes que aixafarien un
tenae, enargie, sera, sala basto- país de vitalitat mitjana. Pera
no sembla sitió que els alemanve
s:1l a tothoin.
La moralitat de tramo ya poli- eón fets expresos per a les difirultats, iii ha encara mAs de
tira ha retal ti' que ha produït
Fest abiÌit zít a ia de la nova nao- guatee milicias d'obrera, en . vaBERLIN, febrer.
Encara que Alemanya sigui
el país dels contrastos i del
deecunegut, tl indubtable, o 1sibje a simple vista. que alguna cosa ha canviat profurnaamena del klia de l'estabilitzaeitS
de la moneda fins ara, [la eanviat simpiement la politice.
Es pot dir que de l'assassinat
(le Rathenan fino al mee de novembre de l'any passat, aquest
pais ha estat en mans de la
folfla. La malita:a internacional

Call fins a la plaga de Sant Jaume i el carrer de la Portafer:ssa prolongat pel carrer de Boters fins a la Plaça Nova, amb
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ovni 3 caen' nostra, que si s'a-

puja un nongnet, encara que
regalin la (anua sempre es
mante intacte.
La situacie de la classe mitja. que arrihä a esset' desesperada, es comença d'adobar. Bis
advocats, els metges, els notaria, ele empleats, els pensionats,
els petits rendistes. comencen
de respirar. Fas primers tenen
ja algun plet que defensar o alguts inalalt per guarir. Aixb
darrer ha estat, en aquests darrers mesas. una cosa exclusiva
deis hospitals i encara. Els segons, si toquen una petita quan'
Wat al mes, saben que a lea
botigues els donaran alguna

cosa.
1 cona que gent te a la car-

tera. tina capacitat d'adquisicid
mes gran. PS fa mes consuno
d'artieles arabale. la qual rosa
pa sa en marxa totes les indúsIrles dels objectes semi-acabat s i alza té una influencia dea
cisiva en el mercat de les primeres meterles.
Dirern, per posar una virolla
a aquest article, que finalment
P S eamenea de reune algun
jant Pll eis trens i que els hotela de laeprovincia es contoneen de poblar d'aquesta mena de
personatges tan simpàtics i tan
amics de la facecia, i per si aiab no fas pros' de bona astroganea, direm encara que la
premsa de la dreta ha corden
rat una campanya per fer
baixar els impostos, i això em
sembla que ja es tot el que ea
pot dir.
Josep Pla
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Al Sr. II. C.
El subs:autiu abstracte corresputeent
a un adjectiu pa t derivar-se d'aguces
mitjançant l'addició de diferente Aliaos: esa, er, dat o tat, etc. (Exetn
pie: eivicas de nie; blancor, de blanc;
crueltat, de cruel). En les llengües
romàniques ele Inflaos que serveixen
per a formar subitantius derivats d'ad¡edita eón (amb les variants fealemes degudes a Ilur evoluci6 fonética
divergent) aproximadament els mateixos; respinyol posseeix esa o es
correepont a esa, or corresponent k en,
dad corresponent a das o test, etc. El

mateix s'eselevi amb els sufixos que
serveixen per formar mas abstractos derivats de yerta: tenias useur, cid,
ogro, etc., als guata corresponen els espagueti wiesolo, ekke, Me, etc.; el ti,tau i l'espanyol posseeizen, l'un 1 Ni-

emardiente.
Tm eeguit enviareis rebecos tre, 00111» treta de verbo sebe rauda(
eh quals acomeguirea reprimir el ma- de cap infla.
Piró entre de abatan** elnasesei
viment, resultant feries algas reas,d
a iIeuiiN __r. ISSOIca'
e dm
.eoe.—Badoit
ii

ga fooeosn, pecó el nombre dileminueiz de mica en mica; PI
pressupost de l'Estat té encara
un déficit considerable, perb
amb l'estabilització de la moneda. atore) sera stiperat. L'Estat acaba de donar l'autonomia
als seus ferrocarrils i la donara aviat als , serveis de Correus,
Telègrafs i Telefons. Això donara vigoria a aquests serreta,
els entrenara a Multar contra el
déficit i les dificultats, els Iliurara de lote els pesants guarniments beirocraties. Quan un
pensa amb la facilite i ardo la
responsabilitat amb qué es renoten els problemes en els paises de vitallat, i amb els editoreos que fan els països Ilatins
per a no resoldre res, els cabells
se lis posen de punta. Altres difieultats: el que s'anomena aqutip
la "capacitat de concurrencia",
el preu de la vida, etc. Alemanya té avui niolt atropellada la
seca potencia d'exportació, paró ja comença altra vegada
d'organitzar-se. Es rebaixen
tarifes de transport, es ileballa
enes, les disposicions sobre eil
presa (le la vida, com que ea
compleixen, podran fer possible una rebaixa de jornals. Un
obrer ele la A. E. G. a Berlín,
guanya el que guanyava la darrera vegada que he estat un cert
temps a l'Emporda, Un jornaler
dr la nieva terra: sis pessetes
—3'20 renten-mark— 1 la vista baixara lambe. Pujaran pauilatinament certes coses, com eta
preus dels lloguers, els quals
secan portats a la tardor vinent
als preus d'abans de la guerra,
però les coses de mermar, belre 1 vestir, baixaran. No es pas

tals' iI'espanyol O el catalä i el trencel, no solament constatem les diferencies fi:migues degudes a revolució
ferian que en cadascuna d'elles han sofrie suiis llatins: les llengües romeniques no coincideixen en res de llurs
sufixos de deriveció; aixi, per exemple, merare l'espanyol de ligero treu
ligcresa, el francés de liger treu 141e11,. (en trobetn. no el sufix esse, correi.penent a eza, film!, el sufix ti. corresponent a daeil. Dones en l'ús del,
stus mhjani de derivació. el eatalä ha
sefert tumbé una pertorhació deguda
a la influencia castellana. Els derivate catalana que no tenen Ilure
responents exactes en espanyol. han

aras caient en desueted o, com durado,
reculen evidentment davant el derivat
mis acostat Per sa forma al darivat
espanyol; 1, en canvi, el mala presenta *ni moto derivats que no sbn
deguts sine a una imitació de Vespaatol, arribant fin s'adentre postverbals en o, talo cota abono, popo, cobro, ele. I morro el au curlde que
di derlvate en verse emb qué cel reemplaçar ¡quede postverbale en o, evi -:
~data
dentmeat Inadndadblee,
Id* ardan od lenge Cala rePoleikeh:
• &emanen, meite preferible u ad

assegurssfa, derivat • ben fet d'assequrar, un segur (que pronuncien
amb e fi nal), q ue no Es sima treta la ei
final, el seguro de la llengua parlada,
manllevat per aquesta a l'espanyol. El
fet que respanyol prefereixi en aquest
ea, radjeetiu substantivat • un derivar
del verb eorresponent, fa que el cataM
scnti repugnancia a fer esu d'un define
verbal, assegurança, com fan el francés, l'Ida o rangles (aesuranee,

P. Pebre
EL GOVERN BELGA DESTITUEIX A NOMBROROR FUNCIONARIS QUE S'OPOSAVEN
AL NOMENAMENT DEL DIRECTOR GENERAL DE FERROCARRILS
Paria, 12. — Al "Petit Pariaien" li comuniquen de Brus- •
selles quo el Govern ' iba negat a obligar a l'elige« Vital a qua preseigeb la eleva dim'asid del càrrec de director
general de tameme», 1 ha
destittelt a nombro.» funcionarle que Meten protestat contra l'ulaentat nomenament.
emes.

Rom comença a bellugar-se
per organitzar com cal el carnestoltes d'enguany. Com cal,
vol dir segona aquella tradició
carnestolesca d'antany que féu
celebre Barcelona. Els bornes
que ara comencem de posar
panza i caballa blanca, encara

recordem els darrers magnifica

carnestoltes barcelonins, en els
quals lea societats humorfstiques, aleshores tan nombroses,
lof prenien pan: "El Niu Guerrer", "El N'u Tranquil", i altres
menye eonades. Una setmana
abans ja teta la ciutat estava
trasbaleada pelé preparatius de
'la nia; las botigues totes, lliurades completament a l'exhibici6 i comerç de ganyotes de cartrb. roba i filferro; el comerç de
disfresses i de cent d'altres arables anexos a l'article disfressa. Les saturnals començaven
lenpaetentment abans d'hora,
per manem que la seriositat, la
grisor i el dissirnul enutjós del
viure quotidia, la banalitat
atrafegada deis carrers d'aquells dies preliminars, ja eslaven alegrats per les espumes
carnavalesques: ara una murga
grotesca disfressäda le marlneritns", o de papellones, o
de gitans, IRAS sovint disfressada de "eapritxu"; ara una
colla d'"assaltadors"; ara un
anunci groteso i banal, veré que
pel seu to primiar ens embadalia i emoinielhava, com
"Flor de un dta" i les "Espinas
de una flor"; sera uns ninete tot
just desmamats, que s'exhibien
davant de la y/mitin paternal
bol disfressats de "paules" o de
"comte"; ara els coliegials desmanegats, en prurja d'eshroncament, eixint de l'aula avorrida amb un nas de cartr6 aoetingut precàriament davant de
la fas aborrissolada. La rua
deis tres dies descordats era son
deliri de fruido», de riure i de
bestialitat amada i perdonada
que a tete ens lela germans.
Al cap-al-tard, les escorrialles de la rua faatuosa, varia 1
gairebé infinita, anant a jóc,
encara feien ressonar ressagadament Hure esquellots pele recons quietons do „la Barcelona
confenent el soroll dels
mascarons tocatardans amb el
soroll del cobrar i el seu pensionett, o amb el .soroll de la colla del carrer d'En Robador, les
burras de la llet, empolainades
de borles i montes virolades, tnl_
ment Cont una altra comparsa
de la rua. 1 aquell malencenic
e.squellotejar de Peptleg carnavales° pels carrerons solitaria 1
ressonants, aleshores, despees
de l'estrepitosa i llampant xirinota de la rtia: prenia un calent
apocaliptitt que aferela. La
triare ens ficava al uit en nata
dam (101/P55011 ap pereta mul_
tienlnrs, de cromos. de cuencolies de canfits rehenes de glasea cerda. de caramels curta i
'larg a. ornate 4p coloraines es.
piraloides i de sarrells, i d'altres Ilaminadures 'sentarles a
gavadals en (unció de mera espectadora de la rua fabulosa.
Tela aquests tresors i lee mo.
xaines malernnle, i elm comenfans atropella't ei i entusiastes
que Pleno entre germans. tele
In felicitat esperancrida de
tornada de la rua l'endemtt, i
l'endemä- passat i encara l'eneis
que venia al darrera, el din d'anar a enterrar la sardina, tot
aquest engrescarnent, • no era
pa. prou per mitigar la tragedia d'a q uel l fatidic esquelloteig
que al defora reasonava enor-

inement, de tant en tant, acompanyat de xittelets i d'eapante-

ses veus de falset que ja no
semblaven grotesques sind diabbliqueree 1 hom s'adormia lentament al so de l'esquellot .prenyat d'inenarrables mals-averanys: potser ganivetades de pallassos embriacs, potaer aquella disfressa del cap do calavera
que s'enlute una germana carfssima, qui sap si guerrea
monstruoses entre horneo dlsfressats de bèstia, pelees' garvotada') d'una'eom parsa de miliciana grotescos amb un nas
lloro, vermell com un pebrot.
Era l'hora del desfrenament de
les mäsqueres, aquella hora que
no poden vente els nota neta%
perqub al la veleasin perdrien el

que en
la claree del di& sap simular tan
bi el seny.

respecte a la gent gran,

vilaneseos. Avui aquella vellete
en parlen amb la mateixa maleneunia que hom posa en enyorar lea gestes del rei En Taume.
El tlur menyspreu per les timorates fadrinalles <Para es tan
gran, llur dolor d'enyor és tan
punyent, que, de tant, en tant,
una colla de jovent ardit i emprenedor se'n sent sotraqueja.e
da, intenta reaccionar i es posa
en aceita: nomena apena coneguda ,ponència, la comisan
la junta d'obsequis, el comite
d'honor i tot el que cal nomenar; se li posa a tot aquel] afegit de pastanagues un nom
caient, com per exemple: "Gatzara continua" (que era el nom
del termite carnestolese d'aquel(
any esclatant de les bombee de
dinamita diaries) i, un top tot
alzó enllestit, hom demana una
subvenció al Municipi. una altra• a. la Cambra Mercantil, homa
llega un auto o vint, hom compra cigars havans... i. alea, cap
a treballar falta gent; a treballar eom un negre, coas un negre per barba. com un cos gran,
fill9 al dia del trulla, el dia que
nomes es desfermen aquells fa..
tfdics i apocaltpties quatre
mascarons tocatardans que fan
plomar i estremir...
Deileu-nos estar, masearone
i comissions carnestolesques;
deixeu-nos estar. que el nositre
mal no vol soroll. Deixeu-vos de
earnestolteries, que ata?) ja no
serveix per a res, ja no fa
re; que aixb ja fa rosa 1 vengo.:
nra. El carnavai no escau ni ab
Dobles felina. El barnestoltes
es un estigma; es el descordament de la gent que se sent
masa cordada amb la civilització i que ansia el dia dets
boigs. el dia de l'any que li si-.
gui permès l'esbravament necessari després deis tres canta
seixanta dies de contenció; lo la
saturnal de l'esclau roma; vol
dir tornar a la barbarie i a l'encanalement, la incorregibilitat,
la incapacitat per nono content
la vida respectable 1 per oblidar
la vida bestial. El carnaval "a
mea arrelat en els nobles més
endarrerits. A Portugal. per
exemple, e5 alenesegador: les
mascares san ele amos canalleecos del carrer i de la vida
privada: la gent deeent tem
a Portugal el camestoltee
cada any ron) Un exercit d'ocupació: i en fuig aterroritaada.
A Londres. a Paris, a Viena. no
es coneja ja el carnestoltes . Sute
te una vida länguida i ficticia a
revifalla toreada, organn_
rada pelo hotelere de la contrada...
No cal, dones, carnaval; als
catalans, sobretot, no ens en
cal. Els regidors esquirols, per
carnavalescos que siguin, tindran la nostra Innovada st, 50.
/111`110.V.1111.- . S e a Hura mes tares
1 intimes conviecions. saben retasar Ilur cooperacia, llar subvenció al comité carnestobsse
d'enguany, que ja es prepara a
actuar.
J. »es
AL SENAT AMERICA
ES APROVADA UNA RESOLUC10 DEMANANT LA PIMISsi0
DEL SECRETARI DE MARINA
Washington, 12. — Et Senat *mama
per 47 vote contra 34, i dirigí al preaident Coolidge, una resoluciä en la
qual es demana la dimissió del somier Denby, secretari de Marina-.
Navas. .DESMENTIMENT
Washington, iS, — Els perlódics
d'aq uest a capital desmentea el rumor circulas atirmant que els Estate Units sembla que tenen en eatudi donar per anultat el deute Iran.
ces a canvi de les Antilles..--Davas.

LA SlTUACIÓ A EUROPA
A la Gambeta do Comuna nde
llameas Illamlonald ha pro.
nunclat un Mane »pibe» la
politice del amibo. Na dtt quo
sotmetrie a la Gamba loe Pasea
IuoIons do la Oonfinanda
pedal 1 que adopterb ola asorde
despeas del vid del PaPlammet.
~timba los reforma dalo 00.
vimos anterior., dosehroUlaell
al 'Mesto de e fasilitate memoMalo" I setabilel un prepsuna

top

de reconstituida. Olu que se
ran posa» en .1~1.016 ele de.
Els bornes nu5s lvellr, aquello sumen» rebalse a l'estated de
qui presenciaren 1 visqueren Tinger I que el » %Mora 14
earnesteltee anterior*, encara desala tIndek IIN wa1
indo famosos, els del "GavIlan*,
II Nalehatae ha fetat mana .
del ealler-Ambur, de "La bel- MI per al he ds l'achval.
dula", aquella avis Ja parlaven
Le Tenses Internaeleald,
emb =aman d•» oarnavali
dIrigle dna id*
de la tundra Intantgsa: ee ven Idees" ha
»eme*
que ele d'obra, earnaVale de predelarlat ii nedie, espeolese.
Vedada I no& no oren Ila $ i a Ito hedor mane
boto ole ca mpean «ab ele ga- to! el Ilseense labegala 41011Iß .
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Joan i Dsvid, mal-tira al Japó: Santa
Verge dominica.
Caterina Cie

_NOTA NECROLOGICA
ENTERRAMENTS D'AVUI
MATI
Rosa Casadevall Ricart, de 67 anys,

dues fabriques de Suissa "(Chaux de
Fonds), en els guals delictes consta complicar llur nona fent constar
que Lluis Nicolan Gaya. actualrnent
a Franea, es val del nom i crèdit de
rota dos per cometre les seves estafades, e:1 perjudici del bon notn i
el-Hit que sala reconeix com a industrials.
•

Mar, 63, botiga, al cementiri Vell.
A les den.

Joan Ruiz Gimeno, de cinc menos,
Sant Vicens, 16, tercer, al cementiri

Prop, Mea

BORRA DI PAIRO
Londres
Relee'
>Apalea
Holanda
Dalla
Nove York
Portugal
Suecia
5111•64

argentina

Brasil
Brasil
Dinamarca
Bella
VISOS
Noruega

el' •

lar referencia a les indicacions en
patologia digestiva".
L'ECO DE CATALUNYA
El Consell Directiu de l'Orfeó
"L'Eco de Catalunya", de San:
Andreu de Palomar, ha quedat constituir per aquest any en !a forma següent:
President, Joan Vives; vice-president, Jannie Mitjans; tresorer, Joan
Gallarda; comptador, Baldorner Sacases; secretari, Celesti Casals; viresecretari. Pere Puig; vocals: loan
Valenti Padró; bibliore'cari.
Josep Qveraltó: mesare director, _fosen af. Comelia.
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Antoni Manresa hol, de 38 anys,
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Montserrat, q a guara al cementiri
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Nota A les vuit.
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M. de P. de S. 7%.1 92've
Remei Colis Miguel, de 22 menos,
El millor per a l'estimase.
Padilla, 44, al cementiri Nos. A
Especial per a nens i malalts.
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Ramon Fatjó Sendrós, de 40 anys,
Telefon 2826 A.
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A dos guatas de des.
L'A COLONIA ITALIANA
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Angela Monsó Eguiluz, de 15 anys, Universitat, 18, segon, primera) el qüestions familiars, al carrer de Si- Oren
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gaJoana Penad, de 25'clies, passat.0
Memada al Francesc, el qual fou assisge Horts Velluters, 4, primer, ce- nyol.
tit a la clínica del doctor Bartrina
rr-, pressio
mamita Nota A les dus.
Antoni Gran Montserrat, de 52 VISITES DEL GRUP ESCOLAR d'una ferida a la regió precordial de
pronästic greta
LA FARIGOLA
111 crcat. - D'un a. mitjana animaeió ol celeforat alta%
anyS, Portal Nou, 41, baixos, censen.
Després de curat, el ferit passà t
Durant el corrent mes de febrer
Moroso. - Passada la impressió primera de les arribades, ha queda( paralitzada la venda per resistir-se els comtiri Nou. A les tres.
pradors a adquirir-ne a preus tan alta. No obstant, a alcatara que vagin dernanant els mereats forans creiern que aniCI:nsent hernien Fricb, de 35 anys, el grup escolar "La Farigola" Sara l'Hospital Clinic i Tagressor a la Delegació
de
Policia.
les
següents
visites
i
excursions:
rn adquirini fermesa aI preu (raques: gra.
Llenguadoc, 55, baixos. cementiri
Aula parvuiar: Passeig pel Eran
Pie la elasse novena primera embareaments avui de revenda. hasem anotat operacions a 33'50 cal nostre port.
de Sant Andreu. A dos quarts de
Blanda
Finalitat:
continuar
do
eslalonnetos. - Venen les ofertes raen Termes de la elasse Castella , eotitzant-se aquesta avui de pessetes 132 a 134, daquatre.
tudio de les amigues aportacions
munt carro. a qui, els 100 quilos.
Joan Canela Urgen, de 57 anys,
al I G del corrent en joes
•
• La ellaase Mallorquina va afluixant ve
PD 111115 voten sions. Saben, d'alguna partida que s'ha venut ile 104 a 103
anys, Valls, 4, ba jaos, cementiri Nou. d'ah:0es al pla de Barcelona.
d'olles,
pots,
casseroles,
casAula alcaiserdà; Excursió a PepeSSeleS sobre carro ro«
A les quatre.
sons,
ele.,
en
alumini
Classe
Los elasses que limen malta acceptacid entre els nostres comercia/Os Waquest stin les -Plato" i "Galats",
Vicens Vila Sobrecasas, 'de 6o dralbes. Finalitat: conaixer edifica- Extra , Llorens Germans. Ramcions gatiques de l'Edat mitjana.
importadas de Marsella, que olspermet. letra 11t sa y a bona qualitat, trobar un marge remunerador mes que a tradquisianys, Sant Pau, 53 bis, cementiri
bla
Flors,
30.
•
Aula Santa Tereoa de Jesús: Virió d'acules; llegum en el nos l re marea( nacional.
Nou. A dos quarts de quatre.
----Dala altra ' arana, sellar varianei&
Dionle Grau Ortega, de 52 anys, sita a les Galeries Laietanes. FinaBABILLA
DE
DONES
litat: cultivar en les alumnes les
Montnegre, barraca, cementiri Nou.
Per si el late era freue o era pudent,
sensacions
artistiques.
A les tres.
Van haver-hi enes paraules gruiaudes
"Ullome que no sabia que ter de mil
sep 11. Ros i Vila. Manuel Mayol
van tener, una discussió violenta la
Aula Arenal: visan. al Laboratori
Rosa Sube Surte, de 83 anys, Curi uas quants directes, que el mateix pessetes" i a Amfora", per F. Idel:
Ramon Argilés. Aquesta exposició
peixetera Josepa Rull Gómez, que te
Microbialógic.
Finalitat:
observar
i
üli i' . Mas Sardà
tidors, 35, cementiri Vell. A dos
el seu domidli a una barca del tnoll pode:1 i2 05 e( agressicns que tendres ca- "laesquadra anglesa- : "Un àpat ori- restará' obrera fins al .29 del que som.
conèixer
les
investigacions
sanitaquarts de quatre.
rie/es, i el tintada Pallares, alma un
- A les set de la tarda d'avui i a
ginal": "Boicots origiaals"; " Coto
haca-Cace - ralar: - Culos
de Pescadora, i la inrnyona Agneta
raes dels alimento.
Rubio Lozano, de vint anys, que viu cop retamal del soma; deliciós , ha ha- dos cavails e converteixen en 5111. l'esmentat csiatge del Centre el doctor
20, Rambla del Centre, 20
FUNERALS
gut d'acudir al Dispensar) del Poble lloro": " "Caneó crealudiovina", pd Josep Salrany. de la Secció d'Arqueo,
al correr de Santa Clara, 84, bajaos.
Na Maria de la Mute Raventós i
RESTAURANT ROYAI.
leléfon 1430 A.
Nou parque li curessin unes guantes Campanerct d'Oriila: "L'heme que tot
logia, projectarà vistes iotografiques,
Na es posaren d'acord i toles dues
Romea. Morí el dia 30 de gener.
Sal6 de Te
/lo arregla". Una sorprenent coNecció obtingudes en Texcursió a Sant Lloforen auxiliades al Dispensari de la esgarrapades.
Avui, a les deu, a Granollers de la cada dia te dansant de a dos
de sets i vuits.
rene deis Piteus.
Barceloneta d'erosions a la cara i a
Plana, i de sis a dotze, misses als quarts de 8, dinar a l'amen• -Tambe dura un "Mime triomfal del
les mano.
Franciscana del carrer de Calaf.
cana, de 9 a ti,
N
n T g.5 PF. ?'OrIPTPT
Els esposos Daniel .Marin Tajos.
F. C. Barcelona", per Guimerä.
En Joaquim Atard i ßabadelL Moein RúsHa
arrihat.
proeedent
de trenta cine anys. i Florentina Te.
UNA SENTORA AGRESSI1A
rí el dia 3 del torrent. Avui, de lost
A L'OP.FE0 GACIENC
sia, i o viatge de negocis, el
jenzo Rodrigo, també de trenta
Do/ors Pulí Alegre, de vint -_5 nostre benvolgut amic, senyor
a dotze, misses a Jesús de Gracia.
Per diumenge vinent a la nit l'OrQue
é
mona
anys,
que tasen a la pina de Lelaanys. que viu al carnet dels Enamo- Josep Taphioles.
N'Ad,ela Quilla i Morsa de Plane. feó Gracienc i el C. E. "Raid Ca.1questa Societat desitja
D'Huna vinent s'estrenarä a
menda 36, pral.. van discutir per gatosra:o. 31/ bajaos, s'estava al jarch que
lis. Morí el dia 3 del corrent. Desanova" han organitzat una interesl'aristorrittio Kursaal una ori- tions d'ordre interior de la casa i l'es- quirir un eamp d'esports
dijous, a les deu, a la ConcepL'Acadèmia i Liboratori de Ciensant sessió educativa. Atenent el hi Isa davant de casa seva. Segons
ginal pellir.tila interpretada ab- pós acaba imposant la sera .autoritat atores d'aquesta capital, d'Una
manifesta la interessada, va arribar cias Mediques de Catalunya celebrara
ció.
superficie aproximada de 800
gran interés que ;aren ha tingut la
solutament per gossos. gats, a cops de puny.
una senyora reina que es din Feas- St.S.Siti cien t ífica avui, dimecre,, di, 13,
En Gabriel Retap6 i Pagia. Morí
mil a 1.000.000 de pams qua'
pellícula "Les meravelles del ski"
que
SillliF• Bilnes,
el die 3 dels corrents. Avui, a dos han disposat una projecció pública quita, i sense obrir la baca va agre- a les deu de la nit, en la qua) el dca- es titula "Animals.:. eom eis
drats. S - ad:fleten proposicions
Sucreres
dc
cristal'
amb
taguarra d'onze, a la Casa de Caritat. d'ella per al dia indicat, la qual atta dir a la Dolors a copa de puny.
ton II. Aguilera Jarà una cainutdcació
hornee". i An la qual la reina padora i Balsa de metan ben ni- la secretaria de la mateixa ,
La víctima fou auxiliada als Dis- sobre "La sinfiAectomia parcial en lea
Ea Jama Pazera i C,onatanti. Mo- rä precedida d'ya conferencia exTiti rita As mal simia ricament
quelat. al ¡treta inervihle de pes_ seran preferide.s aguaites que.
rí el dia 6 del corrent. Avui, a dos plicativa de la importancia que te.
pensari ele Sant Mata!, de diverses estretors pelviques" i una altra sobre
cedint el terreny en Illoguer m'ab
;atinada. Indubtablernenl, el Pt'_
kiries 1'23 nada una. fl us paerosions.
a
Santa
Amt,.
adre,
p
de
(
Iluarbi
nen ele esporta d'hivern.
"Poliuria gravldica; casos clinics".
bli es divertira, de' bo 11e 10) deu pensar on les trobareu tan °vid a compra. tinguin
La dita projecció tindra lloc al
t •p ient tot un esgarrifós drama
baratee, ja que tot Barcelona vies de comunicació i estiguia
VZIOTAIILE DOASIO C,aisal de l'Orfeó Graciene, Alud- UNA SOBRETAULA GENS COR"EL BORINOT"
d'amor interpretat ver aquesta sap que per comprar barat heu el mes prop possible de tratnDIML
Ir4Olsolos une d. 14144 4144- rice, 83.
Demà, dijous, dia 14, sortirà el nú"troupe" d'enitnalets que inau- d'anar a les cristalleries L'uta via o de ferrocarril.
g* PF« Teftes, ndfa. 41
Els vals de la barriada de Pe- mero 13 de La popular i satírica regurara la seva actuact6 a la !NI:lada, de la Rambla de les
Barcelona. 30 de roer de
quin, j bons ansia, J ena Pallatis ea> vista El Derinei t, proiusament iHustrat pantalla amb aquest 4ivAr'+ ,1feCONFERENCIA DEL DOCFlore, 8, 1 Ronda de Sal« Anto- 19 2 4. - El Recretari GPEET81,
deuiges , a molts colon. Portan,
nim film e:chistu de la rasa
tillo, de vint-i,cine anys, son«, i "Me'
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ni, e.
. Y,Antoei Amat ( pa00aumont".
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$ MAMES ELECCIONS : LA C. G. DE La Tercera Interna- Els rebels, derroTIIELLLADORS RECOMANA
cional recomana tats novament,
LA NEUTRALITÄT
desconfiança contra expulsats de les dael Cine]] laborista tats conquistados
mporta manifestacions de Dom Sturzo :: La präca política del feixisme és pagana :: La deificació
• britànic
:: feixisme nega l'amor al próXim
nts

l

El

lo, 12.—E l Consell de la Conció General de Treballadors
jjcat U: manifest recpmanam
wralitat per a la próxima lluita
5;1—Hayas.

* *.
de la "Stampa"
tn redactor
teervia at don Sturzo soa :Uncid del partit popudavant les eleecions. Sin
r'° algunes de les maOcto.ns de don Sturzo. Don
o ha deelarat que no parea nom del partit popu"Altres en tenen la direc- ha dit — i la responsaal és. especialment, del
rirat que integren els seFtodfno, Gronchi i SpataDaltra part, el seu pensapersonal, referent a Ila
actual, ja As conegut.
Sturzo te fe en l'esdeve- del partit popular; el seu
sobre ol popularisme
-ex el seu punt de vista
el fenomen nacional-feien relació ad popularisme
'clerico-feixista". Pregat
Punzo sobre el significat
toellaci6 "clerico-feixista",
‚post:
La concepeid clerical poha estat diverses vegades
c ada per mi mateix en els
reos i escrits d'abans de
Meló del partit popular.
-rnment, en la meva retar: Congrés de Torf, em vaigassar d'aquesta manera:
ha &gane que voldrien un
partit dit clerical. sense
Itsabilitat de Govern i as-Mas. El fenomen és en el
conservador, 1 mes com'it es tracta d'un nucli de
esos i proletaris que viuen
!nata de paràsit dc l'ajut die o indirecte del Govern.
tinguerem un fenomen
c:co-moderat, avui el "cleri'c;xista.
—Auf—pregunta el corres:sol de la "Stampa"—segons
ele populars no eón cleriEls clericals—exclama don
O—no són demòcrates, no
'ra un partit organitzat, no
una respeinsabilitat
7'1 directa, per acabarado p tar, par/en massa
• inoportunament en nom
reli gió. per la valoracid
t interesses materials.
-Per a ves, dones són
ex-populars que s'han
al feixisme?
--Tots. potser no; però
tegurament, els quals han
ciat a llur passat domo". per Iligar-se al feixis(Juan alguns ex-populars
:::buiren a crear i desenrole'. partir popular, de la qual
t els en pervingueren ho't sabien que rreaven un
democràtic d'inspiració
'aria basat sobre el fona2 de la llibertat, sobre la
ial de tothom davant la

! e tee,

Hei. Tot això ha estat abandonat per una pura contingencia täctica, i la conversió al
conservadurisme contra la democracia i a la dictadura contra la. Ilibeetat. Llur clericalisme es d'un tipus non. I cal
veure de quina manera s'avé als
principie de la religió. Jo hi
veig contradiccions.
—Aelariu. si us plau, una
tal conTradiceid. No As el feixisme un corrent filo -catòlic?
—Dignen mes aviat filo-clerical i no filo -catòlic. Precisament
aquesta és la tliferencia.La substància de les teories del feixisme que resulten de la präctica
politica del partit al Govern, és
fonamentalment i pagana i en
antitesi amb el catolicisme. Es
tracta d'estatotlatria i de deificació de la nació. D'altra part,
eón encoratjades i lloades accione immorals com l'homicidi
per fine nacionals. L'kxcitació a la violencia contrasta
no solament contra l'estat de
dret, ans també contra la
de l'amor proclamada per l'Evangeli. Com és pot tenir confiança en el valor educatiu que
el feixisme vol donar amb la
introducid del catecisme a l'escola?
—L'esglesia, pecó, ha acollit
aquesta introducid i l'ha ataorit.
—El ciar. L'esglesia és lógica. El seu ensenyament és integral: amor per a tothom. °di
i violencia per a ningú. Només
auf entén l'ensenyament catequistie. Alió que no
As lògic es el feixisme que admes dues teorice, una per , a
l'escota i l'altra per a la vida.
—En rigor, dones, els catótics no es poden inscriure
feixisme...
—Cal saber distingir — diu
don Sturzo somrient — . Hi ha
qali s'inscriu en un partit sense convieoions, no en coneixer les teories, en tem, en
canvi, les viotlencies, n'espera
ele favors. La seva educació el
porta a trucar el portal de tots
els partits que manen i que són
forts. Aquests no fan un arte
contra els principie de la fe
religiosa, fan un arte d'immoralitat politice. Hi ha la colla
dale inconscients. que s'ajassen
al sol que escalfa més. A Italia
hi ha una tradició especial per
aquests canvis d'orientació política Quants de socialistes i
d'anarquistes del 1921 han esdevingut feixistes en el 1923!
Es clar que per a agnests
preocupacions no existeixen.
Ele cattdics consciente, peral
ro es poden comportar aixi.
Aquests saben que algunes leoMes fonamentals del feixisme
i les cristianes, són en ardítesi en el camp de l'ètica collectiva i espiritual, i l'etica no
canvia ni per clima històric ni
per dret revolucionari. Com no-

•

-
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Riga, ra — L'Agència Reuter diu
que la Tercera Internacional ha dirigit una crida al proletariat del món
invitant-lo a que no fundi grans esperances en el Govern laborista de
Mac Donald.—Havas.

den abraçar- aquestes leerles? L'"Ace15 Católica", que

Méxic, ra. — Les t'upe. del Govern
federal anuncien que han tornat a

apoderar-se de les poblacions Orizaba, Còrdova i Soledad. Pugen a deu
mil bornes les pèrdues aofertes pels
rebels a la batalla d'Acatlan. — Havas.

Mèxic. 12.—Els federal. anuncien
haver obtingut una victòria decisiva
sobre els rebels a Acatlan.
Els federals varen perdre 3oo bornes, essent igualment molt importants les baixes sofertes pele rebela.

Mr. Coolidg acceptaria una conferbncia per a una nora
reducció dels armaments
Londres, 42. — Al "Morning
Post" di comuniquen de Washington que, segons sembla, el
president Coolidge acolliria favorablement que fos convocada
una conferäncia per tractar d'una nova reducció en els armaments, amb la condició que
abatas es concertés un acord
entre les grana potències.—Ea-

depbn de la Santa Seu. s'absté
de fer politice. Es sabut que
alguno, per por o per preocupacions exagerades, voldrien
fer retirar els católica com a
tale per deixar que pasees la
tempesta. Això seria un acte de
vilesa i una culpa imperdonable; Es delire de tot chitar.% el
participar a la vida dell país, especialment ea els moments
més dificils i aspres. Seria un
no sentit concebre un deure envere la pàtria només quan no
hi ha incomoditats i perills.
L'etica cristiana repugna a
aquestes concepcions egoistes.
Tole els católica han de participar com a persones a la vida política activa en aquell parta el programa del qual millor
correspongui a la seva idealitat.
Hi ha alguns que van dient
quo sostonen lleialment el Govern pel gran be que fa a la
religió. Apreste, perb, haurien
dr saber que la religió cristiana
haca i es resum en dos
amors fonamentals: el de Deu
i el del pròxim. I cense l'amor
del pròxim no hi ha l'amor de
Den. El foixisme nega en leona i en prärtica l'amor al prbxim. El dret a la violencia 1
l'e g oisme nacionalista estan en
contradierie formal i substancia! amb el cristianisme. Gern
podran fer l'exaltació del felxisme do s del punt de vista religiós? Voldran dir que potser
l'esglesia católica, pele favors
que ha rebut del feixtsme, reminria d'afirmar davant d'aquest corrent la seva fte, renuncia de predicar la seva moral i bandeja l'Evan gell? Dos
mil anys d'história
estan en contra d'una suposició semblant.

—Hayas.

vas.

ELS REBELS EVAUEU GUADALAURA
Washington,12.— Els rebels
mexicana han evacuat la poblacid de Guadalajara. — Havas.
ELS FEDERALS RECUPEREN
VERACRUZ
Mbxte; T2. — Les tropes del
Govern S'han apoderat novament de Veracruz. — Hayas.

UN MEMORANDUM ALEMANY A BELGICA
Brusselles, sa—L'Agäncia Belga
publica la següent informació:
El ministre d'Afers estrangers, se-

LA FEDERACIO ITALIANA DE
GENT DE MAR
Roma, 12.—El "Giornale d'Italia"

Paris, z a.—Sessió d'ahir a la Can/.
bra de diputats.
S'aprova una audició a l'article segon, reservant els drets per als funcionaris mutilats.
S'aproven també dos parägrafs mes,
corregponents a l'article segon.
L'esmena presentada pel diputat
Ecuisson per tal que fos momentània
suprimida la concessió de noves-ment
subvencions, esmena que era combatuda
pel Govern, ha estat rebutjada per 373

publica un llarg resum de la memäria encesa per la Comissió encarnegarla de realitzar el control del treball en la Federcaió de gent de mar.
Aquest rapport acaba posant de
manifest greus irregularitats en els
comptes de l'ex-secretari general de
la Federació.—Havas.
PROTECCIO DEL TREBALL
DELS ITALIANS A LES TRAN GER
Roma, 12.—La Gaseta oficial publica un decret anunciant la aculó
d'un Institut de credit per protegir
el treball deis italiana a l'estranger.

—Hayas.

LA CAMBRA GREGA
La declaració governamental
Cafandaris demana un plebisclt per proclamar
la república
Atenes, ta—Davant la Cambra
Ola llegit la declaració governamental en la qual es fa ressaltar que el
Govern presidit per Cafandaris seguirä la llnia directiva de la política
de Veniselos i s'eregirä contra tots
els elements d'oposició sistemàtica.
Fa constar que és criteri del Govern
que un canvi radical de règim apartaria els pirills avui existents, i insisteix en què es faci un plebiscit
per establir un regim republicà que
estigui 'hure de tota sospita.—HaVas.

LA SESSIÖ DE LA CAMBRA

Continua el debat sobre els
projectes fiscals del Govern

vots contra 200.
Finalment s'aprova la totalitat de

l'article segom—Harns.
París, 12. —Després de parlar el senyor Tardieu, va fer tis
de la paraula el senyor Klein,
tendint a demostrar que el contribuent n'ariete paga mes impostes que l'anglès.

nyor Jaspar, ha rebut l'encarregat de

Negocia d'Alemanya, el qual ii l'inri un memotindim en contestació
a la nota de l'onze de gener concernent a la implantació d'In; modusvivendi als territoris ocupats.
L'encarregat de Negocia alemany
tenia a mis a mis instruccions del
Govern del Reich per desenrotllar
clavan: del senyor ¡aspar determinades consideracions d'indole general
respecte del probblema de les reparacions, fent notar una vegada mes
la importància que el overn del
Reich concedeix als informes tècnics
redactats pel Govern belga referents
a les reparacions en els seus diversos aspectes.—Havas.
CONVOCATORIA DEL

REICHTAG
Berlin, 12. — El Reichstag
ha estat convocat per al 20 de
l'actual, i la Comissió d'Afeis
estrangers per al 18. -- Hayas.

DETENCIO DEL DIRECTOR DE
L'ORGANITZACIO ROSSBACK
Berra. 12. — Ha estat detingut el
senyor Meines, director de l'organitnació Rossback. el qual era perseguit
per haver intervingut en el cop d'Estat del novembre passat.—Havas.
LES ELECCIONS A TURINGIA
ELS COMUNISTES I SOCIALISTES HAN PERDUT LES MAJORIES
Berlín, 12.—A come/lucia de les
eleceions darrerament celebrades per a
la Dieta de Turingia, els comunistes
i socialistes han perdut les majories.—
Fayas.

L'orador, votarä, dones, per
un augment en els impostos di_
reetes, ja que airó perrneträ al
Govern d'afirmar la tesi dele
pärite que acaben de manifestar que el contribuent alemany
no estä en proporció amb els
contrIbuente de les nactons anadee. i demanar. corn assenyala
el Tractat de Versalles, que sofrefxin les mateixes chrregues
que els contribuents que mes
sofreixen d'Europa, que són ele
de Franca.— Hayas.
DEL ROBATORI DE DIBUIXOS
DE MOTORS I AVIONS
París, 12.—EI ministeri de la Guerra ha considerat que la major part deis
documents i dibuixos de motors i
avions robats la setmana passada, interessen a la defensa nacional i constitueixen documents secrets.

RAPASAY MACDONILD EIPOS1 LA
SRI POL111CA A LA CABRA
•
DELS COMÜNS
Els projectes del Govern :: La Conferència imperial, el
programa de reconstitució, la protecció al comerç i als
sense Mina
L'Estatut de Tänger
Londres, ¡2. —Cambra dels Comuns.—
El senyor Macdonald ha explicad com
els laboristes acceptaren le, responsabilitats del Poder i quins punts essencials es proposen desenrotllar.
El Govern cedirà el seu Roe si és
derrotat en !es qüestions importants.
L'orador demana al pais que es mantingui ferm.
r..1 t'oven.' sotmeträ a la Cambra les
resolución, de la Conferencia económica imperial i adoptarà acords segons el que resulti del vot de la ma
teixa.
Parler t de la penitria de les nacions,
digné que el Govern establirä un programa de reconstitució a desenrotllar
durant un període de molts anys.
El Govern protegiri el comerç, atenent però a 'que eis sense feina han
de rebre els socorsos necessaris per a
viure.
Es dedicarä a desenrotllar el projecte de "facilitats comercials" i nomenarà una Comissió per atendre la Enanca nacional per tal de guiar el GoVera.

Sostindrà el sistema d'atorgació de
prästecs i crèdits als agricultors.
Parlant de l'acord de Tänger, el
senyor Macdonald anuncia que els documents secan posats en circulació i
que si la Cambra ho desitja tindrà
lloc un debat. L'opinió de la Cambra
serà d'una gran importäncia per al GoTern sobre el qu'A pesa la responsabilitat de la ratificaci6.—Havas.
Londres, 12.—El senyor '1\lacdonald ha declarat que els motius que
Iban induit a prendre a cärrec seu
la cartera d'Afers estrangers els
seta desigs han estat de donar a
la política estrangera del seu país el
pes de la seva autoritat com a primer ministre—Hayas.
MACDONALD EXPOSA LA SEVA POLITICA AL REI
Londres, 12. — Ahir el primer ministre britänic, senyor Macdonald, va
fer davant del Rei una exposició a
grana trets de la seva
vas.
REUNIO DEL PARTIT LABORISTA PARLAMENTARI
Londres, 12. — Sota la •preEn sa conseqii&ecia, el jutge d'instrucció ha mantingut l'acusació qualif icant -la de delicte d'espionatge.—Havas.
EL CELEBRE LUISA ES CONDEMNAT EN REBELDIA PER

LA SALA ti DEL CORRECCIONAL DE PARIS :: LA SEVA
VIDA I MIRACLES
Parte, 12. — La Sala 1% del
correccional ha condemnat
aquesta tarda en rebeldia a cinc
anys de presó a Antoni Llusä,
de 34 anys, natural de Capellades (provincia de Barcelona!,
inculpat de nombrosos robatoris comeses a Constantinoble,
Londres, Anvers, Sofia i a n'oiltes poblacions de l'Amerita del
Sud, elevant-se eis seus roba tone a més de quatre
de frenes.

sidimcia de Macdonald, ha celebra', una reunió el partit laborista parlamenlari, acornan..
la creació d'un Comitè que essegur' una estreta unió entre
diputats i membres del Govern
pertanyents al partit laborista.
— Hayas.
UN CANVI EN LA POLMCA
ECONOMICA DELS CONSERVA_
DORS
Londres, 12. — Com a resultat de la reunió que celebraren
ahir, sembla que els conservadors tenen la intenció d'äbandnnar la tarifa proteccionista,
continuant a favor de la tarifa
de preferència per als productes
procedente de l'Imperi, i de l'ex_
tensió de la hei de salvaguarda
per a les Indústries. — Hayas.
EL MINISTRE DEL TREBALL
INTERVE EN EL CONFLICTE
ENTRE ELS PATRONS 1 DESCARREGADORS DEL MOLL
Londres, 12. — A conseqüència del fracàs de les negociacions entre els desearregarlors del moll i Ilusa patrons,
el ministre del Treball ha invitat els representants d'ambduce parts per tal que celebrin
avui una conferencia amb ell.
—Navas.
L'ESTAT DEL PRINCE? DE
GALES
Londres, 12. — El princep
de Gailes. l'estat del qual va
millorant, ha anunat, però,
tote ele compromisos que tenia adquirits per a aquesta setmana.—Havas.
LES IMPORTACIONS I EXPORTACIONS A ALEMANYA DURANT L'ANY PASSAT
Berlin, 12. — De les estadístiques oficials corresponents
a l'any 1923, que acaben de publicar - se. resulta que les impor_
tac,ions arriben a la xifra de
6.080.391.000 mares or, i les e xportacions la de 8.079,153.000
mares or.— Hayas.
Antoni Llusä falsificava
lletres de erecta i xacs i els cobrava en diferents places.
En primer de gener de 1920
va ésser internat a un manicomi d'F,spanya, d'on s'evadi,
perla fou trobat novament a tes
illes Maurici. en es feia passar
PCI rei d'Espanya.
Detin gut a Espanya el febrer de 1922 s a esser demanada
la seva extradició pel Govern
francés, al qua l Ii fou denegada.
Per aquesta causa el tribunal l'ha condemnat ara en rebeldia.—Havas.
Paris, pu-Miguen noticies de Nova YoYrk
cLent que l'agitació que regna
a la secta del Ku Mur Klan
revesteix earäeteri de violent
sedició.

„

}e

Totes les missses que se celebrin avui, dimeeres, dia 13, de deu a dotze, a la parròquia major de Nostra Dona de Betlem, església parroquial de Sant Miguel del Port (altar
del Sagrament), Nostra Dona de Pompeia (altar del Sagrat Cor), Casa Provincial de Caritat (capella Miraculosa), Catedral de Vial, Basílica de Santa liarla de Vilafranca del Penees, esglesies parroquials de Sant Miguel d'Olèrdoh, Roda i Calella, i a la Capella de Sant Salvador de Masies de Roda, seran aplicades en sufragi de ritninila de

L'EXCM. SENYOR

ul Bosch 1 Alsina

que mori el dia 13 de febrer de 1923

(A. C. S.)
Els seus fills, fills polit cs, néts, germans politics, nebots, nebots polltics, cosins i familia tota, en recordar als seus amics i coneguts tan dolorosa petdua, els pegueu que el tinguin present en llurs oracions.
No

hi haurà ofertori

es dignaren concedir indulgéneiet en la forma aeoatunzada.
Els Exems i Rdms Senyors Cardenal Primat n'Espanya i Cardenal Arquebisbe de Tarragona i els Excins. i Illtrm.. Senyors Arquebisbe de Sevilla i Biaba de Barcelona Vich
erf

Dimecres 13 de febrer

EA

CRONICA - DE CULTURA
13NIVEReITAT DE BARCELONA
El president i el secretan del
Tribunal d'oposicions a ingrés
al magisteri, visitaren el rector
d 'aquesta Universitat, per tal de
sollioitar un local on puguin fer
Feterelal de labore les oposito-

CRONICA SOCIAL
EN ADVERTIMENT DEL SIN-

DICAT LIARE
Tres o quatre individus. mitre els gunls se'ns comunica
que hi figura un tal Alvarano,
han preles sorprendre la bona
fa d'alguns dele nostres competes i lambe d'alguns indust ria l s . inlentent estafar-los a
costa de la riostra organització.
Advertim a Mitote que aqueste
subjectes han estat els mateixos

SERV El METEOROLOtile DE CATALUN Y A
Dltn 12 febrer die 1924
a. WAT DEL TEMPS A CATALUNYA, A
a. SITUACIO AndOSFERICA GENERAL A
LES 8 DEL MATI. (Obsercacions de la Xanra•
LES 7 DEL MATI. (Observacions d'Europa, Nord
Meteorológica catalana, comunicadas per telèfon):
d'Africa i l'Atlàntic, edades perf telegrafie cense
re):

Per les costes de Galicia avança una nava borrasca, els rimes de la qual suri ja sentits knut, pluges

generals a tot l'Ocst i centre d'Espanya, Mal cont
tumbé forts temporals ponent a l'estret de Gibraltar. - La depressió barométrica <lela darrers dies te
actualment el sen centre a l'Adriätic, produint fortes nevadts a tota l'Europa central.

En general el temps es bo a Catalunya, mes amb
cel nävol i vents de direcció variable. - La temperatura ha estat de 16 grane a Eigueres, i la minima,¡je 5 gratts sota cero a Puigcerdä.

NOTES RELIGIOSES
FESTA DE SANTA EULALIA
Ahir, a 'la eapella de Sant Jordi de la Mancomunitat, el beneficiat doctor Berenguer, Pero.,
va dir la missa de Santa Batalla. •
PELEGRINACIO A TERRA
SANTA I A ROMA
L'anima aprovació i benedicei6 epitta6pal rebuda pal ComG
fa de l'Orde de Cavallers del
Sant Sepulere del Capitol d'Aregó. organitzador d'aquest devot romiatge.( I r'. la de l'alasBisela) prelat de Lugo, el qual
a l'ensents lamenta que les
tuüulles c)bligacions que ii imposa
el gavera de tan vasta dibeeet
tu impideixin de prendre-hi part,
Ent apropar-Se la data dP sortida , aumenta al nombre de
eensultes que es reben a Seerelaria, i especial als centres d'inscripció establerts
aquesta ciutat: Residencia de
l'Orde. Nostra Dona de Pompeia, Diagonal, 4 50; "La Hormiga de Orn", plaç a de Santa
Anna , 26: Editorial PoligInta.
Petriteol. 8: i Llibreria Subirana. Porlaferria , a , I i, En tote
donen del a Ils de let PI
el 19
que es relaciona areb tant, dea
vol pelegrinatge.
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tistes són al suficient per p.a.; als rctits perqur s'aelnrmin
nurArti DEL Dnu p TERCER
rnent revolucionari.
del Direcnimi que amb earärter
aquests tempa encara poden
Organitzada
Per l'Atenen
rantir al públie una bona es- mantenir una llurn ténuí Ibab.
A la sessió pública celebrada mierra es preocupi de la cri,i actuar ela piatolera.
Igualad( i a claree del director
de comedia fina i ben feció, no creient-los convenients.
el diumenge. dia 10 de l'actual,
que s'apres en en la inclUstria
Per donar mes forca a les del sen Canservatori. En Ma- tona
ta. No cal afegir que la pellica- doctor Pascual va esscr molt apla.
d'acord amb la tionrocatbria in- fabril i titil. adoptan' enrgi- seves afirmacions. el general
nuel
Borgunyó.
tindrä
lloc
avui,
la
és
del
Programa
Ajúria.
serida en el ButlIell Oficial, per ques mesures per
dit.
Soasada refereix als periodisEls destroyers
Per resolució superior hace
Tambut . hem esbrinaa que
a la presentació de tandidattt- p stablint l'asseguram a d'aitur tes que quatt ahir estaca al moll a les set de la tarda. a la sala
(l'afiles
l'Ateneu
Barcelona
l'estrena
de
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artista
de
vocals
pasat en la representadle de la Conres per a l'elecció
foreds . disposicions anitlogas
raperant els presidenta de la una eonferencia pública en la
anglesos
clec", tindrà lloc dinmenge.
trens del Comite Paritari oei que evilin la miseria de lea
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Arrendataria de Tabacs n
d
de la Diputad& que dit sertyor f . xplanara el te- a la tarda. Aquesta fuel-límala es aquesta provincia la societat Rama+
(Tranaports , , ilm- 11r-tase s I rehalladores. Una Ultra Manconiunitat ipiatolers
Avui manten. :: Un te a bord Crup tereer
ja
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ma: "L'educaeid musical a Ea- 'una veritabte preciositat i el Nirau i Fills. havent-se fet tinte
aanient e, frenollit una proposta rreopiaid i lel Gocen) la srt'a
del "Greewlch"
neguts per la pedida; forea
taluitya. Eonsicleracions pracper lee 17:embrea oficials de Code res oficines un cap d'inspeccii
diminut Coogan es eollera un
en el riinflirte plan_
esmes
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Avui sortirà cap a Mallorca
m e re i Navegar/6 i d'Indústria, i
a Cupons pel t;inrament /le coredllats! i els 'nois no por- tiques sobre el sea procés i es- eop mes a gran altura. Hl ha de la dita empresa, arribat de It
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presentació
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mica. pera), sam eilt, millors i
port.
Peles Mestres.
u suplents al qual havia
tat que cessin els subalterna de
aentit tener' fela els Sial e s darreres escenes en le, que
A bord 'del va ixell-1 Iler d'elegir-se, derart arnh el pre- 1idu e s t
Jaelcie aparrix veatit hallaBisbal i
l/hala Llitires.
'Areetvich" va haver-hi ;s'In' a
vingut en el il. D. le 21 d'abril
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CATALANA
La Cambra Minera d'api
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rina. despertaran una terupesta
'1'10nM examinaren ele reIst tarda un te de comiat al qual de 1920 i en la hei electoral. es
timan
será
desEs
cert
que
provincia ha quedar aixi constitunä
llena rebut el darrer número dr rialles.
bi easistiren lea autoritats i al- proclarnä com a electes els pro- mili s la crisi telnet di os °brees
l'aetual
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Presiden:.
senyor Ernili Saguer:
TEATRE CATALA ROMEA
tres distingides persnealitats pcir.,a1s. declaraitt irittecessfmta paperers del Naird. Creada pe) . 17t Barcelona? -' Ii preguttläuts de la Revista Musical Catalana
ce-president, senyor Raunen de
que publica l' Orle() Catalä.
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per
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responent ci proppassat mes de Ei Foloh i 'forres amb la r n-. .n- renguer: n'ese/ter, senyor Josep
(Meso) brit ante.
convocadas per al proner din- briques de la
Sembla iple la pregunta subges: comptador, senyor Josrp
gener.
A &m'era hora de la larda menge, dia 17 le l'actual. les t'y ol a. Droposant-s e iniciar tune
dalla "L"na Veeada era un pasna Bonniati; vocals, senyors
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única de t'anhelen inusieal que sos
preeentacit5 del hell sexe hi era
aplaudimenta prodi ga! : als loan Roig i Ignasi Carai; seere
Per virtut de l'ablin s dita pro. ¡ adaati
MPS1ITAS Prearnitiaselecta i abundosa.
- No, senyurs; no ha res
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ela g indients Llitires drqmoOriiro
Acc
Germandat
('e.ucepcieí Farre Llenas. acusada d'un
-:
Revista
:
linear-se
Dorrirnec Da ti ii Pa?. N'Enrir
O
rVincPsi
"
Vice
i
de
per haver - se esp./Mal les localineo ;i i.1/ Ini saeritiii i
de'icte de lesions. El fiscal va dede Onirds i En Dnmettaa
la trova fiel municipal.
dirs
Altres
noves
ells
e
"Cidi
red
Catete":
tals. sdn les causes per les
slrat per les
orlar per a la processada la pena
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Ouillem Min. En Jas p e Giiii- drl s Sindienta.
i,
iii
•
ctinee!ill•
la
runiors
"ele
quants regidors ala celebrat la
da
ultra la reur p sentaitid de. la dignir uni vaa¡m
denitzacie.
heo En Frsneeer Arguinthrtn,
' ssetes d'inrr
i .3,
Itabe'n ¡ Eibil": "L'isla de eninviera de la guärdia urbana i la
ginardia civil a la bandera?
mil, la tonel, implantat els rdinta obra qua tindrä une tiente,
1-)
t de la secció tercera sla pre- Eti 111nel e st Vidal Mal heu. En LoDp..,f,D.,«
tisis rs que fa uns diee p0SiMolls ri.11111IPS";
beeeS. 1111f . &din ve?
dijntle, dia 14. donar-ne una (os de bombers.
seurat Isabel Ar/n5 Sargueda, acusada
S e rt Marin Ara sigue s Ti saín,
frimpossibilit
des 'Jr Madrid em can /iir si jo tuya" : "Barcelona". "Naves". d'extraordinària diumenge, dia
L'alcalde inspeccionà detin
tlitttli's 011
N'Eaa li Comhalia Coraseh, En
d'una estafa. El Fiscal li ha soHicitat
volia algunes forre s : ida vaig "Neerologia".
velleaa: i ci dels funeinnaria
17, en la sessid de dos guante ment tot el material del CO$
Gabriel Barba Fontnnals. En
el-, meses i un dia d'arrest major i Iri
le Catalana da Gas. que ronceque a 1511 tat can feien
bers, observant-hi alguns defecto
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LA PUBLIC1TA?

gra. Ya ese febrer de 19t4
ao que albearan de subDijous celebran aessió la Coprovincial de Monuments
Per a divendres vinent está
çecada la Diputació provincial.
l'edat de ara; ano: ha more
del
Enric Be-da Elies,
o e corredor de comerç d'aplaca
i
regidor
de
l'AM:rtedi
.,: n'ale 1-CU.
,:i'cte de l'enterrament ha estar
cencorregut.
_ Diumenge vinent se celebraasedó de mestres d'aquest parser tal d'ele gir habilitat substis
„ Germana 't Funcionaanicipale ha cclehbrat junta gereglamentaria, havent renovar
!citar de ?a neva Junta DirecCICI ciegas: Vice preside 1.
-:n Cavaile Eranaued se tun,
Deis Corabalia Ferré: vice-eea En Pere Fonts Figneres, i
;en En „fosen Rimbau Ama-

hom es veu superiorment foreat
a reepondre cota pot--i cota vol, per
ancla entenem-nosl—ala preguntadora
tafatsers que potser S'alegraran deis
mala negocia . d'hom, potser s'entristiTan dels bona, o al revés; anen-he a
saber!
Avui per ami, nos puc dir massa
ceses, no puc donar massa explicacions;
sobretot despees de la reunió del Foreleen del T. N.,

.V1.

e._

Si a mi tullan demanat dos mil, o
daa cents mil, poseen pe:- cae, rein
Mhan anat ele negocie per Paris, ami
per ami els diré sinó que nie
tornat amb ganes de comprar i amb
vale, de vendre. Van dir que, al pren
que estan els frenes, hienda pogut comprar coses, Mil, per extiende. plomes
estilogrefiques mie aquí es veteen caves
i allà són bareteles i rs lii nat tn.oltes;
ganivezs de cansa. que els fan lié i a
AFRANCA DEL PENEDES bale cene; polvos de matar rases, moh
ee vinícola :-: Cicle de rebatointeresssaritr per destreci7 tants d'entieses
.; Mieeries de la vida :-: Ani- ateinialons eme correas per lee clavesucres i que tothom sap que són proversad
Reunió general
pestes. I quant a ven▪ estas eiectnadee regulars pagador's de
dre. per damunt de tot, paper impres.
ves en el darrer mercat vinícola.
in a die 'libres, faseicles, anuncis amb
blanc ele pagat a 2 pessetes,
explicados/e. amb dinuiios, ben imme a set rals i mig. i el alegre a
essetes, a la propietat, i hrous presos, ben presentare, que candil pela
ulle, que iacin la competencia a toca
graue.
fent
iests preus tendeixen a estahi- obra que -s'edita lora de Franea,
la propaganda dele articles que podem
D'uns quants dies enea la vi- produir nesaltres i que han de relanuncie que n'haestas envaida per uns eubjec- lene:do: iidelment als
siseen fct.
cae a les nits s'entretenen en
ei aixit has vist
Però —tra
ei Inés no, les portes de les
aix, has compris. per qui no has come
enes de determinare comercianta.
prat i per /e/e no ha' venut?
E9 proa ciar. Per comprar, calen
dinero. i jo reo eta portava mis que els
cine pot neceditar un modest viatjant
explorador del comer; estranger. 1
per vendre, cal que el 3 productors se
sacritiiquin, i sembla que aquest esperit
prou a casa costra.
- --Acein" i -Bellenguard" han no hi é5
en bona fe que in Usenna: perqui.,
memorar la mnrt del gran bisbe
per exemple. al cene:S de 35. c;ui cosir adranqui doctor Torres i Bases.
tarjen cent meten deseilogranques que
A la Basílica de Santa Maria el
7 se celebrì un solemne funeral a Parlo es podrien obtenir a jo frenes
1 cada una? Dones. senzillament, 3e 0e000
aniversan.
— Per al dia 28, a de s quede peseete-. I ve/mitres ceden que no
dablarien els diners? Que em
oree del mate está convocada una
n unid serien' ordinaria rraccionis- diret que no es vendrien tantes plode/ Banc del Penedes , per tal men7 1 /i que es vendrien; tothom en
onant
/orar la memòria-balanç del voldria dur, perquè vistoses, funci
• exercici i distribució de bene- be i practiques com eón , no hi hauria
dependent de cernere ni mesen de pagesia que :en la porté, amb orgull i no
la =asoles descaragolés cm qui
fa u destie un cigarret al qual pasara loe per gustar la nicotina?
!L'ACTOR DIU...
Perd, en eón les 35.000 pessetes per
comprar?
On eón les pessetes per fer melena
(03f VA.V. DO.VCS, ELS primer i despees vendre?
Sobreent per al primer.- je us asse.VEGOCIS?
guro que si la diferencia de canvi enDirector:
tre kanes i pessetee fes al revés, els
ALli de torrar dc París. on hem a francesas ene comprarien tot alk que
e a fer negocie, es un mal-de-cap. noealtres haguéssim de bo i els sortís
anar enlloc que trobis un a bon pede Mes els francesos, per
un serán conemit. que no ct caer/Tte. colla tots els altres, crian els
lernir de seguido
crenvé una coma s'emeixert, apleguen
-I pi? Com van e:s negocie?
cepitale tener, una enhesin comercial i
iteden. cansar de der-hn i de tepe- aixi pcsden reunir l as quantitats que
is a Eilre i a Fahre. i al de mis necessiten i reaticzar brome compres.
es decideix a d emanar al director Mentre que nosaltres. desunits. l'un per
.taiari que concedeixi un llnt per a
ad. l'altre per allá, toas no som ningú
r' top-seta coflrctiva. és a dir. una penqui indubtablernent son/ pese i no
sea individual per a la collectien./ voleen convertir en potència eco:de Ilegidors. amic!, i altres tala- nómica, financiera, industrial, ~ceque no er deixen de petge precial ni de cap altea mena fent una testaare i mes preguntan::
lita; de tenses unitats com represen-rana han anee eis negocie per tem.
es
I així no en' pot anar enlloc. I per
¿nace us explicaré un xic enea aixr tnam han/ ha estat a París ha
corn han anat ele meus negocie vist que hi ha grane negocie a realitParh, ele meus negocis que semzar... penó que ens manca l'esperit de
ie tant i tant 05 interessa coniicoliectivistne per treure'n els profits
el• desenrotIlament: i si algun
inemensne que fereenament sen deduihi ha que en sentí recança de rien.
'=edno que ein faci el favor de pasAn i uenim explicas—per ami— una
an/ alt aguestes ralles. que 5: no nica mica de les nostres
tet el que voten. volaen dir sot el que. ei alga ene ajudés poseer podrien
drien, amis més an menys claretat i ampliar un altre des.
' enes n inenys saivetats.
1 ara, fine que hi hagi qui es vegi
Pequé. figuren-vos que un borne de
amb ene de <rehallar per arribar a
no te pet deure ineludible
ennstitució de grans societate animi-/l/licar a tothom com ti marxen
mee no cm demaneu Mis quins re./: però. en els temps ataseis. de
gneis es poden fer a París. perqui
eal e de denúncies de tractats. de remen-miré earegóricame.nt:
Per nata la columna. d'altes i
—Tose els que ennvinguin.
X' , de moneda i d'entrebancs de
_ Diumenge pasear, a dos quarts
di : es tí. va eeeer aga'at en¿'ue 0s Per un tren que ida
debres e l sots-capaele joaquirn
e.rez ;.'snfirez. de 18 aove, fin de
cia. el qual ti ssezeinne tnts ele
dret.
del
!I dese-raciat bolsee fou portar en
litera a l'hospital civil.
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ELLA ARTICULA DE LLANA
:!OVZ tat. Buiandee,
Camiseten, Caleoted,
Mitjons, Mitges. Guante. Sala:trilles, Saetees, Mallete.
Bresters, Mimara, Botina, Peto-, Faixes, Boines, Croeres, Mentes, Echarpes, Vestir,. ,lereseia, Bruses, Xals.
Manteletes, Bates, Cepetes, Abrigueta, Bardes, MitTOTA
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UNA ALTRA V
' ICTORIA DECISIVA DE JOSEP GIRONES
Anit passida, al teatre N'oven:v..
Josep Giro-té,. encarat amb el han.;
ces Couleaud, en un match a deis
rounds de tres minutß obtingué una

EL CONSELL DEL DIRECTORI
El Censen de/ Directori acaba a
dos quarts de nou.
En donar la referencia oficiosa
el general Vallespinosa. digne que a
la primera part de les deliberacions
hi aSsistiren els sois-secretaris d'Estat i Finances, reeolent afees de
trainit.
Per últim—digud—es park d'un
projecte de dure; referent a la clas-,
Sii- i •jd5 (5 i provisió dels carnees celesiasties, en analogia amb el que regula l'organitzaein del ?salar
perb respectant les Ilefe concordarles. L'aspiració del Directa-ni
es que cada des es regeixi per ell
retarde.
LA TASCA DEL DIREtZföRt
A tres quierts de -is ha arribat
a la Penielenda el sesera] Primo de
Rivera.
Ha manifeetat als per:odie/e:e que
hacia assistit a la recepció del einu
arnbaixadnr frunces, arnh el quel ha
fet lee visites sle
"l'arnbé ha dit que el Goveres havia
rehut un telegrama del Marrar dient
que allí repisa un fort temporal, que
ha ocasionat del/grades.

posa ceriniimia de costum. se
celebra. lacte.
Ort-pava el tren el rei. que tenia a la dreta el Directori 1 a
l'esquerra representants del cos
de la noblesa.
El nou ambaixador Ilegi el
seu discurs, que comentava:
"Senyor: Es un honor insigne el veure's investit de la graamissie de represeytar Franca
shevant de V- 31.. en t6Auest pafs
d'Espanya. quin nom, entre els
franceses As el slinbel d'hidatpues virtuts i de IlertItat. que
evoca sentimenls als gratit.nd 1
d'emeclit en recardar el que V.
M. va fer durant ets dies tristes de la guerra per calmar les
inquietuds de tantos...familias
se,lapaeades: en a q uest país
cl'E , partya..poblaci6 tan •prbxile a Entine, per la (l'Hura.
el raracter, l'Idioma. els inter~» i I.`S aSpiragiOn, vine establoixen veritables vincles ei"
familia i ile IX:2(11(.16. entre 1103

Ha quedat signat, definitivament, l'Estatut de Tánger

eur. ,-.. agraint l'haver rebut les

Aquesta tarde, en arribar a la Presidencia. el sors-seeretari d'Es/at ha
dit ale periodistes que aquest mai havien tórnat de Paris. deeprés ei hacer
eignat delinitivament l'F.etatut dr Tólgar, els p'suipotcuciaris espanyols Serj orä manaseis de Tornehermosa i Matiradl Aguirre de Ciereer.
CANVIS DE DELEGATS
GOVERNATIUS
Ha cessat en el caer« de deleere
governatiu de Motril (Granada) el cosnandant d'inranteria senyor Tenles.
Aparicio Rodríguez, essent nomenat,
per substituir-lo. el comandant de l'esmentada acula senyor Celesti Carcano Arrecho.
També ha cessat en el ea:1Tc de delegat de Montilla de Palancar (Caenca l el capita d'infanteria senyor Lltés
Alonso Orduas, subsiktuint-lo el capita
ele cavalleria senyor Jame Colmen
UN TELEGRAMA DEL RAISUNI
A L'ALT COMISSARI
Telegrama rebut per fil directe des
de Teman i per conducte del secretad general de l'Alta Comissaria
Merme, a les 24 del dia d'ahir:
"Talare:. -- El xerif Raisuni a
Comissari. general Aizpuru.
Reine vostre telegrama de comiat. La
mera alegria será completa en rebre
acribada. El meu estat de ealut segemein rebel a la men voluntat, pocada al senei de la me ya patria i de
la religió. sota el manament protecter i benevol de la vostra excelsa nació. Jo ue pregn que presenten a l'august sobirà l'expressin sincera del meu
respectuós humana ge i de la nieva fe
ea elle reiterant-li el compliment dele
tiostre s aco tes d'amistat i de la nostra
coPeaboracid pel bé d'ambdós paisos."

polden fille 14 Inateixa eivilitzariti."

El diseurs segueix Psi squoust
roPteix In.
El rei Ti rontesth amb ntn
cartee eredenrial a . i fent la
lloanca lid non ainba t eador. Rogreeiä e t ,. mote d'elegí a ES1 ,,, I ya 1 f,..0
pen Eamistat
ofeelnt_
dels dos Estak.
ce n1 noti ambaixador.
V7."-i-fren an n haleador. desnr,s
(le conversar effuh el rel. ha fet
les vi.sit o s de compliment
t5rotec oläries.
LES PRPIES A 1.5 coNs11117CCl',) NAVAL
•
La "Gacela" publica un decrol relatiu a los primes a la

construcciö naval i aplicables
als vaixells de ms de cent tones.
Per rada lona bruta d'agries(
total, en ernharcarions sense
motor p ropi, 178 pessetes.
Id. amb incytor propi. 147
pessetes. •
Id. en les embarcacions de.
rase de ferro o arel- i de cons-•
trucci6 mixta. cense motor propi. I 76.
/d. id , amb motor propi, 235.
Id. id. per navPgar amb motor propi en vaixells de carrega
i passattje, de case de ferro.
398 pessetes.
Id. id. id.. de passalge. 407..
La quantitat mäxima anual
que s"hanrä d'aplicar per satisfer les primes amb càrrega al
eredit, serä de 8 milions.
UNA. CONFERENCIA SOBRE
ELS RESPONSABLES DEL DESASTRE D'ANNU.AL
Al saló d'actes de l'Ateneu ,
acinesia tarda el seuyor Carleo
Rimar: ha clonat una ronterencia sobre tema 'Qui mata" a Meco abans del Directori
militar". Hi asili una grossa
•
ronrurritacia.
Les peticions del Foment
El crinferenciant tractä del
desastre d'Annual. Diguri que
del Treball • Nacional
les responsabilitats iiineliPfl roa.
Ajo Presidencia han facilitat.
e/retar - ere farilment.
aquesta nit la següent nota:
Examinis lletigerament els
"El president i el secretad
tres desunas que regeixen el
general de l'Associació General
pa
ls: mod p rar, legislar i exe-.
de Vinicultnrs i IndústriPs detifiar.
rivades del vi. liana visitnt
Digné que el més responsageneral Nralvilas per lliurar-li
ble riel desastre era el senyor
un escrit sollicitant del p irreque no s'accedeixi a les pe- Maura, que aconie/lä la ramticions formulades Pol Foment panya drsprde el eenyeer cotodel Treball Nacional de Barce- l e de Tlamanones, marques d'Alh4emas, Sanchrz de Toca,
lona, que pretén que es denuncrin els tractats de comerç que Säihrhez Guerra. Villanueva i
regeixen actualnient les nostras rom'e da' Bugallal.
relacions arnh l'estranger.
EL NOU PRESIDENT DEL
L'Associació &silla que ee
512"PREM
revisin i mOlorin frac/tate ai
cal. parí/. no arribar a una rup-

tura amb França ni aura cap
nitre pafs inncressäriament.-

Clausura d'una escola perquè nomás s'ensenyava
el baso

Aquesta tarda. a les duce. ha pres
poseeesió del cirrec de president del

.4%

Tribunal Sylprem el senyor Tornos,
recentment nomenat per ocupar la
vacant pro-luida per la jubilació del
senyor Bonaventura Muñoz.
A l'acte, ultra els magietrate i fiscale de l'esmentat tribunal i de l'Audiencia i altre personal judicial. hi
asaba el senyor Cierva.
NOMENAMENTS DE VOCALS
PERQUE<LES EMPRESES PE-

RIODISTIQUES PAGUIN ELS
SEUS DEUTES
També publica una reial ordre del
ministeri d'Hisende no/nena/o com
a vocals de les empecer; periodistiques la Cornieeió creada per reial
ordrfiedel dia 8 de l'ectual per a restudi r:del procediment mes equitatiu
amb el fi que Is reepeetive-, raspeeses realitzin el pagament deis emes
deutes als eenyors Torquat Luca de
Tena. Pere Garicano Undoro i Ramos, Godele
EL TEMPORAL
Alineria.—E1 vent ha ocaeiónat
forces danys als vaixells que Iii havía al pon, aixi emes a le, link:, telegróiiques.
El. COL.LEGI NACIONAL
'D'ARBITRES
Rennida la Federació Regional del
Centre, ha pres per unanimitat record ele dissoldre el Collegi Nacional (l'Arbitres.
Acinesia mateixa Federas:h., acorde
formar un nou Co1legi d'Arbitree,
constituit a base del senyor Ernest
Giralt i dels eenyore Rocamora i
Berna beu.
tiembla, pub, que ele arbitres pensen prendre acorde cme, de ben segur, tot ho (aran menys arreglar el
conflicte.

L'ENTERRAMENT DE L'ESPOSA D'EN GOICOECHEA
Des de les vuit, d'aquest matí
que iban celebrat misses a la
cavila ardent per l'esposa de
l'ex-ministre senyor Goicoechea.
El scnyor Matera era a la rasa morttraria a les set del mati.
lii Pren lambe oral missa els
senyors Sänchez Guerra, Cierva, Sitie. etc.
L'enterrament ha constitult
una gran manifestació de dol.
ALARMA EN UN CINEMA
Ahir es produf una g ran alarma al Menumental Cinema, a
renseqüenria d'ha y a(' caigut
una de les ales del ventilador
•
central.
Per mirarle, no hi hagne cap
desgräria.
LA VELOCITAT DELS AUTO.
MOBILS
El governador de Madrid ha
facilitat una nota, en la qual
PS diu lue ha estat enviat al
3utjat el portar de la rasa número I del carrer de Sant Vicens, per haver-lo sorprits
arrencant el han referent a la
velocitat deis antena:Mili,.
Avui s'Ira repres la circulació
de la majoria deis taxis de lloguer que . estaven en vaga ahir.
Parlan, 2V1.11 d'aquest assumple. el gevernador ha dit
periodist a s que havien estar Tm_
sals a dispesieió del Jutjat militar In indigidus condurtors
d'autos. per havrr coaccionat.
El (lehrte comes estä
en el han declarant l'esta( da
guerr a.
VISITES AL DIRECTOR!
El general Airnurn ha visitat
aquest metí el 7.rneral Gómez

oredencials
.Avui a naldla ola celebra!.
I Palau Vade do Murar al rel
les cartas credencials pol nou
8;
arnbaixador de Franca, vescomri te da Fonteny.
Poe abano de :hora, arribit.la
•Comitiva, qua regalta
ORAL /Ate imoo", ainb 10 iponae

Reial han vißitat el delegat regt pee
protestar de la immoralitat dels vestito en els quals aparejad) en escena les bailarines en el Asen acte
de l'opera "Aida".
El consistid ha prenses posar-se
d'acord arab l'empreea per .evitar, en
el successiu talo proteste,.

Exe.cuoier de!

reu Jurado

Jaen. — Al/ir a darrera hora de la:

tarda entrà en eapella el reu de ilion
Joan de Dita Jurack. Es confessi amb
el capeila de la neceó.
Aquest mate a les vuit. aiea compleri
la %entesada, en presencie ele les persones que teuien rolelieaciú d'anejatir-hi.
Totes /e, parròquies oficia:Tu en sufragi sets.
Ele diaris local> suspeagiten-eu
publicaci6.
Els germen,: de u Pau i Carita:
alean • oenpaz d'amertalier in cadever,
embolicant-le, en un flemal i donarali cristiana sepultura.
DECLARACIONS SDAMADEU
VIVES
El mestre Vieee ha manifestar a
un redactor de "El Heraldo de Madrid" que se i n va a America amb

gran entujasme i illu,ió, pare arnb
un cert picnic. No n'hi ha per menys,
per& si es té en compre que es proponler coneja-u a l'Amèrica la flor
de l'art eupanyol.

DEL FERROCARRIL DE SANT
FELIU DE GULVOLS A GIRONA
Ahir es reimi la Comissiú
permanenz• de la Junta d'Aran stehe i Valoracinns pe: examinar
diverses expedients i instäneacs
de reclamacions.
La Junta no ha pega' acordar respecte de la demanda el
chrector-gerent del ferroearril
de Sant Feliu de Guixrds a (Aicona. demanant qüe se li vencedeixi una rebaixa en els dreta
d'importació d'una màquina de
Iren (le procedencia aieraartya
de 075 d'ample. de les quals
no se'n constitueixen a Espanya. i que asrendeixen els drets
en nr. Pi e,l er¡rieri t a Inés
de somon pessetes. mentre que
Amuortóß d'Anglaterra restaria 36.600. Ls marrca da frente( amh Alemanya impossibilita resoldre aquests casos. Es
trobt en iguals rendirions una
máquina per a la Companyia
del tramvia de Cevadenga.

tat visitat pel general L0.5 Arcos i els sota - se/e/nefaria d'Estal.
Governació i Guerra.
CATEDRATIC DE
LA UNIVERSITAT CENTRAL
En virtut sie contusas de traellat,
ha estat nomenat catedintic nume-

hora

DE BARCELONA

eselatant victòria per abandonament del seu adversari.
Al tener round Couleaud sofri dos
K. D. a consegiiincia de sengles
crochet e de dreta.
Al round següent, tocat altre cop
a la mandíbula, torna a terra per nou
segons. i en éeser tocat novament
els seue :segares llarmaren l'esponja
al ring. en senyal d'zbandoriameat.
En el matees: moment de curare
l'esponja tonnam a caure Couleaud a
terra. Girona, iou osacionat. Couleaud, molt reeistent. •
ELS ALTRES COMBATS
rtse!s alec e. encontres s'obtingueren els següents remites:
.Ertigues hat !serien! per E. O. al
segon tameni.
Murell leer. a Cataba per punte.
Giminea vetee a American per /E.
O. al tercer round.
Meeres bat el francés Lantholas
per piltItS.

LIOEU
"LA NUVIA VENUDA"
La preeentació de la companyia
tueca al ticetrc gran :catre coneri.uí
arde un exit
La farnoea ópera cómica de Sen'tona sirrspoeä tot seguir al públic. i eis
artistes que la calmaren produiren
cotejan/ una impresek execient .
Es digne del mis grau e:ogi Le presentació escénica, aeuradíesima en in.3
els seres detalle de decorar, eternani, etc., reue ens doiti 1: mis alta idea
de 'raes teatral del noble txec.
La sala de! Lieen oferia tragnit
asperete. i e? nostre públic rebi 'nema
afectuonament els simpàtics artistee.

EL TEMPORAL
Ana oceidentaal del Marrec. — El

corren no ha realitzat el viatge a causa del temes/al. Una expedicin ha
hagut de tornar.
A Alcazar. el riu Ludes ha inundar
ó.
gran part de la poblaci
o El coleen/. principal de Sidi-AliBujules ella trencas.
— Alcazarquivir. — A causa del !ladón temporal de vent i pluja el Lesens
s'ha 50Ttia de mare. No es recorda

una inundació majen
La gent cerca refugi on por. Afor-

tunadamene ro hi ha desgráciee personals. Les percluen eón es/mesen.
— Cartagena. -- Per caub del mal
termes ‚'ha refugias aei el vapor ''Rar:
celó". que porta ',zoo reclutes cap a
Melilla.
S'ha ordenas lancee el port.

L'''ALEONS XIII" AVARIAT

Ferrol.—A canea del temporal e'lla
refugiat el cuirassat "Alfonso XIII".
Porta Ileugeres avaries.

El marquès d'Alhucemas no
anirà a Portugal
El marques d'Alhueemas anirà
a Portugal, com haviem (lit, a passar
una temporada, sind que, havent
obert de non el re y bufet, co o rolnea altar a Lisboa per afees protiee
sionale.

O'ESPII1M
FinasenEL REnEKVA aÆaCSARLELONA
teA f. e. natee.AuteA ANCI..rdteA
PER 4 A t
Ahir a la tarda >e cekbri aquest
partir al eanep de Les ei¡rta el qual
ve essc: força .an,rnat, donenant te.
mejor par; nei rempe ei liarcelone,
que sapania quistie gola per un es
de resquadra angleea.
L'i.nernacid que hi 'negué al cant?
del Baieduna ea dese: Corea cresZucle,
bobreten s; co re en compre que .eletracia al camp era gratuita. encara qiie
cs reeaptaren cabete a profit de l'Hospital arietes.
El m'idee eorti narisZet de la iiui
en la qual cts angleses, si be no acosa
segui:en 171 resultat mes ¡alegue:.
deixaren entreveure bones candleions
que a cansa del desenmenament sin eis
deisee demostra; a sera eiectivitat.
ESQUADRA ANGLESA UNID
ESPORTIVA DE SANS
El primer equip de la Unió 73po-tira de Sane aquesta tarda jugare amb
un fort equip de 'deequadra angla..
els quals 2:ente3 un fort
per poder dele-. en aqueas encontre.
ein resuhats adversos que aquests dies
ha vingut obtenint . en els partits que
he jueces.
L'encontre tindede • lloe al dime de la
Unid i cranenearã a en quart ee guatee
en punt.

EXCURSIONNURE
UNA CONFERENCIA
Per a denle. dijouo a lee deu de
vetlla, i al eeu estarse social, Sanee Clara. 8 i in. el Centre Excureianieta "Minerva -, de la Barcetnneta,

A
n••

anilla Casas Jover

aquella poblaeid una Paf/N:a basca. es presenta a l'Priifici -es-

mental, acompanyat del cepille
de la guardia civil aenyor Muga, comprovant (-me allä senserayana exelusivament en base a
32 nene.
Immediatament proredi a la
clausura ele l'esroln. i posä
ineetreasa. seny-ora Paula Armilla. a disposició del Jutjat.
Com que la mestressa contesta que totia ordre deis pares
. eie no ensenyar res en castella,
el delegnt prengué nota dels
pares dele alumnes per procedir contra ells. •

DEL TEATRE REIAL
Nombrosos abonats del Teatre

Jordana.
A Guerra, el presiden, ha es-

Sant Sebastiä. — El delegat
governatiu sie Tolosa. tinent ro.
ron e l senyen Jo n p .Fernändez,
assabentat que inneinnavn

ca 'hura al Rei lee cartes
111

Vilardell 12

ik55it al, 36 1 341-5ueureala: florete del Acalle.
73; Riera Bel ga. 21, 1 Fontanelle, 17. —
g ens: Barbare, 16, bis

de la Guerra" publica una Reial ordre donant instruccions per a len
prictiques de tir que amb auxili de
Eaviadó se celebraran a Cidiz el
propvinent mes de mere.
°LES BALLARINES

El mi ambaixador de Fran-

ges esport, etcétera. etcétera.
FABRICA DI

L)a rre!'â

NOU AMBAIXADOR DE FRANÇA LLIURA AL REI LES CARTES CREDENCIALS : : HA ESTAT SIGNAT eFINITIVAINENT L'ESTATUT DE TANGER

la Universitat Central, l'ex-diputat
senyor Manuel Hilarlo Ayuno.
INSTUCCIQNS PER A
LES PRACTIQUES DE TIR
El "Diario Oficial del Ministerio

MUR EL

• ...

.à uterus

EL M'IN DEL DIRECTORI MILITAR

Oftri de Peieelogia Experineental 4e

Vidua

de

Wenceslau

Guarro

i

Menor

parí el la Po del kost II lit 5 digui la a retal le 3 tus

havent en! els Sants Sngraments i la Benalliccie Apostelics
PREGUEU A DEU PER LA SEVA ANIMA
Avui, dimecres, dia 13, a dos quarts d'onze, cantades, matines i laudes, seran celebrats per
al seu bé, a l'església parroquial de Sant Francesc, ofici funeral 1 mimes.
Els seus, i les cases Vídua de W. Guarro i Camila i Elísea Casas 1 Jover, demanen ale
seus mies la caritat

Barcelona, dimecres, 18 de febrer de 1924.
. BL DOL
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-11P .111111111.11ff OSMIIMP 41P
breads pública. a earree del sea
)(384a1ate Cese el
itera setire- ":"g lCeisire ExetifideVINP b/tHEIPPI Vi? Aie- ah».
projectent-se un CreaCtit nombre de
•diatkilidiareb• pek de' lee' (raids
:es demostrará gréficament l'obra de
carácter puradikiii . cultural que du3iiiit' els, ski*? ¡te dikiitescf& Ira
-vingut reetsant a. la- populosa- barriada

IRIONEY

ROL& Vas ESGUADRA
•
GLiRSA`,. Y
elegutg Sé al' ciñan dél i A/O

'aquest partit peeitedett(tler
de- >trefe. L'etgAl dHŠ niallaS
anee vi' *Mire' fisral conibtailt
algintik' dt
entre els sera
•
e'
S ralPiria, stee esste- fistefeisg:
-ableettil erepeusyWcneet. litdati=
tatatrdabt- Ore Atarte jugäit
mita' rite ef. ste' Pernee ter abr b .
hietriia eltal! e1 Tt5ufttt Ara' atilkst
riee abete thigibi.
Els tterikie juglitert roe vetitäl
hles internaciortalk sabeteit; «ese
- P reseal anee millorant l'escore i donar itie l'encontre un bell cspec-tate eispetitile:
L'eqtriffsrietteatioe que ens relee;
semi estire fafttibt : pe? ISatnat
González, Satrústegui (I..),
Case . LoIRK Pereater, tramar, Sa-

Ef3 Espectacies
A lt

• itth'1elt1e'dê1 MimaAvui. Si

VILASSAR
- Diutnengi jugaren en aquesta vila
selletiö de la- flota anglesa contra

reir local.

La partida foil Presenèiada per
rfd'ót plb'lk cjuë. titigué- ocasió d'adthlial- el bIl joe' dels dos eqUilis.
Gtterafe're ele Incils peí' 3 a o.
anglesos !oren

Finit

oblettulati'amlzi un' esplind;c1batique.
V 't'II
ftrnI eip-ectació tingué lloc 'al
carnp del Mara Ausii un partir entre' aijuést cercle i el Ssrafelinenc.
co el qual doinlni netament
durara ' la pi-límela part i aconsegniat
marcar a gOis: el primer obtlmete
-per En Martínez. d'un angle imparahle. i el segow per En Maree, d'un'
tir fortrfidalile. A la setena • part el,
domin! . foti mes aleelimi, ohtZnint el'
:Satttfellueric el . scu' Primer gol, a'
ratea &unto-falsa soitida del porte'e
vigati. No tarden els forasters en
ritnikrilt . e/' segrai, d'un niaghlfic xut
que toca el pal i de rehot s'endinzie
a la xarxa. El tercer pele visitante
roble' ef derenisa* dd Pereira,
a t'Ate' Ten' dessgratiedè jugada.
-. En conjunt fou un partit interes• ant. no guanyant els vigatans per la
sera Peca-sort. ja que els seus xuts
més` A ;marre VegadeS• tocaren al'
pa/.
D'ele forasiers agraell molt el portér él del'ensa ¿equtire. el. Mig-cetitre l'extrern drelg.
Pele locáls" es distingiren el PciiriaVaaterá,
tei, éls' dos delensei
nn.ilt he: eseént
p-e? &irles' de' remarcar la Casta del'
mire. cetit1.4.
Arbitra el partit el senyo g ftguasca
Al cán113 del \riel, P. C. tic telehei tib' érICOntee entre reementat
retrete' i di talilks, el' eral' atra-gue
eériatrod eerteurrin'cla-, per esser el
darrer pa gtít qui eetrispetila jugiár
dé. eatipnat, sí lid per retirar-ce el'
Caldee' es coneertí en g ibist6s. Sorerengueren els forasters per la seva áctuacin impetuosa i entusiasta,
nn aconiistint la ciencia dels seas
eintiaris ecnitraiéstar-los el joc.
Arbitr el partit el soci del Vid,

eéris-or.

i

nient, a' lee eh; g orinal de la
eidebre m'eran . Malle Land. Ulfinte reptbsetithese a ' en
tres' atie.it' tS Illaitlijitfe; • nIeStit
director Pette Weinguldnets. Or t'
nend-hi idetlet els eitilebtet relee.
;es . lioffgrbli. Veiller; ele »ele<
Groened Manovrerilth Den*. Lit
twortmew entudie! — nifetable,
Triste/te 1' lieft

Tatre Cietafiv Reniego
T-elbf off' 350t!i;

•
dirnerres t arda, w lea . 5;
Butaques a 1 i a 0135 pessetes.
1:2;dira mbs cómica (IP la temAvui,

porildn:

Kis quafre amics d'En Rodótres limes de halla eottinue.

Joventuf Jórdiana,
Matra

Jlítioer

i JUCIBRA^Calterfe •
lerda, Esyrelaelos tierr,

Feiree

FORA

FreS;

(It .1r-11;1111s. El formidable
lis rondalla•d'espertaele en tres
i deu quadroe. d'En Folch
i Torres,
Une segada- era un pastor—
Decora( nou i trucs eoc,5nies•de
Gante i Amigó. — Nil; Tertulia
•Cal a lanist 'a : La, me-mamaste quia:
Mi' PM> 06 ti. Diumenge, a.
dos quarli, de qualre, la celebre'
rondiila: La Ventitfoos.—A dos
ounils de sis , el grandiós èxit

Ute velledir

Ud

rikalOP:..

Es' dental xn -a Corn ptild uri a

•19~1114~1~14011Pier•
itgAtIng". 11.44511
TONRNER

Predinie Catialri
Grün campar/1s de sersura
la i' opereta, primer actor 1
director

Raedura Pe/tal

•

Avui, dIrnieree, larde. a les
cine; butecai
peeseleg:
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