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I VEU D'HONGRIA
elentre la Societat de les Nacions s'ocupa de la repatriació
centeta rs de milers d'armenis eSeaMpats pel món, s'esforça
refer ananderament l'Hongria. Els hongaresos, per Ilur mal
han p erdut motes coses en la gran guerra. Però l'Hongria
Aixb
una naaó, una pàtria, un esperit. 1 M'ea no poda morir.
es podia perdre. biés petita, Hongria segueix vivint. Mes pea, per(i més vera i Inés pura.
El p..mer element per viure una nació es l'esperit. Però els
menta nlaterials són també necessaris quan la nació té el set!
tat. I la petita Hongria de la post-guerra havia quedat arruida.
ea S teietat de les Nacions, amb el seu esforç tutelar, una
a lent i soVint insuficient, ha designat Un Comitè especial
a l'H( ngria, el qual en les últimes setmanes ha treballat llarnene La finalitat d'aquest Comitè es la restauració finanas d'II mgria.
Tindrä èxit l'esfore? El Comité ha enllestit un projecte
se permeträ l'emissió d'un emprèstit per al mes entrant. Es
lije de trobar recursos a Anglaterra, Estat Units, Sesea,
ença, Itàlia 1 paises escandinaus.
Cal desitjar el redreçament d'Hongria. Si ha estat nossiele posar un pedaç finaneier a Austria, bé ho deu ésser de
ar-lo a Hongria, que és una cosa molt mes real i veritable.
caiellda d'un Estat és , en el fons, una cosa banal, qué ha
deixar indiferent l'espectador que guaita el món des de
ala de la història. Al centrare la calguda d'una nació es una
t lecoses mes tristes que l'home intelligent pot veure sobre

`

(Dan recamare
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IMPRESSIONS BONA BREO ESTADA
tiques, es a dir, arribà a les
d'apassionament iile-fredor
idees que presidiren la primera
a
nin amb l'arribada :al poder, a preseionadora.
Lenin va prendre part, natu- epoca • de la revolUció russa, EL NORD, EL SUD I EIS CATALANS LES OHAngllatereaedel partit obrer. Cuque es un mons, BRES DE LA HISTORIA :: SIMO DE MONTFORT.
riosa coincidencia! L'actuante, ralment, en les polèmiques tete. aquesta epocaper
interpretar a
dolorosa a l'Est, exuttant a r iques dels socialistes emigrats. truós esforç
ADEU, VILA DE TOLOSA
l'Oest, recordava dos fets i unta L'any 1883, Plejanofe i Axeltod Marx des del govern. Una volta
els
marxistes
russos
exilats
els nonas de dos hornee que en- fundaren a Ginebra el primer
cara que separats pel to de veu, grup marxista rus. Aquest grup tingueren una idea clara de la
Quina actitud adopten ele durant unes setmanes ens ha
eón una mateixa cosa. Lenin, va recollir de reguidal'adhesiö situació del capitalisme en el franceses.- preguntävem
servit de cambra de treball,
Ramsay Macdonald, separats dels russos exilats, nids realis- seu país, es preocuparen sobreveteen la plaça blava clavada
per les värietats ètniques i ticament intelligente. Lenin fou tot de la creació del- material tre dia a un amic català que
al mur del Museu d'Histeria
culturals deis dos pobleu • que un dele adherits. La -vida d'a- humä per donar l'escalada. Per -venia de les regions del Norddavant les coses de Catalunya? Natural, recordant que allí, als
els veieren núixer, són, per?), quest grup forma un-diagrama tal d'arribar a aquesta finaliatines jardins de Mentolieti,
-Una actitud d'indiferència
tat, crearen les escoles de coactor; d'un mateix drama: el que és una mena d'ampliació
eseigtié mortalment ferit Simó
veritables eätedres- -ens eontestä.
drama de la justicia en general del que s'ha esdevingut en el munistes,_
cultee per donar a coneixer als
Per?) ens explioä despees que de Montad, el destruider de la
i de la justicia social en parti- pettsament de tots els revoluidees so- aquesta indiferencia no és pas
independencia del Migdia de la
cular. En aquest drama el pre- cionaris d'instint politice El russos emigrats lesAixò,
si no hostilitat. Es ignorància del
ia.
sident arietes d'avui i el comu- grup nasque per oposar una debeles i marxistes.
Fou afee l'any 1218. I la
nista rus d'ahir hi ocupaven po- muralla a la disbauxa sentimen- vaig errat, es una idea de Le- problema, manca d'informació.
sicions diferents. però la vida tal i cerebral dele anarquistes, nin. Hi ha hagut escotes d'a- "Els catalans? I be: pateó que plaça blava, despees de set sed'aquests dos bornes es plena dels terroristes i dels anome- questes a tots els nuclis de rus-a valen els catalans?" Amb la gles, parea encara rancuniosaper l'aspiració de la justicia i nato "narodniki", revoluciona- sos emigrats, a FlOrérICia,
mes completa bona fe decla- ment contra Simó i repeteix la
ris agraris, veritables encarna- Capri, a diversos ciutats FifiS - ren que no ens acaben d'en- frase vindicativa: -La padre
per l'ànsia de la revolució.
d'EuNord
se
s,
alemanyes
i
del
dons
.del
desig
de
resoldre
el
pegä en el lloc on calla". Si un
Ave'! el . món esta poblat de
el professor de tendre. 1 si un hom es posa a dia vingues del Nord una s iofeixistes, dentel .lectuale, de problema de la terra ' amb un ropa. A Capri,
explicaelos-ho, fan una cara
ó. El grup marxisme - era Gorki; a Floren- damoinats. Comproveu que no lenta ventada anti-meridional,
mareants de vi i de generals metode de santificaci
que han fet emes la mfixima de Plejanoff predicä reetudi i el cia, Lunaehartski; a Estocolm, estan per eansons. Es ei que alguna autoritat ordenarla que
Goethe: primer ordre, deepres realistne contra l'instint i l'a- ei difunt Worowski. Els come'- din Pestimartfas:m Carnli Sowä, aquesta inscripció fos arrene
justicia. Per aquesta bona gent bundor sentimental. Adopta els mistes francesos, avui, organit- capitost dele occitanistes de To- cada.
*ale •
doctrinària el problema de la metodes seriosos de la cultura zen. en gran escala, aquestes losa: "Paris voit passen tant
• Fron sabem que Hon gria ha pecat molt. Ha pecat fent d'o- justicia, una de les caree del aletnanya i estudia amb l'ins- llena
ES bo de trobar-te com a
de monde, ial entend tant de reAquestes
ensenyances
eren
ella
que
tan
durament
oprimida
ha
estat.
Per?)
als
marxista
els
probletrumental
.ora.
qual es el problema social-i
germana vila de Tolosa, vol.
estimen molt, seas pot perdonar més fecilment, o almenys una altra de -les rares és la , Ili- anee de la indústria, de la terra una coseqüencia dr les idees de eits..,"
ladade les aigües de la terpot rebaixar la pella. I eis hongaresos estimen molt llur berlat de les nacions--no es i de l'economia cusen. L'obra Lenin sobre la dictadura del
rl. mellada de les adietes del
preletariat, és a dir, sobre els
que
mes
interessant
del
grup
es
el
planteja.
Aquesta
gent
eres:
cel! Ets eleugera i joiosa, su,
tea, llur idioma, llur Ilibertat
l'any' metceles de govern i la seva
e
de
Lene).
Publicat
de
Hila
r
cl
problema
social
es
more
per
a
la
nació,
perficial i hospitalaria, feineEl càstig de la mort Mai no ha d'ésser donat
usas
1897, -1.'evoluciú del capitalis- tectica. Es en aquest punt que
la
rnateixa
manera
que
l'"A
B
ésser
na i provinciana.
que siguin les seves culpes. Una nació culpable pot
mo a Rússia". Soviet se sent a les idees de Sorel i de Lenin
C"
escriu
cada
dia
que
la
qüesa Tolosa, no es
Un
catala.
A l'hivern, el teu cel es ine
dos bornes
demnada a perdre-ho tot, menys una cosa: /a llibertat
Le catalana està resulta. Pobres dir a persones de cultura que la eetan (record. Tots
fosa de casa. Si dentelle Pere hom endevina to -s
del
tot
troba
Pesa, encara que es pronuncies la sentencia de pena de 't'Ibais! Pobre gent cega, sorda meter demostrada) de la tal- tenen un menyspreu perfectar sap la nostra histeria, veu pela
rt per a una nació, tampoc seria possible de complir-la. Una i xerrairet El problema de la sedal de les teories del deter- per la dernocräeia. és a dir, pel carrers i pele monuments to- ta la ufanor ' del teu istiu. Da-e
vant el brancatge espectral
Ernest Renan. 1 per matar les Ilibertat de les nacions es va re- minisme catastròfic de Marx govern de les majories. El tro10 és una ànima, com digué
losans, fets embree, els mi dels arbres nusos. hom imagie
solee de mica ea mica i els rau en el fet d'Ilaver esclatat la ben ineficaç i sobre tot inademes no serveixen les forces, ni les guillotines, ni els fusells,
tragueren de les mans dels
pobles que se la guanyen elote- revolueió preeisarnent a Res- quat per la fase heroica de la serrens Girona i Barcelona, en na la pompa verde de les are
el garrot vil.
bredes sota el bon sol. les tuals pesos revolució al govern, alee es, per
ella
amb
anterioritat
llibertat.
I
el
problema
la
a
pas
o
to
No
m
A Hongria, nació, hi havia dret a castigar-la.
ale gran concentrada:S capitalis- organitzar, des del govern, el els inicie de la Reconquesta: lles dels plätons toeant l'aigua
social
es
cada
dia
mes
initioha
Lluis el Bondadós; Sant Guiatar - la. Ni tan sols a asfixiar-la econòmicament. Aixi ho
endócil dels eanals... 'No
tient. Nomes cal girar els ella ta. Si aquestes persones cene- nou estat de coses.
En aquest punt, lee idees de llem de Gel-lona, comte i mar- cara monta per tu la Mengua
meses la Societat de les Nacions. i assenyaladament les noten- en yesa i pensar que COM aquell guessin aquest llibre ele Lenin i
es de raeder a Entesa. I és remarcable el fet que la Petita En- qUe din - fa trenta anys que l'o- el Ilibre de Trotzki "1995", veu- Lenin sein d'una originalitat ques de Tolosa; Bernat de Sep- vella i premia. Nosaltres .rhaea, l'Entesa danza:irme, que podriem dir, ajuda sincerament a brerisme, en tant que aspiració rien ts falsedat d'aquesta afir- profunda. Lenin té la !oree de timänia, conste de Barcelona, vem sentida en llavis d'uns
restauració financiera d'Uongria, a despit dels ressentiments a la justicia, no existia. Només mada). Ilússia era el • pais . més predicar que s'ha e combatre al qual Mis decapitar Caries
braus bornes que titilean una
s i nous i de la possibilitat de lluites futures. Els nobles que cal pensar- que Karl Marx preparat per a la ro yo:Amoló, pe- el eapitalisme amb les seves Cali) a Sant Senil; els perso- brama de plätan Nora Nigua
armes
en
el
seu
meestatitzet
pernatges
cabdals
de
la
guerra
mateixes
quatre dies, i que que era el ntés
corrent: "Aixeco una xico!"en consciencia moral, no valen fer el capee d'assassins de va morir fa cia
des seus . es- que era el país .Jet . 1116(1 eil. tete terreny. .Fer el metiere que dels albigeses: els cornles Re- deia el de dall al de sot6.
a • eonseqüe p
ons.
!Yaque
fan.
els
i
(lub
la
indüstriaeleferiecadesa,esa
que
han
fet
men
VI
i
Remen
VIL
de
Tetase,
net
tudis s'ha alee una bastida
A Tolosa hi havem trobat
pitalister — aqu ry,ta es la mitaca- Sime sie Moniert, cap deis ca- suggestions i
forrmalable amb una rapidesa laven mes concentrades.
i docuIna
central
de
la
vida
de
Lenta.
',Mili fin,
El
labre
citat
I.
el
rei
inane
La
glte.
era
ha
tiente
ivallers
francesos;
Pere
ments d'història. Ni havem troul 115
LA UNJO SOCIALISTA DE
a la implante-1(5 de les sesembla, una gran irnpressió. Es
Per
bult
a
doñas
un
gran
inipuls
al
que
morí
aquí
aprop,
català,
bat eatalans i Ilenguadocíans
CATALLWYA I ELS DARa Política
problema, malgrat lecltpsat apa- una histeria de l'industrialis- ves idees, accepta la tàctica a eluret, la vila histórica que eordialissims. A Tolosa,
RERS ESDEVENIMENTS ree d'aquestes Iteres. Aquest me rus feta amb els rnelodes de mentiste: -la força i la violentenim
a
mitja
hora
de
tren;
els
patevs.
hi ha melles coses Anise,
cia. la justicia alf. classe i el trobadors i Clemencia Isaura,
MI." DI.4 LS
•
eelipsi passarà: passarà el fei- Marx. Tenia, naturalment,
p .art de "La Dri peche",
ha
atolle
Hl
r
QüESTIO DE N'OH
rd.
sentit
anti-anarquista.
Els
gie
dele
prineipi
regne
xisme. passarh el
voltada de Ilengenda...
En la seva darrera reunió, el CanJoaquim
sevohleionaris, siguin
de les idees i pa ojectes de-ntes
• Sa/averría publica, en el sen de la Unió Socialista de Catan- 1,000`r,t1S pasaarit el lerroristne
Des 1-1P la tanta on escrivim,
Lenin aún 'en aquesta obro, la 12 eiaese que iguin. que mi- a través de l'areesta finestra
.leir de "La Vanguardia", nya acorda trametre un telegrama de blanc. leaspitació de la ,justieia
Tolosa de Llenguadoc, gener
mena de romple- elen comprendre aquesta idea.
una
que
te
es
tornare.
a
alear
mes
forte
que
aisle .mb l'epigraf -Cuestión de
condal al Caseras dele Soviets per la
envidriada de la cambra que de 1924.
ment tenrir i filoshfic eh el set/ En general. el revolucionari és
t". nmentant el determini Ves more' de Lenhe i un de felieitació al tnai, i el .que s'opost a la aova
fou altre Ilihrar "Sozialismus und 1211 sant- o un Miela; que projecidead, mica de la Llengua dacio"Labour Party" ata gilt. ¡'cl seta adve- marea seria aixatat e0111
la 01 seo idealismo còsmic soaixafat
el
formidable
bloc
de
la empiro-criticismus".
oder eninaciti de -cas'ellana - per
riment al poder.
bre tupe-ata cosa tan concreta i
D'ANCLATERRA
per
inSanta
Aliança
per
les
idees
lerebutjà
sempre
Lenin
it-ese :acta".
seguir
del
frie:mi
deis
Abates ja , tot
tan dura que es la política. Le- LA
A
EUROPA
segle passat.
genia;
els
efluvio
sentimenlals
ies
el
volueionärr
Erre eres toses, diu:
generara,
ekccions
rabanales en les
Vol tata una vrmacie. natu- de Halentin i Kropolkin, les so- nin, no fa mes que repetir la
'A mi articularmenle este cambio la Unió Socialista de Catalunya havia
litäXillia que el fi , justifica els
bre me parece acertado. Creo, enviar una coninnieació als socialistes rail-nene no patir ale miopia (la- vera tirados escolars sobre la
a l'aseenEl Comité de obrita, prmidit
y an, de l'epoca. Les* persones bondat de l'heme i la soeietat mitjans i aplicar-la
ty.tt, por una inexcusable
d'Anglatcrra, els ateas contestaren amb que catan acosturnadtes a traement de les seve s Olees.
futura. En aquest sent.it,
pet general Dawes, ha sortit Ja
or una reprobable ign,ran- 101 altre de regraciantent.
La materialització d'aquesta cap a Berlin. L'opinió alemanya
tar les qüestions arnb l'oxee- hita estä en el pol °pose de les
2 ha aplazado demasiado tiempo
rienda que porta el eoneixement idees que han mogut, per exem. mitxima fou la seca politice, la es !matra optimista pel viatge
ttiort.la tan justa Y natural. -\ a
de la histbria reconeixen i reale. el sittelicalisme primari i teerica i la präctica. Antede- deis Orne, creient que tindrà
Londres, 26.—Després de la confe"tm le que terminase ese equis
constixeran, cada dia m'ab mes
senlintental dr Catalunva. Les rnecrala escatime subralllä la resultats positius. En canvi, les rencia celebrada atines( matí, la vaga
guir llamando castellano al
Na:
s;entrete
que
rttsdeveniment
importäncia partit cera a dretes aousen Schacht de con- que sostenien els maquinistes i logainin Srs tut realista.
preeisiti.
.spués de que Castilla, como
capital deis anys del nostre se- ni a sotmetre a ena critica se- mètode de I ceban ponte . . i (re- fabulaol6 amb les esquerres per ners de locomotores, ha terminalca, ya no existe."
La
russa.
riosa
les
idees
dels
anarquistes.
es
la
revolució
quest parte, el que l'interessà tal de posar Alemanya en poder Hayas.
VISITES EN CARDONA gle
A.7 tat cap raí, a oposar-hi. Almagnitud irequest fel hieterie, Bakunin i Kropotkin. els estu- sobretot braut la minoria esco- de la finança internacional.
Londres, 29.—Solucionat ja com se
Continua essent niolt visitat a la pret.
eó I haviene de trabar be : les
diants nihilistes i terroristes,
Ramsay alacdonald ha sapoles conseqüeneies que tindrà.
Ilida, el que anontenava ra11 del ,nyor Salaz•crria.
model En Daniel Cardona.
perquè Ita sorn tenen una grandesa moral in- vanguarda conscient". El que eat en Consell de ministres la sap el conflicte ferrociari i acordada
,els
escapen
la represa del treball, es creu que tots
Se'l pot visitar cada dia, a dos maese apila). Perú seran condubtable, pera) la sial% obra ami_ vol la meitat. mesittn, es la ve- politica que pensa fer seguir els serveis tornaran aquesta mateixa
quieta d'onse.
siderables, de la mateixa ma- xä a Rüssia pos rastre. sobre- ritat
dio, el demócrata-. El a Anglaterra a l'exterior. Se 11
el triks tard a la nit, a la
nana que serä de primer ordre tot despres de lit t epre.ssiö for- que vol el partit, ito es encara atribuelx la Intenció de reo6rrer tarda, o totde sempre.—Havas.
nn•
normalitat
la posició que Lente ocupará, midable que la mort tiolenta
S. de N. per conciliar les
a
la
la
veritat
digne
Lenin-.
tenme a venir, en la histeria. d'Alexandre II provee& Lenin que vol I-avanguarda cons- dIferéncies amb Franca. Per alJo tau vel o' , e el que portera de explotä emes', bel..
tra part, en l'entrevista oeleL'E.',IIIARGe4MENT DELS
cient" es tota la veritat.
DE FRANCA .
segle. un 'botase
n de la importänLente fa pensar en aquesta
brada entre els senyora PeinBES DE LA FAMILIA
La
finalitet,
dones,
de
les
eseitt del revolucionari rus.. Em epoca ami) un intellectual socacé
1
Jaspar,
aguaste
deoldiren
DEI SEN VOR .11.1C/.1
sembla el Sean mes importare. Maneta de cultura alemanya. cotes eomunist e s, creados per fer tata els possibles per evitar LA CAMBRA DE COMERÇ
instigara) de Leen, fou el que de rompre amb Anglaterra.
n tiltat el caPita general l'ex• ••
La seva gran azitniraeiö era per
proseará un ambient moral prou
senyor loan Moles i el daga
Kaustsky,
que
fine
l'halls
de
la
ESPANYOLA DE BAYONA
La revoluce) rumia es obra guerra fou ronsiderat rom el realista perque una minoria esC olle.;: de Procuradora senynr Peera peDavant l'obra de depurada lexica
pereillistes.
Lehtin
pppin11111911MOMMIHM1111111911991!)11)11910.1
collida
hi
pegues
desembocar
1 LA DEFENSA DEL
/TI r Moreu, per interessar
del catalit literari, dit molt, jora riodista. i periodistn de revista dipositari deis prineipis
amb llibertat i s'hi desenbris a
veiO n'Orable d'una petirió de
xiste$
en
tola
la
seva
puresa.
VEDADA
A
DARRERA
ALTRA
Trotzki
era
un
e.
FRANC
d'aquí, segurament de bona fe, que el de tercer ordi
'. alai
Despree ele la guerra, davant de si mateixa. El enanteniment d'a('antic diputat o Corts seVEIEM OBLICATS
català actual é, ole de gallicismes, periodista brillant. masespee_
NORA
ENE
etteeta
minoria
és
una
necessie
q uen de BiarParis,
:ay—Comuni
la
reculada
del
socialista
eledemanant que es deja-e que el seo vocabulari és descastellasal, arta) el meu ande Tasin, ittany, Lenin escrivi: "Kausts- lat per tenir els elements que
A RENUNCIA R A PUBLICAR EL ritz a I — Echo de Parlo" que la Cane, eh le t'embargante'', que, en
de Sed. Petersburg
d'un
diari
nitzat
gräcies
a
la
substitució
dls
mots
s la sumeiria militar que conla el renegat -. No podia inte- han de realitzar el cop ale torbra de Comen; espanyola de Baiona
Parts. Lenin escrivia a les
"l'UU. DIE DIETAIII I"
castellans per mote no hispànics, espeba acordat remetre un comunicat
l'esneentat ex-diputat
ea.
revistes dels rifases entigrats a lessate li l'obra deis anarquiscialment franceses. 1 aixi, mateix
ta, liropotkire per exemple, es
les Cambres de Comerç, centres de
ca—
defino sobre betns de la dila an(lit aquí, pera aquí cvidentment de Oeeident.
mangue siempre en el pur /Cienes
produceM, agrupacions ecoMmniques
i dds seus
La villa de Leal!) es fila alt
moaquesta
mala ir. pels que cerquen de desacrelata
vegada
reta
el
men
dele
i encara en
i Premsa espanyola pregant-los:
simple. Socialista, Pum tete ele ;Invierne
DISPOSICIO GOVERNATIditar l'obra de depuració realitzada.
doctrinaris angleses de la mo- desta reseemsie de les idees del ~=121511111018====g
z.—Que posin sobre avis el comen
Certament trobem usats en aquest i russos de talent, roneeninat
gran
revoluoionari
rus,
dirern
que
VA A GIRO NA
i
predicä
ral.
Davant
del
corrent
dele
profund,
s
mes
me
sobre els maneigs i campanys trastes
1 . 0 0 1 tes els
exila'
a
Sibelia,
Id g overnador civil de Girona. ye- en aquel! escriptor alguns mots prepositivistes eient ifielstes que
rocasió. era enica porqué la al créele de Franim i al frena per
donä a conèixer
russos que eren alguna cosa, posaven en el centre de la Mo- que Lenin esals
Congressos de natitstrofe era immense. Per considerar-les injustificades.
mundialment
al Carel, ha dirigit una comunica- sos del frunces o de l'italift. Perú la
la
vida
a
la
s'Iut
passat
ie les ale pian rebl• l'oferiment de
idea darwiniana de la
(' t'alcalde d'aquella rintat, mani- •11ajor part dele mote titllats de ga1.1:J.—Afirmar que el Govern tran, a l'estranger i. finalment, ral Id per la vida, Iíropetkin Kiental i de Zimmennal
dues grane reunirme denotas - l'Estat Majar alenniny del va- ces te la seva sincera confiança,
tenn-li que oqrairá que ordeni que cismcs san mota ptrl:Ltatnent cata- Palresó
Kreitilitt governant el sien po- Iluita
la
lii posä Ita seva idea, preduete tos realitzades en tenme de
ians; no mía gallicismes sitia arcais' se renos" canija, l'hora en costella
gó roer anar a Iltissia, no alib- c onfi a n ça ene 00 iS injustificada
ble.
. ele
mes: blasonar (fr lobooner), arrestar
guerra. Leen, en aquests Con- le, ni un moment. Es compro- si es traen en compte els immenA Vestir:lugar.' principaltnelll. del seu estere per ¡Metiese!
nis del matees idioma
agençar
(In
(vencer),
ealvalges
I
lltir
vida
natural:
(fr. ar
gressos, representis d'extrema mete a fer tot el que ti digurs- sos recursos dele q uilo disposa per
r dr la Casa Consistorial.
011 Lenín
a Berna,
esquerra i defensä, davant alele sin, pese un top al eeu pese equilibrar el pressupost i deda e cene
:al calde ha convertit en ordres les afrdlIquir (fr. affranchir), farra? que mee tenme, feu una vida de t'aje mutu.
templa
brunc),
(fr
forte),
bruna
Lenes
es
¡novia
en
un
altre
(fr.
«lejana del senyor ~nadar.
pertite revoluoionari s de tot el féu el que II sembla. Jugä amb manejas contra el seu crèdit. Altearemalle-me i d'estudi. Era poe
frouple), ahoortoor (fr ohcurter), eonegut en ele ;melle dele rus- món, i potser en un men opo- 'naire la neeessitat de la prol'Esta( Major alemany eorn amb meta, Franca compta amb el Patriooslatge (fr. alano), etc., etc. Tots feos emigralm, no freqüentava sat al de Kropolkin. Eis 90113
...........
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Freqüentador de les bibliote- material rus i veure fins a quin tingue amb tuis delegate franceeseepate de Siberia L'helicópter de Penara
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tedi per al canvi de plagues. i que
per l'Ajuntament no seis exigeixi el
retolet n le carro d'indústria, per traelar -se únicamcnt de carretejadoes

Promten esser un exit els halls de
disfreces que per als dies 2, g. 16 i
23 de febrer. i i,4 i 5 ale marc te
anunciats la Penya Recreativa -Or
i Flames" al seu estatge social, Sant
Honorar, 7. principal.
Per als dits balls la Comissió
compta amb valuosos presento.

O EL EGAC l'O
L'Alcaldia ha delegat la nema representació al tinent d'alcalde senyor
Proubasta per a la SeSs/37 inaugural
de turs de la Societat Médico-Farmacéutica dels Sants Cosme i Datina, que se celebrara denla, dijous.

En la junta general celebrada darrerament per l'Academia de Taquigrafia de Barcelona es va procedir
a la renovació reglamentaria de carrecs. quedant cons:ituit el Consell
Directiu en la segiient forma:
President. senyor Josep Puigiamr:.;
vice-president, senyor Josep Rum:
secretan, senyor Josep 011er: ricesecretan, scnyor Josep Bellet: tresorer. senyor Eduard Verdaguer;
comprador. senyor Juli Pérez; bibliota aria. senyoreta Maria Solé: vocal
I. senyor Ramos Parran, i vocal 11,
senyor Joscp Vila.

Calefacciü idcal
ESTUFA J 51. B.
Valta neta. a i.6. leleton 747 3. a.
Davant de nornbrós piThlic dönä la
conferincia del cicle de Joventat
Social En Joan B. Roca sobre -Es
falsos moviments cropiniú".
Dei -â, a dos quarts dc vuit del
vespre, a l'estatge d'Acció Popular
tindr à lloc la vuitena conferencia, en
la qual En Joan Soler Janer traci ari
de "La dona davant de les qüestions
socials en la història".
ELS CARRETEPS 1 EL SR..
ALCALDE
Ahir visitã el senyor alcalde una
comissió de la Germandat de Panons Carretero, per sclLeitar una
prórroga del termini que se Is con-

'RESTAURANT ROYAL
Saló de Ti
ada din te uansant de 5 a dos
quarts de 8, 1 datar a l'auterli aria. dr 9 a 11
L'AEBITRI SOBRE INQUILINAT
L'Alcaidia assabenta que el cobramena de Earbitri sobre inquillinat
corresponent al quart trimestre de
l'actual exercici econòmic, mesos de
gener a mace. començarà el dia 4 del
mes que ve, i acabara el dia 29 del
mateix mes, podent els tontribuents
que per qualsevol causa no llaguessin jet efectius els seus rebuts retirar-los dels locals de recaptació uns
al dia 13 de mare següent, i passada
aquesta data quedara clon el periode de pagament voluntari.
L'AJUNTAMENT PAGA
Les quantitats que els mestres rebela mensualment de l'Ajuntamerd
els seran abonades a la Dipositaria
municipal. avui. dimccres, i denla,
de non a dos quarts de dues.
Polvos de rito-

cl) O o da MARYCEL
--LA UNfO INDUSTRIAL METALLURGICA I ELS TRACTATS DE COMERÇ
La Unió Industrial Metallúrgica
ha rentes al tur •lent del Directori
el següent telegrama:
La Unió Industrial Metall úrgica,
corporació oficial (plaça Patata, 16,

EANC E BARCELONA
Aquest Baile a la seva Central i a la
' Sucursal número 1, continua realitzant les
operacions de Compra i Ven la de Valors„
Itenovacions, Conversions, CInvis, Agren lció de Fulles de cupons i Revisió de !lis?-tes d'amortitza,-..ions.
Adn.eten dipòsit s tota tnena de valors

AIGUA OXIGENADA
"FORET"
INDISPENSABLE

PER ELS CUIDADOS DE
--

CENIA -- DESMElb

ANTISEPTIC SENS RIVAL PER LA BOCA
La Casa Foret, Apartat de Correusn ° 582,
Barcelona, enviarà Ilibret explicatiu de les
moltes aplicacions del AIGUA OXIG KNA DA,
a tota persona que ho demani, acómpanYant
aquest anunci. Amb el Inbret hi va un taló
aval pera recollir una ampolleta d'un quart•
de l'Ira, obsiaqui de dita Casa.
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principal) alarmada per la nova que
s'estudia el tractat de comete amb
Bélgica, recorda a V. E. la instancia d'aquesta entitat de data 4 r1 .0Ctuhre en que feia avinent els greus
perjudicis soferts i el major mal que
reportaria el tractat amb Bélgica si
contingues les mateixes o semblants
concesions a les dels altres tractats
que havia negociat cl Govern anterior. Bélgica es la més perillosa competidora de la nostra indústria, per
/'obra a preus considerablement mes
tenir les primeres matéries i la ma
baixos que els nostres. El saluda
atentament. El president: Josep Bordas."
Un minyó. que digué a-nmenar- se
Carles Montada, es presenta en un
despatx del carrer afAuzies March i
s'emporti, en un moment que el porter eslava distret, tut abric, un barrer, uns guants i un mocador que Iii
hasta en un penjarobes.
JOIES. VERITABLE OCAS1'
objectes usats de totes elesxeS Preu flx Tallers nurn
A EAsil municipal del Parc Int
mort Vicenta Dasi Manco, de 73
anys.
VISITES A L'ALCALDE
Abir visitaren a l'alcalde: el marqtes de l'oronda i els scnyors Mita
i Cante s . Carreras Candi, Arana, Miralles, Raduà i Callard.
Ahir a la matinada dos guardies cie
Scguretat portaven un detingut. Al
carrer de l'Arc del Teatre el detingut els fugi. EIs gin:O-die% van fer
vuit o deu disparo. Per tal rnotiu es
produí atta grossa alarma.
L'.'1 LCALDF. 1 EL COMTE DE
EIGOLS
El senyor alcalde alije visita el president de la 13:;.artació, tornant-li
visita que aquest li va ter.
1719? do rutina eh alurni3 11., ni extra Grao as
sorl it a preus de fährica Coberts taula, metall blanc. Lb.
cut: Cano.. Uta. de les Flora,
número 30.
MES DENUNCIES CONTRA LA
SOCIETAT DE COLONITZACIO
Ha estat presentada al jadiar una
linea denúncia contra els dircctors
de la titulada Societat Hispano
Africana de Colonització, per estafa
a Cristófor Peral d'unes 4, 00 0 pessetes de catear que havia servir i naturalment, no l'avia cobear.
}ion, diu si aquesta empresa colonitzadora hatea estafar per mateix
procediment fins a unes 200,000 pessctes entre diversos comerciants.
DENUNCIES I DETENCIONS
Han estat detinguts Matute! Vallo
Tura, reclamar pel jutjat de Mataró,
per un delicte de robatori, i Josep
Fuina Paguera i Ferran Pérez Ballester, reclamats pel jutjat dr Llotja, per deberes de furt.
- S'ha rebut Ull exhort del bajar d'Almeria interessant la captura
de Josep Valles Fernandez, suposat
autor de l'assassinat d'Anaadeu Sandez Sanchez, °corregid en aquella
chitar el dia 23 de l'actual.
Marian üelle gtet ha denunciat
que, venint amb el tren, des de Cornella, Ii prengueren IM maleti que
contenta una flauta / Un natal.

PURE PERMANYER
El millar per a l'estimar.
Especial per a nena i
Dipòsit, Paseeig de Colomb,
Telkfon 2826 A.
"EL BORINOT"
El nérnere re d'encesta divertida
reviere popular de broma, que sertirä demà, dijous, die 31, durl una
magnifica portada, premiada en un
concino de partit de boas, bevent-ne
el (mojo geriertic obtingut l'exclusiva de publicad& Durt moles abres
almete a diferente Bato. el test
Kanes':
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GASETA BARCELONINA
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"Una mona natural"; "Glòries
Terr sa"; **Badrinas i un par, o ir
por lana"; "Afaitar: a 20. i a 15";
"Els Pomells"; "Patacades i copo de
puny (esport) - ; "L'Ilome Ileig",
"Am nora - ; -La grip - ; "A Tarragona... cercarien un alcalde?"; "Cobletes del senyor Serrano"; "Geraninant - ; una rica collecció de "sets i
vuits - , etc., etc.
L'Academia i Laboratori de Ciendes !dediques de Catalunya celebrarà se5sia'i cientifica avui. dimecres. dia
30, a le ' deu de la nit, en la qual
el doctor A. Carrras (ara una romunicnci,". "Nota sobre el tractament
deis herpes sona". El doctor R. Carrasco Purniiguera, "El papen de la
insulina en el tractarnent de la diabetes. Indicacions; contraindicacimas".
Per a les onze de la nit del na tela dia es convoca tOtS elS ralliuiu lego de Barcelona per acordar sobre
thomenatge que sla de fer en ocasió del primer anivcrsari ale la mort
de Eentinent lisie \V. C. Rontgen.
--Ramona Izquierdo D'ancla es prengue diles pastilles de sublimar. El
seu estar es greu.
Gots fins per a aigua, a 3'sto
la dulzona no els bo,quen entine a les Vaixelleries Lluis
INglrula: Rambla de les Flors, 8,
i Ronda de San( Anloni, 5.
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Oficinas provialonals: Rambla de Catalunya, 8.
()Mines en intaltació: Fontanella, 9.
Ens encarreguem del canvi
deis Bons del Tresor, vencirnent
4 de lebrel . Sense cormssió salvaral avis contr • ari deis noslres
ciebts protedirem a la renovar i ó deis Tbms que guarden) en
diVistt. Negociem PIS cupons
venriment 1. 4 i 15 ilr febrer.
Adr»etem valors en dipòsit o en
compte rorrent. amb numerarió do!s litols, sense perrebre
dret o de. eusliulia ni eomissid.
En tots ens casos tOrnern els
tata leixos tflois rebuts en el monten' de sorlicitar-se,

DOCTOR EN MEDICINA
Intern dels Hospitals de Berlin

Morí a Parts, el dia 19 del corrent , a l'edat de 26

•ei

(A. c.

3,.

S)

El seu rre Joan Vergés i Sallés, mare Merca, gema JoSep, àvia, oncle, ties i familia tota, preguen a llurs am , ts i coneguts un pietós reco:d per la seva änima, abrí com Eassistencia a Pacte de trasliació di cadáver, que tiadra lloc avui,
dimecres, a les onze del mati, des de l'estació de França a
l'església parroquial de Santa Maria de la Mar, i d'allí a :a
seca (tunea estada, Cementiri Nou.
No es convida particularment
Els Iltustrisslms Senyors Bisbes d p Barcelona t ii, Ylch han con/S'Os ILIMada.

Unes C,3, S. en Cta.
BANCA, C:.NVI, VALORS
Rambla del Centre, num e
el 6r/m• 1 r:t0 1211 e.

C
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fui

• nstitut Quirúrgic: Directors, els doctors Erni/i blora g a. S
Pérez. Girona, 24. principal. segona
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general.:

qualifienr-la d'animadiemirn el celebrat ahir.
Despulles.-L oferta de l'interior ve alarmada en preus. SiSh diverses les opinions del perqub apuren les

despulles elt

fabricante de l'interior.
Dmen uns que es la demanda eentinua que. seis fa per tai de peder atendre els mereats que, eem el nostre, neeeseiten una super-preduceid. Severas altres, al nestre parer ni Ô •neertate, és degut a qué, en aquellas comarques s'estas
dedietint cada dia inds a l'engreix de bestiar, 1 aje cm sayo enrera ni sabien club ter de les despees, mi ja hi tense
una mea gran aplieaci6; dia vindrä potser que gm , peressitanta,, si no iota, une, bona part de Ilur producei&
eert ds que, probibidee lee importadores. &dan fent el se input ele productora del dit artiele.
are6s.-L'haver acabat lee existe:1M, III" pata competidor' del riostra .en )'arròs, bis motivat novament una puja es
proeedanele, no podent-se adquirir a un preu Menor de 60 pessetes ArepostaVal.ncia, mercats, com da sabe. ele m
grane oferten d aqueat mea!,

De

talillnia
TERRASSA

Visita : -: Delegació del Moto Club
Balls
La setmana passada el flor (friegas
governatim Jord n Villamidea, dectuà
u na visita a l'escala municipal d'Arta'
S'he eonstituit recentment a
tino delegació del Reial
gronosea
watt) Club de Catalunya, havent
estat ja elegida la Junta Directiva
que ha de regir durant el primer
exercici.
Els socio proposats són en gran
nombre, figanant-hi diferents propiet ario d'autonnibils.
— La societat Joventut Terrassenca ha organitzat una tanda de
balls de mascares, que se celebraran dnrant el vinent mes de febter.

«WORIENT

el
p fal
befil n 013 %I§ tfpe
d Zajul
-

ih

El Cafre, quedat constituit el nou Govern, sota la presidencia de Zaglul-paixa.—Havas.
BOOMBARDEIG PER AVIONS
BRITA.NICS SOBRE L'HEDJAZ
Londres, 29.—CMnuni q ue n de Bagdad al "Daity Mail" que, cono a 7epressälies contra els maneigs de
certs catos ärabs, alguns avions britänics loan efectuat un bombardeig intensiu, que duras vint-i-quatre hores. Després d'això els cheiks &han
sotrnes.—Havas.

Salvarnent de Näufregs
Ha celebrat reunió la Junta provincia l de Beneficencia, havent-se designa; per exercir el arree de vicepresident el canonge doctor Sensada, i per a vocal pandit d'exàmens
de pressupostos i comptes el senyor
Solé Granel"
— A petició pròpia ha estat nonena: capellà de la presó de Palma
de Mallorca el reverend Rafel Fert ia', fundador i director que és de la
Casa-Asil de Sant Josep, d'aquesta
atas
— Ins este, nontenat secretari
apesta sucursal del Banc d'Estanya En Joan Baptista Rios, que
uacia igual càrrec a la sucursal de

Shankton (Pensilvania.(E. U.
A.), 29. — A conseqüència de
l'explosió que tingué lloc dissable passat en una mina, han
estat retirats fino ara frente
un cadavers.—Ilavas.

SABADELL
Mes carrero arnb illuminació eléctrica :-: El doctor Carreres Confe:asía d'En Miguel Carreres :-: La
Schola Cantorum :-: El doctor
Beleta •
eltül-ntarrient 'de la imatra cintas
en la sees darrera sessió municipal,
Solera en discussions oratòries
los que actuen els regidors d'ara,
ce aren els die amas concediet
-talladas de Ilum el é ctrica als
(.a la fi els
de Sant
d'aquest carrer s'han decida
qual cosa havem de lloar-los
na la cordialitat). i al de Ststlt

•nn•••n•••n••n••.~~~~
sa cono segueix: Grup A: Farnés-Portbou, o a 2: Girona-Sant Feliu, 2 a o; Palairugell-Fi g ueres. o
a I. Puntuació actual: Portbou. 16:
Girona, 13: Eigneres, /o; Palafrugell,
S; Sant Fan, 5; Farnes. 2. Grup -B:
Fmmorium-Olot, 1 a 1; L'EscalaLa Bisba ) , a a o. Puntuaciú actual:
La Bisbal, 04; L'Escala, co; Olot,
9: Emporium, 7. Grup E i E Gironi, 6.
— La Comissió Mixta de Reclu
tament ha estat convocada per al
dia ,4 de febrer.
— La Junta Directiva del Centre
Republica de Salt ha quedat constituida sota la presidencia del senyor
Josep Triola.
— Divendres d'aquesta setnaola,
a les set del vespre, el distinga publicista senyor N'Octavi Saltar donara la seca anunciada conferncia
a l'Ataca, dissertant sobre "Girona
i els poetes".
Pròximament donará també una
conferencia la illustrada senyoreta
Francisca López, inspectora de primera ensenyança d'aquesta provincia, sobre "El problema central de
Eeducació".
Totes dues dissertacions han desvetllat gran interés.

not:.

per acabar de completar el
.-tablert d'illuniinacin eléctrica
're de la ciutat, caldria que ea
. -sin els carrera de Les Valle.
co¡ Escota Industrial i
Font, cae
om podria fruir passant
Item
t/esh
?el tea- de la ciutat, no mancant-hi
tocó l'additament dels veins del
urrer de la Rosa, que tot i essent
aestat de botigues i aparador; encra no s'han adonat de la corleeansia d'una millora de tanta importiac:a per ells cono és aquesta.
— Horn parla aqutsts dies d'un
dortenent nascut en intimitat i que
ha trascendit arreu de la ciutat, totereiretlt les lloances de tothom, i que
to reiereix a utt fet escaigut de poc
temp enea, respecte a un nomenament d'una alta dignitat eclesiástica,
i que està fondarnent relacionat amb
la tu -tea ciutat.
— El nostre Miquel Carreres ha
dona° a l'Acadèmia de Belles Arts
toa sonferencia, a la qual assistí
noml,rosa concurrencia i assolint
una unänime felicitació deis oients,
els quals restaren encisats l'erudi ci in del nostre benvolgut compatrici.
— Decididament la Schola Can
toruno, que dirigeix mossèn .Muset,
tara aviat una excursió collectiva a
París i • Solesmes, a base d'una tarif a molt recluida.
— El reverend rector de la parn'atina de la Purissima Concepció,
doctur Pere &teta, es triaba conopletament restablert.
'•

8 t/

GIRONA

El concert Francesc Costa :-: Una
39
eap csició d'En Gerds Capdevila
29
97
Vocals del Tribunal Contendéis
96
%t'emires vinent, dia minter de
teatre Principal
tetaren tindrá fine
e l quart concert del segon curs
rA ssociació de Música d'aquesta
ri utat, confiat
nntabilissim
senyor Francesc Costa, acopoPnn Iat pel reputat pianista senyor
Ale xandre Vilalta.
— A l'Atetteu de Girona s'està
Otg anitzant una exposició de quadios a poi; del pintor motear Genis
Capdevila.
— Han estat nonienats vocals titulars del Tribuna' Contenciós AdMini stratiu els diputats provincials
11111;senyors Josep M. Vilhaur i Joan Moteas, i supinos els senyors Jalada
llantina i marqués de la Torre.
— El resultas dels partits de
Camp ionat de futbol celehrats din-

alee p assat

Rema (Del corresponsal del "C,orriere della Sera"). — Lot conversa que el

g

DE L'EXPLOSIO DE -LA MINA
DE GARBO' DE SIIANKTON

aquesta provincia

president del Consell serbo-croato-esloven ha tingut amb el president del
Consell italiä ha estat en bona part
dedicat al pacte d'amistan entre 10[3
dos Estats denla ivament redactat, Els
dos homes d'Estat teman la clara persuadí) que a través d'aquest pacte la
causa de la pan europea dóna una gran
passa. Això, tänmateix, és una garantia per a l'estabilitat (l'una vasta
ex.ensiä d'Europa. i, a diferencia d'altres tractats. entra perfectament en el
(medro dels acords especials que conscnt el pacte tssencia l ment pacific de
la Sacistat de Nacimos.
Quant al text del tractat italo-iugoslau s'ave rigorosament amb l'esperit de
la Socistat de Nacimos, eliminant, en
tot alió que és humanament possible,
les causes de guerra. l eixia no sa'awat en co que pugui referir-se reciprocament entre Italia i Iugoslävia. ans
també en ço que es refereix a un tels.
Hi ha qui parla de possibles
sions daltres Estats al pacte italo•
iegoslau, establint-se un parallelisme
ad, el pacte franco-txecoslovac signat a Paris.
En els ambients oficials italians, es
considera premamr tot judici. 1.¡dra
i Iugoslàvia han donat anota aquest
pacte un exemple que pot ésser imita
útilment.
El test dels acosis entre Itàlia i
Iugoslàvia loa es:as objecte d'un examen precís i detallat en una reunió celebrada al palau Chigi entre els delegata (le tots dos paises. Hi participaren
Paste. Nincic i el ministre iugos'au a
Roma, senyor Antonievic, mentre per
part italiana. ultra cl senyor Mussolini hi havia present el senyor Contarini. l'eticarreg,at d'Afers a Belgrad.
sayos Summonte, cl senyor Ruco i el
general Bodrern.

OLOT

Conferencia

Malalt

ratori

ita o-iagoslao
—

g

TARRAGONA
Nomenaments :-: La Societat de

— En junta general celebrada
ietat de
lva
Sa
tamenge per la Soc
ene de patró i sots-patró del bot
,an ttcia perquè després d'examinar
i
da ntetits allegats pels solAicitanas,
sreposi a la Directiva el nomenament patró i sota-patró del bot
alravides d'aquesta estació.
Segons naves que tenim, totjust
o completi el material de salvament
concedit per la Junta Central se ceiebrara la inauguració oficial da oesta estació. beneint-se el bot salrandes i soleninitzant-se l'acte amb
una iesta náutica, en la qual figurara un simulacre de salvament, regateo. natació, cucanaes, alga que
nitre número apropiat.

7 1/
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El valor de

Concert

Altres noticies
Ha estat ajornat el coticen que
l'Associació de Música tenia anuncMt per al mes actual.
— Diumenge, rnossen .Agusti
Burgttes donà una conferencia sobre
la necessitat de la cultura religiosa
en la dona al Collegi de les Religioses del Sagrat Cor.
— Durant la setmana passada el
moviment dentográfie fou de vint
morts, dos naixements, i un matrimoni.
— Es traba malalt truti fort atac
(le grip Eantic diputat de la Mancomunitat En Josep Maria Masramon
al (mal desitgern una rápida minora
— Per dissabte vinent al vespre,
al [catre Principal, está anunciat un
coticen a càrrec dels nostres compatricis En Pere Grabulosa.' En Jaume
Castellví i En Nardo Corriols, luto
vent-se preparas un escollit repertori.
— El rnercat del dinas va estar
força concorregut i animat.
— Diumenge el Centre Catòlic
celará la festa de la Sagrada Familia, .arato diversos actes, que es veleren molt conctorreguts.
— L'operari P. Gironès, de la fabrica de paper (le! senyor Torres, de
Sant Joan les Fonts, tingué la desgràcia d'ésser agafat per una máquina que Ii causa greus ferides en
cama.
— El grup excursionista "Avala
Sempre", itprufitant el lacio temps,
está realitzant interessants cacto-sions pels llocs mes elevats del Eicenen català.
tilla

kirrerd oord
DE BARCELONA
RDBAT0111
A quarls d'onze d'anit passada, es va cometes un roba-

tori al (piarl pis de la casa número 54 , del cueree de Claris,
domielli deol portee de la elididxa, Emili Roset, de 42 anys,
'a al.
No se Sap quants van fisser
els lladres, per tal com no varen ti sser haguts ni vistos per
ningít; cd cert es que s'endegueren 130 pessetes eh Metallic i algunos peces de roba del

pobre portee.
Per entrar van haver de romare %Iris barreis ole ferro, uto.
vidre i la lela metal-lira (l'una
finestra que (Mina 10 terral per
on es van retirar en sser descoherta pea porter, acomiadantse amb diverses deteniteions
d'arma de ton que sembraren,
l'alarma pels. voltants ele la da$a. Diversos guardies predicaren un reconeixement pels terrats illndants, però no varen
trobar cap rastra.

Vapil atufa turc.
optmiga amb
mij de pit g

.

e e-

París, 29.—El Contitó ole pè-

rits, presidit pel representant
dels Estats Units, general Dawes, surtí abir d'aquesta capital amb direcció a Berlin.—Havas.
París, 29.—El segon Comitè
de perils ha sortit cap a Barlin.—Havas.
Parts.'29.—Dri Berlin Ii diuen
a l'"Eetio de París" que Vopitijó acull amb optimismo la no..
Ocia de l'arribada dels périts
Otte entonen en la qüestió d'e.stabilitzaci6 (lel mace i equilibri
del pressupost del Reich.
Les dretes acusen el governador del Banc de nruperi. senyor Sehaelit, d'obrar anaL l'ajut
de les esquerres per posar Ale-

París, — Segons el "Jamar,
el tractat d'amistat italo-iugoslau. signat a Roma, posa fi al conflicte nat

entre aquests dos paisos del Tractat
secret de Londres conelós entre Palia i els alats de l'Entesa, en l'abril
tic 0915, i •fix.ratt els avantatges i beneficis territorials que Italia obtindria
es:trata a la guerra al costat de l'Entesa. La fi del emitiese i.alo-iugoslau
permet d'esperar la conelusió d'altres
tractats entre França i sia Ingoslávia.
sia Itália, sense que calgui temer sospites per l'altre dels dos aliats fraticesos.
Segons "Le Tenlas", Itilin i Iugoslävis han negociat tan tractat d'amistat
i collaboració de molla dlimpurtáticia
internacional i excellenttnent acollit en
els -medis francesos.
El Tractat iugoalau. segons "I.e
Temps". només podía ésser conclUs
arredtja nt a gitestió de Mame. naveta
desaparegut aquesta causa de malmtesos continuats, el Govern italiä i el
Govern ittgoslau poden declarar que
estan fermainent resalto a assegurar la
pan i el mantentmcnt dels resultats
que, mantinguts durant la guerra h
estat sancionats pels trac.ats de pan.
Que esdevindria si una de totes dues
parts contractan t s 1. 1; atacada, menso
prevocael5 per part seva, d'una o mas!te; da potencies estrangeres? En vi, a
d'aqtetsta eventualitat, el Tractor de
Roma prescriu. salvant error, que l'altra part euntsactant ha ole restar neodurant (ola la dmaciä del conflicte. Horn sap, pesó. com els perills de
guerra es presenten de vegades Cit e!:
Balcans. Que esdevindria si una de
les parts contrae anta los amenaçada
en la seva segueetat o en cls seus iateressos comas sän O risnuen dés5ur
que se soleo donar en aquells patito;?
La b ra part contractant, segons "Le
Temps", hattria d'ajudar alesItares a
fer desapreieer la causa exterior d'aque.stes amenaces.
Resta el ea; en que sorgeixin abres
cemplicn ions internaciana l s. Tates dues
parto contractants començarien aleshos
res per examinar conjuntament les conseqiiéncies possibles d'aqttestes compli•
cacions, amb el fi dc venre si llurs interessos comimos Film o risques d'essor
amenaçats. Es pesarien d'acord per
considerar que talment s'esdevé aix'?
Aleshores, s'avindrien sobre les mesures que caldria prendre per salvaguardar Hura imeressos.
D'aci en avala Ittgeslavia te les matos
llioures davant els hidgars. A mes a
tnés opté la promesa implícita que Italia s'abstindria d'encoratjar els tormgaaixi com els partidario d'una
annexió d'Auslria a Alemanya. Si sor gissin complicacions a Albania o a la
MacetVanis grega. Itália slauria de
c.etcertar amb lugos'ävia.
En canvi daixio. 1 tilia adquireix tina
hhilter at mes gran per maniobrar i pite
alocar sobre altres terrenys. Ella s'allis
beca, en efecte, de 1;1 inquietud que li
podien inspirar els iugoslaus.

Farm, aq. — L'autor del robatori
comes al t'alai: Royal es din Clintent Tejedor, i es fill d'un hormaataje establert a Espanya.
En un registre practicat per la molida al domicili de Tejedor fon 'rotulo un revolver i algtmes
El detingut era desertor de l'exercit espanyol i residia a París des
de fria sis mesos.—Havas.
MORTS
Pawtneket (E. U. A.), 2 9. —
l a na' l'a y er explotat gran (pianWat de dinamita que es Irobasu emmagálzemada als solermanis 'runa ra s a del velitat, ha
eselatat un ineendi que s'he estes a Munes immobles, resul
Quinte veins.=lia--tanmors
vas..

•

Ponce 1 Jaspar taran tot
el pos.,,ble par ovil r roapra ami Angißerra
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EL l'EXT DELS ACORDS
París, aste-Heu's ad e t tát del
tractat d'aliança 1 amistat-eoesebte , entre Txecoestoviiquia i Pranea.
"Art. 1.--Els Governs de la República francesa i de la República txecoesloeaca es comprometen a concertar-se sobre les qüestions exteriors de
tal natuialesa que puguin posar en
perill Ilur seguretat i atacar l'ordre
establert pela Tractats de pau dels
quals runa i raltra són signatäries.
Art. 2.—Les altes parts contractauts
es posaran d'acord bobre les mesures
pròpies per salvaguardar Ilurs interessos comuna en el cas que íossin ame-

cegata.

eh1

< BOU

MIS 11:

Londres, 29. — A l'Agència
Reuter ii notifiquen de Moscou
que es confirma que en el segon Congres de la Unió de les
Repúbliques soviittiques fou
adoptat l'acord de canviar el
nom de Petrograd pel de Len ingrad.
Tumbé s'acordii erigir una

estatua de Lenin a cada una
de 14 capitals de :les repúbliques soviétiques.
Txitterin ha presentat la seva candidatura per a la presidencia dels comissaris del poble.—Havits.

Piet-Robin, que dé. da 44U4
menge paesat arribik a isiiroeio..»
na, ha eornenvat ja el seu ena
trenament secundat pel "sume
menager i entrenaciors.
El team ha instal-lat el seo
quarter general a l'Ideal Pavo- Non, de la muntanya de Vallvidrera. •
FUT11101.
CAMPIONAT ITNIVERSITART
Ahir, al camp del F. 6. Barreiona tingue lloc l'esperat parta entre leS seleccions de Medicina i enginyers industrial&
A la primera part. e! domino
fou alternat," g racies a l'admt- •
rabie tasca de les dues Infles
(le mitjos que continuament
dona-ven joe, ata davanters. E! primer gol ron obra
d'en Sola (enginyer), d'tin xut
m'ella,: el segon. fet de penalty
i llenes! moll lié. per Galobar:
els dos de Medicina foren fets
per Arme!.
Seeura. porten (1(fla selecció
de Medicina. salvä diffeils situaeions,
Ion ineident enti:e Arnet i
l'hrbitre prnmoguA 11f1 formidable eseändol, que neabä amb la
retirada de l'equip de Medicina
i la ennseutient cessiú de punts
a l'equip d'enginyers.

Art. 3.—Les altres parts contraetanta, plenament d'acord sobre la importància que presenten per al matoteniment de la pau general als principis d'ordre polític contiguts en Yacticle 88 del Tractat de Pau de Sant LA DETENCIO A ESTOCOLM
Germä a Laye dcl to de setembre DEL LLOCTINENT DE TROTZdel 1919, això cono en els protocols KI HA PROVOCAT SERIOSOS
de Ginebra del 4 d'octubre de 1922,
DISTU,RBIS
dels quals totes dues sön signatàries,
París, 29.—Eelegrafien d'EsEs comprometen:
toculm a l'"Eche de Paris" que
A concentar-se sobre les mesures
la detone/ti de Preobrtojensky,
el
cas
que
l'ehCI7
prendr..
caldrà
que
1 ocie ti ne tu! de Trota k i, ha p ro y o servança d'aquests princ:pls sigui ante.
cat una viva agitaeid entre les
nagada.
masses obreros, havent -so promanya a inoreè de la finança
Art. 4.—Les altes parts contractants
duit sangnants collisions. —
internacional.— Rayas.
consideració
particulars
les
prenen en
Hayas.
LES FORCES VIVES ALEMA- declaraciono fetesper la Conierencia
ES DESMENT QUE EI, PAPA
NYES ES DISPOSEN A REBRE dels ambaixadors el 3 de febrer de
HAGI TRAMES EL CONDOL
ELS COMITES
'lego i l'abril de mal, a les quals llur
ALS SOVIETS
política continuarä inspirgat-se, saixi
Berlín, 29.—El Comitè principal de
NATIICIO
Roma, 29.— Es desment que
la Federació alemanya de la Indús- com la declaració feta el lo de noel Papa hagi trames el emulo,.
vembre de 5920 pel Govern hongares
CLUB
NATACIO
BARCELONA
tria loa procedit a eiectunr un canvi
a) Govern deis Soviets amb mod'impressions, adoptant diverses dis- als representants diplomatics afrats.
Aquest Cercle
establert
ti u de la mort de Lente. — Haposicions relacionades amb l'arribada
Es comixometen a concertar-se e:o yas.
per als seus serie. durant els videls Comités de perito. Els centres el ras que Bars interessos es trabes- EL BELEG 1T DELS SOVIETS • nents febrer. 'mare i abril. Imindustrials designaran diverses persa- sin amenaeats per la inobservança dels
A PARTS DENI7NCIA ELS CON- res especials de gimnástica a
nalimts del món económic, perquè
principis anunciats en aquestes alece'
•earree del professor de l'EsenTRACTES 1 LIQUIDA.
eventualment es posin en contacte amb set declaracions.
París. 2i — Skobeleff, re- la Nacional Sueca. N'Ailbert
els membres dels referits comitis,
Mt ?—Lt 5 altes parts contractants
presentant eennbruie deis So, Berglund. a quine.s ocetres hanSegons el "Diari de les Vuit de la confirmen llur ple acord sobre la ne- viel a Franca, que s'havia diran d'estar els que desitgin setala
Kriegslastenkonunission
Nit"
cessitat que s'imposa en vista del manguir FAS entrenaments que aviat
rigit a 3lossuau fa dos mesos,
ra arribar al comité corresponda toca
ten/ment de la pau. adoptar una ac- per participar en el Congres dele,
romenearan.
nota concernent a la creació del Banc titud comft en presenc o a de teta temprepresentants del comen: esAqueststindran lloe n diari
d'emissió er i a la situado') del Pres- tat'va eventual de re s tauració de la tranger, que té lloc actua9ment
en sessions -cornhisupost.—Havaa.
dinastia del; Hohenzollern a Alemaa la capital moscovita, ha
ro que
nade5 d'll'30 a
se
concertar
EL PRESIDENT
nro i es comprometen a
torna( a París seuse esperar
esos prega loa Dtreetiva
solare
les
mesures
que
caldrä
prenla fi dels trehalls. Aquesta tor- l'esmenlada entitat, de fer paDEL REICHSTAG PARTIDARI
dre en aquesta eventualitat.
nada precipitada ha estat mo- blie per coneixement de llurs
DE PAGAR
Usada per la decisio`i presa pel associats que desitgin concOrArt. 6.—De conformitat amb els
Dusseldorf. 29. — Dttrant una reConsell sunerior deis comissaprincipis enunciats en el pacte de la
unió del partit socialista celebrado a
rer als dits entrenaments, tan
partes
noble, fa cosa d'un mea. convenients cono a preparació
ris
Sooietat de les Nacions, les altes
Dortmund. el presiden; del Reichstag,
a
Moscou
la
quan fou coneuuda
senyor Loebe, es mostrà partidari que contractants convene, que cas de sorper als banys en aquesta epoca.
sentencia intervinguda en el
siguin pagades les reparacions a Fran- gir entre elles, en l'esdevenidor. qüesBrunialian-Optorg.
prods
tiene
litigiases
que
no
Paguessin
ésser
• AVIACIO
ca 1 que s'entaulin negociseions per
Aquesta sentencia, publicada
resaltes amb un acord ardaable i per
arribar a un Record amb França i Bel'
La C0711136115 de Concursos de
el
12
ole
desembre
per
la
einvia
dipIomätica.
sotmetin
aquest
litigi,
gica—Havas.
quena Cambra del Tribunal el- ala Pe p ya de l'Aire, constít,uida
POINCARE I JASPAR FAN EL sia al Tribunal Pertnanent de justicia
aquests . ilarrers' dies. uorbeno
vil.
condemna Ontorg a restiinternacional,
sia
a
un
o
més
árbitres
POSSIBLE l'ER EVITAR DE
de donar senyal sde vida. En
tuir
al
senyor
Bunialian
uns
tallits
per
elles.
s
e
ROMPRE. A:113 ANGLATERRA
primera reu-nid, celebrada dip da adquirida als
comanda
de
s
altes
parts
contractants
Art. 7.—Les
París. 29. — A l'“Ecloo de París" li
jous pasaat, van: acordar orSoviets per la Socielat francees
compsorneten
a
comunicar-se
els
telegrafien de Brusselles dient m'e ea
ganitzar un interessant consa I que ron desemharear-lo a
l'entrevista que celebraren els sssyors aceraba (111C interessin la política en
catre. a celebrar el .primer mes
Mareello ion identifica" rorro a
que
elles
load
candi-ti
l'Etropa
central,
de rnaig.
Poia casé i Jasnar n lecidiren fer tot (21
i ant d'Aanteriorment, i a consultar-se abans propicia! d'en comere
que estigues al sen abast per tal d'eEs traeta d'un coneurs local
mial bol7revistes
ratono.
al
nono.
de
ole
conefoure'll
vitar una ruptura .oub la Gran llrede petits models d'aroplans.
l'hevien confisca'. Esnantals
res
d'això,
Declaren
que,
a
propäsit
lanya.-Havas,
Per lea ronchisions del Ministe- Constara de dues categeries:
el peesent Tractat no is cuntrari
POINCARE I JASPAR ESTAR
ri eta boIxevistes han primera, propulsió per miljä del
als
esmentats
acords
i
especialtnent
al
D'ACORD EN SOTMETRE T I.T
i segona, propulsid pros
Tires inimedia t ament decisions
Tractat
d'alianza
entre
Fltanea
i
PoC. D'AMBAIXADORS LA OUESextremes% Hall etoerono t oree al mitjans rueca/tics. Les provee
o
arranjaments
conals
acordo
länia,
TIO DEL PALATIN.AT
senvor 9rebeleff de tornar a que es disputaran seran tres:
'
clusos per la Txeco s lovármia ami) !a
París, 26. — Referint-se a l'entreParí s 1 de liquidar totes les lile- distancia, duracid i habilitat.
federal d'Auaria, amb RuRepública
tihicions econlimiques (1'r:oíd
vista celebrada pels senyors Jaspar i
La celebradó d'aquest conmania, amb el te/aliste deis serbio, creaPalearé, "Le Manto" diu que ambdós
curs ha despertat gran interès
que • el Govern fraiteós havia
tes ealovens, ni a l'acord constatat
1
de
ministres van estar d'acord ero sutmedeixat installar a París
entre non-Oleosos aficionats,
pel beocanvi de Iletres esdevingut el
transferir - les urgen/aten/ Ft
tre a la decisió de la Conierencia
que es disposen a construir
de 1921, entre el Govern
iebrer
de
8
Anglatrrra.
apnrells originals per conekdambaixadors la qüestió del Palatinat,
el Govern txecoeslovac.
italià
i
loo
lquidarid,
implieanf
la
de1'P1' al maleix i disputar-se els
co zu que fiCi nidada a les reinaArt, 9. —El present Tractat será coenetractes
,Aneja
de
hale,
els
'
reions.—Ida vas.
diferents pt• emis amb que eslamunicat a la Societat de les Nacion,
d'aque s ta 'terrera temps oil via rit dolat.
MACDONALD EXPOSA AL
de con faormitat ami) l'article 18 del
el
representan!
dels
lÍ
•
.
D'atta de poco dies estarä
CONSELL DE M 1ST RES LA pacte. El present Tractat serä ratiSoviets 1• 51h pagan' Prt :1111//`/ZI‘ redadal el reglament deriniPOLITICA EXTERIOR QUE
ikat i els iustruments de ratificac'xI
l`Pl11mements
les
indemnilats
liu
del concurs, que tot secuit
PENSA SEGUIR
senil bescanviats el mes aviat poss;'ives 1 (Yací a tina qttinzena
lindrem el gustdiotiublivar.
Londres, 28. — El Consell ble.
dies, segons lotos. '10S pt`tetIbi- Mentrestant, a la secretaria de
ha celebeat reunid, sota la m'eEn fe de la qual Coca. CIS pleniWats, els SP7Vt`ii ofieial , roto- la Pt'ttya - de l'Aire, Retal, 62,
sideneiä del senyor
potenciaris respectius. degudatnent an
st-os secan a Londres. A París,
th Set a nou de lit vellla, es doel qual ha exposal breuinent
toritzats a aquest efecte. han signat (1
els areonl3 bol:revistes uno (+)o- ooal -0000 lobt tals detalls QUO pepolitica que pensa seguir enpresa' Tractat, acompanyant-lo da
tan preparant-se per a la parguin interessar els aficionats.
VerS França, Belgiea, Baila i
Enes segells.
t'ola, inviten p is francesa, , que
a
Paris.
en
doble
exemplar,
el
n
visat
sobre
vi
Fet
delimit e
a
Certs diaris
passaport per dirigir - se tu !tú:- 111161111111•1111111111111111111111111111311
25 de gener de 094."
Maedonald inletteiä de reeársia o que sollieiten informarer a la Societat do les Nacimos
eions, d'adreear-se d'ara enCOMENTARIS DE LA PREMS.e
conen cas que j'os impossible
davant a Londres o a Berlín.
El
jeurnal
des
De29,—"
1
ciliar direetament les diferimcies entre els punts ile vista bats", comentant el sea article de fotos
VIATGE DEL PRINla
conclusió
del
Tracia;
franco-txesostinguts pels tioverns de
CEP CONSORT ENRIC D'110F r-anea i de la Gran Bretanya. coeslovac, din que es utra obra de claLANDA
redat.
Benes,
passant
per
Londres,
precisa
Nativo"
I.'"Evening
La Haia, 29.—El perneen con abans d'aliar a París, ha parlat llarque SI aedonald t ol el des ig d'o:orl Enric d'Holanda visitarit
brar (record antb n'anea i que gament amb lord Curzon i Ilacdonald 1".spanya durant e1 1110S de mare
no eslarie salisfet que la So- i ha pogur persuadir als homs d'Esta:
príixim, fent el vialge a bord
eielat de les Nacions, en ad- britänics de l'absoluta bona fe de tots d'un cuiracat.—llavas.
quirir l'adhesid d'Attemanya, do; Governs contractants.
(ChaltMer)
(Cama)
Segons "Lc Temps". el text del LA REUNID DE L'ASS'EMBLEA
perdes la de Frana i la del
DEIS PARTITS FEIXISTES,
Tractat franco-txescoeslovac justifica
DE FEBRER
Japó.—Iletvas. .
3
Roma, aq.—Anit passada es va reLORD BRODHURY CONFEREN. les emerancas que bolo havia pogut
-CIA AMB MACDONALD I EL concebre. Es redactat d'una manera unir l'Assemblea dels partits feixisLes 'neonata anonades seran leLANCELLER DE L'ECHIQUIER. ferma i prudent ti la vegada. El Trae- tes. Assistiren a la reunió sis miniss.
servades t1n0 st 014 30.
tres,
sis
sots-secretaris
d'Estat,
nomtat
franco-txecoeslovac
no
va
acomEls suris pagana ItI t tte enirada.
Londres, 29. — El representant l '
basant tte presentar et earnet per
-d'Anglater.Comisó panyat de cap convenció militar ni d, brosos diputats i directors de peder
retnarda.
Reparaeions. lord Bradhury, ha cap altre estipulació destinada a res- dics leíais:es i representants de diconfereneial atufe el primer mi- tar secreta. Cal, dels dos Governs no verses corporacions.—Havas.
11•111 111 11 11111 0 15111 •13 111 111111112
té res a amagar.
nistre Mardonald i el canceller
de PEelliquier respecte de la
El "Corriere della Sera" estables
qüestió de Iles reparacions.— un parallel entre Eacord franco-laceoBayas.
ealovac i l'acord italo-iugoslau, diem
EL CONFLICTE DELS 111ETAL- que l'un i l'altre loan estat acollits ando
Ltinows DE DUSSELDORF
molt de favor en els cercles politics
• S'ADREUJA
de tots quatre Estala. Horn veu en
aquesta concomitancia un símptoma
Dusseldorf. 29.—El erinflicTel. 81(515
\ice-zara.
ene,
te dels metaIldrgics relacionat
fll

ei

OXPC11(

i

.

fiMP DE LES C61113 I
Campionat (l 'Europa
(le Boza

12 MESOS TERMINI

JOSEP PUJOL
1 PUJOLA
8

amh la duenda de la jornada de
s'agreuja a la regid de
Dueseldorf.
Nombroses fabriques que havien obert Hiles portes la setmana passada han tornat a tanear-les.—Havas.
LA C. DE R.
•REELECCIO DELS PRESIDENT, VICE-PRESIDENT 1 SECRETARIS
La Comissió de
Paria, 29.
Reparacions Iii reolegit per

EL
unanimitat per al càrrec de
president de la miel» el senyor Barthou i per al de vicepresident el senyor SailvagoRoggi.
Aixl mateix ha renovat ele
mandato dele dos secretaris generas adjunte senyora BarPU( zrauoès, 1 Dudo, bolga.-¡llevas.
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i h •-DEL MATI Ä(Obeeriaciene
di la
Mal
X mk, Seleseleogica Catalana, comunicada Per tetefeerk:
t r

e-'st*eo.411110

VIS
iiitet.!fora d'Aldea trAtüntle,./k,iteper

A

a

ee Ah):

• tits a tot
Eh rimes de la depressió d'Itätia sers sen
el Nord de Cetalunya amb venas focas, particularment tramuntanades a l'Empordä. El cel en general
fa /Mg núvol i lee temperatures baixes: mínima, 6
graus sota zero a Puigcerdä.

Al Sudest d'Itidia • es traba. una boriasta,que produeix forte maror a la Mediten...Mil:4 I plagas a les

qu tu. eh 9Feb:tez t ioeters Ilarthrz Varia:,
Parrar 1 Mera 1 Mida

• sa.
costea de Tenis.
Les altes pressidns aún a eAtlentie, ercidaint en ge
neral bon temps a la Península ibèrica,

AVUI tg C ,ONSTITOIRA LA NOT

MINCOMUNITAT
La reunió (fallir

111.111.

Aquests dies s'estä parlant i
emisentrant amb insistencia. el
liroblema del Llibre Urde que el
Abreetori Militar te en eetudi
per - implantar a la segolia ene-enyetas: a i a la ensenyanea unixersitaria. No sabem si aquest
peejeete saarribarä a portar a
eap; probablement no. Polser
trinare tabús deis presas elevats
ders 'libres de text. mere no
ertlern que resolgui res mes.
• rosa-urea bayeta volgut saber
e parer dele critedrätics resrtria a aquest problema, i, per
• . . havem anat a visitar a
AINO.
alome delle. Havem volgut conionear la nostra visita pels
prafessors de la Farultat de
Medicina. Pere. tanmateix. la
lenta del periodista no es pise
tan Nicil rom sembla. No saboro a qMn As deg.ut. perh es el
ra ta ¿inc per arrenear una deeinra r iö d'un professor hom es
ven obligat a usar Vds els bous
mitians per corivncr'l de eott¡estar les pre guntes que l'humil
perindista Ii la.
Després de radar linees i Lores per aanolls cleitetree de
Clínic. amb un cert
eeverament dele berlete. rus
ha , m ranveneut ene fer una
1- n ra d'intervins sobre el problm-na del Ilihee unie e s una
en e e mnit
Nnenitree. per. despree d'haye- rebut regnlices de stanitien !., neofessnre. no ene tracen.'
fidels a In prnfe e e 'es linvem nermereenit obtenir
• narere de tres pantesenrs.
doctore MarAnne e ts s6n
Varzas. rector de la Uninim:
Ferrer 1
t
eereHat de Tharee
T'ora. (leca de la FneolInt, i
Ilota. nrofessor d'Obstetriela.
autorita t reconeguda
dio s la seva Toalbria.
En: cregubrem en l'obligara&
d a teut al Set] honorable (-arree',
e'e eremintar prirnerament l'oPi nta del rector do la Univer_
e et. el dnetor Martínez Var;ra e . ealedrktie de Pedialria.

.a

ele

Contra el Otto pens;),vem . el
g'oMnr Marffner Varrzas ens
In} el QUO ens ',rala dir.

va combatre ami) uns termes
mds rotunds: digud due e ra una
cosa absurda i abominable, que
no podia esser.
Trobà. el degà de la Facialtat de Medicina que el Llibre
p alie nomes era possible en
assignat tires com el grec, el lla lt o anees que ja no se'n pot
dir res mes.
doetor Nubiola no en par1h. però donà a entendre 'que
fadbue eneensenyanc es com les
H e e giiee t'o era poesible un Llibre Unie.
—Les cameles evolucionen.
cada (ha es fan nous deerobri-men's—digue el doctor Ferrer
i Pirra—, i aixi resulta que
nonb el Jemes d'escrito/a , una
obra i editar-la ja de eral inunda.
ESs ano ensenyavem la materia a
base dels esludis rontinus en
revialea j ?libres a nale a na i
manee. cc naetree explicarinne
reanIt o n nrofitnare i tmaderadea.
o le deixebles rinden saber rae_
si g natura romnlela; el Llihre
Vnif, podria (reaeer tia/Ir/una
ulililat. i enearis dista/id/ha per
annells ratedrälies que or,o
ronrixon el franei .s i
prrenA nono p ls arriben a roneixerorrif el: darrers dreeohriment e i experimente, ja ha pas_
sat un any.
Fi dneteir Nabinla errn nulo el
Llibre Unir mala les iniciatives
del prnfreenr.
—.In rada a tIV PTI PnVo l e materia entrenearil raer natas Me..
T'orle". nrr Ima n e timbar erina
es fa me . a g rede/11e. 1 , ner tan!.
ende aesn li ble la eiencia.
Alt rament no poeaihie
subi era ne-se a un Taller Una._.
afe p i— La e t a-tela evnitirinart.
i rada din O3 fan avenen': hi
han lenetem eess j m;dn,-las
fan pes,: i eeiees Cona Fe m'ea_
ailtn e, dones. sobieriar-s'hi?
tire un ornaran-m.1 cada arta'
fai g nandifierielone: no podria
de fan de les Mall o r n S, 11011CS.
SP011ir una norma. S'Im (1.^~nvir seeens eeli gui le rienda
al momea! nrtuel.
eich. lambe. Vira reatar les
inirinlivr:

deis
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VEZeiTS LUPERIORS A BARLELLONA (Sondatges de I aurostera laurc a tes 7 de, anaa):
250, 500, loma 2000, 3000.
Altitud, metro:
NNW, NNW. NNE. NNE. NNE.
Direccib:
Velocitat mores per segon:
5,
10,
17.
4;
4,
Plató de núvols, a 3,02-2 metres. Cirrustrats.

3.

CLSSERVATGRI SIETEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Mores d'observada: 7, 13 i :11 hores
Darätnetre a zero i al nivel? . de la mar: 7616, 761'6, 761'6. — Termórnetre sec: 6at. xa', 9'6. — Termóractre hurnit: 3, 73, 66 — Hurnitat (centessimes de saturació): 55, el, 6a. — Direcció del vent:
NN \V., S., NE. — Velocitat del vent en metres per segon: 8, 2, 1. — Estat del cel: quasi tapat, quasi sine, seria — Classe de na vols: cirrus-strats; cirrus.
Temperatures extremes a l'ombra
Mäxima: 13 .7. — Minima: 5. — Mínima arran de terra: 4'1. — Oscillació termometriea: 8'7. —
Temperatura mitia: 93. — Precipitació aiguosa, des de les 7 horca del dia anterior a les 7 llores del dia
de la data: cio milimetres. — Recorregut del vent en igual temps: 61 quilòmetres.
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1/_
arel arnahlement. nrmlant-nna • • a ixelile aa irdelliaent
3 rls d'un corredor interml- din mo l ( milton 3 en..e u f , 'libre
r-Me. SPZUHS do lote ele dede tP,rt que amb iin 11 ihre
''''''' ' 'is r•xedira filie. un ea/ext.:Una mataria es tropa
parlen tr g h in nor nula lote els n erind ia - tate els iffivmS
l 'a inte rpret a ren malament les m'esta malaria. .10 no Sé nuins
•••..-O 4 manifeetar i one. Per la
'libre s tonen els aneus deixeblee,
e a el enaa hacia determina t no jr re'ird errase.
a .s1 ear-er. intervitiar mes• NomUn llame per tote. neme. pot
en-re insistieem. i e 1 l allavora, ("ser auno psonotitniament el
rolo pasea
a :arta cine sobre el problema del frien p ls
't II-me Unir no nonaava res. • Alemanva i mo l 1 por a casa
gatrr_
neraeveranria.
T e melca
riostra. i aix;..eneara . no vill
l i ‘'s no s tres p ror a . foren
dir de ea p de les !Minores fIllo
hades: el doctor alarlinez Var- ctiicielli 0bra sigui l'aoje Il ihre
eas. invariablerneel. ens respo- que
oda:
Tant r! doctor Nehinla rom
--"Yo no (Miran nada. Diga el dnelor Ferrer i Piera roinridirrn en a/l é t10 hl 1101 liaver.
na' ari (me an op ino nada."
ule doctore Nublela i Ferrer nn la un Wate e linie ininnsal,
sine ni un llibre ele text rezoi Pirra. amb els quals par'llrem exlensarnent. ens varen
nm e at ccl calca-kilt/e.
menifeelacione.
interessant
l'n Llitire Unir. donee. signifer
coincidint en el Sell narer. mal(‚ e a el renunciar d e parla' tleIS
pral de ti-arfar-se de dos bornes
darrers ;IV O MMIS eieneia.
d'idees i de caraelers heu dis- A 'O l é % a m iss , dein el rInetor
Ferrer i Piera. .cal situar-ae i
tinte.
Traelant de la tonifieade del cellocar-se al raleen mIele &re p
SO9011:1
enl es; Je, en el nritners eure,-e
l i dire de lpit co la
eeeennea. el doctor Ferrer
parla 1111 'IA112[1102 0 gairebe ea P 1e re 1 rnbh ans potser ere un enle. i en el darrer see un ;Oear-Nt l No cal que un drixrble tee.
cte Unstitut. no.i da id l je'
'role dos. por& crecueren une
cataran anvs, säniga la darrera no OS n'artera a can oh m'ojee,
Fartoila de la eianaia: tenle- pernil?i s'ademaran del que sig1 n A monee uns coneixemente,
nifiea.
rea noche dr
El (barloe Nithinla diga.% que
ha nrou. Cal donar-Ins, neme".
ja s'abou aven veue per mosdir
el
con. el oue en podrfena
lrar-ho.
rente clässic del que se li en•
••. ••••
e,

SP"

VA.

Sl 'ha le ter càrrec tute enesovar-l o s les ciències o lee h a

d'una manera rotor/lefa As-tes
saber qui san ele deixebles:
ree tilta que es fan un garit1111
ele fol. Ataca notsor es vidria
•evitar amh el Llibre Unic.
.altrarnent 1 asedie es podria
(-arar el mal de donar uns Ilib ee e arnb un tlenguat ge mee
a la intellieleVa1 flol
rri, /seia dele cleixeldee. !temed-len
aleune llibres, el de literWiara
a e l doctor Darriga, p er exernMe, a veureu que no (4 pog Aiblannelle nois de calneee
aovo hi entrin; ner nosaltres
mete:lene bi han troceos de lem
ehre d'En Garriga que ens fan

"
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fiRnNICA
-EL CONSELL DE GUERRA
Ahir va celebrar-se a la caserna Roger de Lltiria, l'anunvial consell de guerra ()refinad
de pla,:a per veure i fallar la
causa instruida contra el paisà Lluis Eguilera Brú, acusat

d'haver proferit amenaces contra Enrie 31aqueda, enearregat
El doctor Np hiola, en rama. de la thbrica de sabons dele
eme no eah 1 a si per l'Ins- senynrs Rocamora.
fout el Llibre rnie t. "1 en en Segons es despeen (Je Papunceo' re una peuivoraele.
tament que va Ilegir el julge
<In coneix h rota nata la ras_ instructor, en ésser acomiadat
enea ensenvanee, afear i no vol d'Eguilera de resmentada fe(henar el sen nacer sobre alle briea, va amar a cercar l'enqiee no n'Os teenie.
carregat, i en presencia de diun nomss . nue nerlar de t'en_ versos arnies d'aquest darrer,
eeevenea farultative. i met e con- va dir-li que ja sabia on vivia
reelament de les Faeultats de 1 que ja li feria el "paquet".
eraetefes.
Prestaren declarada diver'eart .1 dortor Nithiola rom sos testimonis de ehrrec, que
PA
mos.
i
Píen
Motor
Ferrer
Pi
van raunear-se en ilurs prin reeoltamenf ennlearie al
deelaraolons.
* Pelle. 1 len i anee donaren meros
El fiscal jurfdico-militar va
e. ortafofirnm argumenta.'
den:lanar per al processal . la pe~Lee jobiono Mind que
na de quatre meso. d'arrest
• 40111« voregieft olamejor i 525 peseetes de multa,
» 010tos- que Wabonarien tunb primó, en
4-•,--Att•ett

lee

capit a d'in f ant em-la N'Esteve
Candelaresr, u a explicar el sentit de la frase que el fiattMI juljaea delictiva. Recorda que el
processat gaudia de bons antecedents. reforeant-ho runb la
lectura d'una lletra signada
pede empleats (le la casa Rocamora, en la qual paleeen 'la seva bona conduela. Acabä el seu
in trame, (le mana n t 'absolucieS
per al sera defensat.
Lacte va durar uns tres
querls d'hora 1 PI Vel'0111PIP 110
es coneixerit l'iris que l'aprovl
el cmpitis general.
ELS OBRERS DEL POI3LE DE
COPONS

Una nota facilitada pel Sindical Lliure, din que ha tnrnat
de Copons el' company Ferran
Ore. que va assielir repreeenlanl cia Corporacie General' de
'frehalladore. a la informació
pública realitzada per la Dele:nade Ragia del alinisleri del
Trehall. a instancia (le l'entorila' governativa. per lal de
depurar . responsabilit al s per
haver-sr annuriat que el patri;
En Bartotneu Camps »e havia
ahonat als setas obrere les
quantilats elesf inades pel enmite Cotonaire* durant el pe
rinde dr: crisi mar va obligar a
un altor (oreas. De la informaci6 realilzada s'ha tret en concrol que els °brees del poble
de Copons mai san arribar a
percebre aquell
Un intlividu enviat //el susdil palta; va MiSPI • dlutingul i
posa! a dispOsiena (le d'auterital. d'Igualada, per haver-se
preeentat fingint-se inspector
de pulida i reeulla»t esser pussant d'advocat.
El company Ore va visitar
el eap superior de polieia per
tal (he posar-lit en antecedents
de lot atines' afer i reclamar
(pm es faci justicia mitult el
que usa aquests proeedinient
per entrebanear la informada
(le l'esmentada Deleguen', 118del 'rentan.
PRO "SOLIDARIDAD OBRERA"
L'eta-san del Sindical Unic publicava en la seva d'alije
una nota de In qual reproduint
les segiients rediles:
"La situad() económica del
comde Regional no poi. esser
mes critica. A conseqüència
(Paquesta situaci6, la vida del
noslre brgau en la preinsa,
"Sollidaridad Obrera", es desesperada. III ha cii segell pro"Solidaridad Obrera" que pot
resoldre favorablement aquest

_fleaeltygnele.

mirJa

be era el

La

del general

mort

Arlegui
POC abans de les onze va rebre's
ala/ un telegrama comunicant la mort
de l'actea/ Director general (le Seguretal, En aliquel Arlegui. Immediatamena el general Lossada, el cap superior de policia i Ealt personal de
la Policia, enviaren telegrames de pesam a la familia del finat i al soissecretari de Governació.
Alguns tejen observar que gairebé
a la mateixa hora havia deixat d'existir, a la, nostra ciutat. el senyor
Viene 'rabea, als gneis els unia una
entranyabk amistaa fins a ('extrem
que (Juan el general residia a Barcelona, gairebe sempre 'vela anar
jetas i . 'el general sastatjava a casa
del sent-er Cabra, en els Sals viatges

a aquesta eiutat .

Per tal d'assistir a t'enterrament del
general Arlegui, que ha de tenir lloc
avui a Madrid. sortiren anit passada
cap a aquella cattat, el senyor Herael Ilernandez alalillos, dos agents de
policia. un capita de la guardia civil
i un altre (lel Co, (le policia, en representada) de lea forces dr vigilancia de Barcelona.
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sat igualment a la mesó, a disposició de Eautoritat militar.
Sembla que es té una pista per al
descobriment dels altres tres cómplices que prengueren part activa en
l'esmcniada agressió.
UN ROBATORI FRUSTRAT
Dilluns, al magatzen de la fabrica de teixits de la Manufactura Textil Batet Vendrell, S. A., situat al
careen de Girona, Manero 4. va entrar, cap a dos quarts de sis de la
tarda, un subjecte que s'apodera de
cinc peces de tela, valorades en unes
750 pessetes. Pena en adonar - se'n
ur. dependent de la casa volgué tallar-1i la sortida, i allavors sorgiren
nitres quatre subjectes que agrediren a cops de pum el eepentaent,
aconseguint alliberar al pultet. En
veure's perseguits pels altres depon'

miente de la casa sembla que algun
dels fugitius va esgrimir una Pistola.
Amb, tot, dos d'ells foren detinguts
per un guàrdia civil i un soldat dartilleria que varen conduir-los a la Delegació de policia, dieta anomenar-se
Jr. .ep Alonso Pérez i Florenci Juan

Angel, essent reconeguts per hacer
pres part en el fet de referencia.
Ahres dos detinguts com a sospitosos ¡oren alliberats més tard.

CRONICA DE CULTURA

r

•

ATRACANIENT ERUS1'111T
Dies passats t,u policia Migué noticia ¿Ale per pan (le certs elements
sospitosos, s'(atava I neparant l'atrae:aun-1n a un cama') (runa illiporlant
fithr[Ca que ,elin.maline nt porta CI oscudes guatana!, per al pagament
deis salare: als Sens obrera.
El col, havia de ¿luan -se al curen de la Indestria, cantonada al
passeig de Sant Joan, 1 ep ocasia que
el camió (ondula prop (te Co mil pessetes.
Pena sentida que desistiren de ferho percata l'individu que havia de donar el senyal a l'arribada del rehicle
al 'loe escollit l in so fer-ho, hom no
sap perqua.
La ludida ho tenia tot preparat
per detenir la banda que liana preparat l'atracament i que eren DioMe. Eroles Batlle, Joma Gurria Ballet, Rafel Ripoll Vilaplana, Joaquim
Rey Gonzalez, i dOs nies, que po
guerra tupir en ets Primera aa'nients, pera als quals se'ls segueix
la pista de inolt prop.
problema.
Els estnentats individus han inSi ele nbrers volen i poden
gressat a la mesó, a disposició de
acudir funti rapidesa a eotit- l'autoritat militar que intervé en Vaslar els segells que anunciem, sumpte. A dos d'ells els toreo ocusorlejarem els moments veri- pades unes pistoles i un gros punyal.
lahlement greus per qué fra- Parlant d'aquest atracament frustrat
vosee l'organització.
va (lir alar el general Lossada que
Si no és aixi, la setmana vi. havia estat una Ilastima que s'Itanent aquest Cenia» es ;mitre en pues perdut l'ocasió d'imposar un
da dura necessitat de prendre eitstig exemplar com el que s'llavia
lona greta resolude respecte preparat per als que prenguessin
"Solidaridad Obrera".
part en el cop.
CONSELL DE GUERRA PER
DE LA MORT DEL COBRADOR
L'ASSALT A LA CASA
JOAN SERRA VALLS
SALISACHS
Horn sao que el cobrador de la
Aviat es constituirlt el Con- Companyia d'assegurances "Zurich"
sell de guerre que ha dii veure bou objecte d'una agressió, a consei fallar la causa instruida Con- qüencia de la qual va etórir-ne als
tra els paisano Erario Albarntia dos dies.
Hl ha molías fundats per ereure
Miró i Amadeu Sanmartf Sufte,
amuele del &flete d'insult a lä que a 'mis del Joaquim Rey Gonzäforça armada en tumor pam- lea, detingut abana d'ahir per fatraemas per la guitrdia 'CiNII des- cintent ftuattit a un cernió. tened
ores d'bever-ee comes l'asean, va prendre p.çj en el robatori Joaegign Barren López, que lis inertea la (mea Balisache.
;
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CONFERENCIA
Avui , diniecres, en el Centre
Excursionista de Catalunya,
les set de lix tarda, el senyor
Casados i Gramahree donare
una conferentla gräfiea ami)
projeccions, sobre 'l'escultura
grega, en el periodo clàssic (segle V a. de J . C.)
CONFERENCIA DEI,
DOCTOR EsTii. . L. ‘ s
A l'Instilad de Medicina Prime
tica, denla, dijous, a dos girarte
de sol, el doctor Estalas esposare el segilent terna-.
"Terapeulicat raeional de Pulcus gästrie.—Les grans
don s".
BISBAT DF, GIRONA
ha linda a Orilla, de.sprés de
curia i dolorosa rnalallia, el
solseliaea mossèn Fredorie Vidab
lfavia eelat alunine ele la FaFilosofin i Llittres
rultal
la Universitat de Barcelona i
becari de la Diputada de Gi rolla. A. C. S.

enim P 17, 1 . InnSES
NOVES RE! Tí:TOSES
Quaranta hores: Eselesia de
Nostra llena de les Dolors.
—Comunió reperadora: Parròquia de Sant Agustf.
--Cort de Maria: Avui es fa
la visita a Nostra Dona de
Qiuiralt. a l'esgVsia deis Pares
Dorninics.
—Vetlles en sufragi de lee
hnimes del Pluaralori: Torn
la Passi6 i Mort de Nostre Senyer,
BISBAT DE BARCELONA
A la Secretaria de Cambra
i floreen d'aquest bisbat s'han
rebut 100 peseeles per el foment de vocacions . eclesiestiquee, 1 100 per ale damnats de
la guerra.
—Ha embarcat cap a Palma
de Mallorca,' on fletan uns
quanta Mes, monaenyor:Pere
Ltabona.

Avui, a les onze del mati, es
feria l'assemblea de constatada
de la Mancomunitat.
Ahir, a la mateixa hora, es
varen reunir al lealau de la Generaditat els diputats governatius de les guatee Diputacions
de Catalunya, per acordar el
cartiptas.
Primer es reunirte. per separat a diferents dependencies
del Palau els representants de
cada Diputació. Despees, sota
La presidencia del general Losseda, es varen reunir tots plegats.
La reunió va durar fine a la
una. Sembla que en aquesta hora s'havia arribat a un acord
complot; les aspiracions de cada Diputació restaven satiefe-

bentat que diven2Jre4 i
te darrers no varen entrar a
classe els alumnos de 114 c oia
del Trebael; perla com que ne
es tracta d'una ensenyança
ciad, tan se me'n (Mea. De !ates maneres, cal esperar, que
si persisteixen . aquests esee_
lars en la seva actitud, els nona
consellers de la Mancomun:1at
es ;retiran obligats a adoptar
mesures disciplinàries."

Dcl Mun'ciPi

UNA RECTIFICACIO
DEL SENYOR PAR
A ¡'Alcaidia abir se'ns !te i .
eilä la següent nota:
"El president de la Gornis,
Sida municipal d'Hisenda, senyez
Par, prega als senyors perioe
distes que se serveixin rectalter, en la forma que millar ala
sembli, els següents conGeptei
apareguts en la ressenya de la
sessió d'ahir; El senyor baró de Viver, amb
Referint-se al pressupost
da venia del general Lossada, total, es a dir, al format pela
ens va fer dictar pel senyor Ilustres antecessors, que acaba
Satis i Buigas els següents el 31 del pròxim atare, vaig dir
noms amb els respectius trae- que el déficit amb que fou terlamenta:
mulat és de 8.778.000 pessetes,
President: Alfons Sala, de la a les quals s'han
Barcelona.
de
Diputació
6.500.000 nado per ingressos
Vice-presidents: Primer, mar- cobrables, resultant, dones, de
qués de Marianao, de Barcelo- 15.278.000 pessetes.
na, el qual presidirà l'assemPere com que s'inclogueren
blea de la Mancomunitat; Se- en les despeses 4.160.000 per
g,on, Francesc Xammar, de Lleycompres de 8.000 acciono del
da; tercer, Joan 13. Vives, de Metropolita Transversal, que
Tarragona; quart, Eduard Fons- constituint, corn constituiran,
deviela, marques de la Torre, un augment d'actiu no s'havien
d'haver inclòs en el pres.supost
de Girona.
Secretaris: primer, Jaume ordinari, sima en un d'extraerBartrina, de Girona; según, Al- tened, resulta que el déficit
bert Castanyer, de Tarragona; inicial veritable es de 16.118.000
tercer, Sebaslia Soler, de Lley- pes celes.
da, i quart, Antoni Pons i AroLa marxa d'aquest pressupost
i les economies que s'hi ben
la. de Barcelona.
Consellers: Baca de Viver i introduit, fan esperar sitie tal
Pau Alegre, de Barcelona; Joan quanti/al es rebaizara materialBotarull i Eduard 31lngue%), ee ment, i que !s'ere :aliara a ela\em
Tarragona; Adolf Serra i An' roornes ami, a.odd.00d de pesas ' toni Hernändez, dra Ideydo, i tes de (le..ildvei!.
Rafel Mini i Pere Linees, de
Tot alee, per de prompte, en
refereix al preseapos t. en eme.
'
Girona.
Pel prexim tot fa creare que
s'arribara a la nlvellacte."
El senyor Par eetarh contraetes.
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LA TAS.C.e CULTURAL DE
L'AJUNTAMENT
Amb cl tital de **La labor metaral del Ayuntan-atina'', ''El
d'al& publica un ;inicie :"iguana e:
inicials F. A.
L'articulista, clesprés ile di: ere
concentra la seva opinió en la trace
"Queremos una administración honrada, pero entendemos que ra debe
-e
confundirse, lastimnsarnent, can eit
pernicioso espirim ecaaamico", a l epele:
"Pero otra vez hemos tic insietir
.en la importancia de esta importante cuestión que, juzgantos, debe
afiontarse sin perdida dc tiempo, n11
teto decíamos el domine°. En eau
eche gaatarse to que haga falta, :tincado en cuenta la importancia ce
En la eonversa no va parlar- la ciudad y llenando suc- principa:es
se d'afers do la Mancomunitet. necesidades. El ,1yuntanliento no
EL COMTE DE FIGOLS.
be vacilar en emplear el dinero e•'.e
Els repórters saren visitar sca menester para que la enseñar re
lambe el president do la Dipu- primaria ce de ce las mejores cor atada de 13arre1lona, senyor emu- dunes posibles. Atender la instr 'le tle Eigols.
citan constituye una necesidad urgt1Al seu desmate Iii havia l'al, Te honda. grande. Ningen
comamiant _ t c r c'i di, la
ma tan necesitado de apremiante ceCampa.
aoluciem."
El senyor E. A.. després, iii eil '
Quan Ziquost va haver sortit,
el conue de Figols va referir- tudi de l'estat d'incultura del nos/ re
poble. del (mal no tota ja culpa s
Se a la reunió que .s'acahava de
celebrar. Va die que lu hada d'ell. Perque aixit qUe cal ter una v,ricable tasca de cultura. arase ela •
regnat una unanunitat
nyer-hi res.
"
Fa un elogi. l'articulista, -de 13
„es
- z
tasquels culturals dele AjentaMer's
anterior!, adiu que l'actual na haare
de ter ITS rueS, en aquest acati:, eue
- -•
••••••• • - e e'6'
imitar- los_
•• P — I
'."
„e,
'
Aleada que caldria acabar les e"e ea
e- •
.
celes comeneades, i acaba amb el següent paragrati
o '•
"La terminación de estos cuatto
En sortir els periodistes
grupos escolares representa el ale:adespatx del president de la Di- miento—nada menos!—que de apna
portarle. la mejor pata dels se- niños."
nyors diputats havia abaladonal e:1 Palau.
Comentant la jornada, restaren solament alguns diputats,
entre altres, el senyor bate) de
Viver, i, és dar, cl senyor Sala.
Vaixells entrate
Vapor
espanyol
"Cabo Sailla
ELS ALUMNES DE LA MANPola", de Bilbao, amb arree*
COMUNITAT
general i O passatgers. AmarCona quo ens va Coser im- rat moll del Rebair. Consigna'sensible de donar textualment tari. Ibarra i Companyia.
Vapor espanyol "Mallorca",
les paraules del general Los.Palma, amb càrrega genesada respecte la protesta dele
elimines de des institticions doral i 39 passatgers. Amarrat
cents de la Mancornunitat con- moll de les Drassanes. Cdnsig tra l'ensenyament en espanyol. natarl, Companyia Transmedireprodulm, com a versió mes terränia.
aproximada, les que li atribueix
Goleta espanyola "Lola Puir
el *Diario de Barcelona":
mal", d'Atacant., , amb eirrege
assa- general.
—Efectivament,

EL PRESIDENT CESSANT
El general Losada va conversar breus monadas amb els
periodistes, aixi que aquests
varen tenir els nonas dels coneellers de la Mancomunitat.
Va lamentar la mort del general Arlegui.
•

MOVIMENT MARITIM
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Gran Telar. del Liceu

sarsiets.
cempanyia
Direttió eseenica, Leopold Gil.
Primen rieron 1 &celare, Fersie

Dama, funcid 38 de propie.:
abonament, e los non. Debut de leg celebres aoprana cenyores Matrera i Land i primera de l'eminent mestr o FeWeingärtner. Primera representad() de l'opera en treei
actea, de R. Wagner, La V/Mkyria, prenent-hi part els celebres artistee senyora Wilier,
s e neers Schubert, Groenen i
Manowarda. Dissabte, taida,
Falstaff. — Dimarts prOxim,
estrena en aquest Gran Teatro
t le l'òpera fantästica de Hoffen •
bach, Efe contó de Hoffmann,
debut de la eidebre sopran
)òpera de París Ritter Ciampi
i prenent -hl part els celebres
artistes senyors Trantoul i
Journet. Decorat nou da Castalls, Fernändez, Baffle i Amigo.
tia I

Avui, dimecres, tarda:

La Tempestad

!Ilota

ROMEA

Demà nit: Els quatre amiga

d'En Rodó. Es despatxen vais:

Gran companyis de sarsuela i opereta, primer actor i
director.

Sombrereria Gili. Hospital, 16,
Itellotgeria Mullor, Davallada de la Presó, 8.

Rama Peña
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SERENO

de llamen Perla i R. Upa Montene gro, música
dels mestres Faixà i Balaguer.
NOTA.—Es despatxa a
comptadur!a amb tres dies
d'anticipació. amb l'augment del 15 per 100
•+61444444444444+11.4444.

per la senyoreta Rosa, Ortiz de Zärate. Rosatti.
Fuentes. — DiMt/P, tarda:
Grandiosa matinée. Nit,
Reaparició de l'estupend
bariton Ernili Sagi-Barba.
Es despatxa a comptaduria.

Telefon 3500 A
ANUI ltivendres. tarda, a Ira
cine. Butaques a 1 i a 065 .pto.
- EL VIDU TRIST
" 3 actes de gran broma. N.A.
-,• ontut Jordiana:

rOmira de l'Es, aler. Dijoue. tarda, especia,les poi a infante. 13itiui dijous
nuo es representaran Ele pastorete, amb l'arribada deis
:sants Reis, que obsequiaran
ets petits espectadora. Nit. Tertúlia catalanista: Els guateo
andes d'En Rodó. Divendres,
nit: recital de guitarra Salen
de la Maza. Selecte programa.
Es despatxa a comptaduria..

4

Av ni, dimecres, tarda, a
les cinc. El formós drama
en tres actes, en ven, de
l'insi gne autor Josep Fedu
i Codina,
LA DOLORES
Nit , a les deu. El celebrat
drama en tres actes, en
Vers, del gran dramaturg
Josep Echegaray,
EL GRAN GALEOTO
-

IMPORTANT: f),'1, 1 1 l5 da

loralifrit a a romptaditria,
onzP a una i dc lind re

EL DOCTOR °MEMEZ

set,
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ELDORADO

LOS EMIGRADOS

Coliseo de varletats
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Avui. dimerrrs, tarda, it dos
quarts de cine. Nit, a los

Gran Teatre Espanyol

dril:

SANTPERE - BERGES

MARIONETTEI

Mit, a les deu. A rime! El diveem
vortevii mi tres art,,
LA NIT ALEARE

efe»

P • tael•a

do
•111.111C3

Lee &menas, eomiat de 14 ro&
p4M118. Tarda, • Sol Aulrla da cinc.
el, • Jr. del, 5111 Aurolle de N
ITIMMOU ruleta d'eepectecle. ea
lata (medros

WL' Bou Paucafflogg

els'esperte.lecar
reeküte)
sa IBIN
raga%)

IMIPT

elleemus.
N edose

l'Ose

projecri4 tic not;thlre
Exit n Iols .j nnve%
malnharistrK

D'ANGOLY8
simphtira baSuecas de
ilarina
LLUCIA DONAT
Exilas dois celebres clowns
RICO i ALEX.

I

i

a fin s Mtarts de cine Sllt,
O do, 'marre de den. Tota ele ates
Munir Indiscutible de l'opereta elnewatneranes
MISS VENUS
Aplaudinionts delirante ala cantenle
I als cors. 1. 1 intior muslra d'opereta. dtrIchts pe/ notable 11,3 tr e Manuel et,ers °muestra del
sindical Musical
artEt'S roer! MIS:
Especial: roo. Preferencia: 11E0

Guaipe

el dia 23 de febrer el vapor

RE VITTORIO

Bajeles de Valencia i adictas de construcció

Casimir kan
Despatx: Tallera, 72

A les oficines de Viatges i Turisme, de ,Barcelona,
Madrid i Sant Sebastä, es venen bitllets de ferrocarril
italians, francesos, suissos, alemanys i combinables internacionals a preus de taquilla.

Telefon A. 5050
n'erice: Cerrar tenavent
prop de la Travessera de
Gane

BARCELONA

( Plagues de 40 x40 cm., colors ori; clar i roig.
( Xapee ondulades Canaleta de 1 ) 0 x 75, 185 x 114 1 250 x 114 C111.

PER A COBERTE3

PER A REVLTSTIMENTS ( Xapes "B" de 120 x 120, 120 x 190 i 120 x 250 centfmetres.
TUSERIA ver a bailadas d'aigua, de diferents diämetres

DIPOSITS par a aigua, jilaralts cedes

--selmeesec as-

-64144/66+04144441444441444144%

Monumental - Pedró /

Walkyria
Oficines centrals •

PASTILINIrVALDA
A LA BOCA

As

ISFUM

a

ES El. PRESERVATIU

TELEFON,.-3535 A.
El

Pina 4. Lar?, 15, Telares 1644 A i 848 4

del mal de C011, de las Ronquera', dele Romadisos,
deis Refredats, de les Bronquitis, etc.

e••••.›..>"

millor salé
pel-liculea

di l'Opressió de pit, dels accessos d'Asma, etc.

A y o'. dimrerrs: F.strena
n le EL DESCONEGUT, &a-

pera combttre tota mena de internes del Pit.

rce: EL PRIMER AUTOMOBIL, ehmi.‘a. por Lloyd

ADVERTENCIA 111PORTANTISS1MA :

IL'EQUIVOCACIO

VETATS

LES

i NOUNIVERSAL nti.

la gran

--

venen SOLAMENT en

CAIXES

11ct5. cstr.ma

I

amb ol nom VAL.DA a 1a
tapa t mai d'altre forma.

LLAMPEC, coro...4Pa per
%Vallare liii Aviat. un drama per Panline Frederick,
trägien.

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou

_ SALO —
"1"°c9aTic
!ti
as

el Parc)

TOS \

ellE PATEIXIN
per forta 1 crónica que sigui, que grenguln les renomenades
PASTILLES del Dr. ANDREU. Son tan raptds 1 segurs els
efectos d'aquestes milites, que a les primores presea se
sent Ja un alleujament que sorprèn 1 anlma 1 galrebe sempre
desaparelx la tos per complot en acabar la primera capsa.

Els que Unguln ASMA o sufocactd, que usin
els PAPERS AZOTATS o els C1OARRETS ANTIASPAATICS
del matelx Doctor, que caIm9n de seguida els atacs I de
Mi permeten dormir tranquil.-Demaneu prospectes /
,.......—

il'avni es deit lailngurs numerades

EsPECIAL
disanble ifeeta de la
i din inenge,
Candelera
larda.
....-„,+epeopie*****444+•444.9

LLULL, 21

erre_e- -.^......amisbearaláma

VISITARLES PASTILLES VALDA

etc

DE SALDO
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a totes le,, Farmac:es

Vrt7RIA. per Dorothy

als comerciants

(darrera

DErilANEU, EXIGIR,

• ia:4.

lliurar

Fabrica O. 0101:

ES EL REMEI MES INDICAT

D'UNA MANE, PROCIRAMA

Liquido a la fabrica mateix les mostres
calçats amb tares que no !mero PREUS

ES EL CALMANT INSTANTANI

Les minora

OARCELON A

CALCATS S I MON
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COI

BARCELONA, MADRID, VALENCIA, SEVILLA, LLEYDA, SALAMANCA, BILBAO
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Plagues de.

1 Le Las

Piensa
ondulada de
120 per 75 rin-

Ptev4. n

11.

40

x

40
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PER A TEULADES

tes. 7'50 m.d

dimeercs, FugInt del
matrimonl, Divendres dia 13, El
missatger blano, Charlot al ba1nearl, contra la No) humana,
Els misteris de Paris. Prilximament, Les dues Orlen«.

Materials armats ab

P

azniant exchlsivantent

.10SEP ESTEVA 1 Cta.
ortal de l'Angel, 1 i 3 pral.:: Telefon 3344-A

e übrica a Sarria'

BARCELONA

Cinema Princesa
Telefon 1371 A.
Avui, dimecree, (m'in aja,
programa extraordinari: LA
força d'un amor, imporlantissim film drainittic de gran sen,ae¡d, luxe i bellesa, n'enrió dels
renonienats artistes
(llória
Swanson i Elliot D'exten, del
Reial Programa .Ajuria; No esoelvlu cartee, grandiosa cornA'_
dio interpretada FI divertit

it111101111111111111111111111HIIIIHMINIIIIHR

AUTOMOBILS
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ODQUESTOtinA DURE 1.: SALO DI REUNID DE FA)1111.1ES DISTINOIDES
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twilissieersuee

PifiTS

CLASSIFICATS

lame

OP-EL

CINUUToguepis
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_
011 Aval, daneera: g in metate. de La Nema ~ama IN Vale texeluelva d'atinada III
Empresa), superprodueeld de N manta Vetee, Mer1144110111 peliltii111 que ve MI
U
. Prometida d'una SU rti&L d'ellt, elatIMPle animen Metal 1 amansa, da- 5
2 elleollIant un contacte (mediar en un ambtent tralllt se lill 535. Inle, P relede P er fli
M set fasseette. eatralles 'de la pantalla, emplean* el ma g ra» la menees 00.
: itaiats La II., momo stelinevini. t Je AD: salda eima . eitet se meleset,
de meta bate», t ames.
mue Di COSTEA: Ireeforiaila, SIAM.. emsed, 5'IN4

1

CAMIONS
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a

DUCA degli ABRUZZI

material cornpont exclusivament amb amiant i ciment

Importan—ala:111a Mi. extrema de
l' op e r e t a rinematneranra
LA PRO/1181E10 DEI. 8E8

e

gimnasta
MAllOLA8
Eta divortits i aclamats
somb rial
JOANNT8
Exit Memoró de la popular
arriata
MARIA CONCIA
Fumes rapertorI. Espió.
Denla,
tilda prettentael6.
dijous. i tots els dies,
MARIA CONE5A
64444.44444e4•6444444114444*

il

El dia 12 de febrer el vapor

pal
per a Id SoNaiö

Nit, a les deu, popular:

Rio Janeiro, Santos, Montevideu i Buenos Aires,

RA

Palace Cine

mero 55 .

dijous, tarda i nit,
programes selectes

Avui, dimecres, tarda, a
les cinc, matinée popular:

'Mamullare, de (0.•

•••••••••••••••44.6414444+11441.8"

Companyia oficial del
Punir!' aelnr:
R1CARD CALVO
.
EMPAlt MAIITI

ifAtUNA
'-

114.81644044444.80.16.0044.

/
, 4-0444-4/444,0•94Ifeed.fflees

EMILE PORTES

Cornpanyla de (tomó!»

l

SAINZ DE LA MAZA
8electissins programa. Detalle.%
per programes u cartAs., Es
despatxa a complachiritt.

Allre primer actor:

4

011elaelta e

Recital de guitarra

Teatre Barcelona
Teatre Espany ol, de Madrid

TEATRE POLIORAMA

Teatre Vale

I

Telefon 3500 A.—Divendres nit

Astil. &mueca, tare 1 alt, crasa
procrean,. Les rtivertIdee mateoles l'herol Trompioó I Pintor da
Parola; el elneetraMe Camine opa.
sets; le Nimia cornertla Lee toles
O.- N amena. t VI Jornada de la
colossal peilleula II misterio do
Parte. segons la tmmortal obra da
gran E. Nue. fleme. Miaus, la grandama pellicula El sensor x, pel
celebre arrima Picara Talonee/.
Miel: Les dime balaosa.

Astil. dImerrev . La Louploto, 111
jornada: Un homo nou; El &Mi, I
jornada, per n. nobinnp. mistent;
L'herol Trompica; Entrenament per
al campionat d'Iterada de bola.
is Dem.), Micos, recrear . ; ea lux..
plata, IV: La illa del
; El
dertf, 11 i dattera, 1 euros

.44444444444•04444~411/

ELS QUATIRE ANIICS D'El"
RODO

tae*********440•444.44444,•at

Teatre Català Romea

cap a

Gare—PERPIGNAN.

e4144141.444441.41441444.4.44.41

EL DICTADOR

Teatre Catará Romea

',faenares. alt. ESTRBISA de 1a,
comedlti-vollevil. p a tre anee, de
NI. Poal-Aragall I It. Portosach,
LA FAMOSA COMERCIO

•• CONCERTS ••

VELOCE

Próximo sortides de -BARCELONA

ven, per
de
l'HOTEL RESTAURANT. Ea donaran tota mena d'Informes.
Preu dos tiente mll franca. Abstente-se d'Intermediari . . Es°Hure, Paul Pagó, 15, Avenue

Fãbria de Productei

GRAN SALO DE MODA

Arui, dimecres, tarda, a
dos quarts de cinc: Butaca amb entrada, dues pessetes. Entrada general,
0'50. 1, Presentació de la
primera tiple cantant repela Tormo, amb l'obra
Bohemios. 2, La revista de
més èxit de l'any, Nuevo
Mundo. Nit, a les deu en
punt:

Divendres, nit. estrena del
sainet en dos actes

RL PNB VIO»

e

"LA

'50LIETA ITALIANA DI 5EPV121 MARIiIIMI

NI
MOL
Ee
motlus salut,

Avui, lis misterio de Paria,
a; El Inhalo de la ribera, Lee
Johie de la »Pena. L'herevel
del. Liv, promesoe,
pintora
de

Ta.,,n •

•

Denla, dIJOUI, lerda:
A L'OMMUI DE •MONTWICH
stlt:

4

Excelsior

Gran Cinema Bohkinia

TEATRE APOLO

MARUXA

Avul. dimecres. tarda a les cinc.
Entrada I butaca liSA pusiese.
Ealt Immens de la llegenda d'En
Lluellos,

Diana • Argentina

•"4444114444444444•11~

Tertúlia Catalanista

Nit, a les deu:

4

3,
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Frailciqui131

TEATRE CATALA

Avui, dimecres, tarda, a lee
cinc, a preus populars. Butaca, dues pessetes
POCA PENA

r7

MOL

Gran Teatre Comtal i

TOURNEE

,

Mata(
Notaba» eoatot 1 teto
Mea, ttlateerse, ball tiotall68, artadldi teltdIet:
ANIJEA
le -feraelia sarsusta irosit ainutensi.
el atoe gnu% „tetar Mutleal del
eaStre Viva, asionnt, e) notable
talad d'aguad Sale merollosell
aphtudesents uI Pidepteetei.
La alm del Nos ao (darle'. dial.
Illlocellnia Pata& DeniA, tres e5 trenes. Tal taremos l'fIlre roan
del dts.
AMURA

----

famós aciOr TOMA, Neighandel. seleeto programa Ajuria, 1
d'antes. 'Aviat, Les do«, befo.

UPAN CINEMA 1,5

Riva

Frederic Caballé

PEPE EL

edp...41104444444•••••••••
Saló Catalunya.

Vallejo i Carles Betan.
Mestres directors i concertadora Julia Vivas i Laurek

pels mateixos cantants que
tant d'èxit obtingueren en
e) vermut del dissabte. Nit
i totes les nits:

'NAV I GAZIONE GEAERALE

»madi% de Uh BOND nev,

ran

11444444444444•1144444444+6
TEATRE TIVOLI

SENADOR

10404 arta b; .E ateldide
'eeetithple Mete. — Demit, tust
eetrenes, entre linee, Lee Jalea
de II MOR, AMA primera

RIMAINNINNONNIMINY

uhRTES DE TREBALL
t vairui practicar-os, in rocaPCBLI-

parä per hores. Escrture a LA
CITAT. ntlmero Pie.
'

-

r

+ a/e/wafles i @rente. a ami 1 comte
fid. per e aretene, tos Catolunya

Delears. banr d'Estelst I Construedd.

•

tientes
unión enmiele immAnte, I. 11.-11inilils eln Santa
9.1mer.-404"eA"l

eo "8"

Placa de fataltdaya f.

VENDES

n
T oma.

tzezelö
pecat1s

DOS.

liad:

paz•
R on a

ls .

—
de canos dos the 510 pes5 01e5, liquido 10. Qual l e
vol so'en. atanor-a, tea, interior.

mott reeetals

'

tea

stattete, preerteertrua bar.
en »rife% 6411.1, verte per

perro«. b• ne eme" os. me.

_
ROTLL05. "Ze„1,1:01,marIne,r,,,.1
° "E lie b, a.—Tatiere,
rie s'art.-Per faldeta do l'amo, tambos!

» g gie

luto do lenta. establert Itaportiat
Dolabela te la cata. RO: Varas a 1416.
minero 14, sepan. primera, de 1 5 3.

a

1

DR. M. NADAL„1,12 : -DeC275

CASA RERE

Putas reduIti. R45'nerd. s. A Tellers, 35.

MI".
—

echarpesa pr,

Valarros, U, se-

DIVERSES

PIANOS"‘"P'"'"
ecreditadu Fara,itulzais.

MUSICA. "1::„.':.75'2Le,%72,T2„;

1
de gane..

Pelleterte.

Giran& 50, despati

del »in condiciona

amier Mea.

NANO

vendre, preatatseo,

:: cada una d'excés

ARQUES

IYIUtfrADOler;icveZn rerc'e=
Emela e O LA.PUELICITAT, tolmera 556.
re ne esallen, senb boites refrrilteles,

a si c p

•

PER banquetes, premia crenfuriltir
cmb el seo motor electric, 1 una bascula
de 1,0 00 kg., 101 quasi nou, Mut amb
utenams, A preso mol( avantatto-

a 0'50 pessetes les den primeres paraules i a, 0'10 per

g

a maquina. Clreadare.
COPIES ducela i del taaaeMi 1 upläß Ment-640. la. Telele MI A.

s

'reo. 81".
A cm l“ P." 4'

VIES URINARIES. 66 6. Paletait .

!Te enitar

se II Bagara Rus bubona entrada
aflIERIMINI,
reveat 5 remoto do» oreare eta ralle'.
rat' a, u* peesetee ••••. lid: La PU -

81/CITAT.

