L COR FORT La Política

LUBRES D'ART

L'AJUNTAMENT

Quan un hom ha donat l'adhesi6 o alrnenys la benvolença a
n regim, no ha de regatejar després aquesta adhesió ni ha d'enrbolir aquesta benvolença per desenganys personals ni per fedes en l'amor propi. Trobem lamentable, per tant, l'espectable
tie donen alguns prohoms i alguns periòdics de per aquí, que
ntint l'amargor de les decepcions, i posant el propi cas par, ular com a mesura de tot un sistema de govern, s'apressen a
scriure paraules àcides i a retirar la confiança que, precipitament, havien concedit als generals del Directori.
Les reformes introduïdes en l'Estatut de l'EXpOSieite de
Bercelona i la nova composició de la seva Junta directiva han
un efecte de manxiula als qui es consideren perjudicats.
.usat
e
lbs diaria barcelonins, "El Liberal" i "El Día Gräfico", han
mentat les decisions que en aquest punt ha pres el nou Ajunment, en un to de tristesa profunda i d'indignació continguda.
Veliminació d'alguns personatges, i especialment la del senyor
Feh i Pon, és la causa d'aquesta actitud tràgica. Segons "El
amb la desaparició d'En Joan Pich del Comitè de l'Exeisició, sofreix aquesta un cop de mort. I "El Día Gráfico", deseres de declarar-se totalment d'acord amb els comentaris de "El
Liberal", assegura que la feina dels nous regidors és sectària i
ue està inspirada per rodi i l'enveja, acabant el seu comentari
;:mb aquestes frases gairebé solemnes: "Han d'escarmentar-se
molts que confiaven que en les presentes circumstàncies trobaríen nur degut premi el treball, l'honradesa i el patriotisme".
No tenim prou elements de judici per dir si és o no es un
ó. No volem tracLas d'ingratitud ciutadana l'alludida eliminaci
ter respecte de la justicia o la injusticia del cas. Només volem
remarcar que fina en la hipòtesi que es tracti d'una injusticia,
a tuesta no constituiría un motiu suficient per besar-li tot un
canvi d'actitud respecte al nou règim.
Cal fer el cor fort davant les contrarietats personals. Mai
no de possible que un regim, vell o nou, funcioni a gust de tothom, ni tan solament a gust de tots els seus addictes mes o
menys incondicionals. I si per una d'aquelles casualitats, el règim militar d'avui ha tingut entre les seves conseqüències indirectes la d'eliminar dels organismes directius de l'Exposició alguns assenyalats personatges, no cal per seo.> esquinçar-se el
vestit ni considerar que el treball, la virtut i el patriotisme sen
ara pagats amb la ingratitud Mes negra.
Això sean les espines dels rosers, les impureses de la realitat, els alts i baixos de la vida. Un dia veureu un opulent personatge fotografiat enmig d'egrègies figures. i al cap de poques
setmanes la sageta dolorosa se li clava al pit. Un metí un diari
os faré saber que la seva empresa te estretes relacions d'amistat amb un alt personatge, i al cap de poe temps el diari porta
la noticia que el prohom mes significat d'aquella empresa ha
sofert una mena d'exoneració immerescuda i cruel.
Per tristes que siguin aquestes punxades del viure, s'ha de
reaccionar contra la depressió qüe en resulta. Si an -home s'ha
adherit a un regim, o almenys li ha fet la gara-gera, .ha -de
rebre estoicament els cops adversos que d'aquest règim puguin
venir-le No tindria cap mèrit l'ésser partidari o corifeu d'una situació que ens proporciones avantatges o que ens permetés que
seguíssim usdefruitant-los. Es podria creure aleshores que aquesta actitud és interessada. Al contrari, si després d'un desengany,
d'una injusticia o d'una contrarietat refermem la nostra adhesió o ratifiquem la nostra complaença, no solament oferirem un
alt exemple de ciutadania. sine que demostrarem a tothom el
caràcter abnegat, desinteressat, pur i altruista de la nostra actitud.
Feble és per naturalesa el cor humà. Sota el cop advers
te tendencia a encongir-se covardament o a esclatar en una proesta apassionada. Convé evitar els dos extrems. Per a exemple
dels propis i dels estranys, del present i de la posteritat, cal
mostrar el pit valent i el cor fort en les contrarietats de la vida.
Si nosaltres ens haguéssim adherit al regim nou, o li haguéssim
:et la mitja-rialla, i de retruc ens hagués produït alguna molestia o algun particular perjudici, hauríem tingut punt a ésser
;an entusiastes com sempre i més adherits i benèvols que mai.
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CITRINA
LA PROHIBICIO DELS
CU'ReETS
L'actitud deis governailors n le
te:In-lema, Cerina i Tarragona
lavant els cursets de grartiäti. a i literatura catalanes orga',enes PD les centrarles de Ilur
eirisdiceire fa illusori, ara eer
ira, el projeete del Cornee. Cal,
Iones, que les entitats ile tot
i:atalunya que /reviera solliciaf eursels. sàpiguen que una
l'oree mejor priva de celebrar:0 5 .
El Comite per la !lengua eaetlana sap. altrament. la valor
inc les adhesions de profes-eme i entitats representen, i
t'espera que agermana els nuelis de tots els rnatisoe socials
e n un mateix amor encès a la
lengua indest ruct
El Comité constituit a l'Ateeeu Barcelont no abandona, tot
la suspensió dels cursets, els
serie projectes d'edicions;
eursets -per correspondencia i
ile totes atruenes manifestaeions de cultura que li suggerir el seu amor, que es el de
lote els catalana, a la !lengua i
a la literatura del nostre país.
LA DEMOCR.eTITZACIO
LES DINASTIES
EL PRINCEP ENRIG DE DINAMARCA ES PROMES A» LA
FILLA D'UN COMERCLeNT
París, 27. — Comuniquen de
eendree ala periedice d'a q ue e t a repita!. que el príncep Erie
de Dinamarca »'ha momea tau*
Lois Booth, fijl elem rig co»retal d Cdnada..—iiitfail.

siclo
monemaJarat de

A preedsit del
Junta directiva per a l'Exposicid, fet
per l'Ajuntament de Barcelona, "El
Liberal" ha publicar los article—que
comenia, per la sera banda, "El Día
Grisfico"—larnentant resdevingtst.
En retallem aquest paràgraf:
"¡Que buscan con ello los modestísimos. por no decir insignificantes,

Alexandre Cardunets: "Barcelona Artística i Monumental".
Segona serie. — Nicolau Miralles, impressor, Barcelona i 023.
El senyor Cardunets es ei Merar sobrevivent d'aquella tradiele de dibuixants de paisatges
urbana, d'arquitectures i de moaumente artieties que flori arreu del món a mitjans del segle XIX i que tan belles i ütils
obres produf. Aquf, a Catalunya,
aquesta escota de dibuixant
fruitä ben saborosament en l'art
d'En Lluts Rigalt, que As una
cosa encisadora, massa oblidada, i que s'hauria d'editar; fruitä lambe amb l'obra del celebre
Parcerissa, veritable inventari
dels monuments arquitectònica
del nostre passat gloriós, avui
desapareguts; inventari fidel i
encisador, obra preciosa que
sempre serà consultada i valorada. Hi ha també els »leeos
arquitectónica deis Moragas.
Pellicer, i tants i tants d'eltres
artistes de primera categoria,
els noms dels quals ara no voten eixir del dipbsit de tinta de
l'estilogräfica. Encara no fa
gaires anys un nou conreador
d'aquest admirable genere,
menyspreat pel gust manifasser
del temes modern. es féu admirar. En Dionis Baixeres, qui
guanyä el concurs municipal de
dibuixos dels carrera de la
Barcelona vella afectats per la
Reforma. Per?) En Dionis Batxeres sembla haver abandonat
aquest genere. Aquests dientaxants que. corn el senyor Cardunets, s'aturen a dibuixar fidelment aquestes nostres yenes
arquitectures. aquests rumoras
humils de Ilegarret. vila o ciutat,
menacats de desaparició, mere'
- xen el nostre agraiment, i per
la traça i emoció que posen a
llurs dibuixes mereixen tambe
la nostra estima.
Els anglesos són mestres en
aquest genere que podrfem anoineetiar recerdafori.Seelelecemp
-tablesri hnque
s'han dedicat, molla d'ells amb
exclusió dettota-altra actieltate
a dibuixar cases i carrera,. fine
i tot carrera moderna. I ale?),
fet emb teta eserupolositat, fins
arrea duresa i detallisme fotogrey , però amb l'amor i el cop
d'un propis del gran art.
En C.ardunet e . sense.
aq uella duresa valtio4a dele anglesos. amb un xic mas de re_
molliment, d'estompament,
editat ara una segona serie de
lito g rafies Incub e I sävies,
impreses amb la mhximit puterited i a tot luxe. en tamany
de ene in-folio, lee guate no
litogradesmereixen gene de
fie s de la serio primera. tan
bella, en In final la solidesa de
dibuix. el virtuosisme encisador
del literal'. a vise% refinada i
amorosa, són guatear: dominante.
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Ció de -la politice francesa, que
BERLIN, desembre.
també té el pern a la dreta, a l
-teacosn ptferquna
alecatòlic
El cap del centre
many i actual canceller de l'Im- política de duplicitat. S'han de
hombres que cl azar puso en sus maperi, senyor Marx, és un bota pa- parlar dues llengües. L'una fenos la administración de la eiuead? re de familia, ple de bona voble i emocionada per a França;
¡Vengar, escudados en el secreto del luntat, d'entusiasme i de discre- l'altra, torta i vibran!, per als
lu!as
voto. su mediocridad frente a
ció. Si el veieseim a Catalunya, nacionalistes de l'interior. Es
chadores que ton la cara descubierta al doctor Marx, dirfem que semper això que si la Mítica de
y el pecho desnude a todas las ~- bla un capellà protestant, però Stresemann es davant de Franpailas pusieron todo su espíritu y toda cona que Alernanea es país de ca una veritable i premia política de eapitulació amb armes e
su alma en la realización de ui idea! protestants, heu de dir que sembagatges, davant de les dretes
superior? ¡Exteriorizar un movimiento bla un (Apene calblio. En aquest
de l'interior es una polflira do
de envidia, muy propio de los que ne ministeri, el doctor Marx no ht
consideran pequeños al tale de la té pas un primer paper. No ti dignitat, de mà torta i de patrio.
cap intervenció en la vida di- time llampant. Es el discurs
grandeza de los demäs?..."
EL RETOL DEL CEN1RE plomätica. "Jo — deba no fa del Reichstag per un cantó, el
gaire el doctor Marx, — no soc discurs de Hagen per l'altre.
DE DEPENDENTS
Fine a les pròximes eleccions
pas
un diplomätic.La me ya carAbates d'ahir un agent de policia va rera es la de magistrat, I de rú- que han de tenir Hoe a França
presentar-se al Centre Autonomista de nica cosa que m'enorgulleixo es i a Alemanya, no es podrä pisa.
Dependents del Cornac i de la In- de saber distingir un xic les coseguramente sortir d'aquest cul
düs teia, aner l'encana que fos esbor- ses que són justes, de les coses de sec. Mentre s'hagi de fer una
rat el nom social i que eslava escrit que són injustes."
politice internacional nue no
sobre la bandera catalana.
En realitat, qui porta el mi- pugui prescindir del seetiment
patriblic interior, s'haurà d'aELS RETOLS EN CATALA nisteri es Stresemann. Strese- nar
trampejant i passant amb
mann es el minietre d'Afers esA LLEYDA
ni mètode dels dos Itenguatges.
trangers del doctor Marx i
Un significar politic l'erigid ha un paper tan importan! que al- I del que s'ha : de temer no As
rlesmentit que el governador militar de
pas precisament del polftic que
gú creu que el ministeri Marx
el hpiga manejar aquest metoEleyda hagi donat lardee de fer bor- no es res mes que la quarta edide, sinó de rhoine que només
rar una inscripció ei, tagala de redi- Ció del gabinet Stresemann.
fici de la Caixa de Pensions d'aquella
Stresemann. malgrat tot, As el parli una 'lengua, i -sobre tot
emite.
primer borne públic de l'Alema- del politic que parli eximes la
Segons el nostre informador, rae nya d'avui. El etal fet d'haver !len gua per satisfer els neciomentada autoritat esta Contratfada per liquidat la resistencia de la nalistes.
Streeemann, com a polltic que
haver-li estat atribuida aquesta dispo- Rular i d'haver intentat fer una
sició.
politice d'aproximació a Fran- te davant l'opinió nacionalista
DEL PLEBISCIT PER L'AU- ca. el posa per sobre de l'arn- mes perilles del món i. alhora.
-bien!. enteje alemany. La mag- rom a politic que ha de liquiTONOMIA
es va dar una derrota i moure's en
Ha estat dominada per l'autoritat nitud de l'empresa que
Stresemann en fer-se rambient psicològic difieilissim
militar a nombrosos Ajuntaments de imposardel
Govern. s'ha pogut que crea aquest fet, si be ha doles comarques tarragonines. una cera- chrree
veure
a
través
de les dificultats nat mes preves de prudencia
ficació de l'acta de la tosió en que enormes que lia hagut de norte- q u e d'ate-Hacia, ha tel., des d'un
va apeonar -se la proposta del Centre
la politice internacional en punt de vista objectim tot allb
Autonomista de Dependents del Co- jar
aquests darrers meses. 11a es- que el sea tenme rompartaea•
de
Barcelona.
rriere i de la Indústria,
Es probable que l'any vinent
tat una obra de gegant que ha
ELS PRESOS DE TARRAgastat considerablement el seu sigui decisiu per a la liquidaautor, perb que de Iota manera ció de la primera fase de la
tede
N A Pilot ele ha serviteper denenstrar la ques7 post-guerra. Tetes-les oombiSegueixen CaGsOli
nacions que es puguin ter en
regidors federals, nacionalistes-republi- lee& d'age pet heme.
S'aresturna a reir que hi ha la politice ungiesa han d'ésser
cans i regionalista, que votaren la
primer sobre la base d'un gabinet Ran i proposta del Centre de Depender:1s. No dos Stresemann. el del
discurs del Reichsta g . moderat, say Mac Donald, amb remeta
han ingressat a la presó, per trabar- pie
collaboració obrera que aixt,
d'intencions collaboracioni s
se absents de la ciutat, els cu-regidors
-tes.franmtienacp vol dir. Enenra que el partit lasenyors Roca i Antoni Escofct.
solucie del problema de les borista no tmuui a la Cambra
Durant els darrers dies, pot ben la
i el del l'ames die- deis Comuns la majnria absodir-se que tot Tarragona ha visitas reparacions, en,
atto fou un ve- la. As segur, donada la g ran imeles do Ha g
els presos. .4 aquests se'ls ha notifi- ritable "jo amen" contra la peportància (le le in Psicologia
cas` el processament; perd no se sap !Mica de la Franca de Poinea- esportiva en la política angeeencara si els sera concedida la 'liber- re, document agro. píe de fel i sa, que el parlielaborista guanyi
tar professional mitjancant fiança.
de bilis, veritable mostea de la la raen-min. El roe electoral anHan estat cursas gran nombre de retórica nacionalista alemanya. eles, votarà ele laboristes perque
entitats
tarragoninet
telegrarnes de les
Aquesta observació del bifron- purruin unvernar amb les mans
sollicitant la Ilibertat deis presos.
fleme flP Stresemann no dejara dreelligades i lemostrun el que
EL CURSET DE CATALA, .4 Vi:ser justa, mere al nostre poden ter. l bA. P.neara miA
entender, es la representacie gabinet Ramsay Mas: Donald se VILAFRANCA, SUSPES
d'un estat pollee que no pot rä, des del eunt de vista dels
a
A Vilafranca del Penedes, com
donar roen a resultat altra cosa intereseos anglesos. la mateixa
hurtes al tres poblacions de Catalunya, que el bifrontisme.
cosa que un gabinet conserva!lende
un
curset
hi havia organitzat
dor. de seguir. pere. que 's'aeper
comenear
que
StreNotem
dc
literatura
catalanes.
A
punt
gua i
borne centuarä el corrent revisioniscelebrar-se, el comandara militar de sentann, essent com es unportar,
ta del Tractat i es !retire el protant podria
la localitat consulta al Govern civil si intelligent,
des del punt de vista de la capa- blema alemany del marasine en
havia d'autora:0r el curan, rebent,
cital, una política nacionalista qué avui inc.
contesta, el segiient telegrama:
Converses filo - per"No
de boicot al Tractat. com una
L'accentuacie decidida de la
consienta se celebre cursillo de
política de collaboracie i de bo- politice anglesa cap a l'esquer1 "
a
que
se
refiere
catalana
gramática
u es
na voluntat amb els alials. Sen- ra As possible que influeixi. no
su telegrama de ayer."
tat el fet de la ubicuitat politice solament sobre PI feixisrne inEs persisteix, a tort, segons nosal.Vo Id ha, dones, cursa de oral'', a tic Stresemann, per ¡tejar la seternacional. sind g obre l'orientrcs, a escriure obirar en 'loe dc albi- Vila! ronca.
va obra fio cal fer altea cosa facie riel cos electoral francès.
rae.
si no situar-la. Stresemann
Les eleecions a Franea es (aran
Obira r era un verb cstrany al parRE(;ENERACIO MUNICIPAL timba. en efecto, entre la ne- segurament solare la plataforlar de la capital quan bou introciuit
La Premisa diaria ha fet pública els cessitat dc fer una notifica de. ma de le vida rara, que ee aoen la llengua literària amb la forma
sotmissió davant de Poineare. i tualment el problema mes viu
»OMS dele individus elegits recentment
les
contrades
on
és
viu.
Saque té en
per constituir la novena Junta direc- la necessitat de contentar les de Franea, i aquesta plataforbuda es l'extensió que te el canvi de
tiva de l'Exposició, entre els quals fi- dretes aleman yee, que sera i han ma podria esser fetal per al (loen u davant les labials; al davant les
frnneee
gura, en !loe preerninent, el senyor estat el veritable i el gran ohs- vern acteal l'n mamen
labials esdevé au, que fàcilment passa Leocadi Olaberria.
lacte governamental d'aqueses Hiberne si 'inglete e etemanye
a o; a aquests canvis es c'euen les
cosa
nena
enein.
A la mateixa sessió municipal en darrers governs. i a mis a una correspond
formes nubada, auberginia, aubercoe,
poc probable per?) no impo en iregidor :lo- mes, les que (Esposen del caees
fui
aquesta
&crió,
el
au fribrega o ofribrega, arrías o «ab.
~restes dues ble. podria donar una g ran enelint, CONVei i correligionari del senyor rer. Posat entre
etcétera. Així, albirar passä a oubirae Olaberria, demand, segons la mateixa torees ronträries. entre a g ilesperita al problema do los rpna (constatat en autors antics nordorien- Premsa diaria: "que quedi damita la
tes dues necessitats forlfssi- racione, rontrilmint a crear
tals) i a °Girar. la forma dialectal avui tarda un dictamen que desestima l'a- mes. porqué si 'une As una ne- anDPII PSlal le borle volunter
provi' de la usó l'eladmesa en la llengua literària.
i de comprimiste mutis geness la
bonament de dure mil Pessetes impo- cessitat que
Identificats que han estat el mot
senyor °taberna per abrir el tra es una neces e itat rete preve qua! As imposible d'encarar-set'
sades
al
dialectal °Girar i el mot antic olbirat correr d'Eduard Conde, per tal com
de) sentiment, Stresemann no ami) probabilitats d'exit.
¡per qué, donada la repugnància del
riot fer rPS mes que el (111P fa.
L'any vinent pndria eseer.
sense permis".
ha
havia
Ha de servir lote dos senvors. dones. la liquidaele de la policatalà ciutadà i del català literari pel
MES
EX-REGIDORS
DEcanvi dé 1 en u. prefeririens la forma
Es certament un fet la lenti- tira del bifrontierne i dela dos
TINGUTS
ebi-ar a la forma albirar.' ¡No eretud de les negociacions prelimi- Ilengnaf ge se política que ha mahan
estar
detinguts
els
ferim albercoc a aubercoe, albada a
nars que hi ha entautades entre tarme Stresemann ;afma.'''. ha
Darrerament
aubada, etc.? Ja, avui, va abandonantex-regidors de Sant Feliu de Gui- Frenen 1 Alemanya. Muerdes estel fatal que la representes.
se el costum d'escriure auba per alba; sas, Blanes. Palomas, Terracita de
negoriaci ons mareen a pite de Menten aquesta politice&hect
seria igualment de desitjar que ens de- Montgri i Llagostera, que signaren la carreta. Perb. qui tes pedrea fer de continuar, mentre Sirenemarear mis räpIrlamente Donamama hagl deiller g ar 1es mane
cidissim a bandejar °Girar, adoptant ja famosa proposició del Centre de
mann
da la pointer' interior nlemanya, Imploran clemeneia a Frenea
en lloc seu la forma més pura: albirar. Dependenrs de Barcelona.
giP. l'abra
Els de Sant Feliu faca alliberats que es una polltiea que te el 1 eredirer nlhora amb pl crea
pern a la dreta, donada la situa•
ra' a Aleman y a. rabeurili t at de
provisionalment el mateix metí del die
In notifica de eolleheretite que
de Sant Esteve. Els de Torroella, en
.ee la itnlftic que ell fa, no es
A EUROPA canvi, foro& canduits a la presa de
LA
podrä donar un pas.
Continuen lee •eetIone entre
en causar perjuicios a determinados
Josep Pla
Berlín 1 ParIs. re emitirme ara GiróP
NI OPOSITS D'UNS AGENTS sectores políticos y que no epararían
oflolalment que el memoranen medios para lograr sus propósitos
Refalar, de "La Tribuna":
dum &Imane proposa l'eetabll"Lo que intentan unce agente? pro- encaminados a Produci r víctimas. Se
ment d'un modus vivendi Ab vocadores. — Se nos ha comunicado trata, per es vieta, de manejos de loa elfiA PROTERT POLONEfee A
Writoria amuela.
e rie re"'
qye algunos agentes provocadores in-- que se desecan iP
BERLIN
La O. de fteaarsolons lea de.
'
algo para ver si logran cazar vuelto."
°Mal. la eoneposlo16 del. Co. trotan que tensen en serio la ese
Varsòvia, 7. — El govern
Per
la
4itra
banda,
e*
pina de
incaute
mitte de Seas. ~me el
retardar ab »ostro., oinicepte enyetes pelotee ha protestat (lavant del
se lee ercesenga.
« Dalle atall n ele Idease sate- que~ha
ep Berilo de l'expulefe teta per
detalles
no»
comunican <ese, preseat lo lasfkuee5 que et' Oren. ranes I anglicana elhen reunit a
Iss anteritate de Meeklemburg,
mones 'Terror Sil estar eviefontment
earovechanws
Nimbe
la
motenth
etalinee, preeldtte pel cardenal
'alanos obren» agrfeolee de
1osen te no loe dejarla
0144, .11, deitelet.Pmorereadr.
.O
;
M
Illerefer, per tal de tunear una
ufanen,'
le
be?
fe.
entre
los
dese
@es
Inidliggosta
L.
•
..•
"
-•
elledees
•A'
.
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SITUACIO

e

tites, com exigetx la :mena conferencial- Momee una objecei6
ene atreviriern a fer-Iti. %ere
ben legitima la denominació
de "crucifie hellenistie", que el
say a' arquebleg derta al cruellix Smberbe i na?
-Valen i Serra i Bolde: "Llibre
d'or del Rosari a Catalunya".
Ilistbria..Literatura oral. Etnogratia tradicional. ernateeria.
Bibliografia. — Edició Monumental. II-lustrada profusament
en colors. arnb nombrosos gravats, molts d'ella impresos amb
els boixoe originals. — Prospecte per a la subscripciá ere-

Licenciado M. Trens, Pbro.:
"Las Majestats Catalanas y su
filiación iconogräfica" . — Fullee Editorial Eugeni Subirana.
Barcelona, 1923.
E) jove i doetissim director
del Museu Diocesä de Barreenne ha explica( en aquest discurs
(ideal en forma de t'estilete. la
filiació oriental deis crucifixos
vestits. tan nombrosos a la riostra Pirra, on sen denomina's
amb aquest mnt de "Majestat".
El fraseicle de Me. Trens é5, rin
SOlS una curiositat, sine, sobre
tot. una obra malt etil dintre
rarquenlo g ia erisliana. Es una
rompendi rapidissine però clar
i felel. de la indomenthria delque!! preferir histhrie tan apeeaionant que cornnren el Crieteenisme :misten i la Pan de l'Esele g ir'. aquell momee' de cor
midable daltabaix. de deendencla
apocalin t ien. de transició entre
dos mens. d'ergotiame i verbalisme Prendiere de passions verament afrieanes: agiten moment
que s'aseen/bel forra al moment
echan Me. Terne deixa tras/luir un xic mittelta hora al IraVf'S de la SPVa enpiosa eruterió. trt g imhologia. N exegeel,
sin remate. la cismä t lea V la
drigeehtira, rherrio g rafia. le eregenio, els cometes. la lennopra.
fin d'aquell prImilin crlefiente_
me one crelt armes( Done de
erucifix tunica1, travieemen, I na
cuarenta cine planes del
riete nee ens 0011115 rom und
ateneettee 1 getalint revolcada evneAlexa dele hierintamede Afeite d'Aunen«I de leizen \
ria alee nava ttere t Pu lee endl
neranle aria
euderx de In N1111
en antietla 11 1 1 e I'dat Mesana
lela er lltIe ' podia per suplir
l'humeniterleme. alesmnrea rom
ave len dat 1 tan benee.
fascia. de Mn. Tren s entiesas a obra impecable d'e(+tira de «t'eng ulla, sets,Ift
' t tse seWe &Comilona, pe-

Encara que el tema sembtarh, a primer cop d'ult, des del
punt de vista enfatice potser
un xic trivial. aquesta obra
promet Pesen una obra de gran
irnportänela per la vastitud
d'arenes que el mear :ir Serra s'ha
complagut a trobar-li. Aire a
pretext de Rosari, ls etnògrafs,
eIs folkloristes, els historiadora. els artistes, els bibliògrafs, trobaran. seguraent, en
l'anunciat "Llibre d'or del Ro sari", noves i valuoses dadas
que tal Vegada. sense aquesta
ocasió. no haurien mai eixit a la
Ilum• N'hi ha prou amb Unir
l'extensa "Tanta Sumariada" del
!libre en qüestie. que es timba
en nquest prospecte. per fer-se
rärrec de la seva substanciase
diversitat.
Anueet llibre. que tinclrä ten
bell format i serh impräs
sobre magnific paper de fil. reetamparä els tan iustaments celebrate tallers deis Oliva de Vilumen. El luxes prospecte rine
ara ens complavem a elowinr. ésa;
una bella prometença i tina primicia exquisida del "Vibre d'or
del Rosari". el qua l ha d'ésser
una obra de luxe. enes aviat
destinarla als teibliiatils que no
pas a la devoció.
J. 5.

Fu11 de
--,..—dietari
LA CORRUPC10 DE LA INFANTESA - •
Els telegrames de Madrid en han
assabentat del darrer article que ha
escrit el seuyor Marsillacti a "El
Imparcial", de Madrid, sobre Coses
de Catalunya. No ion/aré el seu fons
i si el jutjava, perdria el temps; és
segur que el meu judici no arribaria
al palie. Cal estalviar idea. Girem
full.
Pena en l'acide del senyor Mamilisch, ultra la critica d'una institució adés desapareguda hi ha, nhis o
nienys implícita, una teoria de ca.rieter genèric, que pot esser - comentada sense perill. Comenten-1a,
dones.
La instrucció dels infants pot esser feta ands un criteri absolutatnent
neutre? 1-li ha una reta& neutra,
una història neutra, una filologia
neutra, una mitologia neutra, un
sentiment territorial neutr.?
Tinc por que no. etshores, si /117
.- neutra, totes les
hi ha una instnirz-141
No sen
n ó.
instruccions
sn a tidistes
ru
disten? Naturalmesa ,i..a insamucció
que respon als prejutheis i!..reats a
profit de la majoria—o de la minoria si la minoria domina—reben sovint el norn pompón de veritats. Pere es tracta d'un not*. Teta persona intelligent és obligada a saber
que es tracta d'un iota
L'ideal dels neutralistes ert matéTia d'ensen yament es dificil d'assolir. No hi ha cap professor, no hi ha
cap llibre que tot i proposant- se ésser imparcial, arribi a enser -ho vedtab/ement. Qui volgués obtenir el
producte. tot el pur possible, de
revolució intelectual d'un ;ufane
hauria de començar per incomunicar-13 des de l'edat tués tendra. Desistes hauria d'ensenyar-li de /legir.
PC seguida hauria de proveir-lo de
?libres de totes les tendencies, escrits per hesites d'idèntica capacitas
i d'idèntica frena suggestiva... I baldament aquests "desiderata" tossin
possibles —que no he sean, no ho

han estat, ni ho seran mai—restarien
les inferències imponderables de
l'aire, de l'aigua, dels almetes. e
No le ha manera d'instruir un ihlant sense "corrompre't". Sócrates
era anomenat corruptor de la joventut. Goethe deia, d'una manera de-

finitiva: 'eme erometre d'esser Ilcial,
imparcial, no.No dubti el senyor elarsillach eu•
me de dret hi ha a dir als infante
de Frene,* que Germaine Berton, assassina de Marius Plateau, Es una
heroina, com que Villa/n, l'ames' de
s.ridtionUili ssia nnto. ietrec exempitii
Jaul téle
mes oportuns i mes couvinceuts.- No
tothent té cometes el repeled ea
"Muta dime
Calles semi

••

,.•••••
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ESTaceo DEL NolID
1 5 dr Mal; 2:1 de Carilla.
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Impressió general:
Mercat„--S'Ika desari nilal ainh una regular animacid.
•oresc.-Ja som a 35 i a 36 pessetes, pum que creiem que durara 111141111 leinps. 1)61' les poques existències i les

esa:Sieet compres . teie slan fet aquests darters !Ilesos. Aviii no era possible, per adquirir tonellalge, trobar-ne a menys de
36 . i'S-5, 5% pfrtseteet 'els eent,
refrairnerit . en l'oferta cine , IIPP'111 d'es encera ja ha lingut les seves i' 11 118 (.41W. 11P1PS. E/11'11/d (11.1)' aquests
fabrica/as rto estiguin animatsde tot en Por . compces, davant Beseassetat d'oferlee van adquirint frs poques arribades, i
a
puna relatiternent mes cars que la setmana passada. Si persisteixen en aquestos(a) de rellaimBn1 els comereiants de
OaStella, ens pirmelein situosar que vindrit uh inillorathent. de preus dills el mercal. blalaire, traient-lo de la si111:1Cra un bon
dificil que ha permanoseut fins ara.
ritzaciO faculta el Govern per concedir sobre determinades partides de

l'Aranzel d'importació a aquell país
que atorgui als productes ewanyols

Les .autoritzacions
ßranze äries

l
Amb.motiu de l'escrit que Iliurä
la Carnbra de Comerç , Navegació
Ir aquesta,.ciutat a l'excellentissim
Senyor pret./4cm del Directori militar quant a • la . , llei d'autoritzacions
aranzelàries, els tractats de comerç
i alees extrems relatius a la política comercial, ha rebut una comunisotascrita pel general vocal ponent d'Hisenda del Directori militar. Diu
"Complint l'ordenat per aqueixa
ponencia (lel seu digne càrrec en el
seo escrit de 31 (l'octubre proppassat, tinc l'honor de tornar a V. E.
la instiacia. elevada a aqueix Direc-

.

avantatges equivalents, drets inferiors als establerts per la segona columna, no podent ésser aquestes rebaixes de caràcter general ni exce(tú-, d'ordinaij, del 20 per mo.
Aqueixa autorització es la base dels
:mitres convenís comercials; imprescintlibk si s'han d'obtenir beneficis
apreciables deis altres paisch; 1, cont
és natural, ha de poder-se correspondre a ab; sense la dita autorització
ea dificultada notablement o s'itn-

posibilitaria • eh alguns casos el concert dels esmaltas tractats. Respecte a l'apartat segon, en qué co demana que sigui dedanciat el Ira tat de
comen amb Peana i els res vigents , la denúncia-que emana no
sembla proredent: p qué 'ho n obtingut serioios a ya tata« 'pie a la

tori per la Cimbra de Comerç i Navegació de Barcelona, havent de sig. nostra economia nacional -en eh -con.
nificzr a V. E. quant a l'apartat pri- cert, de tots aque:sts • trattats, i si !té
mer de l'esmaltada instancia en qui el de Frane,-estnéntat panituiZ
meter, In fingid; doma el perie
se sellicita que es. derogui
sació primera de la 116i d'Autorit- que poeta en vigor,' to resulta,
:," zadOns aranzelaries del dia 22 d'a- menys sat¡sfaetöri 012-el previa, 'ir
bril de 1922, que l'esmentada auto- degut a determinado arrumadoMelada ama, oruemato..o....t
tometiogic; uirectors.
Pare& Gixona, 24, Principal, "Mena '

guant

FARRATGES

SIDO. primera
de
de
Alf ala p esona
Palla Dargueta .
de
Palla curta
de
Culta (comiera
de
Trepadella. . . . .
. de
terrus en pessetes 40 kg damunt
carro ame.)

•

Un tiGcennfitfiln penca comercial
•.

traves
del

cies accirlentals, Com el canvi, situació dels niercats, etc.: circumstäncies que, cont tots els altres aspectes de la qüestió, hauria d'estudiar
detingudantent abans de prendre una
resolució definitiva en el sentit sollieitat. Quant a l'apartat tercer, en el
qual ne solljeita que s'afavoreixi la
nostra exportació, a la petició concretada en aquest aparta tendeixen
precisament les mesures de l'autorització primera de la llei de 22 d'abril de 1922 la derogació de la qual
es demana, car els avantatges en la

nostra exportació no poden aconseguir-se sensc reciproques coticessions en la importació de productes
originaris dels paisos on aquella s'adreci. Finalment, .miant a l'apartat quart, relatiu a qué se suspengui
la percepció dels ir/mostos de trans-

port sobre productes agricoles i de
la ramaderia.' és d'advertir que cap
d'aquests productes .satistä impostos
a la importació i en quant al de
transport, és Una mesura de carácter
general, de la qual no está 'caceo- •
tuat cap producte." El.que trameto
.4 V. per al seu conéixeinent i dec- Déu el servi molts anys. 'Madrid, 6 de desembre de 1923.-E1
giul vocal . ponent.-.F.. G..Jpr•

la mà. perfumada per rús del 5abd Heno
de Previa. exhala l'intens i persistent aroma
caracterfstic d'aquest sabó de tocador. El
Sabó Heno de Pravia perfuma delitosament

les

mans que l'usen i aquestes comuniquen

als guants el seu perfum. que permet apreciar la distinció i el gust refinat de la uva
mestres.

Anuncis Oficials
FOMENT D'OBRES I CONSTRUCCIONS
(800letat Anònima)
Des del dia 1 de gener vinet al lo del mateix mes, tots
dos inelosos. i en endavant els
dijous de rada selmana, festillS. II. t o 11 12. es pagará a
la raixa de la • Socielat, honda
de la Universilat, número 4,
principal, • els cupons números
57. 32 i 4. rorresponents a . les
Obligacions de la primera, se-

Es un sabó pur, sense barreges ni adul- observara. en consumir la

wastk compra una capsa de tres postines. qualitats.
1'50 pres. pastilla
Demani•s a les perfumeries i drogueries. -N'emula Gel. • Madrid -

gona:1- tercera emissió d'atines-

ta Soeietat.
Barcelona, 27 , de de-'embre
ae 1923.. - El Serretari: Tornäs Riera i Sans.

Fil ls de F. Mas ardit
f ma • ti,,i • l a lers •Cemi

20, Rambla del Centre, 20

4Teléfon 1430

A.

letcern,

teracions de cap mena. El seu incoa- que amb el ternos ha minora, en duresa
fundible perfum es ~té tan 'mena al i fragancia. El veredicte del pliblic es
anal com al principi de la pastilla. Si unänim en reconeixer aquestes boato

E

PILEPTICSI NERVIOSOS!
NEURASTENICS!
CURAREU RADICALMENT amb -130ROSAI;
nova medicamó SENSE els meonvenients del
BROMUR. ULTIMA PARAULA DE LA CIEN
CIA. Exists sorprenents en l'histerismo, es-

pasmo, migranya, leucemia I Incontinénoia
nocturna d'orina. Demsneu "BOROSAL" als
centres d'i . sprmf A ics i rarrnbcia Chimben. Princesa. 7.

J. de

Liddet stoldei

agrtgeat

01344 Sue044,4.6 Ye •

BANCA, CARVI, VALORA
I Rambla Moi Centre. aura. 0
I
'teléfono 1230-ttat A.

.~..

Pau Bricalt i Creo
Agent de Cape 1 Denme

4• 4.0.

Na.

ica d'tt a t• a. ga
de 141'‘floesirts gritee4•
económica

t 385 I Ca, S. ea Ch.

St

CiSsish‘

!

tuna de Sama Arfa; 18, toa. 1..
fflaten tan A
apanas ere

BCE
ts.,..rParij; Santa Innocents,
rs; Victor bales i companys
rs; Santa Teófila,•verge.
l'Asil Municipal del Pare han
Jaume Valldeperes, Carolina
Tormo, Eulégia López i NataN
5 QUESTIONS DE TREBALL
Per qüestions de treball Victorià Se Guimerà. de 45 anys. agredí el
empane Francesc Cabrera Ortega.
1 4 , al qual causä contusions a l'ull
i al nas, de prenästic lleu.

alefacciO

ideal

ESTUFA J. M. B.
!ancla. 348. Telèfon 747 S a
Ahir es cala fue a una casa del
ter de Sant Martí.
Feu sufocat pels veins.
Aoant en un tramvia. Antoni Agulló
nP topà amh ttts pal de la Ronda
Sant Pm. cansant-se ferides Ileus.
- -A fás Martínez fou mossegat per
gol, al carrer d'Amä la.
-Ula olla d'aigua bullenta colgué dant del nen de dos anys Raid Estalle
dal. habitant al número 7 del carrer
l'Aurora.
Fou curat de cremades de segon gran
l'avantbrae. ventre i esquina. de pro.
.ir reservat.

OIES VILANOVA UNIO, 6
Remeis Sane Castire agredí amb
galleda l'obrera Mónica Arenes
val, a la qual produi ferides heut.
Al carrer de l'Avinyó un carro tirä
!erra una esca'a de pinters. la qual,
catire. tocà a Maria Lluisa Potts
ante. de 2r anr5.
Li produí una ferida contusa a la
i6 occipita l . i erosions a la cara.
Al Sien de la Pau caigui un nat
l'electrici • at. i prod.& una forta consS amh anatema al peu esquerra a
tr'li Riera Dillet.
Use autorMibil. a la placa d'Urquiona, atropel'a a Pere Vizcaíno Mar,
14 anys. al qual predui contusions
tea el cos, de promistic reservat.

X01.1 8 8IDA LLOPMANISSA LEGITIMA SIBERIA des de
11'50 pessetes kg.
ORTADELLA, a 1'20 pessetes
Jata 1/8.
01E-ORAS, a 9'93:14ea
rala 1/8.

-•;5.
• .

ICENS FERRER' t •00111P11TIA: Placa de Catalunya, 12.
Telefon 112 A.
VISITES A L'ALCALDE
Ahir visitaren el senyor alcalde: 13
ellyera Maria Domènech sIe Ganges. de la Junta del Reial Protectorat
la Federació d'Obrers; el secretari
' Director; Militar, el general Non:as, i el coronel Luis Franco.
L'Acadimia i Laboratori de Cièn.
s Indiques de Catalunya, domici:a.da al carrer tic Lltiria, número 7,
principal. obre un concurs entre els
veis de la dita entitat per a proveir lea
laces de directors de's Laboratoris
Breeriologia. Histologia normal i paol6gica i d'Anälisi químic. que estan
rs-ints.
F.Is senyors que desi , gin prendre
la-t en dit concurs. podran dirigir les
stancies al sensor secretari de resmtada emitat fins el dia 20 de rze(e propyinent.
Barcelona. 27 de desembre de 1923.
-El sccretari general.

JOIES. VERITABLE ocaSio
1 objpetes usats de totes olas! .S. Preu thr. Tallero. núni
r•NTRE EXCURSIONISTA DE
CATALUNYA
Diumen g e pasme tinque roe la pri 'e'ra de les tres sessions de canceles
pulars eatalanee que el marre Nt”quicl Martin le donant en aquest
C•tntre.
La senyoreta Maria Rosa Barba va
ireernretar el t'amen de eaneons hueorístiques arnh melt Lote gust. essent
scompanyada al piano pu senyor María.
Els drd artistes feren molt
Diumen g e, a des quarts de sis de
*arda. tindrä Ilec la sesenta sessió. i
/era de cancons nadalenques, que in'rnretara la senyoreta Montserrat Ga"art.
'a

Diumenge. al plint de dos quarts de
^ioc de la tarda. tindi ech.f,,t,
r,aciene la segona i última de les
,onferencies que. narlant ele les merares de la Radlo-eomunieaci& amb
ts ot d'exit le dóna el doctor N'Ende
Calvet
En annesta sessió. com a comnlernent i exemnle de la mateixa hi seri
rnat un radin.eontert, executat eh una
Il unvana estaci6 trattemiseora. que tot
randiteri pedri pereehre perfeerament
eatjaneant un aparen de mndernissima
innstrucció.
fklaties RAD11000

eese anuaerleast

• NECROLOGIA
A Picaneada edat de 214 snys ha
teert el senyor Josep Palles i Pardea
persona mole estimada a la neutra cine ser la 'se'. baldee 3 noble*.

El senyor Josep Panda era el pare
del conegut Iletrat que tan prestigi -té
arare la geist de caria.
Donan e: nostre sena condol a la
distingida familia de; senyor
El Deganat-Seeeid de limares Nacionals de Barcelona celebrara sessiä
ordinaria demä, a les orne del metí,
al local de l'Escota de nois del carear
Montjuich del Carme, número 3. primer, per a tractar d'assumptes d'interée per a la casse.
Es prega l'aasistentia i la puntualitat.
Durant la marinada d'ahir, un -mi
de deu anys anomenat Manuel Rubinat
Casanovas, hala ant al carrer deis Enamorare. 141. somiant s'aixecä del
i es liando daltabaix d'una finestra.
Caigué en un pati i es fracturà la
c'avicula dreta i es canica altres leida al cos.
Se'l trasradä a l'Hospital Clínic.
-RESTAURANT ROYAL

Baleo de Te
,ada die te dansant de 5 a dos
quarts de 8. i dinar ß l'americana. de 9 a fi.
-El Teatre Líric Prictic, sota la didecció del mestre Vital Nunell. posara
en escena l'apera "La Boheme" el pro.
per diumenge a "la tarda, a l'Atencu
de Sant Gervasi, carrer d'Anfós XII.
número /27.
Han obtingut un exit molt sorollós
les pellícules que aquests dies de Pasqües s'han estrenat al stimptubs Coliseum, mereixent especial esment la
preciosa comedia del Programa Ajuria
"El dotzè manament", notabilissima
creació de la gentil artista Ethel Clayton.
Per al diumenge s'anuncien en armen
local noves estrenes, sobresortint la
formosa pellicu'a del Programa Ríalo
"El tresor ocult". interpretada per
Marion Davies.
Mes de 100.000 bobines de

paper

són mensualment consumirles
per les millors marques de eigarrels havanes i egipeies.
El vapor "Santofirme" sortirà el
ella 3 cap a Musel (Gijón1. admetent
cärrega genera' a relits reduits. Consignatari R. Delgado Alvarez, Me:Te,
núm. 8, entl. Telif. 5555 A. La cärrega
es rep des d'avui al :non de Balears,
Cobert núm. I. Colla Rico.

Luchad la cartera, la -rreat reiteda ¡Y'
•
"Metes'
Pece Aragonole, el qual esti estab`ere
al carrer del Roa he denunciat que
'd'tma habitació li Invita pres Jefe; per
valor de 128 pessetes, sospitant que
'sigui nator del* soStracefá sm «peadent que havia . tngut Ins ara.
Ha estat detiagut Enre Lucas, autnr
del roborar eoni4s fa dot des a la
barrada de Can Bula
Entraren !ladres al donneili de Erancese Vi l a, del carrer de Sant Antoni
Abat, emportant-se'n robes valorades
en 1.300 pessetes.
carrer d'Aribau, fou trobada mortaeIrD
LA INSPECCIO A HISENDA
EL JUTGE CONFIRMA ELS
PROCESSAMENTS 1 SE'N VA A
ANVERS
El jutge especial aenyor Lluts Folache d'Orozen que instrueix la causa
ceara el5 48 funcionaris de la Delegació d'Hisenda acusats de defraada-•
el& ha firmat Paute declarant firma
els processamen t s decretats contra eh
esmentats funcionaria, no admentent,
per consegüent. els escrits en es guara
se sollicita y a la reforma de la qualificació que havia donar el jutge.
Es donava ahir per seglar que els
processats presentaran rentes d'apenacie rlavant la Sala.
E l setts•or Entube, que ha obtingut
un mes de !licencia, marxarà probablement (lema a Anvers.
_ -

Durant i després del desmamar, usen
PURE PERMANYER
UN CONSELL DE GUERRA
PEL DELICTE D'INJURIES
El di'luns y inent, a les deu del mati,
es reuniran a la caserna de Roger de
Llúria. Sicilia. núm. 22, el Consell
guerra ordinari que ha de veure i
la causa seguida contra els paisana
Manuel Moreno Claveria i Ramon
Guaaque Arnola pel suposat deje:e
d'injúries a l'exèrcit.
Actuara de fiscal el jurídic militar.
i defensarà als processats el capita En
Constantí Domingo LLac16.
LA REPATRIACTO DE TROPES
A tres quarts de cinc d'ahir tarda
arriba a l'estació ele Eranea un tren
militar conduint els repatriats del regiment d'infanterla d'Asia, en nombre
d'uns 500.
Ultra lelement oficia l . a esperar-los
hei havien moltes families dels expedicionaris.
Desprès de menjar el ranxo a la
caserna del carrer de Sicilia. continuaren anit la marxa cap a Girona, on
havien darrihar a les primeres horca
d'aquesta matinada.

ruimra d 0 . 0

Polvos de mo-

da MARYCEL

UNS INFANTS . A BARCELONA
Amb carregament de carbó per ala
dipòsits de "Orueta i Ibran" i altres,
ha arribat a aquest port el vapor
to f irme ".
El Grup Excursionista Marathon tara. diumenge vinent una excursió a
Breda. Castel l de Monsoriu,
Folgueres. Riells i Breda. •
L x de reunió: a l'estació de Franca. a un quart de sis del mati.

PURE PERMANYER
indispensable ale =bits de
l'estamar, convalecents de malalties greus, anamies, i als malalts de l'infesti.
Seguint el costum establert, les oficines de la Caixa de Pensione per a la
Vel'esa d'Estalvis restaran tancades
pee a , despatx palie diumenge i
Hutes propers. dies 30 i 31 del present,
amb motiu de la liquidació anyal crinteressos en le, llibretes i comptes d'estalvis.
LES TOMBOLES
SON CLAUSURADES
En vista de les moltes pro • estes que
havien estat fetes, finalment l'autoritat
ordena que fosen tancades les nimboque han funcionar aquestes testes
les
de Nadal a la via pública.
Per cert tete en una d'elles, situada
al Parallel, hi llagué tina gran batusfa
entre afiliats a distintes societats "humanitaries", fent precisa la intervend6
de la noticia.
Sembla que el permis per al funcionament d'aquestes tömboles havia estat
arrencat amb el pretext que eren per a
feos benif ice.
-CONCURS DE CARTELLS
Dilluns passat es va reunir als salons de Belles Art5 de "El Siglo" el
Jurat del Concur, de cartells "Sterling", integrat per individus del Re-el
Cercle Arderle, i previa delliberació
va emetre el següent veredicte
Primer premi. de taxx) pessetes,
s'adjudica al earte'l que p orta per lema
"Canviro". que resulta éster d'En
Unís Muntani
Segnete pretnis. consistents en la
quantitat de 500 pessetes cada
cartell que corta per lema "Pubilla".
Fähreras, i "X",
de l senyor Franges"
del senynr Gerard Carbonen.
S 'acorda declarar desert e's dos
accèssits de ano pusteten. atorgant-se
en el ser) llec un premi extraordinai
le 3 00 pessetes al cartell "S erling“,
que renda &asee original d'En Pasqual Capuz.
---CAPITOL DE DENUNCIES
A 'a pina ele la Universitat fnu (leUngut Candid Salannva. e anal, fingint-se policia. pretenia detenir un in.
dvidu al qua) demanava enquanta pes.
seres.
En un tramvia de la Saja del atuve
del Marques del Duero robaren a Adolf

Abano d'hhir a la nit varen arribar
per l'estació de França el príncep Luis
Ferran de Baviera i la seva esposa, la
infanta Na Pau.
Eren a esperar-los els setas fills
Adalhert. Augusta i la princesa Pilar,
que des de fa uns dies que es troben a
Bnrcelona.
Tamicé hi havien moltes distingides
personalitats.
Ahir migdia va anar al pa'au
marques de Comillas a complimentarlos, el bisbe doctor Guillamet. i ahir a
la tarda fiaren obse q uiats eIs distingits
hostes amb un tè, al qual hi concurregueren nombroses families de l'alta societat bata:mina.
El sviatgers embarcaran aquest mati,
a les nota, en el "Principessa Mafalda"
cap a Génova, d'on seguiran Itur viatge
per a la seva residincia habitual, de
Munich.
MULTES
L'Aleakia ha impceat una multa de
50 pessetes a) propietari de la casa
número 120 del carrer d'Urgen, per
tenir bruts els dipósits d'aigua. i altres
d'igual quantitat als propietaria de les
cases número 8 del passarge d'Oriol i
84 del carece de Milä i Fontanals, per
nas haver realitzat les minores que sels
ordena.
"F atri el Constar VALDESPINO
Com del se- ti vi INNOOSNT,
Fis he de dir francament.

Que tenen gust excellent."

ELS AUTOMOBILS QUE VAN

SENSE LLUM
Essent imites les &Andes que es
reben a la Tinincia d'Alca'dia del districte VI contra conductors d'autonuabils que circulen sense Ilum a la
nit. el tinent d'alcalde senyor Par avisa as amos dele automòbils que d'avui
endavant procurin no ince g rer en
aquesta infracció, car abruma es
yema obligat a imputar males crescudes,
1.A TRESORERIA
DF. L'EXPOSICIO
Alar visita el senyor alcalde el senyor mar q ués d'Alella per interessarE que es clesigni aviat la persona que
l'ha de substituir a la Tresoreria de
l'Exposició de Barcelona, per l'iurarli els fons.

L* P

Mi a Ir. El 25 aniversati
de railla- h orla lag
,
Ida:, c liks 1 a.1-Morí l'ffablini
ment 'del ¡Radium
madakandi a N- MADAME CURIE EXPLICA LES PENALITATS cio ;ir becar ma IrFERTES PER PORTAR A TERME EL MES GRAN
ía codrila
on non
DESCOBRIMENT DELS TEMPS MODERNS
I in!'

e

Berlín, 27.-Es confirma oficialment la noticia que el representant
alemany a Parlo presenta el Ma
al president Poincaré una proposició
del Coser ndel Reich relativa a Vestabliment d'un "modus vivendi" en
els territoris ocupata-Havas.

ABANS DE LA RESPOSTA AL
MEMORANDUM ALEMANY
Parle, 27.-E1 president Poineari
ha comunicat al general Degoutte

a l'Alt Comissari. senyor Tirard, el
memorindunt alenta»y, demanantlos amb la major brevetat possible
el resultat de Hura observacions referents al dit document.
Poincare redactarà seguidament
el projecte de resposta, que sera comunicar, per al ecu examen, al Coser» de Brusselles.-Havas.
LA COMISSIO DE REPARACIONS
ES FORMEN DOS COMITES DE
PERITS
París, 27.-La comissió de Reparacions ha decretat la composició dels
e/os comités de perits.
Ahir dirigí una invitado!) al comitè
encarregat d'estudiar /a qüestió de l'equilibri del pressupost alemany perqué celebri reunió el dia 14.
També ha fet gestione perquè el
21 es reunaixi el Comité de Capitulacions.-Havas.
STRESEMANN VOL ANAR D'AI!
BAIXADOR A PARIS
Berlín. 27. - E1 "Montag Morgen"
desment la noticia segons la qual
canceller Stresemann havia acceptat
el arree d'ambaixador alemany a Pans-Hayas.
CONSTITUCIO D'UN NOU PARTIT A RHENANIA
Paris, 27.-Telegrafien de Magúneia a "Le Journal" que s'ha constituir el partit democràtic popular sota
la presidencia del scnyor Bruckner.
En el seu programa, aquest partit
vol la creació d'un Parlament encaminar a proclamar una Constitució independent de la tutela de Berlín.
Aquest partit es diu hostil als lides
separatistes Matthes. Dorten i Smeets,
i convoca una assemblea per al mes

gener vinent -Hayas.
ENCARA HI HA PERSONES
BELGUES A ALEMANYA
FUGINT D'ALEMXNYA, DOS
BELGUES TORNEN A LLUR
PAIS

París, 27.-Telegrafien de Brussel .
les a "Le Matin" que dos soldara
belgues, que continuasen presos a Alemanya, han aconseguit fer-se eseäpols
i tornar a Bélgica. A llur arribada,
han declarad que a les presons alemanyes restasen encara soldats belgues.Hacas.
UNA CONDEMNA A HAMBURG
Paría. z7.-"L'Htxnanité" publica
un dcspatx d'Hamburg dient que ha
estat condemnat a mort l'obrer alemany Viellendprf per acusar-se'l d'haver pres part en el moviment revolucionad del passat .octubre.-Havas.
CONSEJA. DE GUERRA CON.
TI1.1 UNS OFICIALS
ALEMANYS
Parlo, 2 7.-Comuniquen d'Amirras que el Consell de guerra
ha jutjat a uns oficials alemanys acusats del tlelicte de

saqueig i d'incendiaris, ha condonmat a mort a un d'ella anotunal von Schelle.
Dos dele seus cómplices han

estat condeninats a deu anys de
rechistó, i dos mes, inculpats
per Volver realitzat saqueigs,
han estat condemnats a vint
anys de treballs forçats. -Ha'anDE GRECIA
A L'ARRIBADA DE VENIZELOS ES DISSOLDRAN LES
JUNTES MILITARS
Atenes, 27. - El coronel

Plastiras sortirä st rebre el senvor Venizellos per mar, desemba• rcant junts en port i hora
que no s'ha donat a conèixer,
per evitar que el poble Ii tribal' una recepeid.
A conseqiiänela de la prexilita arribada de Venizelos, les
Juntes militars han pres la decisiú de dissoldre's, i els oficials
es consagraran d'ara endavant,
entcrament a llurs deures mi1 i tare-Hayal.

D'ITALIA

diputat Amendola és
agredit -:- Els agressors
El

són expulsats del partit
FABRICA D'HULES, PLOMERS I RASPALLS DE

feixista
Roma, 27.-On grup de desconegu ts ha esconnés el diputat Amendo-

AGUSTI CASTERS
JOOUIPIES
PERFUMBR1A
Portsferrisea, ig
IIARUELONA
Telefon ts1111 A

meme•••n ••••mmm

la, causant-li ferides bon zic grua.}Uvas.
Roma, 27.-E1 xofer que transporta eh agressors del diputat,Amendola ha estat detingut
El partit feixista ha expulsat els
elements feixistes que prengueren
part en el dit atemptat.
Ea 'fati 'una enquesta atnb tot
.for.-Havas.

p.

París, president de la República, tenyor MMarand, va presi-

dir atún a la Sorben& el solemne

acta que se celebra per ~memorar
el 25 aniversari del descobriment del

rildium.-Havas.
La Sorbona ha celebrat el vint-ieinqui malversad del descobriment
del ridium. De tothom és sabuda la
revolució que «atiene a les ciéncies
l'aparició d'aquest nou metan, font
inesgotable d'energia, que ha donat
una aova direcció a les investigacions cientlfiques pel que fa referència a la constitució i transformacions
de /a marida i a la naturalesa de Fenergia atómica. I un descobriment
que havia d'enderrocar tot un sistema cientific fou jet en unes condicions de pobresa d'utillatge i manca de mitjans económica que posen
a l'obra dels esposos Curie laureola
que(ha coronat tots els grans progressos de la humanitat.
S'iniciaren els estudis dels esposos Curie amb unes observacions de
Becquerel, el grial comprovi que les
sals d'urani tenien la propietat d'impressionar, per simple contacte, les
plagues fotogràfiques de la mateixa
manera que els raigs X, descoberts
feia poc per Roentgen. Donà a
aquesta propietat el no mde radio-acitvitat. M. i Mnte. Curie comprengueren tota la importända del descobriment, sospitant tot seguir algun
tos desconegut que hi havia a les
sals cos que havia de tenir
propietats fins aleahores insospitades. Decidiren, dones, costes el que
costes, isolar aquest nou principi.
La substäncia que cercaven existia
(les propietats ho demostraven) en
quantitat. pera infinitessimel, en un
mineral de zinc: la plecbknda, del
qual no es coneixia altre jaciment que
el de Son-Joaquimstal, a Bohèmia, i
que era explotat pel mateix Govern
austriac per treure'n l'urani, que s'usa en forma d'òxid en la fabricació
del cristall de Bohemia. Els esposos
Curie sospitaren que l'element nou que
cercasen es trobava a les aigües resiCuals del tractament de la plecblenda,
i demanaren al Govern austríac que
els hi cedis, cosa que aquest fea trametent-lo en moltes tones.
1 amb linea propia recursos, comenearen els experimenta
Heu's aquí com Mrne. Curte
explica com va dur a cap amb
e lseu marit les recerques que
precedir el descobriment del cati um:
"No sabiem on fer els nostres experimente quirnies. Va
caldre organitzar-los a un hangar abandonat, separat per un
pati del taller on hi havia la
nostra installacid electrmetrica.
Era una barraca de fustes. enquitranat a terra, amb claraboles al sostre , protegida incomplotament contra la pluja,
intransitable: contenta per tot
material tardes de pi usades,
una estufa de ferro colat que
donava un escalf molt insuficient, i la piearra de la qual Pere Curie es plavia de servir-se.

De Tole,' han sortit sh torpedtnera
Se aa P q ue el "Dixmude" portees,
provisions per a aun din - Hans.

-oParla 27.-Anit paseada. a les den.
en el ministeri de Marina encara en
es tenia cap noticia del dirigible "Demude".
El prefecte de Baena va declaras
que reintentar dirigib'e no baria esto
vist ei el dua 22 ni el 24 en territori
tunissent.
Corn que lea recerques practicacet
des det dia 23 en la zona situada entre la costa E. de Tunis i la Unas
Malta-Trípoli, no han drenat can
aunar. presta' l'opinió que el "la"v•
mude' deu haver aterrat ja a l S d'Al.
ger
Alguns ademe italiana volare( tot

atur per &mane els confina de la
Regència de Tunis fina al Gran Desert. tense mollt cae resultat. 725.

Aleen e-Han sortit de Tougzart
alguns avirms francesa a l'objecte
buscar el dirigible "Diamante" a les
regions del desert.-Haras.
-oParis. 27. - A les regions desertes
de t'Aldea Occidental francesa s'han
efectuat investigacions relatives a la
sort del dirigible "Dimrtutle". fina mis
enila de les zones sudalgerana 1 tnnessina. - Hayas.

El dia 26 fou vist en direcció
del licuar

Tunis. a (9 del vesprel.-Acaba ce
rebre's d'Ourgla 'a segient comunicación:
El noe de In-Salah pa rtl e iP a que e'
dirig ible "Dixmude" va ésser vist allí
el tija 25 a darrera hora, marxant arte,
direccid a Reggae. i que el dia 26. a
les vuit del mati. es troble a a uns 200
quilòmetres al Sud d'In-Sa l ah, naveg ant a la mateixa a l tura que quan va
passar per aquell 'loc.
Bufava aleshores un vent He, amb
direcció NNO - SSE. - Bavji,

_
A LA C.4MBRA
LA SITUACIO FLNANCIERA DE
FRAMA.
UNA PONENCIA DE LA C. DE
FINANCES

Laris, 27.-En la sessió de la
Cambra. d'ahir. el ponent de la
comissió d'Hisenda, v
, Ifenri Berenger. V8 declarar q ue
el ti/llene comerciar de Fran)a
iguala gairebe. en ractualitat,
el bahtne genera) de cumples,
fent observar al mateix temps
que .1a circulació de bitllets
emesos pei llano de França,
malgrat poder assdlir legalment
u/1 maximum de 41,000 milions,
passa tot just de la suma
de 37,000.
Els anticipe del Bane
Franea a l'Estat han baixat. Pil
menys de tres anys, de la plantital de 27,000 rnilions a 23,000
No hi lamia "xemeneies" per
milions de france. I aquestes
als experimenta que produeixen xifres-continua dient el secine
gasos nocius; Calla, dones,
nyor Berenger-demostren la
a cap aquestes operacions al 'veritable situació financiera de
pati quan el temps ho permetta; Franca.
si no calla fer-le g a l'interior
E/ ministre de Finances, N.
deixant les finestres obertes.
de Lasteyrie fa ressaltar que
En.aques( laboratori d'OeRAii5 acuestes paratdes de confiarles
haviern treballat gairebé cense del senyor Berenger sbn proque se'ns ajudés durant dos nunciarles en un moment que
anys, ocupant-nos plegats tant ha sorgit una onada de pessidel treball quimic com de l'es- misme, quan tot batirla d'inolitudi do la irradiació dels pro- nar els änims a un estat
netos de més en Inés aelius-que pletnment contrarl. De tres anys
obtentem.
enea. el canvi franees mostra
Després calgue separar el. una tendencia a la depreciació,
nostres estoreos; Pere Curie va trobant-se avui en PI nivel) mes
continuar les recerques sobre baix a qua podia arribar. deles prupietats el rädium, mentre preeiaci0 que no es den n la sique jo seguia les reaccions cut- n/set() financiera ni a In situamigues per tal de preparar sale cid evontanica. La primera es
ele rädium pures. Vaig arribar bona, ja que m'Ira pogut fer ea.
a lacta fins 20 quitó/reme de ra a les quantioses despeses de
materia d'un cop, cosa que lela reconstrucció de les regions des'emplanes l'hangar de grans vastades, i n'ha assegurat el
gerros plens de preeipitats i de pagament dels 3.000 milions
liquide; era un treball extenuant d'interessos que incumbeixen a
rhaver tic transportar ele re- Alemanya.
cipiente, el trnsväs dels liquitis
Les plus vibres sobro el pres.
i n'a ye r de remenar durant. Mesupost de 1923 pugen a mis de
res an))) una vareta de ferro la
3,000
millons, aqn p atee phi»
la malaria en ebullield en un
vàlues han de continuar, puix
cossi de forro (miel."
que les regions alliberades puUn m'y Inf t S 111111. el 1 2 (l'agen Iltir rendiment, I per a l'any
bril de 1898, una nula signada vinent
aportaran mala de 3,500
aolament
per Miste.
Mil !santona de plus vilua total.
clava a l'Aaaamia resultaba MiL'impost sobre valies mobiportant s. EI 18 de jullol una segima eomunicaeid anunciaba el liaris ha prodult attrant yany
1923 la suma de 1.300 milions,
deeeobriment d'una nova subadoble del que 'Codal l'any 1013.
hi nei n radioactiva, i finalment
L'imp p st sobra utilltats ha
el 26 de desembre els dota savia
produit 4U .t nt 1923 la
anuneiaven que havien laolat
cuma de 2. 91 milions. quan
roMair-ne nol'any 1919
de- ae.inda 90. Aqueate ifres
L'ODISSEA DEL DIXMODE gueix dieta t el ae or L as
Sense noticies del dirigible. teyrie - den1ostreft que ha
quedat rasen el problema de
Les recerques al continent
regule,' del pretrauposi orafea
dhlari, efeetes d'aqueata
s'han rebut noves no- aituaeld repercutenten sobre la
Parla,
ticies del dirieib'e "Diarnurle",
vg
no -domina res al
¿grat haver posat en ice tete ale mitjans d'investilmel6.
".4;:driellat
: pals per. &Medra el
o'rrial

Londres, 37.-El "Daili Malt" diana la noticia que els hishes caletees
i anglicans s'han reunit a Mahnen,
sota la presidencia de l'arquebisbe
d'aquesta darrera diòcesi, cardenal
Mercier. Acuesta reunitrammx-encaminada a cercar ele majan* d'arribar
a una intelligincia entre l'Església
católica i l'Església anglicana.-HaVan.
L'OPIMO DEL "STAR!'
Londres, 27.-Els periódica mabita
quen el feSurn de tes converses tingudes a Mantees entre' era representante católico i eis anglicans.
La "Star" declara que el pretendre arribar a aquesta unió és una
quimera, pepa que da preconitzable
la cooperació per a Ros comuns relacionats anal) les qüegiens de caraster social.-}lavas. „.
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pressupost, ordinari, sip4peg,a
lea despeses. reemborsable.
La disminueia dele neetres
empréstito progresas amb gran
rapidesa i seguirä amb la./rw,_
,jor intensitat. Dulant aquest
any havem reembErsat" a Eipanya 204 milions de- .95.aaarites. 13 milions
Estals Units, 50 milionà de
yemas al Japó, que döna un"total
reemborsat de cent mil majoma
raeneces.y
de trance.
or cle La steyrré' *aregeix que la situació econdmica
va rnillorant de la mateixa
flora. El dèficit del balan ; arriba untes .a la xara de • 1.200
milions, igdal a la tie rany
1923. El rnovintent als ports
augmenta i la producid carbonera iguala a la d'abans de
la guerra.
E/ franc sofreix una denremeló que obeeix a mona d'indole psicològica. Un gran nombre de cases estrangeres acteatä el pagament en frenes, pero
aquesta massa de moneda francesa en poder d'estrangers pesa sobre el nostre mercat, ja.
que seneix fregilentment per
• fins d'especulació. Les nom bromas; calümnies propalades a
l'estranger, representant Eranea en la pendent d'una inflació
fiduciiria. influeixen notableinent sobre el nostre mercat
nacional.

Una prova de falsetat de tals rumora estä en el fet que els avenços
del Bitte de França a l'Estat han
baixat de 37 mil milions a 23, la
qual cosa demostra que la política
del Govern es obertament contraria
a tot propalan d'inflació.
M. de Lasteyrie fa observar que
les despeses originades per la reconstrucció de les regions devastades no influeixen de cap manera en
ei canvi. El que pesa damunt uostre
com sobre tot el món, afegeix. és
l'incompliment per part d'Alemanya
del tractat de Versalles, i is lamentable que aquesta veritat compresa
abano d' ara no tingués conseqüercia l'arranjament dels deutes interaliats en el moment d'ésser signat
el tractat.
M. de Lasteyrie acaba dient qua
avui, guau la resistencia passiva ha
cessat per part d'Alemanya, i ele
Estats Units van a entrar.« ama
en contacte amb els Comités de Ornt designats per la Comísale, de Reparacions hi ha mettius.• xr suplía 1
confortadora esperarles. l
El Senat ha aprovat, Per 57 voto
contra 8, el projecte de aei autoritzant, la percepció d'impostos per a
l'any que ve i elevant la indemnització que perceben ele 'funcionaria de
l'Estat per l'encariment lie)Ia vida.Hacas.
LES DOTZAVES

PROVIS1ONALS
. ,
.
Parle, 27. -- El Senat i la
Cambra de-DI/Mes-han votat
les dolzaves.,pruvia jp na l s„p er a
gener i fehrta r de 1924; c'Orresponent e al pressuribirde ateapeses reintegrables,
Per '3*8 vots entera 67 . la
Cambra ado:dit trua moelii 'relativa a la tornada M'ene met
projeete auloriteant'hY peareerpcid d'impostos de 1921 i l'obertura de erklits rellanas a IPS
Inderinitraeions per als funcionaria. El Sanea Adopte. per 264
vota contra 3, el projeele Itera
crèdits por a! Marroc i teatros
exierjors d'operaeions. Hayas!

EL PROJECTE SOBRE EL NOMBRE DE.DIPL'TATS
L'ESMENA LOL'ClIEL'R ES
APROVADA
Paris, 37.-Discutint el projecte pel
qual restari fixat el ecmbre de diputan. la Cimbra aprovi en la sera
imanó d'elan, per no vota contra aya,
l'amena del mayor Leucheur, canonlant que el nombre de diputan per
e cala departa:sed reza establert serles la xifra global que 00ni el cena
de la atabla«). En equeet eme ‚'tuclouria tulle cli estrangers.
La Cambas Mi« gar 305 1013 eta"
tra rs ug. gente e la lema leteert
ed FreMea-diarfla

.

CRONlek SOCIAL

CATALUN YÄ.
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z. SITUACIO ATEIOSIPERICA GENERAL
ESTAT DEL Ti:UPE:A CATALUNYA A
A LEE -DEI.' lEATL: • (qbeetvecions d'Europa,
LES VUIT DEL NATL (Obaervacions de la
Nord d'Afrka i
tetuda per telegrafie sen.
'Carea Neteoroldgica Catalana, comunicados per tete fila): .,•
lèfon):
•
A l'oecident d'Europa shan format quatre nuclis
Cel gairebé ?lavo' a tot Catalunya,'amb pluges a la
de pertorbació atmosfèrica, situats a Escandinavia,
, Cerdanya i vents forts a Lleyda ¡ Tarragona, parAnglaterra, Alemanya i Italia, degut als quals el
ticularment a Tortosa i Rcus.
.temps és tuolt variable, amb pluges i nevades geneEn les darreres 24 hores ha plogut a gairebé tot
- ials a Franca i 'Suissa, i forts ~potala del Nordest
el Pircueu.
al inigdia , de Franca, Catalunya i golf de Lleó. — El
Ni ha forta inaror a tota la costa de Llevant.
régim anticiclimic es troba a l'Adarme, entre les
Temperatura mínima, 2 graus sota zero a PuigAçores i Canaries, produint bon temps a Andalusia,
cera.
Extremadura i Portugal.

CRONICA

CONFEDLRACIO DEL TREBALL A
CATALUNYA
L'irgan dels Sindicats única ve
publicant, des de fa dies, el següent
advectiment: •
"L'Aasemblea que va convocar ei
Comise de la Confederació Nacional
i que bagué de suspendre's per diverses circumstàncies, es convoca de
nou mg Comité que sotascriu, esperata que tots els Sindicats lii acudiraa per palesar la força amb que
compta la Confederació.
•Ordre del .dia:
1.—Donar compte (lid nomenament (lel.Comité Regional.
2.—Tractar de Forieutaeni i situaCié del periOdic, fugan le la Confederació. "Solidaridad Obrera-.
'.3. — Donada la situaciO anormal
que • ,nas-essa l'organització de Barcelona -per discrepancies sorgides
en e: - seit • sí, que es crea necessari
irr perquè acabin aquestes discre.
•.
pänciesms
.
oflda' la situació especial
que trasrealetraela C1311111BITS presos.
qué ea a'Siesi ckantenient de lee en Ilur
fátor:
.5.—Préc's,' i ;Preguntes.
1.2ssanet5ralia- Assemblea se celebrara 11 sGratiollers diumenge vinetut,
dia 30. al mati, a l'Ateneu Obrer
carrer del Princep, 9. CSpe(aiiÏijijë Sindicats (aran
un 'earci--ca per aSaistir-bi."
Signa el Comité. 'Al Ple no hi tindran Mampresentació mes que els Sin* disals. „Eh Comités locals i
amb caràcter
informatiu. No podran fer ilb de la
que
no portin
r
delegats
paraular-'7e'Is
L'ASSEMBLEA

DE LA

llur respectiva credencial.
E t gpl;ernador ha manifestat als
periadiates que havia autoritzat la

d'aquesta Assemblea.
. UNA DETENCIO I UN
..aLLIBER.ValEsT
Reclamas - per rautoritat militar
que intervé en les qüestions socials.
ha estat posat a disposició del capita
general Enric Santiago Ataire.
En canvi va ésser posat en llibertat el sindicalista P. Goinis, que ha
sofert ;mesó governativa prop de tres

»Diem» PROVINNIAL •
VISTA'
el fiscal ha
A la Secció retiras racusac, per ala Processats

Josep Bonet Fort i Joan Guiteras
Barnils, acusata d'unes leaions.,
Davant 'de la Secciet seg.ona•.elia
presentat Jaunte Capen Pérez: acusat de l'expendició de bitllets
sos. El fiscal li ha demanat la -.pina
de tres anys, sis mesos i vint-i-un
dies de presidi correccional, multa
de 5oo pessetes i la indemnitzaciO
•

COITC*011C111.

•

L'EX 1STENC/A DE PATATES,
CL PREU DE LA MOLTURACa0 DEL BLAT I ELS NOUS

INSPECTORS
Tenimmt noticies que es projecta una
puja injustificada en el preu de les
patates. la Comissió Pm-maneta de
la 414.ta de Proveiments va reunirse ainti urgencia, per tal de prendre
mesures radicals per evitar-la.
A aquest efecte va acordar-se, cont
a primera providrncia que tots els
comerciants i agricultor; de la pro-

AVUI

3. VENTS SUPERIORS A BARCELONA. (S ondatges de l'atmOsfera lliare a las
Altitud, metres:
Direcció:
Velocitat metres per segon:

vincia. que des d'ara han de donarse per assabentats, remetin dintre
del termini improrrogable de dos
dies els de la capital i vuit dies els
deis pobles (molt especialment els
de la comarca de Vich 1. una relació
jurada de les existenciea de resmentat tubercol que tinguin en Ilurs
maszazems, advertint-los que els se-

ran iniposats severs correctius als
que no compleixin aquesta ordre.
A rensems, va acordar-se que el
marge que els fabricants de farines
han de cobrar per a la molturaciO
del t dat sigui d'ir pessetes els cent
quilos sobre el preu de la mateixa
quantitat d'agua, havtnt-se donat
ortlres als inspectors per tal que vigraa.si es compleix racordat.
lazimi catas nomenats' inspectora de
Provennents eis senyors Francesc
de P. 1))fel;m: - Alired Bueno deis
Reyes: Jotg ep Sainon Reixach, .1driä
Naaal i »pes> Vázquez lima

La revenda de localitats d'espectacles

•

NOVES -RELIGIOSES
Qtrranta hoces: Església parroquial
d els Santa just i Pastor: 'Flores d'expasieiO: De des quarts de vuit del
ma:i a dos quarts de sis de la tarSa.
— /: ,111. de Maria: Avui es fa la
visita a Nostra Dona de l a Nlisericimrdia a la seva església o a la Catedeal.
— .adoració nocturna: Tórn del
Saa:i,aim. Corpus Christi.
— Vetlles en , sufragi de Its ànimes
¿el Purgatori: Torn Se la Corona
d'E-pies.
PUBLICACIO MARIANA
Un estol de congregants 'de l'Obra
Santa Exercicis Espirituals, de
Ifsraa. hm camençat a publicar una
rev'sta de propaganda mariana titulada "Perseverancia", la qual honora
altanant la Premsa mística catalana,
tant pel bon gust amb qué está present —la com pe:- estar escrita en la
nos• ra llengua.
El primer número ve deÚicat quasi
totzl et ent a la definició del programa
a seguir per tal d'enfortir l'Obra de
le; Lligues de Perseverancia al rominase que aquests congregants faran
a M^n:serrat els dies 23, 24 i 25 del
ira e que ve, al qual assistiran els
exere'tants de Berga. Manresa, Cervera i Sant Andreu de Palomar.

AQUEST NUMERO HA

r.r5.!AT PER LA CENSURA MILITAR

Les sardanes
A LENTORN D'UNA PARADOXA
Componen' perfectament que hi Itagt una tn,m'a de gent de ban gust i
una altra mena de gent de mal gust.
El que no comprenem és que hi hagi
gens <me els agradi el bu i el dolent
a la vegada; sha donat el cas Cutis
organitzadors de ballades que nhan
La una a base de tres sardanes de
mal gust i tres de bon giba Ve't
ama paradoxa.
No en parlaren/ gaire de les sar<ralea dolentes: fan con' els núvols,
(m e si seis bufa s'inflen i fan socoll
i e, mollea i tot ho amenacen; després, p•erú, es desilan to n quatre goles
i no deixen rastre.
Sabem d'un immillorable compositor
de sardanas (dileche amic nostre), que
davant d'aquesta barreja d'estils (diguem-ne estiK) que algü segueix com
a norma. ha pres el metermini de no
vscrittre Iné s samlane s ; n o . vol que el,
seu nom C5 barregi amb el d'aquells
que escritmen sardanes sense saber un
borran de música. ben altratnent
Si no sabéssim tot el que valen els
detertninis de l'home ens encaparrariem amb el fet i miraríem de persuadir-lo per tal que trenqués aquest
mal determini_
amic, no: heu pensat moa malament! Que? Dieu que hi ha homus
que ignorant les coses mes essencials
no senten escrúpols per infectar el mercar, éin sardanes seves 's Dieu que bi
ha un gra:1 palie que aplaudeix aquestes sardanes i no vol les bones i Sa
comparador', i avalota?
També n'hi ha d'altres, «bornes,
que saben el que es fan; també hi
un públic que sap quines són les hcnes
tardases i que si nozifialk'tant i no
manoteja tant com l' e, is pee m'e
és Inés ben educa,/'
I gireu la vista enrera; aquella sardana que va tenlr tant d'èxit quan fou
estrellada. aquella serrana' que la van
tocar dia i nit dos mesos sepias,
aquella sardana que la van tocar toss
els pianos de maneta, on és ara?
Ningú ho sap; ja deu haver passat
•
de moda, enlloc se'n parla.
Mirra tal abra s ardaaa; a vint
any que la van estrenar i encaa cs

1000. 2000.

WNW. WNW. WNW. NW.
25,
5,
10.
8,

Baròmetre a zero i al nivell (le la mar: 762'1, 759'6, 7598. — Termónietre sec: 11'9, 15h, 169. —
Termómetre Istunit: 911, 125, 132. — Humitat (cen tessimes de saturació): 75. 63 , 63. 7 Direcció del
vent: S... NNW.. NNW. — Velocitat del vent Cii n'erres per .segon: 4, 12, 12. — Estar del cel: quasi ta-. pat; tapat. — Classe de lifivols: strats-cinnuls, cirros; alts-strats.
Temperaturen ex tremes a l'or mbra
Maxima: 17 5 . — Mínima: 8'5. — Mínima arran de terca: 71. — OscillaciA tt..rmométrica: o. —
Temperatura mitja: 13. — PrecipitacjO aiguosa, ( l es de les 7 llores del dia anterior a les 7 hores del dia
de la data: n'o milimetres. — Recorregut del vent e n igual temps: 661 quilòmetres. — Observacions par-.
u iculars: veza fort.
—
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del maní):
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sions i aldarull.
Secció segona.—Universitat. Dos
orals, per injúries. ultratges a la nadé i furt.
Secció quarta.—Nord. Un oral per
robatori.

a Barcelona en l'ales de la revenda
(le localitats, en perjudici de les empreses i del públic.

230,

12

OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Hores d'observació: 7, 13 i 18 hores

Seccid primera.—Drassaites. Nord.
Cinc orals, per danys, contraten], le-

Els telegrames adreçats pels empresaris <le Barcelona als generals
Primo- de Rivera i Martínez Anido
han restat sense resposta.
Anit passada havien de p iantar a
idadrid diversos indieidua de la Junta Directiva de l'AssociaeiO d'empresaris. amb l'objecte d'entrevistar-se
amb el president del Directori i exposar-li elS abllSOS pie es maulea

CONCURS D'ATLETISME I FUTBOL DE LES ESCOLES D'OFICIS
Els alumnes i ex-alumnes de les Escoles d'Oficis del Municipi han organitzat el seu primer Concurs de futbol i atletisme, que se cekbrara diumenge. dia 30, al mati, al camp de la
Unió Esportiva de Sana amablement
cedit per a aquest <hiede. .
Aquest Concurs es repetirà anyalMent, tenint com a. trofeu dues copes,
que es preparen a, disputar-se afanyosament els alumnes de les Escotes deis
districtes V, VII, VIII i X.
Com que es tracta d'una noble Iluita
que agermana els foses ohrers de les
nostres principals barriades, en una bela festa netnment esportiva, ens
agrades d'encoratjar aquest arte, publicant avui l'encertat reglament per.
qua es rmlgirâ, i que a continuació co1. Els instituts d'alumnes i exalumes de les Encoles Complementaries crOficis del Municipi estableixen
una manifestació csportva anual per a
dsputar-se com a premi dues Copes—
una de futbol i una altea cratletisme—,
ofertes pel professorat de les Esco-

toca; i tal altra que deiea que no sia
bailar-ora i encara es baila...
Iii Ima Ct n SeS (Ille • ni el vena ni la
pluja. ii els • llames ni res, les fa y enes; són les obres d'art.
I tanmateix. si tmalasm pensava
com ara a-6s dilecte amic. aleshores
ja shaurien acahat lea sardanes bunes;
aleshores no a-enríen/ aquest aiguabar-

UNA CO.MISSIO A MADRID

junt ì de Proveiments

ATLETNNEE

pleen:

AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera. — Tortosa. Menor
quantia. Josep Oliveres contra Companyia Camina de Ferro del Nord.
Sala segona.—Tribunal industrial.
Accident del treball. Miguel Dalbaut
contra .A. • Stentheiner.
Sala segona.—Stal. Executiu. Erancese de Font contra Associació Mercantil.
adDIENCIA PROVINCIAL

Continua el desordre promogut
per la revenda de localitats a les
mateixes portes de les sales d'espeetacles pels individus que es diuen
delegats (le la Societat concessionaria del monopoli.
Els incidents 'L 'han reproduit a la
porta d'alguns teatres....ount • tsugpei,
fa dos clics al teatre Barcelona, en
qué fou precisa la intervenció de la

otes

„3,

Per respondre (l'un delicte (le furt
comparegueren a la Secció tercera
Josep Campillo Ortuno, de 16 anys:
tiregori Vague Martínez, Consolacii,
Navarro Abad i Pese Bertran Amo rd. El fiscal ha demanat per a Yagite i la Navarro un atte. vuit mesos
i vint-i-un dies de presidi correccional a cadascun; per a Campillo, menor (le )3 zutys, quatre mesos i vint
dies crarrest major i per al Beltran
5 00 pessetes de multa.
ABSENVALAIRENITS PER A

Trat,":.

Uni circu'ar de la

• .

eh#V4t Mi(TEC.)ROLOGIC,

.. • ;

reig ulmigües clares i d'aigües térboles ; perä veuricin només que aigua
1

bruta.
No. no us qUedsal- a Casa:" siné :mríen cont aquells que <atan passen els
gegants no volen sortir de casa ni sortir al baleé per tal de no veure'l
11111 ha per tant; passaran els . gegants i darrera d'ells les trampes; pecó després vindran els pm jalan; i les
Llames que oscillen.

BALLADES
Di-subte a la nit. — Foment de la
Sardana. Atenru EmPordanes. Cobla
Barcino.
. UNA SARD.- NA NOVA
En Felip Vilard ha escrit una nova
sardana: "Per qué ens has tleixatI.-,
que podriem (Iir que . é n. la continuacié de "Per què estas trista -s". La
:sha bàsica se sosté al mateix nivel]
que la • primera; la canstrucció i
melodia gairebé p(éon assegurar que
és superior a la de "Per qué estàs
Insta

•

Esperen/ que les nostres bones cobles voldran tocar lamn aviat aquesta
sardana.

desgràcia

Una altra
al Pont del Dragó

Semblava que després de la intsnsa campanya que ara de poe ha
jet tota la Premsa barcelottina, que
despeé s de les gestions dels senyors
alcalde- i governador, la Companyia
del Nord se sentir= tocada del ctm
It »aiaerien els sentiments (l'humanitat. Pera tot ha estat endebades.
El funestíssim Pons del DragO C011mimumma sense cap barana per privar
que ami, la fosca es vagin estimbant

els vianants!
.\ la matinada d'al= hi hag=
una altea víctima, Francesc Tarres
Porta. Relté contusions al cap i al
tórax, (le p'ronóstie reservar. que /i
f<men curades al dispensari de Sant
.Nlarti. F.71 Tarrés té 55 anys i sin casal; s tt al carrer d'Auzies Idarelt,
número 25, poeteria.
No volem dirigir cap Inés linee a
la Companyia del Nord. Serja picar
sobre ferro fred.
1111•n••••••n

Arribada dels Princeps de Baviera
Han arribal a la Ilustra ulular el:: prineaps de Baviera, in-

fanta de Pau i pvineep Lluís
l'etTan,.aeompanyals de la sera
filia. Els finaren a 'eIni'
ealde, el governador, el general
3fereade, ele presidente de les
Autliimcies de Barcelona i de

Tarragona, ol govPrliador
lar, el rector-de la Universilat,
una nodrida representacid
• •
lar i altres.
Els prínceps s'estatgen a la
casa lels marquesos de Cornilies. Avui s'embarcaran cap a
eirt0V0, IIPS 11:1 '11

seva residencia de ;Sipfenburg.

PALAU DE LA
GENERALITAT
LA,-PRESIDEN.CIA,DE LA
MANCOMUNITAT
Duraitt l'altséncia dcl senyor Puig
i Cadaialch, que va sortir de Barcelona el dia 25 a la tarda per dur a
cap el set] projectat viatge, s'encarregara <le la presidencia de la Han-

comunitat el senyor Jautne Estala:.
El senyor Puig i Ca,:afalch tornaei. probablement, passat Reis.

CRONICA DE CULTURA
ELS "QUADERNS D'ESTUDI"
Acaba de sortir el -número 57 datiesta Publicació; -el unel conté' el
següent sumarj: J. Barberä; L'educaeiO .musical a L'escota primäria.
Raventós: Antecedents de la
guerra europea (acabament). — J.
Colominas i J. Gudiol, Sepulcres megalitics de l'Ausetánia. — Reproduceions: ' Onil inacions per a la confraternitat dels mestres de Ilegir, escriure i columpiar de la ciutat de Barcelona (segle XVIII). — Bibliografía.
EL CURSET DEL PROFESSOR
DARAN Y
Avtij, a les set de la tarda, tindrä
lloc a la sala Cervantes, de l'Institut d'Estudis Catalans, la primera de
les lliçons encomanades al professor
Barany, de la Universitat d'Upsala.
fisiälec hongares honorat en 1914
amb el premi Nobel de NI edicina
per les seves recerques sobre la fisiología dels conductes semicirculars
i del cervato. Les inscripcions poden fer-se a Elustjtut min Fisiologia
i a la secretaria de l'Institut d'Estu-

dis Catala»s.
UNIVERSITA'r DE
BARCELONA
Per R. O. :L'ha disposat que la
provisiét de les places vacants d'alumnes interns dels hospitals que

depenguin t i estiguin subvencionats
pe' ministeri d'InstrucciO pública
no s'ajusti a la prohibició d'exärnens
i concurs que determinen les RR.
00. de 1 t al 9 d'octubre proppassat. per tal com la suspensió
posicions per a les esmentades places comportaria greus perjudicis a
l'ensenyament i a nueras dels alumnes tnès aprofitats, que sAit els que
leS ”litenen, no csseill convenient el
privar-los d'aquestes practiques.
Aixi és que s'autoritza per realitzar
oposic¡ons amb aquest fi.
— Una altra R. O. disposant que
els alumnes de les escoles de comen;
que Inigitt aprovat rassignatura de
Comptabilitats especulatives per al
ida de 1915 queden dispensats de
cursar la de Comptabilitat (l'entineses, del vigent pla d'estudis (le 31
d'agost de 1922.

La Música
ORFEO CATALA
La diada de Sant Esteve a la tarda
tingué Roe el comen de cançons nadalenques que !a nostra primera entitat
coral celebra tots els anys a la mas
ida.

'Aquesta simpática testa, que ha CS-

les2.. ' La Copa' de futbol es disputarä
entre guatee equips representatius dels
quatre Instituts. en forma de tornetg,
anda dos partits eliminatoris i un final,
de quaranta minuts (le durada.
Els equips que es troharan en les
diminatóries i'i'ordre de joc seran designats per sorteig.
•
3. La Copa d'Atletisme sera assignada per punts a l'Institut que en reuneixi mes.
Comprendrà quatre curses: mo m..
Son m., 1.6no m. (4 00 /4) relleus
3.etoo m., marxa at'ética.
Podran prendre-16 part tots -els atletes pertanyents als Instituts. classificats en dues categories: primera, els
que haein enmplert setze anys, i. segona. els que encara no els tinguin.
4. Per al recompte de punts, es c'assificaran els cinc primers arrihats
la primera categoria amh un nombre
de punts per ordre igual a 5. 4. 3. 2 i I
els tres primers arribats de la segona
categoria. se' ls assignarä. respectivament. 3. 2 i I.
Si algú (le la segona categoria arelbsis. perü. primer o segon de classifis
carió general en qualsevol cursa. se Ti
donarien. en Inc
' deis tres punts. cine
o qsiatre punts. segons el II= pritne,- o
segon que obtingui.
5. La Comissió técnica que dirigirà
la manifestació esportiva podra fer
eme les curses tinguin 'loe per eliminatüries si el nombre d'inscrits he, fa
aconsellable. com també disposar l'ordre de les peones. i reso'drét 'mes les
qüestions de moment per al major

de vingut ja tradicianal en cl Nadal
barce/(mi. com sempre. una
gernació inmensa ornp'.int-se de gorn
a gom b sala tlel Palau. i essent encara nnt'tes les persones que no p( gueren entrar per haver-se esgotat les
localtats i entrades.
Encapealavt el prottrama el vibra=
"Cant de la Senyera -. del mestre SI) Peu . que fou escoltat a peu dret i
aclama per ratuditori. i seguia tina
abundosa tria comnosicions origi
nals i “nadales". entre 'es mutis niti
Imaria sis del mestre Schindler d(nUldes en primera ii1(1-iéiét.'que foren molt
celebrades, bisant-se la titulada a ea
/1011 Callt (le Nadal" (nadala savoianal.
èxit de la ¡esta.
També hagurren de repetir-se les dues
6. Tenint en compte que la prova
composicions del mestre Pérez-Moia. és soleetot corporativa. can atleta oque figuraren en la primera part. "I.as drà inscriure's en més de .111(.; curses
hésties al Naixement" i "Ja és red!". de les anunciades; podran. 'vri, a més.
Aquesta (farrera. que s'estren'ava, nifilt si volen. formar part tIc l'equip tic
bcilant i d'interessant harmonia.
un èxit complet.
111171.".1.1nstitut queshagi gnanyam ena
A mti a Més comp'etaoM la pri- Copa la guardara en, dipósit un any.
mera part del programa "Els creifin: a la rova següent.
nets". d'en . Damènech: "Tunc que tanPer posseir-la en propietat es, !letunc" i "La M'II-non del Jesuset".
cessari guanyar-la tlos anys seguits
de
acampanyament
nais
ami)
curs de
et tres eralternats.
piano. de r nmAs i .ratines.Dalcrozet
La Comissió oraanitzada ra gestioua" O Betlem Otadabt biscaina 1. de ra l'ofrena de medalles isidividnals.con
Donos. i t "En aquest din tan joiós" a premi particular als participants,
Mada'a liisctiuiaI. d'F.snaola. en la pual
8. La manifestació esportiva serä
es distingi ni solista schwor Nita i la dirigida per un individtt desgnat par
magnifica goma del mesure Nicolau cula un .dels instituts i u,, altre del
"E' mmi de la mare".
l'Inh que cedelxi el camp, essent perA !a segona part (tiren' per primera sidits per un proiessor de les Escotes
vegada (pm bonica "Caneú de ltressel que els components inatelsos de la
de Nadal", de Novalz per a mar (rhoComissió designaran.
mes "Caneó miel rossinyol". de latin9. Curara (le tot co que es referei!sera per a cor de ocies amis piano;
xi a rorganització, fins e' moment en
"Pastorelles. Pastorots" (nadala d'An- qué se n'encarregui la Comissió ticintia 1 "Viatge de Tosen i Maria a nica, un del: qttatre Instituts. entenentBetlem" (antiga mulata trancesal. de se que declina es seus drets el que no
Ladmirault, que fosen cantades ex qui- pogués trohar Uli camp apropiat per a
sidament pels solis:es sopean senya- la celebraciO de la festa.
reta Forne'ls i tenor senyor Ventura,
zo. Els Instituts aniran turnant en
essent !sisada ta pritnera. i. a rn(1.s. la tasca dorganització de manera quo
thi, de les eornposicions del mes: re
les roces tinguin hier successivament a
ci i i ii mllmn que hern esmentat "Cal deiles diferents barriades.
mitli
imiesti,
xar vostres salmos" (nadala
Comencara enettany l'Institut de
ttitbi
senyola
en la nna)
l'Escota miel districte VII. que ha ohreta Ea:mella i "Cantaren) amb de-•
tingut per a tal objecte 1a cessió per
vre-ió" (t'adula cavaiana).
mati del dia so de desembre, del
FI norma nad llene d'en Pímrez-Moia al
camp de la 1.711h5 Esportiva de Sans.
'Caneó de's nas • ors" per a cinc so'isu. Si en el moment de la celehraci6
tes, caes de pastora cor d'imeels orproves alguna Escola no tingués
gue i pia d o. fon brillantment inter- de les ' organitaat. podrien prendre - bi
oretat. donant r elleu a les seves narts Ittstittit alummes de la tal Escola que
part e's
les sep.-o to, F ornells, Roca. Fauseaquest fi.
nrat. Olivella i mt senyor Tan- t a. i s'agrupin per a amh l'Institut mares
A les Encoles
encarregant-se de l'acompanyament
pndran participar-hi els seus socis.
propi autor.
"oreue
12. Si raugment del nombre d'EsFinali• 7:1 el concert amb els enra":
"Malle Christus natus est''. de N-ttitti. coles, la importancia que Pagues arii "(1 Magnum Mysterium -, (le Victü- bar a tenis !a prova o qualsevol altea
ría_ i ml grandiós "Alleluva" de l'ora- causa impedís en a'tres anys de feria
tori "El Messies -. de ihur. essent prova en un sol dia o aconsellés d'esIlareament macionat cl mestre Millet tablir algun'a nunlificariét necessäria al
i ', Orle() Calma per la sena magnifica present Reglament, podrä fer-se, perü
d'acord entre els quatre Institut per
actuació.
Cal esmaltar l'excellent cogaboracie una Comissia designada per- tots ells
conjuntament.
deis mestres Salvas. Tomas i Comella,
als quals foren ron fiats els acompanyaFUTBOI.
ments al piano i a l'orgue.
X.
L'EUVA
ESSER
BATUT
COM
ROPA PE1. TERRASSA
mittsintimM1111111111111M19911119901
Sense perill (l'equivocar-nos, cl
partit Europa-Terrassa ha estat un
dels mes interessants que ha fet el
club d'aquella localitat de molt temps
1 Les selectes xocolates elaert aquesta part. En haver de jugar
horades pels
contra un equip de la categoria
l'Europa els - egarencs van treure to: Monjes de Montserrat :
ta renergia i combinació per no éses .venen a l'antiga fàbrica
ser derrotats per un gros nombre de
de pastes per a sopa de Je.
gol s .
sep Ilsoere, carrer de la
La majoria del públic estava comBoqueria, 40, i a. la sucurpletament convençut que els egasal, placa de la Ltlibertat, 4
rencs havien de perdre, però en po(Gràcia>.
sar -se a lugar els trohärem desconeEia i de
gutass- utiiiiimran un

a

T,Q1721

Ata

passades curtes, al comal :lomo 4
gaire acostamats, Pesé,- anda
'ti,?,
d'encert, epte en ahilada
Cartel
par
semblava que la milla d'atac de
ropa estés desorientada; En Srts
quedava eclipsat davant la ferial mar
tuació d'En Papen. Anib' tot, l'
vantera europeista, en trobar - se4
itStrut:
vant la porta terrassenca, acula 1,4
desgraciadament, no podent
tar cap pilota.
le equips eren formats:
Europa: Bordoy, Vidal, Garrolit
Javier, Pelaó Alcoriza, Peale%
Alegre, Cros, OliVella i Cella. •`.;
itrdin
Terrassa: Barceló, Missagné,
vira, Segarra, Papell, Fernandj,. des
Santolaria, Rediu, Canals, 13rotas1
asohf
Roig.
tes .1
L'ärbitre, senyor Mariné, bast,
encertat.
Començi el partit dominant
rmúml
topa. De tant en tant En Roigja
El
una rarrencada de les seves, piro
Fe:
t
sis.
no obté res de posititi:.Free-kick,.qx
'.
tirat per Xavier, para molt be ga
Barcelö. Després de volcar moka
estona la pilota davant la poma ter.
rassenca. l'Olivella fa el primer ge
per a l'Europa. Hi hagué un següt
de jugades molt ben combinadea,
tlpet
que entusiasmaren el públic.
Santos tira un córner contra l'Ea.
ropa amb justesa, que aprofita En
Papell per aconseguir l'empat. Romenta d'emoció, en els quals
ropa ataca iortament, pera, en asgas
ho fa amb desgracia. Una altra er.
rencada d'En Roig, que s'escorregué. donant la bala a En Broto
aquest ¡Mi el segon gol per als teta
rassencs. Es tira un free kick contra
el Terrassa; pecó En ,Pelaö equivoca
e! tret.
En Barceló para un seguit de pilotes de la davantera de l'Europa,
que es feu aplandir fortament.
En començar-se la segona part, el

Campió de Catalunya féu grans
foreos per canviar el resultat. Peró
es desorientä. aprofitant-se'n En R51;
per centrar recollint la bala En Boato,
marcant el tercer.
Des d'aqueas moment. el Terrassa
domina del tot, tirant En Canals
free-kick que para molt be Bordoy,
7 ematant En Canals obligant a Don'
doy a tirar la bala a córner. L'Europa fa alguna escapada. molt ben preparada, sense profit. En una a'elles,
En Barceló i En Massaguer rodolen
per terra i l'Alegre remata amb el
cap, passant per damunt del pal.,
En Pellicer llena un directe que va
a fora; a l'últim. Alegre. d'una rematada fa el segon per a l'Europa.
Una arrencada d'En Brota que
sfeacorre rapid, passa a Canals
aquest a Roig. el qual, d'un bon aut,
fa el quart per als egarencs.
En Cros jugava molt isorientat
Una centrada de Pellicer a l'Olivella.
aquest la tira a fora. Els terrassenn
són a tot arreta dominant continuament. acorralant l'Europa seine que
la pilota passi de la ratlla (le divim1S
del camp. En Rediu sorteja els mirlos i defenses. i envia un directo a
rangle. obtenint el cinque gol en mig
d'una ovació. Deu minuts Cesprés s'acabava el partit.
Els minora de l'Europa, Borday.

Pellicer i Olivella.
Del Terrassa, tots jugaren be, pera
el millor En Papel!.

• •
En la nostra edicid d'ahir donàvem
compte d'aquest partia indicant que
l'equis, de l'Europa havia estat una
selecció. Així ens ho van comunicar
per telèfon des de Terrassa, la qua(
cosa. segons ens ha ait clesprés el
nostre corresponsal d'aquella locabtat.
va ésser demanda a qué un dels jugadors europeistes dona els noms cotapletament equivocan. probablement per
dissimular refecte de la derrota.

TENNIS
AL TURO

Resultats
Teixidor venc 'a Sagrede.
Sagnier-Olano a Sagredo-lleier.
Mentesso a Radisson.
Park a Clarassó. (Campionat.1
Bate y a Obrador.
Olano a- De Villa.
Suqiué a Isópez.
Andreu-Pon a Flaquer-Ros.
Morales a Teixidor.
Senyora Pons a senyora Duran
Meier a senyoreta Saqué.
Srta. Torres a Srta. Lúria.
Flaquee a Olamos (Campionat.)
Teixidor a marquès de Cabanes.
Baronesa de Segur-Suque a senyoreta M. Lúria-Lobo.
Flaquee a Suqué.
Sra. Morales-Morales a Srta. M.
L. Ferrer-V. Vera.
Sagredo .Raventós a Andreu-Pers.
Srta. M. Lúria a baronesa ele Segur
Loho a Meier.
ORDRE DE JOC PER A M'U'
Campionat:
Morales contra Dicenta.
Sindreu contra Saqué.
Prack cOntra Andreu.
Juanico-Saprisa contra TarrucTiaFlaquer.
Critcrium:
Roter contra Satrústegui.
Lobo contra Escayola.
Teixidor contra -Parck.
López contra Deblomals.

Handicaps:
E. Olano contra Meier.
Clarassó contna Andreu.
Suque centra Duran.
Dkenta-Suqui contra Boter-Meier.
Chassaigne-Clarassó contra senyora
•
Mir-Mir.
gumesa de Segur-Surpai contra
senyorcta tiaer¡gamsarques de Cabal
nes.
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Mentada5 -014n° medra Srta;;Ststplégiedi..-e
• q..
Srta. euran-t/Dearteir contra Seta.
Srta. Duran-Aticeeti -contiä senyora
pous-Pons.
TAielior centra Freixas.
Campionat Turó:
Durall contra Sindreu.
Sresi.-.1darnet contra senyoreta Lomar
;ara: M. 'Siria contra Srta. M. L.

M eleadas.
Srta. Duran-Duran contra senyora
31eier-Ferrer.
Morales-Saprisa contra Fontrodona.

NATA010
N. BARCELONA
Les juntes generals extraordinària i
erdinäria de sncis que tenia convocades el Club de Natació Barcelona per
al, des to i 15 d'aquest mes i que
ofe rrian ajornament. se celebraran mes "hes avui. divendres. dia 28, a dos
'watts de ' deu del vespre. al local de
I'V'tneu Empordanes, carter del Pi,
número' II.
El Consell Directiu recomana fassistincla de tots els seus associats.
C.

DE FORA
CERVERA
Degut a què el Cerverf i la
F. N. 'd'Igualada són els que aolnalifirpt cornpten amb millor
puntitació en el campionat de
les seves respeetivos piovineies
i eategoria. aquest partit era
espera( amh molt hit iris. Per
aquesta causa. amb tot i el free'
eme es deixava sentir intensateten', el. earnp del Gerverf es
veiP concort egut com poques
vegaiies.
- Començà el pärtit jugant
Cerveri a contra-ovni. la qual
cosa Tdu que dominessin un xic
els igualadins. acabant la primera part -arnb un resultat de
favorable a Igualada.
A pite dt reprrs el joc el
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Cioverf mareä el punt d'empat.
obra d'En Masafret. acabant-se
Penrontre cense que cap dels
,toa bandola poguessin fer variar el resulltat.
joc de l'Igualad& deixà
/non bona impressió. fent-se
remnrear els alefenses, el ring14'11 t l'f • i el tereet . central . de la
e lava a teca.
Ets milb ere dels locais t'oren
Viuyes. Masafret i Pie; el port el encara que un dels gols polits' parar-lo facilmen., demosrft. ii all res jugades, excellent s
qualitids.
Cerveri prosentava a:
' A thor,S. Quin t a na. ' 31 a this: Jo's' • TI; Vinyes. Batalla. I.
Ba l Man. Masafret. Pie i PomPs.
'1, :drbitratge et ereg [Di a „si._
,rne . ZEn Fahrepatt, que se'n
serl i m'off- DO.
- El mateix dia jugaren un
al camp del Club Deporal Cervera els primers equipe
* te' .Canós ¡ et Tai roja, que
se settSpertFue ', a poc de comeneallia la segona part i quan
tanlejador era favorable al.Tarr. ja per 2 a' t.

art

OLOT
purant aquests dos darrers
dios -de- festes s'han jira& dos
parlas amistosos (?) entre els
"Nlorters del 42" ' l'el Grächt S.
C. .IP Barcelona i EGlot F. C.
L'interès dele eneontres i el
bon..•ternpa portaren al nos-re
cantp;tina gran genlada. ävida
•'onlocions fortes.
El- primer din els equipe' esfamste • integrals pels graeiencs:
Csarcia-Montesinos. Sastre. Masa g sp». -osoe in.--frauza. -Zamora. Freixas
Telas; i els Iveals per CapdeN i laa:Pons, 'Roca-Prime:s . t;it.
7 , 1 . prüell-Pagést, Llanas, FlmlRomas i .Trayter.
Na
Els das equips -es mostraren
ruma forts. sobresortint els forasters per la seva rapidesa
.i.... :. 'essent el seu domini continua!,
El primer gol varen marearlo ols °hallas' en un remat de

earner molt bote executat per
T. l atias. Als poes momento
!•1 " .%1 n 1 11 P rS " lograren el s ei,.
lntreleP 111111 remat ile roen r. La
prlmera part arabls amb un a.Ir. , piad pels !m'ah,. d'un Pon
directe (l'En Frsixas.
"turma el segon temps el ton
s frerastres . es rebIs dar.,
a I• •e entuant-se PI seis domou.
log ran als mies minuts l•emnat
anrnfitan un penalti. Desliera
d'aits.rnoments do joe neolt neogal, els nostres lo g ran ra y an! d'un hon an g lo bombeiat
lo l'oxtrern dreta. Els graeienes
ares: Me:en la t•apodesa del seo
joe I logran un altre g ol. d'un
fre -kie malt justanomt tirat;
ereix el set] 11.111111 j i logran dos
gola ftW q : el primor (Eun dire ;le molt räpid i 'airo d'una
bre'a alta que el porter olotl
deixa passar d'una manera lamantable i que, d i t. si g ui de
pa:a no estiguí pas a l'altura
Fui

(ralees'

dice.

eahe el partit. arbitral re9. 1;larment per En Capdevila,
aroh el resulta/ de 5 gols a 3
favor dele forans,
-- El p egan din, sota Eenreetat arbitratge de }'Oró. varen arrenglerar•ae els eqnips de
ls filma aegüent Forans: Ifertiarcfa-alasa•
t.el, 4 . Sastre. Gnardia-Oanrin,
ira,tiza. Zamora. Freixas i Grau.
Locals: Marfany-Porte, Gampise: Pittrads, Girona, Ceüell-Pa-

.

•

:botneneeb,; rratitat,*, gote a
>
Els dos equipa est presenten
en m'Itera condieions que el
primer dita A la primera part
eón 'elle 'forastera qui marquen
el primer gol d'un penalty.
Pocs Moments abasta d'acabar. els (-tintina logran el gol
d'empat d'un xut formidable
d'En Domenech que el porter
eontrari, amb tot i trobant-se
eolloeat, no poguí evitar.

I. Juandlit.

RIU8
El Reus Deportitt jugä dos
partas amb lo Stadium F. C. de
Madrid, reforeal epr nou jugadors del Real Madrid, campi 4 do
Castella, apuntant-se en total
gola el Reas Deportiu, per 2 el

seu contrincant.
El dia de Nadal, a les once
del mati, regnant un vent formidable. s'arrenglara ren els
equips du la següent manera:
Stadium F C. — Vernacel,
Manzanedo, Blanco. Duran, Contreras. Mora. Lamban. De Mtotee!. Villegas, Valderrarna i Villegas.
Retes Deportiu. — Oriol. Fupatri. Cisterel . Magrinyä. Estadelta. Salvadó. Oliva. Domingo,
Vernet, Fort i Magrinyä.
El vent és favorable als tocata, ço que fa que dominin en
enntinnitat. pera En De Miguel
aprofita una esraparia per marinar magistralment el primer
gol favorable al set' equip.
Als poes moments es En Vernet (mi eniega un sut fulminant
que no pot deturar Vernacei, i
que val l'empat.
Acaba la primera part amb
l'entpat d'un gol. havent-se
aplaudit belles jugades d'arnbdós eontendents.'
A- la segona , par l el vent es
favorable ais inadrilenys, i els
locals desplegan un joe ras i
oid que desconcerta un xic ala
forasters.
1. en Huila noble i valenta. En
fart apunta el segon gol pel seu
equip d'un xut ras, i En Vernet
el tercer aprofitant - una descoltocarle) de Vernacei.
Els forasters es reanimen, arrivant diferentes vegades a la
P01 a reusenea. que Oriol de ,fensa •adenirablementi gua nyantse ineresend e s ovar ions.
vont no para. iba ne
conti ami. tarde els loeals no es
inonen del Aliare (l'En Vernarri ,
essent en Mag.rinyä qui remata
rn b el cap. apuntant-se
quari gol. en Quin resultat fineix el parlit.
SEGON PARTIT
Equipe:

Stadium. — Vernacci.' , Ma azanedo, Quesada. Mora, Contreras. Duran, Lamban. Felix,
rez, Valderrarna. De Miguel i
Vil legas.

Rens Deportiu. — Pellica. Fuguet. Vernet. Blai. Pellicer, SalONvo. Domingo. Pallejä,
Eort i Magrinyä.
Els forasters estn animals i
despleguen un • joc rapidissim i
henil arribant diverses vegades
al mare reusenc', sense conse•
qü ;alejes.
La davantera local resaca/ degudament. assetjant la porta
ronträria: i Vernacei es veta
enmproms en diforents ocas
siren s.
El primer gol el mareä PaRejä• d'un mamut ande el val..
aprofilant una passada di Ma-,
grinvä.
Pors nonnents despta I s De Miguel estableix l'ernpat.
Els Ini -lis combinen estimen:lame:el i als pocs moments Magrincie retnata• U/1 free-kiek, tirat per Oliva, i marca el seno' u
gol per al Reus.
El nostres dominaren i marearen on non gol. finital ande el
resulto t do 3 a I a favor del
Ren s la primera part.
El jOG e reprès i continua
e l domini e tel Rens, marean!
Pallejà i Oliva el quart i cinqui;
gel por ;el set/ daptip.
L'arleitral g e. a eärrec d'Olio
Sc-hnihl. Pacen en .
La inepressió de l'qouip visitant ha estat baria. adinirant-se

C. BARCELONA
S. C. SLAVIA

F.

centra

de Fraga

Dles 30 de desembre I I de gemir
111111•Be

Avis importa/ni:
L'ab:mateo:la i els encarnes
deis socia hauran d'ésser retirata abano de la una del divendres, rija ata

REBUTS
Els rebuts del quart trimestre
i anuals de 1923 'tomes servirme
per a/ partit del »tia 3o. El dia
1 de gener hauran d'utilitzar- se
exclusivament, essent únicament
vahea, els del primer trimestre i
anuals de 1924.

joc
el tirttl magnffic conjunt
af tigre nah •
Pele forastera han sebresortit
ida Pletnents del Madrid, Vernacci, Manzanedo, Contreras,
Lamban, De Miguel, Valderrame. Falle. At roz i'llbeda.
-I del- Heus 1/apunta poi dirse-que ban jugat en forma in-

millorable 1 d'un

ter Cantar , ele .1

plendit.

bolei:Telieetiell
‘ 01te
' — » El di.-

TONROILLUI eIIRONTORL*.:

Diumenge passat jttgaren'Un
partit • amisttle els primero
equips del Club D. Montgrf i de
Sporting de Palafrugell, al camp
de Torroella.

L'eneontre acabis amb la victòria deis locals per 4 a O.
A la segona part els locals
ereixen i el seu domini es evident. Ara els emhotellats són
els graciencs, que araba amb
un nou gol per els tocata. El
joc es desenrotlla quasi tot en
el camp cohträri, ja-que CE-porten olnli poques pilotes tingue
de parar. Unes mans en l'àrea
fatal es penalty, que tira rnedt
hmtm En (Riel) i ós el tercer punt
per els locals.
El parta acabà resultat de 3 gols : a 1 a favor deis
locals i amb un sessió de boya
entre els jugadora, al que pesa
fi la guàrdia civil al primer
round. Es de lamentar viva-

ressidsia conSent 'de- Melera
d'e la bIvitta Providencialetradiefir.. ' "EL 1J8AW
nal •"Miasa•del
egs EVIDENT
L'església eslava curulle ' de gent. eitit ealulstter (ttig
Enguanya la "gripp" beseHkpOBLE BESITIA
gut ter. a Torroella uha visita.
Pot-dir-se que un ;o per cent de
les cases han tingut milites aticate HAN EsTeliiiwriumnis MES TROPES DEL
de "gripp", si bé alta presentat sunb
.
BATALLO DE L'ALBlUERA
caràcter benigne
Avui, afortunadament, ja sembla
desapareixer
per comque tendeix'a
Primera.—Manifestar Ilur adhesió
EL PRESIDENT DEL
plet.

VAMTATIva

LA .PREMSA MADRILENYA
Retallem de reditorial, d'abbus dohir, de "La Aecidts",• referid-se 'o
ractuació del Directori:

"No se Puede decir que la•desesperanza se haya adueñado del espíritu
de teclas los españoles; pero sí se debe afirmar que es indispensable robustecer esas esperanzas con obras positivas, públicas y notorias, no sólo para
ment.
satisfacción del pueblo, sino por con›— En tots ' dos partits ha veniencia propia del-Ejercitó, que no
satisfet molt . 1a tficnica de le-, ha ' de prolongar su actuación, ni'ese
quip foraster, principalment en' ha sido su propósito, Mis allä de lo
el conjunt, però amb tot, cai• indispensable para abrir la profunda'
distingir la defensa esquarra, zanja que separe- el viejo régimen del
el mig centre i l'ala esquerra. nuevo."
Els nostres tots hi posareis
I ,retallem de l'editorial, del moteabona voluntat, distingint-se En dia, de "El Debate", a propdsit de la
Llanas,
Girona,
Pons,
Marfany,
falta d'educació que . hi ha. a, Espumes:
Dämeneeh i Pagés. En Freixa,
"¡-,Cómo, se convierte a la religión
.le davanter-eentre, no ens alcas' del patriotismo a un pueblo que se
ba de satisfer.
cruza de brazos con estúpida indifePer al diumenge t'dia de cap rencia ante una revolución que podría
d'any. estan anuncia:s dos en. salvarle? Ahora pedimos que el pueblo
con/res entro el primer equip vibre, que su sistema nervioso reacciolocal i l'equip 'fi-anees Revel- ne ante las graves 'circunstancias por
Sport, de Revel.
que atraviesa España. ¿Quién le educó para ese esfuerzo generoso?"
10eanlInfflataBIP
11111n111n

D'ESPORTS
SEU D'UROELL
Arribada. Mord do la Junta
de Sanliat. Itooldent.

Ha arribas el capitä delegas per regir l'Ajuntame nt d'aquesta ciutat.
— La junta de Sanitat d'aquesta
Seu ha acoréat que per la higiene i
sanitat que requerci x la ciutat es treguin tots els porcs de dins de la població. L'acord 'na estat trames a l'Ajuntament.
— Una noia de uns deu anys ha
caigut, trencant-se el brae; ha estat
auxiliada primeramen t a la farmäcia
de N'Antoni López.
LA °ARRIMA

vorra6 oarrigueno
El benemèrit Orfeó Garriguenc fundan i dirigit pel mestre Josep Ahntrieb. va donar, la diada de Nadal un
concert dedicas als satis protector:,
cstrenant algunes canecms i nada/es
populars i les dues prsneres producnana director:
C1(1/1i sarianistcs del
les sardanes "Aires de - muutanya" i
"Sardana dels segadora, desgranattes
amb encert i conjunt admirables.
Mantes obres t'oren repetides i ovaci•enades; cap, però, amb tant
siasme com les dues sardanes abans
esmentades.
Serccixin aquestes ratIles per trans'nene la imita més entusiasta felicitació a l'Orfeó i al seu mesure, per la
voluntat i fermesa que representa el
seguir sense defalliment el cami que
ha emprès, malgrat les ' baixes insídies
sle molta atta mancasla d'amor al nostre pable i a les coses que l'hollaren.
El Foment et: la Sardana, tambe
adherit a l'Orfeó, continua la seca
tasca. complant ja amb un bon nombre de socis i entusiastes dansaires.
Umant-se les Ilicons de eardanes tots
»As dissahtes. de vuit a den sk la nit,
a casa del mestre de l'Orfesli, que desinteressadanu nt ha ceda el local.
TERRASSA

Junta nora . :: La Mesa del uall

Altres noves
En la reunió general celebrach ptl
"Ropero" de Nestra Dona del Carnee. s'acorta constituir la directiva
de la següent manera:
Presidenta, Eulälia Ballber; Virepresidenta, Roseta Geis; tresorera, Catarina Lluch; vice-tresorera, Soletat
Roig; secretäria, Assumpció Giben;
vice-secretäria. Dolors Trullas; vocals, Montserrat Cadafalch i Montserrat Subirachs.
— Les misses celebrades la nit de
Nadal es van veure fnrga concorregnies, especialment la celebrada a l'antiga església de Sant Pere, en la qual
l'Escota Choral deixà sentir uns ade(wats motets. glossant la festivitat de
Nadal.
— A partir del 29 del corrent s'implantarä un uno servei d'autos de
Terrassa 2 Manresa i vice-versa, fent
escala en els següents pobles:
Terrassa, Chad), %Bias, Riera,
Castellvell m Vilar. Sant Vicens de
Castellet, Castellgali, Condals i Materesa.
— El Club Pirenenc anirà al Montseny els dies 30 i 31 de desembre i t
de gener. El nombre d'inscripcions se rì nombrós, puix l'excursió Es
-magnífica i l'itinerari seductor.
N'és vocal En Jaume Figueres.

TORROELLA DE MONDA!
Acorde de la ~pereció municipal

Feste religiosa

Altres noticies

L'Ajuntament, en la darrera cese», entre anees coses, acordi intpluetar des de primer de gr 1eT el
desune dominical en el comerç, aixi

ti
gules.

'

EL DIRECTORI I . LES
DIPUTACIONS RASGUES
Traduien del diari "Euzkadi":
"S'ha reuní? la Diputació de Guipascoa en sessió privada i , antb tot i
que es guarda raserni sobre el fractat, sabem per bon conduele que el
salvos Elorza comunica als scus companys de corporació que el general
Primo de Rivera donà als tres presidents seguretats que no-es fan, res,
per part del Directozi, que pugui afectar al r,,gint ftincionament de les
Diputacions bosques."

LA RETOLACIÓ
DELS CARRERS
En alguns carrers on la retolació
era feta csclusivament Otcaiilmì, s'id
estä posant ara unes r10 n 1 11 ,5 del motete tatuan). i d'un tipus igual de lb:Ira, redaciad,w en ¡lengua espanyola.
Per exemple, sobre la placa INC deia
"Correr de N'Atinó", n'hi han pom/ una que diu "Calle de i
aisf. per l'esta.
En els eimrers en la retolacid es/ml
fein C II 11-01 1 1 no ha vist entara que se 11 . /11 OS in e11 catalä.

MOYIMENT MARITIM
%dimita entrats

DIRECTOR'
El general Primo de Rivera ha
rebut al ministeri de la Guerra la
visita del governador militar de To-

;edo,.general Camargo, i la del coronel italiä senyor Marsengo, el qual
!nana per uns quanta. dies al seu
•
país:.,
El general Primo de Rivera ha
anunciat als periodistes que dasprés
de la reunió del Directori aniria a
l'estació per acomiadar l'arnbaistador de • França, M. de France, el
qual marxa definitivament al seu
país,. i l'ambaixador dels Estats
Units, el qual pensa passar un parell
de mesos a Nord-Amèrica.

El complot comunista
UN .TELEGRAMA MOLT
INTERESSANT

Per informis fidedignes se sap que
dia 22 es: va- rebre a Madrid el següent telegrama de Lisboa:
"Ministre plenipotenciari de Portugal a Madrid.
La policia ha . rebut informació
(pie el dia 28 de corrent comunistes preparen moviment revolucionan.
Portugal, coincidint amb moviment
idèntic Espanya.
Demana. V. E. favor comunicar
aquesta informació, encara no comprovada al Coceen de 5. -M i preguntar-li si te alguna indicació en
el mateix sentit, podent-me comunicar qualsevol informe que tingui."
Fina aquí el telegrama.
Amb anterioritat a aquest telegrama la policia venia treballant en
aqueas sentit i a alai:a-es deu el descobriment del complot.

La campanya
de "El Debate"
"El Debate" alludeix als comentarla que "La Vete de Catalunya" fa
al nomenament del senyor Calvo
Sotelo per a director d'administració local, i diu el següent:
Esténe absolutament conformes
arnb -La Veu" en totes les arces
apreciacions i ens,ielicitem de trobar
el col-lega en el. seis veritable terreny.
Cap politic ni periòdic solvent pot
optar, en presencia d'un Govern
lidarnent constituit, una actitud d'inperqué el verament politic
consisteix a obteuir, en' la mesura
que les circumstincies Im permetin,
la major suma possible de concessions als propis ideals.
En el cas concret de -La Ven" ja
era tinca que cesses l'estimat eollega
en la vAcua evocació a una llibertat
que és un fet que avui no desitja
el poble. o eil la seva critica dels governants, genere gens dificultós i
d'èxit segur en una gran part del

Vapor espanyol "Rey Jaime I", de
Palma, amb càrrega general i
Passatgers. Amarrat mol' de les
Drassanes. Consignatari, Companyia "blicl
No it ha Govern, per perfecte que
Transmediterränia.
la seva iniatge sigui, sense cap deVapor holandés "1) ettealió n", fecte, i no hem amagat nosaltres els
d'Amsterdam, ami, cärrega general. que l'actual pot tenir, conseqüència
Amarme moll de Barcelona Sud. uns de la seca própia naturalesa dicConsignatari, 'f alavera.
tatorial. i procedents altres d'actuaVapor americi "Jumar', de Pen- cions ',articulara CII matèries que essacola, amb cierrega . general. Amar- petialment interessen a "La Ven".
rat moll sl'Espanya Sud. ConsignaPeró no es pot desconèixer tatntan, Agencia Maritiena Hispano-A- poè que el Directori militar ha domericana.
nat a Espanya, en el curt imana del
Vapor espanyol "Pedro", de la seu comandament, autoritat, ordre,
mar, antI peix. Amarrat moll de Lledisciplina; ha aconseguit economies
va:o. Consientan, S. A. de Pesca en l'administració i obre horitzons
i Navegació.
al noble espanyols que fins ara han
Vapor espanyol "Cullera", de a'as romäs tancats.
amb anega general i 93
Va, segons tots els indicis, a protuessatgers. Amarrat nioll d'Espanya mulgar-se una novi Bel municipal.
NE. Consignatari, Companyia -Trates El Cinema', si Vencen l'acompanya,
mediterrania.
••
haurà posat de part scva tot el que
Vapor holandés "Slot Hollinen", dell depèn per a una regeneració
sle Valencia i escales, antb càrrega política.
general. Amarras rnoll de Sant BerNo és que amb la reforma hi hagi
tran. Consignatari, Ntac Andrew.
»l'haver excellents Ajuntaments,
Goleta espanyola "Solneba", de perque això rau, mes que en le's Beis
Cartagena, ami. ) eärrega general.
i en els Governs. en els regidora que
Pailebot espanyo! "Villajuan -, de els ciutadans elegeixin, i es trist
amb
Villagarcia,càrrega general.
confessar que el noble contempla
Vaixella /tortita amb una indiferencia musulmana les
Vapnr espanyol "Mallorca", amb ;a-órdenes eleccions municipah."
anega general, cap a Palma.
Vapor espanyol "Roberto .R.", L'ASSEMBLEA DE LES COOPEamb anega general i trànsit, cap RATIVES DE FUNCIONARIS
a Sant Feliu.
Ha acabas l'assemblea que per
Vapor alemany "Girgeuti", amb constituir la federació i adoptar els
càrrega general i trànsit, cap a Gé- acords en relució amb l'organització
nova.
i reglen a seguir han vingut celeVapor espanyol "Francisco", amb brant al ininisteri del Treball els
el sett equip, cap a la mar. •
delegats nomenats per les diierents
Vapor espanyol "J11111 Matutean", cooperatives de funcionaris d'Esde trànsit, cap a Maleó.
panya.
Vapor espanyol "Aragón", amb
Han estat represeutades 24 de les
cärrega general, cap a Bilbao i es- caminaste& entitats i ha estat notócales
ria la cordialitat i utettamitat de cri\a.por espanyol "Rey Jaime II", ten
amb càrrega ' general, cap a Mahó.
Ha estat citan per aclamació el
següent Colisa Directiu de la F ederació;
President, senyor Felip Gómez
DE L'AGRESSIO AL CARRER
Cano; vice-president, Iduls Barbaji;
. DE SANT OLEGUER
Ahir, partant amb els reporters, el tresorer, Pece Sangro; secretari, j.
general Lcusada es dengue que a'guns josep Pozuelo; vocals propietaris:
coRegues haguessin donat la referencia Ricard del Arco, Josep Amerigo, Jode 'a sagnant baralla ocorreguda di - sep Gonzillez, Lluís Molina, Marian
necees al carrer de Sant Oleguer, com Cuesta, Facunde Martinez, Manuel
Hernández i Carles Hernändez; ensi es traeres d'un fet de carácter sorietari. (luan no in sinó conseqiiincia cale suplente: Jesús Miranda, Enric
Montenegro, Ferran Fontcuherta i
de la bullida del vi que havien llegas
Angel Diez.
de masa ele protagonistes.
S'aprovaren ka -segiients concia¡.'autor deis dispara anomenat "El
Goar.,". no ha estat capturat per la siena, les quals han cese elevadea'al
Dlzetturi
landa.

al Directori en la politice de Pro-

veiments que ve realitzant i el propòsit de collaboració decidida de la
Fedgració, com a representant que
Es -de multitud d'associats i d'una
ciaste tan castigada per la carestia
de la vida.

Segona.—Que pel ministeri de . Finances es Marfil les quantitats peadents per operacions reemborsables
de l'Estat, considerant de carácter
preferent les pertanyents a les copperatives el reglament i llista de
socis de les quals han estas ja aprovats per la superioritat, peró que no
han percebut encara cap plantitas
de l'Estas.
Tercera.—Que el crèdit obert que
es consigna en el vigent pressupost
de despeses del ministeri miel Treball,
Comerç i Indústria per a les cooperatives de funcionaris públics es converteixi, en formular-se el nou pressupoat de l'Esta*, en una consignació fixa per a-les mateixes atencions.
Quarta.—Que es reconeixi a tots
Clic funcionaris que presten serveis
de carácter públic, sia el que valga
la forma de reniuniració, el dret de
formes' part de les cooperatives intervingudes, corn tots els que concecleix • d R. D.s oZginic de 21 de deserntire de' 1920, als qui percebeixen
llora sous adab cärrec al pressupost
d e. l'EStat, sempre que del scu pecan particular facin l'aportació cor•
'
responent.
ELS DRETS OBVENCIONALS
DELS .FUNCIONARIS
DUANES
publica la següent
-La "Gasea"'
Reial ordre:
Per a la mis justa ‘aplicació
precepte contingut en el reiäl decret de data 15 de novembre darrer,
sobre drets obvencional s dels funcionaris de Duanes, es necessari fixar el limit ma g na de percepció per
a cada un d'aquests funcionaria i determinar en el cas que existeixi algnu sobrant la destinació que a
aquest s'Isagi de donar.
En conseqüencia, S. al a el Rei
(que Deu guardi), s'ha servil ' dispo'
r. —ütjUe l'esmen'ta"'t precepte
""Prcilm. seeg

s'interpreti en el siiira que el 7 0 per
loo assignat al personal que presta
srevei a les Duancs i que realitzi serveis extraordinaria es distribueixi
com aquell indica, proporcionalment als sous integres del dit persotila. i en el tant per cent establert.
pena sense que cap funcionan pugui
rebre en cada mes una participació
superior a l'impo rt del sen integre.
Segon.--Que abans dcl dia 15 del
vinent mes de gener es proposi a
aquest Directori, per una junta presidida per V. E., i de la qual formaran part tots els cape superiora dels
centres directius d'aquest ministeri,
i un'funcionari del Con de Duanes,
com secretan sellar veu iii vol, la
destinació que ha de donar-se a les
quantitats recaptades per stress obvencionals que resulti sobrant després d'efectuar la distribució que es
deixa assenyalada en el número precedleiteetr.
cer.—Que per les Duanes
posi, no obstant. la din quantitat
sobrant a disposició de la Direcció
general, la qual s'encarregarà de la
seca custòdia fins que es determini
la destinació que cha de donar a la
dita quantitat.
UNA REIAL ORDRE SOBRE
LES JUNTES DEL CENS
La "Gaceta" publica la sean:no
reial ordre:
'Disposa l'aritcle 13 de la hei del
8 d'agost de 1907 que cada dos anys,
el dia 2 de .gener, es constitueixin
les Juntes del Cens i correspon aplicar el (In precepte a l'entrant de
1924.
Les funcions encomanades als esmentats organismes i rnolt singularment a les Juntes provincials ton
tan delicades com substantives, ja
que en ells arrenquen i acaben toles
les operacions electorals. des que
comença iins que s'efectua l'escriutinAL imi justificarla en tot cas l'adopció de mesures d'especial vigilancia
per' part del poder palie, i con) sigui que els cridats a integrar les diles Juntes inunicipals i provincials
del Cena m ' el premini bienni t'oren
designase el die lo d'octubre darrea
mitjancant sorteigs o deccions que
en molts Boca van mancar de control superior, i d'altra part els Ajuntaments actuals, encara que en nom/n'osos municipis superin els dissolts des del punt de vista de Ilur
solvencia i competéneia, no ostenten
a les juntes municipals la represensació que la Sei els confereix, per
haver-IN‘ desposseit d'ella recent reenlució de'la unta Central del Cena
sembla d'elem tal pertinencia ajornie la renovaeto ue reglamentiriament s'hauria de tuse el dia .2 de
gener, de se", . •
Teme& hi llamó aman s'hagi abordat la reforma del! nostre procediment electoral, que tant malita de
donar vida, estructura i horitaó mes
e bestia d'a1101(4e ab organismes qu

phcar-lq.

1teutretaut, la desaparició

met

4:0 9$1,-treaSecall-hrblealacild& 41t
den .

Ptr
consideración, mie.scree2
deixen, S. N. el Rei (q. D. g.) ‚'ha
«Me <llamar el -segiientt,
, Printer.— Se afanes' la erierresció

da les batee provincithriminiripaN
del cena' electoral que "sirle drefec:
thar el dia a de gente de icomp
Segon. — Les acteels' lentes Provineials i municipals deis cene ceseran el die 3r de desembre del.cor-

rent.
La documentació d'elles quedará
sota la custòdia i responsabilitat
dels respectius secretaris.
Tercer.—Queden en Fiuspens tots
els expedients reclamaciOns que
acutalment es troben ets- curs i es
refereixin' a 'reseducions o actuacions
de les juntes provincials .o
•••
pals del Cens.
DISPOSICIONS bE L'AsCAVETA
La "Gaceta" publica•les', atañen!.
disposicions: • .
Nomenant per a"r'plaea' de president de l'As:Ciencia proyineiaf de Vas
lincia, a Félix Alvarez ,Sabtullane,
la: territorial de
presiden: - de Sala
Barcelona.
Traslladant a Ignasi ,RiadrigueZ Pajarca. magistrat de l'Aud¡encia TerBarcelona. , ser 'a ignal placa
torial
. “."'
de la dc Madrid.
Nornenatut :,1212g13trat de 1:Apdieneia Tereitori4 de
Barcelona a. ju,st Ruiz.. i "Lima; arad
de la de Valladolid.
Nomenant per a la plaga . (fi, mieistrat de l'Audiencia Ter4torial de
Barcelona e loan, Moreno .F,squerdo,
CáCeris.'
fiscal de
Promovent en el r,Orp una"
l'Aueiencia
terrjtórial de
de
gistrat
Barcelona a Albert Hernáridez Galan. fiscal 'de .1a. provincia/ d'Arrheria.
Promovent en. el. 419 - .quait ' a la
placa de magisuat, J'Audiencia
Territorial de Bareelona a Euquedi
Lucros, el qual exricala .rexpressat
canee a la de Saragossas':.
Reial orc e traslladante yererliCte de la -I, j. del pezsonal..jurticial
en l'expedient instruir contra: Josep Valles i Fernänclez, magistrat-de l'Audiencia provincial de Lleyda i en raetualitat presiclent Ce la d'igual classe
.
d'Osca.
Una altra id. id.. contra el jutge
de primera instancia i instruoció peimera de Jetafe i después d'Arenes de
Sant Pere, Eduaret'Vincenti Bravo..
Una altea. íd, id., contra Francesc
de P. 'Caplin . i Fintillo. adamar fiscal
de l'Audiènela de Barcelona.
Del Treball—Reial ardre deses:imant el recurs interposat per falcaldia de Terrassa contra /a providéacio
governador ci vi/ de Barlona. qui revocà l'agora del dit Ajuntament per celebrar fires en diumeuge.
Una altea disposant que es cridi
fatenció de les Juntes de Reformes
Socials sobre robligació en qué es
traben de ()emanar assessorament 3
l'Institut en tots aquells casos de dubtes en l'aplicació' i interpretació .de
les Reis social,.
• .• -

e

Més repatriats del batalló
d'Albuera
En el correa »..e Melilla han arrihat aquest mati dos tinents. un sotas
oficial i 193 classes i soldats del regiment d'infanteria d'Albuera..
En el tren correa han marxat cap
a 1.1,yda.
MES DETINGUTS . •
Cartagena.—Per ordre de la 'CotUissi/e investigadora ha estas empresonat
un ex-alcalde i tun ex-regider de fantic Ajuntament." '
També
estat detihgut l'aetifal arquitecte municipal. •
•
UN CONCURS DE BELLESA
"La Voz". va obrir fa„pac un caneara de .beileses entre les actrius que
actaen
els teatres thadrileuys:
Ha resultat triomfant per 10.935
vots la tiple del Teatre da la Sarsuela Euginia Zuffoli.
.
En segon lloc ha trierniat la dama
jove de .13 rellene terAorräa.
Isabel flamas i:eip aetteri factriu del Teatre Eslava, Catarina Bárcena.
REUNIO DEI. DIRECTOR!
El Directori ha estas remen fins Iza
vuit del vespre.'
En sortir. el tineni' coronel Ric,, ha
dit als Periodisees que havien parht de
rezeiloritzaeió• - de lekions, per tm
d'igualar les dels
itans i els cis
cils.
•
Mol! ui -ni apareixerà a 'a "Gaceta"
Un decret disposant la unificaeió.
''"•' •
DETFNCIÓ ;
DE SINDICALISTE.S
La ardicia ha detineut aquests dies
diversos agitaslors . significals, entre
ells Rafel Diaz, Josep -Hullejos, Ramon Pi i Angel Artuitano.
1.A CONFEDERACIO DE MES. TRES NACIONALS
Pel ministeri d'Instrucció Publica
s'In dictas nna Reial ordre coticedita rautoritzacid per tal que pugui
tuncional legalment la Ceinfederaci6
Nacional de Mestres.
Tot seguit es constituirá. la junta
Directiva de la Confederad&
Despees visitaran al Directori per

reiterar-li la seva adhesió.
PRORROGA DI:lea TRACTATS
INTERNACIONALS
Eis ameras d'Espanya i dels Estats Units Mexicana han prorroggt
Sus elatt de mere, iltodaidcleist.
viaeo.oia 6.1 tractat. de
literiria. enteca t estudiase
lace' eXisieits entre aädaltia

tI
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ENTAPIS Higiene tir 1e,
111.9.1.1n••n

•

tots eta camina semblen una
mica eidosqts i les valora espirituals trontollen, cal parar esra...i.zt CO totes les noves opinions per comentar-les si convé.
"Avui volem posar uns llena comentaris a dues opinions,
tantriateix mea repetides, per() aquesta vegada plantejades per
sengles notabilitats dins els rengles de les ciències sanitáries.
Iient.volotialludir al doctor Agutí Murua i al doctor Pius Bregoa,,
'
dos siii&ois' en el fons han vingut a dir el mateix:
Que ZQl_ gug els cátalaiii, en els nostres treballa científica emprem exclusivament l'idioma espanyol. Sembla, però, que eta
noturrme . aljeguen els dos esm:ntats senyors són cEversos:
El doctor llega es basa en un fet molt original, lingiiistic, que
el
t la traça d'explicar. Diu que el català i l'espanyol
aJn una mata !lengua per la raó poderosa que són originaria
d'un trortejjjigilstic coña& el !latí. El fet és evidentment cert
i el consladeters evidetttinent nou. Demés, dóna una amplitud me.

mitegits moments en qué

rav2"'lleGiíipitada als estudis de filologia. Perquè és clar
cine. apliquem principi del doctor Murua—dues coses sima
iars a una tercera són iguals entre si—a totes les llengües parlades, ca! conveler que ens trobarem amb la existencia, fins ara
desconeguda, de grans idiomes únics. Ens trobarem, per 'exemple, amb l'exlefantia d'un únic idioma italo-romanes i d'un rara
idorna fratten-hispano.pertugués, molt útils tanmateix pet totes
les ruandeatacione Auiturals i mercantils. Nosaltres, però, no
ens atrevim a acceptar la tesi que el doctor Murua deacabdellä
en lesaeva conferencia de Madrid. Tot esperant—sigui'ns leerme
sa aquesta Lardallea Científica—la confirmació d'altres veus
autarit:radas...iesdetesi del doctor Pius 13rezosa i Tablärea es molt
més claras Veferfresieves. mateixes paraules,. extretes d'un article parlant d'Un llibre de demografia del doctor Redil i publicat en una
revienta- local. Diu el doctor Plus Brezosa i TablareS:
"X ahora una petición al Ayuntamiento barcelonés y al
misma, autor, pues de ambos depende mi súplica, que puede fas:a-ver a la cultura nacional y hasta pudiéramos decir mundea. ale refiero a que debido a estridencias, afortunadament pasadas ya de moda, en que estas publicaciones se dieran en catalán, este hermeticistato perjudica a todos y mäs que a nadie a
la ntzilectualidad de esta comarca, pues sus producciones cientiLca4 no se dan a conocer como debieran, y no digo mäs sobre
t'este punto, pues conocidas son mis ideas netamente unitariatas a la francesa."
Aquesta opinió tanmateix fa trontollar. Ha estat moltes
vegades plantejada, peras mai amb la ferma expressió actual.
Allb del "hermeticismo"—hem de confessar-ho----ens ha sobtat.
Nosaltres voldríem efectivament que els treballs i els
bree dels nostres homes arribessin a incorporar-se a la cultura
rtundial. Si -perquè tal cosa arribi és precís escriure en espanyol,
cal declarar que ens sembla molt oportuna la recomanació del
dador' Biezosit. El nostre amor al "dialecto regional" no ens
ha de embenar els ulls.
Nosaltres, pub, de moment, no ho arribem a capir.
Saben per exemple, que "Solitud" ha estat traduida a
trole idionses, que la Universitat de Freiburg ha entes perfeetement "L'Arquitectura romànica a Catalunya", i que treballs
d'un eminent cirurgià català escrita en català han estat citats
en el Congrés de Cirurgia de Londres: Per aquest motiu no
arribzin encara a identificar-nos amb el doctor Brezosa ni amb
el doctor Murua.

Una lletra de " Vic-

mi roneixenca parlant-los
qualla necesitat i pregant-los
que ens donin. cense inda tardar, si no poden p is diccionari
romplets, que requereixen 'larga
Lo II-hierre e indiscutible es- pr o nunció, (lintel mear: una
eriptoeti haeional que firma eiin'ie (be bneavularis monogräa rnb psaudimim que eneapea- fie s . que ene treguin do les mis
apremiante estretors; tasca,
. ¡a aquestes rattles, Ita ingut
aquesta. 'per denles fácil. la
1-m'alar tradreear una Hidra a quo.
d'una banda al eatalá no As
l'inspirador claquesta -Päaina
!lengua !tova ni pobra, sino
d o C 'e ncieS-MeiftijiMS". el Par una
que
eanegut plenitud i digty nir doctor Puig i Saiz. :lo,ìanlnitat do sobiratia. i en temps de
s la sera valuosa opiata sobre
son domini
hi hagué cosa en
la ida — fa feries araronada
el mon que no la drix,cs
donar a la publicitat un da ah non)
propi; i d'altra bany'
da letapuiir;s:
da, sobren entre vostes Huleis SataeAlbert els tres ap eareadere rEarvins, re' .77 15•• COnr AWS, QUA
paros par a desenterrar (lela
•
arob eleMoStras, I S'obre tot
valle dornments tot allO suscepaea dreettrdfr-li cine ens
,mie7trobAs era-a-rizo al tible de recobrar l'ant iza- vitalitat expressiva i estudiosos ex",••. teq pla de .fer que el vera1-:!ari,,fos obra da tots. fugint cursionistes que reeittlin del no,•• a • nersonalismes que a nosa!- ble els tresors ile veas que creuen mortes o • inexi s tents els
- ella ho sap prou bA
repugnen extraordinaria- ciutadans, avesats a la italig:m
gla castissa deis imanes :lenDonada la
' impnrfäne'ia del te- guatees d'aluvid, p,w;.) que ro• i del nom de l'autora. (Talen) manen encera Uesques i arolas 'arigoles i els
c-n ens.
els Ileuidors n'oses corn
d - l e "PAgina",qiir inserim un roman ne, entre ets rrinanins i
les
fat•
igoles
de les r.as.res valls
f"-,..nent de la dita 'letra, 011
les nostres •mrre:,. •'P•'• gint) pamirla cálida i bri- i Aixf. no ral que 'II digni el
P ar t l'atiologia del nostre pobre
que m'ha salisfef veure apun•
lierLireicionat treball.
tar el maleix de:312 niel! an
de LA PUBLICUAT.
sempre intereasat i"Página"
el moll que em plauria que
fonent ta riquesa i la pur,,ingubs la seria re/trazarle, lo.a d e l l exté an el punt a que
tee les perfrecions possibles.
111 : arriba, avul el (m'al/t. erre
"Refer un idioma deeaigut,
o" . AS d ' a.P. Sp1.1.1ta necessitat conrear de nou i an forma inpo relar-hi la's vous eie'ntifiques.
a^ti.gi1Ci a i modernas. que ral- tensiva un torrar deixat en errnat duran! interminables diee e ,e, per fer-lo un noble 'i
1 . 4estruntent d'expiesató par railes, no As. no pot Asee obra
.mfe-elügenf. rom ho As d'esforens isollits. sine) de llarpa,l ent (mea col-lectiva: per.
nrr als que nomA g Ii dema- ga
M'a)
art senibla molt hi 1am
, roe serveis de la
bA que no reservin i elaborin
v • da ehrrent o lee galaniee
annesla obra en renarlee cióene al pedir. minó q ue la "torna
lirfi de les rones en qua
n'As mi fa sentir anueata ne- a la zona franca dels perihdice
perque tothom en precio:mi coe-asitat. MI en la rrolulica ir, que neixement
i hi pnei el Osad. Inc ' rostehe efs professiona l is quia tarea: percute eadasefir-hi nerti •
pectrinfors. han de reeArrer
el seu granet d e sorra. he do•
Wypressar-iie a "m;rffrani el sien cap de mà, nps huP', eatrambadirmea o a barba
mils que sien, a fi ge,Ter mes
e " ----os peíratlara. que mantenen
4natra flenriti extranrdinä- Horda i més enm fa, lb restauració tntegrftï del /mitre
r : - - ent eqr 1 esolendernse
,idloma.
• .."%t4IIM 1 antat madura. ent1 melle de duhte. por asan' V - 'l a mea graos elova ei ons. en
e l '4e4erstrismia rüste d'un die.
AQUEST NumEgo HAIsiOrt ilti be :ea gas Ara ea PASSAT PER' LA CENLA,
e eta aer ver tee4g e de
SURAetlefem a a
•
1c -

tor Catala"

alfli

»id eo
•Comby-r
*Lee »Mona caiebree:per iele 1
seus'artistes, per ele-setas belfa ;
ofici s: e par ele sena iddatistim ' •
eón tes que han donat ale satis
nene lae joguines més instinto.

•• •

¡ole glä- ala
115 1119 ,
•
••

*ralla

kra que s'acosta la diada deis
1 atxt) he cert; miran ele palReis, ea visillos de da qual tolo
els pares s'han de preocupar en sos. del Nord, les pittries deis
escollir les- joguines per a la hoines forte i dels esperits seaova minada, «idean oportu- leeteif, :mlreu ea 'Sulstraf'fitlreu
ia Frenes, on ele infante tenen
nes aquestes catites.
No serem tan radicals com ja diette sau la flama inspiraSeguir', el qual eseritt: "Si em dora . del geni creador, aquest,
dien amb guinea -joguines ju- PM Que inflama l'espérit franguen els vostres infanta, us diré cés en una mena de triomfal
de quina mena d'homes i de do- epifania. Mireu i compareu. En
nee ells seran el dia de dernit", aquesta :paises és on mes ea
pera) Si thrern que és multa da P enS ee en des joguines 1 on els
Influencia que tenen les jogui- artistes hi dediquen Hura trenes en la formuló de l'atiima balla t Cure humorismes. lieu's
infantil en totes tes seves .dt- aquí un gran camp obert da.
verses facetas de gustos, d'in- tan »ostra, que cal observar
clinaeions, do preferències, car i ordetiar en cada cas.
Mes. ultra aquest aspecte
si l'educació ea la !oree que
despees de l'herencia marca educador, les joguines poden
arribar
a ésser nocives per les
mes l'empremta al carácter de
caves .propietats qufmiques u
bi podein. dir que les
joguines St3/1 'd'arma preferent ffsiques.
Ena cal parlar - breurnent dele
de l'educació".
inconvenients qufmice i .física
Cal -considerar les joguines
des dels tres punta de vista se- de les joguines, ja pelo colore
amb que són pintades, ja per
güents:
les superficies angulars o taDes del punt de vista de da
llants deis carees. Haurem
diversie, des del punt de vista
de l'educació i des del punt do d'evitar que sigma/ d'un tomang
massa petit, ear podrien mero•
Insta purament higiänic.
duir-se en l'aparell respiratoLes joguines no sert pas per
com tamb6
als infants „up simple passa- ri i digestiu, aixi
temps; són objectes de primera els fabricats amb eubetäneies
necessitat, no tenen pas per massa frägils (porcellana, vi.
únic (Mute assegurar als pa- dret, etc.), les joguines detores unes hores de tranguilditats nante (pistolete • canons que
i de 'repòs. No, res d'això; des funcionen amb pólvora, etc.)
Haurem d'evitar, finalment,
joguines diverteixen i desenrot!len la petita ànima i distreuen les joguines de pom i de coula frivolitat i la malenconia de re i de goma vuleanitzada,
les hores rnonbtones. Priven ale com les pintades amb colore da
joguines a un infant i ell can- nelines, sobretot les rosas, fabricades arel> nimi (beid de
rA veneut per -la tristesa i les
seves activitats fisiquesi i 1:00- plom roig), les grogues i els
blaus (carbona( de plom), els
vals quedaran'esmortuldes.
Peró no es això sol. Elles els colora violeta, rosa , negres i
blanca eón mes inofensius.
eduquen, i aquesta potser
El t'unís atenua l'efecte dels
la primordial missió seva i
també el mis gran perill: per- colora, mes no baurem de reque les inclinacions de la vo- fiar-nos molt de les seves virluntat a que elles poden donar tuts.
.11loc si celan ben orientades,
constituiran un gran bé, i en
cas contra'''. un gran mal; es
per això que creiem que aquest
r5 el punt primordial que cal
escal ir mes deliberadament.
Cal. dones, saber triar les joguines feina dificultosa; perque
eseapa en cada cas de regles
generals, i perquè en cada intant es menester un estudi particularista.
Aneas, perb, a donar una impressiö de conjunt.
Hem da procurar atraes '1lot que les joguines serveixin
infants per donar-les una
primera i itnpartant Ilird de
coses: Ja que Vinfant is massa petit i massa inexpertmenlat per elevar-se ell mateix, fans
a la comprensió del eran exterior i les coses que C,illOn al
domad dele. ecus sornas sün
massa grane i massa conejal •
eades perque aquests les puguiri capir; ,Is menester sialplifirar-les aquestes coses, i
aquesta simplificarle, aquest
abisme entro el atún real ale
de desproporcions i el gran de
recepeió deis sentits infantils,
l'omplen perfeetament les jogui
Cursets per a merare genenes. lo sem, per exemple, en
l'Institut
presencia d'una nena una gran ral:, lirganitzats perMancomudama ricament ataviada: aleó da Fisinlogia de la
per a Finfant és Iletra morta, nitat i l'Acadèmia i Laboratori
As massa gran per arribar a de Ciències Mediques de Catacomprenclre-la; posem - li a lunya.
Programa del primer curset,
';1 • 11 tn eVeS mans una nina vestida de gran dama, Piafan', a ciirree del doctor R. Carrasco
Formiguera.
tot seguit. espontàniament,
tingrä i la comprendrà. La joPrimera llió. — El descoguina no ha tingut necesitat briment de la Insulina; Electas
de cap presentació. es una ro- fisiològics; Idea general de da
sa que la pot palpar, que la pot valor terapèutica.
t n-n rnbar en tots sentits i a la
Segona elle& Ftsiopatoluqual es dirigeix de tu a tu,
gla de la diabetis; lebrmes clf. :o un espera d'igualtat que niques; Evolució i pronòstic.
allunya tot temor. I aquesta ha
Tercera Hiera — Principie
estat una gran lliçó de coses. fonamentals del tractament;
Ella, la p ina, li ha panal amb Técnica del tractament dietel'expressió dele, seus ulls de vi- tic; Profillnia 1 aradament de
dre, amb els colore dels seus les complicacions i de-Pacidosi
v a Stils, eltla ei ha donat la greu.
impressiá i la romprensió del
Quarta Hiera — Papar de la
que da la indumentària femenina, de len dimensions, de la Insulina en el tractament de la
resistencia física dele coseos. 1 diabetis; Indicacions i contraindicacions; Normes predique»
a l'enseins ha innata en' gran
per a l'administració; Perilla t
manera les seves •sensatSions.
I aixb prectsament es el que• manera d'evitar - los i combahem do procurar que siguin treas; Control . del tractament.
Quinta 1110. — Casos Mle jogurfies definidores i perfeccionadores de les nociones in- I(tics; Demostració de matodes
tellectuale 1 de les impressions I •cliniques i de laboratori.
Aquestes llieons començaren
sensorial, d'imatges i de sera
saeions i que sclonin a l'infant ahir, dia 27, i seguiran els dies
les idees matrius de color, de 29 'de desembre, i 3 i 5 de geperspectiva, d'ordre, de dis- ner, a les set del vespre, al lo•täncia 1 fins les superiora da cal de l'Academia i Laboratori,
• gust, dal deure i de l'ordena- Lldria, 7, principal, i cli dia 8
de gener, al Einatori par a'
ció.
L'infant té sobre lea aoves »- Diabattea, earrer . de Negreverguinea un dret de propietat que nis (Bonanova).•
a voltee Miurk de reivindicar.
L'assfstancia a equest cureet
El gen- egoleme inatintiu llui- de 'Ilimitada. i gratutta..:
tarà contra ele sentiments conAmb la g ario de curséis que
traria, pera aleaboree la jogul... ds iniciada pel que ara s'anunna li parlare' al sentiment molt cia, lea enlátale organitzedores.
abans que la red, j pot, ,d9aee 1 una-de les quals, l'Institut de
en aquest concepte font
Fleiologia, ita,l'encerregada
'sensaoions d'ab ordre elevat
,eontred de la Insulina, per de-• • ..
noble.
•,
• .Isesiedd de la Universitat de To- •
'

Insulina i Diabetes
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Ase, oom s'he de traduir? —
Per anea o nansa, indiferent,
ments
Luego. pot traduir-ee
per. lavatge, que es ben catara
— de la matebta arrel tenim
lavativa. lavatori, .etc.,.-; per
sentada, rentat. ele.
Laringe. — Correspon a la=
rinx, aixf,com faringe . a -farinx.
Els adjectius són: laringi, laringia; farigi, faringia.
Elda i °re g la. -a- Les contusiona de valor d'aquests croe
mota, originados per no correspondre exactament als mote espanyols "oído" i ""oreja". foren
ben resortes i aclarides on una
conversa filnlegice publicada a
LA PDHLICITAT ja fa lampa
Heu's aquí un restan:
"Orellae vol dir ala port. extenor de Pergatt pe irbrgan de rolde"; amb la primera acepció diem: -Tenle les
'orelles !largues"; arnb la segona: "Xiular les orelles". "elida"
vol dir 1-acció d'oir" o el "sentit ande que copsern els sons":
"Me?) ha arribat a oida Il05tra" , "Tenir rolde fina".
podem usar "orella" en lloc
d'"oïda" ("Tenir l'orella fina").
tal com usem "al!" en !loe de
"viste" ("Tenle bon UN"), pecó
no "oida" per "orella".
Aixf direm; "Orella externa",
mitjana" 1"orella inrerna"; i l' ebrgan de l'oïda", "el
sentir de rolde". "arribar a oída
nostra" (mal oïdes"). pecó
tambd "arribar a les nostros
orelles"•

Ele neme dele dita de la ml.
—Sobre malear. punt de (dologia medica hem rebut dues Motees (les dues han arribat a les
nostres mans ben endarrerides
per motius diversos, però eernere agens a la riostra voluntat)
que per esser de qui són ens
plan comentar-les.
Els dos comunicante es lizaven en l'errada d'impremta remesa en la "Pàgina" en que dontivem el noto dels cinc; dits. Allí
es dala oue el dit vulgarment
dit "gros" se n'havia de dir
"pobr e ". En la pä g ina eetztlenl.
s'aviar que havia d'Asee!' -porra". No cal, dones, insistir. Tarabe hem sabut posteriorment
que en cartee comarques se'n
"polmell".
Respecte el pela, "cinquè".
ram PI denomina un dele nosfree eomunicanre, cal emprar,
sc aone lotes les autoritats, el
mot "menevell".
Referent el mot "milete/0e referint - se al dil "mig". de moment ene abstenim de donar
cintes! a.
Els nost ra : ematinicant: aporten. a mes a mes. noves :menee-me a lee peeantes sa eatu_
diades, treballs que els regracien'
Les novos acrmcions són les
se ga r-aire: "Boseo ga", "Enveja"
i "Llore", que equivalen resanetivament a "chichón", "antojo"
"tiroides".
Respecte a -Bossoga",
renten' mense reserves; Ce molt
millo r que la que värim trenes
criare nosaltres.
La permita "enveja" també
creiem ha darreptar-se posara'le nl costat d-antulls".
En canvi del mot "Ilefd" an
diem el matelx que de "Iletada"
que popularment s'aplica al
"näncreas". Creiem que cientfficament se n'ha de dir "tiroidea" i "pänereas", exclusivament.
dels comunicants aseenyala al g una varietat de retas
mote botànics que agriara també molt i que tindrem en compre en la redaceire del vocabulari de terapèutica.
Esperem, tant de l'un con: de
l'Ore, que no sere l'etima vegoda que vulguin donar-nos
Hura autoritzades opinions.
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• TITOL8 OFICIALS
La 'Facultat de Medicina (reina
graus i tftols de l'Estat i tiruls
universitaris.
•
Ultra alzó, dóna un eertitieat
especial- Indican t la naturalesa
dels•estudis 1 Iluralurada, aisl
com els treballs que hagi realtizat test doctor o estudian,
fr ancés o estranger, el qual hagi seguit amb regularitat un
cura de perfeccionament o hagt
treballat en una ClInica o Laboratori.
Els graus i tftols de l'Estat,
eón:
a) Titol de doctor en Medicina.
b) Tatol de eirugia-dentista.
e) Titol de llevadora.
a) Titol de doctor en Medicina
El Mol' de l'Ealat &inri drer
a exereir la Medicina en fofa
VextensiO del territori francas.
'La durada deis estudis .es de
;cinc anys, .ureint els guate etg
estudiante prenen vint inscripcions trimestre-la
L'ensenvament As 'Arfe a la

I»

Faeultat. teenic als Laboratoris
Hospitals.
i elfnie
L'estada As obligatòria du
rant, els cine anys d'estudi s . i

dura cada cure nou meeos.
raid els guatee primers anys
de fer-se en la Facultare en
rama, durant rúltim curs, la
Facultat autoritza el que es augur ter en un estahliment qualsevulla da Franca n del estrenara. . El servei d'internat dele
hospitals reclutat millanrant
els concursos organitzats per
1-Aeeistance Publique" es concadera equivalen! a l'estada en
Medicina o Cirurgia.
.A fi de cada cure hi han PxäfrI P/1 3. En cae suspens en
una o mes meterles. l'estudiant
por tornar a examinar-se en
octubre -novembre . En ras d'e
nou suspens. l'est ndiant deu
examinar-se de totes les asigfletares de l'anv.
Les meterles estan repartides
aixf:
Primer any. — Estada en els
serveis generare de medicina
cirugia. Treballs präcties. Primer semestre: Direcció. Segon
semestre: Histologia. Fisiolngia. Cure teerics. Primer semestre: Anatomia descriptiva.
Patolo gia general elemental . Sesea semestre: Histologia, Fisiologia, Exàmens de fi de cures.
Primer. Proves präetinuas: DiseeeM, Histologia. Fisiologia.
Secan. Provee orals sobre els
programes del curs. Anatoma,
Histologia, Física i Patología
general.
Serena any. — Estada en els
serveis ganarais de medicina 1
eirurgia. Treballs präcties. Primer semestre: DiseceiO. Seurin
semestre: Histotagia. Fisiolagia. Fistra. Química • Cure te?nra. Primer semestre: Anatomia descri p tiva. elements d'en,briologia. Segon semestre: Hislnlogia, Fisiolcszia. Oadmiea. FIsica. Examen do fi de eure. Primer. Provee prketiques: Dise:'ció, HiatologPi Fieioloaia. Fielea. (Mímica. Sruon. Provee (-wats
sobre els p rogrames del ruta: i
serveis dele programes del Irtrner eure.
Tercer any. — Estada an els
serveis genarals de medicina
cirurgia i durant el segon semestre estada i Ilieons en els
serveis de clínica infantil. Esta da de tres 111CSOS al In:di en turnt
clínka obstetrica. (Aquesta estada pot for-se. al comeneriment
del quart any . ) Treballs prärsties. Primer semestre: Obstetricia, Bacteriologia, dernostra _
rions de medicina PU/Primer/tal.
Segon semestre: Medicina opr.
ratbria. Parasitnlo gia. Curs trb_
rirs. Primar semestre: Pateangia externa, interna, experimen.
tal i enmarada, Obstotrfeta.
Beeteriologin, Per:Imitas o g g.
Segon semestre: Patologia externa i interna. Examen da fi
de eurs. Primer. Provee p rimt iones: l'iledirina operatòria.
Anatornia topo g räfica. Obstetricia. Pacteriologia. Parasitologia. Segon. Preves orals: Anatomia topogräf lea. P a tologia externa. int p ena, experi m ei n 1 al.
Obstetricia. Bacteriologia, Parasitologia.
Quart any. — Estada en els
serveis generals da tediiina i
eirtirgia. Estada i lliçons d'of-

ronto, al territnri espanyol, es
propinen facilitar ale metges
de tot Catalunya l'adquisidd
dels coneixements • teórica 1
pràctics indispensables pe r
tahnologa i
usar la Insulina en el tractament de la Diabetts. Els metges logia uDrant el aegon
(re estada i Hieons a la cliniea
als quals Riza interessi. són protir malalties de les ales urinägats d'adreçar des seres indiretejen* i suggestions sobre rice. Treballs präcties. Primer
semestre: Anatomia patológica.
Roe, data 1 hora mes avinents
de poasibles metete, 1 també Segon semestre: Farmacologia.
llurs sollieituds d'inscripeló. a Curs tebrie. Primer semestre:
•patológica. Patologia
qualsevol de les entitett ~ten- Anatomie
externa i interna, Farmacolotados.
va . Sesea semestre: Patologia
En general, aquests eursets .*terna i inteena. Farmaccilod'assistiecia
seran
limitada i gua. Segon semestre: Patologia.
mitijanyant matricula, l'import externa i interna, Farmacolovariar
de
50 a 100 gia. Examen, de fi de curs . Prideis qual
peisetes, amb Pexcepeld del mer. Preves practiques: Aneto primer, l'aselstencia al qua!. min patológica, Materia Medicut Ja ehe dit, 611 itlimitada 1 - eri; Farmacologia. Sesea. Prcigratuita.
aide 'Orals; Patologia interna,
:•

externa i general, Anatomía pe¡
tolbgice, elaferia medica, t'ate
maeologtásaes
Any einelne. Estada en:e
serveis generals dc medicina-,
cirurgia..Prinsee semestre: Este
lada i !bruna - a la clínica d
malalties dial eislema nervid
Segon semestre: Estada allieent
en lea clfniques de dermatela
ele. psiquiatría i malalties con
raeioses. Treballs prectcs. Pr1.4
mer semestre: Higiene, QuitiltSeelS
Ciì. Sionlatologia.-Segon semesel
t re : ) le,ta . ttlit
Toxieologiej
Curs - lettru - . Primer semestraei;
a
Medicina legal, Deontologia,
glena. Terepeur lea. F.Zämens
fi da cursi. Provee prectique
Higiene. Sromatologia. Medie'
legal. Provee orate: Terapettri
ea. Higiene, Medicina legales;
(Morfología, St oniatologia.
.Exereans e elirlica.-~ests1
erl e.reerie san free. i es fart dis4
' m'As 'deis cine aiteo," d'estudie.,
Primer: Un examen de Marea
gurúrgica i de terapeutica qua
rürgira. Segon: En examen de 'I
:trifulca objtetrica 1 terapèutica
ohstetricalaTer6er: tense:remen
de cafre médiekletereaeutica
Médica. TOt estudierit sospès en
un dele_ examen rtfnics no pot
tornar-se a examinir fins desores -d2una-nova estada de guata . mesos.
Tesis. — El tfteil de doctor
rs llena a qui desPres d'haver
aprobat tots els exämens fa una
IPSiS sobre un tema qualsevol
Els exàmens de rlfnira i la tesis han d'éeser t'ele en una sota
Facultat.

b! Tito( de ofetsinifik-dentista.
Els estudis per obtenir aquest
tito l dure"; rifle anys i es poden
fer en les Facultats en les quals
aquest ensenyament està organitat o le en ele establiments
lliura d'ensenyament superior
dentare Per comeneer els estudis is /wad:: que tots els estudiants sien franceses o estrangera. tin guin mes de setze anys
i tinguin el Mol de bachiller o
da l'ensenyament primari superior.
Els estudiants nue justificruin dos anys d'estada sofreixen
un examen en la Facultar i Ilavors poden començar els tres
ultime cursos. els anafe eón el:
verament escardare. En el primer
any s'estudien: Elements date
natomia. Fisiologia i Bacteriologia, Asepsia i Anteepsa. Anatima i creixenea de les dents.
Treballs präctics operatoris i
protestes. En el segon any: El" ments desemiologia medica i
auseultació del cor, Odontoloe
ala i higiene de la boca. Teehalle .präcties da clínica dentäria i de laboratori. En el tercer
any: Clínica dentäria, operatbria f proteeis.
Cada cure acaba amb una
prova sobre les materies de
l'any.

Els eetroliants dr medicina
poden obtenir el titol de eirurale-dentista cense examinar-se
e les materiee del primer cure.
e' Titot de llevadora.
L'ensenyament estit nr g anitent alhora a la Facultat de M dielna i a l'Escola de la Mate r
-nita.
Els estudia duren dos anys.
P3SPri t m'eras per romenear-los
tenle 19 enes. tenir tftn1 d'estudi= secundaris o be un ,.quivalent. o hi sufrir un examen.
A la fi de cada curs hi ha examens sobre les meterles de cada cura
Les alumnes de l'Escota de la
Melernitat eón internes; mena
g en i dormen a la mateixa escora i paguen 1,000 frenes
annals de pensió.
El nrimer curs de Itecote
do la Maternitat pot Asser subs-tituit pal anrrasponent da la Facultar de Medicina,
(Contintlarä.)

Jordi Guasch

Unl nava aorPtble per la
natalltat de la postra era
Hern Ilegit ara!, veritable complaenca en teta els peribffies diaris una
nava !mili plaenta referent a la natalitat de la neutra estimada Catalunya.
Entre les melles i valuoses atlhesions
que ha rcbut el general Primo de Rivera dels ciatadans barcelenins. cal
fer constar especiatinent (i aizi ha
han fet teta els diarist la del matrimeni Huelin- Rocamora els seas

dotze fills. Nombres. ceta a amaina
ir la mubinatalitat.
felicitem al senyer de Hucha i el
posem com a espill de totes les Ilars
cata/anea presenta i futures.
de l'eugenka i
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"1. 14.471/01,1,i LA C61111DIA:',
Hom din que a mitjans del prb,xim mes de //ni' tindr3 Roe al tea' tre de la Comédia l'estrena, de rie,pirat s ¡toema el.'éterna limita", origiI,
nal de-N'Antoni0114 Bertran, posant-lo en escena la companyia que
tan encertadament dirigeixen els actors Claramunt-Adrià.
,
1 Contra remesa de 25 eh-'
quietes blanques de les que
T'ATRIL OATALA ROMEA
;van enganxades en el • pot
L'Empresa del nostre' teatro,
, de la Farina Lacteada Nessempre Nieta lea tradicions de
tlé, es regala/1i una prela nostra escena, es proposa
,. alosa nina i un bön numeavui, com en anys anteriors, cerat per al sorteig d'una
lebrar en aquesta data la funnina de gran tamany.
ció deis Santa Innocents, dispoAquest sorteig s'efectuarà
sant el següent programa per
entre cada cent partitiaquesta nit: Estrena de, la copants.
media en tres actas . "El viudo
Les etiquetes poden protrist",-adaptada de l'itatin. per
sentar-st a les oficinas de
Joaquim Montero. La segona part Sol programa és la desSOCIETAT NESTLE, Grantinada a la innocentada, comenvia 'L ayetana, 41 . Barceçant per una conferéncia sobre
lona.
el teatre del Nord, el del Migdia i el de.. , dos quarts de den,
i acabada aquesta es represenjamomMOWIMMORIMUNIMMe tara la farsa renovadora de la
técnica teatral, de la que n'és
autor l'insigne dramaturg En
Pira-nello. "Sis autors cerquen
un personatge". Amb tals elePelits
Manis no es dubtós aventurar
que aquesta funció d'Innocents
serà un triomf complot.

a So cie
- tat

es le

ARQUITECTE
Ex-diputat a Corta per Barcelona, Director honorad de !Escota d'Arquitectura
le Barcelona, soci d'honor de l'Associació d'Arquitectes de Catalunya i de la Central
l'Arquitee es, Acadèmia de les de Belles Arta, de la de Bones Llares i Corresponent
de les Belles Arta de Sant Ferran, Ex-President de L'Ateneu Barcelonès.

Ha mort, havent rebut els Sants Sagraments
La seva esposa Na Maria Roura, els seus filia Maria, Anna Maria, Pere, Dolors, Felix 1 Enríe,
fills i filles politiquea, néts, germana, ge rmana, germana i germanas política, nebots, cosins
i parents tots, en participar als seus amic s i coneguts tan dolorosa nova, els preguen de tenir-lo
present en llurs oracions.
L'HORA DEL SEPELI S'AVISARA OPORTUNAMENT

Mis blandirás
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mestra de f(44/0e..."414

iie nado et Jton YeerAW.,,ejtka
'5: Madeleine Roch ?t. .rean YOw-nel en La odian» de IFMNilleed.
- Dia 6: Madelebir Rech .et
Jean Yermar, mí iktptio. Pins
el del corrent els secarr regor.i....
vados des localitats als senynri •
que bes posseiren naire!
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TF` A TRF, NOVF,TATS
red, en una eonferencia. segons Mascota amb Txilxorin, ha detelegrafien de Nova York a la clarat a propbsit del confliei,e
CNIC asul•TIle
"Chicago Tribuna". la tribu dels anglo-afgatt:
oran eemvani1e Interimehmai amo.
16 anys, per aeompanyar
maquigius. la història deis
"Amb molt de sentinterlt ra- JOVE de
Miles. maestre. °Matee' 1 'miar
representan& es necesstta. ESquals es nos antiga que la deis bo noves que confirmen el pe- erture a LA PUBLIC1TAT, B. T.
cl t b.P OPUIT e ele. //oven" 01111111ir
azteques i dels indis Jucatan
rill de guerra entre Anglaterra
. •
rD-rilecallie . &n'in Dones reterenAvni, e//remires. alada dels ameAndes, Aquella gent. ha dit i Afganistan. Saben que Fulti- »F Uaa eles. Basuread absoluta en
rents, raras, a dos (mafia
DE CATALUNYA DE L'ESTRRANGE dels
acreditada en diversos cerlidl'explorador. conserven la tra- matum del representant anglos el votant,
cine,
matmee
e=
perial, i nit, ß croe
&elija eollocartO. Escriure a LA
quarts de dan:
dicid del gran diluvi cona tols a 1:alud no demanava pas tuAf- ests,
PUBLICITAT, número 157.
E
p roerama. OVSC10011 conels ¡toldes primitius. Culberton ganistan de ron-mea amb RasDIMISSIO DEL GOVERN
VALENCIA
tinue g • lintrepid 1 remesa doper a lot. de 18 a 22
mador Franela, ama eis setts
ha trobat en les tribus instes, sia, sind que la suggestiO • ha es- MINYONA anys. es necessIts. PreJAPONES
El partit Vasas-València
Volt neme lielveto«. mora
Ç
R
eserture a LA PUBLIl'Est de l'Equador. prop del tat teta oralniont en circums-' ferida catalana,
L'espertaele roes einoeinnant
e
n
de
B.
T.
J
.-Comuniqu
(Per telefonema)
París. 2 s'ea vist a Barcelona'.
Rin Nip, i partieularment en els tancios a ign 1 fical i ves ; qua nt les CITAT,
Eis divertits
oriemals chama
Toquio
que
el
Oithinet
ha
preS'ha cclehrat el partit Valencia,'ai,-adora. una inentalitat
•ernee/1 nedß
insinuacions de la. premsa an- VIATJANT-aglu"."•awg:7,`,.BELI:
del
Liceo
Teatre
Gran
sentat
la
dirnissid.-Havas.
La famosa troupe
Vasas, que ha resultat molt alteressaltador»,
gran eleradfssitn; no roben, es glo-indua sobre els preparatius C1TAT, B. T.
únira al Möll,
guanyant el Valencia per 2 a 1.
temen [miro ella. rte. De tant militars lio Rtissia contra AfgaIland«,
Dama,
fundí".
20
de
propietat
¿a
EL
COMPLOT
COMUNISTA
Prendran
'part Ott atateAtes N/1Cal ter constar que en l'equip lo. 8.°feretz.
en tant , porb, es deixen portar , nistan. Pm ea I desaten( ir- ito MINYONA de
PUBLIBerlinaana"LA
(10ns els notabillsslms artistas.
de i abonament. L'opereta en
cal jugaren alguns suplanta.
Lisboa. 27, -S'ha negat a aquesta
per golafreria. al canittaliantm formalm e nt i completotnent. La CITAT, B. T.
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SERVEIS DIRECTES

LINIA A. CURA-MEXIC
El vapor ALFONSO XHI sortirà de Bilbao el
dia 16 de gener, de Santander el '19, de Gijon el
an, de Corunya el 25 cap a l'Ha y an& i Veracruz.
• JEIA A PUERTO RICO, CUBA, VENEZUELA-COLOMBIA I PACIFIC
•
El vapor MANUEL ARNUS sortirà de Barcelona el dia lo de gener, de Valencia l'o, de
Màlaga el 13 i de Cädiz el 15, cap a Les Palmes,
Santa Crea de Tenerife, Santa Creu de la Palma, Puerto Rico, Ra y ana, La Guaira, Puerto
Cabello, Curaçao, Sabanilla, Colombo, i pel Canal
de Panana cap a Guaiaquil, Callao, Moliendo,
Arien, Iquique, Antofagasta i Valparaiso.

gener, de Vigo el 25, de Lisboa el 26 (faculta-

eiva), de Cädiz cl 28, de Cartagena. el 20 de Valencia el 30 i de Barcelona el 3 de febrer. cap a
Port-Said, .Suez, Colombo. Singapore, Manila,
Hong-Kong, Xang - Hai, Nagasan Kobé i Yoko-- Sana.
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Teatre Barcelona
Temporada de Tardor
Gran eompanyla de comedia
ALBA - BONAFE

Les trobaren a les cases
següents: Suprema, Pelai 56;
Lortsg , Codina i Rnig, Trafalgar, 3; E. Seldlling, Ferrán,
23; Berislain i Cia., Ferran,
Laplana i Cta., Ferran, 15;
Vicens Ferrer, placa de Catalunya, 12; A. Valverde,
Comtal, 9.

GRAN CINEMA DE MODA
Notables natal i trio
Al jI, divoldro , , tunda • n • lerfa. Snrui164 San: Rieardet repOrter, pel
sellador loes aran, turbara 'Tal¡ale'. LAO: Sota la neo, drama
Mai-ja Jarotmd;
Dillunt de liarle, de molla broma: Revista Pathe, Dema, dissabte,
l'e,delellOnen I de rano . : Violetas
imperial., roca mundial tuns snrutlús de la g ran estrella Raquel
Metier.
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EL INFIERNO
Nil. a un quart donar. Gran
moda. Primera representacid de la comMia en tres
arlse, de Caries Arniches ;
Joaquim Abati,
EL•yPREMIO
NOBEL
,
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verdugo de Sevilla. Nit, El
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Diana-Argentina
Excelsior
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PRODUCTES HORLINE;
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AOJA d'HORLINE (tintura t'aprensiva per ala caballa
Manase 13. • DEPILATORI (actle 1 ladeaste): 5. • POLVOS (locdt
adherente): 2'50. • CREMA¡evita les aeruguae 2'50. - MOUA
DENDFRICA (en comprimas efervescente): 6. - SATHOL
MONTRY (sale cloral. per a asa» de peus) 310. • SANIBEt
(comprarte al bay-rhum. per e regenere r si caben 350.
..m Mural • Domo
O

totablImonto DALMAU OLIVERRN. e A.
POMO DI L'1111)U311311. 14 • NARCILONA

FONDA stmor;
MENJARS A LA CATALANA
ESPARTERIA, 6-VIDRIERIA, 12
Telefon 1378 A.

LIONEL
FÁCIL MANEIG

Passatgers, de 2 wg. 100 Pies.
de 3 ag. 400

CAP PERILL

Mercaderies, de 2 wg, 75
"
de 7 wg. i00
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Fábrica de Productos Cerámica

de Vedada i arti.
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Gran Teatre Cantal t
Gran Cinema Bohemia

Walkyria
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Monumental- Pedró
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Mea, in jornada; Tm a/ palo
de les tempeMeM, I »mana, per
tase ercatorti.
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le, histórico drainatiea, repartida en volt jornades, projectantse la primera Entre geles, intet
ressant film dramàtic de gran
presenlaciö, interpretat pels
grano i populars artistes Alice Lake i Rodolf Vplentino; To.
mases panader, de gran broma;
La primos« Voronzoff, drama
emocionant, creació /Ir la (a.
niosa artista Ellen Iliteker; Revista mundial.—Diumenge,
estrena de la segona- jornada de
La torre de Rasgo. — Aviat, Ro..
bin deis boome i Teas al pala
de lee tampones, per la sens rival Mary Pickford.
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mono, Testament alees.
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Saló Catalunya

KURIIIIAL

lazo

fundada

Aeroplans elèctrics, de
corda mecànica i tira goma; tallen, construccions
GILBERT i MECCANO,
Nines SABA, teatres i
altres joguines instructives i noves
De venda:

SUPREMA
PELA!, 56 - BARCELONA
Beristain, Fernando, 1.—Pérez
i Sabat, Fontanella, 18. —F i oreno) Calvera, Rosselló, 241.—
Anfós Carbona, Escudellers, 3 1 .
--Magma, S. A., Maca de Catalunya, 17
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TIQUES LES LAMPARES 1
PILES ELECTRIQUES AMB
LA MARCA "LOT".

Iletrestats, Catarros, breve:Mete trapa. ha.lambe., Aleado« de les otee respleatorlee

--CINEMES —

FAMILIRIL
IDR8
iiX AvuLOAQPESTRINA
dtvenArelL rrarallds I seterte pro g rama, barrer dia ají; ramos.

Sublim marca

VAIGUA wHORLINE
l'obtmdreu &MIs. una lámpara i pila elèctrica de la marca
LOT, dinposant, en tot lloc i
a qualsevol moment, d'intensa Ilum.
Indispensable en les excursions i viatges; en la llar;
en la fabrica; per buscar
queltom en la foscor; en pujar l'escala; en la tauleta de
nit: en el maleti de viatge,
resultant sempre d'una utilitat incomparable, el mateix
a la Mutat que al tullí).
SOLAMENT SON AUTEN-

inestA0Ons

EXTRA=
/

AMB MARC DE FERRO

Amb pea otionts un ea lamo una splicaddi, seme ta~vos, seno olor deugradable.

al día
tren en pocs dies la tos 1 les seves canses. Contra la tos prenguin
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DE CORDES CREUADE S

Ele tabas
sigtd cota sigui, son considerata COM
ludid de vegeta. Sarcoma lona 'quema quanta caballa
bloom, ea /avenabas.
T'oda el dret al dome de rabdar-vos contra monta
islealkia. Amaba a ?dote ramal die.% t acomellable; temple-va arab Meten decana.
Aemeata lis la durara cooquests clentglea aquest
torran,. Timara prograntra, absolotamcat inofensiva
amas cap principi Mak o nodo, senas ai °mires de &tras de
plata. No ea farà pe:ludid a ?epidermis. no os fati malbi caballa. abad que al castrad, ademes de timar-los al
naW color Primaks, els seseltsaró anidad. tteleet-lee Is
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Per amemos ~MIL pm penes, per lisquicluls, per
que
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Prepara balsämic, •ntiskpiic i expectorant que obra directament sobre els
brúsiMIK alivia 303 segun 1 cura ràpidament : NO PERJUDICA L'ESTÓMAC

el

PIAMOS

malaltieo. No importa res la causa — La questid
vostis ti cabe!' blanca. -

11111•Mallifflimmummemsammasiongal

BRONQUIMINA

I

CABELLS BLANCS?

carrega del transport i exhibició a ultramar dels Mostruaris que li siguin tramesos al dit objecte i
de la coHocació dels articles la venda dels quals, com assaig, desitgin fer els exportadors.
SERVEI ESPECIAL. — El vapor REINA MARIA CRISTINA sort¡rä de Barcelona el dia
de desmebre, de Valencia el 24, de Màlaga el 26, i de Càdiz el 28, cap a Puerto Rico i Nova York,
admetent càrrega i passatgers.

na cubras:16

preparas ndrn
eotoarrnie
'efiPats'
etc4 lariPide 1 Mur,

Per que ti

AVISOS IMPORTANTS.—Rehaixes a families i en passatges d'alada i tornada. — Preus colmen- cionals per cambrots especials. — Els vapors te neu batallada la telegrafia sense fils i aparells per
a senyals submarina, estan dotats dels mér moderns avenços, tant per a la seguretat dels passatgers
com per al sen confort i gust. — Tots els vapcirs tenen metge i capella.
L'es comoditats i tracte que gaudeix el passatge de tercera es imanté a l'altura tradicional de la
Companyia.
Rebaixes en mitas d'exportaci6. — La Companyia fa rebaixes de 30 per Ion en els nédits de
determinats articles, c 'acord ando les vigents disposicions dcl Servei de Comunicacions maritimes.
SERVEIS COMBINATS. — Aquesta Companyia té cstablerta una xarxa de serveis combinats
per als principals porte, servits per Entes regulare, que li permeten dadmetre càrrega i.-passatgers
.
cap a:
Liverpool i ports de la Mar Bältica i Mar del Nord. — Zanzíbar, Moçarnbique i Capetown. —
Ports de l'Asia Menor, Golf Pèrsic, India, Sumatra, Java i Coxinxina, Austrälia i Nova Zeländia.
Ilo ¡lo, Cebú, Port-Arthur i Wladivostock.
Nova Orleans, Savannah, Charleston, Georgetown, Boltirare, Filadelfia, Boston, Quebec i Montreal. — Ports d'Amèrica Central i Nord América al Pacific,
de Panama, San Francisco de Califòrnia. — Punta Arenas, Coronel i. Vallparadia per l'Estret de
Magallanes.
SERVEIS COMERCIALS.—La Secció que per aquests serveis té establerta la Companyia s'en-
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LINIA A L'ARGENTINA
El vapor REINA VICTORIA EUGENIA sortira de Barcelona el dia 4 de gener, de Mälaga el
5 i de Cádiz el 7, cap a Santa Creu de Tenerife.
Montevideu i Buenos Aires
Coincidint anib la sortida de l'esmentat vapor
arriba a Cädiz el S. CARLOS, que surt de Bilbao
i Santander el darrer dia de cada mes, de La Corunya el d¡a 1, de Villagarcia el 2 i de Vigo el 3,
amb passatge i càrrega cap a l'Argentina.
LINIA A NOVA YORK, rima 1 MEX/C
El vapor ANTONIO LOPEZ sorda de
tetona el dia 25 de gener, de Valencia el 26, de
Málaga el 28 i de Cädiz el 30, cap a Nova York,
Hataca i Veracruz
LINIA A FERNANDO POO
El vapor CIUDAD DE CADIZ sortirà de
Barcelona el dia 15 de gener, cap a Valencia, Alacant i Cädiz, d'on sortiré el dia 20 cap a Lee
Palmes, Santa Crea de Tenerife, 'Santa Crea de
la Palma, les altres escales intermedies j Fernan,
do Póo.
L'esmentat vapor enllaearä a Cädiz amb un
altre de la Companyia que admetrà cärrega i passatge deis ports del Nord ¡ Nordest d'Espanya
cap a tots els d'escala d'aquesta líala.

LINIA A FILIPINES I PORTS DE LA XiNA
I DEL JAPO
El :vapor LEGAZPI sortirà de Corunya el 24
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Asga', dueo sesslons: a un quart
de clac de la tarda 1 a un «mal
de den de la ntt.
PELECCIO EMPINE
acevanata oeumem 1 Novetola
Ikatoloaali 41 poeta fatal, interpretada per Root OlDson: 111 RAM
inananwmt, formada Predilecta del
Programe %MOL (enero de la es
(loadora Etbel Clay ton: la 114/1-.
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Maese enisemeie, lima meseta.

' jitesis Mate" NO Matlate

Palau

Música Catalana

Diada tle Cap d'any, a les
cinc de la tarda,

Dissahte, 29 de desembre
presentar-id de la
MUNCHENER VEREINIGUNG
FUR ALTE MUSIK
(Initilnehi de Música Antiga)
de Munir, composada pele
eminents artistes
LI STADELMANN,
elayWmbal.
CRHISTIAN DOBEREINER

ANTIOA PRINCIPAL,
de La Bisbal

narsomona, de Barcelona
.ORPIO CATANA —

PEsTAURANTS
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sais) mis higlanto de
Barcelona
Concert tarda I IR
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Grandiós èxit del
Jazz-band VILA

viola de gamba.
ANTON HUBER

d'hmor 1 vlolf.
Programa seleelissim
grat a la
Música del XVII I XVIII mies,
amb obres de llamean, Couperin le (brand, Ariosti, Hnhnel, J. S. Bach, J. Ch. Bach i

Calefaeoló
44-5eeee-644.164.84.84.

viola

Telemann.

Conoort por lee ooblee
ELS 1111011TORINII, de Torroella
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Associació Música Camera

Exeluelvament per als »ole
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'EXCLUSIVA DE REVENDA
. S. A.
Es despatxa per a tots els
teatros i partits de futbol
5.1
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TEATRE ELDORADO

CONTRA

• nuestra ilmfbnloa de Marco..

Sardanes d'eminents metros laica. Any XIII. 15 nao de tiaentalans. Audició de Raid Jordi
timba LirMwes Populars
trlomfant, poemet de F. Pujol
i Sentada do cap d'ase, per
Diumenges, 19 i '27 de gener;
POrPs6 I be hm cobla
10 t et de lebrel' i 9 de marc
Cinenui Mama
'Programes 1 lócelitats, magatde- 1924, a les once del mati
Teme' ta/t
apr dé untelea de la Dnitt MuAimmunent • prooramaasa, Eapanyola, 1 1 3, Portal de-. Matiationt de .vendes de Chas,.
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En des delegacions: Pels,

1 (Pati Blau), i Aragó, 279,
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