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No vulgueu, amics, que la vida vostra sigui tota planera i
la monotonia de les
tota i g ual, caminant cap a la mort amb
a gües domesticades de les sèquies. No vulgueu una vida masas
rieneda, massa dolça. Aquesta mena de vida afeixuga el cos i
rebla neix l'esperit. Els sotracs del viure Mune són una eXeelleer gimnàstica corporal i espiritual.
La vida blana no deixa senyals ni records. Si mai no us ha
passat res, no recordareu la pròpia vida, i mes tard us semblarà
un
ve no haveu viscut. Quedare un gran buit darrera vostre,
gran fred dins el vostre pit, i sereu tan inexistents com la
vestra ombra.
Els sotracs de la vida són la vida mateixa, el seu agredolç
divi. Cal tenir Hastiara dels hornee perpètuament i invariablement feliços. Ells no coneixen Nerament la felicitat, perquè no
han conegut el contrast de la dissort i de ¡'angúnia.
Les manses aigües de sèquia no sien una bona imatge del
viure de l'home. En l'existència humana, la sèquia es converte'x aviat en estany i en pantä. L'aigua lenta esdevé aigua

Erta.

eles val que sigui el riu la imatge de la vostra vida. Riu
serpejan t i inquiet, amb saltante violents i amb recolzes de
calma sota les arbredes amigues. Riu que coneix l'aspra multanea i la plana grassa, i que quan arriba a la mar, pot contar-li
totes les coses que ha vist, totes les aventures qtie ha tingut,
tuts els paisatges que ha travessat.
Psrsistencia de la vida no vol dir igualtat de la vida. El
raoviment igual, llts, sense entrare, cense trepularions, equival
certs aspectes a la immobilitat. Si la vostra vida era excesseemsnt quotidiana, com una processó de vestes exactament
idèntiques, el sotrac us /laurel fet un be. Quan ja sigui
prissat, en tindreu el record permanent, que deixarà a la vostra
iniiina un regust incomparable: el regust de la vida. Qui no
sent aquest regust no viu: pasea morint per la segura del viure.
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1-u 11

de dictan La Política
LES DES IGU A LT .4 T S
:: HUMANES

"

La vida és plena de complicacials
:marevistes, de paradoxes sorpreuents.
Ara imaginou que són les coc de
la tarda i que ens cal eicriure uta
in ea. tot consultant alguns
Aneu. a la biblioteca del vostrc club.
S,ieu. amarla demaneu
el • !libres. demaneu paper... El dependert de la .biblioteca, jatairtent
sAlcit. cuita a servir-vos. Es exactam . nt això el que volitu. Els Ilums
vrr'orencs. les altes prestatgeries atareides de !libres, el silenci passablement relatiu. la companyia tralguns
sertalantment enfeinats, formen un conjunt amable i en certa manera estimulant. A estones penseu que
nontis en aquest lloc les idees poden
d .cabdellar-se amb Perit
to: seguit compreneu que aixo és un
ari.sn:a. Un home normal ha de pod,r ,.criure en aquest ambient, que
i en molts altres amb,erns. Cal anar amb compte amb les
pl'ns dèries que, sumades, fan un
neis . al capdavall, una neurastènia...
com sigui, y a trobeu bé en
el
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- 1-e club. Després d'una hora

feaa, sentin la necessitat de betelar. El minyó del restaurant puja
amh un te i un brioche. Molt be. En
aquí el deacbat. el paguen
lud donen una propina.
Una propina modesta, sí. perquè son
-1 modest treballador vagament in:ectual. però una propina.
- 11a. propina. bien donat una pro a al dependent del restaurant i no
• .eu donada cap al de la biblioteca.
que us ha servit el té heu cregut
- estäven obligat a fer-li una de-tració tangible de la costra satis:. ció: al que us ha servit els llibres
, haveu limita% a t'ir-1i: mercès.
naturalment. la costra conducta
una excepció. Tots els altres
•- s fan el mateix. Propina al que
a la xocolata, el café. la grana: "rnercès" al (Inc porta el n,4rirate resperit—per dir-ho amb una
- un si es no és cursi.
• usen el contrast?

No costa gaire.

Ì. u obstant, jo no me n'lle adonat
f tu a aquesta tarda.
Ja velen si les professions cines
iT ellectuals projecten lluny Ilur desinterès o Ilur misèria lee cal ésser
T tellectual per veure's sotmés a una
nI '‘eiplina austera; no cal carril/re lli1 , 7rS o urgir llibres; n'hi ha prou

zuub traginar-los.
Caries Soldevila

UN EXIT SORPRENENT
El

senyor

Santacana,

Ii! i lt la Unió de Vinyaters de

alalunya, que tanta notorieadquirit en aquests (terrero niesos, no para de rebre
fe licitacions per l'èxit que rep resenta la recent Reial ordre
t , ermetent Pes de l'alcohol industrial en l'encapçalament de
teta mena de vins i begudes espirituosee.
Ve rament, es un Axil ineaperitt que haurà sorpres el mateix
senyor Santaeana, tan lenae en
la defensa dels interesaos viall at ha

colea,

LA CENSURA I NOSALTRES
No havent-nos estat possible donarles Per compte proPi, rel allent de El Sol
i El Correo Calaíta. respeetivameni,
les dues noticies segiicnis:

"Por izar la bandera catalana. — En
el pueblo de San Guita dc la Plana. al
te, minar una casa varios trabajadores
izaron en ella la bandera catalana. La
guardia civil detuvo a tres obreros, los
Cuales ingresaron en esta eitreel."
"La reunión en Capitanía. — Momentos antes de las cuatro de la tarda
ClOprzaron a llegar a Capitanía general los elementos que estaban emir:acodo,.
"Rajo la presidencia del general Primo de Rivera, se reunieron los señores
marqueses de Cines. de AlcIla. de Villanueva. de Marimuin. de Montsolis,
conde de Cantil, Mila y Camps. Fe.
rrer y Vidal y Güell. Rusifiol (don Alisars ). Cabal. Roig y R,-rgadd, Sala
(don Alfonso), Nadal. Maluquer y Vi.
lodo,. Escalas. Garriga Masa' y ,dunós,
"La reunión terminó a las seis menos diez.
"Los reunidos al salir se encerraron
lift impene trable nudismo.
"Al salir el marqués de Estella
prriodistes le interrogaron.
"—'Nos dice algo, general, de la reun7óur
"—Nada. Me voy en seguida, porque
11.• de ir a la conferencia.
"La reunión silo ha sido un cambio
de impresiones sobre rosas de Cataluña y política general.
"—/Moiiona l'abril nuevas reuniones!'
--KO—conffSió—. HO habrá nue,as
reuniones. Si viene alguno particular.
mente lo recibiré.
esto se puede dreier
"—Si— contestó—. porque se tragó
sao de un cambio de impresionen."

SER yANT EL TO

la uns dies, ropidvem una no ta en la
qual La Ven de Catalunya exPressava
la seva satisfacrió per la dignitat amb
s'hewien romportat els empresonals
i llurs familiars
Amb ig ual romplaenca poden, regirIra,- «Id e! fet que. sroans no t icies, la
•fer7OrIll tanrhé. un día d'aque.ds.
nifiradre persones que es trotaren en
oratii de demostrar-hn.
ELS FEDERAL.
Ditonenge al „all tindrel llne a Tarragona un d'afirmacie; republicano federal. organitwf per la pan3ncla rfnmenarto per lp Con fen incia nacional del parta.
REOBERTURA DE LA. E. P.
i Per rautoritat governafiva ha estat
auloritzada la reobertura dc l'Aterren
EneieloPhlie Po/:lar, si be continua
clausurada la Biblioteca i sopesos rls
efrrsets d'Humanitats que es donaren en
aquel! Centre.

Els seus mienta, tot I desee
nombrosos, no perrnetien d'esperar taust.
trnim la nostra .felieitació al
feix que a hores d'ara inunda
la rasa de l'iHustre preeident de
la Unió de Vinyaters-de Cata-

lunya.

Les querelles lingüístiques a Bélgica
El grup católie flamenc de la
Cambra belga, ha demanat recentment la discussió inmediata del nrojeete de Ilei regulant
Ella de - les Mengües a l'héreit•
Davant de la imminent disc- ussil d'atinen projeete, els
triotes flamenc s efectilen una
revisió de la Insta de Hura rolvindieacions. Han anunciat. per
exemple, que no s'acontentaran
amb la ereacid (le "pelotons"
flamenco-val/1ns. Exigiran la divisid del regiment en "rompanyies lingülstiques". cosa tue
iepresenta un progrea sensible.
per tal con/ Ira companyies
ronstilueixen. en y erta manera,
una unitat rompiera. amb administracid primia. Es. dones. una
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IMPRESSIONS D'UNA BREU ESTADA

PEL CAMI -:- DE PERPINYA A TOLOSA EMPORDA I ROSSELLO -:- PASSAT L'ESTANY DE
SALSES -:- L'ARRIBADA -:- TROBALLA DE
CATALANS

- El carate peninsular que, Ira- germanes de les nOSIreS. Gervessant la frontera oficial. pas- manes, però diferents.
•••
ea de l'Empordà al Rosselld, se
sent dintre de la Mateixa terra.
lietul arribat a Tolosa ele caEs 'roba en un altre Estat. pecó talana s atgers. Les set (lel vesno ha canalla de país. aluata- pro. Fa fred. Una (red nulo dt i
//yes i :ubres, cel i mar, fosopenetrant. U ri P S salutaemns
min i parla dele gen!, si'm els eordialissimes en s. acunen. En
mateixos. a la una i t raltra el grup es deslara un Mime jovessant deis Pireneus extreni- ro. que porta en 1,1 sera noble
primera passa van a la divissió
orient
frsornia el segell d'una acusada
en regimenta flanienes 1 vaSi el catete cialgSs per pri- individnelital. Es el doctor Calons. Tot esperan! mo s eones?,
darrer grad envera una Iivi3ití mera cegada. i no remontes- mil Salde. professor I le la Facultar ile Medicina de la Unicompleta sigui franquejat. ele sin les eperaciuns duaneres
batallons de roxereit belga policíaques de la frontera, no versi/al Tolosa, !lenguadoeiä, e nmeolent i gran aniir dels
enniprendran companyies ins- s'adonaria fiel eami d'Eslat.
La plana rossellonesa ofersix catalana, del qual haurem d'eatruidos i comandarles. les tinos
en Ildigna flaawnra, les nitres una visid catalanissinia. El pai- critico moltes coses en el cure
satge d'A del; mes tipisament d'aquestee eróniquem ràpides.
en 'len g ua fra miran.
En un Hibre reeent sobre la catalans que coneixem. Diríeu Una volt eatalana. d'un accent
quo son encara al Pla diO1 Llo- berselonie i encara diriem d'un
querella lingilisliett tI flelniiia.
iteotr&•. a•oxa
acrent de la Bareoloneta, bardel senyor
ti !toga t , perd anm un gran mes
minen les diversos s solurions aecentuat de fesinnia (invade- 'tejar d'empordanès. PI1S saluda
que poden presentar ,e per a
així mateix. Es En Fontbernat,
riatiea.
Si pels en/ir/sus-el Rosselld us Mune de i d'aventures,
una renrzanilvfludi federa t iva
de ftelgira.
ni-onda els regadius del termo establert, des de fa dos anys a
"Croe que flamenes i valons
,101 Pral. pel fons de miinta- 'l'alosa, on dirigrix l'Orfed Don'.
e, pose eien tä Hmen t d'arord
dat de Severae". Tami l ens
nyes nevados. per rama
sobre una reforma deseentralit- d'anees detalls. ust amurrie Cont ralea parlar rell extensameni.
?adora en la (mal ida uns i era un desibiblament simetrie de
elentrestant. remensem a eanitres trobarien satisfaecions
l'Empordä.
rn ina r per dentina ola dulnla
regionaliales: ealdria. perb. esQuan el mestre Mnrera com- deis carrers de Tolosa, bells
perar roposiebl dels governs.
pnnia la seria sardana "Rosselle carrera que la boira mante
els guata. fo s sin aquella que
i I- am cantava una nu a- constantment
fossin, veurien amb no gatee
Joaqulm Aleu
Ion humor Iturs prerrogatives trixa territ.
ounit mil la costa empordaTolosa de Idengnador. '7 de
restringides."
i rossellonesa, des de mar gener de 1921.
El senyor Jules Peal r6e, despees d'ha y /ir passat en revista endins, la simelria de les diles
planea, a batida i banda de lea
los diverses roneepeinns del seAlberca, apareix amb màxima
para! i ame.. conclou
"Eil lotes les construecions elaredat.
separalist es, hom s'esforça. desTingui rae Carlemany, avi de
pees d'haver separat. a reunir. Catalunya. quan un( els Comlógiques
La belga es tan poderosa tata de Rnseene i Pnnpúries ete
que es --dificil de desprendre- una mateixa marca marítima,
se'n. Flandes i Valönia esderinLa llista de formes verbals c'efecquasi sempre governada, dudiem. per?). ola Esteta Unas de rant un Haig periodc, per un tuoses que ha y al donat no comprèn,
i en aqueata bella Fe.ni de molt, totes les formes que tetan
comte mateix.
deracid hom lii troharä bota els
registrades. En un temps com el peraranlat g es, sense el.: ineonve• • •
fet dindicatiti. per exemple, allí
nimns (le la rontralitzaridt. AixA
tenim registrades formes com sigui,
sera la unid llitirement eonsensigueres. sigue, siguerent, etc., no haL'estany de Seises o de
lida. ro llor de la unitat impovem dunat sitió la tercera persona del
cata.
assenyala.
en
el
litoral,
sada. Nt eres' que calgui emir Paeabament de la terral l'osan- singular; aixi, quan posetn "sigue"
Federaniolt lo orossa ea!t a la
fou. sha (l'entendre que ocorren i són
llonesa.
eit", 1,5 descentralil7arid ç pot Inigualment defectuoses les formes siJordi!!!
D'aquest
estany
ronfa
satis,
algunes
de
moment
flar,
gui, sigitues, etc., que cal reemplaçar
faceions; Ott quant al riTira Pujadas que hi baria ims
per fui, tares, etc. Analogament, en
lingüísiie eal resoldre's de peen- i uns peixos que mimes volaren Vimperiet subjuntiu. alli on diu
ca it reeoneixer ofirialinent ço i mutaren. respectivament. a la "podés" pogais, vol dir que existeique /lima la realitat. atea ea. part meridional itorreamment
xen tumbé les formes Podessis, podésl'Estat espanyol. i que els era sin!, etc., defectuoses com podes i que
segons els llocs. hi ha a
Bóleira un rógim franca, un impossible de riiire en la part cal reemplaçar per poguessis, paguésregint bilingüe i regiin fla- francesa; i en zigurat estrany sim, etc.
/nene. La por. però. que inspi- fenomen veien ela dita. itutors
Tampoc figuren en la llista publira ala oficials la snspita d'una Ulm miracle de Den per marear cada les formes defectuoses dels verbs
separarle, . la mania brussellenea la frontera. El Trott:! deis Pi- compostos analognes a les dels verbs
do fer Ileis nacionals. aplicados reneus lis. l'any 1659, si no sn- simples corresponents; així, on posem
simetrirament a un pafs mani- primia aquest fi-momea zoolb- "(enanca" folien!, cal sobreentendre
festament heterogeni. id temor
formes ron/ difongiwnt, eonfonguent,
kr it . P niX q ue dA torna a contar
a (helar !beis re g ionals alta on En
Feliu de la Penva a prin- etcétera, que sin usadas . amb la mala uf dital In indica, hait fet que cipia del segle li Ileitä al- teixa freqüència que fatiguent i que,
precisament les Beis Ilingüísti- menys la transcendencia poli- can fonguent lia d'esser substituit per
pies belgues siguin separatis- tiea.
fouent. han elles d'ésser suhstituides
tes anill hiporresia."
per difonent. confonent, etc.
Passat l'estany miraculós, enL'ealudi del senyor Jules DesCompleten els perfets d'indicatiu i
trant al Llenguad o e. canvia el
tree. acaba aixf:
bruscament i total- das pretsents i imperfets de subjuntiu
"Deseenfralitzacie i 'libertar. paisatge l'alegre
verger rosse- que figuren en la 'lista, alegin-hi les
han's ad la meva si-dudó...fa si ment. De
formes dels verbs compostos, i tindreu
que la !cera suggestid tindrà Hones anern a uns aiguarnolls, una idea de com són de nombrases
i s ontra seu els nadonalistes tristos, coberts de salines i ta- les fortnes verbals eminies que ocorllada per eixerrehles muntanyoque temeran una separaren en el català actual.
les.
cid, els Ha:nenes: extremistes
P. Fabra
A estones el tren travessa
els valons o flamenes ute llengua franresa. els gneis /tiran unes planes Idn'enS de millor asque Ioncedeixo massa als fla- pacte. Però de seguida tornen
menea, Jo ola respondre que si PIS aiguamolls i les muntanyoLA QÜESTIÓ DE TÁNGER
Cl ineu l'PnOs i no val res, que en les.
cerquin un de millor. La rosa
Som a boca de fose. Veieu ITALIA DESVIVA PARTICIPAR
ter! O ta que si han: persisteix
cdra els arbres corren capanEN L'ADMINISTRACIO, OBRES
Ir:telar la malaltia pel detall.
tata entre lea primeres boires
endoSen s'entesta an i s la seus
brunes del vespre. aquests PUBLIQUES, TRIBUNALS MIXprejudiris I. per ter prevaler el arbres del Narbonesa, retoreat a,
l'OS I 6ENDARMERIA
seu sentir-n(1d. recorre a l'ento- decantats iota en una mateixa
Londres, 9. — Segons la "Wesirila!, a la legislarid, a la imposi- direeció per les verdades vioció, oh!. aleshores. el mel pot lentes! Ara, en la nuesa de Phi- minster Gazette", Itelia ha preepetat als gove . ns de Frenen,
eadeverar greu, molt grell."
vern, sein, no pas arbres, ans Anglaterra i Espanya, robjeeilid
be espectres d'arbres. Cap al que els representante francesos
tard, aquesta Menea marítima i espanyols TängPr el
de la Septimänia es fa paorosa. control exclusm sobre les Durasensari e que son pea 11H i Obres pObliques, mentre
LA SITUACIÓ A EUROPA 1 tenia la altre
paus.
be en un
que Ilelia le el desig de participar en l'Admitlisti-acid. Obres
Sensació que lis confirma el
Ale laborietee britänlee continuen preparant-se per pujar canvi de viatges en el vagdi, en- pnbliques, Tribunals mixtos i
gendarmeria de 'l'änger . — Haal Oovern. Mamey Mao Donald tre el pujar i balear de les es- yan.
ha pronunolat un Mesure, en el tacions. El vagó va omplint-ee
qual ha dit que van al poder, no de gent amb una nitre rupres- EL GOVERN DE PARIS NO HA
per fine eleotorale, eind per be. aló fisontanica, que parlen gai ballar. Ha *asegurat que entran tobt Iota en frunces. Nomes REBUT ENCARA LA NOTA
amb pene de plom, diepoeste a algún y eti humil i alguna doD'ITALIA
destruir tot germen de noves neta de pagesia parlen el IlenParis, 9.—Als centres integuerree, eubetltulnt lee ~sale guadoeie, millor dit, sur l'enguadoeiä tarea de francesis- ressats s'aesegura que el Goavalaste p • r
amletomm. D'u que do partido- mes:- el "patea.", ruina. d'un vern (rancias no ha rebut en•
cara 'la nota que, segons la
r' de reprendes lee relacione glorioshasim
amb óula, sonso adapta" teS'Ita leer nit, fosca nit. al de- "ll r estminfer Garette", Itàlia
ta robra del Oovern dele
fora. Havem de deixar l'obrer- besen dirigit it F r anca. a Anelote, I mdament pie lee reta. vade del paisatge, i observem ((lateen i a Espanya per protestar contra l'Eatatut de TänMona momentito. ilseemstran el les fesomies deis viatgers.
problema de he Mole del Sie. • 110M en Una altra terra poblada ger concertat senas el seu conball 3 - 4FIsetattee.
per univaltra Topa. Terra i-rapa cuas.—Havas.

Converses tilo-

.

ELS

EPEIT S

(Dei nostre enviat •spes ea led)

Berlin, poner.
Con: tolhorn sap, s'ha arribat
a constituir una comissie internacional d'experts. posada a
les ordres de la Comissid de
Reparacions. per determinar la
capacitat de pagarnent d'Alemanya. El sol fet de la erearió d'aquesta eomissie es ja un triomf
de la tendencia revisionista. La
xifra de reparacions no es pas
una xifra concreta i determinada. En realitat, el gran argument que ha fet Alemanya per
no pagar ha estal la impossibiWat de fer-ho abans de saber
fixament el rnuntant del denle.
Alemanya, ajudada pel corrent
revisionista mundial, sobre rm
americà i ha demanat
siempre la determinaeid de la 'cifra del (lente. passat cinc
anys entre la negativa deis uns
i l i impassibilitat dets anees.
Qui vulgui tenle lana idea /itera de la història (l'aquests cine
anys, pie Ilegeixi el capítol del
flihre de Nitti "La deradencia
d'Europa", titulat "El mortal
equívoc de lea reparado/1s. Durant aquests anys salan Ilaneat
xifres reparacions. 'tot Ion:
ro/torda la famosa xifra Kol ! s.
llancerla a la fi le l'any 1919,
de :375 mil milions de mares
ors Tambe tothom recorda l'oferta alemanya. no acceptada.
de pagar cent mil milions de
mares. feta id teme s diP la ConferAncia de Paris. Eina/ment. i
per abreMar, reeordarern que
en temps de la darrera gran roiiniA per a les reparacirms. a la
qual assisf iren el diferid Rona :'-Laus', Poi/loare i Mussolini.
es parlä. com a xifra
de einquantat minara de mares
or. La diversitat d'aquestes xifres vol dir que el muntant ate
les repararions ha Cerat sempre conjectural i el Regidor pot.
veure com. a mida que passa
el temes, a Vtt estursant-la xifra leoltz de manera considerable. Artli les coses estan així:
els revisionistes que podriem
anomenar governamentala. con:
keynes, creuen que Alemanya
tot el més que podre pagar sera
tina trentena do minara, i els
revisinnistes radicals. com Nitti, crimen qne Alemanya no podril pagar ni tin An/int.
Sigui crup vulgui, ei

la fam les masses do poblacid

rhenana desocupada, l'interies
per restablir l'ordre en aquellas
regions. nn sin mee que una
serie de -feto nreliminars que
podrien eristallitzar en una sitimeid jurídica . Per altra part,
Franca i Bèlgica han iniciat un
suavilzament de Fortinacid; es
va al q ue s'anornena rortmació
invisible. Les trepes bregues
han rstat reduides d'un vint-icine per cene Els contingente
franceses han_estat. lambe redoble 1 reginierite seneers- Izan
tornar á la seva . base de comentrace"). o si mes no a una
de frontera mea retirada.
Apresta es la set/Jade real a
la part mis viva d'Aiemanya.
A l'Alernanya no ocupada persisteix amb ferocitat el trehall
de EEstat per crear una pnlIti ea fiscal i per descarregar els
pressupostos. }u ha avui . a

cas

que els experta catan a punt
d'arribar a Alemanra. S'espera
ti

miar de Elmperi. Aquest abandó
seria, ben entes, temporal, segens aquests poll/es; servirla
perquè Alernanya, recollida dins
les seres fronteres imposades,
s'organitzis per prendre per la
torva 1 en la menor quantitat
de lampe possible. aguaites regions. L'atiende, en un mol. durarle el temps preefs d'organitzar la prexitna guerra.
Aquesta solució, rom PS pot
veure a simple vista, era una
solució catastrófica. Era una solucid antipolítica, es fonamentava en el fet conjectural de la noca guerra amb Anglaterra neutral o aliada d'Alemanya; ho
donara tot emb resperanea de
recobrar capital i interesaos
SPIIAP pensar que hi haría fan.,
tes probabilitats de guanyar-ho
tot com de perdre-ho tot.
La solucid polític a ala
posat. Tothom s'acontentaria.
avni amh un "modus vivendi"
per a la Ruhr i el Rin , que mere
vis per restaurar la situacid
econörniea d'aquelles regions,
situarid que Unennació ha des-.
Iroen t. S'estä trehallant activament por justificar amb fets an-'
tenora la necessitat d'un "modus vivendi". Itt ereacid d'una
moneda rhenana g arantida per
elements alemanys i franco-belgues contuntament, ele estor1:0S de Berlín per derdliurar de

entnissid internarional:

Berlin. crup ab 15 d'arpe-se.
mes. Acinesia romissid, eora
hom dit. haurà le tirar la raparitat de pagament d'Alernanya.
Annesta capaeitat nie nagament
reta estretament Migada amb la
qüestie le remigració o fugiiia
do canitals alemanys a l'estrangel'. Es un lee a q uesta fugida?
• Alto) es el que hatirit de precisar la comiasid. Si efectiva/neta, aquesta t'unida ha fingut
lloe, la capacita% de nnertment
d'Alernanya s'haurä reduit
proporeie (le la maese emigrada. En aquest ras. els experta
proposaran. proba/Mime/d. de
quina manera equesIs eapitals
podrien 4'.ser inan Mula t u por!OS

qtde Alemanva pu g ui
seres nilli g atinDS. Aquesta. de
iota =m'A la g ran niies!id', quo OS plantriarit als expert s internaei o nal s. Tot f

concluaiona
reno/leste sera!' pieants i ins-

presa-q ue que les

tructivea.
Nosallres it,, !laven)

d'amagar
litt
res. ni hem le callar re,,
eanceller
Marx
redeclarat el

cenitnetd. — Ohrireni Pis no s f res Ilihre s nl a inerobres del e...
mitó (l'oxee rt s. DOS gra, • iatlamrnt, fot fit preveure nue nn se-

rlt pas anfident un estudi de la
C omptabilitat ale/nativa per arriben a l'Inflar de la ca p are:U de
pagament d'aquest plus un rapar' optimista. E.1 (omite posare' implfeitament el problema
de la riqueSa i la torea N'OWunica d'Alemanya, i da superflu M'U( ar quo amiest problema
liraris a sobre la tanta el de l'o_
rupacid de la Ruhr. veritable
cor de la riquesa i le l'economía alemanyee.

Guanya cada die torrene
Aemanya, entre l'opinió sensata, la idea que davant de l'empeció de la 'Suite i del Res
el millor que es pot fer es admetee el fet eonsurnat de romped() r aprontar. d'anuestee
regions, el que es puirni. Le ihmti-ca del tot o res. s'ha abundonat. Els lee-tors recordaran. en
eferte. que Ins dretes i els nacionalietee alemanes han (trufensat amb aran calor le tesi de
deixar la Ruhr i el Rin a la seva
sort, abandonant, pudriera dir,
aquestes realons, deslligant-les
do1 tot orabais. oolltic 1 econb...

manya. titile milions de persones
cense foina; rada dia s'estenen
els propösits ill g overn per desCen t enar i alleugerit' el petiso-,
mil de les em-preses estatdzades. i en general per aclarir
l'espesor buroereti s a del nafg•
Alglina rosa ala fet ja. No es
parla de res nuls que d'economies. Entre ele funcionaria de
l'Estat hi ha refer y earencia que
Jo de suposar. Arnb tot aixe, la
vida As cada din mis s rara, hi
coses que sen tres, o muntre vegarles mes caree que a les eintata mis rares del nuin. qUe eón
les amerieanea.
Un fet a assenyalar e3 el següent : La propio/al /rebana ha
pasant a esser nna fnni d'ingre s sea. Eins al mes passat. es porfia dir que la prnnirtat de !es
rases no donava ni un chitim,
perquen els llo g ners oren una en-

sa ridícula. Hi hacia rusos de

Iterlin. comparables als millors
die Barcelona , quo valien frente
o quaranta eóntims al ITIPS. Hi
havia

pisos (le cinc eentirris i

(l o tres cenfirna. Tant As aixf.
quo reeordarb que n ligut,rem.
en parlar del Rentenhank. que la
propietat urbana fon exclosa de

Yeti/momia alemanya per Unprodneliva en el moment
crear les bases ele la institude
beneeria. Recordare el lector
que dignSrern que reconomia
alemanya. p er natiest oferte,
ron/ p remia l'agrieultura, la tres
düsl ria, el comen,. i la lene a.

Avui la prodietat urbana torna
a re/arar-se . ea hi ha pisos de
vint duros i de D'eruta duros.
Fes prepietaris come/leen d'enriorlar-se. 1 aixìs vol dir. en definitiva. una altra font (teneres son p er a l'Eatat. avui tant airea
tinat.
D'aquesta manera estan lee
coses a Alemanya. T.a romissid
d'experts undrä certament Huir
les seres farultats on aquest
maremeanim de a finança pule
hilen d'enuest país. Alemanes%
ha arribat al punt mes intuir de
la depressia. perb en por templa
*la fet molt per a l'entrada en
la ronvaleschwia. Si hi ha una
mica de bona voluntat, donada
l'enorme vigores d'aquesta rara. Alemanya 11er/u eta pocs m'ye
al bloc ene tenia. ).a %ronden,
d'AIrmanya S almenys un- lit
tan tea) rom el de la qeolidbo-.
eia d'Espanys.
481111.
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DIPUTACIO DE BARCE-

Mercats
Mercat de Borga3 Kanques
Blat blanc, de

23 5 24

Idem roig seca, de 26 a 27.

Ordi, de 13 a 24.
Civada, dir a La.
Partís, de 19 a 20
Faves, de 22 a 2250.
Fesols, de so a 6o.
Veces, de 23 a 24
Preus per pessetes la guanera de
quatre dobles.
Llavor d'alials. de 19 a 20.
Patates, de- 2 a 2.25
Preus per pessetes eLs ro quilos.
Alfals, de 5 a 6.
Palla, de 3 a 3'50Fulla d'olivera. de 4 a 450.
Preus per pessetes els 40 quilos.
Gallineta de 6 a ro pessetes una.
Gallo, de 5 a ro pessetes
Conills, de 3 a 4 . 53 pessetes un.
Ous, de 275 a 3 pessetes dotzena.
Ol.IS D'OLIVES
Frutat extra, de 48 a 50 rala
Fi, de 40 a 42 ralo.
Corrent. de 36 a 30 rals.
Preus per quarta. de 3100
OLIS DE PINYOLA
Groc. de 125 a 130 duros.
Verd, de 115 a 120 duros.
Preus per carga de 115 quili,
- - -

fiaibeit 4 %

08

r 1.363 4%

•

Maniellons, de ;o a 65 un.

tera de 55 quilos.
Forment, a 2t pessetes la quarteca de 55 qMlos.
Civada, a 31 pessetes els roo quilos.
Ordi, a 30 pessetes els 100
-

EL PM

CAPES

Ronda de Sant Pere, 7
Plaça de Sta. Anna, 9
Tapineria, 33

Hules e Impermeables
S. A.

BARCELONA
DETENCIO
D'UNS ATRACADORS
A la "jefatura" de policia va ésser
facilitada una nota dient que, després
d'actives recerques, la !milicia ha pogut
&Unir els au:nrs de l'atracament co.
nols el dia 22 de desembre passat
una bühila de Les Cor o. i en el qual
s'apoderaren du 2,400 pessetes.
Els detinguts són Tomäs Aparici,
Sa:vador (a) Área fl Safts, Astmli
Ilern ,.ndez (a) MaAo, i Joatt Ensotar Rico (a) El Periodista.
Tests tres (oren posats a disposicio
de Eautoritat tnilitar.

CANVI

JOSEP !VOL 1 PUJOLA
Tel. 5 i 65

Vergara, 5

(- tara

1
e2 .

rli

NO ItowtPlu
- aDailia -

les je A. w enberg be nt casa 49 Miro-

t"eArdtsi

Balmee, 90, prall., primera.

OPTICA ECONOMICA - Ares, 3

EXPOSICIÓ PORCAR
Entrada Iliure

UN1CA AL MON QUE TE MUNTAT EL NEGOCI
EN AQUESTA FORMA

Manes

U U da MARYCEL
Alexandre . Sunyer, factor de l'estachi del Bogatel'. de la Unía de M. S. A..
va denunciar que havien desaparegut
d'un vagó dos sacs de sucre de 60
II 1194fl5.
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DE TOTES LES FORTUNUS

•
•

rso

Talles 6 gener

00 55 4 York
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CITAT

r

const. Eiefulques

Mollea

ag

C. Peninsular O.
P.
•
t. d'Obre. 1 Cona
1:nld Really>a
1 •51and. •
•
1, aletzildralca
Buererea O . .
.
•
P.
mutua Pr091e09913
nulos. Ainicolea.
E010 Vidriera 4.
B.
Calles 1 tuba
Electrieti.

Coria. 1 pa.. A 15 C

115
5 010Mnibtla 9. A.
Mapa:m-51413u •

V. n s tossiu. Eviten j curen
aquosra dolern.'a ,Inth les Pastalles Sertran, aprovades per la
Inspecchi (le 551.11 5 tal. Curen, a
mas. toles les afecciono de la
boca i de la gola. Venda: Junqueres. 11, i fartnäcies beta assortides.

DE SUBSISTENCIF.S
L'AUGMENT EN EL PREU DF.
LES PATATES
Va ésser ahir facilitada una nota
diert:
"La Comissió executiva de la Junta
Proveiments, assabentarla de tintent d'augmentar el ven de les palate!, ha olringut de la delegIció
transports que sigui donat toril preteren!. per tot ð mes de geiter, per D'importar patates a Barcelona des de les

BIOMBOS

Calefacció

i dea!

ESTUFA J. In. B.

Tpierol 717 5.

La Junta de Govertt de la Quinta de
Salut "La Alianza", complimentant el
sur disposen els seus Estatuts, convida
tetes les entitats federades a l'Assenthiel general ordinaria de delegats que
tindrä lloc diumenge que ve. dia 13,
a dos quarls d'onze del mati, al seo
Palan de la Mutualitat (carrer de Cor.
laa núm. 3211.
Preguem tots els dele g ar: que vagin
nroveits de la seva respectiva credencial.

a

STUF r 'S ' FT o ot , t
de les millors marques. 1.1nrens
Germano. Rambla de les Flore,
número 30.
El rol do l'aroma: eatib LA CAOBA.

DENUNCIES I DETENCIONS
Salvador Serra i els altres socio que
formaven el Centre de Localitats, han
denunciat el soci caixer del dit Centre,
el qual es negs a tornarlos 43. 1300 pessetes.
-Varen smer detinguts loan Gil I
Sitnehes, reclamat pel beba de rito.-
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Pastitles Laxants Prats
OFICIAL DE MOSTRES
Per R. O. del 3 51 de desembre passat,
que cornunica el sots-secretari de la
presidencia del Directora es ia sabiT
al Comi'e de la Fira Oficial de 3lootre 3 de Barcelona que, en reorganitzar
I i Junta Nacional del Comer c Espa•
nyol a Ultramar, sita disposar que fornli part de la mateixa el director de la
Eira. amb (acuitat de nombrar vocal
supient.
Deumnett
lols els
Galeta mòlta.

colmados

Dipòsit: Passeig de Colornb, 2.
Telèfon 2826 A.
El Centre Comarcal Tortosí (correr
d'Aribau, 21, en:resol, dreta) convidi
tota la colánia tortosina a la vetllad t.
concert que tindrá !loe m'Id, dijous,
dos quals de den de la nit.

Inpilizims

I 1 PED RÍJ

Mensual.

Pll Pa quels :

slons als oras

1

celebrar Earrihada al mi'er de socio
inscrits, cren tarniu podi r comenear
aquest mmeix mes la publicació d'un

PERMANVER
puresa garantida.

gues en retalls 1 cua-

n

tö

CARME, 105 a 111 ri

Avui, dimatis, es reanusaran a l'Ate
nec. Enciclopetlic Popular les classes de
( *Un preparatori, Arittn,2tica, Cit5cut
Mercantil. l'ir:marica castellsna i eatalana, Teneduria. Francia', .1£ 11O121. Lectura artis ica. Piano i solfeig, Esperanto
i Cu'tura física.
Es fa avinent als tnatricUlati que
sois es permeträ l'entrach als que arre-

er socis de l'Ateneu,
ditin éss
1

87 50

121'

¡?uIilc i í

pital per un delicte de eurt, i Marceli
Cruz Exptisit, reclamar psi jutjat ne
les Drassanes pel mateix delicte.
rebut un exhort del jutjat de
Lleyda demanant que es jachi investigacions per saber qui ha robat un .ige4tn del bitllet 38.988. de h rifa de
Nada!, a Josep Querol. el qual fou as5 7 , sinat en aquella ciutat.
-Fou detingut Erancesc Rom, acusat d'haver robat un sac de mongeles
d'una fabrica del carrer de Berga.
-Maria Dospresas va denunciar que
dos individuo li han estaiat 600 pese
les pel procediment de les misses,

S

El director de l'Escrill d'Enginyers
Industrials, En Pauli Castells, i el ca.
tedrätic ti.: 'a mmeixa en Gaietä Cornet
han marxat cap a Bilbao amh l'objecte
(.12 formar part del Tribunal d'oposicions a la catcdra de Dibuix que han
de celebrar-se a aquella Escola d'Engiryers.

9IAnr5a. 316.
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estacions de Cdicero, Haro, Casa la
Rata, Samo Domingo de La Calzada,
BrIiesca, Santaolalla, Burgos, Ottintanilleja, Alegria, Nlereadillo, Pedrosa
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Treballant a bord del vapor "Cia.
dad de Cacha", Joaquim Fortuny, 011v:a de 57 anys. casal; va caure a una
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COTITZACIONS
BORRA AIATI

Mono,' SO de

Tapirv Ag I Purés
FIGUERES
e6n ele minore del món

La Mutual !Mica del Sindicat dz
Metges de Catalunya segueix funcionant amb la mas comp'ela normalitat,
prèvia autorització especial escrita de
Eautoritat.
II0 assabentem principalment a les
vídues i altres beneficiaria abrí com
als representants perquè es
presentir'. com fins ara, a cobrar les
respectives pensions i socors atorgats.
Els recaptadors de Barcelona i de
la resta de Catalunya poden seguir cire
cu'ant lliurement els rebuts i alIcen doerments de cródit, i els representants
comarcals poden admetre i enviar a les
Adates de la Mutual Midica
cites d'ingrés que sels Iliuri.
La Mutual !diem que está, próxima
a constituir el repon stop de Vida i a

RESTAURANT ROYAL
Saló de Te
(ada dia te dnnsant de 5 a doe
quarts de 8, i dinar a l'americana, de 9 a 11,
----BARALLA
casa
del
carrer de Sadurni van
A una
barallar-se Maria Tresserres Va'ls,
de 18 anys; Joana Tronclioni Belen guer, de 15 anys: Josep Tronchoni Balee:auca de 2r )nys, i 'Aneja Tuduri
Triay, de 43 anys, causant-oc tots lesirios lleus de les quals van esser ca rats a la casa de socors.

JOIES MAMA UNID, 6
ACCIDENT DEL TREBALI.
Trel'al'ant en un taller metallärgic.
Josep Basora, de 21 anys, va causar-se
una ferida al pm: tires

PURE PERMANYER
el mes bon substItutlu de la

coniptador-tresorer. Angeleta Secilez
vacas, Pere Genis Serra. Engracra M quel; presidenat de la Seccia de Cien
cie. Geolagiques, Maria Genio Seria
presidenta de la secció de Ciencies
lógiques, Carpa: Padreey. ; presiden' tia
la secció de . Fotogialies, Excursi-As . t"
Esport o. Pere Ramo Qtteralt.
EL PAPER DE FUMAR

és el que haveu d'usar per la

seva excel•ent. qualitat.
El tramvia de Sant Andreu va ag ,far a Antoni López Amtes, de 3 0
fent-li una ferida a la regiC, occipital
i diverses esCoriations i Contusions.
Constants novetats
B
Rd".S5
.PeYre.18
S EL LOUVRE
El n..i Constanti Cabestany. d, 13
anys, ro pujar a un tramvia es cau-ä
greus ferides a la irá i aixafarnent des
dit; del peu esquerre.

JOIES, VERITABLE OCASI O
I objectes usats do totes afeites. Preu De, Tallers, núm. 41
A una timoreria del correr de Marina, Joan Mi'a &taran, de 21 ans',
rebi., un raig de vapor, causant-li greus
cremades.
A les cases dels senyors es beu
Cham-Sora, etiqueta verda, sec.
Al correr de Santa Madrona fou recollit Feliu Rodríguez Ruiz, de 42 anys,
el qual palia de miseria iisiolägica.

I tares i C111 S. en Ch.

1

SANCA, CARVI, VALORS
Rambla del Centre, num. Il
I el/ I. n• 1 o til 1 1 71 A

I
I

redimirla materna
La Junta directiva de l'Aplec Escolar per al curs de 1923-24 ha quadat
Consti'uid 1 en la forma segiient
President, Antoni Cercó,: i Farr:is:
vice-presidenta, Josepa Ortett Palast:
secretara Lluls Vivas Ilaiirenys; vicesecretara josep Pa/Jades Sagarra;

N'Ale

tos s iu nn,s.
Preneu pastilles
TRES CALE Can&

LAVABOS-DANYERES
ESCALFADORS
BIDETS-DUTXES, etc.

JAUME SAURET
PILLA». 7

aA PUBLICITAT

ìtil Dijous, 10 de gener de 1924

De

Catalunya

8ITOES
Amb motiu de les fastas de Nadal
i de Cap d'An y l'Ajuntament ha enviat un petit obsequi als soldats sitgetans que Iluiten al Marroc.
— Degut als darrers temporals, algunas barques de Vilanova es veieren
eMigades a varar a la nootra platja,
aa ¡oren r- gudament socorregudes.
— S'ha possessionat del seu arree
el delegas governatiu d'aquest districte.
— La brigada municipal está acabara
13 construcció de la claveguera de la
a llongació del correr de Sant Josep. i

t'atetes han construit m'as t'in:mis

Cementiri.

- L'Associació Musical ha elegit la
va Directiva per a loca en la segiient
• rasa: Joaquim Paui, president; Eran: -a Marees. tresorer: Manuel -Causas
Josep Güell. vocals.
— El setmanari Costal de Ribes, de
reina població de Sant Pare de
••. ha suspes temporalment la Sel'a
• a‘dicaciú.
— Segons el registre civil. durant el
asit any 1923 han litigiar llar en aguas•.. vila 61 matrimonis, 143 naixements
0.1 defuncions.
.114

LLEYDA

Nomenamints oficials :: L'obra
Els Reis
de la Irancomunitat
::

placa del Duc de la Victòria i al
carrer de Sant Feliu i trobar-se amb
aquella fosca,.
— Continuen activament, segons
se'ns assabenta, els treballs per constituir a Sabadell una entitat lau

La Diputació.
Assassinat i robatori
El Butlletf Oficial de la Pro-

Inspecciona ::

ha publieat els munenaments de jutge municipal i
suplent del poble de Toril a favor d'En Ramon Santamaria
anee, gereut de la Companyia
1:!ictriea n Ifs Sagarra. i d'En J o sepEsteve i Soler, farmacautie.
—Per R. O. han estat nome-

Vincia

nats- magistrats sie l'AudiAncia
d'aquesta ciutat En Juli Fournier i En Frederic Pavera.
—S'ha ronstituit ja el Tribural Provincial del Contenebis
Ailministratin que ha d'actuar
durant el prasma any.
—El Consell Permanent de :a
Mancomunitat de Catalunya
aprovat el pressupost de ,les_
pose,: que s'han d'ocasionar amb
motiu de la construccia de les
elavegueras del nou Hospital
que la mateixa esta construint
en aquesta ciutat.
ha sortit recorrí-e PIS
carrers d'aquesta eiutat l'avantguarda dele tres Reis il•0rient. amb l'objecte de rcoollir
iota la correspondència.
Per a la fasta deis Reis orga-

nitzada pel Cercle Mercantil i
industrial duques- la comarca. la
Wontació ha eonerdit una sub-

venció.
—En la sessin celebrada Por
ja Comissid Provincial. e n t re

d'ailberir-se
altre9 hom
a la festa de l'arhre organitzada
claus- lee de rInstiltit.
—Procedent de Barcelona
anal objecte de inspeccionar les
abres de construcció del nou
Hospital. ha arriba t a aquesta
eintat el ap d'arquiteetes de
Ire Mainionanifat de Catalunya
senyor Rubió.
—A conseqüència de la insp reció practicada al poble de
Vilanova cl'Alpicat pel capitii
d'infanteria senyor Alares. ajudat de l'oficial deis rompiese
municipals del Govern Civil seaprovis

nyor Mirot. han estat datinglits

Cii Ramon Morall. serreta ei d'acrian Ajuntament i N'Ignasi
Pinta. Tots dos han meressat
a la presú traque:da cintal,
—D'oree de la Direcció general d'Actrieull nra ha girar
una visita d'inspeerid al s nlivers del terma municipal de Visusiaa, l'enginyer cap del servel
a g rönnm En Ramon casiaarer,
a fi (l'estudiar e l funja sIe romlialre la plaga que envaeix les
esmentades plantarions.
—La Inspereist Provuniial
Sanitat ha dirigit tina circular al s alcalde s del:: pobles ilit-

questa provincia recordant-los
re., bligacia que tenen de reznetre
e Is estats de les vacunaeivas
revaeunacions practicadas en
Ilurs respectius termes municipals durant el segon semestre
d l'any passat, aixi com les defuncions ocorregudes en igual
període de lemps.
— El mateix governador ha
remas a la Comissiú provincial, per al seu informe, un recites d'aleada promogut per En
Miguel Serrano i Sima, contra
una multa imposada per PAIcaldia (le Sidamunt. per infringir des Ordenances municipals
i les del reglantent de roes del

mina, integrada pels elements més
afins a la persona i significació politica de Don Jaume. de Sabadell.
Es de remarcar que amb aquest
agrupament nou en la situació de la
nostra ciutat, si és que arriba a
crear-se, les actituds esdevenidores
de totes les branques politiques es
veuran mes clarea i en el seu just

—

TERRASSA
Baralla
Accident

Per no reunir-se nombre

suficient tle diputats no ha pogut eidebrar sessill la Corpora-

cid provincial.
En si s-ta if aixö. el aovaran dor ha convont novament la
Diputaeia provinvial per al dia
la del eorrent a les quatc,,
la tarda.
— Es troles vacant la placa de se-

cretari det l'Ajuntament del poble

bar s de Noguera.
— Dios el termini de vnit d'en Varas
pos sollicitar l carrec sIc matee titular íe Límala que es troba vacant
en l'actualitat.
Sima possessionat del eärrec de jutge municipal d'acinesta ciutat, En Josep Agelet i Saracibar.
En )osep Querol Balanyä, propiatan. vei d'Alasnú, ha estat assassinat
i robar a la carretera de Lleyda a Barcelona on fou trobat el seu catares
amb diversas ferides d'arma de foc
Es diu que el senyor Alamits (tuja
de cinc a sis mil pessetes a la cartera.
pees) en ésser-li registradas les robes per
l'autoritat no li va ésser trobada cap
quantitat.
Els autors del crim no han estat capturats.
SABADELL

illuminació dels carrers :: Els
treballseer a una organització

La

isa altre correr de la nostra cintas ha volgut oferir .a Sabadell la
seva collaboració en l'embelliment
de les mies ciutadanes: el carrcr de
Sant Quirze.
En aquest carear acaben d'installar-se uns potents focus eléctrics que
E donen un aspecte brillant i vio,
cons mili no havia tingut.
Real:non ,tquesta transformacie
de Ilum en vls nostres carrers i
places és una idea exeellent que cal
no deixar de ha ma.
Quin goig per a tots nosaltres no
fóra el veme sota la cintas tan olago gicanlent 11-1 iuiitiiiada
Cal que tots cls veritables amants

de la t'ostra ciutat facin tota mena
d'esforeos per tal de fer reeixir la
idea. aportant-hi la seva collabora-

i aixi aviat veuriem un
enfilall de carrers que s'anirien omplint de claror d'una massera encisadora.
Ara per ara únicament sabens que
continua la llista de careces amb
Ilurn el carear del Poeta Maragall,
en el qual, segons tenim entes, no
trigarem gaita a veure-hi ¡eta la
installaciC
Per?) , en eativi, co aquella bandada de la cintas, no sabeos que
slagin jet freballs encara per posar focus electrics a la plaea del
Duc de la Victäria i al correr de
Sant Feliu.
I comenten, a quests dos llocs,
precisament perque tots dos estan
rodejats de vies on els focus sän
ja instanats, i altrament perque la

ci

qualitat dels seus V12ill S gairebé exigeix la sera immediata decisiO.
Fa tanta Ilastima arribar

a

la

Antologia de contes catalans

LA VERITAT SOBRE UNA AVENTURA
riEN NIARTINELLI, A PARIS
PER

En Martinell daridt d'arfar a
passar una temporada a París.
Ilavia tingut un amor desgrariat. Cria tibia de Figueres

havia dit que no. Tot fou inútil. El pare, que era un senyor
eje portava

un caracter.

(dieres Ma y os, era

Parts—va dir-se Eil Mar
que no em-tine)—mols
distregui.•
En Martinell era un Mime
—A

inicial en les coses de la vida.
Això es veia per la facilite
que tenia a fracfar tothorn
'u. llavín coneg ut multes
usa, dala que arnh l'altre sexe
el millor que . es pot fer es de
tirar al dret. Paró dient aixt,
len eslava d'acord amb elt utaperqui PII toles les /un-elles que /savia llegit havia notal que el personatge desgracie tenia les metes idees i
s 'asemblava a ell.

En Martinell gosava dir als
seas amics que era un laminaras. perb la veritable ranclaManea del xicot era que no es-

dotIU per expresar-se.
,.

tar&

In un

ù 1 le la-

EL DISCURS DE RIIISIY MICDORILD

EXPOSkNT ELS PROJECTES
LiBOBISTES

leyrie mira ruga:id

Íel fran la

JOSEP PUL

bagipts pogut explicar fo»b chacecial les quatre coses que havien anMust un ale la sera vida,

tire Ii hauria passat IitSh hiel cap
ile fer-se soci de I lúrilerO de
lakt e neta
A París va anar a viure a
un hotel de/ barri Ilati. Al cap
de quatre dies experimenta que
l'ambient en comides de donar.
Ii una empenta aufbrica i jovial,
ii fiiia l'afecte d'un calmant.
Era a l'hivern, plovia i era una
delicia estar-se a e'asaj vet/re
ploure del llit estant. Vquest
gust !le la imenobilitat l'arriba
a preocupar mult, perit no sabe
treure l'entrall de la preocupada. En el fons volia dir-se a si

mateix:
—Mai m'hauria pensat que
fos tan intelligent .
Paró no arriba mai a eombtnar correctament aquestes nou

El perill de la vida ordenada
As de tornar-se lin badoe. A

trültim En Martitteal anava ' a
L'usar restona amb el prop:e-

Dissabte a la tarda, t'entre estava treballant en una Bina de la
Contpanyia general d'Electricitat,
de Rubí, l'individu anomenat

iiuel Pujol, resident a aquella vila,
tragué la desgracia que es produis
una avaria, quedant electrificat.
Com que no hl havia Mima per

prodigar-li soeors, fou trastladat
amb la grua deis F. C. de Catalunya
a acuesta cimas i portas al dispensan medie, on morí al peses moments, certificant-li la defunció el
tnetge senyor Ferrando.
— Per disputes tingudes entre
dos obrers anomenats Francesa Soler Clement. de 24 anys. i Jordi
Barselé, de 34, tots dos naturals
d'Atad. el Jordi dona un cos de
martell al cap del Francesc, produint-li una ferida contusa a la regiO occipital, de pronòstic reservat,
passant el ferit, una cegada curas.
a Ilsoapital de Sant Llúszer. Per la
InspeceiG de Vigilancia i Conrandioicia municipal es donaren immediates °vires per a la detenciú de
l'agressor que ion portada a cap
al san dornicili pel guardia munici-

pal N'Andreu Font. ingressant el
detingut a la presó, a disposició del

senyor jutge d'instrucciO traquest
partit.

— Durant el passat mes de de-

salubre o'han resolt arnigablement
per la Junta local de Reformes
catorze peticiono obreras, i durant tot Tan>. 1923. 117.
En cap d'aquests casos vats compresos els que, celebras l'acte en pro
de Tarranjament amistós clavara la
Junta, iso l'oeste aquest aconseguirse i slague de tramitar l'aosumpte
davant del Tribunal Industrial.
— Al teatre Retir ha debutas
una companyia de sarsuelfs, la qual
ha obtingut 1211 &ah ben ialaguer.
dones el conjura de la companyia
iorea discret.
— El Club Pirenenc fa dimitenge vinent l'excursió següent:
Ubach, Portella, Rellinas, Font del
Ginjoler. Sortida. a les cinc del
tluatí•

alaNLLEU

Notes diversas
Euguany alta celebrat, amb
molla concurrencia, la renomenada Fira deis Reis.
— Al Cinema Edisson ac-

tua la companyia d'en l'erradas-Casas. representant "La
Nacolatfireta" i "La bona gent".
La multitud, que

omplia el

loca!. surtí contentissima de la
manera que l'empresa dalia,
(l'un ternps a aquesta part, representacions en catala.
S'anuncia la tornada de la
celebrada companyia dii Nico-

lau-Giménez.

herlerd

de les Cimbres
Paris. 9. — Tots els periódica
aplaudeixen sense reserves les me:
sures presentades pel ministre de

Finances, M. De Lasteyric, contra
l'especulació que tan greus repercussions té sobre el fraile.

Les mesures que proposa el ministre poden resumir-se de la manera següent:
s.—Que el Parlament voti novas
bicis que autoritzin a la justicia per
perseguir tota maniobra que pugui
l'Estat.
atemptar uti crédit
— Assegurar ha sinceritat del
mercat bursätil, proeurant que el
promedi donat per la Berna no doni
llar a nous abusos.
3.—Procedir a una depuració del
personal sospitós que opera a la
Borsa, perseguint els que propaguin
noticies alarmants.
El ministre va fer notar que no
pocha atribuir-se tarnpoc en absolut ut acuestes maniobres la balsa
del fraile. fenürnen que depèn en
en gran part duna serie de cosida-

racions d'odre cconöntie i politic.

Amb tot, però, es innegable que
e/s maneigs de certs eeeeMadors
influeixen considerablement en els
canvis.

A eonseqüencia de la decisiO del
ministre de Finances ha estat expulsat el súbdit holandés Duyzen, i
s'ha invitat a tres estrangero més a
justificar llur dret d'operar a la
Borsa.
El Magistrat continua la sera enq uesta. creient-se molt probable
que rent nombre d'indesitjables siguin invitats a passar la frontera.
—liaras.
LES CAMLiRES FRANCESES
REPRENEN LLURS TASQUES
DISCI'llS DEL PRESIDENT
D'EDAT AL SENAT
Paris, 9. — El Parlament ha

re'pt'as les set-es tasques.

d'edat,
senyor pronuneiä un discurs declarant que calia prosseguir eil iami del triomf
per lla buh II i clarivident de nionsieur Poincare ell
sostenir tata la sera politica
exterior en el 'rraetat de VerAl Senat. el president

saltes.
La presa de garanties ha af irmal els drets de Franca i
cont ribuit a la seva segurefat
territorial. i ha tingut, entre :aires conseqürneies. la d'obligar
a Alamanya a obrar amb franqlleSil i a abandonar la set-a puIttiea de mals emulas .
El senyor Denis acaba el seu
diseurs dieta que As inexacte
que la nació francesa es trohi
isolada, rar la nostra politiea
ha estat aprovada per nombro_
ses naeions d'Europa, i per altres personalitats d'autoritat i
retira indiscutible. — Hayas.
m. RAOUL PERE.T ES REMA',
G1T PRESIDENT DE LA CAMERA DELS DIPUTATS

FUMADORS!

Fumeu tant com vulgueu,
mes tingueu conte d'inmunitzar sempre vostra gola
prenent amb constancia

TABLETES GAIBA
refresCa o ls, desinfecta n ts,
sobiraaes contra la TOS

1 afecc.ons de la gola.

tari ile Ilioleh, darrera la finestrela del despatx.
El propietari. un Mime madur d'artritisme u de vida sedentaria, saberut patrilita, prinimitiat i tafaner, insoportable
cono una gasetilla, tenia per a
En Martinell un gran interes.
—Aquests francesos — deia
eill--sön una delicia.
En aquest despatx En Mar1 heIl ma eoneixer la Fanny. La
Eannya era catalana, es deia
non verilable Eulalia: a Parle
es dedicava a les ocupacions
frifn S premies del sexe, 1 vivia al
mateas hotel.
La Fanny era una noia de

mitjana edat , baixeta, grassoneta, sie cabells negree, de earamb una piga
nadura
a la gaita asqueen. Baria tingut reilacions amb iii, senyor de
',V ía i d'aquella lela li itavia
guadal la mania de gastar sempre satai n le tres francs la pastilla, i Ii baria quedat l'olor
coraesporient. Tumba era curias
de la Fanny les coses que tenia
de les 1111iPS de la elasse mitja
eatalana de quince anys enrera: el piano, el solfeig, les labors, els raeords de la "madre",
el gust per las coses en qua hi
pot intervenir la clara (Unta la
'letra amb pelas caragols i les
poesies de primera comunió
d'En Verdaguer.
La Fanny passava setma-

LES Alleitäik

D'ANGLATERRA

FRANÇA

París, 9. — El senyor Raoul
Pi, ret ha estat reelegit president de la Cambra dels Diputats, per 35 vato, aa l eat ares
part en la vutaciö 355 diputal s.
1;e1eceió de la Mesa del Sena! tindrä lloc el dijous vinent.
EL NO17 CAP D'ESTAT MAJOR
DE L'ENERCIT l'ItANCES
Pari.s, 9. — En substancia
del general Buat. morl reeentment, ha es-tat nomenat cap de
rEsal Major el general Debeties setteeres abatuda. pecó es
reja que el seu ideal batirla estat el terboll conslant. Li faltan una molla. De regadas,
fer-se passar per sevillana li
costava un essfor.:. e:ti/me.
—1 con ha estat aixö, com
ha estat?... — Ii deniana En
Martinell ainb una rialleta que
volia ésser irónica.
aixia? — i la Eanny,
Iota enrielada, assenyala I piga de la gaita esquerra .
—Si.
—Porta desgraci a .
— Qusi hi bu ha dita
—Les cartas.
Per un volee de Deu. En Martillen no 'Vfl fer una planxa.
Estigué a punt d'enumerar ,es
raons que priven le eraure en
aquistes coses. Al capdavall
pensó que el món j està be tal
con) esta. A aquesta pessimista
ronclusitS En Vinardell Ist donä
molla importanria.
El dabais següent En Mar-

tinell es passejava pel
hura, i velé la Fanny de thiny,
inaimpanyada d'un senyor (le
corla edat. Es feu trabe-fin- do
manera qua l'haver-so et .. mirar
tos inevitable. La Estary
Mara tranafigurada. Real. parlar% al,. pessigava el senyar que
Eacompanyava 1 tenia un enjogassament especial. •
El senyor d'edat semblava
que es dombo/o vergonya de tot

Els
g in

del* 1 1th ti

de :milicia mr
liar la

EiG g YgrI prepara el issige de le Coreo i els lim-

es Iler remen i 11 resgosia

valor.

Canal d'Urgen.
— El emnissata de Eonient
ha remès al ministrri espanyol
del ram restaaistin confeccionada que voinprrn lotes les entitats p ararles eonstituldrs
aquest a provincia i qu s funeto.

nen
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Londres. 9. — En el seu discurs als seus partidaris. al lí-

der laborista senyor Mae Donald
digua que si arribessin al Poder, ho farien per treballar i
no per preparar unes eleccions
generals-, i que si en pujar els
laboristas al Poder, el capital
entigrés, seria culpa deis porucs, no del partit obrer.
Juarent al Poder amb peus de
plum, disposats a destruir toba
filena de gärmens (Pie migala
produje noves guerras . El nostre anhel serie substituir l'actual rivalitat de l'orees per inlelliganeies amistoses ami' Eran-

Rtiesia. Alemanya i

les aures narions. Sabein la
responsabilital que escomeiern.
pera no ens espanta. i esparam
ron fiada rnent poder resoldre les
sodificultes que es ('c 515
bro Anglaterra i sobre Europa.
El govern deis laboristas

ne c essari per tal d'assegnrar la
pau del nnin. Refssrearesu i conaplelarem la Societat eleNacions,
la qual pensem utilitzar llargament per tal d'assegurar la
ustleia entra les nacions ibis
arribar a lin astat de veritable
pau internacional. Cal que acabi la follia de volee devantarnos del aoven rus, i atea sense
pensarui 1111 moml`111 aceeptar tot el que el aoven rus ha
realitzat. No voten( ficar-nos •-n
la seva vida interior. pera :Jeeessitem les saves
nov. l.al uuiisatl Grasset ha es1s1. notnenal viee-presitlent del
Consell Suprein de Marina. -Hayas.
FORT TENIPORAL—VAIXELLS
EN PERILL
Brest, 9. — A conseqübncla

reSldt de la mar, si'm diversos els que troben en
situada enguniosa al llarg d'Odessaitt. — Has-as.
Marsella. O. — L'estaciti radiotelegrófica d'aquest pont. ha
rebut un des- pals demanant socorsos del st enlucir brahnie "Citi of [Mellan)", el qua! es tropa

conipletament desemnarat als

litt gratas de latitud Nord i 11
g ratis 2 minuls de longitud

Oest. al Noril-oest d'Espanya.—
navas.

I..1 CATASTROFE DEL
-DINMEDE"
Pars. 9 — El "Petit Polis- heut"
(hit cite els técnies (-roten que
la ealästrofe del dirigible - Durmuslo" ton deguda a una ruptura del fustalge. —
ALLAIN GERBAULT PREMLAT
París, 9.— L'Acad è mia d'Esports
ha atorgat el gran premi anual de
deu mil frailes al tennisrnen senyor
Gerbault, el qual ha fet /a tras-es-da
de l'Ad:bine en un petit barquet
vela.—Havas.
EL PRINCEP DE GALES
A PARIS
París, 9.—El Princep de Gales,
que viatja le rigorós incògnit.
arribas a aquesta capital.—Havas.
L'AFER CHAMBORD
Blois. 9.—EI Tribunal competent
ha decidit suspendre -fins al 12 de
n'are vinent la petich .. formulada pel
Procurador de la República sollicitant que es procedeixi a la liquidach's dels béns moldeo i immobleo en
l'assumpte (7bambord.—Havas.

alld. Mirava a ihre la i esquerra
amb els nIls mig ohms. Es n'obava en aquell estat que hi
darrera d'aquestes paraules:
—Si ara ens 1, cié; la dona o
algitn conegut!...
Es toparen. El senyor d'edat
era el senyor Ileposat, fett c omissionista de Barcelona. luna:
d'En Martinell.
En Rapoeat, en %marea, atea
el cap i branda tot dt Aixö t'o
instantam, pelar l . segon
després el senyor itepositt s'havia després, amb una revolada,
del braç (le la Eanny, h abraeava En Martinell.
—Reposat, vas aqui?...
ho veus...—i assenyalant
la noia qua s'havia arostat—:

al Cali. de la
Paix. Es una bona floja.,.
La Fanny. amb una tranquesa que t'Av tornar pidlld el senyor Fteposat, Ii fAu una caricia
a la cara.
Sortiran per la porta
praxima, que era la (le davant
l'Odeon. Seguiren la reixa fins

E 1 18

ab

heril trobat

Boulevard 1.aint-Miehel, 1

on1 rts r p ri a 'la Taverna del Pan-

theon.

Abans d'entrar, la Fanny, assenyalant, digué al senyor Ha posat:
— Ven, això és el Pantheon.
El senyor Reposat va ter la
rara de mds admirael6 que pegue, camina dos o tres passes

mrcantils, cono necessitem les
de tot el mOn.
Volem escometre el problema

manea de treball. estudiant-lo sola un punt de vista
huma, no merament corn un
faetor par a l'estudi des 'ec onomia poltica Així mateix rolen) autoritzar el problema de
la manea d'estatgas. i si al nostre pas Imiten] monopolis que
iifilulht -ti l'edifioaciA. els [test enfrena
No As un pl'ograma de Gover n , en que he exposat — acasilla roSlat (1(. 1 !loa_
bb
tre esperit en el moment actoal
ffa

i davant un possihle adveniment

al Poder (tal parta laborista. —
Hayas.
EL GOVERN ANCLES EXAMINARA AVUI El. DISCURS DE
I.A CORONA I L'OPORTUNI-

TAT

D'INSCRIURE EL PROTECCIONISME AL SEU
PROGRAMA
Londres, 9.—Tots els ministres
es reinaran dijous cinema, per examinar novament el diseurs de la Corona. A l'enserns discutiran l'opor-

tunitat d'inscriure el proteccionisnze
dintre del programa immediat del
Govern.
A hores d'ara Mr. Baldwin está
estudiant la memòria de lord Milner respecte les tarifes duaneres,
memòria en la qual s'arriba a conclusions importants, que llaman de
tenir influencia per tal d'arribar a
una decisió relativa al proteccionisme.—Havas.

RELINIO DELS LABORISTES
-Londres; 9. ---Els laboristas han
celebras una reuniO per examinar
les línies generals de la resposta
al

discurs de la Corona. aixi COM

de 7esinena que es proposen presentar a la Cambra dels Cotnuns.—

Hayas.
MISTER WHITEY ES REELEGII

PRESIDENT DE LA CAMBRA
DELS COMUN3
I.ondres. 9. — La Cambra dels camuflo In celebrat la sera elecció de
"speaker", !mece estat reelegir el senyor Whitey.—Havas.
MISTER ASOUTH. REFREDAT
Londres, 9. — A conseqüencia d'haver seien t un inri reiredat. rnis-An. quith no assistirá per alguns dies a les
sessions de la Cambra dels comuns.—
Hayas.
L'INCENDI DELS DOCKS DE
LONDRES
— Es caleuien cii dues
Londres.
centrs mil l'iures esterlinas danys
causats per tincandi deis docks del port.
—Hayas.
Landre:. O. — oCntinua Tincendi als
doks d'aquesta capital. •i fic ja s'In
aconseguit isolar-lo.—Havas.

D'ORIENT
La qüestió del Califat :: Les
gestions dels pretendents
Constantinoble. 9.—Als cer-

es-les politirs t religiosos turre
esta essent tema principal (le
les eonversas el projectat vialge del l*Pi d'Egiple a Roma. Paris i Londres, viatge al quid
s'afriburix una finalitat poli-Ova da gran trans condenen( por
al iniM mussulma, per suposartu relacionat amb la qiiestiiS ilel

por

fer-se'n Inés carrec, i di-

gm!:
--No esta mal...
La presaneia d'En Martinell
al café augmenlä l'enterniftlPtut
de la Fanny pel settyor Iteposat. Li fril dos o tres petons
sonors, davant de la gent. Els
masies tocaren una cosa
gubia, i la Fanny dacanta
cap sobre el pit du senyor Reposa!. Armes( no hi voja de tap

till de la sufocaeiö i de la vergonya. FA(' un esforç, i digué
molt serias:
—Ens trobaram a les
aquí nialeix. Tinc una cita d'afers. Soparem, i anirem al Casino.
—Sagaz'? — digué la Fanny
amb una mica d'angoixa als

ulls.

—Segur.

La Fa»ny i En Martillan tornaren a l'hotel.
—Es una passia, harta Fanny?—pregunta En Martinell.
— Em sembla una bona per-

sona.
—I res més?
I la Fanny mirant al eel:
—Em recorda *nitres coses...
A les set, a l'hotel es reberen

dos neumaties. L'un era per En
Martillen, l'alt r a per la Fanny.
La oambrera els puja a les respective§ habitacions. Tots dos
aren del senyor Reposat. El de
la Fanny, dala:

París, g.—Comuniquen de Berlia al
"Echo de Paris" que von Sorge pe&
sident dels Sindicats industrial* de
l'Impen. s'ha pronuncias contra el pla

de Reichherg i ha declarat que la immensa majoria dels industrials tiran
disposats a suportar tota mena de sa-

crificis per tal d'arribar a un acord
entre Franca i Alemanya per _a la
soluei4 defraitiea de la qüestió de les
reparacions.—Havas.
LES GESTIONS DEL GOVERNADOR DEL REICHSBANK A LONDRES 1 AMSTERDAM, VAN -PER
BON

C AMI

Berlín. 9.—El viatge del governador
del Reichsbank a Londres i Amsterdam está encanfinat a assegura a -se les
bones disposicions de la finança internacional par a !a crtvi&d d'un ,nou
institut demissió de monea or a Alemanya. Sembla que fins ara eis resultats sán satisfactoris i que el Gabinet rebutjari la ereaciú d'un -•Banc
rhenä ausänom constituit amb apor'ació de capitals franco-belgues.—Havas.
LA RESPOSTA BELGA
París, q.—E1 Coceen belga ha remé al mirsisteri d'Afers asma:leer-3
í ranci.rs la resposta belga a la darrera nota d'Alemanya.
L'esmentada resposta concorda,
quant al taras, arnb la contestació donada per Franea a la dita nota alemanay .—Havas.
EL GOVERN DEL REICH 'OL
RESTRINGIR ELS VIATGES
D'ESBARGIMENT PER L'ESTRANGER DELS SEUS SUBDITS
Berlín. 9. — . El Gavera del Reich
esta estudiant lec mesures que coavindria adoptar per restringir els viatgen d'esbargiment de súbdits alemanys
per Testranger.—Havas,
ELS COMUNISTES SAXONS

PRESENTEN UNA MOCEO DE
DESCONEIANCA AL GOVERN
Dresde, 9. — Els comunistas han pr,sentat

una moca:, de desconfianca al

Govern.—Havas.
LES PROXIMES ELECCIONS
PER A LA DIETA BAVERESA 1
EL REICHSTAG
CANDIDATURA DELS
ULTRANACIONALISTES
Munich. 9. — Les organitzacions ultrraracionalistes prusentaran una 'lista
única. al front de la qual figurará ri
g• caeral Ludendorif per a les e:miaus
a la Dieta baveresa i el Reichstag.
Sembla que la Dieta será diasolta
abano del so del corren mes—Hacas.
wimm~.~~....-••••••n••n

També es parla de la Contea
araba que es rennet! a
Kobe. i en la qual san repelasentants els reis de Messoantamia i de la Transjordania i
l'emir del Medid. puix sin opinia
molt generalitzada la de que
aquesta Assemblea pot éSSer
que brial plantejat lambé la
qüestió del Califat.
Es diu que san diversos els
nretemient s. assegurant uns
refleja

que as 151 rei Euad d'Egipte i altres que ei rei de Messopotamia
i el rei Alqintlah il ha Transjorditnia, fills antbdiís del rel
litisseim. el (111:11 tambe aspira.
diuen, de molt temps en:tt
aquesta suprema autoritat reli-

giosa.—Havas.

—
desConstantinnbl e . 9. -ment of n cialm a nt la notinia $14 gidIS la qual Mustafa Kenia t havia estat \di tima luis atempta t . — Hayas.
-Earsny: HP rebut un telegrama. He de partir lanc el
nen gran al llit. .1 Barcelona
sempre hi ha tifus. Tornara
mes vineid. T'avisaré. Compade ix-me .--11."

El d'En Martinell eantara:
"Estimat am:o: A tu. alartinell. ja l ' 110 pue dir. Sempre qua
l'alzar mata Real dins d'una
combinacia galant, el nien primer pensament ha estat de retire la manera de sortir-me'n,

Sor 11101lägani, Martinell. Du'iaatsi que el miin es ple
de monögams. Saludaré el nos Ire amir ~arca dc part leva.
Discreció, i fes-me quedar be.
Parteixn avui, nit. Adeu.—Re-

posat."

Ni la Fanny ni En Martinelt
no gosaven surtir de l'habitació. A dos quarts de vuiL /zet
alartinell es ~jai. Truca . ' la
~t'ira de la Fanny.
—Vostè no ha rebut res, 111r.
tinell?
— No; perquè l
—L'apele'.
En Martinell ring( admirabais.
ment un astorament. La g.
no pogue mes. Plorant, ea
de!
de cara sobre e.1
— Ho sabia. ho aabia
assenyalant. 1 passant-st
bruscament per la .Pattii
guerra:
—Es airó que
ola, Martini" la

DIJous, 10 de gener de 8924
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LI C11111 MEA
La "Gaceta" de Madrid del dia 6
d'aquest mes publica una R. O. en
la qua) s'autoritza l'as de reforç
de vins i begudes espirituoses mitjançant alcohol industrial etilie rectificar.

Aquesta disposició, en lloc
lleugerir la crisi vinícola que pateix
classe productora de vi a la nostea terra, la fara encara més dura,
ja que en lloc de prescriure, con/
totl,om esperava, una ratificada de
les disposicions vigents, en el aentit de prohibir terminantment l'as
d'alcohols industrials t el reforç
de vins, preparació de licors, i en
general de totes les begudes espira
tuoses, autoritza aquest as, melare
es faci el reforç dels vins i la preparada) de les begudes espirituoses
ami, alcohol neutre, o sigui Fanomenas alcohol etílic rectifica:.
Tothom sap que la causa principal de l'actual crisi vinícola era el
refere de vins amb alcohol industria l , ¡a que d'acord amb les dispoSicions legals vigents, si la utilitzacia, d'aquest sis enològic es reatazés exclusivament arnb alcohol de
vi, es alineada ami) prop de guatee
milians d'hecteditres auantitat general d'aquest praducte. evitant-se,
consegüentmens, tin caces de producció que ens obliga per exportar
a pactar amb potencies estrangeres
a canvi de concessions perjudicials
a la indústria del país, i a destinar
capital per eomprar a l'estrangar
productes que no produim per a la
fabricada i obtenció d'alcohol industrial.
Es verisat que el text de la dita
R. O. pot conduir a interpretacions
diverses. pera l'examen sera i imparcial ens obliga al trist reconeixement que al capdavall perjudica
greument els interessos dels productors de vi, intensificant, en lloc
de resoldre-la. la crisi vinícola a la
mostea terra. Hl lia un "considerando que diu que sla de mantenir
la ladra de la legislació vigent, tant
per a. ssegurar la qualitat dels vins
torn per protegir una riquesa tan
important al nostre pais com és la
vinícola. legislada que prohibeix
Tías d'alcohol per reforear vins mentre no sigui amb alcohol vínic. Pera. es aquest el sentit del text de la
reial ordre: Evidentment, no. 51
dictamen de la Comissió especial de
substancies alimenticies aprovat pel
Reial Consell de Sanitat. i amb el
qual es conforma la Reial ordre, disposant talment com en ell es proposa, ens charla la raó. Diu, entre altres CO525: "Es indubtable que entre els alcohols destillats o de haixa graduada, procedents del vi, i
els anomenats industriala procedents d'alares matèries feculents, la
superioritat dels primera és indiscutible respecte a Ilurs condicions
laigianiques i al seu "bouquet". i
per tant. és evident que en aquest
cas bannen désser els alcohols destiRats Cela vins els utilitzats per a
l'encapçalament i preparada, de les
begudes espirituoses; pena la indastria ha perfeccionat de tal faisó els
seus procediments que els alcohols
rectificats. o siguin, els d'alta graduada, san extraordinàriament purs
i no hi ha maja químic que permeti conaixer el sen origen ni diferenciar-los deis dels vins, quan la
seca concentrada, és superior a 96
graus, igualment en tots els sentits,
i per tant, en les seres condicions
higieniques; i com que en el comerç els alcohols industrials que
circulen san els rectificats o neutres i d'alta graduacTa7E no els destillats, és evident que 110 poden invocar-se cacos sanitäries per prohibir el seu ús, "entenent sempre que
l'alcohol industrial destinat a l'encapealainent de vins i preparació de
begudes espirituoses sigui l'alcohol utílic rectificat' o neutre, i no
• els productes impura barrejats amb
residas de cap o qua, i mai l'alcohol desnaturalitzat."
Pot haver-hi cap productor de vi
que qualifiqui d'un guany per als
seas int(ressos la reial ordre de referencia: En lloc de (lila "no es permeträ l'as d'alcohol industrial per
encapalar vins i a qui ho faci se li
imposarà la pena que als falsificadora de vi assenyala el Codi penal",
prescriu que "pralran éster encapea• lats els vins i preparades les beata
des espirituoses amb alcohol dila
rectificar. Tots saben: que l'alcohol etílic tant pot obtenir-se del vi
com d'altres productes, i podrá'
usar-se d que sigui rectificat o d'alta graduadas. La legislada, vigent
resta rectificada. dones, en el sentit
que, d'avui endavant, l'alcohol vinie no eme:1 l'apile que podrà éster
usat per encapçalar eins, ja que
mentre l'alcohol industrial sigui etihe rectificat, podes també usar-se
en la dita operada, alai cota també
en la preparadó de begudes espira
tuoses, extreus aquest darrer que
rectifica el precepte de la hei i reglament d'alcohols autoritzant l'as
de l'alcohol industrial per a I'daborada d'aiguardents i licors.
Trista recordanea mereixerà
aquest reial decret per a la classe pro
ductora de vi. tan abundant a Catalun,ya, i trist desengany per aquelles 'entitats representatives de la
classe agrícola que tant ha clamat
per la aolució de la crisi vinícola.

AQUEST NUMERO HA
PASSAT PER LA CE/i-

7-n

SUBA MILITAR

CiS l

edlres

GOYA. — Debut de la CO311
panyia italiana de Darius Nic.codenti. "Lo Vena d'Oro", de
Gsglielmo Zorsi.
Sha parlat molt aquests dies dels
éxits de la companyia Niccodemi a
América; a Madrid, la Premsa talla
fet gratis elogis. En debutar al teatre
Goya tothom esperava l'esdeveniment
amb una certa expectació ; cal confessar que els elogis san merescudissims. La companyia que dirigeix Nicaodemi dama la impressió d'un toallita, teatral dels mes acurats i aals
més intelligents que hem vist fías ara.
En general. les companyies de teatrs hala que roden pel món. acostutuca a dur una o dues figures extraordinàriament importants la resta
desentona en absolut. Les altres parts
san pobres, la presentada sembla improvisaaas Quan in va a vean: la
companyia d'En Zacconi, va a veme
un gran actor. pero. no veu ala: una
gran companyia. Dones ara no passa
aixi: en la "troup2" Niccodentt
veiem grans actors i una gran colapanyia : es un conjunt on tot esta en
el seu Ilse, os no desentona res; tot
es seit admirablement secutelat fins
a l'atara detall.
En la primera representacta es presenta un drama d'un autor italià jove. desconegut del nostre públic: Guglielmo Zorzi. Aislas de la representacita Darius Niccoarani, admirable
conferenciant, va fer un parlament sobre el mere italià. Asscnyalit Goldani com el creador de la comedia nacional; més tard. a Italia—digué Niccodemi---, el teatro ha estat un teatre
regional. teatre veneciä, teatre siciliä,
teatre tosca. D'Annuuzio ha creas un
teatre nacional francament italiä;
"Figlia di Torio" és una obra teatral
Modernament a Italia, hi ha
una joventut que es preocupa per fer
teatre francament nacional i s'esforea
per imposar-lo. Esmenta el cas del
Pirandello. com el mis important aintre el teatro de darrera hora, i fa
un petit pròleg oratori a l'obra de
Zorzi que es va a representar.
Aquesta obra, -La Vena d'Oro", es
un drama d'aqueas escrits amb una
preocupada) una mica 'librea-ea. En el
primer ame sembla que ens trobem
mig d'aquelles divagacions reteniques
de "La cità morta", encara que el
llenguatge de Zorzi és mes cenyit, i
segu:da veiem que l'autor. sota una
draperia poètico-arqueolagica, vol fe:
saltar a la cara dels espectadors unes
guantes gotes de sang humana.
Es tracta duna dona abandonada
pel seu marit. encara jove i fresca,
que ha viscut lliurada en cos i anima
a la cura i a l'amor del seu fill;
aquest amor maternal l'ha tinguda reclusa, li ha mantingut tota la frescor;
pesó el noi té vint anys. s'aparta de
les falalles de la seca mare i es va
fent un món per a dl tot sol. I aleshores la dona s'adona que espiritualment i fisicament li manca tot, i que
la seca naturalesa s'enruna.
Perla se n'adona després ,l'haver provat l'afecte d'un altre home, d'un
poeta arqueäleg amic del seu fill, i
d'haver abandonas aquest amor perque al fill li hacia seinblat una profanada de la santeatat i la dignitat de
la seca maree
I en el momeas de la depressió moral i física de la dama, intervé un
personatge arde de la familia, en
metge psiquiatra, el qua!. en el primer i en el segon actes, 's'ha mostrat
un éster pintoresc i de bona ida, pera
que en el tercer ame surt en defensa
de la naturalesa i la vida le la pobra dama. i agafa un to completarlas/le ibseiliä, un to girat d'esquena
a la moral i als prejudicis buegesos:
el drama deixa aleshores aquell to rete/sic, aquell ambient d'humanitat cantinguda per dins i de parau'a decorativa. i assafa un to te teatre realista,
amb tesi completament nòrdica. Podríem dir que Zorzi esta entre D'Al>
nunzio i Ibsen, perä que parla en
to menor; la novetat que hi ha en
l'obra de Zorzi potser consisteix en
l'ardide‘a del tema; que sigui el fill,
un xicot de vial auys, el que es vegi
obligat a intervenir en una crisi tan
íntima de la naturalesa de la seca
atare. i que sigui el fill, convençut
pol metge, el que cridi de mi al seu
amic, al poeta arqueäleg. pesque salvi la tira sentimental d'aquella Si:.,
l
scnyora.
I.a representació de l'obra s'ha de
qua I f icar d'admirable. Fías l'actor
Bartnlotti, que feia st, criat vell que
apenes diu dijes paraules, va demostrar una gran escola. .
De Luigi Cimara, que feia el pulsee de Coread,. el fill de la coa/tosa, podem (lir amb toth sinceraat
que es un e-ls acatas que mes ens
han emocional, per la manera finissima cosa analitza el sen paper i per
aquella fuga, per aquella fresca i
toral empenta (le passió veritable que
va posar en els moments culmina/es
de l'obra.
Vera Vergani és una actriu discretissima, fina i intelligent. No es revela una delta d'extraordinàries fatua its
pesqué el paper lampee s'ho du:a. Esperen, veure-la en altres obres per anear judicar amb més consciencia el
seu treball d'artista.

Josep Merla de Segaren
TEATRE C.ATALA ROMEA
Promel Asser un esdeveni-

ment la segona veranda seieeta que tindrä lloc en la ¡lit del
vinent dillu,t t s, dia 11.
destronar a la comedia Pll 3
artes de l'hongares Predecir
Molnar, "Modes", versió catalana d'En Carlos SoldevIla, i en
la qual s'eralacen la lendrosa
ainb la farsa d'una forma originaltssima.
Les senyores Llorachs, Baronesa de (bien, Parellada de Fer-
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a. ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA A
t. SITUACIO AlMOSFERICA GENERAL
A LES 7 Din. MAVI. ((Jtservacions d'Europa,
LES VUIT DEL MATI. (Observacions de la
Xarxa Meteorológica Catalana, comunicadas per teNord d'Africa i rAtlintic, cal. lides per telegrafia sea*
le tila):
Itlon):
El cel és gairebé núvol a tot Catalunya, amb boires a Lleyda i nevades a l'ah Pireneu.
Les pluges Ileugeres de les darreres 24 hores han
ratas genera15. excepte al Sud de Lleyda i curs inferior de l'F.bre.
Temperatura maxima, 15 gratis a Rogttetes; mínima, 6 gratis sota zero al llac Estangento.

El centre de pertorbació atmosférica de l'occident
d'Europa es trole actualment al Nordest de França,
i els seus efectes san sentits a les costes de l'Atlaittic. amb forts temporals i plages. — A Espanya
el temps és núvol i plujós. particularment a Andalusia i costes del Nord d'ialls ica. — A la alediterrania
occidental talaba hi ha torta maror, amb y enes del
quart quadrant.

11 ESIIIITS
BOXA
LA REUNID DE DIMARTS
Dimarts, al Circ de Novetats, hi
llagué l'anunciada vetllada de bosta
a base del match Hilari Martínez,
campió del pes Ileuger, i l'angles Fred
Davidson.
Aquest, que desde poc després de
començat el primer round va poder
comprovar la duresa del punch del
nostre campió, es passis tots els cinc
rounds escassos de qu c duró, retasant el combat; en el segon temas
expressà desigs d'abandonar, la qual
cosa no fea per por de la desqualificació i consegiient retenció de bossa.
Finalment, en el calqué round, anä a
tersa pel compte després d'haver actuat deplorablement durant tot leacostee.

V Mal

. ame, et
'e
el a iste.C.ELUalts. sa eitaame
300, 1000, 2000, 3000. 4000, 3000.
250,
Altitud, metres:

Direcció:
Velocitat metres per segon:
Plafó de ntleols, a 5,473 metres. Cirrustrats.

WNIV. NIV. NW. NW. WNW. WNW. W.
12.
13,
6,
8,
20,
1
9,

OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
i :8 hoces
Mores crobSerVaCió: 7.
Barametre a zero i al nivell de la ilete: 7474, 7479, 7495. --- Termametre acc: e'2, 112, 107. —
Termòmetre humit: G's, 7, 6'8. — llamitas (centessimes de saturada.): bo, 5c, 53. — Direcció del vela:
— Velocitat del vera en fuetees per segon: 8, 4, 5. — Estat del cel: ativolós, quaNW'., WNW.,
si
— Classe de navols: carnuls; cirrus-strats, strats-cannuls; fracto-camuls, camuls-nimbus.
Temperaturee extremes
l'or:bra
itlicsiina: 12'2. — Mínima: 5'5. — Oscillacia te rmometrica: 67. — Temperatura maja: 88. — Precipitada aiguosa, des de les 7 l'ores del dia anteri er a les 7 llores del dia de la (lata: o'f milimetre. —
Recorregut del vent en igual temps: 149 quilame tres.

ree-Giiel I, Mcmaleda d'Arntls.
Des pu I .1 ole Ventosa, ,Monegat
tic Calliill i Rossinyol de Planes.

que patrorinen diles vetllartes.
poden restar satisfetes tic; sea
comas, rar aeonsegueixen reunir, a la sala del Romea, les
fa m ilie.s nula dislingides de nostre bona soeietat.
ESTUDI CIRERA
La companyia d declamad()
"Esluili Cirera". la qual des de

eornenearnent de temporada ve
representant en el local de l'Orle(*) Graciene les mes importaras
produccions del leatre caleta
he s millors traduccions d'escoIlliles obres estrangeres, ha determinal rebaixar el preu de les

loca Wats fins o Un I i pus veritablentent popular: no obstanl.
això no sera obstacle perqué les
obres que l'esmerilada companyia posi en escena, segactixin
essent representarles arob la etrosa propietat. luxe i riquese il.'
sempre.
Des d'aquesta data 1 ami) els
ene.; preus, /17i estat obert. un
abonament a qua t re funeions.
per esser celebrados en diurno:12os a la tarda. en qual
de. que (Are/mear:1 el proper
dia 13 amb la famosa obra
"L'intrús", seran posados en

l'arfatri fixat en els pressupostos; i
que mentre no s'hagi aprovat el Reglament d'acondicionament dels dits
dipasits, hauran d'ajustar-se a les condicions que proposi la Secció siseria
dels serveis tècnics municipals. Que
les installacions ja existente, de manipulada) de Tquids inflamables, podran
és ter legalitzats sempre que no tinguin a sobre ni a sota locals habitats
i reuneixin les condiciona' (le ventilada) i localització per al cas d'incendi
que s'indiquen en l'informe de lesalentada Secció de 20 de novernbre
de 1923, afegint (lar no padrea llaveshi personal amb ocupacia fixa en habitado/a- contigües al de la inanipulació, tot aixa a judici de la dita acedó facultativa.
Fou presa en considerada" una /linea') maque s'arregli la fíat de pedra
existent a la patea de Marian Brossa,
de la 1/arriada de Sant Andreu.

LECTOR DIU...
_

E.V CONTRA DE LA
LLEI SECA.
Sr. Director:
DI l'editorial del dia 6 del que som
es tractis (le cert assumpte molt interessant, arrihant a conclusions perasescena prealnecions 1nn impordieia's pchs Concep*,is que en el mateix
t ants cona "L'admirable Crichton". El Ca fe del Re(1)". "El sor- i ett primer terna.. ja s'esmentaven.
Procuran in convencer a l'autor
na benefacatir" i "L'avaa".
l'editorial i els ose con: ell pensen; per
aconsegrair-he bi esmerçarem dues IleRELIGIOSES tres : 11 present. de caracter valgar,
N
de, fent els fonaments que seriaren per
--estable les condusions. i l'altre, per
CAPELLA EXPIATORIA PER A demostrar cielaificament l'improcedent
LES ANIMES (Escorial, 155,
dama determinada tan greta
nema divendres. dia ti, a dos
La 'Bel seca—de fet implantada solaguares (le nota la Congregada) de la ment als Estats Units. pera tamhé
Vetlla Perpetua celebrara la Missa terynda en alises paisos per ininnsarmensual de Comuna; general anal pla- lia llar religa') — no resol ni de mult
tica pel reverend consiliari doctor Joa- les causes per les quals bou i st (mar Masdexexart. prevere.
plantada.
Meditant els raonaments de l'editorial nue comentem, resulta que és insalida-a. el media allegat que per basase-1a traatre embriscs s'hagi datar
la ha/datas/da de la hei seca. Si mese/ante:, arma st sena- barlriem d e da
SERVEIS DE VETERINARIA
mayar tattilie. per considerar-h a latan
MUNICIPAL
la statressia d.!! -sufragi universal u‘r
Segons dades del Cus de Veterina- bave e -bi ata' r" aeseenturats que traen
ria Municipal, han estat decomisats,
la feblesa de cendres la seca conscieadurant el mes de desembre últim. als da pa, irles maerables pessetes. Res
escorxadors, estacions i fielats d'amas j'ilusa pos at (pea m entre en el sequesta ciutat. 69 caps de bestiar !mal
gen cas privadem (l'un dret democràtic
i 453 fetus; 401 de llanar i de cabra excede per incompaibles persones. en el
i to (p23 fetus ; 55 de prnqui i 733 fc- primor enaccionindern el rece procedíe
tus. i 36.404 quilos de despulles.
en la mesura de les beendes d'airees
Durant el mateix mes, han estat
tantes persones igualment dignes de resreconeguts a les estacions i fielats. pecte.
14.457 caps de bestiar boví; 79.494 de
Si ner aconseguir el sanajament
llanas, 3,828 de cabra i 9,618 de por- co; electoral hnrn demana cultura fina
quí.
al Aliar al redí on s'estatja
La mortalitat animal. segons dades incanscient. ner que 11 0 emnrar la cut ttcorrespunents del Registre noamerära fins arrli a r lambe a la morada, de
fic, ha estat, durant el dit mes, la rallan embrisc?
Si necessari as el primer. itnprescinscgaent : Bestiar Isoví, 78; !lanar, 268;
al& es el seenu, car a sota persor,a
de cabra, 67; porqui, 30; encallar. 133;
culta ha d'inanime llàstima i fastic a
d'ase. sn.
Als mercats púhhics, centrals
qui es techa en alguna de les siteacions
peix, de ploma ‚je Imites i verdu- esmaltarl e s . Pula si esteta eoniormns
res, estacions i fielats i en els (lis- a conclemaar l'embriaguesa, per que na
trictes, s'han decomisat, durant l'es- de/latee-1a directament sense atacar !a
menea mes, u quilos de cara; 32,878 al/amil l ara ? (me es cr ea nue la
peix, 184 de despulles, 63 de bolees, Ilei seca és el millo:- proceda/lene per
0481 de frailes i verdines, 2 d'em- aermseguir-ho? 1:caen-dale dels Estats
butas; 15 de substancies diverses; Unt a; eas. treu (raques! dubtc.
1.410 d'aus; 30 conills, i 55 peces de
Ouè fer. dones?
caça.
E! retad potser no (Ara tan emanaras con a nrimera %l o a srmalar.
A la seva entrada en agnesta cutPer cenaste, no assoliafem més !vine
tat foren inspeccionats pels senyors
veterinaris de l'esmentat cos. 23.349 regables ' lene cnmnrendre a tothom
quilos de carn i 21.320 d'embutas furalleall que es teta persona en estat
mas, i foren revisats pels das faculta- d'esnbrinentesa, demanant als maleta
constituits penalitats pels que es troben
n/1s 38o certificats d'origen.

OVES

)ei

ea aquell estar. imposant-los X mesos
de presa, ami( la corresponent abstinencia akohalica (fort cästig per chis),
f(nt-los perdre els drets civils per
determinat nombre d'anys i tantes altres que tal cegada podrien més que
F. Valles Sitges

Les sördanes
Enguany la ja tradicional andiciú
de sardanes del dia (le Cap-da/ny
fou un veritable esdeveniment per
a toas els que arnli amor seguim el
moviment mística' (le la nostra dansit. La sala (le l'Orfeó Catan era
plena de gran a gens. Les cobles,
a L'Amiga Principal de La Babar,
"Els Montgrins", ehe Torro ella, i la
"Barcelona", estigueren, mea; que
mili. perfectes en la interpretazia i
(Hecha de les sardanes. Som contraris a tata comparada) i les deingina
pera cns plau assegurar que d'enea (1'111/ any lotes han pujat 111)s
lloc que cada una ocamines
pava.
Ea primera pare del programa era
composta per obres dels mestres
Justa, Catalä, Santmarti, alarida
Fornells i Josep Serra. Ens platt fer
esment d'una estrella del mestre
Catalä titulada "A la meinäria (le
Frederic Mussoles" que la "Barcelona" ens digué perfectament. Mestre Catalä seis torna a mostrar impecable compositor de sardanes,
',lenes d'una emoció i d'una orquestracia tan escaient i nava que el
co»iirmen en un dels primen llocs
del moviment musical d'avui. 'Orotambe d'una exquisida gracia
la titulada "Gentil'', (l'En Fornells.
A la segona part, ultra els notas
prou concguts de Morera, Garreta,
Planas, 'lavent de notar una estrena d'En Toldrà, que titula ',Camperoba", que és una veritable doll de
InotiUs plens de grnCia i una mos-

tea acalsadissima d'orquestracia impecable. En Toldrà temis mostea alira vegarla el gran masic (le la p ostra dansa. Ens causa gran alegra'
la sardana "Ai, quines noies", d'En
Pep Ventura, que En Pujol ha arranjat ami) gran cura. Considerem
un gran encere el fer reviure tantea
sardanes velles que jeuen oblidades
i desconegudes, i mis atreviricin a
apuntar la idea de dedicar-hi en
1(1/ieste5 atalicions de Capal'any tot:1 una part del progratna, que tenim
la seguretat que tots escolta:atan
and) veritable devoció i gust. Finas
aquesta segona part amb el poeinet
titulat "Sant Jordi triomfant", allib
masica d'En Francesc Pajel i arara
de 3. M. FolcIi i Torres, que l'Orfea Cataki canta tan bé C0111 SCI11pre be fa. i que dirigí el propi autor. Tot ell pie de vigoria en la !letra, es trasllueix en la música valenta i forta, essent una aova n'ostra del genere que En Pujol ha
tractat ja en altres ocasiona amb
tant d'encert. Sacompanya a Votad)
la robla "Barcelona".
En la darrera part esinentent, amb
acanalar enloda, la sardana "Llicorolla", dr1 mestre Carreta, que si
bé ens era ja coneguda. assabora
reta en ella, mes que mai, la gran
inspirada) del ((osare gran compositor. Formaven denles m'atesta part
sardanes dels mestres Joaquim Serra, Morera. Casademont, Frígoia, i
la "Cantada de Cap-irany", que
canta l'Orfeó i tocaren les tres cobles, sota la direcció del seu autor,
el mestre Pujol.

Els altres combats donaren els resultats següents:
Young Cielone, que substituia a
ahusen, vence a Cataiä per punts.
echen/ aquest de passada una !ligó ben
indeseada de Young Ciclene, el qual,
l'avene debutas fa pocs mesos, estä
demostrant que pot inquietar seriosament a mes de quatre que es tenea
per superiors.
Giménez vencí a Mulat per k. o. al
primer round. despees d'haver anat a
tersa pon abans per vuit segons. Les
diles darreres actuacions de Mulat indiquen que li Corna:t una temporada de
descans.
Aracil contra Roca, en match de
revenja, feren un combat molt dur.
Aracil, apart algunes incorreccions
que no resestiren gran importancia,
es revela superior al seu contrincant
i fin: proclamat vencedor. Roca, molt
coratjós malgrat l'hematoma que se li
produí a l'ull en el transcurs de la
'taita.
America. que substituia a Barnils,
bosta amb Mestres , que fou al final
proclame vencedor quan molts esperaven precisament el contrari. El comhat fou deis mes anodins
El combat final entre 'Hilad Martínez i Fred Davidson s'acaba al Magua round per k. o. de l'anglès. En
començar l'encontre. Davidson ataca
tapir] el cos. pena en esser contrat per
Martínez queda un hon xic desmotalitzat ; amb tot, grades al seu joc (le
cantes i dots d'encaixador i rapidesa. continua brisant durant el segun
round. pera, en el tercer ja es desmoralitza per complet i camenea de
donar voltes al ring corrent en darrera, arnb rara habilitar. Abans d'arribar al tinque round, en el qual
decisivament batut aguanta una pluja de cops. que l'acrediten de bou
encaixador.
Davant d'un contrincant que defugia el combar, Martínez no pogué acelerar dan corresponia la terminada
de l'encontre, restant-li aix5 bellesa.

VELA
REGATES PER A DIUMENGE
Les regates organitzades pel Club
Maritim de Barcelona, copa governador civil senyor Caries Lossada,
mellan a les onze del mata seguiran
amb els•yachts de la serie Hispänia,
classe U.
u

MOTORISME

CLUB MARITIM
DE BARCELONA
El Comité del Motor del Club Mariani de Barcelona celebrarä Junta particular ordinaria de primera convocatäria per tractar d'assumptes reglamentaris el dia 12 del que sean, a les cinc
de la tarda, a l'esta:ge social. Cas
no reunir-se el suiicient ?lumbre d'assuiats. tindrä lloc, de segona convocatúria, el segiient dis. a la mateixa
hora i al bloc esmentat.
EXCURSIONISME

Per avui dijous. a les deu de la veta
Iba, te anunciada el Centre Excursionista Barceloni una interessant projecció de positives de la regid de Eollsa cabra i comarques de la Garrotxa i Guillerks, a canee del conegut excursionisin en Joan B. Canudas.
—Diumenge (Inc ve eiectuarä les •egüents excursions: ttbt interessant rerregut. a arree de la Si' ccia de al un
tanya. sota el següent itinerari : Olesa,
La Pudo, salt del Cairat. fent de la
Noguera, cocea Rcmyoses, toas Gana
i alanistrol. Sortida a les sis del matí
per l'es tada do Mamaria.
—Una altea imnortant sortida, a arre,- (h. la Secció de Fatografaa al ca s
d'Egara i església tic Sent P.ae-tel
de Terrassa. Sor t ida a les sis del molí per l'estada dels F. C. de Catiaunya.
—La Secció per a Infants efectuara
la setena sortida. ama) el segaras itiner s ri: Sant Adria , Santa Colonia.
tura dr, l'Espirai. la Mimada. turnas
de Sant Climent i dcl Pallo i tornada
per afemcada. Late de retini6, a les
sis del mati a la plata d'Laquinaana.
•

• *

Diumenge que ve l'Agrupació Exclusa-mista Jalases re:llama una excursió dedicada abs infants a finita,
Sain ÇoeRis deis Agudells i Tibidabo.
visitant- se la Mentara Alsina.
Sertida del seu casal a les set del
mata
•

• *

El Cen t re Excursinnista Raebeinon
efectuara diumcnge que ve les següents
e xeursion s
A Pedralbes, Sant Pere Màrtir. Crea
i Font del Llavalloll, Can Cuyas, Santa
Crea d'Olorde. Ermita de la Salut i
Sant Feliu de Llobregat.
A Gualba. Coll Canyelles, Serra &arengues, Riells, Castell de Montsoriu i
Breda.

CROMA SOMA'
D'UNES DETENC.JONS
Va confirmar ahir a migdia

el general Lossada que baria
estat efectuada la detenció de
set individus que 'estaven celebrant una reunió sense permis,
segons sembla tractant d'afers
relacionals amb el Sindicat.
ELS EMPLEATS DE BANCA I
BORSA
El Sindical Lliure Professio,
nal d'Empleats de Banca i Borsa assabenta tots , els empleats

de Banca i Borsa que atenent
.ds aeords presos a l'Assemblea
del 18 de desernbre, des d'avui,
dia 10, començaran a cobrar-se
les quotes als domicilis partirulars, i es prega a tots que

avisin Mies fan-dijes. per tal
1111e, 11111111 es presenti el cobrador del Sindical tinguin e t l degut edneixement, evilant d'aquesta manera retards i nous
viatges, sempre perjudicials
per a uns i nitres.
EL SINDICAT LUCRE PROFESIONAL DE PELLETERS
Aquest Sindical celebrará
junta general ordinaria el vinent diumenge, dia la, a les once del mati, a l'estatge dels Sin_
dieats Llitires. correr de Guardia, 1 'a. principal. per (radar
de diferents assumptes d'interes, recomanant-se a tots els
companys la puntual assisten-1
eia.
LA CRISI A COPONS
El diumenge passat se cele-)
bra en aquella localitat un importantIssim 1/ele per (radar de
la saneen:1 creada amb motín
del tancament d'aquella fabrica, (mica que existeix en minen
poble, i qua amb tal motín s'Ira
posat en una situació dificilissima els obrers i obreres, que
es veuen obligats a un atur indefinit.
Iterpresentant la Gorporsteia
General de Treballadors,

ti el conipany Ferrar: Ore, i en
representació del Sindicat Lliure d'Igualada, els companys
Francesc Bobe, Pere Ramon. i
Antoni Colet.
L'Assernblea demoitra un
gran eqtusiasme, ratificant llar
conf ianb en les gestions que ve
realitzant la Corporaeiú.
Es prengueren acords
cepcional importancia i s'espera que molt aviat lindra un resultat efieae l'acció que es ve
desenrotllant.
LA COMISSIO MIXTA DEL

TREBALL
En la sessió ordinaria celebrada per la Comissió Mixta del
Treball en el Comer, d'aquesta
cintita el dia 7 del corrent, des-

tires de resoldre altres assumptes d'ordre interior, es prengurren els següents acordi:
Donar possessiú a dos vocals
designats pel Comité Paritari
del crup segon, per eobrir vacaras existents entre els representants de l'esmentat grup.
Designar els adjunts i els vocals que, sota la presidencia del
magistrat president, han de
constituir la ponencia tribunal
que actui durara el mes de gener corrent.
Itesdldre tres recursos de .revisió interposats contra veredictes de la ponencia tribunal
en reclarnacions de caràcter
particular, formulades per dependents contra Ilurs respectius patrons.
Declarar 'vacante, els eitrrees
(le voeals del Comité Paritari
del Oran) tercer ,Transports),
per retirada dels qui els exerceixen i convocar aoves oteecions de vocals patrons de l'esmentat grup. (tirare els tenues
reglamentarle.
Organitzar funcionament,
provisional d'una ponencia per
resoldre els assumptes particular pendents davant del Comité
Paritari del Crup sisé (Rara de
VAlintentació...

Concedir autorització pergnii
duran( la temporada de Carnestoltes, els establiments dedicats
al lloguer Cht Vn g laS de disfresses puguin prorrogar l'hora de
tancar, en la forma i condicions
que es faran piarliques oportonainent.

DEL F. C. BAEGELHA
Localitats
El partit de campionat entre el -Real Club Deportivo
Español" i -F. C. Barce
lona". anunciat per al dia . 13,
que eorresponia celebrar-se
al camp del primer, .sere jo'
gal. per acord establert entre ambtbls clubs, en el que
posseeix el "F. C. Barcelona" u Les Corts. Per tant,
el parlit queda fora d'abol'antela; perit desitjús el "F.
C. Barcelona" que els socis
que habitualmente tenen
ealitats abonades puguin
presenciar cemodament l'esmentat partit, sels reservara localilats en allò que sigui possible, equivalents a

pudran ser
retirados de les /anejires del
Club fins a les non de la nit
de divendres vinent, dia 11.
les abonades, que

GElEin PRIMO DE11113111111112011

mentades corporaelons 1 M
vern militar.
El senyor Estapd, confirmant
aquestes manifestacions i referint-se tambd a l'actitud del general Prinio de Rivera respecte
la Mancomunitat 1 In Dipulació,
dir que no sabien si no el
que publicava la premsa i que

L CAP DEL DIRECTORI AHIR FACILITA UNA
'OTA EN LA QUAL FA REFERENCIA A LA REno seis havia co.
NIO CELEBRADA A CAPITANIA, I AGRAEIX oficialment
lim p ien! res.
-Ni ofiein g ament tampoc 'AFECTE I CONSIDERACIO QUE EL BON SENva afirmar el senyor Vana i
PRO
.
HA
DEMOSTRAT,
DONANT
Ptmtl 1,IT POPULAR LI
El senyor Vallès ens va Ilef2S INEQUIVOQUES DE LA CONFIANÇA QUE
g a l' alguns dele extreme de l'Eslatid d'aidonomia proposat per
INSPIRA EL GOVERN DEL DIRECTORI
le. Dinulacions hasnues at Di-

VISITES .
Darant el mati Malla- el general
aaaa de Rivera no va moure's de
Capitanía general, rebela nomaso aisitea.
Va dinar al palau (le la baronesMaldà, essent- li i tambe inrieencrals Barrera i Losaada
senyor Alvarez de la
els periodistes intentaeistar-se ami) Cl president
1 , . • :ori, pena stals comunica
11 a id tarda els seria facilitada
a uta:.
Domes de redactar la dita nota
mames d'Estella va assistir a
n "lunch" que en honor seu
eiert la Junta de la Societat
'
. ait baria d'assistir al teatre
cs representara "El dictaja

LA NOTA OEICIOS.a
iktaa ací el contingut de l'anunaaa nota que va esscr facilitada
tir a la tarda a Capitanía general...
1 la qual -es fa referencia a la
ciad :, cülebrada abano d'abir en
quest centre oficial. la ressenya dc
a qual ens väreni veure obligats a
Pritni- de la passada edició.
7 .lquesta vegada toca a la P7M111,arcelonina el recollir la nota
cisa que freqüentment es repara: a la madrilenya. i que proporn-dia al i- resident dd Directori la
reprendre le s seves
rdials relacions amb et3
• locals. Ultra la realit• I -,a -.7,päsit de donar l'anuai da conferencia a la Sala It or...,r-,
1 general Primo de Rivera ha ri g
-gutwesi"a(l'cdrTt
nsolucia de daaersos problernea cuze
sida
la
tünea especial relació amb
de Barcelona. Potser el lacés inapür
ant és el que plantejava La recessi, ;:t ae fixar el criteri del Da-ectori
es materia de futura organització
regional que ha de seguir a l'oranrització municipal i esser-ne la colad:leuda.
Aquesta qiiestia ha volgut traca-la el marques d'Estella perol,talment i directament anta elistingi,les persanes de diversa significaei.;) politica. tenint aixi el gust (le
saludar-Ins i de celebrar un canvi
(aimpres sions. Amb aquest fi, van
reunir-se altir les esmentades personalitats a Capitania general, i ‚lamia d'elles el president del Diereten eXii05:1 exteesament i claramera fins on podía arribar en el
sea desig, fill de la seva convicciú,
de ,I.- g ar robustesa i personalitat a
la v ;a ., administrativa regional,
sempre dins de la unitat i uniformitat nado, ;,I que. al set( Pulid, venia
deldlitada pel resultat trié; o nwnys
Previo i conscient de cantpanyes i
actuackes que, a judici del Govern,
han preeuit gratis mals en el presea', que poden ésser gravíssims
en leiden cnidor.
El gearal Primo de Rivera, que
se dedi,ulit al problema de Catalunya il mes assidu estudi i que té
alerno,:rat l'afecte que li Matara la
regir', i Barcelona, va reiterar el
araaasit (le procedir sense crueltat,
per • s ense vacil•lacaa ni tebiesa a
red
Izar i contrarestar per l'aceia - - 1.1111 ceell la tasca de desespa. ..-n", que aillb cona ftincta es
at: f ..- - per detenninats sectors poI Etig . ..!,, quals celda a la reflexia,
pea:, ,,t»ti exacte coneixement deis
la--ea., as (Iel Govern s'incorporesan 7, 1 seca actuada, sense denlal'ar -1
ae moment, cap deterrni p a, gratna ni iManula ,l'unii.,,
Per , ns' , Tiant-los a cercar-los seree"d. en la seguretat que els
uta' ea
.11 hendid de la patria, de
17, re .. ns (puix que a totes han
dii tcae- les concessions el dia que
sttubli ,aropiat per establir aquest
s istuna . de les ciutats i de les matrines llars, avui tal cegada perteb a,lt . per Iluites enverinades.
A mpo-:ta exposicid, va seguir el
e'negilent canvi d'impressions i
manif estació de punta (le vista, (bistre la major cordialitat i els minara
desigs de tots, que l'orientacia azudc iads pel Govern sigui de reciproc
ben efici i germen de pau i tranquillitat.
Una altea de les conferencies sost' a tendes col president del Directoli ho fa, ami, els dementa de la
Fe derada Civico-Sometenista, que
J a ha quedat ben aclarit aquests
'lie s que no te amb el Sonictent alee nexe que el de simpatia per la
se ca s emblanca d'ideals pel que
r. esaecta al mantenitnent de l'ataire
1 (Is anhela de puriiicaci4 política i
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social.

A questa naixent institució,
que
ma nifesta el millor esperit polutc,
lisura de realitzar quan sigui hora
una a c tuacia ciutadana ben definida i co ncreta, expressiva de la part
mes activa i funcional del cos social, tanteo vegatles requerit, perque
ab andoni el seu retraiment per vigo ritzar els governants- que vulguin
insp irar-se en l'opinió.
El g eneral Primo »le Rivera
va
alentar els representants de la Fe-

deració a estudiar els problemes localo i a prosseguir la seca organització de manera que p uguin omplir
elevats fins dintre d'una actuada,
serena pera terma.
Corrsepon encara al president del
Directori consignar algunes paraules
mes amb aquesta avinentesa, i han
d'ésser les primeres de gratitud per
al poble de Barcelona, que no ha
deixat perdre ocasió, sí be el carácter particularissim de la visita n'ha
oiert poques. de manifestar al cap
del Gocen, el sen afecte i considerada', dernostrant que el bon sentit
popular no és tan faca d'esgarriar
com menen els propaladors d'especies sense fonament, persevera en
la seca confianea en l'actitud del
Directora ami» tot i les mesures que
aquest liagi liagut dc prendre per
a la curacia de mals (l'arate origen.
que per aquesta circumstancia han
catar tractats en l'acasió present
ami, tota la benvaienga compatible
amb les Ileis, aplicant amb bona voluntat principia (le prescripció no
consignats en elles, pera tenint molt
en compre que certs apassionaments
un its a debilitats inconcebibles pogueren determinar actes que poden
atribuir-se a inconsciencia o ausencia.
Altrament el general Primo de Rivera. per informació directa i per
coniidencies tingudes atilll molts
capa. recull la aatisfaccia del brillara estat espiritual i (le salida
unia de tots eta elements militara.
I lamentant pie per torea sigui
brea la seca estada en aquesta ca.
pitad. demana el president del Directori a la Prernsa que sigui portadora d'una salutacid, ben afectuosa
a tota la ciutat, a la qual propos a tornar a sisitar dintre ,le por."

PALAU DE LA
GENERALITAT
La situad() de la Mancomunitat i les Diputacions.--

Manifestacions dels senyors
Estape i Valles i Pujals
Abans (Fallir a la lat da i ;din'
ni mati es va reunir el Consell
Pe:Inane/a de la Mati«nnuriitat.
Semblat que en aquesles reunid-mis es va parlar .lo la dliss-4]Meló de les Diputacions, anima
dada pel cap dbol Director), i (Le
la situació creadla a la itfancemunitat, a la
de la qua'
sembla que seran poitadles determinodes persnnrs — a liares;

(Eara ja conegudes diel governador general Los...ndia —, an el
quals' no
nomenamemt de
hatiran intervinaml. per a res els

lurocedliment Ile

-

prals fins ara. Altrainen!. bona
suposa que el Eon a ell l'amilaii(md•snenl no va despatsar
les retinions ean assiminte
trarnit. mili que rol se'n Va Ilion,- nata a la peemsa.
Durara la prinuma reunió
sembla que van acudir al l'alan de la Generalitat alguna
p rolioms regiona lis tee, en ! re
I ren els SPI1VOTS marqqaa
Campe, Garrig« a i Masa,. Cabal.
Alandí i dEaltres, tole deis que a
Itt tardla havien anal a comnli •
/molar el general Prime do o Rivera a la Capilania general, duran' la qua t visita va narlar_
rartualitat catalana en retarla amb als premies: del Directo ri•
"fambi , s'havia dit que al211•
na personalitat de primer romgldo del eamp re g ionalista havia
ennferenriat anth el '4enyor Vr'1 Pujo]: on el son rfosnal x
do la Dintitneill_ li,tìl amb al211,13 alter a ernynre de IR Ma1 ,iNa orirniaria a ros t itira. Al
last, (le la Genera lit at varen (les
mentir-hm per.% (t e se g ur oye
alguien signiVeada perannalitat
lte la Maneontun i tat va ter mutan:t e tina entrevista al senvor
Camba. re aa nt !non probable
al e o n parla, dula esdevent
menls fine miden seguir a toa
I as ti del ni_
manifestaem o a
reelori a a si a ti n f a la ronferartnt.
diverses
perein. seguram e
Series.
_
Duran! el mati
var-hi trolas animado', al Pala':
de la General i lat, acurlint-hi
nomb rn arim (botita( e.
Varen/ parlar amb ele senvore
Es!nria. prealdeni a p acienta', de
la Manenmunitaf. i Vallèa 1 pu_
.jals. nre .sident de la Dinutadid.
Conteslant a era ler n nfii9.111.
so n vo r Vatlés i •Pitials va desmentir my, el general Primo do
Rivera hactuAs solmés a In Marenmundat i a la Diantarid tia
&comen, interes.sant Bur ruibesidi al Direetori, i que. per no

haver-in vnig ut sntscriure,
rehaquessIn enr,siderat trincades Tes . relaciens entre les es-

m'Inri. pi:laical en "El Liberal"
de Bilbao.
Per ha rue salvant
Iza de FillIeena m'afana, demaneu la olirereid5 de l'ensenyament
; erd, n tols v1 .4
coi militar organil7at per lea
provinews ba.quies i d'altres
coneessions (le rara( ter Olé?, O
menyeg regionalista.
—Van ms eniiä que no g alt res—va dir el senyor Vallés—;

amb això ens aconientariem.

El president de la DiptitaciO
no sabia quin (ha tornarla el
senyor Pufq i Cadafalch. el qua l
sembla que ha eonmnicat al 5envor Valles que duran( el seo
viatge litt resolt sin problema
d'art que l'havia preoeurtat teta
la vida.
LES CARRETERES
DE LA MANCOMUNITAT

Firma d'una eseciptura. —
Autoritzada pel notad d'aqtteStas eintat senyor Català, ha firma( el president accidental. Senyor Estap6, l'escriptura d'adjoilicació a favor del contraehola senyor Josep Planell, dea

proveiment dc pedra menudellada per a la conservació del fenn
dc la carretera de Montesquiu
al limit de la provincia de Idleyda per Berga.
ELS SERVEIS SANITARIS
Ilan sisitat el senyor eonse'lee de Beneficencia i Sanitat
(le la alaneomundat de Catalunya ( . 1 senyor alcalde de llene
julo ainb un senyer regidor i

Earquitecte l ' aquell Ajuntament
Irin lat l dalltimar eh contracte
amb la Mancomunitat per a Veslaldlinent d'un Disnensari antilabereulós j una Sala antitulierenlosa tambe, a Chospital
d'aquella ciutat.

VISITA
Alije va visitar el senyor Estape el president d'aquesta Anti:aneja territorial, senyor Argüelles.
LA COMISSIO PROVINCIAL
La Gonlissiel Provincial ha
oi tz.natxal. t • Is segilents assumnIn forme al senyor governador respecte (lel remire de la
Edimpanyia General d'Eleetrieimí S. A., contra nna providenHa de l'alcalde de Cabrera (le
Matara, relativa a Varlduri sobro linee conductores il'electrivital.
Exemncid; t le sulaha s ta sol-l iatada per l'Ajunlanient d'Arenys (le Mar per 1111r a eap
obres liatreartjameid en el tras
(le la earretera enmares en/ re
l'eamentada rothelni . ió i el mueve
Nalt, o sigui en Pis sette primera guatee quAótnelres.
Dielamens proposant l'aprovació i finiquit dels compt es
muniripals de Tontera, vorresponents a Vany 1921 - 22, i de
Pu:greta. Sant Esteve de Castellar San? Pece ole Ribes, ciarresponents a l'any I 922 23,

La Música
EXCURSIONISTA
CATALUNYA

CENTRE

DE

Diuntenge passat, diada dels Reis,

tingue Ilac la tercera i darrera de les
sessions (le ca»cons populars catalanes
":1Iartin litt doque el /IR st re
nat al Centre Excursionista.
Aquesta vegada el recital eslava
intcgrat de catiçons aniornSeS i CaValIcresques, Medites totcs, i tretes en
la seca quasi tutalitat, de l'ara,, del
folk-lorista Joan Mitades, entre les
quals. csmentarem sma bonica ve; sió
de la cometida "Testanunt (t'Amena", molt original. Abres en toban'In d'una positiva valor, no solament
{ole-lar:ea sitia iamhe intrínseca.
Tant la primera part, a carrec de
la senyoreta Af:iria Rosa Barba. con'
la scgona, a carnee de la senyoreta
Montserrat Gallart. reeixiren (orca,
dernostrant-no s andolucs eamatrius posseir a fons les cançons cantades, com
hn palesa l'escaient interpretació que
hi donaren. Aixi mateix, el senyor
Martín obtingué del piano una ajustacha i una sonoritat impecables, deixanc que el comentad pianistc
ques a l'entnrn de la veta lenta; de
ccal, pugné aquesta, sense estimografia aparent i,i desmida fes reviure
la canea anónima tal com
laharmonitzacila obra <tel mateix
mestre. és, en general, d'un In de disSOR" ra i ben reeixida. Ultra
altres diereis, hem d'esmentar l'harmonitzacia de "El cante Floris", d'una tecnica mol ben resulta.
S'obserta, encara, una mis gran concurrencia que en els reciteis anteriors,
i això i els efusius aplaudiments amb
que premiä totes le'» mimos, sial una
bona prova del ben rebuda que ha estat la celebració d'aquestes sessions i
de l'amor amb que h escoltada sempre la postra eamoofstica.

EL GOVERN DEL DIRECTORI MILITAR
PER HAVER COMENTAT L'ARTICLE QUE HA MOTIVAT L'EXILI DEL
MARQUES DE CORTINA, HA ESTAT PROCESSAT EL REDACTOR DE "INFORMACIONES', SENYOR GOMEZ HIDALGO
EL GENERAL SANJUILIO, PARLANT DEL VIATGE DEL GENERAL PRIMO
DE RIVERA, HA DIT QUE EL GENERAL PRESIDENT HAVIA ANAT A BARCELONA SIMPLEMENT PER VEURE LA FAMILIA
de la Ilei d'Administració i
truint-se tot p i pela, en pessf-.
Comentaris a la suspensió tinque
Comptabilitat de la Hisenda públi- mes condicions de venda.
primer de juliol de leo, ni
El general Maga-e ha ofert als
de la immunitat dels sena- ca, de
als requisito previs establerts 'en el
connssionats trametre la petteidd
dors vitalicis i per dret propi reial decret de 18 de setembre
a la Junta de Navegado; i Pes"A B C" i "El Sol" elogien xardorosaraent el Decret suprimint la
immunitat als senadors. i "El Liberal" diu el següent:
"De resolució parcial pot qualificar-se la suspensio de la immunitat
parlamentaria. fins a la convocateria
de les noves Corts—diu el Decaes del
Directori dels senadors que formen
la part permanent del Sena'.
I diem resolució parcial pugné
Creiem interpretar l'opinió de la im.
mensa majoria del país, afirmant que
mes faca i congruent seria dissoldre la part permanent del Senat.
Les raons en què s'apoia aquest
anhel de la nació les ha exposades
extensament i prolixament la premsa.
Dissolt aquest sector senatorial
desapareixeria el regim de desigualtat en que ara viuen tots els qui
tingueren seient en el darrer Parla-

ment.
Dissoldre la part permanent (1,1
Senat hauria estat pegar un coa fort
a les oligarquies politiques, i sal/atonta que el propvinent Senat
d'elegir-se de manera més directa i
democratica."

La situad(' d'Espanya
a Tánger
Madrid, 9.—Ditt "El Debate a:
"Per les declaracions del general
Primo de Rivera a la seca arribada
a Barcelona, que ena ha trame: el
telègraf, tenia) coneixement de la
nota que (I Direetori ha dirigit
Franca i Anglaterra, aprovant les
sobre
eSpanyolcs
reivindicacians
Ignorent els turnes d'aquesta nota i el seu abast; mes, després de la
clara expressia que aquests darrers
dies ha taima el -etttir nacional re s
des fácil an--pectaqus m,
posar ‚Inc el Directori, interpretan
l'opinió unánime ild país, lutura
clantat per a Es, --- --'ya vl lloc preeminent que li correspon en aquella
ciutat marroqui, scgons la història,
els interessos espanyols (itie allí radiquen i els tracetts internacionals
que reconegueren, no fa molts
any s , aquests dreta.
Espanya no pet estar a Tänger
supeditada a Una altra potPlicia, vi.
vint a merces de les magnanimitat s
d'altres.
Espanya ha d'estar a Tänger ami,
el decòrum i el prestigi que corresponen a la histária del nostre pais,
i a la seca siutacia mediterrania.
Liquida ., el proalema de Tarima-,
en al forma que sigui. slattra de
plantejar en breti !ulula Flastatrit
de la mar llatina.
La nebulosa que avui flota en les
rancelleries adquirira (lema forma
plästica en Facord (ine agrupi ami>
Espanya i Italia adiuddls paiaoa
interessoa dels quals no consentin
Coser mediatitzats a i no ofereix dubte que la posicia d'Espanya en
aqueixa :tgrupacia de potencies restara honda des d'ara en harmonia
arn l la resposta que A lig [aterra i
Franca reservin a les reivindicacions
del nostre país."
JUBILACIONS AL VOS
CARTERS
Madrid, 9.—La "Gaceta" publica
una reial ordre del sots-secretari encarregat del despatx (lel ministeri
de la Governació, la part dispositiva
tle la qual és la segiient:
Anide primer.—Amb (lata del dia
segada al (le la publicada de la
present reial ordre, seran declarats
jubilats tots els individus del cos
de cartero urbans que es trobin en
expeetaci,', jubilacié, per impossibilitat física i toto els que llaguessin completa els Go anys Mudar ami)
anteriaritat al dia :9 del mes d'octubre darrer.
Anide segon.—Els havers d'aquests jubilats es regularan tetina
en ennipte els preceptes aissenyalats
en els articles Ga i 66 del reglament
orgänic abans estnentat.
Article tercer.--Seran amortitza<les totes les vaeants tole es produeixin amb motín de les jubilacions de referencia.
EL S.1LVAMENNT DEL CUIRASSAT "ESPASA"
Iladrid. 9.—El decret relatiu al
salvament de l'"Espafia", que putilda la "Gaceta'', diu aixi en la seva part dispositiva:
Ararle primer.—Es prncedira, de
primer antuvi, i a tota eventualitit,
als trelialls de salvament del mirassal "España", embarrancat al Cap
Tres Forques, fins a posar, si es possible, el vaixell a flor d'aigua.
Article segon.—El president (le la
Comissió nrganitzadora deis dits
treballs de salvament queda autoritzat per adquirir i contractar directament, a Espanya o a l'estranger, els elements de personal i material, obres i serveis que sigui necurad realitur o obtenir a reunentat fi. tense subjecció a les preseripclona contingudes en el eapftol

1923, en atencia al caràcter imprevist, especial, peremptori i urgent
que els dits treballs han d'afectar.
Anide tercer.—La justificació de
les despeses que es realitzin pel
concepte esmentat s'etectuaran segons les instruccions que a l'efecte es dictin pel ministeri de Marina, procurant adaptar-les , tant con,
es pugui, a les disposicions vicents.
Antele quart.—De les dites des.
'peses es retrà compte mensual
derallain que per als Sel/5

dintre dels terminis

tràmits i

reglamentaris
senil sounesos a examen i censura
del Tribunal de Comptes del Regne.

Disposicions
de la "Gaceta" d'avui
La "Gaceta" pubk.ca les segiieats
disposicions:
Reial decret del Directora disposant que els senador; vitalicis i per
dret papi, tot i conservar la validesa
de Ilurs nomenaments, queden subjectes al fur o tribunal que per Ilur
categoria els correspom sense necessitat de cap tramitació dc suplicatori,
encara que el tinguin pendent de conUn altre disposant que es procedeial de ban antuvi. a tot event. a efectuar els treballs de salvament del
cuirassat "España", embarrancat
Cap Tres Forques.
Reial ordre de Gracia i Justicia,
circular. disposant que (sets presidents.
de les Audiencies es diligenciin. en la
forma que s'indica. els titols deis funcienaris subalterns de les dites Audiencies.
DInstrucció pública. — Reial ordre
declarant desetimable la sollicitud de
la Sacietat d'Estudis Històrics (le
Barcelona, en el que es refereix a !a
ee5S6 d'una de les sales de l'Arxiu
de la Corona d'Arages.
Reial ordre da 1...ornen( declarant
amortitzada una placa d'argnitecze
auxiLar d'aquest departament. amb el
sau a:wat de 3 000 pessetes.

SINDICALISTES DETINGUTS
La noticia 110 detingut Francese Galvez Ilituerlo. (folia xapista. dlelegat Sindical Unie
als talh o rs rldol Metro, i ;trique!
Basada serraner.
La del ene i es l' AH a un bar
del caree de (Valencia, CO el
montent que Basuli rebia dr
Fra, i oe G I vez 'import de la
reeaptaeid de quedes del sindical. a quan acabava de fer igual
opd o raridí un ti llre entupan," ne
cognorn tallers do la
tumbaba J'arriata.
En poder deis del inguls foren
t rad,al S alglins cansaj i eupons
1 1 1.1117 aeiú.
L'INSTITUT DE tEFORMES

SOCIALS
Han Pata' comenradas les sea-enana (le la vounid, ordinaria semestral del pie de Eftislitut
Reformes Socials, que hacia de
mes rte
celebrar-se el passat
no n iunbre, i fon aplanada fine
asan por disposioaa Miniateri dol 'Fechan, Cornere i
eta.
L'ordre del din assenyalada
per a aqueala reunió e ompren
sol, la continuado) de l'examen
ravantprolerl e sobro eont rae
le do 'rehala Plabisent pe; Consell de direrriA ole l'Inslit uf.
La sessió relehrada. alta
ft -la designaral de lee prsidkudes i sama:trina ‚Iris
(pollee grupa enrase:atina que
integren el ple, la dota serretaris escruladors i la deis %erais
de Eemissin (le secrions.
fa segona SOSAid sil celebra
aynl.
EDC Al. C.ONSET.T, SEPREM DE

AVERR.t.
Atitiost mati slta produït II f
pellt brumal en el pavella del
Cnnsell Suprem de Guerra i Marina. ,Nual a! Minisleri de la

rra.
sinistre ha estat ocasional
per haver-se rocéis el sutge

nix armo-meta.
les p7n rdues no sdn d'importhneia.
DON ALFONS DE CACERA
Aquest mal i don Alfons,
acota/pa/wat del conste de alaveda, nn;rait a la finca de La
propielat del eme(pes de Semosuncho, on roman»Ira tul el
PEDER) DELS PESCADORS
DEL CANTAIMIC
Aquest nuati lia estal a la
Pres:deneia una modrida representado*, de peseadtdrs de t01.9
g is pollo I hl Eatulährie, entrevistant-se amb muil president hilen general Magaz, al goal han
sollieitat la supressió de la pesca d-arraslre" i lerrassa, que
tatas danys ocasionen, destruint la fauna 1 la flora, des-

ca. i a la . Lliga Marítima, perqué inforMi sobre la prelensió
formulada.
DETENCIO D'UN ESCAMOT DE

LLADRES
Valencia.—La noticia ha dlelingut cinc bornes i dues dones,
perlanyents a un escamot de
Padres, autors de diversos robaroris realitzats en aquesta
ciut al.
SItan fet registres als dernid tlis dels detinguts, trehant-se
mornbrosos objectes dels robots.

També s'ha ineaulat la noticia d'eines de les qué
ven els illadregots.
Els delinguts han estat ernpresonats.

UNA ALTRA CONFERENCIA
DEL SENVOR UNAMUNO
Bilbao.—Al Casino Republimi ha
donat una conierètwia sobre el tema
"Constitucia a el senyor lanamuno.
L'HOMENATGE A GALDOS
En la sessió celebrada arta alta
aprosait un projecte per collocar,
mitjaneant un conctirs. una lapida a
la casa an va morir En Pérez Galdös,
L'EXILI DEI, MARQUES DE
CORTINA
En l'exprés d'Andalusia ha manta
zata cap a Sevilla, des d'on anhob a
la lila de Fuerte Ventura,
u ne marqués, de Cortina.

Més processaments per comentar la tasca del Directori
Hom ha dit avui que cl f (lel marques de Cortina En Jautne Gómez
Acedo sita declarat autor de l'article
que ha motiven l'exiii del seu pare.
El jutge militar, en haver pres declarada al senyor Gi.met. Acedo, ha
dresetat el sela processament, deixantlo. pern, en llibertat provisional.
Per la mateixa gatestiä. ha estat proccssat u 1 redactor (le laferenaciones
Francesa Gane,. tratara°. havent- sea
deixat trinase en 'libertar provisienal.

Manifestacions
del general Sanjurio
Sara g w: sa.
general 1.,. . .injur ,jo

1,Mnal el

(lo ala(Ind,
acompanyant marques (IT.slella en el seo vialge cap a Barcelona.
Durara el sen vialge, en
natural, han conVec,, at extensametut.
Fil general Slatijitrja. en parlar anih rls periodielea.
litoshal mol' l'eso ...val. Ira dil,
alme c . que el gen., al Primo da
Ilivera i ell havion f Cl petar la
xorrada dorant algunos bores
coniontant ¿ 1 iverso. assumples

sense transeend;mcia.

Va afogir quo ale quo rd-drlogett
PI viatgo d'En Primo de Rivera
d'un g an inter e s. van errata,
ene val a dir tino nones!: vialgo
no I ó cap significadoWd,
El rnarquis d'Estella ha anat
a Barcelona per veure la seca
fato flia.
L'ESTUDI DEL CREDI'r AGRICOLA AL MINISTERI DE

EOM ENT
Al ministeri de Foment s'ha reastil el ple (le la Junta per a l'estudi
del credit agrícola.
En la ponencia es propasa la
creada) d'un Institut de Credit Agrari atnb un capital de cent milions
de pessetes, que aportada l'Estat.
El primer lla g ar:lea seria (le cinc
L'Institut palea emetre abligacions amortitzables al portador, al
itritts i amb l'interès que consideri
convenient, mentre llum import no
exectIciai del doble del capital que
l'Estat hagi lliurat reatasen' a rinstitut fins el mornent dc ice les respective; ernissions.
La banca privada opina en el seu
Vbt particular que en el projecte
formular per la ponencia s'aprecien
una direcció i un sentit molt diferant als que la banca aspira seguir
quan es tracti de crear amb eficiencia un òrgan de difussié, del eredit
agrícola i conté altrament entre les
seres característiques mes fonarnentals alguna que esta en desproporci,', i resulta inadequada amb
finalitat que ha de perseguir-se.
La solucia que ofereix es la
coustitucia d'una Junta que refala,
informés i aprovés les peticions de
crèdit rom a mediadora entre l'Estat i els agricultors i és natural que
en l'esmentada Junta banda d'esser
deeisha, pel nombre de vots, la re
presentaciA de l'Estat.
Arroy ada per la Junta la petieid
de credit, s'expendrien als SoniCitanta documents o bona de garantia
emes° s per i'Estat i descomptables
o pimmrable, al Banc d'Espanya pel
go per cent aimenya lloc valor Iba

eninaL

Comengint eletra...1
Alvarez crett que „cal distäggr
p.)»tutinat ene m bona
Ster
n
'
ptopoicluen et sen aval a Mo taintm
que aun diuremem ho contracuu
tal de soHicitar presten del fue«
tau( de que sigui aquesta ~tea&
ca la que proporcioni el numerad
aquells.
a Leu que segons cl sistema propusat...;._
la
a banca privada l'actuació de sa
que atorgues els prestecs es.arta
,.
pre suarda au retredament del;
El conste deis Ganan., per la bau..4
privada, tau que aquesta prendria lata,
tituls com els proposen garantits
,e
l'EEsth at.
nyor Martin Alvarez diu
si el Banc d'Espanya, pel valor, no te.
sinó de les obagacions del n..•
teja Estat. darla la pignoració un
a
per cttit bastara infer'ur al valor eo
tia, per aqueats documents de cred.
agrari abonarla encara meras.
Alai plantejat el debat, el vot
ticu lar de la banca privada ha rotos
pendent tic votad& la qual
tuarà després cht concgat el eme a he a. •
sems presentará el represrntant del ma, —
nisteri de Finances abatís del divenrira .s:- .
que ve, que es reunir& la Junta ner
varrenf:
FORTS

TEMPORALS A LA PF.-,
INSULA

tan fort temporal.
L'estat de la mar es imponent.
Bilbao.—Ili ha un gras temporal.
A Bermm les ones han saltat 1,37 ..
damunt deis molls. inundant els ricigataerns. La mac grossa s'ha enm ara •
barqueo;----- tat alar cal di,,e més de 40
, -ne, la han hagut desgracies persona*,,
En frad d'Algrirta es desenrotllar una tragedia.
„",
El vaixell de la matricula de "M
cedes", do an tones, estava
amft el temp , ral mes de tres dies.
Abans :d'ir al vespre va volee entrar a Santander, sense aconsegu.e-.
ho i alar nit a Castro, essent inúalsa
els scus esforens.
Aquest mati marxava cap a Algorta i foil Ilancat per les fortes ona;
cap a la platja d'Algorta.•
El practic del port va., acudir ea„.
auxili <lelo tripulants.
Els ninfregs foren salvats per la
barca del practic.
El vaixell sala esberlat contra les
MITIer : a. — Re gaa

Al Marroc
H I DROAVIÖ ESPANYOL
EN PERILL
Rabat. —FA tercer hidroavió capaaynl ha sofert una acacia quan va,
lava per (lamina (le Saffi.
L'aparen es troba en perill a la
rada de Afogador, a Causa del Mal
estat di- la mar.
El tinimt de navili, AL,7c
tic Saint Afamice, ha estat enviat

en socors Je latidroavia espanyol.
CAPITA AVIADOR PRESONER:
Melilla. — Es troba a L'atta. de
temps encitja mare del capità avías.
dor ecnyor hernie, presoner a AmAmara.
Es comunica per carta atnb la sus
va limare.

Dio que está ConStantnient
i que elS tlinroS Ii donen cada
t'75 pessetes per a la SeVa

d", ä-

Amb amiests diners compra als
digenes i gt i Pus, al mol de cinc cr•-:
tilos cada un. Els moros li (mafia:a
tambe aigua calcina per ' baoyar- e
i Ii mica vi i licors ' tisis que les'
tamales deis presoners rescatats It-17
ra y en a aquests t'unan el captiveni.

Darrerd !lord
TANCAMENT DE PORTS
MEXICANS
La "Gaceta" publica una orde
Govern de Mèxic advertint que
queden tancats els següents portie
Frontera. Isla del Carmen, Progre:

Veracrua, tiallarta i :Acapulco.
Els carregaments que filas ara es
dirigid' a Veracruz cal que es dirigeixin a Tampico.
Es ia avinent que les mercadertes
destinades a algun dels ports
sera:: ronsiderades conirahan
de guerra.

El len nen no piorara
l'alunen/a ate plata .base.
de 5 examatcla Ir, eta de la
flor de Mar d.: moro

MAIZENA

▪
"IITITTIFM1971117

ESPECTACLES
E rEATRES-

Z

'eran Teatre delLees
▪
28 de propietat i abotialPent, a dos quarts de \mil.
Prienera representaeid del Festia.:al Sacre en tres Beles. de R.
11: agner. Parelfol. Mestre diieseler, Otto Klemperer. Direceie; esdnira. Luwig }Inri. Debist dels celebres artistes Reitere Wilbrunn. Richard Schubert.
Marcel Journel, Josep Orrienen.
L'intermedi del primer al segon
arte durarà 50 minuts. - Deasel..divendres, frinciö 25 de proi abonament, corresponet a la suspesa el passat dirneeres. VD= representacM
de'Töpera Aida, pele cèlebre s
artistes senyora Campiña, se-Dvors Palet, Damiani, Torres do
Luna, senyora Serena. Mestre
Faleoni. - Próxima setniana,
Le Dolores

i El caballero de la

Teatre Català Romea
Telaton 3500 A
dijous, a les cine tarda.
•
Espectacles per a infants. .EI
Pres joiós dels espectacles, Els
pastorea, anda l'arribada dels
1nants Reis d'Orient, que obsequiaran els petits espectadors.
Peeu popular. Nit: 'Tertúlia
Catalanista", Lee Mes de la No.
ser i

PRINCIPAL - PALACR

Ana) la melena pre.entarin del
Principal Palme. Grinalde Cali dele
quereos: Aun dime eme el palocaso se alee (quitar° de Soma')
La galleta dala («tusar. de Oroya);

/ Anta. ritinu s.. Oliere, me de la ....gens Jornada riel suereg de Fany:
VIOLINES IMPRINAL8
aliblim creield de la reina del

Plumenge. I 1. matinal de beta;
GASTOS contra VILLANUEVA

Diles alees estrenes. tialuns. gran
esdevenlment: La Rema Pierna,
creaein sublim de Northa Tramadge. Aviat, reta de lo temporada:

jvui, dijous.

tarda:

1414•4444444444

CRISTALINA

Nil. a les den. La formosa
conMdia en tres actos, dels
germans Quintero.
DON JUAN BUENA
PERSONA

larda.
-A,

1+114.11444-34+144444.4444.4.41+

artista

BLANQUETA SUAREZ

Tarda, a les eine. Nit, a les
&u. Debut dele famosos

gimnastes comediants

Companyla -Caballé
debutarà .Ja setmana
que ve al Tivoth
Empar Saus
Matilde Ross:
Selika Pérez Carpio lana Llur6

Jack Riskit 1 Betty

que

Debut de la notable atraeció coreogrä rica

ROBERTY'S

Debut del popular excimtrie
PELITO
Debut de la celebre Denme

Ramona Galindo

japnilesa

Als

lelefon 1371 A.

Avui, g lijoits. eslrenes. Programa d.. gratis :ir! isles. La torre de Meile, Droi nn iant- Se la
cinquena in g naila d'aqu e sta fa t»osa Tees al país de les
tempestes, insuperable film en
dures jornades. projectaitt-se la
segona i creaeid de la
rense rival )lary Pirkford: Tirenio, grandiOs film dramittie
interpreta' admirablement per
la Simpät len artista Dorott

Reaparició dr• la simpittica

artista. Mol del ptiblic
BLANQUETA MAREE
Repertori original. Magnifica presentad')

i.reaciö ile la
de la pantalla
Mari Pirkford. del selecte programa Ajuria; Lechuguilla les
pasea negree, gran broma.
Ild1, estrena de la sioena jornada de La torre de
p i ntor estrella

44ftelaaaaid4 4411444444441 r1e81°.
=-.1...
2= >7.
ARIIITOMUITIC
SALO -

KU RIS AAL

e.
er 00000000000000

Veme, divendres, tarda.
SIL Veill.

.1AVIAT PODREU VEURE
1I

Exposice del Pessebre
"CASA DE CARITAT
quadretz Dadito sobre el Nallement de linfant lenta. palo artbetea suelen Saeta,
Nolbs• I Roa I OtielL

- EL. I» NI 1~1.
• 11~48 1 8811«* Noten
RIMA ere Suas. egi tests 1 ab
MUR. de elee «U de re ere
__Me lis niel e lo Cr681ors.
,111801118 1181 ~V N 11811NuNis

el que no haveu vist mai al cinema
Tota la majestuosa grandesa de la Naturalesa ha estal
recollida per l'eminent director Griffith, presentant-nos lIla
espectacle grandiós, terrible i bell, en la magistral peilicula

3 0S ell

15 01l o

COLISEUM

EN

Ultima projecciö de El toreen
petd, programa Ajuria. Nit. estrena de Liavis temptadors, i del
Higo]) eMoodi de La mascara de
ferro, interessantissima. Axial,
reaparieM de Williarn S. /Inri,
en una de les seves crearions,

Pi

N
1

y.

Estrena el pròxim dia 12, al

ARISTOCRATIC SALO KURSAAL

ELS ARTICLES CONFECCIONATS

Exposicié als aparadors d'articles de gran reclam
9

GATZZ-HAARA. Contractes
Reynds.-Tapinerla, 35, prImer.

31 11 11 11 •3111 111 111 •111 •11 13 111 ••13 11 111 111 ••••••1 1 1 •11 111 111 111 111 •111 1113 11 11 31 111 111 MMIMBIII Bi e
111 11 1

MAQUINARIA FRIGORIFICA
ZURICH
ESCHER WYSS Y C.":

CONCERTS
548+644•4444444+6444841144

'

SALA
ALL

EOLIAN

DE PAUL IZABAL

SS, PASSEIG DE GRACIA. II

diveudres, a dos quarts de
Si,:
1 541 audicin)
ctuquena Mmfonla de BEETHO
VEN, en Oren Orgne AEOLIAN,
compleent fq programa obres de
Lisa, schoben, 'aura, Clitmln,
Mtedelmehn l Visen',
ImeeeliS
J .n NOS RARANYI
Invilaclons cofa de coattell

Denle,

RESTAURANTS

Pati Blau
Otiefaidd

~0.44.0.114~0~~1

▪

tartallnuall Os ritOoluCCIo
FRIGORMICA
MINIMUM DE CONSUAI DE PM»

•

•
•
•
•

R

▪ AUTOF IR I GO
:

GEL

PER A FABRIQUES DE
i CAMBRES FRIGORIFIQUES

HOTEL' - NiltrauRANTS BAR, CARNIS4ERIE5 • TOCINERIEll LLETEMES - FABRIQUE; DE XOCOLAT3

L- A

MAQUINA I DIAL PE
RsTITA INDUSTRIA

A

F. VIVES PONS

EARCELONA: GIRONA, 112
MADRID: PRIM, 2

111 11151311111111BBIIIMIBB11•111111LIBBBRIBBIEB•ISIBIRBBIIII•111111BBB•WBBBBIBBIllt

AMES CLASSIFICITS

PETITS

OFERTES DE TREBALL
y

Jo el echo per

•

Ire'

CORREDOR bailar le p laca i 5111SSS

pu' l'arte> de Jolerla, es neresella.
Indepensables refertneles de primera.
Fserture a LA PDBLICITAT, MIM. 159.
tic ntereerla, per a liaVIATJAIIT leer! 1 prosincia «le
Limalla, que eonegul Verliele I la ruta.
fa falto, Emitir-e a LA PcriticrrAr, 001.

OFICIALES

per a perfumen', falten. Presentar-se, Ce-

senOva, numero 78.

PIAMOS

I autoplanos de marques
«readmite, garantieras.

Preus Tedian, Raynard, S. A. Tellers, 35.
Tola le música catalana 1
MUSIC A • I loteg hei. altres edic101)3
del me. condicions mort especial!.
BAENA», d. d.-Tantee. 31

moll avantaltose,
l'Ayuno, 8. A.-Tallore,
_
te•
r OcaPIANO ,;'.7.,.° 96.eVtri; ;o1..ar er
iiiin.guyearlse,nr avellre.:
DEsPATX
251 ,
e (1 Anote'. magnates. Cu-

GATET t) rer de la Oran», mine-

v i vr i&brr mieles drolruer a, per-

LLITS

V2rIrter

. fumerla. farmacia. CoEsnanYl. s'orereti.
ICITAT, uitm. 17 $ .

Conste

de tela

P
Mi

M

cu

y

yac
o Elne «mili* vora la mar.
11011 pr,u. 11116: Joan Boa Orce. Lloros de

Cerrar sud, remero

Mella
$3.

ate.

y, de eabala, petlta. barata. Ma~I llores. lea. Ulterior.

Moret de Mer, talli rasa en
1

liar.

ro t.

TramVie te.

número

de Halad. 5-ene qualre de nous,
mellat de pron. Vaidomat.
136. bous..

PEL.LICULES

completes des de

dote pessetes per
Cilenies renhilisra. Eserlure a LA PEBLICITAT, minero 199.

MAGNETOS.

a 0'50 pessetes les deu primeres paraules i a 0'10 per
:: cada una d'excés
d'auges es

desitg

PROFESSOR per a una hora
lona.

Eseriure a LA PUBLIcITAT. 155.

CASA RERE
a ~pina. Circulare. Tea.
COPIES ducclons del franca I si,
lies Mont-510. 18. Telefon 4555 A.

ROTLLOS. ÍceloenadleteonnsmaZleesial:

DEMANDES DE TREBALL

VENDES

533.CM5Mffl:•:ffl:CISIRMSMNSIIIMMIBMIIMCIIIIINIIMIXIIIIINME5C1

cuits i tintorería de pells fines

ORQUESTRINA

LES DUES TEMPESTES
la protagonista de la qual es l'encisadora Bruma
IiIi
Lilllan Clish
M

DE DESCOMPTE

Primera fabrica a Espanya d e

Grandiós èxit del
Jazz-band VILA
N

toles les SeCCIMIS

enganyat, Idees jovenivoles
Parranda Iliurc, totrs ilr gran
broma; Novetats Universal, i

El saló mde hIgli a le de
Barcelona
Cenad fin

:-; MOMEO I VELLES
TEINTACIoNe DE INUITPERE
LAS SONIA RATEE

n•••••••••••4444444444.114,

Fi ä Imperada :UN 1111 11

6aratde - Bruc, 166.

141.4444.11440.64+4444-14.444.•

ORQCESTRINA Sl- ftE :-: SALO DE RECIO DE FAMILIES DISTINGIDES
Avui, dijous, insolare i uspledulid programa. Etil rolo•sal de la comedia drametiea sentimeinal DI emect del Puttanelli u-t./elusiva,. Mea momea de la
blerature teatral moderna. vevirahl, Treseld del mis SIgrIst: completen el 111
Mula El millo? naire; g ran tia
P rogr a m a l'est r ena de le diverthInsime
da Toas (etTlideleat, I ActuaNtala •auntent. •••
y la Torneada Lee entremalladuree
DIs s elite, enimionent «1T-chicle: Les duo. ternpeetee, pellletile dirigida pel
fainds D. W. Granth, en la qual el: actors posen constentment en perill la *.•.
seca vida. Principals inerprets. Lallan Gish I Mellara Rertheriness 101CIllsisa crequtste Empresa).

LA &CAYO« VOL UN NEO

LA SENVORA VOS. UN PIZA
Astil. EL PANA VEISAO, de tom
peu Greuel.

or1s Calü ne s, dm. 524
Habla 11 8 blakuyi, 15
IIIIIIIIIIRIORRIRBBORIBRIIIIIIIMIBMB•111111111311111111111BIBIBIllaimamemE

Rambla Santa Mónica, 7.

Do-

bletes I xinxons, magistral cinta de luan

AKEBONO

Frederic Caballé

LA SIBERIA

Avui. dijous. sessid de larda,
dedicada als nene,: Ele reclutes,
interpretada per tortuosos nens
i un ningnific gus; L'agutzll

confine del Nord silenehis. Un
horno, La sense ventura, 1: Els
m'atarla de Parle, 1.

pi . .grarn. Murta;

MENJARS A LA CATALAN
ESPARTERIA, 6-VIDRIERIA,
Telèfon 1378 A.

PELLETERIA

"01111 Uuwlil Una 1

Cinema Princesa

varietats

de la temporada de vareDebut de la popular

tale .

Artistes OueTfiguren a la

tres acres.

AGENTS:

I Avui. dijous. Inauguració

1/44+8444•114454

Avul, 1ljouI, tarda, a les cine.
Entrada 1 butaca CM penteta.
Elda Immens de le Refrenda d'amor
1 de Ideas. en ("Irle epi,odls,
Lluelle•
81111110111Mts
311. a les deu. kilt espontani de
la comedia elegant 1 picaresca, en

vent I marea; Colín te casa
peipla. Diumenge. nit: La 00000 da

ELDORADO
coliseu de

Mes detallo per programes

IIANTPIRE- UNO«

Avui. dijous. estrenes. La torra

Avui. La dona domina,

a

case per a

1 brat. '1 almena, _,

DELAIM

eatres Triomf 1 Marina
i Cinema Nou

Una mujer sin importancia
Nit, El último pecado i,

GAIETA PEÑALVER

044444•444441444~~
Gran Teatre Espanyol

Walleria

Diana-Argentina
Egeelsior
Avul. 1 Els Meterle de Parle,
El promès a criedlt, Problema
resolt, Preceptor d' ú ltima moda,
El malor llibre.

Quintero,

751 g.

FONDA SIMON

Metriu n'U tutela pedem. Consulte tle e a le I de 3 a * mana.
«del pu. e emplasta t abrir..

Monumental - Pedr6

(borles Ray.
le44.11441ffletreetellelelletehlelms

Avui. dijous, tarda, a les
eine. La celebrada erofflia
en tres artes. deis germans

Liarla). Tel.

amen. Impotencia. alfil».

bpeettis traelameuts per el tuttiretad O. 151 Malanles secreto:

- - CAMIONS

N'ale, VII: El que dIgul David, per

Gran Teatre del Bose

Ramon Perra
Rafel Díaz
Pep Acuaviva
Jaume Miret
Marian Aznar
Tot seguit, !listes de
companyia completes.
4444444~~~6.6.444.

Do

Contra

Companyia de eomidies
ADAMUZ-GONZALEZ

divendi es.

pa.). -

Mena

-^.444444.44444444444441144
/

tre ferien I

AUTOMOBILS

de Reate, VI Jornada: La Illin Ven.
tura, I Jornada; lela acabada;

Teatre Barcelona

per la senyoreta Isaura, senvores
- Causade i Läzaro,
senyors Redondo, Casenave,
Palacios, Frontera, etc.

Empres Sinicat Música!
Diumenge, 13 de gener de 1923.
Per una sola vegada. Tarda i
nit, el colooal tenor, erninent
artista

L-101
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exit
DOÑA FRANCISQUITA

ve04414444+6444

Union

DE GOMA

Gravi te de lotee mases en n».
talle 1 cunee, napalm ea ele er.
Corla Catalanes, 441 le
eli.

e••••••••••••••••••••••••

tarda I nit, la divertida pellleula El Don sabanee;
la formosa romedla II mIller III.
.
.
..ant
Min Contra vera
l'intere
Ore;
1 marea, I grendln• CM del codos g al Mol Pitonisa.

I

ItritiaLLS

eel ¡Sr. (Iterso, Rambla II. Iloduerte.
Dala. O. lar %entre Iloppltat I elein

DIME amura e Eepanya
EatablImenta DALMAU OLIVENES, 8. A.
PASME DI L'INDUSTRIA le . BARCELONA

M'uf. d110113.

LA MORAL DEL AMOR

el ta 1111 B 11111111 111M113

(Moka 11E [ re o

ORAN SALO DE BODA
PRO GRAMES aiLLECTEIN

i Nicolls
Nil. a les den , moda selecta popular: Reposició de la
C01»i'dia Pil tres artes

calavera

flIB BIE B11

PRODUCTES NORME:
AIOUA d'HORLINE (tintura progressiva per ala cabello
Menee): 0 -DEPILATORI (odia I Inotenslu): O. • POLVOS
(molt adhsrents): 250. • CREMA (evita les arrugues): 2'50,
AIGUA DENTIFRICA (en comprimas efervescente): 8. •
BATHOL MONTRY (sale miderals per a banys de lutos): 3110e
e SANIOEL (comprimas par a reg
I caben 350. e

Palace Cine

AL NATURAL

DOÑA FRANCISQUITA

S444~1.1.

del mea, peder« per lee saldes, ituniatita dt bellotea Mea
!ameos, tele clrurgirute per a cenes °macice. delicados.

Parle.

N it. lebut de la notabilissiroa primera tiple °armo
Causada, amh l'obra de gran

11

PM aseen Aquest depitated frenas es coserla a tot arree

Avui. den!. larda I Telt. gran.
Pro g rath es . La tortuosa ennedla
Centre vent I marea; los pellicules
rüntiques El aromes a eridlt I
El ben *abatir; ForlgInal Preeepmote, la 1nte•
tse de la d
re gg ent II matee Illbre, 1 estrena

Avui, dijous. tarda, a les
cine. lila IMee de moda popular:

I 3; tildan 3291 A.
MARIO: Alcalá 47: telifin 6128 M.

curtidas. supelmInt ele denueden. Dona a la part depilada
una blancor 1 'suelta Incomparables.

.114444
44.0•4444.0,414+114444.044+

Companyia de Comädles

BARCELONA: MIL Sta, Mónica, I

1111111114312 No la mala olor, dona setmacld de hincase

de la primera 10, -nada de la g r a n
dio • a peihicuiha Ela mlateria de

TEATRE POLIORAMA

ITALIA-AMERICA

mente de la chancle moderna 1 recomanat per el co. medie
per la erra accld suavitzant 1 conservarle Ilimitada.

Gran Teatre Comtal
Gran Cinema Bohemia

SISUISS

Per a Informes di/VD-vos a la Metal

aintriC Preparas per qu'alta eegetu el 'mente desead-

RAQUEL NELLER

••••••••~44~••••••n•

Avui. nit. Lea Mea de la No.
ser i OlvIlltzats tanmateix ; Es
l'espatxcii vals; Capelleria
li. Hospital, 16, i Itellolgeria
Mullor. Davallada de la Pro si, 8.

que torea de BARCELONA el 17 de oler

atrofia, assellet alela una 'tolda &pauló permanent.
Tres minuta d'aplicarte seo suficiente per a obtindre la
celinda del importi palmotea.

VACARON, per Cltarket.

Teatro Catada Romea

ad el tieesitlietle

GIULIO CESARE

aMil Destruele el pe( mole, piastra Das lee ancle, I lee

Tertúlia Catalanista

*44~
.44.4.~~444**
TEATRE TIVOLI
Empresa Frenarse Delgado
Gran companyla cómicoHM«
AMADEU VIVES

'
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I

Mello vlatp

le »Mida de emocione, poden fer-ne as lee persona de pell
melt delicada, eens necesitar crema dure a de l'aplicachl.

cuplet

lientmelael; El abanlee 1 Lee parodio artinclels.
PREIS POPULARS
Entrada I butaca: DUIli marbetes

Yo gallardo

GEN O VA

Centrad de moles producir. que son terrestres 5 provoquen

Netablee textil I tele

quid -O..

Dissable, nit, estrena de la
farsa còmica en tres actes,

DEPILATORI
d'HORLINE

111~11111 Ne e/dedica, ne reducir Inflen el vejeta. Al

ORAN CIERNA DE MODA

VELL 1 NOU PALACE-NEVUll

‚ ISIS

Di»)

Rl peleo depilatort d'Hediste du

Sala Catalunya

Avda. e/11,ms. torda, a dos puerto
de Cine, 1 nil, e do g emulo de den ,
eitraordlidere• representacions de
la superbe mime d'especteele, en
iii

-771771Trre/arepT7

disol el pèl
coca l'aigua disol la sal

TE A TRE COMIC

Cenepanyla Internacional 4. revletee del

Civilitzate tanmatelx. -

Demit, nit, programa cómic. cl
f.orerridable exit•- El vidu trist,
d'En Montero, i SIS autors cerquen un personatge. Tres hores
de-riure. eineuesage. a dos
quarta de quatre, Els pastorets,
amb els Rete, i obsequi a les
criaturesi-a.doi..quar t s de sis,
e] programa mes cómic de
l'any. El vidu trist i Un cop
d'Estat. Es despatxa a comptaduria.

'EL

e,

BALAMOS

Ilduldarid entltato.
arreglo. Recelare e LA
--oculista.

ta Impotencia. Atabe( de lene. orine
pus. Ronda Unlversitat. 1. Pollellutra

MECANIC

experl, entra hore• Ristres fa iota mena

ae

1 reparecloin amb repitiese 1 Pro'
nOmte. 10111 Ferrer. Rosselló. 377. p.. it
halls

emeretanW
Centres:
Colee1
lloaters 5 toll 111,115 «le rebute a pret,
econilinle g, anticipara l'Ituport.
505 a J. E. s., LA PVISLICITAT.

PROPIETARIS

COMPRES
r.,CiraaMs1:
GOSSETS ente Z calm8m.

DI VERSES
PUBLICITAT,

VIES URINARIES• Ceo.
Pe " . Pf-MalCeo.

Cuen-

DR. V. NADAL, teas, t. De 414

LLOGUERS
neta bulnlarld bd•
CASd.'aPuttelger
cd 5 roer,. eres emir. 11
narres, III, primer. anea.

