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EXPECTACIO
Del tretze de setembre ençà, el país viu en una expectació
continua. No solament hi viu: l'hi fan viure.
Com a elements que mantenen l'expectació hi ha en primer
unne els anuncis de dissolució que surten periòdicament a les
noUs oficioses del Directori. Ara serà dissolt això, ara sera

c;issolt allò...
En segon lloc, hi ha els rumore que circulen per la premsa
2 rab consentiment de la censura. En tercer lloc hi ha els rumors
P rie ,; ament dits que circulen de boca en poca, al tramvia, a les
.s, als despatxos.
ot plegat fa l'escenari. Un escenari de melodrama. La
porta de fons, que precisament dóna a! camp, s'obre de tant
en tant... Una räfega de vent... Un !lampee... El tro que 11
nert.
Aleshores, qui dubta que hi ha molta gent que viu amb
l'al :,1 cor? Qui s'estranyarh si n'esdevé una veritable epidemia
de malaUies cardíaques? Ja sabem que els especialistes d'aquest
ram de malalties no hi tenen art ni part; pub a estones un hom
no es pot estar de pensar-hi amb recel...
Per a moltes persones, els esdeveniments reprodueixen
mi) maligna fidelitat els suplicio clàssics. Hi ha Tàntal que
veu com s'allunyen l'aigua i la fruita cada vegada que s'acosta
per apaivagar-hi la seva sed i la seva fam. Hi ha Sísif que malda
per pujar la roca a dalt del cim i que tot just arriba la veu
reciclar altre cop a la vall pregona. Hi a les filles de Danaus
que treballen per omplir les botes esbotzades...
No cal, pero:), treure les coses de lioc ni deixar-se seduir per
: 'encía de cap cosa, per bb que sigui tan encisera com la Mitologia.
L'expectació ceda i potser no és l'estat d'esperit que
mes abelleix l'intima del nostre poble, gens amiga de l'aventura.
Poli els suplida de Thntal, de Sisif, de les Danaides, eren suplirla d'ultratom b a, chstigs del més enllà. Es per això, es per
aixb que són eterna.

Full de dietari Converses filo
AL CARRER DE PROVENCA
S. Canons.—Ah, vös, senyor Duran'.
Potser esperen cl tren?
S. Duran.—Efectivament. Tenia bitllet?
Canons.—No... El vaig a prendre.
Duran.—On aneu? Aquí teniu una
maquineta automktica que en
despatxa. No cal aliar a la finestreta.i.v
Sr. Canons.—Uixt Deu mc'n guar#
d'en:endrem amb una mäquin4f
" Ni m'agrada parlar •pc: tele=
fon, ni m'agrada demanar un
ballet de tren a un rueca/lis=
orb. Qui cara ven, cara honra.
Sr. Duran.—Mai no hauria dit, estimar senyor Canons, que guardéss iu un romanticisme tan de sud t al fons dcl vostre cor atrafcgai.
Sr. Canons.Desuct?
Sr. Duran —Vull dir passat de moda.
Sr. Canons.—Tant se me'n dóna! El
que es die és que no m'hi atraparan en aquesta mena de relaciono indecoroses entre homes i
mäquines.
57. Duran.—Es curiós. Precisament
aquestes relaciono i llur perfeccionament són en simptoma
civilització.
Sr. Canons.—No m'ho dignen! Són
un simPloma d'enviliment. Cont
voleu que sigui ig,ualment digne de rebre su bitllet de mans
d'un home que de mano d'una
cosa?
Sr. Duran.—Dones, prepareu-vos, perqué la humanitat va per aquestes tretqueres. Les maquines no
han pas aturat her ofensiva
magnifica. Ho envairan tot...
• Canons.—Doncs, el món fatä fästic.
•. Duran.—Com exagercu! No us
molesta pas que els telers meea/tics hagin reemplaçat els telers manuals
. Canons.—Aixó no!
. Duran.—Amb la mateixa raó no
poden protestar si veieu que en
l loe d'un dependent carrilairc hi
ha una maquineta que, estalviant
temps i explicacions, us Hiera
sm bitllet contra una moneda que
fin lliscar per una escletxa.
Veig amb gust la multiplicació
d'aquests enginys que només—
fixeu-vos-hi — 5615 compatibles
anth un cert gran de cultura.
Cada mär/Mna d'aquestes que
s'implanta a Barcelona demostra a quants quilimetres so:n de
l'horne primitiu que no cabria
estar-se de fer-la malbe 'l'un
cota de pedra o d'una garrotada.
Veles? Jo encara no gosaria
aconsellar la installació d'un bar
automätic a l'americana, on el
públic se serveix directament
plats. coberts, vasos, menjars,
tovallons... Aquí, encara caldria
establir una vigitheia tan estreta que l'estalvi de personal
fóra
Sr. Canons.—Voldreu dir que a Nora
York hi ha menys Iludres que
aqul?
Sr. Duran.—No ho si, pesque no els
he comptat. Perd el que puc
assegarae-vos és que allí hi ha
/11.4 educació que aquí.
Carlea Soldevila
AQUEST NUMERO HA
PASSAT PER LA CENSURA muna

115 0. 10 u es
"Aquest rumí ha ocurrit un abordatge en /a ri2r.1 ?) de Vigo, entre el
vaixell Dolores i ls barca motora San
FrLccisco 4. No van haver desgracies
personals."
En aquestes poques radies, copiades
d'un (liad de Barcelona, hl ha ducs faltes arces dc carate. L'una er morfológica: ocurrir. Es realment enorme que,
darant tal ocurrido de l'original
1.1cy'ól, el traductor s'hagi a-contentat llevan! la o dd mot castcllä, quan oca,rcgu t . la forma correcta, es tan viva.
Dubtem que cap catalä pugui, parlan!,
dir espontàniament ocurrir, en lloc de
ocorregut; 1, no gens menys, ha estar
pcssible, en una traducció, l'oblit de
°corregid suplanta: per un ocurrir, suggerit per Incurrido 'caste:lä.
L'altra falta t3 potscr mes gren i
sobretot mes perillosa. Es una falta
sintáctica i, com totes leo faltes siutactiques, repctint-se inconscientment
una i altra regada. pot arribar a ésser
assimilarla inadvertidament i esdevenir
tina construcció normal. Quina és
aquesta falta? L'omissió de l'adverbi
hi arnb un Sanee impersonal: en la
darrera proposició del passatge transcrit manca un hi; baria de dir: "No
hi van hacer desgràcies personan. ", o
bi2. "No van haver-bi rieses:lelos personals".

P. Fabra

A HOLANDA
La reina %Vi be i trini I la
cris) del Gibintt
La Haya, II. — La solució
adoptada per la reina. que 113
retes:al. /n'emitent i simplement
la ilimissiú del gabinet Ituys
Boorenbroeck, el qua) reprias alxi n . 1 Poder per tercera vegada,
11 , 1 Ita sorprès a ningú a La
liana.
Era. SelloP 11111)11'. Púnica manera dic sortir do la situnci3
creada per la impolencho del;
partas de (treta per ii.rribar
una entesa.
La derlei' do la corona ha
provocat critiques nombroses.
El "Nieuove Hotterdamsche",
gua 'liberal, parla d'un arte
de desesperació de la reina. d'una mesara anticonstitucional
d'una responsabilitat
posada per a ella.
Aquest diari preven que la
n'alelan corona es trobario aviat
atol) Ulm confliote ainh eh.; re .
presentante del peldo.
FA "Maasbode", diari
din que cal aeceptar el tercer
gabinet Fuys de Beerenbroeck,
a falla d'un de millor, i que st
aquest gabinet manid el sea
pura do vista en la (literata de

la llei sobre la flota i de les
mesures d'economies. ea proM'irà una nova rollisió amb els
Estats generale, conduint fatal- .
ment a la dissolució.
L'opinió general es que aquest
acte d'autoritat de la reina es
ole do conseqüències, que el irabinet es

trobarit cense prestigi

i cense poder governamental i
que la llarga crisi que acaba de
tenir 110G i la seva solueló comporten un greu peral per a t'actual sistema parlamentad,

La Política
EL DOCTOR SOLER 1 ROIG
Ha mort cl doctor Josep Soler
Roig.
Militara re . les Mes' del jeumisme,
n'ir-escalara aquerla arganüzeció poli.
liea foe regidor de rAjuntarnent de
liatcclona.
Descansi en pan.
QUESTIONS FEMINISTES

La comanda cscriplora Na Maria
Ronshoins publica al darrer nancro del
scintanari "Cotalnnya Social" lisa mono arriar: sobre el tema "Eficacia de

les canferincies'.
N'ex f raiem aquests paragrols
"En filnits itufrets de Catalunya
donen confesrMeies sobre i itlleS IC/11e.
nins que °bemol un gran Ara.

Oloe,

per e.remple. s'Ira iniciar un me:4mnd
a fato. de fa dona. Cada „es es donen
interessants eattferhciet,
Jsu veieu. dones. com h netessari que
la dona s'adotti que tam's nicaantent ma.
sinó que !arribó ef iuileljigsbuci,i i

esperit.

Han dit que s'Un de donar conferencies sobre temes femenins, perd cal
que els conlercnciatt l s siguin toottretetas. Na n'Id ha pron que sigues
catee, o bé que exerceirin (arrees entortaos. Col Sonst, que simún integres
i de sols r inrcia moral. Un Unte que ha
fet titile escarni de In moral, eseri
capociat per parlar darant de serryores.
Quin pres l igi tindria ras honre que. per

exemple, fas dona al jure i se l'Imanes
nial ballar stuu llocs impúdics? Pot (silicona, la dona el conferenciant que lia•
orrins fet libacians eti honor del din
Racus i fed sapign,, s respectar nonestedat de les dourelles ni l'honor de t-,s

dama? Natal-almea que no. Per aix3
cal tea r tuolt comete a escolle: els
confercnciants."
El. DOCTOR PUIG I SAIS,

RESTABLERT
Es traba restablert del tot da

la tila'"

leltia darrerament soferta el nostre
ande el dipu tat de la hfancontunitat
doctor Ilermenegild Puig i Sois.
Ea Itz impossibilitat d'agrair pari icshumea les moltes comunicaciont que

ha reina. inerressani-se per la sera s a .
lo:. el docror Puig i Seis elll prega que
fea& constar fq sena reconeixenca a

tots.
Aiii ho fett itaifianolt di indercele4
brea el reolahninent del nestre emir. • •

SUPRESSIO
Sembla que ha magra mole rebam-

bori In{ aris l orratic convent de E.
circe de Viel, cl Jet que les RR.
qu.' diriocixen !logia suprime d'entre

el qu'adra d'asignatures que cnsenyaren

111/.1 de les roques que interessaven a
les olunnres.
les factilics descontentes.
Síni

Es tracia d'un CaS d. : "trop de al'".

E!. CAS DE GRECLE

Progreso" publico un "m'adra", ale din:
"Esa es la solución. No hay otra.
Despuis de las tragédies en los campos de batalla, la corrupción dentro.
Lar camarillas dueóns del Poder. Parlamento, Prensa, Gobierno, no eran
sitm la expresión de una misma hirco..
tended. El golpe militar poniendo en
fu ga a los causantes de las desdichas
r infamias que ha sufrida lt Palr ;a, ha
puf3:(10 rl compás para reha.-ers; rl
bo. La corona se a jugaron en Irónicas
diversiones del poder p 7 s1nal. Ahora
si se quiere que haya Patria, debe dejarse al Pueblo que se promencie por !a
abdicación o la República."
A LA F.UNIVERSIT AT INS
Amb oquese filtre," El

DUSTRI.41.
elhir al ruati 7.(1 anar a la Univercite!,
si t at Industrial el conseller sie
ra de la Ilancomunitat, senyar Reved;
Sol. ¡ve ial de despat rar aguas
assummes de trame abano d'esscr selle:a del cnrrec de diputa.
Asabrntais els profcssors i alarmes
de les dilemas escales de la Presbicia del scayor Sol a la Universitet,
varen voler acomiadar-lo fent-li una
gran manifestació sraferte en abandonar cl scnyor Sol l'edifici de Cali
Bailó.
L'EXPEDIENT CONTRA EL
SR. 3IASSO I LLORENS
Ila eslat donada al Rcelorat l'ordre
de designar la persona que hagi II / incoar 1'4: x1n: dicta contra el nostre amic
senyor Manuel Ma pa i L'ortos, professor de l'Escala d'Indasiries, de Vilanora i i diputa de la Maucomunitat de Can:Maya.

LA SITUACIÓ A EUROPA
n

••n••n•n•••n

Han 'oto, Moradas ale re -,
presentante alemanys a Parte
I Intuidos lee mamutes de
Pringa Labiales al: memada>

dum alemany. Augmenten

cociente d'IntaIllgénala I sem..
bla que el Pleloh seabarla per

antepasar la enmeló, del Rano
d'emlise do Ithenholp.
..11nile tal restan la tapa a hm
Indúlteles in ha eetat
la Jornada de *u bares
be huna Mane eanains.

•
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CRIN BRETINTI

EL SEITIT PRIII(DEL PIRE INGIO
(DEI, IltlaTIIIVIIIDACTOR-COIRIISPONS111.1
—
LONDRES, El desabre. una contrarielat. Manlenir-se
en el terreny actual fina que el
nou ideal slagi tornat ineviEl comte Keiserlieg, el peripatetic de Darmsdade, en un ro- table. Els ideals falsos i frivole
dete publicat despria de la guer - de l'instant no resisteixen
ra sobre el desti irtleinanya, aquesta prova del tenles; els
citava una conversa' que havia ideals veritables i profunds,
tingut amb un brahntan clavara quan mes de temps passa mes
del qual s'estranyava que el pue- s'arrelen. Per dir-ho en pece
blo inda tolerde la dominada mote: el enntrari del poble
anglesa La resposta del brah- sentit politice és l'ase d'En
man era aproximadament la se- Mora.
El poble anales té aquestes
güent: "Que voleu. simio aren?
Per actuar en la politice cal una guata al s dr) sentit P011SerVag101.
certa tolerancia per a les im- en grau eminent. Estern a la
perfeccione, una certa insensi- venia de lenir un aoven sobIlitat per a les baixes.es, una cialista. A qualsevol pais del
certa grolleria de l'esperit, en mdra Deu sap la quantitat dc
fl, quo nosaltres no tindrem provea/res extravagante que aimai. El Honre ;roble es massa va voldria dir. Art no; nef un
noble, massa delicat intellec- govern laborista significarä
tualment per dedicar-se a la po- simplement prender una serie
litice. En canvi, a Penales. l'o- de decisions que podrien perfee_
fiel de potaje sembla que ärlhuc tament esser preses per un goveril conservador. Hola renoli fa gràcia!..." Naturalment,
aquest ardid de valor basat pu- neixerh Illíesia. que es cosa que
rament en certes qualitals ne- els conservadora mes intrel i gativas del politie. no te con- gents desitgen; en les releeions
sistencia . Pera dues coses san amb Franea. respecte a la Ruhr.
certes en nquest judici: una, no :miran mes lInny que .Lloyd
que la intelligeneia es p ecifica- George, potser s / o1P y aran els socors per als obrers serme feina
ment política no coincideis amh
la intelligéncia en genera!: l'al- i hom donara potser una edministrada mes vigorosa al
Ira, que hi ha pobles que (bien
el sentit potaje d'una tiraste in- pare. un pen3ament mes irres•nata i altree que per mes que peeluós en materia de finanecs
fan no el poden adquirir. Corn- envero el capital privat. Mes que
parea la politice anglesa amb abra el pelele no ho tolerarla.
Noten quo el Parta laborisla política espanyola. Anglaterra. d'enee de la terrible lije") ta atenna la seva posició per
dels Estals naba canvia els presentar-se al pololo. i com
encara Més per govermétodea per traciar amb les seves colimies. Iteeultat: lampe- nar. Parta laborista és soFi angles de 1924. Espanya ha cialista. eslä falliera a la Inusat seinpre eIs mateixos pro- ternacional. Peto PI Parta laeedimente per tractar amb les borista es pi . esenta a les clecelevee, malgrat de toles les Ili- cions amb un programa mim;
cons i de Ints els chiba: en impost' sobre el capital i nacaro aliene i en eärgt prapia. cionalització d'algunes gratis
Resultat; l'F,;panya de 1924. Fa empreses. Compreneu q u o
pan valdjleg ir wiekteetra del aques es un. programa que
professor d'Hietbria america- qualsevol din el pot dur a la
na a ria Unlvermitat d'Oxford di_ practica en govern lliberal o
rigida a un diari a propbeit d'un conservador.
Pera, per governar. això enaten sense interès per a l'objeeera Os massa. Els laboristes
d'aquest ;chelfa D'aquesta
Iletra em sean als ulls la se- jrt diario ara que reata zaran un
güent frase: "La tndependenc•ia programa mee modest. excleent
de .les repúbliques amerieanes animas dos punts de aires proennsuma per diverses raons; pasas de gnvern.
primera. per la infoträncia
Es interessant, des d'un plisa
Ferran VIL que no havia eromde %isla purament esportite, obnries can mena de enlució 011e
servar els passos (lel noaell
110 fos la sottnissid absoluta."
parlainent. Aparentmant tot esEls sucessors de Ferran VII han
Ilt previst. Les volles gratis
estat sempre com Forran N'II. gures politiques tenrus acordat
cal afe gir OtIP aquesta ma- els cura tlels esdeveniment s.
nera d'actuar e3 la vea-tala pel Però, ultra l'actuació de les (ornoble espronvol. oom la manera
ces extraparlamentäries sie (LUZ/
(l'actuar deis pnlitics erigieses parlavem darrerameht, hi ha la
AA In volmala pel poble anales.
poso ibili hit alIP sorgeixi al pu a
Evidentment, cree que s'Ira de inesperat. A la Cambra dels Cotote
dos
pobles
coneloure que
muns en coneixen la seva
restan (Wats. naturalment,
tirria. En 1846, cota ara. tes
na capacitat politice molt dis- grano figures parlainentäries
tinta . O ami". o aoceptar la in- edublaven hacer aeordat definitervencie directa de la Divina livament el curs dels esdeveniProvidencia 1M1 rl (sir, de la ments; es traetava d'abolir les
aislada. segons amjeti paaelea ibis gravant el Wat. Perh un
que "els aun phi vol perdre
descontenlament pri • gon existar
Ini tornar boigs".
entre els ronservadore. Aquest
PR1ridPnt,
PR
La emparede
descontentament mus hauria sorgrntesen.
perqn4
havem
i•
goireb
tit a l'exterior, segur/u-ni/el, si
Peeca4IA
extreme
iloe
Tire: ele
Ilingú no hag.nés pensat
In de le e:rascarle politica. Pe - . aprorilar-lo. Pera hi haver e la
río, si fern tío i • omparaeití ami's
Cainbra un personal ge teas
un Mire noble, PI resultat
ale3hores insignifirant amb res..
nnhlre. . Pensem en Alemanva. /a remallen') novenista i
Per ter l'Atemanva de ¿arrecies
pron. La primera %Penda que
del segle XIX. ha calan( lila
parlä (febo ‚loa anys). el sea
rema
obra
s'ha
desi
disours fou interromput per los
fet en vint-i-eine. anys. L'An- rialles do la Cambra i es velé
g laterra victoriana templa amb obligat a asseure's, no soase (I ir
hom p e eminents. Peris Ilobert als dipulat e que vindria un dia
Peal. o Disraeli. o e:Meterle, que Veseollarien respectuosatenien necees una para de les mena El dia N'inane; deu anys
quarlat e do 1:asolare:a; Bis- &sures, aquest personat ge s'almarea les reunia toles. i tenia, xeeä, ene engue la indignada
davant de queleevol dele p oli- deis conservadors contra el seu
tire angleeos citats. larvaidefge cap, ea ereä un partit en un die.
del poder mes aran. Peri. l'a- i es ten en poc temps el p0111 ist
~latan d'Anglaterra Sr l'ins- mes influent de l'Anglaterra del
tint p otaje que er 'roba Mhtic segle XIX. Aqust borne era
en 'ahorne mes mediocre. men- Benjami Dieraeli.
tre que II un paie no dotat ponLa siluacid pelitiea actual es
ticament les aualitats politiquee diversa. Perb els uérmens
nomas eón po.seerdes p el gens.
descontentament san iguals que
L'instint polltic en els diree- Cii equella contingenda• Aviri. al
lors pot (leser exereit en senta Parlament an gle•s. un heme
diferent; pot haver-hi gratis
qualsevol l ii l'oportunitat
hIles revolucionaris o conser- reunir tina gran massa the convadora. monar q uies o reoubli- servadors i Iliberals i fer-se
eans. En canvi cree que•el sen- un din el líder del partit politie
111 Delate del poble nomes
mes important de la Camba).
petate en una direcció: en la 111 haurä alga que s'aprofiti
direccia conservadora..
d'aqueeta situada? No ho sA.
Una certa. resiatencia a .fer Alta que se es que si hi llagues
nous experimenta amb la vida nn Dieraell a la Cimbra, no la
de la nacid, una certa adhesid deixaria passar.
Fi les condicione presenta que
'1, Ad e possible que l'opera!
.faci lenta Vávolució cap a al- tunitat passt, es que. cota el
: tren condicione naves. creo ene veu en nitres Coces, mentre el
SS la daractertittica del s pablse .entit polilla tradicional del pode sentit, , polfti-e sugerlur.
ble anglbe•es manitI cern
vol dir paslmmdbillipt 'ab- el genlit pottlie dels politics de
44r
simplement
no
Vol
soluta.
professid anglesos contempora
AttlItlr-SP * Illusiontir.p er una idea
nt s . ba balsot una mica de to.
!rí uoa propaganda brillaat; nt
Iban Ormi ls
idéianianyar-in : likaltrnent

DOMINAN FEMENINk
El luan, diguin el que vulguin, va donant voltes i va
avançant des d'uns punts de
mira reduedissims, pera sentimentalment, l'home d'avui , dia
potree estä mes endarrerit,
mes desesperat i mes pobre que
mil anys endarrera.
El cor miel honre, i qui diu
roe diu teta la complicada sentimental de les persones civilitnades, si us el miren ben be,
amb una corta serenitat, amb
una relativa fredor, veureu que
no ha avançat gens, ni s'ha inventat cap potinga. ni cap procediment per guarir el pilamr de
tots els mals; la instintiva, la
inconscient aceid de l'amor.
Mil anys enrera la fletantesa humana seria si fa o no fa
roen ara, pera les cliqicies. P1
procediment ano:tilde i sintetie
no havien fet positives desgrae
cies darnunt dels reconels senlimentals de In nostra anima, la
literatura enamorada solament

de les virtuts elementals, (le lee
forres primäries, no s'havia
anal podrint i l rinxant de mica
en mica, reo s'havia entretingut
a definir i dissecar les nostres
miséries i les inexplicables vibracions del nostre cor.
'Aval dia l'home està tan desarmal com aleshores, pera i'ltotule tenia l'avantatge damunt de nosaltres que,
amb certs punts, anth corles
cambres closes, no s'hi ilaVia
volgut embolicar. Avui salan

obert lotes les cambies, salan
tractat tots els punts, salan esqueixat teta els vels. Avui dia
es hl consciencia de la tragedia sentimental, perb no hi
manera (Levitar-la ni de distrure-seas. L'honre que no vol
sentir-ne parlar. o es un inconscient o es una bestia.
Els romans no donaren gran
importancia als problemes del
sentiment. a les relacione sexuale. Pis romana enlairaren

les virluts que podriem dir-ne
ande:fiarles, i que oren per aixer
espeeliihnent virils. El civisme,
hit valor, l'austeritat, la serenatea Pastecia, l'audacia; coses
salirles i essencials, virtuts que
formaren l'element do bronze i
de marbre de les ¡mimes.
M costal d'aquests elemenls
de brnnze i marbre, hi havia,
coca es de suposar, els altres
elet»ents, els de carn, ela de
greix, els de seda. els de perPer() això oron coses
filas—
d'oribe privat.
Quan es feia l'ologi d'un
Bara Ilustre. quan es (•antaven

les virtuts civiques i guerreres
de tal personatge, aquelles ;evitas andritgines eren les (migues que complaven, de la resta
o no se'n parlava s'Iti donava
una importimcia relativa.
La literatura sentimental i
sexual esteva amada d'una primitiva, d'un simple hrutalitate
II i s'havia arribat ni de moll a
aquella aguda finos', a aquella
trnscendental delidulesa de la
poesia cristiana i romäntiea.
La manera cristiana de verme
cm

el mal). l'amor al feble, al que
plora i al que tremola, l'examen

de consciencia, Panälisi d'un
mateix, totes aqueetes coses
aguditzant - se eminalaltint - se,
desviant-se, han dut •ii la emite-arda rousseauniana miel mena
al gran ploriqueig romäntic i al
Ritus podrintener sentimentrd,
dirare el qual tenim el gust de
oliste i de bellugar-nos com
peix a l'aigua.
Tras nosaltres. que estera

plens de tares romàntiques, i
que vivan encara en ple segle
(linera luto ens pedem apartar de
cap manera d'aquesta cianea de
sentimenls inein ables que es la
soeietat que ens aguanta. Arfen
a una llibreria i andi a una bolaga de modes, ja veieu que cito diles coses una mica diferente, i a totes diles tomates
trobareu apresta inquietud,
aquesta tragedia sentimental,
les gotes de sang (le "Manen
Leseaut", de P"Adolphe tic \Verther", de "Madrina' Bovary",
empastifen les leales dels
hre• s, com empastifen les plomes, les puntee . Im• s sedes i les
pells de la hotiga de modos.
Anem allä on vulgueu, i sempre
uquest perfum, aquest "eurge

wiebrich", que dele, Goethe.
Tols els llibres, tots els versos
que s'escriuen perquè la gent
s'entretengui, perque el pillaje
passi l'estona, totes les comediessbones o detentes, voten dir
una paraula mes eidlä. voten
assajar un remei, i tot es inettil. La voracitat i l'impudor dels
bornes, es complau en aquest
tema; tothbM cerca que li expliquin. 'que li defineixin les
misèries del sea cor. Ja fa anys
anys que això dura, pera ningú se'n cansa ami,*

III ha qui vol fer l'esperit
qui vol superar i superar.
se , pedo es inútil. La cosa mas
torta, mes poderosa que hi ha
al mena ils aquest insoluble
problema sentimental.
A alga Ii semblarà que dia
"insoluble problema" es una
herelgia. La 'impela dels ho,
mes. tret d'escassiesiines exo
cepcions, en arribar a l'hora de
la mort i parlant amb tota trato,
quesa, estic segur que
narien la raó.

em

Avui.

dones, la gent sen.
sible s'ha embriagat dintre
aquesta orgia d'experjencies,
dint re aquesta Irituracid litera-s
som fills d'això 1 vivim
Jo enlene, i he aconsello ti
inis els mens mies, que pene
dre's el drama sentimental eom
un espectacle es una equivocada. Es neeessnri deixar una mica de banda l'anitlisi i Vironia
i ésser un actor. el mis grotesc,

el mes insignificant si voten
d'aquest drama sentimental. Es
necessari viure dominat per
una dona. El que defuig aguas.
la dominació ja esta liest; ni
l'estudi de la paleontologia, ni
l'estudi de l'astronomia duta
fins a les conserpiénetes ales

desesperadores el Macaran ¿'avorrir-se, .d'emmetzinar-ec de
mica en mica, d'anar fumant i
furtant com el que espera ritos
ra de la mort.
El que es deixa dominar per
una dona, fa una cosa de mera positiu, cerca una felicitat
absoluta? Es clar que no. Però
cercar coses positivos i absolutes en PI món que vivan és beuré una »tira a galet. No és trae-

ta d'atizó, es tracia simplement
de "distreure's", de donar una
mica de sentit a aquesta cosa
tan sense sentit que t:. 6 la nosa
Ira vida.
'Viure dominat per una dona.
vol da, moltes vegades, limie
lar-se en lote sentara carbrutir.see ensopir-se, iniotitzar,se;
vol dir perdre cl bon nas i el
bon ull. Pene rió hl fa res, perquè al mateix termos vol dir viute amb una illusid, amb la alusid més forlak.. Fora d'aquesta
illusió ja heno_ d'atoar al camp
de les alusions sobrenaturals.
Viure dominat per una dona
vol dir copsar una engruna
quest sobrenatural, d'aquest
misteriós. Perii no sla de viure dominat a mitges, sind domina( del tot, acose • cotices-

sions, a ulls diles; do la manera ¿me un pugui. segons la seta

posició, la sena religa', o la se.
va moral.
Això no es literatura, Se la
mira veritat. Veure un xicot

derquells que va darrera una
mojit. trajera un nano de Itengua
cono un perdiguer al mes ¿'a.

post. ainb uns tala inflamats,
amb un trenaslor que no
guanta. es. si volea, un espeolacte peo intelligent,. no bi eerqueu 111 ironia . per eulloc; us
pot fer llästima si voleu, pera
jo us asseguro quo ell "viu"
mes que vosaltres. vitt de deba. i seas riu per feetament, IiP la
vostra intelligéncia. la costra
ironia i els vostres sentiments

de pielat.
Pera l'estar dominat per una
dona és cosa que no dura sempro: i quan s'acaba la dominara:le Aleshores, clar, un je
no sap quina solada donar.hi.
Potser Osset' dorninat pei • una
altra... o aneu a saber! Jo no
cree. ni cito el fet que una dona dornini, cola a remei per a
Iota tra gedia sentimental

(aquesta tragedia sentimental
que comentar i acaba dintre d'un
mateix aunare va durant alió
que podilem dir-ne examen de
consciencia), mol fet que una
anna doman no és un remei
per a tot. es una posicid, potser la mes natural, la mes °fierre de moment. •
Un vea com passen davant
deis propia ulls teta una leerla
(i'amors i enamoraments de
Mistes !nenes cono vulgueu, per
mol( fort que un sigui, i ja
sabeni que "mott fort" np ho
Os 'ringla no hi ha manera integinahle de sostreure's a la suggestió de l'espectatele.
Si estem emmetzinats de fíen.
timentalisme i de literatura sentimental, rúnica manera per
distreureals de la narra involuntäria que duem al fons de
l'espeta, es fer sentimental'''.
nle actiu, deixar de banda 1a 11.
teratura sentimentat i ordenar
o desordenar, incendiar senti.
mentalment la costra vida. •
Per això, quan trabo pel eare!'
ter un amio meu que va ntre.,
fegst i em diu: —"No eila
torbis; ostia dominat
dona" — jo Ii contestin-ellit
licito 1... que "ffir.
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cotització de les volgutles

obligacions no sois ha resistit la
sorpresa, sinú que adlitic sha superat de mig enter.
Es compren: en la matetxa nota
oficiosa de Capitania es feia honor
a robra adMinistrativa i cultural de
la nostra cabdal corporació.

Altrament. tothom n jtic ha portat
diner a la 'M -anceniunitat liii ba portat com a llavor.
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No ens explinueni el motiu que
d'aquest tí, de puja de N'a/OrS se'n

desentenguin i. per contra, fluixegin els Dettles dç rEstat.
Si la fluixerlat fos d'aquí sí que ens
ho explicariem, perque coneixem
110Stra Borsa i sentim parlar la
nostra gent.
l'en') - en valors d'Estat la guía
sempre ens ve de lora.

R. Surinyach Senties
12 de gener de 1924
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Sulfat d'arnoniac 20/21 . per loe nitrtigen. a 52.
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equivalent a 49/50 potassa pura.
a 33.75-

Clorur de potassa 80/85 per luo,
equivalent a 50/51 poi:0,a pura,
a 25.50. .
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98/100 per 100, el sac de 40 quilos,
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Comenta/ s aquests dos punts
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Les eariacions del fi de Mes no
tenen importancia.
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G.Netrop. 6%. .
O, 7 , Barcelona 4% Ißt
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Cap
ble en

Nora York

301

Plomare&
IlerlIn .

%

Estem . .en ple desgavell dels Tresors: no pas desgavell de credit,
peró sí de venciments. de prM-rogues, de primes... Ms un engranalge croperaciä que no reposa. Es
una obsessió.
fi la sucursal d'aqui del Banc
d'Espanya encara no slan lliurat
els títols renovats ii 5 d'octubre
de Fany passat, els quals tenen vencinient de Cnini deMä passat Faltre;
tampoc s'llaii milis els renovats
en dc novembre, ni ella pagat encara la prima dels titols venguts per
(, ap-rrany. pe ral cobrar-m. 1d de prima dels quals es pre-entaren factures especials el desembre passat; ni
hi ha factures per presentar a renovació deis titols caducats darrerameedt - • '
AcitticA4a....6ituaciú-no de crèdit
prerisatrient. sim . , administrativas'agreuja amb FM115111( . 01 venciment de 4 de febril% que presenta
a la ratlla de mil mi/ idEen, he
pessetes.
Respecte rraquest venciment
nent. bavem llegit en revistes iinancieres de Madrid que allí sitavia cregut o estudiat una coneersiú
forçosa.
Això dit mesos entera tenia l'aparenca d'una exageració O d'un
partidisme de censura, i ara té visus
de versemblança.
Peró ni que a darrera hora 110 es
desmentís, -toril es desmenteix, no
he creuríem pas.
1;01re aspecte l'estudi tefereno a prórroga ,le venciments de
mis Ilarg termini ja és cosa molt
mes possible que succeeixi i no
einem que les cap mal cfecte a
Borsa.
•1:venció de la Borsa al comota t . des de dimecres ha estas posada
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Multo .
Coronel.

MORSA TARDA
1, • dais

BORSA DE MADRID

1

ANISATS

L'única que subst aneo. nvantatjosament la HM fresca en
de totes Mema
rüb domèstic i en l'atimentaciO
L'ENCINO* I AL
dels infants. Faseicles de franc VENDA A DETALL.
a cpli en demani lt la SOCIETAT
ISESTLE A. E. P. A., Granvia

gers a tot Catalunya

LA MES CLARA I PRACTICA

Layetana, 41. - Barcelona.

De venda als quioscos 1 eslaclons, etc.
ea

Unica

casa per

Llo bo t

barat. Tainueria,

A. ANTICH
A.
Teléton 810

Ronda de Sant Pau,
•
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SALO DE SANT JOAN. 8 a 14
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FERROS COMERCIALS
PLANXES
BIGUES D'ACER
RODONS PER A CIMENT ARMAT

•

Arribades setmanals de LL1NGOT per a
fundició provinent dels Alts Forns de Biscaia

•
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GASETA BARCELONINA
d'aval: La Sagrada l'amiba.
LeOnfi, b:sbe, i Saraa Verónica.

PURE PERMANYER
dcneu-lo als vostres filis i els
guardareu de Pescrofulisme.
L'Acadinnia 'NI id -I lomeopät ica
Barcelona, celebrará sessid cid/di:ea
tI propvinent dimarts. a les deu
Fit. El doctor Pdró desenrodlara
"Notes per a relecció
:ament".
RESTAURANT ROYAL
Salb de Te
cada dia te dansant de 5 a (loa
quarts de 8, i dinar a l'americana. de 9 a tt,
Se'ns cl!ti que la casa AurigemmaCanyadá esta fent gratis preparan:
-,er la rica i artistica decorad. ; ,,el
Noretat< celebran! el Ball g.roe
dr febrcr pròxim. primer de
Angurem que cous antes or'zaders eran com sempr- la nota
.
• - •a de! prOxim Carearal
—

Carda, redelicte sir furt;
elainat pei jutjat de la Mar, n le Valencia, per un debele tEhondeitli:
Carme Manzano, en el moment que
robas-a un bitlIrt de loca pesan es de
dintre una barraca, i Ramon Tanraicita, dependent d'una sastrctia,
acusat per Eanto craquesta d'ltaeeruna remesa de factures per
ii
cobrar per valor de 4.530 pee-retes
i quedar-se cls dincrs. litt cl montera de la dcleneiú portara San
pessetes.

Antoni Salvador va denunciar un
cunyat set!. acusant-lo que. aproiitant la seca absència, s'apodera de
5no pessetes i joies cvaluades el/
400 pee-tetes.

OPTICA ECONOMICA — Ares, 3

Continuara ee3 ee

d'Escanya.

ZE

Als carrers de Balnics
en rani-•
atnornAbil. pare {nazi. streeeRi'a Vete..
Mami Di..r de 16 anys.. eausant-li -

113

coutu,i6 a

CARME,

011 31

Al carrer de Borell. Maria Mayo!
Rodríguez. Jc 35 anys. 1 losepa Bis-

1.1

carrues. tambe de 35 aitys. morareren un gran escandel. lar illant-se
Calcine portar-les a la Delegació.

105 a 111

1Q

O

MIES, VERITABLE OCASIO
cojectes usats do totes chistes. Preu fix, Tallare, núm. 41
diumenge, a les si; de la
tindrà lloc al Centre Excur-la de Catalunya tina sessii, de
accions amb escollides vistes de
.itccna. a earree dcl soci En Eran-

--fflemmemr•emween•nnormesnvnwwww

CAMISERIA

PARAIGICES CARDUS
Portaferrissa, 10
La Comissid de Festes de l'Atey en Obren del dsitricte 14'. 2s1 crea der', i ao, primer, esta acabant
cI5 trelsails d'organitzacK, per als
gran< ball< de disfresses que ti»clran
¡loe cls dies 16 i 23 de febrer i
dc mare , ele quals prometen dsser
rnelt concorreguts. pel gran nombre de secis inscrits.
•

L'aplec escolar del Club Mun.e,yenc t'ara avui. diumenge. rlia 13.
fotogràfica a Valle idre.
aula i Les Planes.
-tida a les set per restad& dels
. . de Catalunya.
"Jumada al migdia.

Caletacciü

ideal

ESTUFA J . M. B.
Valencia, 346. Teléton ;47

8, p.

!t'aria Ruir (Sarda. de 28 allya.
reina del correr n tel Gasómetro. va
Hangar una ampolla contra Cristina
Gómez, de 58 anys, la imal va barer assistida d'una ferida
traumàtica a la regid frontal.

L . L L GI AL SI

ANS

(

BIOMBOS

.4.'ari, 11.

C LA

S

Ditnarts vinent, dia 15. conminara llfl nou curset de 'E:milis/Tafia per
a joves senyoretes, a Eestatge del
l ' entre Social de llenen!, Tallers,
43,

primer.

Els que desitgin inscriure's poden
indio a la secretaria del dit Cenlre cada dia, de vuit a non del ses-

,re.

Torró Crema
especialitat de la casa
PER AN YER
Passeig de Colomb,
Teldifon 2820 A
D ENUNCIES I DETENCIONS
Foren detinguts Antoni Trias,
reclamat pe' jutjat d'Eivissa per un

Viladrosa

DE

nE1111 1 PI, S, o C.

Ex-apodcrats dele Colmados
Simó, S. en C.
PASSEIG DE GRACIA. 75

elèlons:
3latitea Esbensen, Ileywan
Di un. 1.3 0 niatni;sa itArk;
Castelltersol
¡1 higa

Vins d'Ititna

Marsalr0 N'ins del
a 0'45 i 05 (1 Al litro. Olis
dativa nitianbl.s de T'orloea 1 Ali anyiç.

Sangra Ta',..75 "" eanyeras
Antoni Ballesta Pie& de 33 anys ,
anava dal: d'un car e,, Rellinäs, pe,
la Rambla de Catalunya El guardia
sub:, ca ordenar-II quebaixe.:
l'animal per la brida. i a!c s. hores eli
s'inolentà i bou poitat a la Delega-

8UPERIOR8

tan issonii ea c)ra3131

perque anava eniant un carro csant completan/enu embriac
Un altre carreter va liaver d'encarregar-5e del vehicle.
'QUIMERA DE
— Saló
de moda "MVISYCEL"
Al carrer de Pcre IV un mitimiti. I
bui va atrpoellar a Joan (ert Cane y . (fit anys, causant-li iota ferida a la regió parietal dreta. una
Atea a la frontal, diverscs erosions
i.,tensa conunc,eVi visceral, de proes lic grcu.

TRASPASSA
MAGATEM

ES

CASA ROSICH

Ronda (Ir San!

Antinii. ,

TapInerla. 33

Es record( als que sulguin prendre part co el darrer Concuis d'Arquitectura urganitzat pel Centre
Excursionista de Cataltraya que el
terinini d'adinissii". dele treballs iineix et 'lía 31 del corten: me; de
gener.

Hules e Impermeables
Rosich, S. A.

Per a quimi etricista
jove i de iiiferMiries. brillan/

Ronda de Sant Pero, 7
Plaga de Sta. Anna, 9

BARCELONA
Gran teatre del 8ose.-1:emprcsa
d'aquest coliscu. no escatimant sacrificis, car el sea debla és donar
la sensació d'art tal cont ho ve demostraut, lla Contractat l'enunent

Boqueria, B. i Anotes,

CAPITOL DE. DENUNCIES 1
DETINGUTS
_
Iban estat detinguis Ramon Prat

Cortina, que estaca reclamat pel ju!jat ci. Manresa, i Tontas Illareftlez
Valles, alai— del nobatori de taulons
comes al carrcr crEntenca.
— Una casa de Marsella ha ecaunelat un individu de Barcelona, al qual
baria trames Ull xec ile ;.a;-4, frailes
per cobrar-lo, i no li ha trames cls
diners.
Pel carrrr d'Urgell avara Ferran
Stiebrz Azarate. de 31 anys, mcnant
un carro.
Ek guardies li ordenaren que s'atores. i el f de,obei i fugi al galop
Topa amb un alise carro i Ii trenca
el fanal
Foil aviar i portat a la Delegació.

Liquida les seves existencias
a qualsevol preu

LI

T.E11" .111. FARINGOL

ne
-No toestu mis. v Li
M'elan pastillas 1% u
TRES RALS CAPSA

LAVABOS-BANY ERES

NOTICIA
Públic
Amics — Clients
Com un pr( 5( . 111 que otermi
a tothom. confeccionen! en eis
nostres Tallers 1 lilI Doy, cainises petxera popelm ami., dos
colls i un m:rell de puitys postissos. que posaron a la venda
d'aqui pocs dies al preu de 5
mes una.
S'anunciarà dia i hora

MERCAT

)

Josep 'Maria Calera. de
anys.
va /1::Ver tl * Csser auxiliar i deringlit

1

Camiserla Neutral

metall.
G r IES ei I Pe eg ua si t t ses i ms m o:d. luss
BATER1A DE CUINA en Altimini Extra. Llorens Gnos. Rambla de des Flors, número 30.

ESCALFADO
BIDETS

RS

-DUTXES, etc.

JAUME SAURET
PELAYO.,1

I

ció

e

n 'Ilet lle u Menti
•
hlironnatira .

+einalu a lit dur .

.

•• n p ..aelPe

posició independent. Cal que
interessi • esisees 40.000 en la
Soldat, per garantir la seva
personalital. Ofertes a P. 191 B.
Aparta! 233.

Dimarts vinent. dia lis del present , a les sis de la tarda, a l'Escola d'hilar:necea de la Gema:Wat
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IMÎERMEflRLU

picildrc pan toles las associacles.
.

"..>"
t:nireif -d • .‘riliati un tranivia
eme est un un ea neió de la Manromn;Wat'. Ilancant-1° cdntra el sarro tic
separtiment de V111 . 5 d'Angel Poeli.
Tete tre, vehicIrs van u esultar ami)
desperie eles, no havent -hi desgräejes peronals.
* El tiansit %a restar interromput
duran: una

.rsen 1 Navarra

Caco

Dc.

Permanent de . Biblioteca

Circulant i pública.—A les onze tindra lloc a la sala de lectura de la
biblioteca la sebSiÓ mensual de lectura explicada, amb el tema "Formació del carácter".
Secció Permanent de Religió i
culte. — .1 les suit. missa cantada de
la era/tirria de Nostra Dona de
Montserrat.
Secció Permanent de Mutó i
trebaii.— El tercer diumenge dc tues
tindrà lloc la tercera conierncia
dit ida a les laquigraies. El seu tenia
s 'a ti uncid ti', oportuna n'en t. Es retomana Eassistencia de les taquigra!t. en general, a ii que puguin adquirir una veloetlat que els perme11 prrndre lac n Iment qualscvol dictat o conferencia.
Secció Permanent de Cerimonial
i feistes,—.\
sis, lhiçi de dama
tiOpulair catalaiiJ a la— qind IsfMlen

Antiga casa

Boqueria 32

CAPES
P4RA,CUES

rabdomen i commoein

cela!.

RIJA MPERIAE.

DEL PEDO

▪

jectes pur eminents artietes (

retal i amnios

MA

pAtiGuEs Rda. Sant Pare. 18
I JUGUETS EL LOUVRE

Per a clamare i Idiomas, Taqui-mcca, etc., estudieu, senyor
e. senyoreta a ¡'ACADEMIA
COTS. carrer dels Arts, 10. Tetèf. 5 031 A. La mes important

I:

als gres

sal. dia
di iTijou
amb rerrat,itat les cla<ser
:en Ene:elopierbe Popular. S'es-. de foil els inscrits no dentar n
..,:ingres. al mateix temps suc
fa saber que per p.-dcr ass'st;r. necessària la presentad() del tc7.-rrent de l'Ateneu.

Ir

lit ,..

1.i:y3tailfs

t
t: \ l' n l. \ N KS 613
!MOLES. J3IES, TAPISSOS
LAMPARES decoració, pro-

s tuna de gangm

101ES VILANOVA UNIO, 6

CAMERA DE COMI 7 RC I NAVEACIO DE BARCELONA
"Gaccta" de Madrtd dc i dia 11.
..da anir, publfea cl Repertor: per
:plicació de l'Aran/e: crin/nemaeló. Els romerciams que els interese:, poden consultar-ha a la L'Ilinteca
‘te a Cart/')/" g • e C..trer; i Naviga -

°alertes

dura Ciliar, la graa

£11

Secció

Colmado

Les mestresses del pis d'una casa del
carrer Assalto, Eularia Ripoll, de 43
i Maria Ripoll, de 23, es barallaren amb la rellogada Pilar Sarapietro
Plana, de 43 anys, i Ii causaren crosions
a la cara.

A l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona tindran Iloe
avui, dinmenge, dia 13, els següents fletes:
Secció Permanent d'Educació i
Instrucció. — A les dotze, ¡ligó de
lectura artistica: a dos quanta de
cinc, ri ja de figurins, i tot seguir.
conversa instructiva. Queda oberta
la matricula per a la classe de Rebosteria, que con/encara cl dia 16.

E

I

1111 C:1

tenor Gaieth Penyalver, el qual interpretara V Ili. diumenge, dia 13
del cotrent, dues ¡raes
del genere ¡irle, puig que cantará
en la ftmek, de la tarda " Jugar con
fuego" i "La bruja" a la fui/di) de
la nit. de les quals obres fa una veritable creació. Hi ¡meneo part lambe les senyoretes Huertas. Sofia
IZoniero. Escribá, Penen Fernández,
Ira das i iota la cntopanyia.
Dentes, es posara en escena a la
finten') dc la tarda la s u gg csl i va revista "Que es gran Darcelona - . C11
la qual es distingiren molt eis inimitables actors pepe( Fernández.
radas. Oliva, Mena Gascuña, cte.
No (Minen/ que amb un cartcll
tan atractivo! tindrà as ui un ple a
;Tocar aque:sta simpática empresa.
que tot lo) sacrifica en ares de Van

de Santa Madrona, Baix tle Sant
Pere, I, 3 i 5, tindrà lloc la tercera
conferencia de les organitzades per
l'Institut de la Dona que Treballa,
csscnt la d'aquest mes a carnee de
la doctora Na Rosa Turu, sota 1Mteressant tema: "Crisi de la pubertat i de la menopausia".
Donat el ii de divulgaciö cientifica d . aquestes conferencies, l'ascompletament !hure.
sistencla

ele

„e

Pelea remolatia, eslransers. . as
de
Polpa remointas, pala. . .
de
roto
....
Ot
Ccciii
tpo
t.s per 10 0. kg. amb arte daunaut carro ailu1.4

iUrtó de

so a as
27 172 " OS
34
so " 34

VAGONS ARRIBATS
ItaTaCIO N. 8.
26 de blal: 1 ,1c 'arduo a d'ordl.
LITIGIO 010, MORO
S de blat; 1 de fuina; 1 (Vordt.

general;

els preus oferto fins avui. No cal di
Blats. — Retrets en l'oforla venen el, blataires 1 pretenen dues pessetes inOs que
locals.
r que si alguna oferta 111 ha miljanarnent aeceptabl o . es de seguida comprada pels nostresfabricants
tarifes. que segueixen venent-se
(distan( la pua dei blat, no ha reperculit aquesta con) semblava en .les
Pag ines, —
al pre11 11U rmal. Es per aquest nimia que s'observa la manea de compratiors dc blat. la selMana sense baver arribat a 37
Moroso. — Continua la puja iPaquest gra, 1 linguerem t'ad en dir que no acabaríem
gra, no es aventurat el suporomismidal a I ° mi g re moll i limitades les en(npres que 10 ha tetes craquost
peseoles. Karent
dr febrer a 31 pessar que 11n , arribar el 'tela novilla colilla. assoleixt rd preu ne 10 pessefer,. ventadel'ornharcament
32. Sita revenid ja rembareament
!Mes, i l'actual navegan h a pr sse! ,• s, 31 i milja, creient-se els venedors assolir Al prou
embarcament del mea sede rnoresc nou a pesseles 37, f er preu directo de les cases exportadores era ahir de 32 pessetes
tual. iO
poseible), les veurem caras.
lambA que ovulen'', si no hi ha competenria forastera (i aixh nn
Parrafea. —
no era posEle venedors del camp de Tarragona ('cian alartnal- i seoltitì pagant per aquell; mercals preus molt alts. Avui
siblr euneertar op e rnet0 a turnys lin resortes 8'77) el quin tZt damtird vagd origen.
molt
desprovelt,
Les clanes itEiviesa 1 Mallorca lambe s'han gpujat. As ui pot die-se dtle el nostre mercal esta
Veces. — Han Orderl en pro eedietela una puja, pretenent Ilurs venedors 33 pessetes als porta d 'Andalusia.
Dele catres grans n'anirem parlan( en les edil:IC.1ns vincula.

. ..;1111.4k

INIA DE CIENCIE5 MEDIOVE

•

UN NOU MOTIO BE JC1A

Eis telegrames que ens arriben de Madrid ens han fet saber
nomenament del doctor Pau Ferrer Piera com a degis
de la-FacUltat de Medicina de Rareclona.
Encara que el nomenament era ja per tothom esperat, donades les altes dots del doctor Ferrer, sobre tot donat el seu intens
i ben provat patriotisme, no ha deixat, pera, de constituir un
veritable motiu de je:a - per a tots els bons catalans. Parlem dels
catalans que serven la màxima dignitat, dins la maxima serentat.
Perquè el doctor Ferrer, mai discutit per ningú com a home
de ciencia, és un perfecto coneixedor de la medicina modernissima, com ho demostra el fet d'esser un el&s catedrales de la
Facultat barcelonina mes recentment enlairats a! cadiral professoral. Es dels catedrales mes moderna del claustre, cosa que no
acostuma a passar amb els degans. Cal, dones, que, deixant de
banda tot partidisme polític, i enlairant-nos serenament a les
regions pures de l'ideal, reconeguem des d'aquestes planes l'encert d'aquest nomenament.
Nosa/tres no som amics particulars del doctor Ferrer, la
qual cosa ens permetria lliurement de fer-ne l'elogi. No ho volem
fer, pera. Només volem alaar la nostra veu celebrant el faust
adveniment i sempre mirant de fit a fit els alts interessos de
Cata4mya.
Potser algú objectarà—esperit purista—que no li ha plagut el procediment. Diguem, pera, que no se'n podia seguir cap
altre. Si s'hagués consultat El claustro segurament no hauria
estat possible el nomenament, merque—cal confessar-ho—entre
els catedràtics encara hi cueja la fera passional de la política
a l'antiga escola. Calla, dones, prescindir d'aquest tràmit si es
volia nomenar el doctor Ferrer Piera. Moltes voltes el fi justifica els mitjans.
Diem tot això pesqué potser se'ns digui, en nom de la democräcia, que els nostres judicis sém erronis. El que ens digues aixes pera, Ii contestariem que la democriteia és una cosa
moda, que és precis enterrar be, com han fet a totes les nacions civilitzades del món. Cal retornar a les idees del temps
del gran rei Sol i dir en tot moment: "La justicia sóc jo".
Oimés hi havia altres miaus per prescindir deis tràmits
legals. Veieu el text de la R. O.:
"Siendo misión esencial del Poder público velar por el sentido i orientación de la ense it anza en todas sus manifestaciones,
en cuanto respecta a que esté inspirada siem pre en el Mas acendrado patriotismo; teniendo en cuenta el estado especial de perturbación que pueda existir en determinadas Universidedes."
I tampoc hem d'oblidar que el nornenament fou "proposat
per l'Excm. senyor Rector de la Universitat", malgrat ell modestament negués totea intervenció.
Resumint: Tal volta aquest nomenament doni !loe a centroverses i a comentaris apassionats: per la qual cosa nosaltras, abans que això es produís, volern deixar sentir la riostra
veu serena, per elogiar la labar del Directori en aquest ces tenerct i felicitar a l'ensems la Catalunya conscient i que serva
viva la sensibilitat. Perquè cal recordar que nosaltres, encara
que tenim fe—molta fe—en les reaccions espirituals del poble...
creiem que és una präctica terapéutica necessària l'aplicació de
botons de foc.
el recent

El Curset del Dr. Carrasco

La Dialutis
A l'Academia i Laboratori de
Ciències Mediques de Catalunya, davant un nombrós palie
de metges i estudiaras aplegals
per l'interessant tema i la indiscutible autoritat que hi ha
assolit el dissertant ha expi
el doctor Carrasco (llosend),
aquest eurset en la forma que
antinr:ävem en la 1:ostra darren -Pagina".
Avui en reportem, 'tomes, el
que ha (lit respecte a la disto-Jis
i el sen tractainent, sellse tetar per a res en compre la insulina. En la 'Pàgina" que ve
reportarem teta la part del curset que ha Sta referencia a
aquest modern nhitj lerapeutic.
•••
Fislopatologia ce to, diabetis.
El trasturn inioial de la diabolis es una incapacita' de Forganisme per aprontar les substàncies nutritives, entenent l.U.1111
tals les subeläncies que ingerim com a aliments, i els produeles de desintograeid catatcl,
lira de rorganistne. 1. precisann
mes encara, ..pul definir-se el
trastorn inicial de la diabelis
dient que es una ineapacitat per
aprofitar la glucosa. 1 d'aixh
n'esdeve la resta. Perquè els
alimenta, en definitiva, es converteixen en , glucosa i äaeids
grassos. Els greixos un 10 per
100 de la primera i 90 per Inn
deis se g ons. Les proteities
per 100 rom a glucosa i la resta con) a ärids grassos. ExpelíMentalment 4'ha provat que per
metabolezar una miantilat
eids grassos, l'organismo ha de
rnelabolitrar a l'ensems una
quantitat determinarla (le glucosa. Si aixt, darrer ii té lun.,
perejil?. no s'in gereixin siths'äneles hidrorarbonades (dejuni) o
pesque el metabolisme de la
Rlueosa sigui pertorbat (diabetis), els heile r"assos deriven
cap a coseos aeethrnies.
Aquesta incapacita( do rorganisnie no Seren en cité emi -

1 la

Insulin

sisteix ni en quin punt de la
ralithOlia hidrnearbonada es
realaza. La causa, porte, seanbla ésser una insuficiencia funcional del päncreas.
.
No es aCePill a hIP, le/ira:amera
atimmys, la classificaciú que e3
fa de diabetis en qué fan sucre
ras sucres, en qué en fan les
fértiles, i en darrer lernw•les

proteines. No hi ha va l ) diferencia fonamenlal VII id prime,
patològic; no hi Ita altra emir/
sind que els sueros Sörl digerits
mol( räpidament, i la quant a:1;
de glucosa que en deriva passa
tot secuil i (le cop a la sang,
i per Ihni que sigui I;t diabelk
pot produir-se vo aquel' rooroPot una triperg.lueernia.
fertiles, en canvi, turihen MAS
lentament a restat ch . glucosa
eirrit!ant, i mes encara les pro_
teines.

No essent aprnfilats Pls aliments en prou (maldita!, raeganisme proerdeix a la eatahhlia d'en ontleitc, els produrtes
de la qual lampor, aprofila
gran para S'esta/deis mi tierra.
vic ids, causa de l'ama/cimera.
L'aridosi — resultara ole ilesproporeiii entre les quantilats
(EäriliS graesets i glueesa anrofih i des pol ésser infinita en
11 .liabetis per tal ennt la (plantara de glucosa anrofitada pot
éster zern. En el t'etnia 5erripro
srrä otés notita. permié roma nisme catcholilzant-se ell unatrix taisarit en rirrulaM4 inc
quanti t at (le glne05 . . (evident roen t i n fe eI nr a la rEitrirls genssos mobililvas t roo, sprä

ern i ment anrnf dada.
Fornica eh/te pes. — Proba
Itleimed lii ha una snla diabm
la diabelis panerertlii .n. 11
poden havor, por& diaheties henervinsns, obesos, etr
La diahrtis pol coexistir itmh

trastorns henhtirs. nerviosos.
«me armen rertareent modataras nar ti rrlars al conjunt
del (ondeo Minio.
és admisible la divisie

la diabetis en complicada i se i latila, amb desnutritiO i sonsa
nutricid, etc., com a entitats
patolegiques, absolutament diferens u definides.
Färalment es comprün que

entre un organisme normal i un
altre que no metabolitza gens
de glucosa, hi ha quant a la
gravetal, una infinitat de graus
que no atlineten rigides elassifirmeions. Onant, a lit thisnutra
ció clon a elonient do elassifivació de la diabetis seit com.prendrä la valor en dir que
sebe tots els thabétics, per lleus
que siguin, sotmesos a un regim inadequat. s'aflaqueixon. I
a la inversa: que gairehe Itus
els diahéties que es dostiutreiven amb un régim escalera pod e n convertir-se en diabüttes
sense desnutrieló
A prophsit de la insulina s'Ira
parlat mea de la diahetis renal, denant-ne coto a símptotna
deeisiu Vabsencia Waretonérnta.
Ai ych es un absurd. Si un organisme normal pot tenle iretonimitia. per quina rad n'Ira d'estar !hure el dialibtic renal? Cabahnent en aque-1 — sense alt ra cosa que un filtre renal que
drixa passar glucosa sense hl perglucélnia — ls molt possible
que un tractamera Inadequat
jitíidhieii iteelona.
Resnmint. tenim:
Diahotis pura.
Diahrtis complicada amb altres trastnrns: nefritis, neurosi,
lesions hepàtiques, ets.
Una i anees: garrar, mitjanss.
lleuseeta . runa gama amb diferencies quantitative.
Evoluolá 1 pronbstfc. Unri
diabelis abandonadaa ella matoixa, te tondenc i a a progressar
mes o menys räpidanient. Algones vegalMs eteirst pragres es
rapidtssim. nitres, cxtraordinttrinnient teil Mon sovini, ces1".11 fu 1 1 o u prenrPA,:a durant molls anys i de sehte
s'agatenja ordablement. TainhA
nialatts que toleren at seva mala lt ia arnb progrés lonItssan

arriben a un alomen; ver : Hableroen! grell, cense que s'hagi
produil tin lieseens räpid.
Quan s'aconsegueix que el trehall inetabelie caigui dintre la
empaca:11 dt . l'organisme. s'evita
/liaron progrrs de la melena,
i algunes vegades s'obté una
SePHIS sembla, és n'As.
Urea (1'07)1,41ft-1a en els casos
recents quo (di cl e ii t es, pres.
eindint (le 11 gravetat,
amara ;11 promestie Irle, deis
rasris Pfl 111/e ("S eVidont a lendime ia 21 progrés ränirt riel trastorn, no hi ha va l) m' IV/ (le c 0 néixer si ( . 5 traeta (l'una forma
(. 4acionäria o lid si en el ces
de que el Ir -hall metabòlic es
maniatan' superior a la caparitat (le l'organisme. presentavil a la curta o a la larga una
altuditzacid räpirla o Si s'anirä
221%/VaIll fins a un pura capee
(le prnvorar la mor'. més o
merrys Itrinvananiont. frita exneriéneia lili III p otser prigui
forrar alguna darla per resatldre 22 , 2 • S1 proherna, que el
n i el
ba
pla nt ti in r- s' cero pu' en fixar PririenlariM

immediats del traotarnent

en rada
Tractament. pot tetar diadema, objeutius immediats. Si
un inalalt es ja en el Colpa , j'in].
treurr'l d'aquest estat: ti necessita una inlervenció
qua: ni: gira rit de preparar ner
amm.ta hiterveneiú, preseindint
le procés fular (lo I:t 11(51111 la,
Ni és tI inaleix trartar 1;, rlia-

belis que el
pot millorar aorrest durara ;agua
ternos, pittrirant aquella. 1 la

Inversa. 1 una rosa o altea pea
111'1/ ronvenir, serenns ele 1110inents. VTI 5 alt Ileu anee oxcollent estat grme ral. P e r lal
Massegurar l'e . -dcronidor, bao_
de restrin gir raliniont ” (14 i
por sor s'anrimarit i perdrit forres. Contri/clamen/. rinden) trohar - nos a t'eh un malalt irrt ir
501150 tenitéricia a mana ¡orar.
aruh gra n dernoincrariO i a felaitnent. El mo go. Ilavors. pro
nriqmsar-se ile reír-o-rae el ntalall amb una alimenlari4 superior a la seva eanacitat mota_
le'tlica. malura' el p erol (Errnpitinrament. de la mrontria.
1.5 nriirera
rInnrs,
ner fI,''l?ii unI fraetarmint, es
fi:rae l'ohiertio.
Aixtr fot, si Volar-n. 1M és trae-

Pr„ Pl'n 1 g l e roet000
Ens (4 grat Ter sabor als
nnstres Illegblors, que el 1./0/1
ami' i company or I o/' Puig i
Sais ha venera la neumenia que
patia i es 'roba ja en plena
lesrénr ia •

El feliciten) i ens frlieilem.

E aquesta profitaxi es el conservar el malittlt amb glucemia
normal. Tot diabetie que viu
'ami, hiperglueenua es un candidat a lotes les eumplieacions.
Un misfalt que no tingui hipesgime:mira. no arremetí al coma.
Quan el peral ee3 próxint pot
encara 'conjurar-se ftent disminuir tot el possible 4a intensit a t del unitabatisnie total i partemiere/watt lit del metabolismo
grasso-proteie. El coma no és
mai un accelent lanaria que no
pugui prevenir-se, si no que es
evitable, fins al punt que sempre que es produeix (tret de
casos comptadissims, per exern
phi: infeceiti local II general en
un diabette que Muera la seva mataltial, algú n'es responsable, a volles el maleta i malles vegades et metee.

Les conferencies ce!
doctor Barany
Per manea d'espai ella veiem
privats d'oeupar-nos avui
les conferencies que el doctor
Baratija eated salte d'Upsa la
(Noruega ha donat a rinslata trEstudis Calalane, subre
"Nistagums tèrmic" i
gen laberintic".
En parlaren), si Dei: vol, arnb
l'extensid que es mereixen, en
la ¡n'opera "Pirgina".
lar la maleara, cal ' tenle en
oompte: Que mentar el inatiar
luigui en algun montera eleveruta superior a la normal, estit
expos. a 1 ti empitjorar. per tant,
s'ha d'aeonseguir que ralimenlactó no produeixi en cap monten/ hiperglurémia. A aquest
respecte cal rematarlo l el que
queda dit de fisiologia do l'ahmora:vid i tar»b4 que l'alimenta:ad que es preserigui infruirrt
eruldgenes eatabolitzaties, no
en la quantitat de substancies
solantent si aquella es insuficierra sin() perque els aliments,
ultra eobrir necessitats ener g etiques. en creen de noves. Les
proteines en mejor quanfilat.
que els greixos, i aquests que
les fècules i sueres.1 en un dlahütie pot sueceir que P I s aliment5 no siguin aprofitats, pese excitin el metabolismit. Constituint-se un cercle vedes, perque les s'emitirles endògenes
donen tumbe loe a aquesta exeitació. Per aixa inolt soviet e,
mes Bical. d'obtenir
nitrogenat (h.:mimara los proteines que augnienlant-les.
Täenlea del tractament dlebttic. — Ni hi ha eap regla que
gClIel l alitiar- si'. No puf
donar-se, en lot cas, mes que un
promedi que, coro lots ele proruedas, no s'adapta a rap cas
real. Tot el que es digui es solareent per enfocar.
Quan es vulgui I rat-Irr la maaltia slta de pre5eritire una
alimentad() amb la qual no es
produrixi hiperglurienia en I 'al)
moment. Per fixar-la es den:1 un
re g im de preve hic mestirat,
durant el qual es practiquen. el
ntés sovint possible. oxärnens
d'orina. Por anar de firessa. 05
es rebalsa progre s s a- ainera l'alimentaci4, suprintint primer
rls greixos, dseprés los probat'es i per últim fas latir:as de
carbona Es por arribar a fer
/Mamar el malalt fins que queIII cense suero; i desertes es va
augmenfant l'alimentaria fins
que ve gluenserie. ()nrari arsa
s'esileve es torna al dejuni i a
repetir el tanteig. No cal dir
que l'examen d'orina ha d'es.ser
freqütentíssim; de vegades ("S
indispensable la determinactit
de la glucemia, que sempre
prof nasa.
Sen rardssims els casos en
els :piale bu eapaeitat metabbIlica de l'organisme no ..permeti tut regim compatible ami) la
vida.
Pol sueveir molt bé que quan
es fit aquest tanteig ay:uvera
acelena. Si es fan les co.stes
ami) ple emniixtemint de causa,
¡lo es il espantar-se'n massa:
porque seenrament aquesta
ateittout clesapareixerä ami) tuta
;llameo ata() Inés ampla, ;u/e
perganisme llavors no cefalea
tez:ara greixos endegens,
retirarme se Ii (lana una impartir/lela de vegailes exagerada.
Si he es Cert que grans quantitals d'acetona san piljers que
grans quanta:Os In glinetsa,
Ion contra, edites quantitats
d'acetona malles que peines quanlitats di . glucosa. Pie'
què la hiperglimenda POS indica que l'organisnie está, solmes
a un lreball metahälie suplirle!' a les seves !orees, que
lent prny a un agroujam(ent
la seva ineamteilat metabólica.
De lotes Inanimes un 11101 g' que
no p a gu i realitzae oil tractament
amb la prorisid desitjable, ral
que s'alarrni tb. repartid() d'aeetena, quo marca el comenea_
ment d'un d'ami que no puf. saber on rimabas:t.
Quan rebjeet in Ilel traetament es millorar matan (tersa de segados justifieada, pese
no tant mira s'acostuma a creta
re) la norma del tantea; ha
d'ésser, no la glucosa, sine eequililiri nitrogenat, la bitstmet
i oil honestar del parient,
nrofilaxi de lotes les complicacions diabetiques, espeeiai_
inent de Parido:4i greu, ha d'Asser Tela des que es eomenea a
traefar el maleta sense esperar a què es dibuixi el perill.

NOTICIAR'
UN MISEff IN"PEItESSANT

Al ministeri alernany del Treball, hi ha una colleeeni
molt interessant de preparats.
:1questa preparats stin el ['estatal de la dissecciú reta per
Aschoff i lants, de 50.000 cadàvers i individus morts durare, la darrera guerra. Aquest3
preparat3 foren fets desertes de
la mort i abans que en el eadäver s'inicies cap alteraele.
Ultra aquesta colleceia hi
tina secció que compren :treparais antropològics. composts
de t his màscares trotes als solaras interaliats de les t'Itere:11(s
races que prengueren part en
la guerra.
ELS SOVIETS NO ES PFlEOCCPEN DE LA punticuurcit.n
Acaba d'aparèixer a Museou
un labre del doctor 1)1 1 1:1ki,
"La mortalitaL infantil", Oil

creta la ven d'alerta medra la
mortalitat infantil a Itússia.
qual es evidentment excessiva.
Segons aquest autor, de cada
1 00 nens en moren 27 abans del
primer any, de manera que es
pot considerar que la mortalital infantil de menys d'un any
es anualnient de 15,000.000
Xifra veritablement aterradora
que, unida a la no menys esglaiant de fusellaments urdenats de tant en tant pels soviets, fa preveutle un acabament uu llunyà de rantie niperi dels tsars.
AlaSi 20 mes en alía) ens assembléssint al país dels soviets.'
EL CONGIIES MENTAL
DE 192-1
La Lliga francesa d'Higiene,
presidida pel doctor Toulouse,
(amenaza amb Itt Miga d'Higiene mental belga i el Cortarte
nacional- d'Higiene mental dels
Estats L'aite, un Collares intertmetunal, el qual lindra
a aova York en l'abril (le 192 a
Es (ratea d'una obra de salte.
jament moria, que os realitta
per vies 111(1! 1 diferents. 'rotos
les ag rupacions europeos que
desitgin Partkipar en aquest
Coligues edut n rogakles ti 11(1'
sil-sic en relatar) amb el doctor Genil Perrin. secretar' Mi
la Lima d'Higiene mental.
Avinguda de la Bourdonnais.
Parle.
ANATOL[ COLLIN
La "Vlazetle des l'opa:lux.'
rima : ora etts itnimcia la murt
tPAnatoli Contri, el célebre fabricara d'instrunients de ('(FUI.
lla ntort rtquest conegut industrial francés quita acrthava
de complir noranla dos anys.
Generes a la seva
cia i a la sevit activa/a, foil el
constan'. collaborador dels rirurgiatts, facilitara-los els majaras téenies arnh tina perfeeeh)
admirable. Es pot dir que gran
part de Pitan de la •eirurgia
francesa es den a tal,
lia mort vell i honorate
ballant fins a poca dies abans
la ente mort (D. E. P.)

La

o

Av.s ImAit et r er els
ote!egs
Es fa avirient als meteos esperialist es Motorinolaringologia, que 11.1 havent-se cobert la
plaoa (le nnage numerari i 11.5
dues de nnagc supernumerart
del Dispensari Municipal 110torrinnlaringologia, mill aviat
seran ennvorades opnsieintis, a
les quals podran prendre-hi
part els aletees que no perteneixiit al Cos Medim municipal.

rara t anitirla de la Maccameeltat
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dipäsits; reseguil mines; ordes
nat les reforrnes a fer, ele., ele.
Sanitat de la Mancomunitat de
Per donar un concepto deis
Catalunya, una Seeeii; dedicada !loes on irdervingut, dos
especialment a Huila antitifi- Harem una Ilista d'un -sala fet
ea. A punt ja de sortir el re- caurpanya sanit(lria total: Pend
post detallat de la tasca Teta de Vilumara, Canela Sala San.
durant aquests darrers anys en la Eugenia de Ter. 'ralamanca,
nesmentada eampanya oreara Santa Eulislia de Riuprimer, Tala tifoidea, no ereiern inoporte
radell, La dannitja, Iteus, ele.
l'exposar en aquesta tulla i en
Les poblacions on s'ha enllares generals, l'obra desen- viat vacuna g,ratuitament o hem
rtallacia i que lambe ja Tau
vactinal san: Tarragona. Lles'comunicada en la nota que es da, Vallmoll, Menea Sabadell,
presenta en el darrer Cenares Seu Canel de Mar. Bede Metges de Llengua Catala- sale, Sant Privat de Bas, Puigs
na, celebrat el juny passat a (Jaiba. nescand, Cattlar, Prat
la ciutat de Lleyda.
de Llobregat. Peseta), Tortosa,
No es desconeixia pel Servei Feo- nois, La Granada. Banyoles,
tu importäneia de l'obra que eis
Palafrugell, Angies, La Sellera,
pitarle/a ya i del cost extraordi- Borges Blanques, etc,
Al mateix tem-ps s'han curnata de dur a la practica els
sal centellees de consultes,
nittjans correetius i de sanejament que en cada cas tusa- s'han donat orientacions i s'han
Tel. analista d'aigua de divers
rien de prantiear - se, i per tara
de la impossibilitat de realit- ses poblacions t exemple: Pa-'
zaralo immediatament o en un lames. Molar, Sardanyola, Matiren termina 1 per ;Atril banda tadepera).
lambe ds tenia heti present l'esTambe s'han fet pel Servei,
caesesa de mitjans econòmics (record amb la seeció d'Obres
per part de la alanromunitat mediques de la Mancomunitat,
per fer l'obra , i la falta d'au- els estudis de nous abastiments
toritat coercitiva per exigir o d'aigua, a l'objecte d'acollir-se
obligar els interessats al com- ab beneficie que l'Estat atora
pliment deis remeis proposats. gis als Municipis de menys de
Encara que avui en dia per als 4.000 änimes (1 que aviat s'omoderas proeediments no sdn bririt per la Mancomunitat un
tan dificultosos i costosos
altre concurs, al quid es recoe
sanejamont i sobretot són molt
mana que s'inscriguin tots
més econòmics que el que cosels Ajuntaments que estiguin
ta la tifoidea amb les :Mutiles
mal proveits ara), havent-se
11, laqueen i de capital linniZt
fe t els estudis corresponents
d'anälisis, plans i projeete da
que tal Nepal ocasiona. Com
ja ho hein exposat en diverses ea:decía i conduecid de les
I -wasions i brin comprovat en les
blacions de Pont de Vilumara,
nostres visites a institucions Linea, Bellvev, Sant Hipelit de
VnItrege. Sant Pese de Toreestrangeres.
te). Barberä, Alberola (Traga
La contemplarie de la feiauge tasca, no Pu . restar M- de Noguera).
S'han encoratiat i vist ami)
arrar el Servei, sine) que eneamina la seva actuare) cap a grist lic installaeions sarateveis
establertes de nou a Cstresoldre o intervenir en la fortalunya. singular:itera 11 moma que es poguessin assolir
els millors resultats dintre les derna d'esterilitzattiti de
pel cine limad und allalt a la
possibilitats rIel moment.
S'encamine l'aceitarla per cana: de Sabadell.
una banda cap a aconseguir el
En resurn u a Manenneurant
males nombre de vactumeions disposa (lel Servei te anitat
antilifiques que fos prissilar,
amb una seeri6 antitirIca, fulu
atenent que aquest procedintent este disposacia sempre 5 mear,
es el millar maje prov.-ni:u de venir amb linares en Int ert (111:t
la febre tifoidea en els lloes aquesta malaltia fa referenela
de sanetament dificultds, i sern- i que pels pelees li sigui depre crimmediala efectivitat. Per
numat. Aetualment amb la
/alca banda es proeurava d'es- constitució de les quarre britablir ii aeonsellar els plans de garles sanitäries, aquestes ja
sanejament que en rada ras van fent normalment trefossin neressaris i fent a nena balls d'investigada. dedicanteerns estudis de nous abasti- se a l'estudi detallat de cada
comarca, una despres de l'altra
ments d'aigua.
Per aconseguir la y:muna/tea sense deixar d'intervenir nuan
nrititifica es procure divulgar es presenti qualsevol inciden-.
la iunirtiStat 1 efieärta (Vaques- can snniteria que exigeisa els
ta entre els saetees de Catalu- serveis de les mateixes.
nya: s'ha establert pel Servei
Amb aquesta actuació cons-,
II' Salinat una seccie especial tnnt i coordinada i tenint en
destinada a la preparació de la compte la progressid aseenvenirle, de !a qual ja tenim dent (has serveis que es presten
excellent experimeia lels sens
(aquest any unes 5.000 vacubons res/lit:11s. Cont (is natural
nacions), no es molt aventunormalinent costa un xie acera.
rat de pensar que dintre ben
se g uir la vacunada dele j'En- Ines an y s es podrä veure morabie, iteró ell cireumstäncies dificat .en senlit favorable el
extranrolinäries, ell eselats epi- trist quadro (IP la mortalitat
demics. Ira aconseglat el Sees ei per tifoidea a Catalunya. Tasen en la qual es preeis que, co-'
fi' vacrinaeions Cl) mesa, airar
tan falagnors resultats, que en neixent-la tothom en la mesuanys
suctals •poblacions, en
ra de les seves activitats, Vul-;
eessius, revaounat i y 5
gui contribuir-ha
Jaume Oras
nou més nombre d' 115-etar:1do lidant,4 que el primer any que
aquesta (is praclicit. Efectivavent no té res restrany que
atxh sueeeis, car en una d'elles, AQUEST NUMERO HA
després del primer /my de vaPASSAT PER LA CENenunció, deis que no es volgue
-rielvntao
SURA MILITAR
tifoidea uta i 111 . 15 vacunats no
n'emmalalt 1 cap!
Al MaleiX Memas que es tejen
varunacions, es latien anälisis
Meterles 1 de sang (acece) ramESTALITATS FIRDICÉLTIQUEi DE
as espera:limen preparada del
Servei i que practica gratuita11E01E1 F. IPARta 1 C.3 I. te f.
in p ut orle anitlisis que les Coa
!
poseen-tes peliliques
glich1 ,S' Irin Set esterilitzarions
BARCELONA
de les aigiles de /temida arnb
hipocloril; desinfeetat habitai
Mons. : esterailial roba
s'han
til ensilis deis malalls;
Merrhuctic Jungken
les potahilitzadores
fe/maques de les qu al s disposa:
HIIIRESOL - PARIRYOL
slian inutillIzat polis; netejal
MiCLEONAL ROIC
es va establir e:1 el SerVej die

RECALCIVA,'
i leeliceel6 paneelelea totel. Retal.
alf i esel6 Intenetwe de neenee,,, ,,, ,,
POLS 1: Coe.PIMITS
1 Olor agradable)
-/ Dr. Andreu, nenelk. Tarin I Alartl,

1 Cu a

Berra. Farmacia de la Creo,
Vid« Alsina, t al, Turbe, oto.

FOSFOXIL URDIAN

V OTUD
rOliteS ijratts a

is. !elles

ÇAIEZMamB3

Integral 26

LLET

EN

POLS ANGLESA

12
Desgreixada O %

itobreallmentaeld.
Lactancia artificial.
Tifus, Diarreas ooleriformes, Latas' billar, etc.

1

MelIIMAS,.."5731M
liullint 1 mlnuts, laxa

I Ferina dextrina. da per a nene de
1
plt.

Bullint 10 minuto, restreny.

Refe renciess Maternitat de Barcelona, Saragosaa, Madrid, Gerona, Ferro!, Santander, oto.
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immeLt .
Collisii odre IeiiisIe orlo-

dolo i 10111318S dissidgllis
ilu morl i ferils
IslanMa. 12.-Els feixistes han assaltat a Consellice un cercle de feixistes
dissidents, entaulantJse una Evita a
conseqüència de la qual han resultat
ui mort i diversos ferits.-}lavas.
ELS TRACTATS DF COMERÇ I
NAVEGACIO ENTRE ITALIA I
RUSSIA
Roma. 12.-Enuna reunió celebrada
per industrials. comerciants i financiers
s'han discutir les condicions dels Traesats de comerç i navegació amb Rüsia.-Havas.
EL CARDENAL GASPARRI NO
11A PRESENTAT LA DIMISSIO
Roma, 12.-El "Osservatore Romadesment que hagi presentas la di--isoió el secretari d'Estas del Vana,
s.:ardenal Gasparri.-Hatas.

'VAGA
Roma, 12. - Els obrers perfanyents al rana de Tedificaciö
s'han dedlarat en vaga, per
qüestions de salario . - ,Havas.
LA SOCIETAT DE NACIONS I
LA RECONSTITUCIO D'AUSTRIA
Ginebra, 12.-Entre els informes renetos des de Viena al secretariat de
la Societat de Nacions, figura el balaste del Banc Nacional d'Austria, datas el 15 de desembre darrer, del qual
resulta un nou augment de l'encaix
er i divises que arriba a mil set cents
milions de corones paper.
La cartera comercial ofereix també
un augment de 71 mil milions.
La circulació de bitllets ha augmentat en 100,000, &set a haver minvat
els comptes correr.ts en 107,000 mi-

ticas.
La circulació fiduciaria que aval dia
és de 6.682 milions, está coberta en
un 6; per cent per un encaix d'or i
divises.
El nombre de funcionaris i empleats
que sortiren de ll'Administració de
IrEstat des de que començà l'acció
sime j adora empresa per la Societat
de Nacions slevava a darrers de rany
39 23. a 57,142.
Encara que aquesta xifra dista rnolt d'assolir la prescrita en
et eompromis contret, sobre el

particular pel Govern austriac
amb la Societat de Naeions, no
per airó deixa de registrar-se
d'un quan temps enea una notable millora deguila entre altres coses a les roscan) es realitzades en els camitas federals,
havent augmentat, en efecte,
unes 7,000 des de mitjos de novernbre darrer, el nombre total
de cessanties.
Ginebra. 12.-Segons informes de
Viena, rebuts a la Secretaria de la
Societat de Nacions, ha començat
aquest mes la tercera etapa relativa al
si.nejament de les finances austriaques
per mitjä del pressupost.
El déficit mensual que assolia aquest
l'octubre de 5923 calia, de conformitat
amb el pla establert per la Societat do
Nacions, recluir-lo a 23 milions i mig
de corones or mensualment, durant el
primer semestre de 1 923, i a 13 milions
de corones or mensualment durant el
scgon semestre de l'esmentat any.
Dones bé, no solament ha estat possible mantenir estrictament el limit
d'aquest pla previ en el pressupost
mensual d'ambdós semestres, sinó que
e mès a mis els resultats efectius acon_
seguits han estat nvilt més favorables
del que se sopasen-Hayas.

--

04.10LiTire

ALS BOUS. MINIS- LA
PU- HAN ESTÀÌInURÄDESALS REPRESEN.'
TRES EL SEO PROGRAMA I 'ELS
TANTS ALEMANYS LES RESPOS«
JADA.DELS OBRERECOMANA HONRADESA
TES FBANCES1 1 BELGA
RISTES AL PODER

VENIZELOS

•nn•

RU1VORS TENDENCIOSOS SOBRE LES INTENHl 'ha, a tot arreu del meta,
CIONS DEL GOVERN HEL.LENIC L'ACCIDENT partits
polftics 1 socials q ue teAUTOMOBILISTA DELS REIS DE GRECIA CAR- nen una Ilarga traducid oposi.
cionista. Han viseut sempre en
TA DE LA XINA
l'opOsició, combatent els GoAtenes, 12. - Després d'haver
prestat jurament els ministres, el
senyor Venizelos exposa al Consell
de Gabinet el programa governamental, recomanant la celebració
del plebiscit i insistint en la necessitat absoluta d'una administrado:,
honesta.
Subratllà a/oh especialrnent el carácter provisional de la participació de l'actual Govern en els esdeveniments.-Havas.
VENIZELOS I EL TRACTAT
DE LAUSANA
Paris, I2.-Comuniquen d'Atenes
a la "Xicago Tribune" que el senyor Venizelos es proposa demanar
la revisió del tractat de Lausana i
concertar un nou tractat amb Turquia -Hayas.
VENIZELOS NO TE CAP INTERCIO DE DEMANAR LA
REVISIO DEL TRACTAT DE
LAUSANA
Atestes, 12.-Als cercles politics
es desment la noticia que el senyor
Venizelos tingui la intenció de demanar la revisió del tractat de Lausana, que Grecia ja Ita ratificat.Hayas.
NO SE SAP RES DE L'ESMENTAT ACCIDENT DAUTOMOBIL

SOFERT PELS SOBIRANS
GRECS
Viena, 12. -No es te cap noticia del suposat areident d'automòbil del qual haurien estat
víctimes a Czernowitz els sobirans grees. - Hayas.
CONFIR MACEO DE L'ACCIDENT
AUTOMOBILISTA SOFERT
PELS SOBIRANS GRECS
Bucarest, 12. - L'aecident
automobilista del gima han estat
victimes els sobirans grees, ha
eslat confirrnat.
Els sohirans resultaren Mesos. - Hayas.
L'ENCARREGAT D'AFERS DE
TURQUIA ATENES
Atenes, 12 - Ha arribat l'encarregat d'Afers de Turquia. liaras.
EL PRIMOGENIT DEL REI
HUSSEIN NMORTALMENT
FERIT
Londres, 12. - Comuniquen del
Caire que l'emir Ali, primogènit del
rei HusseM, ha estat mortalment
ferit en un combat contra els Mohabis de la regiii. de Medain-Selett.
I.a noticia no ha estat confirma-

da. - Havas.
DESMENTIMENT
Belgrad, I2.-Es desment el rumor d'haver dirnitit cl senyor Spalaixdwitch, ministre de lugoslavia
a Paris.-Havas.

Aires de la Xina
LES BARQUES DELS

dificultats, e a ciutat te tot el
confort modern, els carrers són
empedrats o asfaltats; però alguns d'ells tener' un desnivell
tan fabulös, que de nit HongKong, mirada des de la badia,

Mina ha sensació d'una ciutat
de fades, els Runas de la qual
formen un quadro prAigies
la foseor.
Els xinesos no rolen cavalls,
earabaus, ni altres railjans de
transport, pesque aquestes funcions, siguin les que vulguin,
les fan els homes o Iles dones,
i airó, mie pot semblar un contrasentit, te la sera explicació,
perquè amb la diferencia que
Iti ha entre el que costa mantenle un animal i el que guanya, en visten algunes fan-sities
rineses, i cona que l'erres de
poblacie és tan extraordMari,
han de corcar i reeórrer a lote
els mitjans per poder guanyar
l'eseassfssim jornal que neceesiten per no morir-se de
f a m.
L'arribada a un port rifles es
Un esprelacle eurifestssim. Immediatament rodeja el vaixell
un gran esto' dr harqueles que
per al xinès san tina mena de
llar flotant. A cada una hi v:u
ata una familia. Es curiós
contemplar l'esposa portant el

timh, les notes jovenetes reman( i el pare cuidant-se de les
veles o dirigint 1:1 maniobra des
de proa; si la roan, IA un infan,, treballa, partant-lo a l'esquena. penjat ell 1111:1 mena d'elasties i embolieat en un drap.
la criatura. indiferent. va seguint tots els moviments de la
»tare. I ant si rema. com si porta el timO, cona si prepara lar-

aas o renta; i si ella s'acota
sembla que s'aguanti arropa) a
la seva esquena. mirant per tot
arreas com la cosa mes natural.
Quan fa noca i desbarba a
la seva nutre de treballar, el
lliguen a qualsevol par t de la
/marea i ningú se'n preocupa,
no obstant aquesta vida i
mines' tracte. les eriatures fan
semblant i es mostren contentes i satisfetes.
D e vegades en raque:ates cm_
harcarions, que sen cona les de
sardinals deis nostres pescar
dore, 1 hem a ist tan matrimoni
rsnuht ein' fills entre grane i petils. Allí neixen. visarla i moren; alli traen la cuino i te t el
restan( d'una tllar. barrejat amb

un enrenou de cases i d'objectes tiples dels pals que ofereixen als viatgers, acompanyat
tot airó d'oeells, gossets per
vendre, que Niuen en pan i unió
amb unes guantes gallines o
pollastres premsats en una gisbita que esperen famolencs els
poco grans d'arròs que deixaran llurs tamos, Aquestes barcinos s41-1 veritables arques de
Noe. Aquests xinesos, mentre
puguin vendre alguna rosa d'aquestes o portar en terra nlgun passatger. ja estan satisfeto, car amb aixh ja guanyen
el suficient por comprar l'arrbs que necessiten per viure un
dia mes.
RODAMON

verns, criticant els acorde i els
aetes dels Parlaments i dels
rninisteris, alçant el propi programa atrevit contra els aeomodaments i les. transaccions
dels grupa governamentals. Tal
es el cas del "Labour Palay"
anules. Quan un d'aquests partits, direetarnent o de retrue.
arriba al Poder, Pesdeveniment
no constitueix per a ell un pur
motín de jota , ans be va acola-

d'Ara"

Tomas Garcés

9. Salvà
Pujols

ULMARIOL

Ventura

Pau

Culos

SEMBLA QUE EL REICH AUTORITZARA EL
BANC D'EMISSIO DE RHENANIA -:- LES VAGUES
CONTRA LA JORNADA DE DEU MORES -:- BIS
ASSASSINS D'HEINTZE
Paris, 12.-La resposta francesa a la darrera nota eternanya fou alineada en una entrevista celebrda entre Penearregat d'Afers d'Alentanya von
Hoesch i eh senyor Perrelti dela Rocca, director del ininisteri
d'Afers Estrangers, que ha
substituït a l'entrevista a . M.
Poineare, retingut per la sessi6
de la Cambra,
rentievista dele senyors Perretti i Iliesch dura tres quarts
d'hora i durant ella dl primer
d'aquests senyors exposa les
consideraeions que ti ha suggerit la resposta, la qual explica i comenta.-allvas.
•••
París, 12.-La resposta francesa a
la darrera nota alemanya va ésser lliu

LA SITUACIO A LA RUHR
Dusseldorf, I2.-La situació no ha
experimentat cap canvi, havent-se registrat alguns saqueigs i
Hayas.
EL MOVIMENT VAGUISTA

S'EXTEN
Duisburg, I2-EI treball ha cessat
en algunes fabriques. i en altres estaMineras continuen amb la jornada de
den hores.
El ministre del Trehall del Reich
i cls representants dels patrons i obrers
celebraran pròximament una conferencia a Berlin, amb robjecte de buscar
una fórmula d'arranjament.
El moviment vaguista s'ha estés a
part dein zona britànica .-Havas.

panyat .d'inquietuds profundes,
d'una sensació de múltiples perills. Es un agre-dole, amb ten&lucia a Paceentuació de Pacadesa.
El "Labour Party" anules estä a punt d'arribar al 'Poder.
Per endavant s'ba deeidit que
el Govern conservador de mr,
Baldwin, que ea presentara (taLA PRODUCCIO INDUSTRIAL
rara del Parlament el dia 15.
METAL.LURGICA MILLORA
sera derrolet a la Cambias dels rada en una entrevista celebrada entre
rencarregat
d'Afers
d'Alemanya,
von
Constatas, pels vots stunats de lli
AUTORITZARA EL REICH EL
el
senyor
Ferretti
delta
Roeberals i treballistes en votat - se lloesch, i
BANC DE RHENANIA?
esFesmena dels darrers relativa ca. director del ministeri d'Afers
Dusseldorf. 12. - Millora per motrangers, el qua ha substituit, a l'enal discurs del .tron.
L'actitud dels lliberals ha es" trevista, el senyor Poincaré, riaingut ments la producció industrial metallúr.
gica de la Pulir.
tat el principal nadiu clac Isa per la sessió de la Cambra.
El Reich. renunciant a certes preL'entrevista dels senyors Perretti i
fet inevitable la imminent pujada del parid obrer al Poder. Hoesch dura tres quarts, i durant la tesisions, autoritzaria la creació del
de Rhenania, com a
Cal ¡lit' que aquasta actitud, qual cl primer dels dits senyors ex- Banc d'emissió
de la ti-del- venció de dique té certament gruesos in- posa les consideracions que li ha sug- conseqüència
versos
industrials
de Rhenania i
convenients, es al eapdavall la gerit la resposta, la qual explicti i
Westfälia, que s'han mostrar desitjosos
millor i la nade lógica entre les comentà.-Havas.
Brusselles, 12.-El ministre d'Afers d'apressar la continuació del susdit
actiluds possibles. En política
estrangers, senyor Jaspar, ha Iliurat a Banc.-Iiavas.
no po 1 triar-se gairebe rnai
indios; solució ideal, alta eorn l'encarregat d'Afers d'Alemanya, seL'IMPOST SOBRE EL GARBO
les estrelles de lla nit, i es for_ nyor Roediger, la resposta del Govern
UNA REUNIO DE LA "MICUM"
ces d'acontentar-se amb la mi- belga a la nota alemanya.
En l'esmentada nota. Bélgica está
Itor (o amb la menys dolenta)
I ELS MINAIRES
disposada a alleugerir les despeses crobl , 111Oi13 1/111Ci
Dusseldorf, 12. - Els repreterritorio
ocuals
cupació.
Per
entrar
Si els liberals han llagad de
sentants de la "Mietis" i de
tenir en compte aquesta Hei de pats será suficient una tarja (ridenri- l'Asoriació minera de la Ruhr
rehilivisme polítie en .obrir als tat, havent-se d'efectuar els lagaments s'han reunit deeidint ajornar
trelsallistes la porta del Poder, i transaccions en marco renda.
Tier al 15 del mes entrant la
Serart garantitzats els drets deis
molt mes l'Isauran de tenir en
l'impost
revisió de les laxes
consiste els nous governa n s. ciutadans alemanys a condició que sobre el carbe, revisió que seque
cls
"
Pulsee l'interès major de la aquests respectin els deures
gons l'acord de 23 de novemprovatura que esta a punt d'i- imposen les Beis internacionals amb bre darrer, eslava prerist que
ó.
niciar-se a Anglaterra es un in- referencia a les autoritats d'ocupaci hauria de conminar l'actual
lores de carácter tècnic. Cona -Hayas.
mes de gener.
usaura el Clovern de Itamsay
Els delegats examinaren diREICH
Mac Donald la maquinaria de ES CREU QUE
versos problemes referents a
l'Estat? Quin sera el .joe dels
ACCEPTAR.A '_.-n REPRESA
l'execució dels aceras del noDEL CONTROL
altres partas? Cum es realitvembre de l'any passat 1 decizara l'adtiptació d'un programa
Brusselles, 12. - El prriódic "Le
iren la crearle de dues Core3 : olucionari i socialista a les Soir" creu saber que el Reich Jara d
missions que celaran en conftslicions governamentals i cons- conéixer a la Conferència d'Ambaitacte amb la "Mieum" per a
titucionals?
xadors que accepta la represa del conills tècnics deis
Un diari frances, "La Lan- trol militar sobre tot el territori del l'estudi dels deta
acorde-Hayas.
terne", comentant el cas d'An- Reich.-Havas.
glatcrra, ha parlat de la "magATRE INDIVIDUS PER CAR-.
nifica impoténcia de l'oposició"
MANIFESTACIO CONTRA LA OL/ A L'ALTA COMISSARIA INTA
un ye': han viscut fins avui els
DE
CONTROL
COMISSIO
TERALLIDA ES DECLAREN
treballistes. D'aquesta impotenBerlín. 12.-Durant la visita de la
cia magnífica, útil en les cana- Comissió de control a Stuttgart. gran
AUTORS DE L'ASSASSINAT
D'HEINTZE
panyes prosselitistes, passen a nombre de joves organitzaren una ma.
l'eficacia del Poder. Més que es- nifestaciä recorrent eis carrers canParís, 12. - Al "Malita li
'Vera/no/d. la provatura produeir
comuniquen d'Espira que el detant hiinnes patriótico.
curiositat en el públic internalegal de l'Alta Comissaria inL'automòbil de la Cemissió fea
cional. Des d'ara pot dir-se QUO avariat.
teraliada a Ludwigshafen ha
governtreballista de Mac Dorebut una carta signada per
La policia tingué cura de mantenir
nald. , thrigint afers del pri- l'ordre.-Havas.
qua tre indivislus perla nyents a
mer. Retal del avión, representa
Vorganitzactiö nacionalista Ober
mcdt mes que una vietória esland, anunciant, que eren els
pecifica del socialisrne, una
reeenfnient. - autors de lEassassinat
que
naufraga
siraptomatic a 'victòria de la deze i que es trobaven ja en terHayas.
mocracia.
UNA ESGLESIA DE LONDRES, ra alemanya.-Havas.
LA TEMPESTA IMPEDEIX LES
INCENDIADA
LA INDEMNITZACIO PER
TEMPTATIVES PER SALVAR
Paris, 12. - M "Matin"
L'ATEMPTAT CONTRA
EL SUBAIll ANGLES .PERDL"F comuniquen de Londres que un
SMEETS
Portland, 12. - La tempesla incendi ha destrult a aquella
Duisburg. 12. - Els perihÁg115Santa
de
ha iropedit e, tuesta nit una
chita( l'esg14ia
dics alemanys anuncien que la
templativa per salvar el sub- tina de Cantorbery. situada al Comissió interalijula 1sa decidit
nutrí .que Osa anal a :fons. d'Iligburg.-Havas.
barri
embargar a les Caixes del Reich
Hayas.
PROXIMA VAGA FERROVIAla indemnitzacie de y int mil
L'ALMIRALL NO CREU PAS
mares or que . s'havia fixat a
RIA A -INGLATERRA
TROBAR ELS SUPERVIVENTS
Londres, 12. - Es conside- conseqüencia de l'atemptat coDEL SUBNIARI ENFONSAT
ra que la vaga de fogainers i ntes Pany 1 923 contra el lides
separatista Smeets, el pagaLondres, 12. - L'almirallat maquinistes dels ferroearrils
ment de la qual s'havia negat a
soniunica que es desespera de inevitable 1 que començarà din- efectuar el Reich.-Havas.
trabar els supervivents .del L 21 tre d'usas vuit dies.-Havas.

PORTS
La dona a la Xina es pot dir
que és considerada com un animal de càrrega; ella és la (pie
11t els treballs mes pesats, ella,
igual que l'home, surt al carrer
de bon 'naif per passar-se tot
el dia treballant i guanyar unes
guantes "repeles" per poder
comprar el grapadet arrós. DeiELS FEDERALS RECONQUISxant de banda que la gent en
TEN PACHUCA
aquesta terra es de poca vida,
aterir. , 12. - Segons sembla, la miseria que hi ha es tan
tropes ferlerals han recon- gran, que Si us plan per forra,
quicial Pachuca.-11mas.
eón molts que clan d'aris/dentar anal) un plat d'arròs bullit
fUN ESTANY GELAT ES ROMP per a tot el dia.
AQUEST NUMERO HA
ENGOINESPERADAMENT,
La dona passa tota la jornaNOU
NOIS
LLINT
da en treballs pesats, impropis PASSAT PER LA CEN
Brusselles, 12. - Una vinte- del seu sexo, 'ralment fa Bass'aventuraren
a
cirna de riois
tir-1m de veure-les, tant si seis
SURA MILITAR
cular sobre un estany situat jovenetes com si sera casados o
proa de Longwy, les aigües del vellos, amb el seu pas caractequal estaven gelades.
rístie, un trot incessant, for- 1130111111111111111111111111111111111111011111111111111111F
El gel, rompent-se Inespera- mant una processó interminailament, deixh una bretxa en la ble, passant amb el seu palan<piad van desaparsIdxer nous nois qui, una canya de bamba die
"Els Poetes
-Hayas.
dos metres, posada a respatlia,
a cada extrens de la qual penja un eistell ple de sorra, de Collecci6 d'antologies dirigida per
grava, de nmons.D'aquesta manera tragina tuts els materials
de construcció, talment que en
DE REUMA
contemplar els eilificis magni- Darrers volums apareguts:
RONYONS
fics de Xanghai o Hong-Kong,
els grane hotels, els grans esNEURALGIA
M.
ti/Mímenla comercials, que es
LUXACIO
\amen en aquestes ciutats, hom
pot assegurar que !Hiles mate_
i altres, es calma a lacte amb
Francesc
una fricció de
rials han estal transportats
les espantes de iles dones xi- Dissabte vinent apareixerà en la
necee.
collecci6
Aquest transport s'efectua a
pomada per a as extern. Dipòronsiderahles
i
per
apeles
di
st
Morató,
Passeig
Farmàcia
sits :
ELS POETES D'ARA
virs d'un desnivell molt pro- un volumet contenint les minora poe de Sant Joan, 87; Segalä, Vinuncia!. con) per ex pande. les
dua Alsina, Salas, Dr. Andreu.
sies de
'Iris xalets que hi ha en la naire
PREPARAT Ell ELS
edifii
.
arla
la
lastra
ora
esta
LAROVIATORIA SIONATO
Gassol
la/ ' d'Hong-Kon g, obra admiraPALAUTORDERA
ble que'clemnstra el gust i !Pealare del earitcter anglès que ha
sabut aixecar una p intat amb CADA DIMITE, UN VOLUM
magnifics palana per resddenBncaIl i
chi dele europeus 1 potentats
xinesos. en un terreny on sem- Cado volum
015 ~os
A.ent de Cave 1 Berza
Isla mentida que els arbres poPise le Bata Anea. ti. ene. tA
gran
denpel
dien
arrelar-hi
tetaran arn A
*Parten
nivell del sol. Malgrat aquestes 1111811111111111111111MMIll

EL DOLOR

JARO liteAlltelONS

Parts, 12. - Ele comunista
celebraren anit paseada una re.t
unió per protestar contra l'eür
cariment de la vida.
Durar,
mfting es prnduls
ren molts disturbia.
El diputat comunista tIl. Cachis va haver d'alrmdcnar la
tribuna davant lea protestes
deis anarquistes, descontenta
de la política comunista.
La reunió acabä a trets, resultant eaMz q persones ter:des, dales de les qaais mori,eri
poca estona mes tard. - navas.
REGISTRES EN ELS DOMICILIS D'ALGUNS ANARQUISTES
París, 12. -- Com a canseqüencia de l'enlresta oherla
per la ardiría ami) motiu de la
reunió celebrada no)! comunistes, s'han realitzat registres a
rasa d'alguns anarquistes, persa
S'ignora fins ara el resullat,
dels mateixos.-Havas.
111.731ORS SOBRE LA em,ur
D'ANATOLE FRANCE
París, 12. -- S egon s els periòdics, el nnvelliata Anatoba
France pateix d'Una matallia
nerviosa. rt selt •e9lat inspira
viva inquiellal-Havas.
Parle. 12. - Contràriament
al que feien smposar ek rumoro
que han vingn circulant respecte de l'estat &A-antele Fran-s.
ce, rieles!, ds satisfactori..Hayas.
EL SENAT APROVA EL CREDIT
PER SOCORRER ELS SINIS-.
TRATS
París, 12. - El Senat
adoptat el crèdit de quinze ml-'
lions de frenes destinats a so(-Arree les vfetimes dels sinistres- oeorreguts aquest hivern.
- Hayas.
L'AMBAIXADOR D'ESPANYA
LLIURA A M. POINCARE LA
NOTA SOBRE L'ESTATUT DE
TÁNGER
Pare, 12 . - El senyor Quinyones de Leon ha lliurat al se.:
.nyor Poineare la nota d'Espan-'
ya sobre l'Estat de Tanger.
Havas,
LA LLUITA PER LA INDEPENa
DENCIA NACIONAL
"MACEDONIA PER ALS MACEDONIS", DECLARA ALEXANa
DROFF
Belgrad, 12.-Ha estat molt
comentada una Ilarga entrevista que el "Times" rep del
seu corresponsal de Sofia. 'feo-.
don .Alexandroff ha declarat
obertament als 'periodistes que
la seva aun) té per objeete de
Proclam a r la independencia de
rra alacedónia, amb Salónica per
capital. Els macedonis no voIest esser governats només que
per macedonis. L'A4exandroff ha
deelarat que cona que és impossible d'obtelar l'autonomia
per camins pacifies, davant
mentalitat dels dominadors, la
Huila armada es fa necessaria.
Sepias Alexandroff, hom pot
mobilitzar 150.000 macedonia.
En cas d'una revolta, vindrien,
almenys, deu mil maeedanis de.
Bulgaria. "No es possiblie afirma Alexandroff - esperar
cap ajut do l'estranger". Si no.
fos possible da independencia,alaceilhnia acreptaria el Pros
teetorat d'algun gran Estat,,
preferiblement el d'Anglalerra,

LA puiztarAr"

Catalunya
1

LLEYDA
Detene16
la estat detingut Miguel PaCortada, de 21 anys, per
selles que pugui sser un
1s autors de Eassassinat del
i de Lamus, Querol Belanya.
detingut treballava a la
queda de Jaume Gort, a la
criad a de .La Bordeta. En
abila rid que ocupava van astrobades diferents peces de
sa, los quals coineideixen
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pespras de declarar davant

VICH
5 serve is sanitaris de la Manco Defunció t-t Desgracia
!Sities noves
1 rei poble de Sant „lidia de
burla va declarar-s'hi fa alguns
una epidèmia infecciosa, que
mol: s veins, entre ells l'únic
se quc tu havia. Es va telegrar-al mati a la Mancomunitat i a
tarda Li arribaven tres metges.
infermeres i un tren de desin,i,í; el mateix dia efectuaren 200
unacions.antifiques i procediren
er análisis, desinfeccions, etc. Es
eta duna infecció hidrica. No cal
el melt agraits que estan tots
c(ins. Entre les victimes algol'es posa del bon amic En Mi1 PaUl. batlle actual d'aquell
le: a ell i al germà d'ella, el
nietari En Josep Arisa, acomivem en el seu dol.
Ha mort a Vich el conegut
erinari ' En _loa= Vilar. molt apreciar a la ciu: la sera mort ha estat molt sen-

•

•

e.

•

— A causa del perill que sempre arnenagava els transeünts en el
pont de la carretera de Sant Francese, han estar apariades i aixecades mes de dos pains les seres baranes.
SABADELL
L'Orfeó i la Banda municipal ..
Diada oficial :-: EI teatre Euterpe
Dimissió
Arui, diumenge, l'Orfeó i la banda
muncipal de Sabadell obsequiaran els
assilats de la Cata de Cantal (segons un lloable i trardc:unal cositun
de mols anys) amb un concert al patt
de la Verge Blanca.
Aquest concert será donat en obsequi als ass:lats d'aquella santa casa
i no com ahir es digné des d'aquesta
rnateixa secció, per causes estranyes
a la nostra voluntat, formant part del
programa de festes °fiel:as que svdi
&han de celebear a la nostra citoat.

Obtenen un éxit brillant enels llegidors d'aquest periòdic
serie d'elogis tan oportuns puata com a editorials.
VALLS
"esta dels Reis :-: Desgracia
arada :-: Criminal :-: Altres
noticies
,änterge passat a la tarda la seccatequistica de la Congregació
lana organitzà. la "Festa de
en honor de la mainada astral a la doctrina. Lacte tingu,"2
al saló-teatre del Collegi de
t Gabriel. Durant la festa un
del Catecisme llegi un parlant de salutació i seguidament els
Gaspar. Melcior i Baltasar projalen cadascun el seu. Es reserá la comedieta "La tornada
Reis"; en els entreactes
tel executà diverses melodies.
alment, SS. MM . repartiren rejoguines als nens i nettes del
es:sme i Casa de Cantal.
norts cap al tard Ramo!! Cenaran aper la carretera d'Alió
nint un carro de la sera pro,t, en ésser al pont que trata la via :errea s'escaigué a pasuna bi. .cleta. L'animal s'esverà
•
reculant es precipita a
; l'alçada sé d'uns set o s'un
tres Sortosament, el carreter
gar tenps per Ilancar-se fora del
irle iians d'estimbar-se.
aquells moments a l'estació
uns centenars de metres del Inc
l
la desgracia) el tren eslava a
t darreticar. L'amo del carro,
-se c .:Tree del peril lque amenaa el,
, satgers del tren, es poa c6r:. . .cap
r
a l'estaciO, arribant
frtIPs raer fer aturar el comboi
que la via los netejada, go que
0, asegui al cap de mitja hora.
Tan aviat co mes feu púb l ila aova que el Sometent de Saraca agafat el jove Antoni
rera t Cullaré, autor de l'assassico mes dies enrera a la fonda de
-10, de Tarragona, i que es co'l ' en les circumstancies que
''' regne7en en la detenció, di" Persn nes s'adonarett que el
u l baria fet parada a la 005mentre fugia de la ¡ser Cal
de la justicia.
In dotze de la nit següent
l a realització del crint es preen m atiegues de camisa a un
bli ment n le begudes del Portaldem annat sopar. De mornent
O s'e xcusa, perqué en aquella
d o s'In solea fer menjars: P e
, Padit pel posat de !lastima-"
feia i no sospitant qui Pog"és
el sou hoste, li serví un Ilett' Par , que el Parera s'empassä
lnnolta gana i sense obrir boca.
del cafè satisfe l'import de
de saparegue, deixant molt
1, Yals a tots eis concurrents
kfai,
E0 el n
ovenari de la Mare de

e la Candela predicará el discap itula rde la Seu de Tar'l a doctor Rarnon Sabaté.
in ateix 11.
I. canonge diumenl 'e
sglesia de les religioses de
grada F amilia dirá
el str111115
el trisagi
dedicat a la Sagraainilia.

La Cambie( Agrícola Oficial d'aquesta provincia ha celebrat una reunió per donar
possessió als nous vocals, havent quedat constituida la noca Junta directiva de la següent faisb:
President, En Josep Maria
Carles Mur; vice-president primer, En Lluis Ballestee Ballestero hiena segon, En Josep Cabeza Coll; tresorer, En S'redeSe Escoda Sancho; con/piador,
En Jaume Fosaste Aldomä; secretar), En Josep Valls Torres,
enginyer en cap de la Secciú
Agronbmica.
- El general governador ha
mulla' amb 100 pessetes a cada un dels industrials (raques:la ciutat, Pere Moneusí, Merca

Solé 1 Jaume Barbeas, par haver infringit el reglament de
pesos i mesures.

rent setmana* entre Tarragona

Una comissió de pastissers ha estat al Govern civil
per tal de conferenciar aMb• el
general governador.
Deseonee el que %laureo trae-

tat en la dita reunió, per?) pot
moll, be ésser, com aixi
que pensin en rebaixar
preu
del pa, un xic massa car.
-

Ha morE la senyora Na

Maria Magrifiä Casaft, muller
del sots-director del Di-pòsit de
màquines de la Companyia de
Ferrocarrils del Nord, En Josep Marras.
L'acte de l'enterrament ha
estat crineorregudissim, bona
demostració del molt que aqul
s'aprecia a la familia HaríasMagrifiä.
- La Cambra de Comere,
d'aquesta ciutat, ha reut una
comunicació de la de Lleyda,
oferint-li Ilue ajut envera la
petició que s'estableixi un cor-

•

I Palma de Mallorca..
A l'aristoerktica sociotat Cerele de Tarragona Ist voten collocar una colorió Mi.
telefbnica de les perlanyentä a
Companyla Broasting, la
qual trameträ els principalS
concerts que se eelelaMn a- Pes(renace, com tarnbd leamelrb
des observacions meteorològiques de la torre Eiffel.
VILAFRANCA DEL PENEDES
Nova Junta .:- Teatro
La nora junta directiva de
l'Associació eslä constituida aixf: Víctor Soliva. president; Josep Maria de. Fitbregues i Joan Benet, vicepresidente; Josep Baques, tresorer,
i flannond Guasch.
- Per aquest diumenge Ola
anunciat pol Cornite organitza:
dor de les sessions selectes al
Casino Unió Comercial, la re.
presentació de "Nora" (Casa de
nines), d'Ibsen,, i "Una bona
lliçó", de Comelles.

L'ACUCIO DEL EME 1 CATALUNYA
L'ACORD DE SIGNAR LA DECLARACIO QUE PUBLICAVEM AHIR VA
ESSER PRES PER UNAN IMITAT ABSOLUTA DEIS PRESENTS, ENTRE
EIS QUALS HI HAVIA REPRESENTACIONS DE TOTS ELS GRUPS POLITICS QUE INTEGREN LA MANCOMUNITAT

Avui es publicara el B. D. disolent les Diputacions
ELS GOVERNADORS DESIGNARAN LES PERSONES QUE HAN DE SUBSTITUIR EIS DIPUTATS
LES NOVES DIPUTACIONS ES CONSTITUIRAN EL DIA 20 DEL MES QUE

- Avui a l'estació del derrocar-

En Dornénec Canyellas ha tint la desgracia d'ésser aixafat per
vagó, morint poques hores dese de l'accident.
Acuesta semana fa utt temps
t Inés bo del que podia esperardan gener. El termòmetre baixa
e i el sol escalfa en forma que
bla que ens trobem a la tar-

Notdole. d'aldualltat •
Ha estat ascendit a caixer de
la Sucursal del Baute d'Espanya a Tetuan, el postre paisä
Pajltdatit de Caixa de da Sucursal tarragonina, En Jaume Selles.
-

th Tabillament que dula un
Is suposa ts agressors.
julge instructor, el detingut
i sgressat a la presó. Es molt
emt de la havent
al' de:logia altres vegades.

TAINIRACIONA
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Avui inaugura el Teatre Euterpe, d'aquesta ciutat, una nora vida, de
la qual cuidará l'empresa tdd cinema
Cervantes, ben acreditada, c-rtament,
davant el públic sabadellenz. Pot dnse que rEmpresa Cervante ,,, d'un any
a aquesta banda, és l'Empre3a vr mes
interessants programes ha c, i2rt a Sabadell i per a,,nesta causa ara és espi rada la sera actuaci.6 ea ei Trat-:
Euterpe'amb una confiança espec'al.
L'Empresa Cervantes ha fvt
res al Teatre Emerpe. u 12 platea de;
qual hi ha installat 853 l'ataques. ha
fet pinar la planta boina del colisets, La g. :mzat 'a i sha
co.npromés formalmca- a mar s>m.
pre, ea programes. :arteils 1 annitzs,
la lleng0 a catalana.
Altrement, está forrnant dn bon sextet de música, dirigit pel competen
mestre Feliu Griesa. 1 té el prop6sil d'alternar les seres sosriions de
cinema amb funcions teatrals dt comèdia i opereta, ami com de portar
a Sabadell les millors atraccions que
passin per Barcelona, havent aconseguit a tal fi una emesa amb els agents
artístics dels teatres Eldorado i Barcelona.
— Sabem per part certa que el senyor Feliu Pons Burgués ha preventat la dirniss:6 del càrrec de secretad
uarticular del senyor Alcalde, el qual
carne exercia des de radveniment a
l'alcaldia del baffle actual.
—

LLEYDA
Funeral -:- Vacant
Detenció
En la reunió celebrada per
1;t Junta deis establinuons

B eneficencia hom aeotaln la

l ebraciú d'im funeral en sufragi del diputat provincial N'Angel Serafi Casanovas PU is t.
— La Cninissió governativa
ha cometo:al d'actuar novament
per insp e.ceionar l'administra-

ció municipal.
Es troba vaean t, la pies% datU tzil Muni cipal de Rosselló.
- Ha estat detingut per la
policia espaneola Miquel Patata
Corlada, de 21 apys d'edat, com
a suposat autor de l'assassinat
del vei del poble d'Alarnús, seQuería,.
L'esmentat individu 5 baslant conegut de l'autoritat pels
55 . 115 anl oo edents. puig ha esta.
nyor

condemnat diversos regados, ingressant a la mesó.
A la seca declaraciú riega
participació en el fet.
OLOT
Diverses noticies
Per remineia del senyor Cardeliís. 1111 de proveir - se el córnea (Emputecer) titular traquesta ciutat.
-Ha començat la poda de
Earbrat enhile, a cärrec de la
brigada municipal.
-La sessió munieijal d'aquesla setniana, corn lotes les
del nou regim, t'ola de primera
convocabaria i sense interés, car
sola s'aprovaren assumptes de
trämit.
-Durant Fans, passat hi haga a la nostra cintra 184 morts
(7i bornes, 69 dones, 22 nens
i 19 nenes); 165 naixements
(78 nois i 87 noies), i 93 casamente,

El Corisell Permanent de la
Mancomunitat es va reunir altir
a niati. Despres de la reunió

aquestes ratlles i no saber-hi
posar tul l'afecte del co y que,

varen) conversar amb els presidents senyors Estuve i Valles i
Pujals, u alguns altres senyors
diputals.
El enyor Valles va dir-nos
que la notíCia donada per la

10 . 11021ria inspual.

Premsa de Madrid d'haver estat
processat el senyor Puig i Cada faleh ti seininava maneada de
fonarnent• Ni a casa el senyor
president en sahien res, ni ell
personalment l'havia impida

com preve r.
Referint-se a la declaracid
dels diputats de la Mancomunital, de la qual inforreavern ets
nostres lectors P 11 l'edició daluir, va tos' recalcar que l'acord

havia estat [lees per unanimitat
absoluta de tots els pronto,
estant representats a la reunió
lots els sectors polities de la
Mancomunitat.

Els senyors diputats que no
an poder assistir - Iii van signar. també. la declaració. Duran' el mati la van signar els senyors Camptnany,
Mari. alinoves i Piqué. No man•
de viiit
cava sinó
den senyors diputats, alguns
deis quals són ro ya de la Península. Els cenan remeses tpies de la declaraeld. per tal
Stils' la ptiouto solas-oriure.
Tanils e viirein conversar arnb

el consig ne. de Cultura, senyor
Roma Sol, el qual ens va donar
compte de l'entusiasta acomiadament. que so li hada fet a la
17niversilat Industrial. Tant els
senyors professors cona els
alumnos van prodigar - li efectuases deniostradons d'adliesillEn la reeniSi del Consell Permanen/ ?hacho/ despal y at diferern assumptes do
Al Pelan de la Generalitat
Intionn començava Ist robar
sal rally que la dissolució de les
Diputarions i 1101.1 rgint
anuncia! per a tla llancomuni-

tal tardas lant a disposar-se.
• s•
Aliir al malí van ésser al
Palau de la Generalitat els antics diputats is Corts senyors
Morera i Galicia i

La lletra del senyor Puig
i C ad af alch
El president accidental de la
Maticontrinilal, senyor Eslape,
lia reinil la segilent 11v! sa. del

conlingill de la qual ha fet sabedors Iota . els sertyors diputata.
"Senyor Jaime Escapa i Pagés.
Estimar amie: Rebo un telegrama que m'imita a venir a
Barcelona a reunir-me amb els

companys; penis el relm amb
mas de dotan hores de releed.
Creo aixi inútil emprendre el
viatge mancan!, a compromisos
contrets i interromputs treballs
eneara no finits.
Pons., pel que llegeixo, que
es la (terrera vegada de reunirse els diputats de la Mancomunitat de Catalunya i sento la
pena de no estar present en
aquest instant històric amb ells
que hern portat a terme una
tasca, ja AVUi indestructible, 1
que restarä en tot cas en la
memòria dels catalana. Es per
a mi -un greu dolor (Mellare

potser, l'eMOCIÓ

Estic segur passi el quo
pass), bol; lient posal en la riostra obra massa amor porque,
Dau no salvi Catalunya.
els saluda.
Amb iota
-Josep Puig 1 Cadafalch."

La dissolució de les Diputac ions
La premsa comenta l'anunci
de la dissolució de les DiputaCiUllS. Per referir-n(1 especialment a les de Catalunya. repta,duint els segadas comentaris:
Del "Diario de Barcelona":
"¡Es cierto que se haya que-

rido explotar - CUJ110 dice la
consabida nota - el proyecto
de estatuto regional que se
atribuye a las provincias vascongadas cuino mi punto de
comparación y partida para lo

que pueden ser las aspiradotleS de Cataluña en este sentido?"...
Nu puede ser golleria el pedir para Cataluña las ventajas
die cualquiera 01 ¡'a región privilegiada. La Diputación provincial de Barcelona, por ejemplcs - liay que rendirle el honor de la justicia cuando va a
sucumbir - ha sido siempre y
unanimemente considerada coma modelo entre las entidades
de su genero. así en lo que tuca
al elemento dirigente corno al
personal que la ha servido."
De "El Diluvio", amb el titol de "La excepción vasca";
"Dicese que Serán respetadas

las provincias forales, es decir,
las vascas. ¿Por qué? No se ha
dicho las razones que abonan
esa excepción, que a nosotros,
que no somos unitarios, nos
parecen bien.

Se alega que las provincias
vascongadas dasu poco al Estado, pero esto no es una razón. El Estado aumentaría su
canon y las provincias aascon-

gadas persistirían en su buena
administración y en el mejoramiento de su país, mejoramiento fatal, ya que está regido por
la ley de la división del trabajo y animado por el amor de
las vascos a su Vasconia. Sin
ese amor, el particularismo administrativo tampoco sería eficaz. Un organismo puesto en
manos que no So amen, que no
pongan VII t`l su alma, será un
organismo muerto."
11illttfal

-

su llegada), bien puede colegirse cuál fuera aquél. El presidente del Directorio... tenia
que intentar, aún convencido de
que estas tentativas no han 'da-

do nunca resultado satisfactorio, el establecimiento de una
corriente de armonía, no ya entre el Directorio y algunos de

aquellos elementos, sino entre
todos los catalanes, lo dando
hechos pasados y acallando revueltas pasiones. Y tenia también que notificarles, como presidente del Directorio, que ya
es el tiempo en que los grandes tópicos, los constantes
equívocos han de desaparecer;
que si, corno uno de los señores reunidos dijo, ellos son nacionalistas, porque entienden
que puede haber naciones agrupadas di un Estado, no serán
buenos nacionalistas los que
luego de tener la nación no
busquen el tener el Estado..
Así fila, y esto es el nervio
de la cuestiSii y, por consiguiente, lo interesante.
Seguramente que si a los
elementos regionalistas, o nacionalistas, o separatistas, que
no sabemos nunca a qué carta
quedarnos, no se les hubiera
puesto en el trance de producirse eon absoluta sinceridad
y asile testigos de mayor excepción, habrían intentado aún
recurrir a sus antiguas habilidades. No ha sido ello posible,
y. por consiguiente, no es un
intento de cordialidad (porque
el general Primo de Rivera ya
dijo que el Directorio ni busca

ni necesita colaboraciones) lo
que ha fracasado, sino que han
fracasado aquellas habilidades,

y de un modo ruidoso; lo que
se evidencia al declarar los sefuscos de la Lliga que ellos no
pueden compartir la visión del
problema regional que tiene el
Direetorin; es decir, que no
quieren renunciar a seguir barajando, Con arreglo al consejo de Prat de la Riba que varias veces hemos recordado,
dos conceptos de Patria, Región y Nación, para ir acostumbrando a la gente y para ir engañando. decimos nosotros, a
los de allá y a los de acá."
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Article de l'A B C"
L'"A B C" d'ahir -publica un
liare adule vomentant la reunió de la Capitania. Porta
aquest Mol: "No habrá colaborad°, pero tampoco podrá
haber ya equivoco".
Heu's aquí uns quants pangrata:
"No hemos tenido ocasión de
inquirir el pensamiento que
trajo a Barcelona el general
Primo de• Rivera. Pero por los
detalles que conocemos de las
dos reuniones celebradas en la
Capitania (una bajo la presidencia del general Barrera .y
la otra bajo la del presidente
del Directorio el mismo die de

•• ••,2
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LA DISOLIICIO DE LES DI-

POUCIONS
A darrera hora ene comuniquen de Madrid que avul es puaneara el dome dlesolent lee
Dipulaolone.
A la pighta m'Asna publiquen, el toeS de remeted rolde
~Se

PUTIOL

CAMPIONAT DE CATALUNYA
Aquesta tarda, com a tenias
anunciat, tindrä boc la represa del
Campionat de Catalunya.
Sembla que la qüestió d'arbritratgc de la qual donàvem coneixement
en la nostra edició d'ahir, ha quedat
resolta, encara que subsisteix la incógnita referent al partit JúpiterTerrassa, per no haver-se trobat àrbitre que volgués jutjar-lo.
En vista d'això se'n sollicitä un
del Collegi del Centre, el qual, a
darrera hora d'ahir, no se sabia encara si havia emprès el viatge, la
qual cosa fa suposar una probable
suspensió d'aquest encontre.
EL PARTIT ESPANYOL-

BARCELONA
Per a aquest partit, que podem ano
menar-lo el de l'enmeló i que findri Roe aquesta tarda al camp de
Les Corta, sembla que en definitiva
han quedats ja fixats els equips que
hauran de representar ds dos cueles.
Pel que fa referencia al Barcelo-

na, tal com deiern en la nostra edició d'alije, es presentara amb la so-

la baixa d'Alcantara, essent, per
tant, integrat pels jugadors segliett ts Pascual, Planas, Surroca,
Torralba, Sanxo, Cartilla, Cella,
Martí, Samiticr, Fiera i Sagi.
Quant a l'Espanyol, si bé sembla
que els directius d'aquest cerdo en
el moment de tancar la present edició no havien acordat res en definitiva, un collega d'anit Mina corn
a probable l'equip que segueix: Zamora, Canals, 1Iontesinos, Caicedo,
Sanahuja, Trabal, Mann, Lakatos,
Horns, González i Juanico.

RUGBY
ELS PARTITS DE CAMPIONAT
DE DEMA

Entre els dos encontres de
campionats assanyalats per
avui, el mas important i interessant ds el de la Unió Esportiva Samboiana contra el R.
Club San Andreu. Aquests dos
equips, que actualment són els
capdavanters del campionat i
que d'ells ha de sortir el cameló, demá taran el partit deeisiu, per tal com es d'esperar
dels seus millors
quinzes.
El preveure un vencedor is
completament impossible; les
victòries anernades de l'un i
de Ealtre, fan que l'interes per

veure el resultat no hagi estat
iguatat en aquest campionat.
EJ camp on correspon
celebrar aquest partit, és el
de Sant Andreu, com ja vàrem dir en ocasió del partit
Cadci - Sant Andreu. Aquest
camp actualment estä en unes
condicions molt dolentes, i no
creiem pas que en vuit dies hagin pogut, suprimir el pendent
que té, per tal com fóra necessari — i és la segona \ olla que
ha diem — que la Federaciö,
abans de celebrar-se l'encontre,

el revises per veure si està en
condicions, i que no ofereixi
cap perill per ale jugadors,
contràriament, que s'eleigeixi
un altre camp.
L'ärbitre serà probablement
En Camino, del qual ja tenim
proves ben paleses de la seca
competencia i imparcialitat.
L'altre partit de campionat
as entre el Cadci i C. Ifellenie.
El primer ereiem que voldrä demostrar que sois diurnenge
passat pogna sofrir una derrota, en linee de Iluilar amb un
equip de la vàlua del del Sant
Andreu en un eamp en malos
eontlicions i en essen el primer
dia que actuaven iunts els jugadors del seu primer equip,

despeas de les innovacions fetos. Pel que toca a Pliellenie,
voldrä reformar la sera vietbria i demostrar que no debacles
va conquerir tla supremäcia en\'(9's l'Alletie; horn creo, dones,
que será un partit competictissitas, L'ärbitre assenyalat és
Coll, lambe de reconeguda
Competencia.
ENCONTRE AMISTOS
Per aquest matf, a les non,

està assanyalat un partit
segons equips, a l'Hipòdrom
entre el C. N. Atletio i el Cadei.
TENNIS
CONCURS DE CLASSIE/CACIO

DEL BARCELONA
Ahir continuaren juganr-se els
partits corresponents a aquest conenes, • sobresortint el jugat per J.
Andreu cotrna allace, guanyantlo el primer, per 6-2, 6 .z 6-4, després d'un partit rnolt interessant,
que posä en evidencia la valua dels
jugadors.

Ordre de joc per avui
A les den:
R. Herbeg contra E. Gómez%
A. Sánchez contra S. Gonyaly.
J. Texidor contra II. Coman.
J. Chassaigne contra J. Malaret.

A dos quarts de dotae:
Wallac ccontra E. Salat,
A. Vidal contra A. Fonrodona.
J. Andreu contra J. G. de Olano.

Atrrowoarratts
L'EXPOSICIO D'AUTO)1OBILS
Dimana vinent s'efectuara a les
oficines del Comité organiteadoe
de l'Exposició Internacional d'Automòbils el sorteig dels stands, Be
vat dels corresponents als camions,
que foren sollicitats abans del dial
'
al de desembre proppassat.

El sorteig comenean a les den
del maní i acaban a les sis de la
tarda, essent presidit pels dementa
que componen el Comité organitzador.
Les llistes referents a l'ordre del
sorteig estan a di eaosició dels senyors exposítors a les oficines del
Comité organitzador, Rambla de.
Catalunya, 41, primer.
NOTIOJARi

DELE CERCLES

CONFEDERACIO ESPORTIVA

DE CATALUNYA
A la reunió celebrada per la Comissió Técnica de la C. 'E. de C. el passat dimecres, es procedí a l'elecció de
clareen, quedant constituit l'esmeatat
organisme de la següent manera:
Presiden, senyor Rómul Bosch, per
automobilisme; secretari, senyor Josep Durbau, per rem; delegat al Comiié executiu. senyor Vicens Carrion,
per ciclismo; delegat de la Comissió
de Propagaseis, senyor Bernabeu Rubira, per l'Atletisme; de la Comissi6
Económica, senyor Manuel García, per
motorisme.
.
Respecte les proposkions posades a
conlixement i acord de Fesmentada
cornissió, es resolgué passar a l'estudi particular dels elements que la
composen, la formulada pel senyor
Vendrell i reunir-se la vinent setmana
per tal de fallar definitivament sobre
aquest assumpte i resoldre sobre les
condicions tècniques de l'atorgament
de les Copes Städium i baró de ad!.

El Comité Executiu acordà redactar una exposició sobre -interessos generals esportius que per la seva transcendencia tindrà , cura.-de,sotmetre al
ple del Consell superibi en reunió
mediata, per al seu coneixement
aprovació.
PENYA DE L'AIRE •
Amb assistència de gran nombre
de socis i amb la major cordialitat
i entusiasme, va celebrar aquesta
societat la junta general anual.'
Es va procedir a la renovació del
Consell Directiu, que és en l'actualitat el següent:
President, En ojee Ricart; vieepresident: En Lluís Bertrant i En
Jaume Codina; tresorer, En Manuel
Trilla; vocals: N'Alexandre Constantino i En Guillem Xuclà; aceretari: En Josep Canudas.
Degut a les nombroses proveo
que prepara la Penya de l'Aire, que
han de celebrar-se en el curs d'aquest any, s'ha nomenat una Comissió de Concursos, que tindrà cura de la seva organització, la qual
està composta pels senyors següents: En Jaume Codina, En Josep Canudas, En Casimir Soler,
N'Antoni de Castafiondo, En Josep
Foix, En Ramon Bassols, N'Agustí Barangé, N'Albea Lleó i En Josep Fons,
QUEEN'S CLUB, DE LONDRESBARCELONA L. T. CLUB
Segons noticies trameses per miste
E. B. Noel, secretari del Queen's Club,
es ja segura la participació al seo
equip de S. 11. Jacob, jugador indi,
guanyador dels concursos de Felixstose, Cromes. Campionats de l'Oest
d'Anglaterra, etc. Es gran jugador
d'individuals, encara que també s'ha
distingit notablement en parelles, guanyant el campionat del dances dels esmentats concursos.
Tumbé sin designat oficialment
C. H. Kingsley, un dels joves jugadors que mis prometen, especialment
en dobles, que jugará areb A. W.
Asthalter, molt bon jugador, molt vistós. conegut pel pseudònim de "Dixie" amb el que juga tots els con,
ClIfSOS.

Falta encara designar les dues jtl,
gadores i un altre jugador.
La Junta directiva del Barcelona.
tenint en compte el erneut nombre'
de peticions que rep per a l'abonament de localitats, ha acordat la coastrucció dan gran nombre de llotges
que a aquestes hores la major part
ja cstan coHocades.

DE FORA
SANT OELONI
D'ençà del Campionat que sembla desvetliat al nostre poble un
entusiasme nou pe) futbol.
Per aixO diumenge lai haría un
gran nombre d'espectadors al camp
durant l'encontre entre l'Estadi
e/ Vich.
Els vigatans es latairen en la lluita, mes no pogueren impedir que
la nostra davantera, -desases d'un
seguit d'atacs perillosos, marqués
dos gols a la primera part.
El gol del Vich va ésser fruit (j'un
free-kick, que parà el portes. psrd
se li escapà la bala, iutroduint-se
al mace.
Ens han complagut molt el porter, mig-ales i els davanters, mear.
l'extrem esquerra, pels nostres.
El Vich jugi molt bi, mes la da-

vantera no estava compenetrada.
L'arbitre, passable.

R. Morales contra A. Riera.
A les tres:
C. López Sert contra S. Bruix,

A. Fàbregas contra G. Escardó.
M. Estrada contra F. de Sentmenat.
J. M. Tamiella contra guayad«
de Morales contra Riera (condicional).

AQUEST NUM11110 HA
PASSAT PER LA Cie
SUMA

umenge, 13 de gener de 1924

S

• TEA TRESGran Teatre del Liceu
propietat i aboTarda, a . les tres. El
slival sacre. de R. Wagner.
ANni. II de

prent .

arsifn l , pels cèlebres artistes
Wildbrunn. senyors
11.11bert, Groenen, Journet.
mestre Otto KlemDimarts. bomenalge
, ter.
i nenii,ria de l'illustre mestre
alas Breton: priMera reprrgita c..i de l' ò pera La Dolores;

rinch-L als intèrprets: senyores
33ipiria i Lueci. senyors Palet.
um ii. Redondo i Torres da
a. Mestre Schaler. -- La vis. , irnana, El cavaller de

TEATRE CON/le
empirista jet
tonal do ro- t
*lateo del
PRINCIPAL.-PALACE
n••n=1.7.3peiete,

••

Sola dlumenge, tenla a . len fplatre,
I MI, a his den, estraordinaries
repreSisillACMIIS de la si/yerba
viola crespo :lacte, en still quadros,

/l'hongo. u dos

quarts de

qUatre:
ELS PASTORETS
elb E.Acribada deis Sants Rels.
L.!,equiarail els petits espien popular. A dos
el programa de
'a ''rada
!tia fle 11

EL VIDU TRIST
UN COP D'ESTA/
continua.
lmres de
;de

gra a b r.a in .

maRQ u ESETA
QUE NO SAP QUE TE
1:ariu , 'S a dales pessete r. .
,. si!. Velllada Selecta. iirga'ab per distingidíssimes
!a nostra bona soeiet al .
de la g, orni?dia del fati' hongare,
Jedes per a senyor i per a se.
r1Tri S.1d. n 11;1.
yora,

millor Illbre, Preonptor
ma moda. Tarda. Promès a ardi-

VELL 1 NOU PALACE-REvUE

da.
.PI.DORADO
Callosa de varietats
r
Alai/. dittmenge. Tres sessions: a . dos quarts de qua-

tre i

diants
Jack Riskit 1 Betty
Ovaeimis a la nolable ;Macere, errreogem,,,

preseidacin del
Principal Mece. C; r a nn1165
dels o p us gliadroS
THE AGENCV
FOOT-EALL MANIE

FEI.ITO
Exitks de la celebre troupe
japonesa
AKEBONO
Grandiosas ovacions a !a
simpittica art isla , idol riel
públic.

/

Dein5. dilltin, 1 lid-- ids
dies, grandiosos programes.
E44-ILIMI4A4-•444404444.61143e1

C

nil.

. \ vuu i,

i

l'Id alliorif'31.71, r... I . N011111 TAIlliad •
...': Jaca cerca col1ocaci6; Virsini

arepi rrentiSta. 'niel'

VACANCES, per Charlot
I.4544444444.044-0444.0444114.

"44444444.~44440444.11`"
Gran Teatre Comtal l
Gran C;n •-n rran PnA,A.-49

a dos

EL

TIO DE

NADAL

Cc:s .:arta i ballets popular,
' • 1,13 els fe-la t els
. te cine a volt de la /arda,
.-- le Nadal a la 17ande1,3
b leu. pa/ carrer de Vatidanzella

wkebeeetreee~c.444
-

que

figuren en la

...binara la setinl.na
n pre ve al Tiv011i
• Saus •
Rossi
Prn.rez Carpio

!duró
ni, :a Galindo
Frederic Caballé
Ramon Perla

Rafel Diaz
Pep Acnaviva
Jaume Miret
Marian Aznar
T,J ,
seguir, !listes
',I tilnyta completes.

AVIii, dorman.., a p ostó mstinai d' II
a I. tarda i nit, g ran, mingrame:
In Untuosa ronddlin Contra vent l
marea; Veri g inal Preceptos de la

I trena de la i. eroria pi e liada de Va ?e

r an T'entre Ecnanvn
s ilmrPOP, .rrnes

Set actea!
i
a 1 7 ituadroo,
n . LA TRATA DEarre
BLANQuES
1 1 , 1 n••.1 d.. la romAdia n .lpfratn,
e n tres artes:
V osTE
MEVA!
a u. den,SERA
exit e s puntaril de
Ile$ . 3

A

e.anirdia elerant I pleareara,
en Iren atleo•

.4 SANTONA VOL UN SIEN
jIlftj
lard a ,
les einc:
• L A TRATA DE BLANQUES
•a
det,
LA S ENvoRA VOL un NEN

kn ut. EL PARE- PEDAÇ, de
Rompen Crelleg.
• .1, . • N -idee.",

Teatre Cata% Romea
rti ä.

rtic 14, vetllada
erta.dltli5
org andzada per distin-

ilssimes dames de nostra ho.
sueittat. Estrena de la
cos
i c de l
'hongarès Ferene

nar,

11100E8

eolossal tenor, eminent
artista

GAVETA PEÑALVER
Mr',
per programes

eee4+4444~4,14444.44,

Tratre Barrelnia

44444+0414444444.44+~
Palace Cine

t

Walkvria
a 1. La torre de Nssle, VI ro•nada.
a La Sin Ventura, i pd • te p la El bon g
1. r.11 . • a
• sabater; Actu ghtzts Uni
da: Boja rematada. V.I • La torre S
de Nudo, vil incitada. La Sin Ven- d
t ura,
darrera. Ire.111.
I El que AOJA,. David; ingratitud; t
Cilio caçador de ratea.

tete ntaciie acuradíssima.

nuel Piadas i el mestre Ferran
Sala Leyda. Estupendes f uncimas per ovni, diumenge, 13 de
gener de 1921. Pr e S,elltarló da
l'eminent tenor Oaleti Pede&
ver. Programa: Tarda, a les
3'30. Que ba gran Maradona!
2. Jugar oon fuego, ereació de

Peñalver i Concepció

Huerta. Nit, a les 9'45, Los mi8f/rabies. 2. La bruja, triomf
personal de Claiella Pañallfar,
°entapo% i Pamela Huerta.
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Es despalvt per a Uds
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tres i partits
futbol
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,Catirtp del ,Bareelonit)
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IMIXos ("Catalunya Imperial",
S. A.), PIII
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Heu de

CICInd:

Venus Spurt - Palace Ball
Ronda de Sant Antoni, 62 i 64,
Tigre. 27 .

diiilnenge, larda i nit.
ball (le ›oriefut 'ter la banda
Venus S P orl. ajrre diriff('/X al

11>iir Prmireia. E s 11,11CS: Foxtrol
'
.31iiiIdti”,
long.
ice",
Cli p ! Ski!)
' Clinlando".
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condensada
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PA PER DE
FV/VIAR
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e,

tenyir el vostre cabell

EI primer cabell blanc, com la primera arruga, votad l'avis de la vellosa. Senyors: comenceu d'enverar.

Defenseu-vos, rebeleu-vos, contra aquesta venus,
que devegadea ve precoçment, abans de temps.
Qué heu de lee? Arrencar-vos aquests maleits eabells Manes, no, perque destruireu un tresor que pots«
mai ases tindreu. Tenyir-vos. Avui en cija as podara
aconsellar abtó, parque la ciencia, amb l'Aigua d'Hor%e ha trobat un producto eficaç. L'Aigua d'Horline
Es una tintura progressiva 1 cientifica, que retorna 1s
cabells al llur color normal, que no taca, ni perjudica la
pell,eni pot portar-vos cap mal, ni deixa cap mayal
extern que faci conèixer que us tenyiu. La seva aplicació
no demana cap cura especial; un mateix pot fer-ho
fàcilment.

LUMIA ir N OMINE
caiguda del
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PRODUCTES HORLINE:
AIGUA d'HORL1NE (tintura progressiva per ala caballa
blanca): 6.- DEFILATORI (actIu 1 ;nofensIu): 6. - POLVOS (molt
adherents): 250. - CREMA (evita les arrugues): 250. • AIGUA
DENTÍFRICA Len comprimits efervescents) 5. BATMOL
MONTRY (sals minarais per a banys de peus) . 3'50. • SANIBEL
(comprImas cl bay-rhum, per a regenerar el caben) . 350.
Diptult general o Espatia •
Estabilmonts OALINAU OLIVERES, S. A
PASSEIG DE L'INDUSTRIA. as BARCELONA

LINIA A PUERTO RICO, CUBA, VENEZUELA-COLOMBIA I PACIFIC

Jazz-band VILA
Calefacoló

;111

-

_

.

gu: s
01

,ue
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El vapor •ALFONSO XIII sortirà de Bilbao el
ella 16 de getter, ele Santander el ir), de Gijon el
20, de Corunya el 21 cap a l'Havana i Veracruz.
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ARIsTOCRATIC

CATAIIII03
e
d antigutm y reclamaras
TOSES, BRONQUITIS
CURADO S radicalmente por la

EIC:1101

LINIA A CUBA-MEXIC

deixeu de veure aquesta meravellosa obra. d
Cada dia, tarda i nit, al

e- SALO -.-

hI3

COMPAsERvez TRASATLA NTItA

==SALO KURSAAL
:.:

11

tAbans carrer Dormitar' Sant Francesa ) .

111

RQUESTRINA 'CLASICO

.
del dia
l'ha assolit LILLIAN GISH en

•

Ma-

Provença.

L'EXIT
LES DIJES TEMPESTES
N

aefors Pepet Fernändez i

Camp Badalona
Per entrades i localitats al
eamp de joe, avui, dia del partit

▪

El.sal6 más higiénio de
Barcelona
Concert tarda I nit

nia111131 11'1/

Gran Teatre del Bosc

DETALL

ademes, fa desaparea« la caspa 1 pära
caben, ient-lo suau i ondulat.

'Pati Blau

.4.64,44444.4444~4.444*.
Monumental - Pedró

ulls.r•-$4-)•,4,4e4444444.61114.1~

VENDES AL
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PEST URANTS

lingritlin, co mpany de Cainita.
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Reynés....__Tapinerla, 35, primer.

retreeseßeoMeerocreepoceseßereist
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Ti pus de luxe a proas barctisslms. Es p ardenyes amb so..
la da goma, de* de 2 50 penates Peral!.

CATZZ-HAARA. Contractas

 de la darrera moda; trulere,sant S
... Mur Centra vent i merca, i gran l,
,,,, ..... r../1,-,./ un. Pito- i,•
5 nis-..‘ ia ....-..l.a f I. • la ni/. 0:1,,,.,, 5.
J, El MI de la perrhquia, pel ce l ebre i

denn,
El bandido de la sierra

Gran companyis de sarsuela
i opereta dirigida pele primers

▪ 1 4' i

▪

Cinema 1VIIRIA

O

Av.,, dinmen ge, primera SOSSin de
tres quarls de mialre a eis: tiren, ,
binara plat e a, espoclal, n'75; preferenci a. l lieslm ta. ,-l egrina sessId,
de sis a vtill, nren, especial. I
pes,m, preferencia, l'zn pi,.
Terrera SP n Aifi, a le- dril, 13,11.•
especial. 077,-, pref e rencia 1 pl,a,
p entseriel de notable, pid/ frlilo- •
: la fornin e.a comedia Els proceptes

ir»

Badalona-Grboia

nn.dortl.

Propera obertura.
Itaixador C. Balines

GRAN SALO DE MODA
PROGRAMES SELECTAS

Irernfi. rinitis. tarda, La easa de fa Troya. No. Maña.
na de sol : Lo pasado, con.
cluído o guardado

. Empresa Sindical Musical

Sabates

d'altri, Mar 1 sorra
esdrena d'' ‚a gran r.x.elusiva, desent °Mara un terna

de la parrequia, I.; ,•19,.ine e'
Chiquillo, rompan>: d C
e hara
l. .4

rhoo p• oze.

Aviar estrena del tiranas ell
NerS, i . n es actos i 1111 epileg de Lluís Fernandez

pro.jetieni

▪ higitnicamb SOLA DE GOMA marca FORD, Box- 53
•
calf, tall anglés, doble plantilla de cidro

ßll

APAMEZ_e1r(szALEz.
Tard
(Ins quarts
cinc. El p 1de enmerlia Mañana de sol,
formnsa comerha
re- acres. dels Retal/Mis
Quintero,
Don Juan, buena persone
NO. a les den. 11
san( cornifilm en tl'eS
i un epíleg.
pe,.,

larda,

Camp Barcelona
aliartineno-U. E. de Sana
Camp Martinene
Europa-Sabadell
Camp Europa
Júpiter-T
Canip Júpiter
Atleitio Sabadel l -Avenç
Canip

ALÇAT:

e.

miste., de Parla, 1 e,:ir.ma dm. El >

EL ULTIMO PECADO

'Mari, de quatre.
Formidable carien'

NA

el

Avui, diumenge, dia 13, a les
..

t res de ia tarda:

c• _

I

de .

, barm.
ss obres!

A.

nit,

.:I

CM. 1 tilliiit s . PSII0l'a ale

derrers moda; la iniereant Ei
millor llibre. I ¡m'unen tornada de
la urandinaa pollimila Ele misterio
de Parle. V le •--- ,-to ile la nit. f' ,.

Sera.

aurnenge. tarda, a tres

A.

Teatre del Bosc

Comnanvia de rom'edie..;

Compnyia Caballé
qu

Gran

Empresa Sindira' Musical
diumenge. 13 de geller.
Per una sola vegada. Tarda i

II'

do La màscara de ferro, 1 t?
biruMle s . 1 Idees jovenivoles
Especial. milla. estrena rle Mar
1 sorra, Programa .t .jurra, drama interpreLit per William S.
Ila rl :rdni b le- pa 'sir ges Lla.
vis temptadors, gran èxit. i Els
reclutes, ciancea. Es despalven
butaques numerarles per a
sessiO. Nit, esde,•n;,
Amor fogós. eitt n tten .. Novetats
Universal número SO; Mar 1
sorra, Pro g rama Apura. i Lla.
vis templadora, última projer -

OtELLER

Ponla, .1111rmo. tre: ,•atrenea, E....

Exposició del

Peora:,:es 1 quadrets blblies sotir e 1 Naixement de l'Infant Jearriates senyors Halla,
or, MolinE I Ros 1 Giren.

miik„. eiliJ
lue s ¡mime;
pe»icules. Tel 3535 A.
diumenge , en la sessle matinal

terna dama, la me, gran ando,-

i

o

COLISEUM

ruplet

RAQUE;

L'1NTRUS
lres actes. de Crislian Berna/.
Terceto Riera. Renovació de
preus:
nolges per ahonament a qualre
funcions. IQ pessetes frinció.
Toles les butaques de platea per
abonament. a 2 pessetes. Els altres seienls a precie econòmics,
i l'entrada
soci M50 pessetes

toi

Ilesperia i T. Carni mal : L'ham,
del ›elerle plan! ra Ilia
1 II
Ai que t'agafa el papu!,
ttc.tica /molinos, 1 Maltres.

PI E S ---

g rao matinal: tarda, diles sessions, i lar. darrer rija
Irrenn ssiblemeed que e, proierlara
pritticia i se gona martia&S }Mili,. a Mies le, ..esS1011,
, VIOLETAS IMPERIALS
Sliblim creacid de la reina del

calavera

d iumenge, lirIa,

les

GRAN M'YEMA ÐE MODA
zeIttet 1 tghl

quarls de cinc. el sainel en un
arte
LA BARCA ENCANTADA

Pessebre
CASA DE CARITAT

La torre de Nesle,

Sal4 Catalunya

a les del), gran torada:

Yo gallardo

"Lechuguilla"

la s iSi i lla :101'111 n 1:1

ostro/1,s. t'II!! 1.111•S La duquessa Misteri, pel, gran,. ar-11,1e,

4444..aceaces44444.ee.~,'

mera sessirl:.
AL NATURAL i
NICOLAS
les sis. soccal es-peor:U. i *5

Companyis Estudi Cirera. Primer s aelors i direelors, Clrera
i Lluelies; primera achino Pepela Valero; pritnt , r arto' . e¡,.
mic. Lluis Mir.

-54.11.4444~-4044•44,,

.11'

pm-

Astúries,

lt u.. liujncnic. larda, a un
quart ele cine.
DOÑA FRANCISQUITA
l c S prifIcipals /ClelS•
la mampany..i. Nit:
DOÑA FRANCISQUITA
eininents affistes
Tl urrta Mary ¡Saura.. setete, Carmen Causa& i
Uní,. i senyors Redondo,
• d".VP. Palacios,
Tots el: dies. lar_
:.t: Doña Frarr•cisquita.

t'in t

pasea negres, g ran larmini.

diumenge. larda,

111;11'1s de ,

eil 1 S

Teatre de POrfeó Gracienc

Empresa Francesc Delgado
Gran companyia cómicolírica
A !MI:SEU VIVES

luir

I

+1404644+
TFATRE TIVOLI

suntialiea arlista Dormy Dal ton. .% . turia; Dobletes I xinxons,
magislral mula di . gran ;•xtt.
ereat-it3 de la millor eslia . 11,1 31a1.01.11: III')
ry
1.1111.41.:1 -

BLANQUETA SUAREZ
Repertori origina!. Magnifica presentació

•44-****4444444444844444-114

Coninanyia de Comedias

Avui , diumenge, programa (le
grans artistes: La torre de Melle, projectrent-se la einquiula
jornada: Tess al país de les
tempestes, 111S111)01'ili.10 film en
dues jornades. projeelant-se la
segona i últinmì, ereamó de la
sense fiVa 1 estrella Mars' Piel,ford: Tiranla, grandr (Is 111111
dranialle, interpretar
la
per

.101 popular exritntrte

Sala Empordanesa

TEATRE POLIORAMA

Telefon 1371 A.

Gran sucejs

VELL I NOU PALACE-REVUE

Avni diumenge. a les qua' re
de la tarda. Programa de gran
barrila. I. El sainet en un arte
Ei tío fresco, pels
Toni and Pepl, pallassos eXcen1 rid- d, g ran Ira rrila.--III.
Barcelona de nit, obra en un
arte i quatre Traeos. de gran'
especlaele, pels Melles.
obr, r la des de les ,In Z g. del
mati. Sorteig de boniques jo-

Cinema Princesa

RODERTY'S

1 Mons. larda i ru, l'indios,: pu
polars a pral. emnidoirs:

ItflItlt.fil I

Aviii. La dona domina, Als
confine del Nord silenció., Un
heme, La Sin Ventura, 1: Ele
misterls do Paris, 1.

a les sis de la tarda.

isí:li I*aIgaasanse

FUTBOL
Campionat de Cataiunya
Espanyol-Bareolona

leatres Triomf i Marina
1 Cinema Non

, Nit, a 'les den. Exil elr . ls famosos gimintsles come-

Anea la maletas

1:;i/ hit oh . /

Teatre Català Romea
Telèfon 3500 A

Avui, gis mistirie de Paria,
primera; Problema resolt, El

44444.611444444.4141.114444+

Rosa.

in
ri

I

ESPECTACLES

ESPORTS -

Enchile

A A t. TEMPLA DO LA 01,1
CINEMATOGRAFIA

2

l ata"' E , TRINO 5 1`5E -- • 5 X1 et DE REUNID DE FANILIES DIsTMOIDES
I..
Avill, drumentre. eran sesead matinal MI 1 a I. Inorant selle g ien Meren es des- O.
minaran butaques nunirrarles per a la' sesoló especial de les sis. Tarda.
prl>I: vn,.rg se,,In. 3 dos quarts de mitro; vegons, especial. a Ire 312n . .5 totes 1111

les sel'alo"' 1.."devfnim.Fnt In4s gran do Enny: el sensacional espectacie ..

i 1 del gran W. firlfflth. :As time tanu matim (reisiva
m
d ariwsts EMPresal,
petUrnia en les mmons humanes 1 e.ß elemenue desenradenats formen un N
..
A ,..n .l.illt d'Insuperable einneld: Inrcmparable Interpretari4
per la genial estrella Lillian selpi: eJ t dlip rarsli:lzpa gi u:ça ejeateill Og Irna innjpItliailbli.eierzurlioseä
e
scenas •..:
ill:.: Completen el programa: el millor Mara de molla broma, I Astualltato
Oßvomat. 1
Nit, a dos quanta de deu, animen% de programa: at ned N DIOLVIN
fleme. Mimas, grandlAs I eviraordinael programa. Estrena .1.r la divertida i:
I:1
. 1 cinta Orlas; LI rtof do Cautos I el Golossal asu de la grandiosa
peliteula 1
i Lea diem mamut" careció de Liman Olzh.
INTCRESSAML-Nalgrat el horg metrj
ae° de la pelileula Lea duda teriontee,
per tal que no peral Inerte es proJeciere sensor.. Tarda, a dos quena do ßla; '•
I
...: MI, a dos <marta d'onza. Intrant eh dlea d'e ghtedeld d'aquests palada re- II
giran Mg sostente peces:
rmtrinearinaa; rae
dialliallAIL; dil
....-:- y Zr-c'X' >: '"'"" !•:".-- t'e }'!.aigl'2 äuumsw.:§fflainanmMiEMIEMae

El vapor MANUEL ARNUS sortirà de Barcelona el dia to de llenen de 1..al g ricia Fi t, de
Malaga el 13 i de Cailiz el 15, cap a •Les Palmes,
Santa Creu de Tenerife, Santa Creo de la Palma. Puerto Rico , Havana, La Guaira, Puerto
Cal ello, Curaçao, Sabanilla, Colondm, i pel Canal
de Panamá cap a Guaiaquil, Callao, Mullendo,
Arica. lquique, Antofagasta i Valparaiso.
LINIA A FILIPINES I PORTS DE LA XINA
I DEL JAPO
El vapor LEGAZPI sortirà de Corunya el 24
de gener, de Vigo el 25, de Lisboa el 2 6 (facultativa), de Cádiz el 28, de Cartagena el ao, de Valencia el 3o i de Barcelona el 3 de febrer, cap a
Port-Said, Suez, Colombo, Singarene,
Hong-Kong, Xang-Hai, Nagasan Kobe i Yokohama.

DIRECTES

LINIA A L'ARGENTINA
El vapor REINA VICTORIA EUGENIA 3M:tira de Barcelona el
4 de gener, de Màlaga el
i de Cádiz el 7, cap a Santa Creu de Tenerife,
Montevideu i Buenos AireS'
Coincidint amb la sortitla de l'esmentat vapor
arriba a Cádiz el S. CARLOS, que surt de Bilbao
i Santander el darrer dia le cada mes, -de La Corunya el dia I. de Villagarcia el 2 i de Vigo el 3,
amb passatge i cärrega cap a l'Argentina.
LINIA A NOVA YORK , C UBA 1 MEXIC
El vapor ANTONIO LOPEZ sortirá. de Barcelona d dia 25 de geiler. de Valencia el 26, de
Málaga el 28 i de Cádiz el 3 0 , cap a Nova-York,
ilavana i Veracruz
LINIA A FERNANDO POO
El vapor CIUDAD DE CADIZ sortirá de
Barcelona el dia 15 de gener, cap a Valencia, Alacant i Cádiz, don sortirà cl dia 20 cap a Les
Palmes, Santa Crea de Tenerife, Santa Creu de
la Palma, les altres escales intermedies ¡ Fernando P60.
L'esmentat vapor ennaçarà a Cádiz amb un
abre de la Companyia que admetrà càrrega i patcalce dels ports del Nord j Nordest d'Espanya
cap a tots els d'escala d'aquesta Unía.

AVISOS IMPORTANTS.-Rebaixes a famílies i en passatges d'anada i tornada. - Preus convenzionals per cambrots especial.. - Els vapors ferien instailada la telegrafia çtnise fils i aparella per
a 3enyals submarins, estan dotats dels mé moder .ns avencos, tant per a la seguretat dels passatgers
rom per al a confort i gust. - Tots els vapor s teten metge i capellà.
Les comoditats i tracte que gaudeix cl passatge de tercera co mamé a l'altura tradicional de la
Companyia
Rebaixes en nedits d'exportació. - La Companyia fa rehaixcs tIc 30 per roo en els milits de
determinats artjeles. d'acord amb les vigents disposicions del Servei de Comunicacions marítimas.
SERVEIS COMBINATS.-Aquesta Companyia té establ ta una xarga de serveis combinats
per al3 principals ports, servits per línies recr ilars, que li permeten d'admetre càrrega i passatgers

cap a:
Liverpool i ports de la Mar Báltica i Mar del Nord. - Zanzíbar, Moçambique i Capetown. Ports de l'Asia Menor, Golf Pèrsic, India, Suniatra, Java i Coxinxina, Australia i Nova Zelandia •¡lo ¡lo, Cebú, Port-Arthur i Wladivostock..- Nova Orleans, Savannah;Charleston, Georgetown, Baltimore, Filadelfia, Boston, Quebec i Montreal. - Ports d'Amèrica Central i Nord América al Pacific,
de Panamá. San Francisco de Cahförnia. - Punta Arenas, Coronel i Vallparadis per l'Estret de
Magallanes.
SERVEIS COMERCIALS.-La Eeccie que per aquests serveis té establerta la Companyia *len.
carrega del transport i exhibició a ultramar dele Mostruaris que li siguin tramesos al dit objeete i
de la collocació dels articles la venda dels cuaje, com assaig, desitgin fer els ,exportadors.
SERVIR ESPECIAL. - EI vapor REINA MARIA CRISTINA sortjti de Barceloha el
as
de destnebre. de Valercia el 24, de Málaga ciad, i de Cádiz el 38, canAreterto Riaa-MiareaVeablee
admetent arrea i passatgers.
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APOPLEJIA(Feridure
- PARALISIS 7

MAQUINARIA FRIGORIFICA : /ÉLS
TOS
•
ESCHER WYSS
ZURICH
per torta I crónica que sigui, que prenguin les renomenades
del Dr. ANDREU. Un tan raplds I segurs els
pastiiles. que a les primores presas se
G E L uu afectes
••• i CAMBRES FRIGORIFIQUES
I anima galrebe sempre
rentja un alleujament quo
•

-

PER A FABRIQUES DE

•
•
•
•

Ot PROOUCCIO

•

FRIGOITIFICA
ellelalUll DE CONeUre DE FORÇA

•
•
•

••

AUTOFRIGOR

Angla& do pool». Vejez prematura y
demás eutermedades originadas por la Arto-.
ilooaelotozi. e Hipertensión
a• catan de un moda perfecto y radical y ale
*Ma ga por completo tomando

PASTILLES
d'aquestes

liOTELS - RESTAURNITI

sorprèn

655111 -

TOCINERIES
'
TEMES - FABRIQUES DE XOCOLATI
LA MAQUINA IC,E..A1.- PER
A I- A PKTITA INDUSTRIA

desaparelx la tos per complet en acabar la primera capsa.

CeDDISSERIEe

F. VIVES PONS

:

O UE PATEIXIN

a

Y C. A:
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u
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EARCELONmADR%R.OFei,m,112

Los sintomas precursores de estas enfermedades:dolores de cabeza, rampa o calambres, eranl'Idos de oídos, falta de tacto, hormigueos, colados (desmayos), modorra, ganas frecuentes de

ASMA

o sufocacló, que unst
Els que tinguln
els PAPERS AZOTATS o els CICARRETS ANTIASMATICS
del mateix Doctor. que calmen de seguida els atan i de
•\nit permeten LormIr tranquIL-Demaneu prospectes /

dormir, perdida de la memoria, Irritabilidad de

cardcter, congesit01849, hemorragias. varices,

dolores en la espalda. debilidad, etc., desapare•
ces con rapidez usando Real. Es recomendado
por eminencias medicas de varios paises: suprime
el peligro de ser víctima de una muerte repentino;

mmmm wrgaaraaanisanualli•faa•Oullalaunallaaa••11aaar

no perludica nunca por prolongado que sea su

u

2renquitis, catarros, asma y demás

enfermedades bronquiales

mateix les mostres
i calcats amb tares que no podem
lliurar als comerciants

PREUS

radicalmente
con tos
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BLENORRAGIA
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(PURGACIONES)
Caehets del Doctor

1 PRECELLER, SABATÉ I C.A
FON

Soivré

Agente exclusivo: Hijo no losa 1..lost Y
C.. Monead, 21.- Venta, 5 pasa. frasco:
Irmnhls de Ists Flores, II: Fs•sisci• Gr.
mes, Princesa, 7, y principales farmacias de Es.
e s A. . Por! ugai y AmericSa

para eatreiihniente, MOL Deber da Cabeza, Desabeaceeestell, etel8leUtfe,

Sr. so

s:Le
tet.iters, classjz sseca
d ixivadors
ti EstuiesTor
dc rao

Reumatismo en los hombree
Se -alina cm las Emplaap Alicock.
Lo, usan los atletas para el cansancio
o dolor de lo, antscul..

El Emplasto Allcock es el primitivo y legítimo. Este EmplastO
es el remedio universal y se vende en todas las Boticas del
mundo civilizado. Aplicadlo donde quiera out se sienta dolor,

la minoro y los humores, comunican A
orina -11 0 lienpiedarles anteniptiens y mirrobietila,
ms admirables resultados 11, expertmentan o las
meras tomas, la mojarla prosigue hasta el completo
iii•rterto restablecimiento de r osto el aparato ge•
'Ma q uinaria, curando. el pariente per si solo. sin
111, 1 . CC10.21 rus lavad. en s i ne haya de intervenir el
medir°, y . nadie se entera de en enfermedad. Basta
minar nua caja para voss ouisorsa do ello.
que depura»

la

GRAN:. l'ALL.E.iis DE FUMIGTERIA I CALDEREKA

08

Tos, Resfriadas, Pulmones endebles.
Los Empinaos jilleode drama de
preventivo 1231 como tie curativo. Evitan
que se arr oguen
rebfnados.

en todasana mandostationes. ares Mil,. prOdOtii;A,
.050 mati,,.d, cfr.. por LrOnica, y robot•
:lea quo mau, »varan pronto y radicalmente con lus

1 Iorti,
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El Medicamento Mas
Maravilloso Del Mundo
Fara Uso Extertw.

el Paro):

u
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Cuines econòmiques: liateria de cuila
Terroo-Sitons

Marca
.Agaila.
(Fundada ea sao»

Fabrica ce calçat: - LLULL, 21
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CALCATS SIMON
Liquido a la fábrica

SE CURAR!
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uso; sus resultados nr0.:1E1050S se manifiesten a
lee primeras dOsis, continuando la mejoria basta el
total restablecitniento'y lográndole con el mismo
una existencia larga con una salud envidiable.
VENIA: SegallL Rambla Flores. 14. Barcelona,
y principales larmaCias de Espaa. Portugal y
Américas.
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Nagnitic viatge amb el tranatientic
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"Unión Comercial Española, 8. A.-Rambla de Santa
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