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CRONIQUES DE LONDRES

MANCOMINITM

Eis politice de Madrid i els no-politice de la Cort i de provineies s'exclamaven que la Mancomunitat de Catalun ya, posada en mans dels hornee que fina fa pocs dies l'havien governada,
eliaves convertit en una cosa ben diferent dallò que s'havien
enaginat els qui l'autoritzaren i els qui des de la capital espanecea veieren aleshores de bon uU l'autorització. Cal reconèixer
lleialm ent que, en aquest punt concret, tenien tota la raó del
!eón.

I aixe, no vol dir que hi hagi hagut, per part deis homes
que han governat la institució cabdal de Catalunya, cap engany
si cap traïció. Els uns i els altres han estat sincera. Sincers els
d'allà :luan Es creien que, donant a Catalunya la Mancomunitat,
0 donaven res que valgués gran cosa e n l'ordre de les reivindicacio ns catalanesques. Sincers d'ací quan van posar dins el
vas buit de la Mancomunitat l'esperit idealista.
No. No ens havem enganyat mútuamsnt. La veritat és que
M'e ne havem entes. Poc despees d'haver estat fundnda la Mar,c rnunitat de Catalunya, quan En Prat de la Riba va concebre
el seu projecte d'acció econärnica mancomunal per atenuar les
conseqüencies que en aquest ordre pogués tenir la guerra europea, ti: }legué la primera topada amb Madrid, i precisament amb
el mateix Govern Dato-Simehez Guerra, que havia publicat el
eiai Decret autoritzant la constitució de Mancomunitats pro-

/1

d

vincials.
Des d'aquell moment, el doble malentès quedä palesat. Fou
En Prat de la Riba el primer d'adonar-se'n. Aix1 s'explica per-

¡etament el fracàs de les gestione per obtenir delegacions de
VDtat. En Prat va comprendre que per aquell camí no s'aniria
Sentia tota l'amargura d'aquesta constatació i es fein
airreC de totes les seves conseqrläncies. Mesos abates de morir
havia arreconat el "dossier" sobre la petició de delegacions.
'Més val deixar-ho córrer", deia. Quan s'escrigui l'ampla biografía política i personal del primer president de la Mancomunitat de Catalunya hauria de fer-s'hi constar l'estat d'espera en
que es trobava en el darrer periode de la seva vida pel que fa
a les possibilitats de solució efusiva del problema català.

Eull

dietari

UY COP D'ULL A L'HORITZ0
Ramsay Macdonald. el cap del parta
trebalista anglec, ha estas encarregat
ptl fZei de iormar minisieri. I Lenin
O mort
Aquestes, ara cont ara, Km les dues
uves eieceivainent importante. Els an.
g'eses i els russos se n'hauran commosur en primer rarrne. Pero, no badem!
(.7:T17: n arribé nosaltres a commoumata.
Inutament passen moltes coses a
CicsIiiva en aquests dies. En passen
Ire1 pe no dhan passat en cinc anys.
carkters si us plau per foro ade:irriten relleu ; els problemes guanyen
cli7dat ; les paraules agaien semi:. Sí.
l'rra és intensament crítica a casa
Cap Ilavor de les que callen
a,hres en el sacsejarnent actual
rc is estéril.
Peri, no siguem massa pretensiosos.
Si 'a cosa essencial per obtenir un
frsit é5 el concurs de la Eavor i de la
lca, no oblidem que els vents que
piren les planes o se les enduen,
Crt it ' aeen o cremen. que bressen o
temen una part principalissima
pulseo. teilen
o re-devenidor de tota mena de fruigra;s
El tas(es ha sap proa. Després dimtot cl que pot per heme la
e
(Si"
, . ha de deixar un marge ben
l'ale als capricis del temps.
Fern el pagès—o. si lin preferiu. forll
el
Panctiern el tres . remiendo,
-lo, no hi planyem la trina ni el
•
Per?, de tant en tant. alcem
el ; '7 a l'horitzA.
E- -horit76 d'aval hi ha un senval
'-,nj per a nr,saltres: la puja-la
al p •r de Mr. Macdonald. lider des
Iré'-' • ...es anglesns. Es possible que
O
trobi en condicions de descab&'1, rSire part del seu programa.
Per seta sola presència al randa
:-ì ministeri ang'es és tan sug--O'
gt-•

anunciar-nos que
-eaccinnärit que va envair el
, ndemä de l'armistici enmcnea a
- No ens negareu que l'anunci
'-rrssa.
1 . fa a la mnrt de Len ta. el
•
f , - sie la Inssia soviética. l'averee. menys ciar. No hem nema
ere :, si desprès de la reva ma'atia,
t an ts sie muns ha tinma a travès
deis (París. se guía governant o si era
en a mera fanta s ma De sota mane , 1,
ts , rn la sensaciA ene la sera fe.a
3 °ecnra Tu primaciii entre els dictades del fiestee temps.
Carlea Soldevila
IV\ rembla

t

1111.....erroafaanMlaaMdae.•

SITUACIÓ A EUROPA

La Política
DE LA PRESO MODEL
Aquests darrers dies ha estas visitadissim rl nostre volgut aPniC senyer
Daniel Cardona, vci de San, Just Desven, i delingut amb matiu d'unes de-

nzincies de "L'Estas Catal3", publica.
rió que dirigí i redacta el que fou diputa! per Les Borges, senyor Frau.
cese Maciä.
A Ola a mis de nombroses comissions de Sant Just Desvern han visita,
el polvo. Cardona, entre altrrs que no
retarden', els senyors Vallmitjana, Su.
carral!. Arquer, Martí Estere, PLI,.4
qual, Rodis, Sano!. Pagès, Fcnolleda,
PONS, Mirarle, Llango r t, Gabarró,
lantano, Roig i Pruna, Rossell i
i Escaler.
•
•
•• • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • .• • • • • • • • • • • • • • • •
Retallem de "El Pla de Bages", de
Manresa:
"Amb motiu de celebrar cl seu
111 1- .1.11C141.5 Eolog r i';ir, el Centre Excursionista "filontser , at" envía uns
curiel/ai programes a dif errata cases
de matrrial Magra:tic, residents a
„1Iadrid. Aquests rartells i programes
rstan rerfariatt en corola.
Dones, bi; des de Co rreas, dc Madrid, han estat tornats al Centre
"Montserrat" dos d'aquests programes,
andi tal i altar lancals dilis IsIs cure.
L'un. que remitida un programa ami,
les bases del Concurs. lis rstat terna
amb el programa estripat a trossrs
petits, acompanyat d'un esc eit dient
que quan escriguin en espanyol sels
L'altre sobre, que conlenia lat dels
0/11laCialiOIS dibui_vals per N'Auselm Corrons. ha estas
frrnat , ami, un escrit fet cre grosses

inagnifics cartells

litres a 7 1 ,7 111C1i1 . 5 sdirr el corlad el
(Vial III) podenr reprodoir per no em.
brutas les p 'cucs d'aquest diari.
direen que estantes p.rattles sön d'una
baixrsa repugnan, i brutalment ofensises per a tots rls cale:fans.
Ja l'Are dia 1111 amic ttosfre se ena Madrid. certif irats per duro T'egad-s 'Hiere:HA!. uns ttrinterns de "El
Pla de Boyes" i cap d'ells lta a'-ribot
a la seva drstinacid."

/103f TORNA .4 RECLAMAR EL SENYOR MAGIA
El "Boletin Oficial" publica 1111
exhort del juf fa! ' de Sabaddl, reclaman' l'ex-e:fíat senyor 2Iftwid per
declarar "en catira por destlrticnes
Micos".
El. COMTE DE

POMES,

?MIRE
Ha mort, sobtadament, Lehin.

La v a g a de ferroviaria anales» continua cene*, esperances
Der ara de soluold. Les Pompanples sembla, pele, que estan
alaPetades a negociar amb Si.
eindtaaltates.
M P reeldent del

Refchsbank
davant del

ha Informal, • Parle,
km% de perita.
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Segons sosegara un diari, rl retente
dr Santa Maria de Ponles iba donan
de baixa de les , f ilrs de la U. M. N.,
"per 110 harcr-se campal amb ell per

formar part de la nona Diputacir.
LES FUTURES ELECCIONS
L'ere dia publicaran un retal de
"El Debate", referant al que pausaría
o Catalunya, en el momee que fas
consultas el ros 'Feriara!.
E4 "Diario de Barcelona",

d'ahlr,

NI ENE

BARCELONA 8E13E ESC111,11111

La sumpturisitat. l'alegria
to d'una onda!, ßaitt condietons„
totes plegados. que. ultra la bona arquitectura, les donen les
rente. i les cascates, i brolla(DEL NOSTIRE RED4e,CTOR CORRESPONsAt.)
dora públics, ps que seanomena
arquit re tara de 1' ai gua . Ultra
nald, simula que ni el pànic
nal Neeigee Board) esta emirLONDRES, 19 ge"er.
post de representante de les tio la City. si los visions apo- d'aquesta arquitertura d'aigua.
jardineria pehima i VeseulluEis eseleveniments era preciCompanyies, dele 'eindirate de ca.Pptirittos de la prernsa de la
ra peiblira. De rarquiteelura
piten. L'actualilal es torna eaferroviaris i d'altere represen- lord Roth p rinere no han ripien pura. de l'arquitectura actualida coja mes signif.eativa. De- lants d'entitats patronals i kr evitar-lo. En canal. aquests
ce i de la jardineria punliques a
mis. eliumenge. a los dotze
Comed'. mita exä f eon- (Jarrees diles sella mogra i in per- Barcelona, je. Whavern parlat alebreres.
e:4M
al
sonatgo
iR nit. vaga ferroviària: &mi/
Si
Itagtills
que
sitierablement les peticions de
passat. clilluns, a los inne de les Companyites. pelee accedí a Parlament tal emita hauria al- guna vegada en aquest mateix
la nit. derrota del tlaverit:
una errla haixa dels salaris. terar da marea norma/ de los diari; ja rehavern parlat per plämarts. a la tarda, retirada del La deCistO tau sigilada per lob:
e9ses. Armest personatge es nyer - ros - en com de tondicions
i quabtals indispensableei una
sesteern conservailer: ni tenteie
M'insten Churrhill.
intlivldus que ftt; nutven
cinlat moderna i que agiti, a ra,0dirrat'l A" O dif11,1.1,`,,.
part de! Contita ds
L'altre din dein que si un Dismisten , catan negligides de la
eialisia, sota la presidenria de
a die, bonete /1PIS represorlants raeli llaguen entat al Parlitment sa
inattera mtls bhrhara que Yeti31r. Ramsay MaetIonald. Con-,
del Sindical gellorill ¡le leer,
f hanria ile.teai passar
ropeu do (lela) pugui imaginar.
dein 1111 1111n1OriPla, es la
viales 1 dAl Sindiral de mitipti- aquest moniont sense mingar Solement la jaedineria Ita proa
fi del men... It Mejor orinen".
aisles i fogainere. Lee noves ele dipulets roustervadors i
alguna volada en aquests temes
Almenys s'lla de confessar que
tarifes s'llavien d'apliear la
un xic clesorientats. en
per u/mote medre 0 eit1C dies tercera setmana de gener. Pede un partit anti-socialista. Avui (Macee quo l'Escota de Bells
Ofieis ha format un floret de
es tot un programa.
el sindical de maquinistes i foafegeixo que si Winston Chur- jardinistes que per primera YePede vistes les rofte3
goners me es conforme desehill fos diputat. eegurament gaña it Catalunya saben el gub
prop, no semIden fan esgarri- pree ami, el. resulta( de l'arbi- herirle intentat fer .de »Israeli. e$ fan 1 el que hom l'en en lufoses,. Aquí os creo g.Pierral- tralge, i recla mis liorlre Inc 1 i Winston Churehill es un ho- ces elässiquee de la jerdineria.
fieneions ile l'acera en pretil
ment que la adata ferroviärin
rm
a d'un treinta ex tra ordinari.
El mestre Rubió n1 cap de a
(si arriba osclatar i no se deis seus loe:ubres. Han tingut Entrà a l'exatett als 19 enys,
municipal ha fet el
jardineria
et.a
suspén a dartera hora.
lloc una serie ele negociacions
preseneiä campanya dele es- mirad. I si no l'ha fet mes
mollt versemblant', na durarit
que no han de a cap resultat
panyols a Cuba. anä amb les gran no ha estat pas per manpelea
finalment s t ha arordat arme a
gaire i afectara una
tropes angleses a timba i
ca de bona voluntat ni d'ardipase de ferroverris. Quant
lia y aga diumenge. a les dotze 'eranswaal. tan tau fet presoner. , dese. sine per manca d'impulse
Govern socialista. ja Isrm dit de la nit. Los Companyiee han paró pogué rug i r. En eselafar per mama de coneignacions.
ptiblicannent la seva la guerra era ministro de Maexpdhat
que sal lonir "le nirvis molt
(mal: rl nostre Munieimalalts
els interes303
/menee i eil general de rina del Govern lliberal i a (di de lesatumsla
Manea flericla
pi, en
ferraviaris. ros Sole sella nogal
Illgats als parlits polilics traes den en gran part que la
l'are Murbanilzar. es (l'una avadicional:t. per sonlir-so ataca l a collaborar amb els maquinisestearina britäniea ian a ricia mes que. estulta.
te en la raza, sin!, que ha con- punt des del primer mement
de tener planis'. Alee no val dir
Avui voldriem parlar de l'es_
que el Govern do Mr. Rarnsay demnat pnbileamen! la ene ac- de la guerra. Quan en 1915 es
Mnedenald no oeesieni certes titud. que (melifica tr t alao ale retire del ministere reprengué cultura reiblica, un dele mes
belle i duradors prestigie
nidI. sties ni rapitalienee í
principis mes elementals de la
la seta carrera militar t se
del qual Barcelona
negoeiacie callectiva". Fäcil- noria a Freno a enmendar un na ciutat.
fe'ixisme internaciona l !. Però,
n'està gairebe &Cena. Si no
això és més pel quo fa supo- ment os pot veure que la posiregiment. Churehin es un llaser per al futur qua por la cid dele maquinistes ere paf es- me. en fi. del tremp de Musso- hrrihessim a conservar una prtresor
seva actuació malteen.
ser mes falsa) que la inipres- lini. o si Fallos:6 a la &eta us tila part del meravelleeen'
lleetica que
La vaga ferraviäria afecta ski del pUblie (que aquí te mol- melote. de Trotsky. Tal vol- d'escultura
garen els nostres roes. Barceuna petita part d'ahrers: P13 la imparlitnria) es Que ele ala• fa un Are dio parlaren) ansia lona seria una cinta, doblement
quinietee no tenen cap mena mes exteneie d'ell. Aetualment
maquinistes i els fogainrrs.
eixerreida 1 pora-enita del que
de rae.
Aquests ferien el nett sindical
no es dipulat. car fou derrotat
es. ales del plint de vista
Cont que les Companyirs per un socialista en 'les darre- avni
separat del sindicat general de
urbanieta. Res no poetteirn de
filtres
amb
lots
els
ferroviaris. que, rom ee sabut, compten
res eleecions.
l'eseuttura Renaixement: no en
està dirige. per J. H. "nomas. obrera. (si be rs rete que 01 Sinlitt dirigit una llerodete
Unir a les nos-tres plaChurchill
ha
ferroviaris
1
diral general 1 ,
dipulaf laborista 1 : probabletra a alguns Iliberale, dient que ces 1 carrera res del gran Dadeelaral
oue
ele
seus
afiliats
ment ministre Pn P:1 nrexim misi es cele que ella de votar la ruin Forment. ni dele seus
nisteri de Mr. Mardanald. ne faran abres fe:nes qu e los desmonfianca a Factual Omiten, laboradore de Poblet; res de`a
als
hibiterels'.
'se
supoea
que
Aquest sindical compren tarnres no s'omisa a itfegfr que martirice eerultore de /s farolhe una part de maquinistes i serveis essencials eetaran gatampoe till Govern :socialista l'a Sala. dels Armelf Nejo'. dele
part
rantes
i
ädhuc
una
bona
de fog ainers, els quals no (mistoisfe els desitjos del Parla- lennifae. dels Mompeó i tants
portean
passatgers
ele
tren
s
de
ran a la vaga. es a dir. que les
altres meravellesoa egeultors
ment.
circular.
Aixe
(nr.
que
en
disposar
pilaran
Companyios
herrers de la meten terna: res
ele lliberals la Iletra
Fintre
punt
a
foro,
ele
maquinistes
Prvat
d'utot el ;ten personal
l'exernistt Campeny i nitres
retan en tan fal s a posició com de Churrhill (que ha Platee na- de
nes 2/3 pares lo fogainers i
riel p'rfarle Imturalment, de seguida attun- rinvorin s sici stes
en punt a raó.
maquinistes. En conjuro. vaexp'otaela per la pere Nomes qualre adefessis n
daniment
Si cap fel nati. dones (per premsa sie kdharmera hn pro- embutite meditarme d'estil Rin!
garan uns seixanta mil ()brees.
exemple. la remita dels ferro- duit una corta consacHl, Qua- t i Tardo, fan l'ornamen t a"(") PSL'origen de la vega $l a el seviaris del Sindical general conriostra, urbarieme
güent: Prl nnvembre le Panv
als labori s tm. , hat teta tr:ii de p iillWeai del
passat les Companyies presen- Ira eis seus eapel. no altera la
PSil e,1 2. 1 nottest urbanisgrasses -3. 11. Thopeces
los
situad& es crol' que la vaga
taren al Cemile inneldiralge
mas. del qual hem pateta me el p Fira (ir Mostres meeiraseria remita replilament.
salarie, una solliellud dernelna• Tot el que As cara i ulls ele
abans—per
contestar-la.
No 'al dir que aquesta menant que sels ;len-rieles fer
l'urlannisn te . tot manea a BarChurchill
fos
al
ParlaSi
una imporfanf rebnixa en els neo de vaga a la vetlla de
retome. despee: , de manear-II
prentire posseseie del Govern ment, tal volta la seva pos/ele pulmons: i la manca Mestruitu_
jornals dele selle 1111rPril.
conermilencies.
forte
tindria
1 , 1 m:nisteri Maedonald es extranamentaven la eeva eolbeitarie
ra pública es una mtifillacid
Tz.il cera estan les coses, pe en el fef do da baixa del ros!. ordinäriament mi-tiesta per als re. molt difícil que la seva equivalen l a la corral:t.; !e s peraAlee
es
el
"leaders" laboristes.
se. A remos d'amieste e deficienda la vida segons ele nombres
que fa acabar de ereure que la actitud arribi a alterar profun- eies. Barcelona fa Ila.tima ala
ind o x of:eials. i en In tnnrxa
vaga es tara que ¿lamed cd (mes dele estievent- en'alan s oonseient a . eOstSa tedi
general del negoci ferroviari.
me nts.
sigui .1e mcdt curta durada.
segon s acusaven els halartens.
ale visitanto forasters — quan
Joan Crevelle
Quanf al ministeri Macónno P!S causa bocear — i fa reAquest Comile mixt (Natiobentar de Mur., cts seus eneinic 5. cada din mes nornbrosos
unmdpossahqaueobeé,rtinumnadeexlepsosm:ciios.
i heroics.
rmaonitiabCa
dedica l'editorial a comentar aquella
Si nosnitree s'ctl g'tiet a q j
aprreiacid:
interessants de les que es podes visitar
enneet &feote d'escultnra tin"Nos referimos determinadamente a
dria centena. L'esmena Itauria
aquests dies.
Cata : ario, ya que el darin madrileLES
Pintor de taca, les seves ¡maresde contenerte completan, els
fin hace referencia a esta región. No
nAhlic a ene reclamen
simis teten una simpática vivacitat , i
se necesita Ser extraordinariamente
una brillantesa gens comú. El seu
l'esettlturn. qUe Cont
perspicaz para comp,ender lo que aqui
SALO PARES
per ca e /tiple lee esistA h ine inri tme se l'enduu i el pillad] salta per
sucedería si de golpe y porrazo (uéla tela deixant notes vives damunt ara/ladee. la t'arana principal
ramos a unas elecciones. lintnbresel
costam
d'anys
anteriors,
Seguint
eto Una rho miedide fons sumaris i vaporosos. iligant de
s , m legión--que has% el presente ha- En Rusnyo l . En Casas s En Clarastintes senceres ca. un carrer. no solliciten imbianse rnanten . do en un perfecto esta- só. han reune. en una exposició inau- curiosos contrastos de
agradables efates. En medie, ament neerulturn. I a
gurada fa yes dies. el mis triat de que produeixen
f«.0 de ecuanimidad, eién:ense ahora
ks liamos mortes es mostea — "La foral. els part e rres verds i tol
movidos por una acometividad alar- la seta prüducció d'enguany.
mes aplomar i reflexiu i fins V irus- 2e11121 . , L'arqui tec t o ;enmante.
L'eaposicia. en conjunt, no es tan Rosa" —
mes sensible que en les altres teles.
rielo:11 podrh proleetar el ¡arY hasta lo que anees habla sido apa- nodrida com Aires vegades i les obres
dí, PI bronador o l'estätun qnn
SALA ARENYES
sionamiento de la poca edad, y que con no ofere,xen cap novetat sensible dinoseni g ni a tal o qnal indret de
tre la tiallca de cada un d'aquests
Tor arios se esfuln ihu, parece cristaliL'exposició que el jove pintor Joa- la rintat: podett projertar aixe
zrtestres. 'En Rusinyol exhibe:a uns
zar cn meollos maduros .y tes:as enquim Torruella té instaHada en agos- amb aust passmloe si nrnh gust
quants jardais d'Itàlia. de fines i secaneciears. l.a icruuc'611 electoral seria
ta Sala, representa un cons,derable exeellmit. i. una vegada rosal!
nyortvoles perspec;ives. plzents de comenorme 51 en plazo perentorio re llaavenç en la carrera d'aquest artista.
I realitzat. el tatshli sie veins.
maba al pueblo a las urnas. Habrá posició. la severa plac,i1 deis c,uala evidentment ben dotal. però que fina
vinnants habitual a i tur ialoa Voes torna vagament enyoradissa en pastal vez quenes crean decoroso oculha
dispersat
les
seves
excellents
ara
'anders. ho trobare br. i
tarlo; pero no hay nadie que lo dude.
sar per la paleta sentimental del pin- aptituts. En alguns paisatges, especialeempleure durant anvs i mes
Para nosotros lo miss decoroso es la tor. Fan costal a atines" teles altres rient en alguns massissos d'arbres, re- anys, i s'entinen (barren (-enteverdad, la cual se debe siempre al jardins de trad,cii, mes nvidesta, però vela que ha estudiat amb atenció i ha
ren, i nodrA ileciiiur spiyulri,
país i más que ntinca en momentos perfumats d'una melangiosa intimitat. procurat donar consistencia i qualitats
aill1P11 indret de la rintat perseEn Casas raposa tres interiors d'e- dintre una sisé instintivament distintan sumamente críticos como los prev eri amb aquel! arranjament. 1
legant
cmonació,
pineal!
atta)
la
setssentes."
gida paisatge. La tela dels clausfill i tot patirä a la soin idea
niilrsa i l'agilitat inconfusible daquest
tres sle la Catedral está plena d'enEL SENYOR BORDES PE.
enprimir-lo. Pere alean: d'upintor que sap anotar, amb una iinesit ierte de color i de factura. Quan s t hana tal reforma res ne insliearä
LA CUESTA
sorprenent. el ressi, sie 1 e3 Ilums esgi recobrat totalment, aquest pintor
que en nene% place o carrer
gaiades en les Miaus penombres de les de pitleta naturalment rica, podrä doNo sabent que a lo res d'ara aingt
bi muele la font, la imatge o
cali'
estances
silencioses.
En
Clarass6
tres derlararió a res-alcaide de Gasnar-nos sorpreses her, agradabies.
ei ¡ardí PUF g uara imeginävern.
bela un interessant retrat i alguna
tellb d'EmPüries, mayar Rondes de
El senyor 1.1. A. Sangroniz capo- En rimel, una vello nitren rana
técnica
figures
tractades
amb
la Cuesta.
ta IIIIR collecciö de retrats. en els guata la del Pi. tirnts teil sin eostat tan_
gent.
El que si saben; f.; que COPIii11110
cal per la ¡arana d'una fan-nohi ha accidents ben anotats.
Na
a
aquesta
trinitat,
Acompanyant
C.
Arsent una exceprit; per seguir reclòs
ma esalesia Odien teta ornada
Maria
Rusluyol
presentat
amb'
a la presó de Figueres,
de ninxos per stoplujar-hi estäuna sirle de penes plaions, estilituts
pere que dos do fa (platee
amb un gran instint decoratiu i nota- IMMIlreeilegnIMMIRIMPer
PROBABLE AMNISTIA
o cine cents m'ye esmera («mosbles per la intenció 1 la gracia que
AQUEST NUMERO HA tee imatges i sola pol Iluir la
Horn dria en alguns tercies polltics
els anima.
huidor dele sueedanis. l'orfandat
que is possible que, coincido amb el
PASSAT PER LA CEN- dele doserets. això certament ee
san l det rti Alfons XIII, sigui decreEL CAMARÍN
un espectacle de mistela i una
tada rala amelo amnistía ¡ser delicies
SURA MITITAR
eonstant (m'enlacie de barbarie
Després d'En MAgf Oliver, que cada
polfties i per responsabilitats cone91 mal anee
ses tant en Fordre civil cm en el mi- dia es mostea mis segur i- seelid de
Rel no bi fa que el noetre
técnica i mis tape colorista, Ea Duligar.

1 GiliElIN SICIRISTA

CARNET DEJ

ARTS

temps no pugui adaptar-se estretament al sentiment dels arquitectes gestees i'que, per tant,
sigui impossible a l'escultor
d'avui produje les escultures indispensables a aquella façana
anal) idoneital espiritual COMplerta amb l'arquitectura, amb
el naateix sentiment del' • antics
escultors Oboe: ni cal lampo°
que aquest escultor contemporani nostre s'escarraci en imitar o falsifirar e1 sentiment deis
eseultors geties. :emb que siguiri imatges proporcionados a
aquella mirtos, ja n'hi hauria
prou. El desacord que es pugut
observar entre el sentiment
quatercentiela d'aquella arquiteetura i el noncentista de les
escultores que asad hi afegissim, ja el tenme es cuidarla de
fer-lo desaparèixer i transformarlo. en harmonia. Res no hi
ha de mee desacordat que el gotisme i el barroquisme: no obstant. moltes arquitectures Migues completades tardanament
arrea escultura barroca de la mena relee sensual i agitada, avui
dia ningú no s'atreviria a mutiltar-ler t reien Lene aquestes
formes barroques per substituir-los per formes neo-gbtlques o pseudo gòtiques; i molt
rnenys 'linee no s'atreviria a
propasar de deixar-les òrfenes
d'escultura. 1 alee passa auf
P Prqui, el temps. in tals edifieis. ho ha liarmonitzat tot.
En supiese; dies d'ara. que la
tacanyeria ha esdevingut virtut,
i virtut oficial, no cal esperar
que. despees de ilegir aquest
arbole, els Municipio ni l'Estat
passucatambolista s'apressin a
posar eslätues a la façana de
l'esglesia del Pi. ni a cap abre
edifici que en sigui es-editor.
Trunpoe es d'esperar que ele
rectors de les parròquies. ja
ancestralment empobrits per
l'altra avarieia dels feligresos
Mes. puguin desprendre ele mi/s
duros que costa aixe :de re g latuäria. Caldrie, dones, que els
mateixos feligresas elaprestretre'
sin a acabar les faenes (treseseulpidee de les Ilurs parròquies.
Arineets feligresos que es cotitzen per haver una renglera
d'arre volläies al Itarg de Ilure
t'arrees. nodrien. amb menys esforç, cotitzar-se per °ferie a la
facana del temple Ilur una estätua. una sola estätua, la qual
rada earrer podria pagar. i el
qua/ orea sen/ alta podria quedar
inserit per a compre en el SU:01
de l'estatua: veins de la
Corribia a l'Esgiesda Tal. en el
dia tanto sie fany de • Déu
MCMXXIV..."
Diem que atice podrien aconseguir - ho ele feligreses mes
racilment que els arcs voltäics.
perque amb unes erogues vegades de cotitzar haurien entleste el bon lo de llur barri i haurien complert amb Itur conscianI Deu. si de cas
cla i arnb Inc
lots aquella feligresos que van
a missa cada diumenge bi
crimen de debb: rnentre que la
rotitzacie per haver l'are voltea no se la treuran mai del
darnunt, i si de cae se /a treuen
s'hauran de llevar lambe l'are
Faria be (le veure la enTripT5-.
téncia o rivalitat de cacin cartea r per nferir la millor estätita:
Q/li de peden de Montjuieh. qui
de pedra sie Girona. Irle Pv niee
fina i inda 'ara: qui de mateare

Nene. qui de marbre negra; la
Riera del Pi. per exemple, (lanaria un Sant Josep Oriol d'alabastre; el carrer Petritxot
tina Santa Maria de Cervelló de
pedir: In Portaferrieea una
Santa Eniälia sisa basalt. 1 el
temes harmonilzaria. en un dir
Jestis, aqursts distints mate _
rials, 1 lambe ele estils d'En
Deinvae. amh els d'En GeranII°. f d'En Ciará. i d'En Viladomat, i dele, Llimones. i Caeanoves. i leorrelle, i Dttratts, altres
esets!lctr da merit que sembla
que signin posats al mitra, ara
Poni nra. neme, que marque nIn
ne en faei ene. 1 ve't aquf
que abano que el tenme harmenitzes res, aquella deeharmonit
Ja onmliria la placa del Pi d'en(fe, i els haref :rinins serfein
mie s henss harrelonlne que mal
de la vida. i v gairebe segur
que aquell g santa de pedes negra. i verde, i rossa. i blanca, i
¡trisa, i rosa, ene ajudarien a resoldre el problema social que ele
hemee de caro 1 MIROS no saben
resoldre, ara cota ara, 1 que OS
per a nombres. els cabila**,
un problema mis grell 1 ap.rerniant que el ene sea er•aren els
'parea Sala* 1 aNree Milano i
1 ah» ale corma
ituisres.
Rpehir
natal

elies

Dimecrea 23 de gener de I
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BORSA

Per causes que ens són estranses no ha vist la Ilum el
no( fre article bursátil Setrilanal.
1,01 to de Borsa, des del nos-

tre darrer, excelleixen la puja
de le 0 Mancomunitats, les quals
de 68.75 passaren a 73.50 , operar: t-se avui a 73, per red del
bon seny de la nostra Borsa;
i l'altra puja de les Obligacions
del Tresor que vencen el pròxim
dia 4 de f brer. les quals
102.10 passen a 102.65, per raí)
del R. D. de fa poes dies que
les prorroga voluntàriament a
un vencintent de tres anys amb
una prima d'estfmul de 1 per
100.
Ambdós favorables pronòstics
es recordará que ele faiern en
el nostre article anterior publ cal el dia 12.
En el comptat inicien una mitlora els Alacants 6 per 100 de
la serie G. que fenicia les operacions obstinades a la par,
Creiem que aquesta millora
sa eeentu ara.
El fi de mes, en Nords i AlacalVs, sense cap variació d'im-

.

e

y

portancia.
Les acciono del Metropolità
Transversal baixen a 126.75.
R. Surinyao Sentles.

r

Dimarts. 22 de genor de 192 1

Festa a Borsa
'Avui. per ésser festa oficial, no hi
harma contractació de Borsa, alai
com tampoc se celebrará sessió al
Mercat lliure.

alares

i Cd,

S, en Ch.

BANCA, CARVI, VALORS
Rambla del Centre, núm. 4

I

TrlÄfons 1230-1231 A.

Anuncis Oficials
BALNEARI CARDO, 8.

A.
Complint amb l'article 18
'dels estatuts, es convoca junta
general d'aecionisfes per al dia
31 del corrent, al domicili social, Casanova, 71. principal, a
les 19. Per a l'assistència
recomana que es compleixi
Partirle 19. Aprovació de l'ineentari-baAanc.
El Consell d'Administració
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Diumenge que ve, dia 27, el Cercle
Barceloni d'Obrers de Sant Josep,
carrcr de Duran i Bas, núm. 9, pral.,
celebrara Junta general ordinäria, a les
deu del mati la de primera convoca:6r:a, i a dos quarts d'onze, la de segteta.

PURE PERMANYER

El millor per a l'estórnac. Especial per a nens i malalts. Dipósit, Passeig de Colomb, 2.
Telefon 2826 A.
En la reunió de la Junta general

miinäria que la Cooperativa d'Artistes
per a la Construcció de Cases Barates

'

vi ce'elear diumenge, dia 20, la seva

nos-a Junta directiva q tteda constituida
en la següent forma:
President, Baldonu-r Gili i Roig (reelegir); vice-president, Joan Pfaff i
Clarrssó; secretari, Eladi Horns i 011er
(reelegit); vice-secretari. Josep Salva 1
Turnibell; tresorer, Ramon Gassol 1
Gay (ree legir); comptador. Josep Bardia i Ferrer; vocals, Antoni Rossell 1
Camps; Xavier Tinturé i 011er, Joan
panyell i i CalIda. Joan Jamnandreu
Mauri i Jaume Cunties i Vilella.

A l'estació del ferrocarril d'Hospitalet un cavall trepitjà a Angel Carner Gabarró, el qual rebé una ferida
contusa al dit segon riel peu esquerre,
de pronòstic reservat.
A l'escala de casa seva. Rosa Garriga Blasi Caigué casualment i es produi la fractura oberta de la tibia i
el peroné esquerres, de pronòstic
greu.
RESTAURANT ROYAL

Saló de Te
rada dia te dansant de 5 a dos
quarts de 8, i dinar a l'amarácana. de 9 a 11,
GOSSOS FOLLS A SARRIA
Per haver-ne notat la presencia d'alguns gossos atacats d'hidrofóbia a l'explle de Sarria, el tinent d'alcalde del
distr:cte. senyor Puigmarti, ha disp. nsat un servei especial de recollida de
cans, i tidverteix al venial que es negará a donar facililats perque sien tornats els gossos que s'agafin sense
morrió.
ESCRIPTURA SIGNADA
Al despatx de l'Alcaldia ha estat
signada rescrIptura de v enda d'una
panda snbrant de via pública procedent del Passeig de Fabra i Puig,
a favor del senyor Tomas Rigual,
per la quantitat de 2,46753 Pessetes.
Fou autoritzada pel notari senyor Al-

nuel Iglésias, reclamats, respectivament, pels jutjats de la Universitat
i de l'Hospital, d'aquesta ciutat, i el
de Sant Joan, de Mtirc:a.
A la fábrica de generes de punt de
Miguel Rosas, situada a la carretera
de Can Tunis, hi entraren Ilach-es, ernportant-se'n generes evaluats en 3,o(;)
pessetes.
Manuel Alas, encarregat de pagar
els artistes del Teatre Nou, ha denunciar que dona vuit bitllets de 50
pessetes a l'avisador del teatre per tal
que anes a conviar-los i encara no
ha tornat ni ell ni el cativi.
La Unió Ultramarina lta denunclat
el conserge, acusant-lo (llave .; venut
Ires billars SC/t5e el consentiment
la Junta.
Joan Asas ha denunciat un comerciant que li Uní una comanda de
pella per valua dc 4,00n pessetes i
ha traspassat la botiga tense pagar.
NOVA REVISTA
Molt aviar sortirá la noca revista
literaria catalana "Art Nosell". dedicada als escriptors novells de Cata lunya.
JOIES. VERITABLE OCA3:0
I objectes usats de totes olas.
res. Preu fi g . 'rellena, núma
Dema, dijous. a dos quarts sic vuit
de la tarda. tindrit lloc a la sala d'acres
d'Acció Popular (correr Baix de S In!
Pt re, núm. 3) la serena conferencia
del cercle organitzat per la Joventat
Social.
Anira a carree d'En Joan B. Roen, i
(metan\ "Fas moviments

d'opinió

VISITF.S DF COMPIVMENT
Ahir al molí, el general Barrera va
:reto a la Diputació a immar 711 presiden accidtntal. senyor Marfil*. la vi.
cotnpliment que li havia fet el
dia ahans.
- -Ei.S NOUS DTPL`TATS
Ahir al mal í varen anar al Palea
de la Genenlitat alguno deis senvors
diputats governatius, si no dls mes im.
portants. dels que probablement es
montan m/s.
El -,nyor bar?, de Viver no va mancar-hi

0,

'QUIMERA DE ORCO-.

Babó

de moda "M‘Rvr.F1."

C

SO IETAT PROTECTORA
D'ANIMUS 1 PLANTES
En virtut dc renovació anual de arrees efectuada en Junta gener al. la
Jne a r1 e iva ele la Sneje-at Protecton d'Animals i Plantes de Cataltinva
ha rmedat constituida en la forma segfi nt: n - sIdent. Rafa l Masnnnst
vire-pres dent primer. L '-sis /hm*: vice-president aegon, Lintis Conmines:
LA

• 4c .
e , •r

a

coy«.

emulador, Manuel tresorer,
RaMon Tomàs 3 Alar); bibliotecari-

DENUNCIES 1 DETENCIONS
Han estat detinguts Antoni Diez C.
mines, Mona Moka Solano Me

anda«. han Gamo': assessor gente,
Pau Vida; 1 Ba aguer: encale: presiden' de la SeeeitS de Foment i Prosa
~da. Josep Paveo; goma 1 enimali

l
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GASETA BA.110ELOUNA
Sants d'avui: Raimon de Penyafort, confessor; Severiá, mártir; Climent, bisbe, i Favila.
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8125

a dólar..

182

3&'

MERCAT DE COTONS

1'1
151
. 141
. 1 I'
. 44'

Ne;
" mutes.

&Ir

Valora no inscrita en la cotització oficial de Barcelona

r

- -2
•• EV.0
6.5
"3*. • • • 9
01 Z. A. A 5% . .
794.5
B 44%1/2%.
"
t9'.5 6,
7
"
D4% ..
;re
"
EI /2%.
"
F5% . .
10'5
"G 6% . .
59'75
70'
"
5.. . .
"
3.. .
Fron. 1864 21/2%
" 1578 2 1/2% 59'50
:1'50
Directes 2 1/4% .
Rrus-Roda 2 1/4% 55'30
are
Lleydes .
57'53
s.
orenses Itt i%.

E 925
1'l
1917 A 95'2 9 1
"116662.
•
" c 990 5'20

7851

7165

»latea .
Sepan,. .

!Mima. .
AmemosOriol!
Orees .
noruega
ahumare&

5018
3

..

O mor« .

118111 .
Nova York
Portentl .
Sure18. .

83'5
.05 AIGUA, u AS I
ELECTA'.
d• 59
S'
"
•
•
•
top
Ni3 01 6%. . .
CITAT
„ • tows
Alossuas . . . •.
.0),
°
81 'o Almansas Altas. .
l=0 45%
85 50 Valen. 5 1/5%,,
25.d -

" D 1)&50
5% A esa 9,*zo
" li sar
" C
-0 i
D 9 '2. 9 5

g

I

Frailes.
tirares

CARVI DE L'OR

Olmedos or Alfons.
• Isabel
*el , 111 0
•
O la
• unten .

11014.41 .

OBOES. FERROCARRILS 0 3LIGACIONS FE5','413-

o:•65 98 5 O. Tres, 2. 1924 A Egrp
1921..
11122 erpo 17' 5 97'75 "
" B 11'2
9i•
Eixampla 1599
„ „ „F. "„ A un 6 '07 :5
1913
/r2 o icte.
"
2. 1923 A e 1:020
87'
1907
Bono Reforma
6180 41'.5 "
" 13
Careces 5501. .
1773
"
PORTA
nx 4%.
Carero ' var.
3,33 32'
Port de Be , relontH 88 7010t-Girona
4% . 63
" Melilla. .110215
Sevilla..
Andable 5%.
¡025
015.-slusei 64'
Secundarle
.
64'

LA

Amortitzable 4% . 99'
Amortitzable 5% .
Exterior 4% . 414
Banc ti Espanya. . g5
sane Esp. de Credlt
Done Esp. Rio Plata 145
Tabers. .
Surrra P. .
Sucres ora. .
Cedules. . .

4t93
4037
4160
18500
2632
2237
10225
30555

Copenhagne
Yokohama
BelOca
Noruega

SORRA DE P41114

ron• Irreg. eme.
tritertors . . 7 '1

Nord
atacara

Argentina
Montevideo
Nile

tu* 0
"
eSa b6 :o
°" . .• •. ••
0.0 Prioritat
setrzwles
..
4
,
5
az,

8..4

E.

"
" OH
Amortitzable 4% A
"11

78'75 7.;
74'5"
74 70 ".
7'
74'
*25 7158
iv
»25 78'2782
711.

1217
1010 B
917
1918 ß
1219
"
1920

:8 70
3 '56
0435
2224

"Ni

Vilialhes 4% . .
7.41
4% . .
o. :07 Aimanses
°mutes 4% . . .
o7
0,1 70.0 Tiricia 5% . .
3%,
Nord
1
tliP.
.0 FO
2.•
70' e
3.•
1053
67 15
o"

1:

71'
60:0 Ir"95
835' 9S1i.
7185
7:10
71F?i 78E

1

411

....nt- 1 ort. interior 4% A.
Ernorestet 1:
1 213. .Í 18"
7 .i f I 13
""
C.
C. C. Comuna/.
l .. 71 :e ; 2'52
11.
"
"
E.
DIPUTACID DE BARCELONA
"G al
E.717. 9 000.000 i. 75'5 1 7.1. ExterlOr 4% A.
5 00 e,000 . 7110
• 13.000,048 11. 74•2
C.
fr,""D.
" 13.000,000 C. 74'
8
Emls•14 1203
"
1904
" 1205
1996 A
/206 B
1006 C
1207 D
1910 D
1919
19/2 E
110.9 F

Frenes
S'Aseos.
Iteleues
Ltres
1.1111 res
DO lace
Mares
Corones

BORSA DE LONDRES

SORBA TARDA

AdUNT. BARCELONA

SONSA DE MADRID

l e,'

Alt

DEL DIA 22 DE GENER DE 924

menors. Dolors Saldes; mercats, Remei Semis de Vinyes; abolicionista de
les curses de braus, Anna Senye; escorxadors i transports de bestiar. H. L.
Iligman; ocele;, Manee' Sola : arhre3 i plantes. Lluis Sáez; animals
d'arrossee i cirrega. Joan Solé Phi;
secretari general, _loan Degollada.

t2
rl t4 f5u
ESTUFA J. 1111. B.
Valencia, 3 ('3 Velaron 747 B. P.
ORIT1'.'t RI
Ion enterrat l'infortunat Joan
Serra i Valls, cobrador de la ComPanYia d'Assegurances "Zurich", víctima de l'agressió ocorreguda el passat dijous al correr Alt de Sant Pere.
A l'acte, al qual concorregué en
representaciet de l'alcalde, el cap de
cerimonial En Manuel Ribé, constituí una sincera manifestació de condol.
Descansi ro pau
Aiiir

El. GOVERNADOR NO REP
Ahir el general Lossada no va rehre
el; r riodistes ni a mig, n ia ni al vespre, per no tenir res de nou que CO'
municar.
ghcies.

g

La rasa Bargua. del correr
de S:tul Pan, 38 , prou etrnoguila
per la SPVII artistica produrei,3
de capses de luxo. ens ha enviat
un bonie ralendari de paret.
Agertint l'atenció,
UNA DETENCIO ACCIDENTADA
Al carrer Marqufts del Duero 'Lea
detingut per dos guárdies de segurtnat
el carterista Antoni López. Hierro, ja
conegut de la noticia. Al moment de
la detenció es llanca damunt dele guardiva premien desarmar-los. Després,
en pujar les escales de la Delegació
es llanca contra Ja paret, produint-se
una contuNi6 al cap.
Va donar feina do debò als que l'escortaven.
D ENUNCIES I DETENCIONS
A instáncies d'Antoni Romero, ha
09131 detingut el seu dependen Tendor
Gómez. el qual simula la venda d'una
máquina de retratar que empenyori per
15 0 pessetes.
-Ha estat detingut Ramon Carretero López, per haver amenaçat de mort,
per qüestions de familia, a Feliz
Sierra.
-Al carrer de Fresser. núm. 1, (oren detinguts Ramon Sureda Barber i
Joan Montejo Arraus, pressump'es
autors del robatori comes el dia 18 a
Sauta Coloma de Farnes al recaptadar de contribucions, prenent-li roo
pessetes i una pistola.
RADIO CLUB DE CATALUNYA
Ea preste als socia que disposin d'aparell receptor, intentin escoltar Pe
minió radie-telegrißca gas per al

nostre Club, i amh onda de 200 metres, efectuará el Radio Club du alidi
(Toulouse) denla, dimecres, dia 23,
a les 23 llores.
Comuniqueu els resultats al Club.
En la junta general ordinaria d'enguany ha quedat constituit el Consell
directiu de la Societat Barcelonina
d'Antics de (a Instrucció, en la segiienf forma:
Presitlent, doctor Agell: vicepresident, Unís Torres Ullastres: tresorer, Francesc Taxonera; bibliotecari,
doctor Vila Cunver; secretari, Maria Balde de Torres; vicesecretari Josep Casanovas; vocals: En talla Valles, Manuel Ainaud, doctor Trias
de Ree, Pau Riera i Jaume Garcia
Alsina.
Per atendre millor els seus
clients i aglomeracions,
el doctor Riera 'Vaquer ha ampliat les lunes de consuilta
Ost! Instilut Fisioterapetific del
earrer de les Cort s Ca t a bines,
619, essent les que regeixen des
del dia 20 d'aquest mes, de den
a dulze i tle 1 res a set, i els fes.
(tus, de dett a dofze.
UNA VICTIMA DE L'AFICIO Al.
FUTBOU
A la clínica L'AH:mea va morir ahir
Antoni Blasco Rubio, jardiner, de 56
anys. que diumenge passat presenciava
el partit Europa-Martinenc enfilat a
la paret que de)ria al bereut de Lligavell. i que probali.ement per un demai va catire amb tanta desgracia que
es produi ferides i contusiono greus en
diferents parts del tos.
SUICIDI
Tirant-se del baleó d'un cinquè pis,
olor mati va posar fi a la seva exis.
teecia Josepa Cargué, soltera, de 24
aess.
Des de divendres falta a casa seva
cl jove Angel Gerabes, de 20 anvs,

d'estatura regular, bru. Anava amb
abrir gris. gorra i espardenyes; a 7017
du a vestit blau. Aquest jove, que pateix ole pertorbació mental. viu ami) la
seva familia al carrer del Tigre. 2,
guara pis, scgona porta.
E's setts pares agrairan lee referenejes m'e seis puguin donar respecte el
lela f

z

L'Academia i Laboratori de Ciencies Mediques de Catalunya, celebrará"sessió científica avui, dimecres,
dia 23, a les deu de la nit, en la qual
el doctor Noguer Moré presentarà un
tnalalt de "Glositis losangica mitjana ".
El doctor P. Domingo, fuá la comunicació ja anunciada "Estudie sobre febre de Diagnòstics serolägics".
Sucreres de mistan, amb tapadora 1 misa de metan. ben
niquelat, al preu increible de.
1'25 pessetes no els podreu
comprar minó a les Vaixelleries
Llufa INglada, Rambla de les
Flora, 8, i Ronda de Sant Antutti, 5.

P n VPS RELIGIOSES MOVIMENT MARiTIN
1

Quaranta hores: Església parroquial
de Sant Francesc de Pau'a: hores
d'exposició, de dos quarts de vuit del
n'ad a dos quarts de sis de la tarda.
- Cort de Maria: avui es fa la
visita a Nostra Dona dele Reis, a l'església de/ Pi.
Comunió reparadora: església
dels Pares Franciscano, de Sant Gervasi.
- Vetre; en su/ragi de les animes
del Purgatori O toril de Maria, Mare
de. les -animes.
BISBAT DE BARCEI.ONA
Diumenge passat tingué Poc la benedicció de la primera pettra del nou
temple parroquial de Santa Margarida
del Pcnedes (Monjos). Hi assistiren
el bisbe d'aquesta di5ccsi, doctor Guillomet ; cl doctor Boada, secretari
Cambra i Govern; ei mestre de cerim6cies de la Catedral, mossen Josep
Bruguets: arxiprest del Penerles; els
rectors d'Arlsós i Moj a: l'ecónom
ii Sant'ssitua Trinitat de Vilafran2a,
el, vicaris cle Monin; i Vallirana ; tole: les autoritats local, i la fami'i5
Albarez, que va cedir els terrenys per
a la :tova construcció.
A la tarda. el doctor Guillamet visita les obres de la nova església
Ct“teílvi de la Parea, donant nedres
per ;al que el prfíxiin mes es reprenguin els treballs tino que s'acabi la
construcció.
PELEGRINACIO A TERRA
SANTA
Els Cavallers del Sant Sepulcre,
organitzadors d'aquesta pelegrinacli\,
s'itan vist honorats ver una encoratjadora carta de l'eminentissini cardenal-arquebisbe de Toledo, doctor
Reig, beneint-los co la seva empresa molt própia, segons 111 ella diu,
dio la institució. D'arrett d'Espanya
es reben entusiastes adhesions, fent
esperar qtte aquesta pelegrinació sera de l'Espanya penitent i dels
creuats que van a reconquerir espiritualment els Sants Llocs.

BI3LrGRAFIA
TRANSFORMEM L'ESCOLA
I.a Fraternitat Internacional d'Educacié acaba dedil Ir el Ilibre " Transfermentos la escuela", del professor
l'Institut Rousseau, Ad. Eerriere.
L'obra es divideix en quatre parte.
En la primera assaja Fern/re d'esbrillar qui es el responsable de l'estat actual de les escoles, si els mestres, els
pares. els inspectors o l'Estat 1 ett 1;1
segona, estudia l'escola i les reivintlieacions de la psicologia i després compara l'escota tradicional i l'escota nova;
abdico la tercera a les noves institucions decents, al sistema Montessori
i Decroly. i posa de relleu ele resultats
que s'obtenen; i en la guaina Presema
tia avant-proiecte de reforma de ledisoció pública a Suissa, que és una
bella orientació per a tot assaig de
millorament pedagògic.

Pel caricter profundament prktic
del llibre i ractualitat del tema cl
creiem de moka militad per pares i
matra.

Valxelts entrats
Vapor espanvol "Mallorca", de
Palma, ami, arrega general i 64 pe
satgers. Amarrat moll de le5 Drassanes. Consignatari Companyia Transmediterränia.
Vapor alentar-y "Ingeborg". de
Nesvcastle, amb carbó. Amarrar moll
de Poncnt. Consignatari Enberg.
Vapor noruec "Imperator", de
Newcastle. aun) cansó. Amarrat nioll
de Sant Bertran. Consignatari Gilabert.
Vapor espanyol "Tito", de la mar,
amts peix. Amarrat moll de Llevant.
Consignatari S. A. de Pesca i Naves
Vapor espanvol -Trini", de Cartagena, anda arrega general i apassatgers. Amarrat 111011 d'Espanya \V.
Consignatari Ramos.
Vapor "Giussepe Soncino",
d'Alexandria, ami) carrega general.
Amorrat moll de Sant Bertran. Censignatmi Manan de la Torre.
Vapor espanyol "Norte", de
amb cantó. Ainarrat mol! de Ponent.
Consignatari Argimon.
Vapor suec "Nordia", de Ne-ecastle, amb carbó. Amarrat moll
Sant Bertran. Consignatari Enber.z.
Vapor espanyol "Sagunto", 'e
Cartagena, amb cárrega general i
passatgers. Amarrar moll d'Espanya
NE. Consignatari Companyia Transmediterrania.
Vapor espanyol "Roberto R.",
d'Almería i escales, a inheärrega general. Amarrat 111011 de Muralla. Consignatari Ramos.
Vaixella sortIts

Vapor danès "Walki-ian", en ¡last,
cap a Valencia.
Vapor espanyol "Angelita", amb
el seu equip, cap a la mar.
Vapor espanyol "Roger de Flor",
de transit, cap a Valencia.
Vapor espanyol "Cabo Sacratif",
ami) càrrega general, cap a Bilbao i
escales.
Pailebot espanyol "Tantita", amb
carrega general, cap a Pahua i escales.

La

Musica

ORQUESTRA SIMFONICA
L'Orquestra Simiemica de Barcelona
prepara el segen concert de la ts serie de l'alinees Liriques Populars,
que tindrà lloc el propvinent diumenge a les onze del mati, al teatre Eldorado. El programa d'aquesta audicid está format per la famosa Simionia Pastoral, de Beethoven, i obres escollides de Gluck, Wagner, blendelssohn i Ravel, donant-se en primera
audició "Dues Gynenopedies" del diecutit compositor trances Erik Satis.

Dimecres 23 de gener de I924

LJsquil topidi a
po!s g ire teilistes prs
felüGleS diSSidelliS

Hiri schiclð, preiiiint de la Reichsbank, inforffia davant del

Mr. Baldwin presenta la &Monté del
Govern : Baena/ Macdenald
forma gabinet

Roma, 22.-El Papa ha autoritzat
funcionament de les Associacions
ediocessanes
franceses i invitat els
bisbes de Franca a assajar llar
priCtka, encara que sense recontara r concretament llar creació.
LA CARTA DEL SANT PARE
/115IIES DE FRANCA RESPECTE LES ASSOCIACIONS

DIOCESSANES

la
Roma. 22.-Es molt comentada
carta circular que el Sant Pare ha
als arquebisbes i bisbes de

dirigit

Franca a propósit de les Associa-

cions diocessanes.
Despres de fer un breu historial
de la ‘jiiestib, declara que li ha estat
n'Ice dificil de pronunciar-se, per tal
com no volia separar -Se de la guia
trucada per Pius X. i que despréa
d'un letingtIt i pietós estudi de la
eüest ij, . va creare convenient declarar que la Santa Seu no s'oposari%
a que es les un assagi de les esrtentades Associacions, "pro bono
Faeis .. . si be són diferents de les
(ue en altre temps va prohibir
Fies X.
Fa moltes salvelats per tal que aquest
czasentimen t de l'Església al funcionarents de les susdites Associacions no
gui interpretar-se com una contraa les prohibicions de Pius X.
es circumstancies han canviat
i que amb el dit iermis no es
cica sind d'aplicar un remei a mals
rijors i de tornar a fFsglisia a Franca una situació jurídica una mica mes
,d-.1e. No es, dones, desig de con- .- Església amb les Uds
laiques. envers les quals VEAes declara obertament en con-

LA SESSIO DE LA DERROTA DELS CONSERVADORS -:- EL NOU GOVERN LABORISTA -:- LA
VAGA FERROVIARIA -:- LES COMPANYIES DISPOSADES A NEGOCIAR
El Gavera
conservador ha dimitit, i la seca diLondres, 22 (urgent). -

missió ha estat acceptada pel rei. -

Hayas.

Londres, 22 (urgentl. - El lider laborista Mr. Ramsay Macdonald ha cstat rebut pel rei en el Buckingham
Palace a miaja.
Mr. Macdonald ha acceptat la missib
de formar un Govern sota la seca presidencia.-Havas.
APROVACIO DEL PROJECTE DE
CONTE.STAC IO DEL DISCURS
DE LA CORONA AMB L'ESMENA
LABORISTA
LA DERROTA DEL GOVERN
Londres. 22 - A la Cambra dels
Comtins feu aprovat per 328 vots contra 255 un projed:e de contestació
discurs de la Corona, en el qual s'incloma l'esmena proposada pels laboristes.
Després es va suspendre la sessió fins

ri
Londres, 22. (Urgent).-L'A.

gancia telegràfica russa antmeia que Lenta mor( ahir.-IIavas.

den disposar, dirigint al ~ala
temps llurs esforeos a establir
un server regular.
El públie ha aceeptat amb
flema les conseqüencien de la
vaga, esperant que arribi una
millora en els serveis.
Per ara no s'entreveu cap intervenció per resoldre el conMete. - Hayas.

aval.

LATUR ES PARCIAL
Londres, 22 . - Els lelegraMes que es reben a aquesta capital, procedents de provincias.
demostren que Patee del servel
de ferrocarils de parcial.
El Sindical de maquinistes I
fogninera anuncia que tots els
membres de l'esmentat Sindical
han respost a la crida i que, a
rni, e a mes, molts rnebres de la
Federada Nacional de Ferroviaris s'han declarat igualment
en vaga.
Referint - se a aquestes afirmarines, el secretad de la Federada ha manifestat que solament pren part en el movtment
una infla part del personal. rar
la gran majoria del mateix continua treballant. - Bayas.

La onort de Lerda obre un interrogan' ple de suggestions, no salamen .
en la vida politica mu sa, abad es la
político internacional. La desaparicie
de, la balasta paliara mundial del pea
enorme que significara la personalitar
de Lenin, el cap, el teorittador del bolse pimse, pot ocasionar canvis ben sen-

Núm. 36

Louis Hémon

Maria

Chiliihifig
(Continuació)

instes i fogainers deis quals po-

manea de vagons.-Ilavas.

dit proa que be delires per a
mi; però rada vegada s'havia
posat a eridar: "No e enidis
d'això, fu... No et ruIdis de
res... FPS-rrio farra." I ella reia
per enenratjar- m. per?) jo m'a-

via claps de pastura entre les
roques, ene ihrem posar a

rt.-mas-a que havia palit. i q4un
eslava ullerosa de fadiga.

"Aleshores, agafava la 'tova
riostra) i mo n'anava ni linee.
i ele cops que &ma ya als bedolls erPn tan forts quo l'oren
sallar trossoç oom el puny, i
m'anava dient (pie lenta una
dona roan cap nutra. i que si
el Bon Ddtt cm g.tiarilava la me...
va salut ii faria una bella terra..."

'1 després. vot aquf que a
Julio? ni pou va eixugar-se: los
v aques . no tenien aigua per a
llar, sed i quasi van aturar - se de
donar lid. Llavors. montee .ja
era al bo g e, la mare es posà
fer viatges al rica. amb un perol
a cada triä pti . jant i .dPII
Cops SPgIli13 ami) ele seus per ole pisas, ele pone en l'arena
es coladissa, fine quo linvia attabat d'emplenar un quarlä. i
(luan el quarta era ple. el posa ya daill d'un earreld i se
n 'anava a huidar-lo a la gran

tina que hi havia en fet elne de
les vaques, a més de tres con48 - pasees de la casa, al peu

de la !ella. No era pas treballl
bada
dona, aquest, jo

La ¡dula osp e frgava Maje-lamenl a la oniada: vegades
un rop (Ir veal vonia a Inetriar
la finosfra ami-) goleo prennfs
quo s'eernInven ale seguirla,

'mini ith g riinos le& es. sobro el
vides. Unes guantes llores mies
de ¡Alija i aparox o rin la letra,
formant-se riernle a nIs eis
rnerne: une (manis dios dreprft e s o strulrien de boli nou

saltante

-Quan viurem prendre una
afea terra utah do MIstassinieonlinnii 'Samuel Chaprielainrva ser el miela: treball dur i
patimont, tant per a edil com
per a mi; pera sempre valentai
de bon humor... Lla d rem en
ple bolas; pera com que bi ha-

Parle, 22. - El director del
Bann de l'Imperi, Sr . Schacht,
arribà ahir a les dues de la tarda a aquesta capital, per assistir a la reunió det Comité de
perita, que havia de tenle lloc a
les tres. - Hayas.

La trauseendOncia de la mort de. Lenin
de m ostra la influbwia cpw en vida Sinpasé aquest borne, la personalitat del
gura rrsid borrosa duran( la !larga gessació de la gran sotragoda qur osfotidra definitketnc ut l'imprri dels tsars.
Ovan pri orlan. del Ilisset rsda t 3 la rerelució dels men.revister, Lcinin i sis
bolsevistes :vieren que era arribada
l'hora de trochar la gran conrellsib. La
rrtbrica ale Kerenski els &t'Id el tenzps
safirient per prendre cpw els
baria de fer saltar al cap de l'Erra( per
dirigir els destins de la Rtissia revolu-

Va callar encara tina rstona,
desprit s torna a parlar espiardan? fixament Maria eran si
filguAs fer-li entendre hé el
que anava a dir.
-Era al setembre; el lampe
que lotes les Wslies del bose
es tornen dolentes. Un borne de
alistassini que balxava el tau en
bid s'havia atara( vera casa i
ans havia ad: "Tingurin cumple
dula els mondas, que els osmon
van venir la selinana pa.sadn.
n prop ele lea cases, a matar
lana saidella". Llavors In more i
jr) anar aquella larda a
vollar In praela. per fer entrar
els mollrins ni dos, a la ni?,
que nls ossos no seas menges•

sin.
".In nativa per tan cristal ¡

per l'allre. perlita els mollons
veras.
s'esgarriaven entre
Era en fer-se fose. ¡ 1,11 a•upn
leziln Laura qllo dado: "Ala!
els maleits!" Ili linda beellee
que rernit g avrin en la brnssa
era fhel de %muro quo pnr erre
molturas. perqu6 en de hosens.
cap al vespre. ells manen: fatal
laques blanquee. LInvore cm
vaig posar a rerrer lant vous
artig poder. amis la destral a la
mà. La leva mare in'ho va con.
tat mes tard, quan drem de

EL SEGON COMITE DE PERITS
CANVI DE PUNTS DE VISTA
Parle. 22. - E Isegon Comitè
que presideix el senyor Mackenea, va procedir, en la so y a reunió d'ahir a la tarda. sin canvi de 'punts de vista. acordant
oir asen l'informe del senyor
Schacht.- Hayas.
DISCURS DE Mr. MACKENNA
Parte, 22. - En la reunid celebrada pel segon Comité de peras, el president de l'osmio:CM
comité, senyor Markennaj contestant el diseurs del president
de la Comissió (le Reparacions,

cionaria.

Des d'aquel 1 otoment, la figura de

Lrnin

adquirí tina magnitud tahura

extraordinaria que la sera obra

a tot-

del
ho ra influí. au solanrcnt daniunt
rfc Ioocas vastis sim país. sind dannott
de persta l'Esmera . Atad, per sacan-mia
pectiva histbrira i Irr falla dr donnwntarió authituril suficirnt. to difinfitat d'agnest
cil de adiar la perso u
d'ai.rb tau Iirun
borne. ¡'erb
estat .ion de les primer-cs.
n• eif qur
nrirntscr la p. :mera de les figures /•
tiquet del sea temps. - (N. de la R.)

senyor Barthritt. digm , que a la
seva manera de veure IMbra que
Itaca de portar a cap Pis dos romitA e3 una preve mes de la
cooperare') sincera que s'estaItleix entre ele que forme rompanye en la gran guerra. Afegt

Illat del resultat del seu recent
vlatge a Paris.
El senyor Hoesch ha. ajornat
per alguns dies el Sets viatge a
la capital francesa.
Segons el "Lokal Anzeiger",
el Govern nito adoptarà cap decisió abans que s'aclareixi l'orientaria pollitica que pugui fixar resultat dele trebaills de
la Comiseet d'enquesta el canvi de Govern de la Gran Bre-

Ddrrera hora
I-LuNA

BOXA

Aquesta m atinada, al Carel
Barceloni . s. que eslava pie a
vossar. Jim Moran ha batut
novament Pere Saez per jemes.
El combat, que ha estat dispulat en 12 rounds, s 'ha desearollIal gairehe sempre a distisnota. Jim Moran ha estat
misa treballador i ràpiml. atacara crintinuamont. Saez s'ha
distingit mes en l'esquiva i en
l'antillació de l'atac contrari,
qur no pas en l'efeetivitat del
Ele restellat dele altres combats de la reunió san els següenI s

Mulat i Garcia !oren match
nulo
Yound Aracil hat Mornpó per
punts.
Blasco hat Brown per punts.
Vallespin bat You You per
muele.
Jim Moran. en esser erecta mat vencedor du' Pere Saez,
challenger oficial del Camelonat deis welters. ha repta el
campea que es Ricard Alis.
Aquest repte no vetee ésser
pros en considerada per la Federad() de Thaaii. entre altres
causes pea-que la seva
cia/da de bexador t. o francesa.
tornada a casa:. ella havia vist
un moltó ajagut a torra, inda.
i dos össos a aunt menjarsea. Aixü colada un hon borne, gens espantailis, i li fa
plantar cara als Assos en so_
ami, un fusell:
Ininbrr,
i quan es una doaa. !Setter' ros
a la ma. el millo!. mts pot ter
1 6 5 escapar-se i ningt1 no I.,
res a (1,r. l'ere, la mate va replegar una fusta de terra ¡ va
als össos,
ciírrer de drot
4 . 1 . 415/11-n1s -Iti: "late nostres ho-

Mes null uns grassos t... Fugin. gratis Iladregots, o uc faré
mal!"
"fui vela arribar galopan(
tant (ami podia a D'avíes ile les
soples; perä quan la vaig atrapar, els Assos fet esrapols, hose endins, SrnS p dir
'res. tot Ilastimosi i s, perquii ella

els havia espantat rom cal'.
Maria escollava, aguanlant
i es preguntava si veletaleement era la seva mere 'la
havia fel alai), la seva maro que ella hevia eunegul semper dolo i padree i que no
basis dona, mai cap surra a
Telesfor Sense asseure-se'l de
seguida als genoles per ad:insolar-lo, plorael amb edl i dient
que de pegar un intant n'hi ha
per 'rellene el cor.
El eurt aiguat de 1. primavera ja haela ,finite IIItuita

Nàpols, 22. Segons la en4
burra"; els feinstes disidente
provocaren incidente desagrad
dables en una cerimònia feixis.•
ta celebrada ahir, originant-se
amb aquest motiu una sang.
nant topada, a conseqüentia de
la qual resultaren nombrosos

tanya.-Bavas.

UNA GRAN MAJORIA ES DECLARA CONTRARIA AL GOVERN DEL PALATINAT
Londres, 22. - Contestant a la
Cimbra dels Comuns a una interpelan" el senyor Mac 1-:eil manifes tä que del rapport telegrafiat pel
delegat britänic senyor Clive sohre
la situació del Palatinat, es dedueix
que una majoria aclaparadora s•ha
declarat oposada a un Go c ern autónoma, el qual no podria existir mai
sense Tajut frandis, ja que seria destituit immediatament que l'esmentat
projecte fos retirat.-Havas.

que l'existencia d'acinesia cooperad() es la linee sobre la (vial
han de treballar ole I lass comitas i que constituirla Hato
de frobar tina solocid. l'abjacte que el mOn torni a gaudir
de rail i de prosperat al.
Ararlä enalt int les dots del perit nord•americä. Senyor
son, i donare grìteies als seus

LENIN aloRI SOBTADAMENT
ITelsin g fors. 22.-Fn despatx
(le NI r n SO1 . 11 anuncia que el senyor Lenin va morir so/aladament atila . al VeSPre, a les set
menys den mintits -1Iuvas.

DEI:3AR(

El l'ipa ida d
cimal it la late
en liman t tino

LA REUNIO DEL SEGON COMITE DE PERITS.
DISCURS DE MR. MACKENNA -:- LA QÜESTIO
DEL PALATINAT -:- UNA GRAN MAJORIA CONTRA L'AUTONOMIA

soltretot ara que annb la pujada al
Poder deis iubcristes ongle sos acaba
d'operar-se una de les prenotares h olitigues on6s interessants i mes arrisca.
des, especialment per al matrix socia-

criar moltons. l'ata tarda...

Pis

Comise de ?N'As

sibles en la situació politica del Incin,

El senyor Baldwin proposà que sigui!, ajornades les sessions de la susdita Cambra lins ella de febrer vinent.
-Hayas.
EL DEBAT QUE PRECED1 A LA
CAIGUDA DEL GOVF.RN
Londres, 22.-Ahi r a la Cambra deis
Comuns, durant el debat polític en el
qual loa derrotat el Gaveta, rCX-1111nistre 'liberal Mr. Santos dirigi repeREDUCCIO DEL TRAFEC
tits atacs contra el Govern.
Londres. 22. - Durant el
El senyor Austin Chamberlain
träfec a les grane
que cn les pròximes eleccions el país din ol
lides ferrovihries queda molt
vo:arit a favor del; laboristes o deis
reduit. A les barriades extreLe consentir el funcionament de les conservadors, afegint que no tornarla
nace. ell cama. funeionä norAssociacions diocessanes no vol l'Esa donar el seu vot a aquclls que traigisia a donar entendre que ha de ces- cionaren la confiança que en ells va malment.
Tamhe funeinnaren els tramS37 la noble rivalitat contra les Beis
posar el país.
honi al seu poder espiritual. ni que
Mr. Baldwin explicä els resultats vies. antemnibus i metropolitä.
-Hayas.
amé impliqui una renúncia a laborar
(Idde la sena política, afegint que no
per la justa restituei6 dels lèns que
problema per rcsoldre, excepcap
xa
ELS MECANICS VAGUISTER
I: t'oren llevats en portar - se a cap a
que ée
te el de les reparacions. Digne
Franca la separació entre l'Església 1
PROPOSEN OVE ES REPRENl'únic responsable de la política que
l'Estat.
ha originat les eleccions.
Grf LA DISCISSIO RESPECTE
Desprès d'exhortar amh paraules
Creu impossible Mr. Baldwin que
ELS SALARIS
vira unció apostblica els hishes. arqueels soeialistes pugtia constituir un
li , hes i sacerdots de Franca a qué na
Londres. 22. - El "Daily
Estat
socialista
complant
amb
una
tersIefalleixin en cap moment Ilur zel en- cera part dels vais de la Cambra.
alail" afirma que les Adminisvers e's fictelk: el Sant Pare din que
Macdonald va defen s or el pro- trarions de les empreses fea.ha de coniissar ingènuament que. en
rovihries angleses han rebut
grama laborista. afegint que csperava
«;ertnetre que les Associacions diocessadel Gavera conservador una lletra (le la ' Societat de me•
funcionin amb l'assentiment de que la derrota
eludes vaguistes proposant a
seria un benefici per al país.
-esia, s'absté de manar que les
les Companyies que es reprenVa fer observar que la Cambra ha
serà consigel la discussi6 respeete de la
carta acaba expressant la seva d'adoptar una decisió que
qiIeStid deis salarie. D'ésser
derada co la història com un bé real
..-.ert en la miseric6rdia de Déu.
verla aquesta noticia. semilla
• lluminarà amb la sera saviesa per al país.
l
tnt
que es reuniran duran( e tI maEl partit latorista-ale gi-f an
cas, i ni consentirà que es
el
que
ti d'ay/id-Hayas.
:emptats mis enllä de lurs for- el que sàpiga per tal d'evitar
problema de les reparacions trenqui la
- T lavas.
!.ES COMPANYTES ESTÁN DIS.
und del partit.
es procedeix a votar, POSADES A CONFERENCIAR
continuació
A
MEXIC I EE. UU.
arnh el resultat ja conegut.-Havas.
• AMII Fi, SINDICAT
11ACDONAL OVACIONAT
departament
d'Estat ameEl
.
Londres.
22.-rMs •atirectors
Londres, 22.-A la Cambra dels
rica aconsella a una Compa- Comuns fou acollida amb grano do los Cornpnnyirs j e ferroearrils han re-infestai als fogairmrs
nyia petrolífera que es sot- aplaudiments l'anunci formulat pel i mnquinistes mantenint les
senyor Baldwin de l'acceptació de
provee-lento proposicions que remeti als rebels
la dimissió dcl Gabinct.
nten el Urnit de les consva York, 22. - El Departnment
Els laboristes ovacionaren a la sor- pres e
, per a les
t'E -rat ha aconsellat a una Companyia tida el senyor Macdonald.- Ilavas. cessions possibles
Companyies. i afegeixen que
unericana de petroli amb residencia a
Alguns noms del nou Gabinet estan dismasals a conferenciar
Tampico que accedeixi a la indemnitdesidia el
Londres, 22.-EI nou Gabinet ha si aial ho
ricid de quatre cents mi/ chillars que
l'actitud actual del qual trape eci,-eix el general Huerta, en cl ras quedar constitult de la manera 5ecae aquest es mostrés disposat a eom- güent: Presidència i Afers estran- deja Iota reunió.
Part dels fogain e rs f maqui,tlir la sena amenaça de destruir es gers, Macdonald; canceller de FEchiyre2letats de l'esmentada companyia.- quier. Snowden; Guerra, Vals!). - nistes vagnistes han reprq,s
treball perqu6 els makninistes
Ha' as.
Hayas.
de la Federad(' Nacional de No.
L:CENDI D'UNA REFINERIA
que s'uniren
El conflicte ferroviari
thin g linn i
SET BOMBEAS MORTS
als vaguistes. reelamen anar a
1":*.tsbui: g (Pensylvinia. E. U.), 22. No s'entreveu, per ara, cap
tina vaga narionla.
• incendi ha destruit una refineria
solució
A conseqüencia de les eire sta poblada.
,
Londres. 22. - Les compa- rumsthneies actuals 6s molt
• diren els bombers, caient-ne set
nyies do ferrorarrils s'ocupen probable que OiS ministres de
.,a caldera d'oli bullent, rnorint
amb Iota activitat ele sabor arob M10171111 i del Dais de Gales ha
• 45.
exactitud el nombro de maqiii- gin do erssar en el trebon per
• rament hi ha alguns ferits.-IIa-

LA PUBLICITAT

D'ITALIA

LES REPARACIONS

D'ANGLATERRA •

EL VATICA

EL CANCELLER DIU QUE LA
POLITICA QUE CONVENIA
SEGUIR ERA LA DEL SENYOR
WIRTH
Berlín, 22.-El canceller, senyor

ferits.

La pedida ha practicat amb
aquest motiu etnquanta deten.v
cions. - Hayas.
LA PROXIMA FIRA INTERNA+
CIONAL DE MOSTRES A MILA
Roma, 22. - Del 22 al' 27
del vinent mes d'abril se cele/varee a Milà la Fira interna-.
rional de Mostees que anualment organitza el Comitè permanent de la mateixa.
Per la perfecta organització
dele diversos serveis i la importància 1 grandiositat de les
installacions, .entre les quals
sobressurten molts pavellons
estrangers, té equesta manifestara% de la indústria una notad
ble importencia per als expon,
tadors estrangers.
Amb motel de la Fira, el Go«..
veme concedirä una important
reduce«) en les tarifes ferro-.
vihries i marltimes per al trans
port de moetres i viatgers directament a Milä. - Hayas.

Marx, ha cleclarat que la política de
l'ex-canceller Wirtla era l'única que
convenia seguir en l'actualitat -Hayas.

rollaboradors per haVü!..¡O

menat per a la presiencia. Bayas.
L'INFORME DEL sliNvon
stmicuT Al. t•IOMFIE
PERITS
París, 22. - El Comite que
presideix el general senyor Deaves ha l'informe emes pel
senyor Sellar/d. no havent-se
facilitat a la premsa cap cernunicat de la reunió.
Segons iii formes obt inguts
de personalitats autoritzades,
el senyor Schacht ha contestat
punt ver punt les preguntes
formulades pel Comité, citant
gran nombre de -.cifres en traelar de les diversos ernis.sions
Tetes pel Reittlisbank.
Alai maleta ha facilitat explicacions detallarles respecte
la moneda que actualment este posada en circulació. donant
comete it l'ensems de la crea cid d'un nou establiment bancari que lindrit per base un capital en or. internacional. que
estarä enearregat iremetre un
nou paIrd monetari que tinctra
cure torees i que servire per
substituir progressivame nt les
diverses moned e s existents en
ll'actualitat.
El senyor Schacht espera
contenir alai Vespeculaehl sobre les divises estrangeres i
aconseguir la repatriació deis
captlals alemanys evadits a les
tranger.-Havas.
ROCHESBERG E.XPLICA ELS
RESULTATS DEL SEU VIATGE A PARIS :: VON HOESCH
AJORNA EL SET' \l'ATOE A
AQUELLA CAPITAL
Beeltn. 22. - L'industrial
aenyor Rochesberg ha conferenelat durant tina hora i milja amb aun dele rape do divisiuh.
del ministeri d'Afees • estrangers, donant-li compte dala-

STRESEetANN DESITJA QUE
ES CONVOQUI LA COatIaSTO
D'AFERS ESTRANGERS
Berlín. 22. - L'ex-canceller Stresrmann ba fet saber a la fracció socialista del Reichstag q ue és Parti
ComissIG-dariquesconvl
d'Afers estrangers.-Hanas.

FRACAS D'UNES NEGOCIACIONS ANGLO-ALEMANYES
Berlín. 22.-Segons la Caseta General d'Alemanya, les negociacions
anglosalemanyes relatives a l'estabiiment «un irtMost de 26 per ccnt sobre el valor de les exportacions, ha
fracassat per haver-se negat Anglaterra a len la rnés patita concessió en
l'assumpte.-Havas.
VAGA RESOLTA
22.-II 0 acabat la vaga de
inet1.1ä .:gics de Betathen.-Havas.
NOTICIA EXAGERADA
Londres. 22.-Inform e s brithnics te Colänia sena/den in_
elidir que el pretingut bloqueig

apareixia darrera ele nevels, )
cruel una cara curiosa que vinenes a rollre la neu ltivernettea que quedava despres d'aquesta primera pluja. La torra
tenia semene una blancor uniforme: oil silente prefund de la
nit anunciava que encara passerien tarea eli Pa abans sentir-se el hm Itunye ele les grans
caseates; per?) la tebia brisa
xitixittelava encoratjaments i
prometerices.
Samuel Chapdetaine va callar
una estona. ame el cap Mole
nat. les mane sobre els genolle,
rroordent ei passat i els anys
frasees, idees, no gens menys,
d'esperam. a. Quanti va tornar a
parlar ho val fet ;Mil) ll1;11
atila una mena si Itu-

.1P.tibrinnt.

maleerimiea.
-A Normandie. 1 a Mistassi_
ni, i eti Pis altres lloes on
hetn pa g sal. vnig trehaliar
ea. seimpris ; nittuti tus pol dir cl
erintrari• Vaig esdarir foro
l'anegu e s de hose., i vaig bas-

tir t'asea i granges, pensad cada roe que vindria un dial que
lindrIrm una bella lerra 1 la leva nutre pillen viere com les
dones( de les velles parrequiee
amb belle campe nus a banda
i batuda de la casa. tenle cuna
la mirada popies abastar. un
hort emb Ilegums. vaques gres tes . en ela lanceta... I vel eQUI

a la zona brilitniea es una noticia quo s'Im exagerat extraord asa rot ment.
El trefee fmmti simplement I)
mitat.
Les comunicacions anda alemanya no ocupada segueixen
realitzant-se Ilinrement i confirmen les discuesions amb ele
(il ante . -1-lavas.
Londres. 22.-Una nota que
publica PAgOncia Reidor sollicita deis funeionaris anglesos
do la zona de Colänia que enviin una informad() respecte de
los mesures adoptades per les
autoritats franceses per restringir rl SerVei ferroviari, i espreitiquin la seva naturalesa,
indicant tarebe l'oferte probable que tinguin aquestes mesures en ço que es refereix a . la
zona de Codeinia.
Els cerdee autora zats creuen
necessari i convenient que no
es concedeixi a aquest assumpte una importancia excessiva.llevas.

TOPADA DE TRENS

Berlin. 22.-A l'estacib de Darmstaat un tren de viatgers ha topat amb
una locomot o ra, resultant ferides
persones.-Havas.
UNA CARTA CONFIDENCIAL

SOBRE ELS SALARIS

Berlin, 22. - Els diaris d'aquesta
capital publiquen una carta de caräcter confidencial cursada pel ministre de Finances al ministre de
Treball, en la qual aquel' feia constar que els salaris de les indústries
particulars i ‚Id comerç en general
són massa elevats, i que cal que
acabi aquest estat de coses.
HA ESTAT AUTORITZA DA LA
REAPARICIO DELS PERIO-

DICS ULTRANACIONALISTES

Munich, 22.-Von Kahr ha autoritzat que torran a publicar-se els
periòdics ultranacionalistes que van
ésser saspesos fa algun traps.-Havas.

PER RECORRE REN ALÇADA
CONTRA LES EXAGERADES
INDEMNITZAC I O NS PER
DANVS DE GUERRA
Paris. 22.-El Consell de ministres
acordat en la sena reunió d'avui

presentar al Parlame nt un projecte
de llei pel (mal queda tacultat a titol
extraordinari el ministre de les Regions alliherades per tal de recórrer
en alzada contra tots els desitjos
eme fixin en una quantia exagerada
incieranitzaci ons per danys de guerra.-}laras.
EL RAPID BORDEUS-CETTE

MATA VUIT OBRERS
Bordees. 22.-En veden evitar isser

atropellats per un tren de mercader/CS. vnit treballado rs de la via ierria,
s:s deis quals crea espanyols. han estat agaiats pel räpid Bordeus-Cette.
El Set ha ocorregut a les inunediacions de l'estada d'Agen.-Havas.
LA PIRATERIA A LA XINA •
VAIXELL SAQUEJAT
Hong-Kong. 22.-Un grup de pirates ha atacat i saquejat el vaixell xines ''Tai Lee", que transportara trescents passatgers. Un capità i un guerdia del vaixell han estat moras.
Els bandits se n'han endut un considerable boti i han guardat en llar
poder els x:nesos, per obtenir-ne
rescat -Hayas.

costal, i vea aquí que aquest
lloe del qua' sentia parlar. que
vist mai i on encara
j0 sin
no hi havia em posara a
tenir fam i set le??, cona si fos
el 'loe on jo llagues nascut...
"En aquells leerme. (luan s'havia eallestit lis feina del dia. en
hort ba per culpa meya!
El penediment l'estrenyia;
ramales de quedar-me fumant
Ida anar el cap, els.ulla en Nora l'estufa, anexa a aseeure'm
!M'a.
al reptil i ni'hi eslava sense re-Alguna vegada. desjunte tunear, eran un borne que enved'haver passat tiinc o sia anys
ra la so y a torra, i tot el que veia
en un 110e. quan tot balee anat
davant men: el que Je maleta
be, ene-maleen) a tenir Ittla h e - havia fet anda 'antes penes i fal'a propietat: pastura. grane tics. ele enrnirs. loe Medres. l'es!roscos dr terra a punt do sem- pedat que tapava la vista. l'obrar, una casa tota tapissada diava. fine a enfollir.
ner dins rimb diaris alustrats...
"Alesheres, la tova nutre ve-,
'Venia gent a establir - se a l'en- nia hteì darrera lomee fer reespetoril noetre; nomes ralla
mor: tambe es mirara ele nosrar una mira. treballant tran- tres tiene: i jo sabia que al fons
ene
Itaurfem
trobat
qtiillat ment. i
del cor eslava contenta. porqué
al mig d'una vena parräquia. en
alta rorneneava d'assemblar-se
Laura hauria pogut fer'una vida a les %p iles parròquies on havia
folie... T despees, tot d'una. el estat (riada i cm hauria volgut
y en' em fallava: ena sentia em- pasear la seva vida de mullese
bafat de la feina. embafat
Pera en lloc de dir-me que jo
pele: cm posava a odiar la cara era un volt ximple i un foll de
de la gent (me prenia trossos voler-me'n anar, ram tantas do.
vera noslre i que ene ventee a nes haurien fet, i moure'm
reine pensant que estarlem gresca per la me ya tonta, ella
contente de tenle visites. des- no fein p iad sospirar un ale,
pees d'haver vierta lant de pensant en el sofriment que
temes. Sois. Senlia dir que mes nazis a , començar en un ANOS
lluny. rae a dalt del Rae. en el
boee, hi havia bona terra; que
' genl de Saint-G4deon parlava
de prendre trossos en aquell
que ha mort. lanmateix, en un
llar mig salvatge, lluny de les
autos t'ases i de les esgInsies.
tan a prop del bese que hi
nits que se sent el cril de les guilles. 1 As per culpa nieva quo na
mor! en un Roe cate aquest;

EiKvvr

LA PUI11.101TAT

EL hilan SABÚ PER A LES MANS

EL DOLOR
DE REUMA

Es antioeptie 1 tren
teta mena de tinta,
gritases, verninsos,
oda i tata altra

ROSA

PASTA

¡Magras då asexime de

RONY()NS

NEURALGIA
LUXACIO
i &Breo, es calma a Yace ando

aubstänela grei-

una friese de

ULMARIOL

Es indispensable
per a tots els casos,
car si és precie pot
usar-se sense signa.
En venda a totes les

drogueries i

pomada per a Cm extern.
sits: Farmacia bloatá, Passeig
de Sant Joan. 87; Segalä. Vidua Alsina, Sal" Dr. Andreu.
PRidAFIAT EN ELE
LABORAT01113 »NATO
PALAUTORDERA

derrés establiments

pinumutuinatommummummummion:

m t

o%

Els cabells blanca. generalment,
predisposen favorablement. Devegades, el tenir cabello blanca imposibilita de trobar une col-locació. Encara és piljor la simuló que aquest mal
crea a la done, que la fa apareixer
com a vello I que por dependre la
seva felicita? coniugal de l'apandó
precoç de cabells blancs.
No hi ha mea remei que tenyir-se.
1 si 'a tenyeix amb Algoa entorilas
ningd ho conencera, ni le de la tiesa

g

(Fundada ea
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Doled« «a el Costado,
Los Emehwas flileock los alisios
Proa10...1 al mime tiempo fortalecen
el cenada y die energía.

El Emplasto Alleock es el primigv0 y legitimo. Este Empine

• tot arrea e 1 pto. la misa

es el remedio universal y se vende en todas las honras del
mundo civilizado. Apila:dio donde quiera que se sienta dolor.

Cuando mutada una ptIdora

De4s11 generas

"j

A.

PNB

Pase« de la 1,disdrto, 14.. 5ARCIELONA

renta/.

2 Píldora Brandreth (Fund.

en

ry52.)

estatiktimet. &de, reg ar da Cobees. itsswatteenntentes. onellseete% Iran
PE VENTA EN LAS
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EXPOSICIO

D'ARTICLES A PREUS DE RECLAM

dies!!

¡Només

per pocs
FIXEU-VOS EN AQUESTS PREUS
PELLETERIA

Coll pea.
Coll pell blanca,
Renardina negra,
Coll pell blanca,
Coll pell blanca,
Coll pell petit gris,
Coll pell rcnardiva,
Coll pell Polónia gris,
Manegui blanc,
Matiegui blanc,
Manegui blanc,
Capa pell renardina,
FLORS ARTIFICIAL$
. ,••
Flors rama japonesos,
Flors raubs japonesos,
Flors azahar per a núvia,
Flors azahar diadema,
Flors ramons japonesos,
Flors ratas 2 rimes Bengala,
Flors t.:ti/1s retilanda,
Flors ratos 7 amarantos,
}líes rants tulles seques,
Flors ratos rases capull,
Flors rams flor nebulosa,
Flore ratos pomera,
Flors rams bruyes,
Flors rama crisantems.
Flors rams roses,
Flora rams roses.
Flora ratos roses pitimini,
Flors ramo fantasia,
Flurs ralos fantasia,
Flors ranas janeneses,
Flors ratos fantasies,
Flors rams fantasies,
¡'tors ralos cards,
Molsa,
CATIFES

MARROQUINERIA
Ptet
Ptes. Moneders de pell chegren, amb 3 departa12.ments, des de
Moneders de pell. gttarnits mo saica, des de
1225
Moneders de pell clicgren. colora diversos. 2*oo
250 Moneders per a nena, de pell cocodril o imitaadció moaré, colors diversos,
RELLOTGERIA

40*- Rellotges de butxaca senvor, de metall, niquelats, esfera novetat, de. de
so'- Rellotges de butxaca sensor, de metal!, niquelats, acreditades marque., des de
Rellotges de butxaca, argent, per a senyor,
des de
Ptes. ram Despertadors de metall, niquelats, des de
6'5o
1.35
1'20
MAJOLICA
Plats paret, assortits, a pessetes 15, 17, 18, 19, 20 i
Macetes, gran assortit, a pessetes 3.O0.
"10
Florero, des de pessetes 2.90.
0.001'50

CRISTALLERIA

Ptcs. Dra.
Copa ou núm. 2,
7'45
Copa ou núm. 4.
(3'55
Copa ou núm. ti,
5-95
Copa ou min 8.
5-55
o'65
Copa Espanya núm. 1,
0.00
Copa Espanya núm. 4.
6'45
1.85
Copa Espanya Mota 6.
5'60
0.75
Copa Espanya zoilo. 8,
4.45
Copa xampany,
10'35
1'.20
Vas fi nana 3,
OSO
Vas fi núm. 5,
3*zo
095
Vas fi núm. 7,
1'20
Vas fi núm. 9,
2.40
095
jora aigua nit, decorar a loe,
3'75
0511
Botelles,
1 .20 Una
0'55
Cerros aigua,
l'60 os
Serveis de taula de cristal. de 62 Peces,
Ptes.
des de
Carpetes coco 253, sortides,
Serveis de taula de crista.II, de 5o peces,
Catites moqueta yute i5ox7o,
17.40
des de
45.Catifes moqueta yute soxtoa,
7'25
PISA I PORCELLANA
Catiles moqueta yute anib sarrell 130x55,
t3'Ptes. Das.
Catifes moqueta cotó tocaya,
20.- Plats fondos i plans, superiors,
10'50
Catites moqueta yute 98548,
7'8o Plats postres.
7.5o
Catites moqueta yute 1 1 8.:(55.
1250 Vaixella de 72 peces, decorades, des de
145'CAMISERIA
Tasons tamanys corrents,
725
Ptes. Taso., tatuanys corrents,
Corbates palee, dibuixos gran novetat, una,
3'5o I'ld ts postre, decorats, assortits, a
Corbatea pales, dibujaos gran novetat, una,
4'50
Tiraos imitacia Guyot, un,
2.50
SABATERIA SENYORA
1.1qtacames setni-fil, per a senyor, el parell, 125
laigactones ceda, per a aenyor, el parell.
:591) Sabates de tutti' negre, primera, per a senyora,
pessetes 8, 12 i 15.
GENERES DE PUNT
Ptes. Sabates xarolina negra, totes cosidcs a ntä, per
linfantes llana, gran assortit,
450 senyora, a pessetes 18, 19 , 19'50, 22 i 25.
illages seda, senyora, tots els colors,
1'75
SABATERIA SENYOR
Älitges seda torcal. superiors,
450
Mujous seuyor, coto, parell des de
u'u5 Sabates boecalf negres i color, totes cosides a ma.
Alitjons sellyor, seda, superiors, parea,
310 a pc,setes at, 22 i 37.
Borceguí% boxcalf negres, totes cosides a mi, deCulott senyora, cotó,
480
de Marte:, 15.
ESPORT
Ptes. Botes calcula raspada, cosides a ma, a pessetes 15.
Sahates futbol, vedella, 'legres i color.
19:50 18 •25.
BOMBES p er a Pilotes.
350 Sabate§ per a nen, de xarolina n eg ra, c ort angk .
t'amares Cali. des . de
2'50 Mercedes i Bebe, a pessetes 250. 3, 350, 5. 15, i 2 0
Sabates per a nen, de pell color, cort angli2s MerGran assortit en cinturous eaport, tots ela
cedes i Bebé, a pessetes 3, 8, 12, 15 i zo.
colora,
Detenses,
Ptes
100o
l'asadors,
o 's Capetes impermeablea, des de
13.511
,
Impermeables
estalla
PtIotes j olito', cuico, amb dimana, des de
de s de
11 50
47'50
Impermeables !legres, hule, des de
Guants tutbol
1450
Gorreo impermeables, des de
Colaas boza, raquetes tennis, jerseys futbol, jerGorree xeviot, des de
sey§ esport, etc., etc., en lanntillorables con050
Capells senyor, f dtrc, des de
diciona.
10.50
Capells
senyora.
30
per
roo
descompte
BISUTERIA
Gorres. gran assortit, des de
o' so
Ptes.
Capells
des de
Pintetes de celuloide, última novetat, una, des
.1055
Horquilles p latejades, des de
Ile
0'50
s 7'80
Fruiters platejats, des de
Arrecades argent amb marguerides i pedres
780
Jardines
platejades,
des
de
del Brasil, rnodel de Paris, des de
23.so'- 1 altres moltissims articles.
Pipes, modelo americana, des de
DESCOMPTES
Estutx boquilles ambarina, amb a peces, des de 175 •
Imperdibles de platinoide, adornats amb peEn estits senyora i nena,
30 per 100
dres de cristall, des de
5'- En capells senyora i nena,
30 per 100
Agulles capell senyora. model Parle, des de
3.60 En abrics senyora i nena,
IS per 100
IMoneders alpaca, senyor, des de
En mobles, de lo a
30 Per 100
Monedero alpaca senyora, des de
S'o En generes de punt,
10 per 100

Brdn seccid de

1'6o
1'25

~rema
laperculde 1 parle«
VEGEU LES NOSTRES ESCAPARATES

