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Esdevinguts, els actuals regidors, primeramem
associats pel procediment d'insaculació, això és, per
•• prengueren més tard la investidura que aVui llueixen
d'una manera automàtica.
No sabem si pels resultats obtinguts, o pel desig d'assajar
els abres procediments. s'han defugit noves provatures d'aquest
gènere . Els Ajuntaments mateixos són ja a dotzenes els que
tene n un origen providencial, o degut a la sort. i altres, com
el de Barcelona. tenen un carActer mixt, parcialment providenparcialment governatiu. Després, en nomtnar-se les noves Dputacions, s'ha fet per un procediment electiu. sense interven ció—és cert—del sufragi popular, sense altre factor que
el de l'autoritat. Al capdavall, però, s'ha anat d'una manera de
ierce g a a un acte deliberat, a un sistema electiu, i això, deixant
a part els resultats i mirant només els mitjans per arribar-hi,
ta és alguna cosa.
EllS sembla que és prudent la rectificació; que esta bé de
defugir els perills de l'automatisme, per dir-ho amb la mateixa
apressió emprada en el Reial decret ordenant la manera de
constituir les Diputacions.
—
Naturalment que la nostra exigència no pot arribar al punt
de lemanar als bornes formats per a la guerra, accidentalment
aidats a governar, una cultura humanística o el simple esment
dellicons definitives. Car l'automatisme ha estat repetidalmnt
aprat per a l'elecció dels L'arrees de Govern. En la història de
les institucions catalanes, la insaculació havia jugat un gran
paper. Més d'una vegada, sembla, els seus defectes s'havien
evitat pel procediment més expeditiu: fent trampa, diríem en
eis termes més breus i planers.
La lliçó, però, ês molt més antiga. Un text ben precie contra aquell sistema ha estat divulgat per Catalunya, gràcies a
l'obra mai prou lloada de la Fundació Bernat Metge. Es dels
Records de Sócrates que Xenofont compongué.
"Pedo per Zeus, diu l'acusador, Sócrates indina els seus deixebles a menysprear les lleis vigents, sostenint que era estúpid
de nomenar per mitjà de faves ele Magistrats de la Ciutat, quan
ningú no voldria per timoner un d'elegit per mit .jii de faves, ni
per arquitecte, ni per flautista, ni per cap dele altres oficis,
tot i que les faltes en aquests oficis produeixen danys molt més
petits que les comeses en la governació de la Ciutat."
Millor que aquesta lliçó, tot i haver-la volguda aprendre per
pròpia experiència. hagi estat apresa i obeïda. Avui ja se seguex un sistema al capdavall electiu. Aquest sistema pot donar
altres lliçons. Ja veurem si eón escoltades i si s'arriba, cm és
possible, a la conclusió que, mal que mal, per governar els po
bles no hi ha com acudir i rendir-se al lliure sufragi deis ciutadans.
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VAL MES AIXI
.ttl5 mole de gust dancen la e-c.:tique, per:combe:red, ha ringla a
Tr-iros el A-licor colme de San.: de Pomés.
tothom que el senyor eoente
'a Maria de Pemés continua.
que thai, adherit a la U. M.
101,1 falsedat que
dimissió
mrament mal intenrionat,
'sempre fidel i coeislant senyor
Santa Maria do Pontés.
et el senyor eomte i
../..l.VSE.V1'..1.1/ENT DE LES
LLENGUES A FRANCA.
"- en la Premsa francesa que
de la Universitat de Bordeus
,7t que ¡es Ilederides gaseosa
siguin ensenyades oficialment
de Baiona.
LES JUNTES DE
DEFENSA.
le permanent (taqueara Cap,'
senyor losa, Lee:, ha
:in edicto ritant el senyor Jo' Capo, la naturalesa, edat i
g ora, procesas! pel suposat
'injtiries a lee? reit. en el Ilibre
militars de defensa-.
VA CARTA DEL SENVOR
-'DIELLA;
ti-c ami( i antir diputat En
ridiella ha adreçat la s ngiienl
lectora del disirietc de Ras.
i companySt
7 res mandes m'haven honrat con: a
'eresentat del Dfstricte a la Diputaei? Provincial. i en l'ea-ce-del dl
ti. eree in'he guiat sempre per un gran
' , Ser dc ciutadania, rabent-nie la safi laccij d'hozxr complert amb cl mea
datre,
principalment. vaig tenir la sor!
'r ho; er e dai un deis que rontrUmiren
constiturió de la Mancomunitat
per la Coirrnació d'Escanya,
din que queden no suprimides
nitutarions, sinó seParats de les ma!, ixes aquella hornea que el sufragi dels
' ill adatts va, en e/ Seu
nomenat per
f,7 de constituir- les:i per tam
maleérox el que a vosatres es
dir igeix; qual (el vol demostrar que,
rourepte deLt dita governants,
estat exerrits aeells (berrea
f roen es deria.
és hora de fe. un examen de tal
flffir,i ni ',pmvc de disentir-lo. per
!rasan/ nn e II 7a demuda ¡libertar d'expr essió del pensamcnt.
En isser, dones, separat del rArree
4• • d iputat prarincial, cm resta sola*ene el r ete:reidor-ros, roen es mereir.
enn fianea que en mi rereu tenir i
freiadipuajj,0. nueras que exPres
41, -nos el probas ,que fine de correa--'
re, consitsitmt m fuer-von dril
.lI Ilo estiptd el mes abad.
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I tot vingui pel majar 1, 1 de la Patria.
rostre afectissim ande i ex-diputat
pto .:inda! — Ramon Vidiella—. Reas,
14 de !tener de 1924."
CATECISME PATRIOTIC
Un senyor Pere Serrat'!, de Guiado!:: aro, ha tramé: a diferents persones
d'aquesta capital exemplars d'un "Catecismo Patriiitiro", que li varen premiar CO un tonelera cl; Boy - Scouts, a
robiec te que contribueixin a la seva
PreP agació a Catalunya.
El tema del Catee jame és el de "La
Patria ante todo y .sobre iodo", i el me
terri, si tinguéssim espai, cl reprocharíen: intrgrament.
No sap el senyor Serrate, que pel
retrat que encapçala el seu fasciele té
creta s.-mblanra ami, el (<3m. y:a doctor
Estibandt, l'efeele meravelljs que la
seva magica filmada prodoiria en efe
llegidors, si es propagués, tan gran
efect,1 que si, rom sembla traslluir-se,
eI Un nombre d'exentplars per col-locar,
i els vengués a un preu acomodat,
una campanya ele:venir, quan
toral. senil, cosa d'adquirir-los per eatalriar més dificila propagandes.
El fascicle II una virolla, ronsistent
en un "Dimito a la bandera espaiiola"
d'un senyor Muñoz Paron. qm. comença emb el segiient vers:
"Tú eres el mapa",
i del ?mal no sabe,m estar nOS de copiar
l'altinut estrofa, que din aixii
"Feliz el Rey que entre castillos, leones,
barras, cadenas, àguilas, Austrias, lises,
[Borbòn
cual el mas claro de entre los simbelos
[de sus blasones
grabar hiciera._ ardiewb. en Ilamits su
teora7.6n
; Gloria. pues, Pabellón de Castilla.
pincelada de sangre y de sol!
; Quien no doble ante ti la e dilla
no merece llamarse espafol!"
Amh aquesta sola trauseriprid tenim
ecrtesa en no equivocar-11ns en ',ir
que el que Ilegis fascie! co 0(.312,
ealaria d'aran, tant amb el senyor Ser.
rafe com amb el mitrar :l'inflo: Pavón,
me.• per tiwIts an3a ptiquin fcr tan haobres.

LA SITUACIÓ A EUROPA
Ele comible, de pérlts continuen la seva labor. Han tornas a escoltar els senyors
Schacht I Illergmann, havent-se
°labora t on prinol pl, lea pondlolons per a la conatItuold
d'un Rano d'emleelti de otros or, a base de mobliltaar 'per(
dele Valora metbilloa I dIviima
entramo"» que es troben en
mane de súbdita alemanya I
amb al <ancore de capital. estrangera
Na isba publicada la dieta
Mi me flovern anona.

COI. Alin no he adrenarn lino que Je,
el gran Peala Vila T'Oxidó, • U 10M un
cap de mi.
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DADES BIOGRAFIQUES - PRIMERES GESTES REVOLUCIONARIES -:- SIBERIA I L'EXILI -:- EL TEORITZADOR -:- LA MORAL REVOLUCVNARIA
LENIN -:- LA DICTADURA -:- UNA VISITA DE H. G. WELLS A L'HOME DEL
KREMLIN -:- LES VISIONS DE L'ESDEVENIDOR
Cap borne contemporani na
encès en el cor Ile la Humanitat
tan! d'amor i tanta d'ira; cap
no lis suseitat tant d'estrépit
de batalla i tala d'esperit de
venjança de classe; cap no ha
inílan,al ihn mas del prole! adra
amb una esperança tan profunda en la redempeió soc tal cono el

que fou inspirador i cap visible iti la revolució russa
llich Ulianov. que durant
dolze anys conspira incessant
unan iionlra el tsarisme a Rússia i eontra la burgesia del mdie
Vladimir 11 ¡eh Illianov. dit
Dedil, ¡tasqué a Stinbirsk el 10
d'abril die Fany 1870. El seu pare, 'tia N icolaevich tlinnov,
rigen rural. era inspector d'ensenyanea i gaudia de molta sinipatia i considerad() entro etS
mostees d'escola turals i de la
cintra, de la sera demarcad();
Lenin, de noolt jovene1 es (lisfingí per la seva aplicad() i la
seva intelligéncia. editara per
aquest motiu l'atendí) deis seus

fiestees, que II aeguraven una
bella carrera literaria.
L'any 1887, el seo germà
gran. Alexandre. socialista revolucionari, fon processat i executat a Petrograd com a cbm¡dice tic l'atendi)ta', contra PI
tsar Alexandre 11 1. Aquest trägie esdeveniment reperctill en
la carrera dte Lenin que, degut
al procAs del sen gerna. Ii ten
negada la inseripitió a la l'uiversitat de la capital, havent-se
de matricular a la de Nazan.
(ron roa expulsal al cap d'un
mes per haver pros part en un
moviment revolucionan i escolar.
Al cap de quatre anys obtingua
l'autorització per llicenciar-se.
VII

COp obtinguila la Iliceneialu_

rn. el jove Vladimir es trasIladh
a Petrograd (1892" . , un es llarit amb tot el seu ardor a la

Huila revolurionäria.
En 1 895 es t'una a Petrograd
la Unió de la lluita per l'allihrrament da la dasse obrera. Els
melare: traquesta enlitat que
agitava ei /1118.SSOS i eseampa-

va la !favor de la nova propaganda socialista foren arresta!,
psi desembre del mateix any,
després de dos anys de presa,
foren deportats a la Siberia
oriental. Durant els tres anys
d'estada a Sibèria Lenta escrialgunes ubres sobre qüestimos económiques referents al
sed! pafs, entre les quals cal citar el "Desenroillament del capitalisme a Rússia".
I» tornada de la Sildhria, Lenin marxà a l'estranger en
rompanyia d'all tra es revolticionaris. aura els quals l'any
tünn tanda el diari "Iskra",
l'objera ra l in del (pral era ¿le preparar la unificad() ideal de la soeial_dernorräcia revolueionäria,
imprimint tina direeció essenhonrara revolucientala a la "Mita oldrera.
Lenin dedicà lota la Seva villa. iota la seva intel•iganeia al
partit i al mos limad res: MueloAmb motín del Congrés
de Londres que Se eelebrh l'any
1903 es produf l'eseissi6 del partil social-dernocritlic-obrer rus,

a oonseqiihncia de la quall Lenin s'endilgué l a majoria,
dividint-se el partit en majoritaris o boIxevistes i minoritario
o menxevistes.
1':n 1905 pauria una bren temporada rs Rússia, .peró la contra - revolucidi trionifant Volnigh
a expatriar-se altea vegada, es-

eapant amld gran difieultat de
la vigfläftvia deis es P ies que el
prrsegoiren de pro') fins a

fr011tera de Finländia. DeSpres

d'uns usaras ;mas rat'exili,
pan' nje gneis el formidable re-

vollitrionari rus

1rehallä atad)

unto arlivilat extraorilinäria.

passanl uer dlamunt die toles
les penalilal s. en 1907 torna a
presentar-se en el entra) de la
inferniteranal en (palitat
de membrira raid Barcal' socialista internacional de lertisselles. Amb l'aparirra tb.. rala "Pravda" en 1912, s'estaldeix a Cristrabaja, per tal d'ésser a la

vora da rit frontera russa, des
d'on fins a rany 1914 tramet
diaris dr Petrograd 'la vibrada
de la aova actiyilat.revolucio-

näria.

Vladimir' Ulianov pUblicava
els seas articles amb el pseudò-

nim de "'Filinin" o "Lenta-a",
ami) el qual ea feu popular entre el proleterfat rus 1 que sed& amb 11 -que pasead' a la
htetörla.

Es declaris des de boli prin- 4
cipi partidari de la pena de
nnet. vean ho prova 11.3sprts
a bastameni. En una nimia ele
desterrats política celebrada a
•eatorze anys. dePerita fa
"Quan lttsurens d'obrir-nos el
d'ami que porta ad poder. al domini. a la didtadura del prolelariat, sera neeessari cumplan
amb tots els mitjans possibles
per a la destrucció de tots els
obstacles que se'ns opnsaran.
Sense l'anorreament, no fan
sols de les institucions, sinó
del "material humà" que les
sosté, el !ilustre !ejem f no sera
mai estable ni durador."
feta la revolució
Vn cop
menxevista de maro de 1917.
Lenin, '1111teirilzael6 del
Govern alentany. travessh Alemanya i torna a Rüssia. comenraid la preparaciil de la guerra
l. Per aquest fi linvia rebut
Civi
sumes enormes de (O a través
d'Estocolm.
de , un la I Gavet
i de la senyora Svemenson.
Petrograd. Amb elles fundà diaris. feu propaganda i' recluta
lnilers eis tropag.andistes, que
partidaris emb
Ii donareu
els quals l'Assemblea
Constillient amb la torea de les
arnet ralladd.dres l'o etubre de
1917. El 8 de novenobre Cal raateix nny es constituí el Govern
de la República russa en forma de Consell de Cornissaris
naeionals, essent notnenat Lenin cap del Govern, i encarnegalt/-so dels afees estrangers
Trat ski.La* sem ade/tat fon siempre
exteatallimirta. No Niatj(t. cora
'Crotski. que vivia en un vagó
de foroearril, :sino) que romangui' sempre tau-ist al fons del
Kremlin. un era difirilíssirn de
veure'l. Fou el cap, el pensament del bolx.evisme, com
l'irotski en fou al hrae,
Vletima d'un primer atemptal, les agéneles telegrafiques
inultipliearen_ anci con) la
seva mort, fino a l'infinit. Les
malalties de Lenin afeetioren
totes les formes, i • és que era
tan dificil de penetrar en el
sea retir que qualSeVOl rumor
prenia tot segun consistencia.
Els metges aletnanys que foren cridat s al dnpeal del sen
nI I it a fectaven es les espe_
cialitats. Finahnent, havent-se
confirmat part de les noticies
que sobre la seva salut es feien
córrer, s'Intimé de retirar de la
politica activa, anant a viure
al mine.
Entre Mires obres, Lenin
eserivi: "El desenrotIlittnent
del capitalisme a fhissia", ja
citada; "La qüestió agraria",
"Materialisme i inmerocratieiss
me", t Durant 12 anys", "L'imperialisme". Va dirigir els diaris "Iskra", "El Sucialciemüerata", "El Comunista", "El Precursor", i d'altres.
Fou visitat per nombrosos
cronistes estran gers, els guata
després en feren retrate mes
o menys semblants. Nosaltres,
no per Iba semblança que ami)
Vonigiiiat pugui tenir, sinó pel
valor literari del retratista, reproduirem el que en fa el gran
anglès 11. Ii. Wells
desprilis del se (1 viatge en el
seu "Ittissia en les lenejures".
"El mea objeete principal en anar
de Petrograd a Moscou—diu H. G.
Wells--era vetee Lenin i parlar-hi.
Tenia gran curiositat per veure'l i
eslava disposat a mostrar-m . 1n bouId. Ilaig de confessar que vaig trobar una personalitat enteratnent distinta de tot el que liarla esperat.
Lenin no is un escriptor; la seva
obra publicada no el representa. Els
seus pent• trants petits fascieles i articles editats a Moseou amb el seu
notn, plens de comentes erronis, sobre la psicologia del laborisme oçcidental, i obstinats- en defensar
firmació insostenible que es la profetitzada . revoludò marxista la que
ulla esdevingut a Rússia, apenes
inostren res de la veritable tnentalitat del Letra, que vaig conèixer.
Després de ler una descripció de
Moscou i deis estrangers que amb ell
es trohaven. Wells continua:

• El *enfilo; tal com el reeotdava
de 1914, era un . lloc perfectament
acceasible, tan accessible cona el cateen de Windsor; travessat continua:aun per un torrent de turistes.
Pede ara kit un lloc tancat i d'aceda
dificil. Fou un veritable atarmeatan de "puses ! i aalvoconductea

D'aquí a dos o tres mes/u. se
celebrarh a Grècia un plebiscit,
per tal que el poble Ini la forma de govern. I no solament els
ciutadans grees hauran de respondre si volen la República o
abans .de poder iranquejar tan sois
la Monarquia, sitió que aquells
les portes exteriors. I fórem realque volt:1 per l'Ultima !nutran
ment filtrats a través de cinc o sis
dir si voten la conlininieb5
sales plenes de funcionaris i sentide la dinastia deis Glücksburg.
nelles abans d'arribar a l'augusta
o si Inés s'estimen una diaastia
presencia. Aix6 potser sigui necesnora. Alai ho ha dit Venizelos
sari per a la seguretat personal de
un periodista francés.
Lenlit, però el colloca foca de l'abast
En aquests darrers temps. i
de Rússia i, el que potser és mes
sobre tot en aquests darrers
greu, si la dictadura ha d'ésser efecmeses, Venizelos apareix estranyament vacillant. Canvia
tiva, colloca tumbé Rússia fora
pensament
stivint. i revoca dede
Lenin.
l'abast
cisions que havia pres amb caPer fi arribàrem fins a Lenin, una
Meter irrevocable. A estones
figureta asseguda davant d'una gran
no sembla ell mateix. Es que
mula, en una habitació clara i de
es fa vell .ixt tus assegura et
vistes magnifiques. Ecu sembli que
propi Venizelos.
la seca tanta era un xic desordeEl periodista a qui ha fet renada.
(entines:d declaraeions, afirma
Vaig asseure'm en una cadira, a
que , en nquest punt, reminent
un cap de la tanta, i l'hontenet—aspolitie exagera. L'ha trobat en
segut a la vora del seient. eis peus
han estat de salut. frese com
a penes li tocaren a terra—es gira
una rosa, sense senyals exterper parlar-me descansant els braços
nes de prematur envelliment.
datnunt d'un pilot de papers.
Per?) de,vegades l'aspecte exteParlava oh angles excediera, perior dels horneo és enganyader.
ró—detall prou caracteristic, segons
el meo paree, de l'estat actual de La bona cara de Nenizelos no
coses ti Rússia—.Mr. Rothsteitt apun- es una garantir segura contra
la senectud.
talara la conversa subministrant, de
Repeteix Veniorlos, d'un quant
tant en tant, notes i Ares informaeions. Mentrestant. l'americà posara temps ençìl. aquestes paraules:
"Edn
faig yeti." Encara que l'al,
ett acció la máquina disposant un cli111(10 periodista m'en que no te
xé darrera Vahee, sense molestar a
t'ah, nosaltres ihrem que les acningú.
tituts sucressives ño Venizelos
Jo hacia esperat teuir-me-les- ano!)
davant les recents fases dele
un marxista doctrinar:. No vaig traesdeveniments grees. han donal
bar res de semblant. M'havien dit
la impressió que baria envellil
que Lenin discursejava a tothom; en
moll. Les Se-ves paraules i els
aquesta ocasió, almenys, haig de desens artes reto /arden g orja, el
clarar que no iou aixi. També
sea talent genial. Pera , en al_
parlat rnolt, en les descripcions que
gimes ocasions. van barrejais
d'en mis arribaren, de la seca raami-) dublos i incnnerueneies
lla; una rialla que, al principi afaanO podrien Pesar dreinles a un
ble, no trigava ett_Ler.:s c. siniça. D it .
fremolor d'esperit. Si ve-

ocios. No hi ha res mes
mós que l'espectacle d'un gran
l'orne esdevingut xarue•
Es dificil d'endevinar si Ve-'
nizelos prefereix actualment la
Monarquia o la República . Probablement, ni ell mateix ho sap.
La seva oposició al plebiseit
que e/s:republicans demanaven
ahans de l'elecció del nou Parlament, era enraonada i iterensable en si mateix. Tanniateix,
Nenioelos fa afegint tanteo pres.
cauciono. distincions i subtile-.
ses a la tria da la forma ele govern, que la saya actitud es fa
enigmàtica i desconcertant. O
hi ha per entremig raons profundes que per ara resten en el
misteri. o aqttest fal dTlisses
ropa pie ja.
No vol Venizelos, de cap manera, que l'oficialitat de l'exereit, que avui es republicana en
la seva gran mienta, post l'espasa en la batan ga del plebiscit. Si la hi posés. ell no ho consentida. i en el cas de no veure's amb forca per evitar o per
castigar la intromissió militarista, dimitiria, Va saben\ que
la dimissió, en aquests casos,
es un -procediment acreditat.
I el!. Venizelos. te un paree
personal? Si el te, el farä conhixer al seu poble, abans aquest
no es pronunciï per mitjà del
plebiscit?. Ha deelarat que. en
efeete. tara públic oportunament el Sen parer. El mal estä
en eplb el set] paren revestirä la
forma d'un .jerolific.
Menfrestant. els republicans
pues que dirigeix Papanastasinn guanyen terreny en l'opina') hdlanica. sobre els republilans cnrietieionals dirigits per
nussos i PIS lliberals ambigus
ele Venizelos. A veure si la dart'era virtbria d'aquest no arribara a un any de Mirada.

rament aque0 frez-dolor existís,
seria ben trist el eis tIP V011i-

A. 'hidra I Virgili

rast la nostra eptrevista, aquesta ria-

lla no es féu visible. El sen frota em
recordava algú conegut No podia
recordar qui, fins que l'altra nit vaig
veme Mr. Arthur Baliour assegut
i parlant sota una Iltim velada. Es
exactament el mateix crani diputar, Ileugerament assimétric. Lenin
té un rostre agradable i bru, (l'expressió canviant, atril) un soniriure
viu i (degut potscr a algun detecte
de visió) torç un ull ifa l'ullet quan
fa una pausa. No s'assembla pas
massa a les fotografies que hem vist
del!, puix és una d'aquestes persones en les quals el.cand ,l'expressió
Is mis importara que la nula de les
faccions. En parlar accionara una
mica anib les mans darnunt cl pilot de papers i s'expressava &messa, d'una manera molt penctrant i
precisa, sense cap mena de pose ni
pedanteria, ni reserves, com correspon a un horne de bon tipus cuculítue.
Obrim el ilustre diàleg amb una
discussió sobre el (mur de les gratis
ciutats sota el comunisme.
M'intereSsava coneixer el pensameta de Lenin sobre l'agonia de les
ciutats meses. La des p lació de Petrograd n'havia fet finar en un punt
sobre el dial mai no havia reflexionat: que la forma i disposició d'una
ciutat estan enterament determinades per les botigues i els mercaras,
i que l'ahondó d'unes i altres fa les
non declines parts d'una ciutat ordinaria directament o indirectament
i»signiticants i iiìiliilS. "Les ciutats
es reduiratt moltissim", admeté
"Seran diferents del que ara
són. Sí, molt diferents”. Això, vaig
indicar jo, suposava un treball immello. Suposava l'abandonament de
les ciutats existents i Itur substitució.
Les esglésies i els graus edificis de
Petrograd quedarien cono els de
Novgorod la gran o com ets temples
de Poeskum. La major part de les
ritual s desapareixerien. Leníti assenti jubilosament. Cree que li agradara de trobar algú que comprengués
una necessària conseqüencia del collectivisme, que mults deus seus mateixos partidaris no arribaren a
comprendre. Rússia ha d'ésser fonamentalment reconstruida,
canviar per complet... I la indústria
cal també que es reconstrucixi. Comprenia jo el que es preparara a Rita.ia? L'eleetrificaciú de RAssial:
.„ixi, dones,. Lente, que com a bon
marxista ortodox, és encune de tots
els utepistes. ha sucumbit finalment
a una utopia: la utopia del. electricistes. 1 età aplicant tot el seu esforç a eni vastissini projecte de grans
fabriques d'electricitat que' alimentaran de guid provineies enteres; huno,
mitjadis de traespdres i-força industrial. Dos districtes d'experimentada,

segons em digué, havien ja estat
electrificats.
Pot hom imaginar un projecte más
atrevit en un immens pais pla, de
boatos i palmos analfabeta, teme
‚alta d'algo., quasi tense técnica, 1

Converses lizo- Full
1•

de dietari

•

,oploues.
—.-

En el catalä actual trobem usa: el
mot perfidia traduint els dos mots espanyols perfidia i porfia. L'adjectiu
corresponda a perfidia en la seca primera accepció és i l'adjectiu
corresponent a perfidia en la segona
accepció és perfidiös. Essent realment
un inconvenient que un mateix mol reuneixi dues significacions tan diverses
i esstra nt cn la llengua parlada tan usat
perfidia en el sentit de porfía, slavia
indicat per a substituir perfidia en raecepció de perfidia espanyol, el mot perfidasa tret de mitjançant l'addictó d'un dels sufixos que serveixen
per a formar nonas abstractes derivats
d'adjectius (Ex.: aridesa, solidesa, etcétera).
Aquesta solució te, perú. Finconeenient de refusar al mot perfidia, paraula sraivia, el seu sentit eraimelógie,
que retrobem, no solament en l'espanyol perfidia, tisú ett l'italià perfidia i
el trances perfidie. Tenint en compte
que el mot en qüestió apareix també
en cataa antic sota la forma perfidia
(corresponcnt a Fespanyol porfial. pot..
ser la solucied mi*, encerrada Vira la'
dopció de perfidia i perfidia com a dos
mots diferents: et primer. que conserva la forma originaria, amh el senlit eriginari (subsiantiu corresponent
pérfitfl: i el segon traduint porfia. eo
que suposaria descritere porfidiós i porfidie iar. reir, ja federal els antics. en roe
de perfidia i perfidierar. con: sol escriure's ara atenent a la pronúncia habitual d'aquests dos mots.

P. Cebra

un comere i una indil;stria agonitzants? Jo no pm veure res semblant
en aquest obscur cristall de Rússia,
però l'homenet del Kremlin, si pot:
veu els ferrocarrils substituits per
nous transports eléctrics, veu noves
carecieres extenent-se per tot el país,
veu un nou i mes ieliç industrialisme renaixent. Merme cm parlava
quasi ent convelida de compartir la
seca visió."
Després, cmii Mr. Wells, (II parlar Leida de la nora organitzacit) industrial de l'agricultura, objecuis que
no eren més qtte tanteigs, Lenin replici: "Tornen d'airara deu anys i veneno el que hem fet."

Lenin no ho podrà veure. Podrh veure-ho II. G. Wells, o algú altre Cintra draquest temps?
El viatge de Wells a Rüssia
bou l'any ¡920, i ja n'han passat
quatre del termini. La (ehre
amb la qual vivia Lenin feia per
e)), de deu anys quasi un segle',
pera deu anys són nonada deu
an, i el poble rus ha estat
siempre el poble rus, un poble
lent, easenotalment Wat. I Lenia un irga Oi

UNA ANECDOT.-I YAPOLEONICA.
Es una anécdota que acabo de Ikgie
en un diari francés i que vaig a tenir
el gust de coHocar a continuació.
Napoleò és a la illa d'Elba. No
s'hi :roba be. 1:águila que ha creat
un iinperi no pm trabar-se be en una
minúscula de la Mar Mediterrania. Napol e6 conspira. L'n han dia. el primer
de març de 1815, la conspiració. al punt
dolç. s'embarca amb rurnb a França.
I aquí comença el gra de l'anècdota.
Voten saber quin era l'epigraf del
Meititeu e , diari oficial. el dia que es
va coniixer la neva a París? Aquest:
"L'antrapbfag ha sortit del seu catan."
El madi' era fort. no ho negaren. El
que va estampar pocs dies despees no
era gens fluiX tampoc.
"L'ogre de Córsega acaba de desembarcar al golf Juan."
1.'endera:
"El tigre ha arribar a Gap."
1 vint-i-quatre horro despees:
"El monstre ha dormit a iirenoble."
', E! tiri ha travessat Lió."
"L'usurpador ha éstat vist a scixan-.
ta llegiies de la capital."
"Ponaparte s'aeasta a gran, passes,
pela', no entrará pas a París."
"Nap,leó será denla dins els 'lastres
MUTS."

"L'Emperado r ha arribat a Fontainobleau."
"Sa Maicstat Imperial va entrar
ahir al palau ele 1,, Tuilleries entre
els seus súlviits fidels."
Cal subratllar la suculenta girada que
indi g nen aquesta enundats amh la sera
ni atole concisió?
Awropófa g. ogre. ti g re, monstee.
tira. usurpador..., Bonanarte. NanoIré .. Enmendar... Sa Majestat Imperial!
L'horne s'altiva acostant i el
t'ene atta,' endoleint e l s seus qualiffcatius, segnint una gradaciò calculada
amb tarta linar que pm testar enes a
morid d'aqueSta turna d'evelocions 'an
crin roen anys.
pessi e
gs aval com
L'honro que abra (l'exercir cl neuler
A qualificat de brete] O de xininle. un
coa al poder is anomenat salvador de
la ratria a nare del noble.
Es c'ar oue, en =testa materia com
en botes. cal anar anota compte a gene ralitrar. De ve gatles les coses van
corn en el cas de Napoleii que arahers
dé retreure: antrenófag .• tigre ...
usurpador.... emperador. . Malestar
Pecó és evident que en la !listada
hl ha exemoles d'una evolucid ;ame
pletament inversa. Vull dir nur

sible que els baban% camela* per exclamar:
—"Ah! Oh! Dio te beneeixl*,„ 1
arable rondinant : Mt gol gimes
te matil"
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Sants d'avui: Timoteu. bisbe i mártir; Eugeni i companys märtirs.

Poli p a, a conseqinincia topat
uit autocamió amb el tranivia que ell
:ma y a, a l'instant que en baixava.

A conseqüencia d'una inspecció s a aia una important quantitat de tabacg
de contraban, en una casa particular.

El ierit despees passä a la Clínica
del doctor Riba.
El (-unió queda destrocat.
EI. PAPER DE FUMAR
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CASETA BARCELONINA

Anuncis Oriciais
SOCIETAT GENERAL D'Alu UE3 C.E B.I.RCE!..0:1A
Obligacions 6 per 100, Serie C
\ -.incent Uf do febrer vnzent
el cupó núm. 13 de les dites
obEgacions. es fa avinent a
Ilurs tenedors que a partir de
la data esmentada quedarä
obert el pagament dr Vexpressat eupd, tots els dies feiners,
derIttoció faedora deis in•postos
legals, a les °t'ion:es de la Soeielal Anònima Arnús - Guri.
Passeig de Gràcia. nnin. 9. d a_
Tiesta eiutot. - Bareclnint. 23
de g ener de 1924. - Per la So
t'eta, General d'A , g'es de Parre'.ona. el Director, E . Raison.

Fabrica Naciera' de

(Uifirra d3 0:0

Polvos de moda MARYCEL

OPTICA ECONOMICA - Arce, 3
la cre Sal Villarroya, de dos anys,
pe, descuit del; mis pares. es begué
una quantitat de iode.
Presenta una intoxicació de pronòstic reservat.

Sangra Telp.21 75„L

Eanyer3s

Ferran Porten Yaneve, de lo anys,
fou auxiEat a la CliMco del Pilar per
presentar ferides i masegament a les
parto toves de la regió externa de la
cama esquerra, contusions a distntes
parts del con i comrnoció cerebral, de
pronósfc greu.
El Porten ins ferit a .14 Placa de
41•nn•n•n:n3

HilES Co, S,
BANCA, CANVI, VAL.0113
Inaoribia Gel Centre, nutra. 03

r2sa SORR BS
211illents p er a

1

vrcETARils

il c ua r.1 . 5:6:éprsal S a' II ", 722
"IV SW-P1,2n3ffligatnIerliall226121're.111

d91 ccabrisada

Trúbia

A, n 301 , 17./A3

1.-1,,ra por n irnir
• ichaii,r6" I nitre .. ro . O I ns
fal,leae Id aja' eurn tnotors, calderes I marpones
Sen . e apllea e 'di en el l a. V. posa en cisne,
tomen? de /ot, els roo rte . ortit adquirirlos (Ple del de
al n g le Pbrer sola
pren • e l ril g• monlnar els rilts m'enes 1 Ml'IS
tion,an tOtes les darles dne soltirilin
porque pittrU i n. el fila 13 del triateir ntee.

II

HiGH

Et

ofertes (111f. p r evia consul t a am )/ ei
Mitiirtert de /a Giro-a, ...eran aceeptades
e rebutJaeles.

IC L.LLGIALS!
As el que haveu d'usar per la
seva exeellent qualitat.
Sún sonse precedents
els r11205 reforçats forma barril que es venen a 10. a 8 i a
67,0 pessetes la dolzrna. respeelivament, els (Enigma. vi i
xerec, a les tristalleries Lluis
INgIndu, Rambla de les Flors, 8.
i Ronda de Sant Antoni, 5.
EL SANT DEL . REI ALFONS
L'Ajuntament en corporació i alguns
alts . crnpleats tnunicipals assistiren a la
rccepció que atnb motiu`de Sant Alfons
se celebra a la Capitania C;encral.
De sabor delielós: eard• LA GARZA.
Fumadors! tabac
us produeix dolor a la gola, los
i afonia. Allen ,jament rhpidl amb
les Pastilles Derlran. Venda:
JUllgtlerri s i 11, t fue/u:teles ben
assortides.
ELS TRASPASSOS DE PISOS
'Magdalena Torralba va contractar el
trasfi jo d'un pis. donant 4.509 pessetes
a An:oni Fernandez, a canvi del contrace.
Perú ha resultan que el zontracte és
ials i el propiciar] del pis ha acomiada: 'a Tcrralba.
El Ecrnandez ha estat dettngut.

PURE PERMANYER

el mes bola substitutiu de la
lactancia materna

Irr

A les cases deis senyors es veu el
Chani-Sors, etiqueta cerda. sec.

3t.MPM!!231111M111111121111111ZEZZIdeallkinkat
-

SOLER i TORRA G.\l'i)
EANQUERS
RAMBLA DELS 1-.511)11 S, 13, 1 HASUCC!-S,

VALORS- CUPON - GI Ft.S - CAN VI

Negoci3 lols ils Cuvons v3ncAneat 1 di
labrar i Obligacion del if8301 5 per 109
verc : ment 4 i de ,ebrer

01WW111111111ne
. .
ulli J. A(21:.b e rg De
nddeeuilma ie
rsta:

galos

Balines, 90,

pral., primera.

12 MESOS TERMINI

JOSEP FUEL

0

MOL

EL LLIT DE METALL
A

L'AESAST

DE TOTES LES FORTUNES
UNICA AL MON QUE TE MUNTAT EL NEGOCI
EN AQUESTA FORMA
""n".".

12 NESOS TERMINE 2°, rear..t

tacions de la majoria dc les fed,rades,
aprovant per unanimitat el nomen..ment de la següent Junta th-cctiva:
President assessor, Daniel Sants.i i
Llopis; president cfectiii. Vicens Fortuny Coca; vice-president. DotKroce
Guri; secretan Eugeni :Martínez
comptador, Josep Vidal; tresorer. Enric Daura; arxiver, Salvador Eont;
vocals: Francesc ?Amigó. Josep Morató, Rosend Parera i Pala Alsina,

-CAPITOL

DE DENUNCIES

Mode ,, Sans ha denunciat que al
set: despatx del earrer dc Casanovas
entraren ladres anit passada,
dues maquines descriure.
Jatune Pla ha eknuiteiat lambe que
al neu despatx dcl carrer de l'aris,
número 200, li han l'iris Una 1113aUma
•l'escriure.
lla erial detingut ,%titoni Montull prr
ha ver mes une llonganisses d'un colma rlo del carre: d'Aribau.

Ilan esta dvtingut Antoni Canela
liben i Arnoni Gare . a Martínez, reclaniaS pels Jutjats de San: Fe:at I tie
1.1otja, per delictes de tun.

Pastillas Laxants Prats
l'emanen a tots els colmados
p aleta mòlta.

PERMANYER

en paquets: puresa garantida.
Passeig de Colomb, 2.
Telin fon 2826 A.
EL GOVERNADOR NO REP
A migdia, per trobar-se a la re-cepció de CapitaMa General, i al vespre,
per no tenir res de nou que comunicar,
tampoc fou ahir visible per als penódistes el general Losad -i.

TRASPASSA
MAGATZEM

ES

1 Ronda de

Sant' Antoni, 47

La Unió de Societats Corals 1 Orboom, de Clave va celebrar reunió central ordinària diumenge, ao del corred, amb Misté/lela de les rePfesea -

CAPES

lEfigliEKB
SUPERIORS

CASA

COSICH

Ronda de Sant Pera, 7
Plaga de Sta Anna, 9
Tapineria, 33

Hules e Impermeables
Rusia, S. A.
bA

RCELO NIA
UN VIATGER

Anit ami) re:gil-t.:5 marxá. Cap a
Madrid el senyor Valeria del Valle, fa
poc .nomenat cap superior de pohc:a
II Madrid.
A . l'e.taeld anaren a aeommdar•l,
moltes amistats, pnix ei senyor del
Valle retaba ja fe.,a anys a la usibtrit
cialat.

VERITABLE
cojectes usats de totes clanbes Preu tia, Tallers, núm. 11
TROFEU ESPORTS CATALUNYA
Segueixen amb gran entusiasme els
treballs per a la marra atletiCa que
organitza el Club Esportiu Catalunya,
per festejar la inauguració ufrial del
Club el próxim dia 2 de lebrel', a les
deti dl matí.
Durant la present setmana han t'ingut presentaut-se noves • inscripc mis
d'atletes, les quals, juntes ami els
inscrits, passen de 50.
Entre els notubrosON premis que hi
ha, destaquen els donats pels senyors

Joan Gamper, Rivera, Germans Malla,
Joaquim Rodríguez. Martí i Rossi,
Atrarció de Forasters i Manuel Costa
i altres moltes copes, tnedalles i ohjectes d'art que amb aquest objecte ha
adquirit el Club organitzador.
El mate:x dia a la tarda, al camp
antic del E. C. Barcelona. que com
duguérem ha estat cedit per a tot el dia
l'entitat organitzadora, estrenaran els
colors el primer tram de futbol del
Club Esportiu Catalunya, jugant amb
un equip que s'anunciarà oportunarnent.

Per més detalls a l'estatge
Sant Honorar, 7, principal, de set a
vuit de la tarda.
-

i

:;': ;;:t'r'2
t
sortcl a i .retis fnbriea. Coberts taula, metal! blanc. 1.1o_
tens Gits.. Ulula de les Flors,
núine, o :_Pb.

RESTAURANT ROYAL
Saló de Te
(acta dui te dansant de 5 a dos
quarts de 8, i dinar a l'autert,ana. de 9 a II.
El (Fa a del propvirmIt ívbrer, diada
de la Candelera, tindra lloc a la Sala
d'Actes de l'Orte6 Graciene una interessant sessió d'art.
Els jOves i Ilorejats podes En _losen
M. Casas de Multer i N'Octavi Saltor
donaran lectura de . poemes originals
; acabant aquesta sc,s45 les tres
s eccions de l'Orieó Gracienc, rexecució d'algunes obres a reas mixtes.
.
A aquest acte, que sera püblic, són
convidats especialmmt els socis de rentitat organitzadord.

Cal lacció ideal

-una pistola Browning al recaptador
enntribucions de Santa Colonia de Farnes, el dia 18 d'aquest mes.
Declarä que desp:és de comesa
malifeta liarla marxat a Girona, i
daill tornä en l'exprés a aquesta ciutat,
Ilitmant la pistola al Mentejo 1)cl-que la
vengues.
El Montejo digné que eli Tto sabia
que tos producte d'un robatori.
Als detinguts els ioren ocupats carnets de la Confederaeié. Regional del
Treball i segells de cotització.
Ambdós han ingressat a la presó a
disposictú del jutge de Santa Culoma
de Earnés.

piai rns

RECEPCIO A L.A CAPITANIA
CENEN AL
Amb tuotit, de la testa °nomastica d'Alfons XIII. ;d'ir al inati tingué /loe a la capitania general una recepció, en la grial desiilartm tutea
les corporacions utiiial de liarce
luna.
Una banda militar, situada al pati, amenitza Fuete.

LA PINACOTECA
EXPOSICIO PERMANENT
Entrada More
DETENCIONS IM PORTANTS
Foren detinguts i emitid/1N jt:tjat
Ramon Sureda Barbee i loan Moniejo
Arranz.
El praner per haver-se con¡e3sat
autor d'un tubatori de 7o0 pessetcs

FONDA SI/1107:
MENJARS A LA CATALANA
ESPARTEP.IA, 6-VIDRiERIA, 12
T,uq .11 1338 A.

R11111123111SMM 113/211111111
Unica casa per ,a
1.

fija Dv i ta-al. 1 apater.a

IIIIINNMORSIBB131311111•11
No tossiu niés.
Ji
L Jj
Preneu pastilIPS
TRES RALS CAPSA

F erran, 14. Casa

BIOMBOS C t. APE S

tadigibligfileket~*

La JILI:t •Iireetiva dr 1 . 075eó Gracienc, en complirnent ‚id que determina l'anide sisé dels Estatuts, convoca
els scnyors socio a la reunió general
ordmäria que ha de tenir lloc diumenge vinent, (1;a .27 del corrent, le3
nuatre de la tarda, al seu estatge social.

MAGA1ZEMS

itil3 EUA
Fuss a!

Faylm Cava
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Vieu de Na Mana nn Vihdoiith 18s

Advacaf Llicenciat en Filosolls 1 Lletres - Ex diputad
ithrovinelal poi Distriefe de .i.$2 anresa-Ee,-z,a

Morí a Berga el dia 23 del corrent a edat dG 48 anys
.

Ha y an rEbut es Sanis Sagramera i la EERE CICCid fosfatina
(A. C. S.)
Els /TUS afligits mare política Josepa Graells i Moreta, germana Magi i Ramona, germana política Josepa
Fusté i Teix11115, ntbot Josep nula hlinoves 1 Fuster. nebots politics Dand. Roser rl, Vicens. Graells i Rocadembosch, i parents tots, en participar als seas andes i coneguts tan irreparaWe pèrdua, els supliquen una orad()
per Vänlma del finat 1 que se scrveixin assistir a renterrantnt el pròxim dIvendres. dia 25, a les deu del
mati, a la parròquia de Santa Eutälia de Berza, que els en quedaran sumament agraits. Es prega Vassistenria
a les mimes que durant eLs dies 24 1 25 se cele brarar a tales les esglésies de Berga tn sufragi de la seva ànima.
L'Inustrissim i Exc.'''. senyor Cardenal Arquebisbe de Tarragona, i els Illustrissims Bisbes de Solsona. Barcolona i .Vich, han concedit indulgeneies en la forma acostumada.
Berga, 24 de gener de 1924

piaran, 24 de gener de 1921

LA

EL VATICA

Roma. (Del corresponsal vanca ile la Stampa). - Ha eatal rames als departaments
mes:ästies competente, p e
carde.al Mercier, ed report de
r-mlions celebrades a Masida la seca alta tutela
- ribar a una entesa ini. rnonminar el problea refusid de l'Esgtésia
cateit amb
eana. Segons es diu,
reunions han tingut
.'ompletament negatiu.
.• més actiu d'aquestes
Hos ha estat lord Itlaveterä de la causa re--a, el qual, cense hacer•,ratjat pel poc èxit deis
• , sforeos en el bienal
ha repres la seva idea,
attant-se. segurament,
üa ti mponent rena:xemm de
rrmi , e;iacions religioses que
1.• • ha t lineal a tots ele paises
',:ats per la gran guerra.
1„ :., nfereneies de MaVncs
hin e -'at tres. la primera. del
lloc
Jis anys ha. a principis del
La segona en el mare de
• • assat. La clarrera, la des'ha reunit fa peques
es. En les reunions ore, lord Halifax hacia tinin a collegues, per part
'uta, el doctor Arrnitage
-an, director de la colcritico-religiosa, dels
and Studies". gran amic
• isenyor Durhesne i el
- Walter Erere. A la darnferencia el nombre de
•ntants de les duce de-

cions cristianes ha ama.. sensiblement. L'arque:e Canterbury, en perso'. desigual per figurarper la part anglicana, el no:dar bisbe Dore i el doctor
lzaidd , rector del Collegi Keble
d'Oxford. Entre els representarits cattglies han f igurat
aquesta Negada, ultra moneearr Pere Batiffe. l'abat
ben conegut per les srvrs
director de la
Ide-s
• .-ii•tolció de textos històrics
ristians, editats a París per
Picard. L'argument posat a dls.
mssiri en aquesta tercera con!,1-Ancia. era veritablement fonament,a1; el primal rnmä. Horn
..1mnren, dones, que el e. anü p ans no tan solament es
:pessin de participar a la
ben armats píl nom'a qualitat de represenans d'aportar-hi una IIconducta ben precisa,
' u anticipadament cond'aeord amb l'arete-

l e Canterbury. Roma ha
•''..ialment estranya als
' • Malines. En aquesta
1, l'eventual reiiMiS
•minacions eristianes

nos. Roma mude in: .n! aquella actitud de
i inflexible reserva
adoptada en ternes i le
quan propostes
•ren ventilailes sota els
s de Manning, és sugpel comprensible prnpbitar tnt allä que pugui tere, per part seca, d'un
d'una encillarió sobre
'at de tot el seu ensenyade Iota la seva discipliicord no ha snrlit de la

de la terrera criara-

Els dos grups tic repros han remes, rada un
propi. les metes de la
71 cia. els catòlics al rarUercier, els an g licans a
ml bisbe d e Canterbury.
així. am h la tald'un report Unte (diPUBLICITAT
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Londres, 23. - La composició defini:iva del Gaveta es eral segueix:
President i minis re ida Relacions Exteriors: Ranisay Macdonaid.
Ministre de l'Echiqujer o Financies:
Snowdsn.
Guarda segells: Clynes.
Lord preoident del Consell: ParMOOr.

Lord canceler del Consell o mini,
ce de Justicia : Haldane.
Ministre de l'Interior : Ilenderson.
Colindes: Thomas.
Ministre de les Indies: Sydney Olivier.
Arr0;:autict general: Thcmpson.
Ministre de la Guerra: Walsh.
Marina: Chelmelford.
Trebar : Sydney Weh.
Agricul t ura: Buxton.
Secretari per a Escäzia: Adamson.
Instruceió: Crevey'and.
Higiene: Wheat icY. ELS LLIBERALS ACORTEN RESISTIR A L'INTENT orrs LAPOPISTES DF DESTRITA
PROPIETAT PRIVADA 1 SOCIA LITZAR LA INDUSTRIIIA
Londres, 23. - Les dort rzArtss del
partit Ribera' s'han reunit. assistint-hi
ele senyors Asnuith i Llryd George.
L'Assemblea estnlift la enttacid creada a conseqüència de la derrota del
gabinet conservador i adaptà una resdució aprovant la imervenció de mister Asquith en el debat quz.• provoca
la caiguda de Mr. Baldwin i afirmar.t
1.1 decisió del partit de resistir a tota
tcmpativa dels laboristes encaminada a
destruir la propie'at privada i SOCia111711r la indústria.-Havas.

LA VAGA FERROVIARIA
EL COMITE EXECUTIU VOI.
CONCILIAR I.F.S DIFERENCIES
Londres, 23.-El Coreite executiu
de la Unió de Mecänics i Fogainers
de locomotores ha sollicitat dele directors de les Companyies ferroviäries que se celebri una conferencia. a
Folaiecte de conciliar les diferencies
actuals.-Havas.
LA VAGA REPERCUTEIX EN
ELS QUEVIURES
Londres, 23.-A conseqüència de
la vaga ferroviaria el preu tlels queviures de primera necessitat ha ;mgmentat una mica.
El proveiment s'efectua normalment.-Havas.

! 1

Chi1 .4i

C tre t dm s hogne , ¡ e ru
&la
4 - nt t1)1 dolcament: "I hl. Sa •

1: irem encara a 'Talonee
4rra, acial?"
'En ;muelle temps, P or n
Pndia l'espondeo, de tant que
m'es eanyava la vergonya. per la
vida ni iserable que li fria dur;
Pr ó jo ja sabia que acabaria
Per m anar altre cop,
ai nunt , trip
al Nord, rnAs Ilimy.
bos c e ndins, i que ella vindria
sieh Mi i prendria
la seva part

e a la dura feina del eomenear,nen r, r emare a punt, valenta i
1> boa humor,
cense un mot de
bar alla ni de malicia."
0811Prde

París, 23.-Els dos Comités de
tecnics de la Comissió de Reparacions escoliaren ithir, a la tarda, successivament, el nou governador del
Baile de l'Imperi, senyor Schaeld, el
unid va donar d'aquesta manera per
acabada la seva exposicid davant de
tots dos Comités.
El segon Comité escoltara avui el
senycr Bergmann, el qual anirà
acompanyat del senyor Meller.
El primer Cornitè es trasiladara a
Berlin el dia 25 de l'actual.-Havas.

Paris, 23.-El smembres del primer Comitè de perns han discutit les
declaracioas que va fer aliir el (Erector
del Reichsbank. reayor Schacht.-Idava,.
París. 23.-El Comité de perits encarregat de la qü., .• :6 d*estabTtzar la
moneda alemanya i equil'brar cl pressupost ski Reich fa.anulat opinió
favorable a la creac:6 d'un Banc or.
que tindria Roe en les següents candicions:
Primera.-Mob:litzar part del valors
me:AlEcs i divises estrangeres que es
trotan en mans dc súbdits alemanys, i
que actualment no tenen cap cmpleu
de carkter cconämic.
Segona.-Contrihuir a la dita crea e6 amb el concurs de capitals estrangers.
El Comité estima que la cracisç d'aquest llene ha de for:nar part del pa
de conjunt encam i nat al futur
del pressupost del Reich i estabilització
de la moneda alennitya.
Respecte a l'estabilització, el Comité
op i ne que determinades parts del ¡da
exposat pel director del Reich,hank.
senyor Sehacht, pArien ésser utilitzades amb pron en ocasió oportuna.
El Comitè escolta amb satisfacciä
les idees exposades pel senyor Schacht,
les quals constitueixen elements de Ics
mesures de conjunt que seria possible
adoptar.
El president del Comité' va fer resaltar la necessitat que tenen els a:iats de
posar-se il'acord per a la confecció d'un
programa únic.
El COrniti, esta convenettt que per tal
d'assegurar l'èxit del' projectat Baile
es fgualment necessari que els estrilo-

giosa eslava madura per a una

lines.

blava que rumies Ilacgament la
seca pena i la seva tristrsa. Ma-

tot ala?), Fordre raonable, i
doleesa i Falegria que ecirt els
fruits de rucias 'le segles de vi-

11111,1til lea 11111115

per la rara, corn se fa (pian es
vol oblidar o eshorrar quitleom;
per?), verament, te que colla
oblidar res. El que mi:iliaca de
sentir l'hacia emorionaila i
trasbalsada; tenia la ~fusa
ininteid que • aqueSta narrarid
d'una vida dura, braVIIIIIC11;
etnia, tenia per a ella un sent U
profund i i qua ennteA;.1
una lii , ó. per pile . que pogues
eomprerdte-la.
-Que ntalanetit ronrixern

(Continuació)

ELS ADMINISMADORS DEL RENTENBANK CONTRA EL PAGAMENT DE
LES DESFESES DE LA RUBR PER POR DE QUEDAR SENSE DINERS -:- LA
SITUACi0 A LES REGIONS OCUPADES

equfvoes fruits d'ingennitat i
d'opt:misme. En 1S95 ha
de la ingenuïtat era encara més
viva que aquesta veg.ada.
!renta anys el mateix lord Hallfax %a atenver i le ter cremo, a
molts
c'ereles PeO•osiästies
trancaseis, que PEs g lésa liti-

la defensa de la disciplina romana. Estern, dones. ni mes ni
menys, en la situaeld del primer començament. Aquesta
qiiestid de la reunid peles;h3_
tira compta en el seu esquälid
passiu ti altre fracäs. Cal
constatar una altra cegada que
a lotes aquestes reiterades
t'tii;laI VCS trarostament i
cori entre l'Es g lii sia de Roma
i Fangliranisme presideixen, a
una i aitra part. assenyalats

les persones! -•penea.
Al dintel de la rimar!, la seva
mare semblava prendre un asporte ntignst i sin g ninr, i lien's
aquí que les quali!als familiarc.
hin-lile, que l'havien fet estimar
en vida seca, desapareixlen (terrera d'all res virtuas gaireM heraioues•
Viure iota la seca vida en
Piles desnlals. Ourin haeria valglit la r omnany'n d'Assers ll amarte i la seguretat soasegaila
deis Fiables; bosquejar del mal(
al N'es pino , gesinnt toles lee forres del srtt ene en mil feines
duros i reantehir del matt al
vospre Iota la seca pariencia
tina joiosa serenital; no vrttrri
mal al :len entera sina la natura primitiva, salvatge. el bost;
Inhuma, mantentr,- . eu- mig

DE RUSSIA

El Comité de périts es mostra favo
ralle a la cr33.131ü d 'un 3 in 3 r

roronrilia,•b n corporativa. Lled
XIII foil induit aixi. per informadors estrangers mes carnegats di bona te que clarividents,
a la suposició que hauria estat suficient u n a paraula
d'auguri cortes i benevol encoratjament pronunciada pe)
Suprem Pastor per fer entrar
al bon l'ami les oveltles esgarrindes. Però abans der prendre
una decis:d, abans de donar
uun passa resolutiva. Lied XIII
volgu t interpellar el cardenal
Vaughan que fea venir de Londres. La conversaeid qt! hi hagin, e ntre els dos fou errament
dramatlea. El Papa pogni'.ter
constar quan fi-fucile eran i precipitades les seguretals que li
havien donat. Ouan el cardenal
vaughau exitilieä que el Primat
i la ilifahlihiliillt pana', 11Pell
principie que Earnuehishe
Cal erbury ¡ ets octe vidlogur-s
no reconeixerien mai. el pon tires, atxeeant les mane al cel,
excilarnä: "Par?) Si aiX?) Pa una
qitestid ile doetrina". I la lletra el Prbat anglicà. ( t ela quid
alguns celosos ja Mhavien estas la minuta. no fou trames:t.
L'exelarnacid dé Lle . 1 XIII ha
chas. també aquesta cegada , les
intrueliteres converses de Ma-

cial, que ole des grups clan separat sobre llurs posieions,
sense haver ates ite trobar cap
terreny d'entesa. Pel que semels anglicans han estat irremoviides en sosten» els principie i fels gratis teòlegs anglicans dels segles XVI i ,XVII a
propòsit deis dos multe rontrah de la controcers.a: primal pontifici i dogma catòlic
del Sacrifici de la Missa. Ele
catòlics, com és de suposar, no
han redit en el mes minim en

ria sospirit i

Louis Flé;nort

LES REPARACIONS

D'ANGLATERRA

El fracs bla Code- 1,3 liTA [MI pj;Ler
ar:u per a la mUfo aiOri313 1, l s;
ujo d3 .es Esg ésies
ció ü la Yaji

PrIBLICITA r

gus collabor:n en redacció de l'esmentat programa.
Donada !a urg2ncia d'aquest assumpte s'ha comunicat ah scnyor Schacht
que el dia 30 de l'actual es discuttra a
Berlín el pla defensat pel Comité,-

Has-as,
ELS ADMINISTRADORS DEL
REXTENBANK EXPOSEN A
STRESEMANN ELS INCONVENIENTS DE PAGAR LES DESPESES D'OCUPACIO
Berlín, 23-Els administradors del
Rentenbank han exposat davant els
senvors Stresemann i Lutber els inconvenients que representa el pagar
les•despeses d'ortipació davant la necessitat tic reduir les ¿espeses greus
fin; a un 111111:rn extrem per equilibrar el pressupost de 1924.
De no fer-se alai, digueren els esmentats administradors, caldria rec0rrer a una ro y a emissió de paper
moneda de mares renda cense estar
con y cnientznent cohcrts.
El Govern examinara en el Consell tl'avui les manifestacions dele esmentats senyors.-Havas.
L'INDUSTRIAL A.MERICA
MR. SCHWAB CONFERENCIA
AMB STRESEMANN

Berlín, 23.-1:industrial americn
senyor Schwah ha arribat a aquesta
capital, procedent de la Ruhr, i itnntediatament ha visitat el senyor
Stresemann, amb el qual celebra una
detinguda conferencia.-Havas.
SOCORSOS DEI. PAP.N ALS
POBRES D'ALEMANYA
Ilerlin, 23.-El Papa ha trames,
alaudestinació als pobres ‘I'Aletnanya, la quantitat d'un !M'id de lires.
--Havas.
EI. KRONPRINZ EN DIRECCIO DESCONEGUDA
París, 23.-Al "Petit Parisien"
ccmuniquen de Berlín que l'ex-kronprino, acompanyat d'un agent de la
pedida política, ha sortit d'Oels, en
automdbil, en n Iireccid descoguda.Havas.
LA C. DA. E. DEL REICHSTAG
Berlin, estad convocada
per :A dia . 30 ¿Id cerrent la ConUsci,d'Afers cstratig-rs del Reichstag.
--II uvas.
23.-Segons informes cerollits als centres ben informats, el
Govern es proposa exposar pròximament davant la C . snüssió d'Afers
estrangers del Reiehstag l'estat
quZt es troben les negociacions reterents a les reparad ' tic i a la constilucid d'un 'toa Banc, amb la base
d'un capital or als laicos ocupats.
Sentida que hi ha el propdsit d'aje-Jitar tota convocatäria del Reichstag fins que slagin alisentat els pèrito de la Comissió i le Reparacions.
-Hayas.
LA PRODUCCIO DE L'IM POST

DE DUANES DURANT EL MES
DE DESEMIIIIE
Berlfra 23. - Segons els periedies els impostos sohre Duanes li an produit ¡tunal el mes
de desembre ia quantitat de 312
milions de mares or, xifra que
nobroix mes de la mella l de les
deslieses en l'esmentat periode.
- !faene.
EL l'HOCES CONTRA itiTLER 1
ELS SEUS COMPANNS.
Munieli, 23.- E! proees ;entra Ritter i ehe seus competir
conialira l 3 en el ere) d'Es t at hacines ha estat fixat pm el dia

18 de fehrer.- llaves
NOCES DE FRINCEPS
Munic, 23.-12ex-Zar Ferran de
Bulgaria, que actual:1unit es troba

retire tira resposla. Viure així,
en aquest pals, con sa loare
havia sent, i de.spres morir i
da sense as por, era una cosa drixar (farrera seo un lionle
dificil i meriteria, boa segur. I apesarat, i ' el reeord de !es virtud: essencials dre la seca raça,
quina era la Paga? Unes guantee paraules d'elogi, despide
se sentia capee de fer-lio. So
la mora
n'adonava cense cap vanitat i
voin si la con'esta llagues %unPera, valla la pena? La pregunta ro es formulava en el SP11 gid l'una ;lea banda. Sf, seria
esperit amb tanta dransparimcapaç dala?; i li va venir una
eta: perh pensava P11 aixh.
rt cntt d'es tranyesa, com si hl
re aixf, tan rhiranient, tan bra- hagués una noca revelació invament. i deixar lan i a enyoranesperada.
ca (terrera seu, roques dones
Podria ciare alar, ella; non'eren capaces. Ella .mateixa...
mes cine- no tema el propòsit
El cel, mural. de Ilunit, era (le fer-ho... Ura (qu'avena
singularment: Curoinds i pro quan aquest do! Imanes acabat,
i de l'un cap a rail re d'a!Júrame Surprenant tornarla
quest eet, uns navo's euriosadeis Relate per tercera cegada i
ment retidlets, 'atinen! Ite00111se Venduria cap id mag ia, deseorionA, desfiinven enm una prn negut (le les ciutats. lluny dele.
ces0 solemne. La le p ra Manea grans hoseos (ate ena detestava.
no evoraca eap idea fred ni Iluily del barbar' país on els hade tristesa, car la brisa era ta- tees que es perdien morien senb i st, i alguna vi .rttut misterioso se. soeors, on les dones sofrien
de !a primavera que cenia, teja i agonitzaven Ilargament, unendo la neu una senzilin dittfresea tre s'aneen a cercar un ajul indel paisatge, gens ternibli • ; i que eficae pels earbins interminahom endevinava conde:amada a
bles plens de neu. Per que quedesapa r elier acial.
dar-se alià, i palie tan', i sofrir
Maria, assegiula vora la fb. tant, quan es podia ano cap al
neslreta, va mirar una esdona , Sud i ;Aura feliç?
aense pensar-ha el enl. la terral
El vent tebi que anunclava la
blanca, la barrera llunyana de primavera va venir a fuetee la
la selva, i tot d'una II semblä
finestra, portant algunes conque aquesta pregunta que ella. fines remera: el murmuri déle
Melaza &levita tet, aombeya de arbeekteretats,
bratíMiea
.„

>en aquesta població, assistirà el
24 del corrent a la boda de la seva
filia amb el fill del princep de Wurtemberg, la qual tindrä lloc a Sulagart.-Havas.

LA SITUACIO A LA RUHR
LA VAGA A LES MINES DE
LIGNIT
ELS 5IETALLURGICS REPRENEN EL TREBALL
Dusseldorf, 23.-1.a vaga general
afecta a totes les mines de la conca
de lignit de la regid de Colänia, excepte dues. Els vaguistes, en actitud
txpectant, ocupen. l'entrada de les
mnies. sense que, fins ara, slagi
produit cap incident.
Els 'Metal-1(1. g cs haa abandonat la
Iluita que havien en t aulat per tal d'aconseguir la implantaci,3 de, la jea-nada de vuit lintres, havent reprès
el trehall a tot arreu, excepte a Elberield, Barmen i

LES EXPORTACIONS DE
FRANCA A LA 1111111 I DE LA
RUHR A FRANCA
Dussehlorf, 23. - Les exportaeinns de França a la Ruhr
sohrepassaren la xifra aeonseguilla durara l'anv anterior,
elevant-se aeltiahnent a 825
milions de franes. L'exportació
de la Itulir a Franea puja a
el0 milions.-Hacas.

LA vAGA DE TRANSPORTS
Dusseldorf, 23. -- La vaga
de transports continua, liaventse vetee a Elborfeld i Darmen.
-Hacas.
DE.SEARRILAMENT 1 CAIGUDA
D'UN TRAMVIA. - 25 FERITS
Aquisnrh, 2 3.- Pe!s voltants
d'aquesta poblacid ha descarrilat un trarnvia, caient d'una aleada de cinc rnetres. lian resultat vint-i-rinc viatgers ferits.

',LUISA DE SANONIA, EN MISERIA A BRI7S'SEL.T.ES
París, 2.t. Un entlaborailor
del -XX Sele", de Brassel•los,
ha deseobert en aque i la einlat el
reces ott vim en un estat (le veritable miseria. son el nom de
condesa D'Yselte. Na Lluisa (lo
multo:. del mestre Toselli, la vida novel•lesaa de la
qint l ha ocupat sovint les cròniques europees.
Aquesta princesa, despres
d'algunes hesitacions. ha ¿celat a l al periodista: "Dones 'ni.
si senyor; ti s la pobresa nade
veritable i mi t s profunda que
Wiro pugui imaginar. Fa dotar
anvs que vise en aquesta casa:

eIll vate d'una renda del lltell
det, 111/P el men ex-marit, rei de

Saxania, ten .\ ¡limeta
ronda ha desaparegait arnh l'ensorraila del maro. El passal
agast. quan el mixer del harte
Pm va donar un fraile i telant a
einft eitlirns per tres 'tiesos. vaigt
enrogir de vergonya, perh val te
are op t ar aquella mi3erable
quantitat D'aleshores eni:a en_
rara he eobral meoys."
El periodista progunlit després a la princesa con) podia
vaire Cen s e renda, a la qual eesa . acutesta lama respotigmi une
algunes senyores belgues s'inleressen per la sera sort. "Dono
!tienes d'italiä, cene fascieles.
01 e. > rol ern (liba
f e l i fe i . brn poca cosa.'
deis quals tremolen i es freguen, e! crit Ilimyä d'un mussol. Desaires, el solemne silenci
regna nocament. Samuel Clutp&bine s'havia adormit; per?)
min en son al eoixi de la mort
mi !cilla l'PS de groller ni de saerileg; la barba sobre el piales
mans ilbovles sobre els genolls,
..entblava c - apbussat en un trist
aelaaarainent, o en fonsat en
una 'unja-n.1nd voluntäria
seguia d'un ale mes a prop
desaparegutla.
alaria es preguntava encara:
Por eue quedar-se mina i sofrir lana i patir lant ? Per que?
com que no trobava resposta,
veurou que del silenci do la nit
van alç . ar-se, a la llarga, unes
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Aval signarà el Rei
gecret de diese[le Lerh E 21 d; dauclucid de ia Cambra

frieErs

:e la

f

bie ib a di
•

e
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Paras, 23. - El periedie "Le
Tenias" publica els segarrifs
Oteas sobre a mor! de Lentn.
Aquest es trobaca matan des de
Pie molt lempo. tuntin pr anal
eslava en una casa de camp deis
voitanis de Mos(on. El dables
s'agrenja enrsideeab! e in en t.
perdent ei oneixom e nt poca eslona despees i morilla entre a
i 7 de la tarda a eonseqüe.nela
paralitzat els centres respiraforis.
El cadàver ha estat portal a
Moscou, on sera exposat durant
tres

dies. - Hayas.

LENIN SERA ENTERRAT DE31.1 PASSAT A MOSCOU. - ELS
ESPECTACLES HAN ESTAT

SUSPESOS DURAN SIS DIES
Moscou. 23. - La inhtunacid
T.enfn ha 'sial finada per al

d'a 25 1 tindrh bloc a aquesta

capital.
S'ha pnblielt un doeret estabina que el dia 21 de gener serh de dol nacional cada ans'.
Un nitre (»m'el estableix que
ele espectactes bútiltes i tota
mena de testes popuars quedin
suspesos duran!, sis dies. navas.
LENIN SERA TNITUMAT AL,
KREMLIN
Mesera], 23. - El carlaver
Lettin serä inhumat al Kremlin
a/ Centre de la placa Roja, i al
pon del mormment oregit a a
rnerneria dele inerte de la Recolució. - Hayas.
F.I. CONGRES PAN-RUS ES PRO.
rosA EXAMINAR DETINGUDANiENT LA ()VESTID DE LA SUCCF.SSIO DE LENIN
Berlin, 23. - Telegrafien de Moceen
que el Congrés pan-rus es provea examicar amb tota atenció la tnienió' a
la successió de Lenín , indicant-se amb
aquest motín els noms de Rykow, Kamenev i Stalin.
Es crea que la mort de Lenin
portarà cap canvi en el desenrotllament de la política general.
Troteke assistirà als funerals de Le.
n'n.-Hasas.
•
LA MORT DE LENIN NO CAN-

VIARA LA ..POLITICA DFLS.
EE. UU. AMB RUSIA
Washington. 23. - Ma7grat la mort
Lenín, no sofrirà cap canvi la política seguida pels Estats Units envers
RAssit si no varia la situació en aquest
pal -Hacas.

LA DELF.GACIO RUSSA A ROMA
REP LA NOVA DE LA MORT
Roma, 23. - La delegaci6 russa
d'aquesta capital hl rebut la noricia de
la mort de Lenin per conduele de Txitxerin.-ilavas.
CONDOI. DE PhLONIA PER
LA MORT DE LENIN
Varsevia. 23. - El Govern
Ita trames el condn1 per la mort
de leal'', al Govern de Mos-

co:t.-flacas.
EL REICH. -ARANS DE TilaMETRF. EL C.ONDOL. DELIBERARA LA FORMA EN QUE
1TAGI DE FER-SE
B o rlin. 23. - El Reich sembla que esta decidit ile trarnetre
el eendol a Moscou per la mort
de Lenin, pece abans deliberara respecte la forma en que
hagi (le fer-se aquesta
PARLAMETARIa COMUNISTES
DE.TINGUTS
Recita 23. - Han estat de!imante diversos parlamenlaris
rnmunistes, acusats de preparar un complot.-Rasas.

Vel)s•

sa de la terna a la primavera.
despees de les liargues memorice
d'hivern... La temible neu tornant-se eixerits * riereis a tots
ele pentlents; les arrels brnilanl
de torva. despees ha nolça encara inflada d'aigua, i aviat la
!erra desIlitirada, daniunt la
qual hom camina ainb
de delteia i suspire d'alegria,
rom en una exquisida ronvalescencia... Elia palea mes endevant. apareixien els brotons en
els bedolls, els ceres i els tremole, l'alba es cobria de flors
rosados, i deeprée del repäs fereat i de l'hiverm ml htr trehall
tic la terna era gairebe una testa; esearraear-se del reatf al
cesare semblava un pernifs be

/danta que i es re('ull pron per deixar darrera sen
el no , squt trailt de la vida quoNornes cine parlen mes
alt i Inés e"ar als ce las Sen1.111a,
en mig dele grane lineros .del
Nord i dele camas desolat e.
Ocian Marta pensava en les INnyanes meraveres ¿le les elutate, la prtmere - y en va venir a
recordar-ti, a cau dorella, les
cent doleeses desconegudes del
pala d'en valla ingle.
Viparteld gairebd mirieulo-

El besiiar deslliurat de l'estable, a la fi, otdrava eorrents
en e1S laneats i s'afartava d herbe noca. 'rota els nata de l'any:
ele vedels, el neta rieiram
eis anyellets, jugaven al sol i
creixien cada dia mes, noria
irme i Pordi. El mes pobre dele
masovers saturasen de vegades
en mig del Seu corral o dele
'satis raMPs, amb les mans a la
butetea, i assaboria el gran
contentament de saber que la
calor del sol, la plan tehia,
generpsa de la terra Iota mena dé torces geganti

Pott quo tenien res de miraoutós, nouestes veas: cadascíz
nosallres en sent de sem-

Roma, 23. - FAS periòdics diuen

que el Decret de dissolució de la
Cambra será signat danta el matí pel
tel -Flacas,
ASSASSINAT

Patena, 23.-Pels volts de Giunti
han estat trobats assassinats quatre
individuo, creient-se que es tracta
d'una venjanea portada a cap per
membres de la "Camorra".-Havas.
I3ARALLA
ßfORTS I UN FERIT
Roma, 23.-A les immediacions de
Pincrolo (Piamont) ha tingut lloc
una baralla, de la qual ha resultat
mort un feixista i un altre ferit gravement.-Havas.
A LA CAMBRA FRANCESA
RATIFICACIO D'UN CONVENI
París, 23.-La Cambra de Diputats ha aprovat el projecte de net
respecte de la ratificació del converil relatiu a l'atur forçós, que va
ésser redactat per la Conferencia internacional celebrada a Washington.
-Hayas.
L'EXAMEN DEL TRACTAT DE
LAUSANA
París, 23.-La Comissió d'Afers
estrangers de la Cambra ha decidit
escometre amb tota activitat l'examen del tractat de Lausana-Hayas,
PROJECTE PER PROHIBIR LA
IMPORTACIO DE MERCADE,RIES ESTRANGERES
París,
Poinearé ha dipod,
tat a la Cambra un projecte de llei
autoritzant el Govern per prohibir
la importació de mercaderies estrangeres.-Havas.

LA CAMBRA BELGA APROVA
EL TRACTAT ECONOMIC
AMB FRANCA
Brusselles, 23. - La Cambra ha
adoptat per unanimitat el Tractat
ecornimic franco-belga.-Havas.
Brusselles, 23.-El Tractat econbrnic franco-belga fou aprovat a la
Cambra pels vots dels elements de

les ¿relee-Hayas,

LA FORTA REPRESA DEL
CULTE A N.,aPOLEON
' CORSEGA
Londres; . 2;:. - El "Daily
Chronicle" assenyala la viva represa del ruhe napoleenic.
Còrsega. La casa on nasqué
Napoleon. I, deixada per l'emperadriu Eugènia al princep Victot' i cedida per aquest a l'Estat
francés, es a punt d'éeser del
tot restaurada. La famosa gruta on hom diu que Napoleti infant arara a jugar amb els
seus companys, estä destinada
a esdevenir el centre d'un magnific jardi, i per nitim. el senador Coty ha anunciat de regalar una !losa estàtua de Napoleon a la eintat d'Ajaceiö, quo
ja en te dues.
LA LLIGA DELS MARITS INFELIÇOS

París, 2.2. - La "Chicago
Tribune" escriu que a Firminy,
prop de Sant Etienne, s'és conaUnida la "Lliga dels matan desafortunals". Tot i que a Firminy hi ha cint mil habitants
eseassoa, a la aviniera reunto
convocada pel grua. promotor
es presentaren més de dos cents
individus, la qual cosa ha fe',
dir a un humorista parisenc que
si una associari,N semblant intentds de constituir-se a Paras,
no n'hi lumen prou amb lit/lineas Velòdrom per contenir
tots els nieta/mes.
treballacen, com esefaus sumis
sos. per a ell... per a ell...
Després Festiu: l'enIluernament deis migdies assolellals, la pujada de l'aire arden; que feia cacillar l'hotatza
i la !linda del bose, les mosques
arreinolinant-se en la Huna i a
tres centes pasees de la casa els
eorrents i la canela -- eeenma
blanca sobre Nigua negra - la
sola vista de la qual rseampava
una &filosa freseer: Despees,
la cenen. el gra nutrid i apilantse a les granges, la lardoe,
de seguida l'hivern que tornava... ce't Raid que l'hl.
veril, 111ir a cu loS amPitt . ja no
semblave detestable ni terrible:
dula. si mea no,. la intimilat de
la rasa taneada, i al defora, amb
la monoloaia 1 el silenci de la
wat ainuntegada. la pau, una
gran pan...
A les eititale, hi hauria les
meravelles de les (wats Llorene
Surprenant hacia parlat, i atienes Mires meravelles que ella
mateixa. ronfusament, imaginava : ele llarge carrers
nats. les . botigues magriffiqueei
la vida fàcil. teairebtl sense tres •
ball. plena de netas platee. Però, polcar alee de temes bou'
ce eausava d'aquest vertigen. 1 • ';
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LA PrattLiTAT

ELS TEATRES

DiJoug. 24 d p gener de i

METEOft0LOGIC DE eATAL UN A
) el 23 sonar de. 194
GENERAL
A LES 7 DZ.I. Mil •fl. (Observadora d'Europa,
Nord d'Aldea i rAtlantic, rauda s per telegrafia sanee fila):
e. SITUACIO AIMOSPERICA

a. ' ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA A
LES VUIT DEL MATI. (Observacions de la
Xarita Meteorològica Catalana, comunicades per te-

mala suggestm, amh oca retoma afilada i sonora. D'Annunzio cerca les
lidon`r.
Romea.
A la Meditar-raída balear s'ha format smc mínimum
noies %%volts d'aqualles ternes calcines,
Ccl mig flavo! a Tarragona i núvol i plujas a la
De tant an tata, un cop, dos cops a
barsimatric que producix janga,: a la Península. El
pera té el cap massa pie de (veresta de Catalunya. La temperatura marchita ha esrally. les companyies italianas cm obliragins anticichanic es troba a Eacandinävia, atril)
rafaelisme, el sentit exccssivanicat detat de un gratis a Roquetes, i la mínima (1'1 grau
guen a anotar en la nostra seccia tea- coratia el tracia a cada alemana
It, sus temps a las costes de la mar Báltica. A l'Eurosota zero a Puigcerdà.
--al el nota de Gabrielle d'Annunalo.
pa central s'observen nevadas, particularment a
1-la nevar lleugerament al Ilac Estangento.
Vol ésser talarle, i lt manca la fo i
L:any passat fou Lacc o ni qua va re- la ingenuitat del mistic; vol ésser bruPraga.
Caudal del Segre a Camarasa, saa metres caldas
maure aquell podrimener de la Cita tal. i el tracia la sena flonjor decadent
La temperatura Inés haixa de l'Europa ha estat
par según.
marta a Gioconda; cada vegada que
de 35 graos sota zero a Stensele (Sttacia).
vol ésser liante de teatro, i li fa nosa
as remouen aquestes coses. a meswa la set-a preocupacia decorativa i sitnaue pasaa al tema s . ens anern adonant
na.s de la Harma daurada. de ia panAgrer, red ej
Pera D'Annunzio as un rei de la
9 0 • 1 hoo5
ara i la retarica.
és poeta i un gran potaa. i
paraula.
i
Una lectura de la Cita n'orla (eta aixa talaba el tracia, i sie tant en lana
als anys cns enlluernava magnifica- malgrat el simbol, i la faramalla i la
asee semblava que un aligot amb les
retimica. surt la parada neta i vibrant
1.11g:es de dial-ruin ens esgarrapés tots que va de dret al cor.
; ls nirvis. Pera en aquest mar/ guantes
I.a figiia di torio és una obra reaan efímeras, i guantes coses san presentativa de litt C1S gnus detecte,
atases!
ata-iraca s per caçar
i lea gratis qualitats del D'Annunzio;
Una representació de la Cith
aquella 31ila do Codra tan simbólica,
ja
ha
guau
un
,
dotze anys despras
que (le tan simbalíca spie da sembla
xuelat bastantes barbes amargues dcl que fins D'Annunzio tingui por d'esaeu cam:net humil. quan un se n'adora) queixar-li el vel. i dir clarament al
que no és or tot el que Iluu. ja és han
púbLc: lila de Cm/na ir aixa i aixa.
bé una altra cosa. La passada prima- I aquell Aligi, que no as heme ni as
vera vareas tenir ocas ia deparlar d'a- res, i que un diria que és na ninot de
quella Cita molla. Avui parlarem una morfina i sacre candi, pera que malmica d'aquesta Figlia di lorio.
grat aixa ja tan bone, s el poeta cl
No creicm ni pensara cont molts que dial en unes situacions que no In ha
d'Annunzio sigui un valor (als. lalmme dubte que ititeressen i emocionen; i
que un dia va fer vibrar. ensarronant- aquella s germanas, concebudes pansant
la O no. mitja humanitat; l'home que
una mica massa en el Boticelli, i
3. VEleTS SUPERIORS A BARCELLONA (Sondatges de l'atmósfera lliurc a /es 7 de.: man):
.va apassionar i va influir d'una manera aquella marra enginyosa caricatura dc
Altitud, metrea:
poderosa. no és un qualsevol. Nosaltres la tragadia grega; i aquell "Lázaro
25n,
500 ,
Direcció:
fort
valor
poific
el
ENE. NE .
creiem encara en
Roa) .* patriarcalment brutal, personatVelocitat
metres
per
segon:
encara
creiem
en
la
4,
de DaAnnunzio,
3.
ge ridicul de novella naturalista; i
Plaid (1C 11t11 - 015, a 8:3 metres. Nimbus.
rabieta de les Elogies rentares, en Fangal de fusta. i els tirabais, i les
de
La
gracia
decorativa
la
l'empenta i
cancons, i les Metanies, tot plegat as
0SERVATGRI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
can:ene M'a gesta d'O/tramare.
tan fals i tan Hanmant, lan podrit tic
Flores d'observació: 7, .73 i :111 horen
Pera amb DAnnunzio cus passa una cap a peus. i tart bonic a estones, i tan
Barnuetre a cero i al nivell de la mar: 755', 7 56'4. 7573. — Tm-mame:re sec; 11'1, to . 6, t 14. —
cosa: Tm allò que ens semblà tina
llantinas
a
ratones,
i
tan
fantasticament
Tcrinametre llama: 92, 9'7. a'a. — Ilumitat (centessimes de saturada): 76. 88. 82. — Direcció del
forca que anava de j ora a dins. ara ridicul a estones!...
vera; ENE., calma, NE. — Velocitat del vent en metres per segon: 1, o, 4. — Estat del cal: tapat. —
esas fa l'afecte contrari. Hadern cregut
Fciaa deu anys que haviem Ilegit
Classe de núvols: alts-strats; nimhus; nimbus.
en el valor emencial de D'atar:una/o,
La figlia di ¡ario: ara, després d'haver
Temperaturen extremes a l'ombra
haviem cregut que aquella pompa exvist a Vera Vergani arrib la cara pinMáxima: 12'3. — Minima: 78 — Oscillaciú termonnarica: 45. — Temperatura Initja: so. — Preterna. era el reilexc magnific d'una potada de color d'arada. amb ala cabello
cipitada aiguosa, des (le las 7 horro slel dia anterior a les 7 llores del dia de la data: n'o milimetres.
derosa flama interior; atan cha nomas
desfats i cridant, la fiamma 1 bella:
— Recorregut del vent en igual remps: 150 quilòmetres. — Observacions particulars: Pluja des de
veiem la pompa externa, la gran pomla fiamma 1 bella:, cns pasta una mira
les
to hores.
pa, tan enlluernadora .tan magnifica
ailò que ens passà quan velaron a
com es vulgui; en canvi la flama inte- Zacconi en la Cita marta, sentim que
rior cada negada la veiem més petita,
aquell DAnnunzio que haviern conegut
rernelent-li una lletra, interesIliurar Diplomes d'Honor a fundadora
mes freda, més apagada.
anys amera sala desiet <Las del nostre
sant-li el projecto de consdanstitucians benèfiques que funcionin
D'Annunzio, a mesura que passen les
cor. com una mena de castell de cartes.
trueeni d'una riutat universiamb intim, en els diversos punts que
hores i la sera labor es va situant i
pera que la parada suggestiva del
taria. Per a tal fi, diu el re ycompran la llei de protecció a l a indefinint, es torna cada regada mas
ppeta
vibra
ara
d'una
manera
més
sefancia rigen:, en els anides 36. 37, 3S,
decoratiu; és un poeta decoratiu, la rena dintre cl nostre esperit, i avorrim lar de la Univorsilat de Paris
que es rompia arnh utia s'alar/39 i del reial decret de 24 de febrer
seva paraula no és per asser -mediEl
Con
-dl
Superior
de
Proiccció a
el
teatre
del
D'Annunxio.
pera
estimara
rió de tarrany de 9.000 hectäde tgo8.
tada en rapas. per anar-se fiarant de
la Infancia ha convocar ei Nil Concisos
cada regada mis Les elogios ',manes,
Mes, I pir. han pognt estar adNo podran prendre part en aquest
mica en mica en els reconcts mis inde
Premis,
mitjanaant
les
bases
sei
quan
dins
del
Sea teatre sentim el
quiridos mitjançant el n Ionatio
concurs les persones que haguessin
tiras del pensament: la seva paraula
gitents
ressò
d'aquelles
elegies.
as
a
ns
fa
mas
,
franrs
tal
poi
dr
dau
tuilions
111
tingut premi en metallic en concurses
no és per anar escalfara l'enlació. La
Base primera
senyor Emili Dentseh. El proseca paraula pasos clavara de la intelli- passadora aquella maquina monstruoPremi "Tolosa Latour". — Un pi-a- anteriors.
sament
decorativa
que
omple
l'escena,
ierlo
eonsisleixesm
formar
una
A les OiifitleS de la junta de Progancia corn un gran iris llampant,
aquella retarica simbolista que infla
gran (Mitra universitaria. ee- mi de 1.00o pessetes i Diploma de me- tecció a la Infancia spasseig de la
munstruas i exageras. paró pintar amb
ri! a l'autor del trehall qua rnillor
la
licr.gea
dels
nneioni
que
he
dird
a
toles
les
, r bis) es facilitaran totes les
Duana
una traca i una emperna úniques. MalenrotIli el tema "Educacia intellectual
Jcsep Maria de Sagarra soldicilist terreny per tal de i moral del nen. mentalment anormal". dadas relativas en aquest concurs.
grat el sen esforç per arribar a Fagubastir-Iti un cdi fisti residència
tiesa, a la financié. i a l'ala pur d'un
Rusa segona
POLIORAMA
d'estudiaras, construït amb tots
priminu. D'Annunzio és un acadamic
Metges rurals. -- Sis premis de non
nds
avenços
moderns.
El
dorfor
de
El
propvinent
diveadres,
a
la
nit,
furmidable, malalt de literatura i
Martínez Varg:ki ha eontestat pessetes cada un i Diploma de Marit als EN PAINOVES 1 ANGLERILL
ratórica, que juga amb grans masses tindrà lloc en aquest concorregut teamanifestara
que ha tel les metges rurals qua sliagin distinga pelo
L'antie dmutat regionalista
ira
la
matiria
podrida,
que
ella,
farsont
j
uncia
en
honor
i
benefici
dri
de •
de
oportunes
prop del seus treballs a favor de l'educació
de la Mancomunitat, senyor
diabal.c sap guarnir i adobar amb sota primer actor i director senynr Alfons
mares
en
el,
elements
de
puericulIns
eap d'Esta' per tal rEassolir
Plus Minores, ha mort.
Tudela. En el programa lti figuren
mena de drogues, i arriba a donarque armesl ball projecte sigui tura i maternología.
El senyor Mmoves represen.
los Faspecte de carn viva i tramo- dues estrenes dels senyors J. A. i FerBaso
tasa-era
una realitaf.
ran Fernández: la • comèdia ca tres
lasa des de rally 1913 el dislana
Premis de bona criança. — A les
imule de Manresa-Berga. A
actas "Los emigrados" i la comadia
La influancia de D'Animal° dintre
mares pobres que es distingeixin per
la literatura ha estat una de les pla- en un acta "La sombra que pasa".
aquesta darrera població tenla
la
millor
higiensa
bon
desenrotllo
dels
el seu despa 1 x d'advocat, esgues més embaiadares i mis intolera- TEATRE DE L'OREE.° GRAseus fills i exactitud d'assistència amb
sent-hi consideradissim.
bles. El barroquisme en el seu temps
CIENC
ells
a
les
consultes
i
practiques
d'enA les eleecions legis/atives
va produir un art caragolat, paró viu
Diumenge. dia 27, a la tarda, la
seayament que es porten a terma en las de 1920 va presentar la seva
interessant; pecó aquest barroqu.sme
companyia
dc
declarnació
Estudi
Circra
de
puericultura.
s
institucion
gelatinas-del D'Annunzio, barrejat amb
candidatura onfront de la del
EL SINDICAT LLIVIIE DE PROposara en escena al local-teatre de
Primer: Den prernis de r5o pesse.es
conde de Figols, de la U M N
falsas candideses de primitiu i amb
DECTES
QL;IMICS
Iürfaa
Gracienc,
l'aplaudidissima
proa
les
'mares
que
millor
hagin
cada
un
les
drototes
totes les depravacions i
En P;us Minoves ha mort reDiumenge que ve, a les den arad dos bessons en alletament artigues actuals, ha produit una literatura ducció d'En S. Rossinyol Els savis de
lativarnent jora. La seva lasen,
Vilatrista, en la qual obra no té parió
del
mali.
es
reunirfo
o
mixte.
ficial
en
assemIsst que siteneiosa, ha estat
per
emocionar
solament
els
roper
infame,
Segan: Vuit premio de roo pessetes
Idea extraordinaria el Sindicat
mantks dc cap de partir judicial, les la simpática primera actriu Na l'apela
intenstssinia, essent el final
Valero.
Miura Professional de Produc- cada un a les que milor hagas criat
dansarines "classiques" i els nous rics
una de les figures de primer
los Química.
un sol nen en alletamen t maternal.
TEATRE CATALA ROMEA
estúpids.
rengle del camp regionalista.
pessetes
Tercer:
Sis
premis
(le
mo
Entre altres assumptes
Pera maigrat tot aixa. D'AnnunD. E. P. t rebi la sena famiLa primera funda de les sis que ha
trarlarir de ronstiluir el socors cada un a les que millar hasta crian
zio és D'Annunzio, i ningú podrá nede donar la companyia italiana sie
lia i els seus andes l'expressiú
en
alletament
infant
1111
muta; Easseguranea de la vegar-li el set/ gran talent ni la fuga llu- Darin Niccodemi en aquest teatre fou
del nostre condol.
(airar:: Sis premis de ton pessetca
Ilesa, la d'invalidesa i la d'aminosa de la seva ,paraula.
un 'tau triornf de tota la companyia
cad3
un
a
les
que
millon
hagan
aria,
tur
forçós.
D'Annunzio és un poeta deroiatia,
molt especialment de la formidable
un altre in faut en alletament m i xte
com ho es en carta manera Macter- actriu Vera Vergani.
UNA DETENCIO
Basa parla
bnck; san dos esperits que en el fons
Són esperades ami' gran Micras les
Per ordre de l'auloritat ha
s'assemblen i la seva influancia va poques funcions que ha de representar
Mestres i mestresses. — Un preml
osl ttl delingui .fosap alontsajo, de ano pessetes. Diploma de Mara i
ésser paraHela un temps determinat. aquesta notable companyia, no podent
coNcElt .r DE SARDANES
ron aacmplars d e . l'obra que s'imprienriara( a la imnretula de "So_
Sembla que les obres d'aquests portes,
perliongar mas temps l'estada entre nosDiumenge, a 4a nit, tindra
i
ami
ho
acorda
el
Conseil
SuHilad
Obrera".
e.1
ida
I
seise
en
meixi, s
siguin escrites per a una
nitres, on tantas simpaties ha cultivar,
I loc a la sala d'audicions de
la risa, per al mestre o mestressa de
i per a una edició historiada i
i cedint a mollas demandes fries al sel'Orfed Oraciene, uim escollit
truculenta fino al capdamunt. Són
l'e s cota privada n patalea que sigui
nyor Niccraletni entusiastas de Vera
arargan a hm acced a amar era maaaaa
concert (te sardanes a ea rreo
autor de la trallor Menaaria que estudil
hames que juguen ami) el símbol d'una
la "Manera practica d'ensenvar llcn•
de la prestigiosa cobla Barcomanera cxcessiva. Si haguéssim de (er
1 dissaln a la tarda, n la sitial s r
¡ organitzat pel
maage matera als nena a 'les eserdes
una frase :obre cl D'Annunzio i la slissabte a la tarda, en la qual es rede ia Sardana de Barcelona.
nacionals sle primera ensenyanea".
acva obra. dirima sial: D'Annunzio o
presentará una de les obres en que
,.±n
0
pessetes
cada
Es d'esperar, pel programa
\ala premis de 25
la huidor transcendental.
la cpmpanyia mostrará una regada mas
AMICS DE LA MUSICA
interessantissun anuncial, que
i Diploma de Marit per als mestres o
La figlia di !ario, dat i rebata,
cl sau incomparabla caajunt.
serit cornplet, a mes a nons
aquí el programa de mestresses de l'escota n acional a
praser es l'obra d'annunziana que s'avela que liado realitzat tasca social
tetina en compra el norithr.'is
l'interessant reeit;i1
"11011P1'"
guanta mías. Potser as l'obra dril
rara
(le
l'asara..
públic que assisli al prüner
detlicat ala grans
(obra teatral) escrita amb mas "fuga
quests eoneerts celebrat darre.1(.1i:times, DI-aluna i litigo Wnlf,
Reo Amena
decorativa"; la tragada pastoral, tio
donar:t
ni
do
rament
i que va sortir-ne saaquesta
ni!.
al
l'al;
és tal tragidia. Són dues, tres situaMatrimanis que tinguin mas de sis
la Maxtea Cala/atta, la sopran
liste!. del tot.
cions, d'una gran vulgaritat, que no
meutert si: catorze anys: matriEn el programa lit figuren
unen res de nuera dins del teatre. pera
CONFERENCIA DEL DOCTOR vienesa Melanie
manis d'obren, i geht del C7111111 p011ee,
sardancs deis mestres Doler,
ami) la colla/mimen -) del pianisque s'aguanten dintre «una atendí'
que_ 'llaga' afilad si recollit infants. i
RIBA 1)E SANZ
ta Tomas litixA:
Serrat, Juncit, Fornells,
tragica, a força d'anar-hi acumulara
imarimonis suite taimas, Mé3 de atta
En la sessió acadernica (me
L ___ " (1 la mnsiert, eom
Pujo!, Garrota i Morera,
paraules i símbols, a força d'anar-les
fil's Al Deu presta s de ano pesarrelebrara
avui
dijous,
a
les
set
vestint d'elements decoratius, a força
cors retar, Aria de P"Otla Ce. te= calla- un a Ares tauts rnatrimaais 1 les glosses del "Ballet, de Dthi"
de la larda, (in el sen local la
i "Dances de Vilanova", dels
d'anar enganyant i enlIsiernant el púeiliana"), Hamlet; "O anhclat d'obrera necessitas que tinguin mas (le
Soeielal Mbilico-Earmacimtica
blic amb tota mena de mirallets.
dry ls Sants Cosme i Datniä, el nlujs'e.i e del nien (lote (talar". ais filie menor: de catorce anys i de- mestres Catala i Toldrit, resEn La liglia di laño no es presenta
"Dansa, (Luisa, nineta", mos • rin con s ervar amb mas zel 1 ma- peetivament.
doctor Iliba de Sane desenrot- Durante;
"Aria de Pamina"
una acci6 croa neta i pelada, no es
ral t tat la vida del s mateixos.
FOMENT DE LA SARDANA
Ilarit
el
tema:
"Un
iitteressant
"La llanta Miigira-, , Mozart
in Sis premis (I^ 2on pessetes cada
prestaren el: caràcters humans d'una
assumple clinic",
Fil Foment de la Sardana de
"Aria de Zahla", Mozart; "Aria sta al s matrimanis d'abrers i gent
manera sincera i despullada ni seis
UNIVERSITAT DE BARCELONA
de Chernbin" (de "Les noces do eamn pobre s que s'Ingin a fil'at n re- Barcelona celebrara diumenge
veu avançar progressivament dintre
vinent. dia 27. a les onza del
calla Mimas mies i al g adonats, (ad.
l'acció. En Lis figlia di 'ario es coPer tal de solucionar un as- F igaro",) Mozart .
nuell, una hallada de sardanas,
n-rano atabalant les arenes amb un
sumpte que els initiressa, seII. -- "El men son lis cada Iltsat-los instrucció. alimentant-Ina i a la Plaça de Czttalunya, que
devessall Ilampant de paraules preciaserviran passar por la secreta- coa mds curt". "De dalt del rim sratenint-Ins amb veritable amor i arara a
t'arree de l'aplaudida
ses; amb aquestes paraules D'Annunzio
ria i'le l'Escota Normal do Mesroronal. de beass". "El rossi- afecte.
cobla Barcino.
C) Deli premi s de 2on pessetes cada
es fa la iHusia de crear un ambiem.
tresses d'aquesta ciutat, Na nyol". "Canl do slonaalla", -El
A les den de itt vetilla, del tr,aUn amb:ent de primitivisme caces, de
Aurélia SalUtin, s i Durich, Na forrar". "De l'amor raen)", un als niatrimoni; legaims (rragers teix dia, el Fornent ha orgapoltre; que fineuin m/s de vutt
fe cantelluda i de superstició desespeBralitns.
Lo figlia di 101' le , ac D'Anaunzio,

XII Concurs de
premis

CRONICA SOCIAL

Les sardanes

La Musica

CRONICA DE CULTURA

rada.
Amb el seu Ilenguatge, D'Annunzio
sembla que vulgui omplir l'escena d'una
bravada forta , de pèl de ramat i de
llar milenaria; sembla que s'arribi a
llar la Moló de que a l'espectador li
arriba a la cara el sol ardent de la
testa dels Abruzzi. PPerò el que arriba
«elles i als ulls de l'espectador
Ala . MI ti deixi enciborn.r, fa sola',ágil adulé dierudicid i de follia,
19

~My extraordinaria-

Assumpció Vilbi i Xiberta i Na
Marta Claramunt.
Ha estal jubilar per haver assolit l'edal rrightmentaria,

el eatedratie de d'Escota d'Alta
Estudis Me/Tantas de Barcelona, En Francesc Diaz Plana i

Garrido, quedant amortitzada
per aquest medio una dotació
de 12.000 pessetes en l'escalaf6 corresponent.
— El doctor Bastim ha viaitat'el doctor Maitines Vargas,

111. -- "El convalescent
resperanr,a", "La ratera" "Si no
vols veure morir el ten amar,
"Iletraiment", "Cant de breos o l". Wolf; "Invitacill secreta",
Strauss.
La novetat de la major part
d'aquestes cançons. aixf rom
la importancia artistica düls
gens intérpretes, donen un interés especial a aquesta nora sesaló dala Árnica de la Música',

rius.

Raso sima

Perames que hacia salvat ii vida
d'algun infant. — Si" premis de 3ao
pessetes rada tin, Diploma de Marit i

nitzat un coneert do sardanes
a la sala d'acte de l'Orfcú Ura-

st leite.

MEINNUMNUEMMONNO

una insignia "Pro Infantia" a les perSOI:e5 que Ittrzin salva , t s vida d'atgua
infant exposant la prbpia.

AQUEST NUMERO HA

Base serena

PASSAT PER LA CEN-

Fundadora d'insiitucious benifiques.
-El Consell superior, a proposta de
ke Juntes o per iniciativa preTia, podri

SIMA MILITAR
111~~11111

NOVES RELIGIOSES
NtWF,S RFI,IGIOSES
Quaranta hieres: •Església
parroquial (Ir Sant, Francesa ‚de

Paula.
- Cor da Maria: Avul es fa
la visita a Nostra Dona del Remei a Sant arruma, a la Con' eep-

cid o a Santa María de la Mar.
— Comunid reparadora: EsglAsia parroquia! de Santa Madrona.
— AilorariA noeturna: Toro
del Sanifssim Corpo3 Christi.
Velflr.s en sufragi de loS
animes del Purgalori: "Forn
Nostra Dona (la la Merru...
ESGLESIA UsE 11F.TLEM
Dernb, divendres, a dos
guiarla. de set de la tarda, come/mara it l'esgb5sia parroquial
Nostra Dona de flattern el
solemne tridurn que l'Apostolat
de l'Oraei nn de la dila parrimuia
tia organitzat roto a preparaeirS de la solemnial festa del
dia de reparació i desagravi al
Sagrat Cor de Jesús, que tots
els Centres de l'Apostolat
l'Oracid d'aquesta eiutat eche.,
braran en Pesmentada esglesia
do Retlem ol pròxim diumenge,
dia 27 , i anib mot in de la institució de la Lliga Espiritual
contra la Blasférnia".
Cada dia predicara el Ihmd.
pare Ramon Bolös, de la Com.
panyia de Jesús, i la part de
cants ha estat confiada a !Mete() del Centre Social de Betlem.
SANTFARI DE LA MARI: DE
DEI.' DE L'A.T1:1). n
La reverenda Cornunilat de
Pares Captitvins, venerable Terç
Orde, Axxiconfraria dels
jous Eucarlsties i Arxicontra..
res de Nostra Dona de Montserrat, honraran amb solemnes
rallos la patrona de. la seva esglesia, des del dia 23 de gener
al dia 2 de febrer de 1924.
El dia 25, a les set del mati, emneneara la Novena de la
Verga dc l'Ajuda, amb el eant
de les Avemaries i goigs del
chor deis "Arxiconfrares
Nostra Dona de Montserrat",
continuara els dentis dies, a la
mateixit hora. A les sis de la
tarda: flosari, Iiisagi marta
cantal, pel cor dels "Dijous Eucaristies", exereici de la Novena, anal' sermó, pel reverend
pare Ceferi de Oranollers, ricari del eonvent d'Olot, finalit.
zara amb el cant dels goigs.
El dia 2 de febrer, festa
Nostra Dona ,de l'Aluda, a les
vuit CIP:1 madi, missa le eomunid general, ami) platica prepar atòria, pel roverend pare .Josep de Besah), vicari del convera i definidor provincial. A
les deu. ofici solemne, fent
panegfric de Nostra Dona Bruna el reverend pare Malles de
Sant Llorenç Sayal! , guardia
miel convent de Sarria. A les sis
de la tarda: Rosari, trisagi
cantal, acabament de la Ni1VPsornhi. seguint el cant de
na
la Salve, basanians i goigs da

la Mare de Den.
PARROQUIA DE SANT PIE
CAMP. DE BARCELONA
Divendres. dia 25, fasta de
Ins conversid 11P irspisstol Sant
Pau, titular d'aquesta parróquia.
Se celebraran misses des .de
les set a los dotze. .
A das den: Missa solemne,
exeentada a vens per una gran
massa coral i Veseolania de la
parròquia. cantant-so la del
mestre Brunei. i dirigida per
ntossim Antoni Silfo, prever P . III assistirit la ntolt. illustre
Junta d'Obra de la parrhquia
i el senyor rector i veras,
l'arit el seriad panegiric el reverend doctor En Josep Rull,
privare, rector de Papiol.
A dos quarts de ajo 'de la tarda es resara el Sara rosari , visita al Santissini i eonteneament de la Novena a Sant Pan,
que continuara cada tila a la
inateixa hora. l'ara el sem's el
mairix predicador del !naif,
acabara-so amb el cara dels
Dissahte, ilia 20, a les non,
os cantara un ofici aniversari
pido confrares morls iittrant
rally passat.
Diumenge. dia 27, festa de la
tornibmla de la solemnitat de
Sant Pait: a les den, ofici. i
I., 'tarda, exercici de la Novena i seria., que fama En Miguel Angli, preveee, vicari de

EL LECTOR DI
EL MAL CUST RE CE,
TES ESGLESIES P41

ROQUIALS.
Sr. Director:
Es remarcable el contrast que
pot establir entre un fenomen paaa
observat per illustres pensadors
lans i un (enmaren C5te:iC que hou
observan cada dia. Mentre d'un
ta consciencia patriótica cs fa mas ri
i practicament esclava mes 'fi-a
pkb, lamí" titoh ríe ric , a amis
pahrel es lliura a L1 més hala. te
Caria. venent- s e impadicament la irm
fria di g nitat i jugant ami) el Fa
collectiu.
adentre, d'altra banda. un grup
Irrte de ciutadans. cada dia n a; a
(Ira. pugna per la depuracia tel irgast. singu l arment entre cls arnies
l'art litargic. un altea zrup (en parrq .
guies neues o en par p;quics obet.A
empastiía miserab l rmant !es paíaas
nerables d ' algtIrlec de les aost.e, (a.
gla s ies. amb (tararais de cinema i art%
pcnjarelles de teatre de Parallel
Aixi can' no está bst d'anar cota
e t s veritahles rapresantants de :aspa
rit 1 sir la crarscianalt ciutadanes. tam.
P ite no asta ha d'anar contra rl ben
ZUe. n 1115 ben <lit encara. canta
l'essaaria mateixa sir la vala re i;d4s:
ripacada—c,ficia l menn

tat — tu

un senyor ractor, pa r bon a

rae te

V°111nitqti

se li liad ne racnnaixer, conforta:al as
psrets d'un temple aeculat ami) un e.
vela, de l'esta majar.
Lilas Comes i Aymeriú

Contestad() a la petició
de la Camtra Mercantil
En contestacid a l'ofici
git a la companyia concessio.
nhria del Gran Metropolità de
Barcelona, S. A., per la C.ambra
Mercantil. sol•ieitant que es
perllong,iMs el Motropo!i!h que
s'esta ronstruint fina a la
ea del Teatre al final de les Itzw
bles, ol pronident d'aquest el.
li;al ha reliut una c arta del
reut (t'aquella eompanyia, en le
qual Ii manifesta que de can.
forrnitaf amb els desigs ex reesats s'ha sotticitat i esta trame
tant-se la necessaria concessi'
de l'Estat per perllon gar la
nia a tota la Ilargaria de 11
flan-diles, que quedarla servid
per dues estacions: una, la qu,
as construeix a la Boqueria.
una aitra al final de la Ita ibt
(le Santa altantra.

nimurrflP
`•- íT
"
ey.;141
en 2
d 117.il it il
Vapor espany,1
I - . do )1a1M, amb carrega goce'
rat i 11 passatgers. Arn.
moll de Muralla. Consignatat:
Arnengmal.
Vapor espanyol "Vicente Fe.
ter". de Palma. amb ea? reg
general. Amarrat moll d'E ola
nya NE. Consignatati. Coi apanyia Transmediterrania.
Vapor espanyo/ "Teresa Po
mies", amb c.rb;
Arnarrat nioll de Ponent. Con
signatari Fabregas i Garda s.
Vapor espanyol "Cabo 'Ion
liana", de Marsella, amb eä;
vega general i tres passat en.
Amarrat. moll del Rebabe.
signatari. Ibarra i Compa
Vapor espanyol "Albia"
swansea, amb earbsAm
rnoll de Costa. Consign
Vapor irlandés "Sici1i:•Neweastlo, amb earbd. Amarra! moll do Costa. Consilviat n
-ri.CompanyGelAu:,.noca.
Va lmr es Pan Sol "31nr(111'.Campo". de Santa. Cren
ncrife i escales. amb
general i I passatger. Ani
mol! d'Espanva NE. Cono,
Inri. Compan;. ta Transmed mer
Kenia.
Vapor dalia "Orient", do G n
iiova. amb cärrega gen
Bareelor
Ara rra 1 mol]
consignatari. Ligure.
Vapor italia "Esperienze Trieste, amb fusta. Ami-. rr3
Bareelona N. Cor 55
moll
nrl!

r'. Nagtior:t.

Vaixclls sorti
Vapor espanyol "Triar.
earrega general, cap a Ca
gana l'escales.
Narran . espanyol "Mallar ,.3"

amb earrega general. ea
Palma. -

IMONVONMMUIMUMWOW

In parras-lisia.
••••••1111n

Del Municipi
PER ASSIST111 .1 UN APA'!'
DE PARIS
Delegals pel Comité Exectl!in de l'Exposició del Moble, el
tinent d'alcalde senyor Puigmarti secretari de la Comissaria (1 11 l'Expostet n ;, senyor
LApez de Sagredo, han marxat
Paris per assistir als netos
que la Comissió francesa de
l'Exposició, en commemoració
de Pitxit obtingut per la seva
indüstria, celebrara a la ca.
pital de Franca.
El senyor Puigmartt porta la
representació de l'alcalde.

AVUI

111131=1/9•111~

A LA TARDA
ES POSARA .4
L.4 VEND.4 EL
PRIMER FASCICLE
DE

"ELS CONTESTE

CATALANS"

AMIS TRES SELECTES CON

VEN CARLES SOLDEVI
IL.LUSTRATS PER

EN JUNCEDA
Pan: 95 chtlms
11111111•44•4111121211111121111111111

rl

• ':"Ar

Dijoná,

LA PIIBLICITAT

24 de ganar de 19'24

DE

CATALUNYA

VALLS
Bib:ioteca Popular :: Di-

versos noticies
mes de nevembre
de fany passat analen a la 131Duran t el

buoteca Popttlar 582 Illegolors:

in250 brines, 34 dones i 209
jaula. Es consultaren 862
ubres. Del servei de prestec a
denneili se'n gaudiren 1 4 6 perseneS.

Pumnt el desetnbre. el nombre lector:, toa de 338: bolea. 1;0; dones. 33, i infants,
138. Obres Ilegides, 369. En
prt,d ,,c a domicili foren
s !SO Mili/1, s a 1 1 2 'tersoves.
--- La comissIO quo 1.1. CUra
ananitzae16 de l'Exposiebi
tIO 1
aräfica, que el mes 01'r•,, portarn a cap a la Bi1
Popular, ha acordat
.1
bp.
el termini per poder
atar documents. fins el
da• I mes corrent.
al material ja aportat i
nombrosos particulars
ea11, a cercar. pot dir-se que
l'Ex p •doid obtindrà un vendabie C.11, poc somniat per ningü.
—

E Iroba mala!! t de grave:a' el nostre particular anime
En raril Avellä.
— La germandat La Igualtal Ita demanat a Eljuntament
-,ulgui figurar a la !lista
de socia protectors. per tal de
reta r mitjans econinnics que
permelin crear altres sarnas de socors i de pensione.
Consistori ho ha fet passar
t es'udi de la Comissió d'Hi-

enda.
— Els Valls Departiu
Ist públic que renunciara a
/remire part al campionat d'enpany. solidaritzant-se amb el
Gimeastie. Vilafranca. Sitgetit
Alumnes Obrers de Vilanova.
Acuesta abstencid porta tot
l'inter;s s al campionat del seu
LLEYDA

Diversas noticies
Hal militar ha comodolegat del E. C. Joven-

veuria amb molt r lt
tue ho creia necesssari.
• •iiip d'Esports, quan hi
'nona l'esta o partil. lii
- 1 bandera espanyola.
..:ca ido d'aquesta codal.
alta al director del Catul ri'Aragii i Catalunya interes,ont-li que durant el temps
.aue - . ha de prneedir a la ni,.

tirar:ale del termo

sels concedeixi dos mil
etibies d'aigua cada 2.1
per a les necessitats de la
1.

Per ordre de l'Ale:11(1in
procedint a la reparaeiii
Tscorxador vell per establir
sementals.
—arta

--

i la estat nomenat sots-didie Laboral ori »mnir • imal ge En Franeese Cava.
La guarda urbana proce',cernir diversos mostres
alitnontiMs porqu," n
•

signin examinarles pel LaboraInri munieipal.'
— En l'Eseola d'Alcoletge ha
donat una conferéneia sobra
Higiene ¡le la infitneia el ¡Breebot de la Gota de Lid, doctor
•ragoni2s.
SITGES
Noves diverses
Dissabte s'obri novament el Ca s ino "Prat Suburenc", que fou clausurar fa tres mesos d'ordre governatira

— Dijous passat la Uni«; «le Carreters celebra la testa del seu pana:), Sant Amoni Abat, arnb . el Huiment de sempre, consiAint en la benediecift al nlati a la platja de Sant
Sebastià. i a la tar«la en tut esplendid
— El vicari. tuossen (,ruin Arrias/ ha estat nomenat per ocupar
igual cärrec a la 1, arta:u/vi:1 de Sant
_losen, (le Badalona, havent estar (lesignat per substituir-lo mossén J.
Sahate actual vicari de Premiä de

Mar.
VILAFRA'alCA DEL PENEDES
Nova junta :-: Teatre :-: Els tres
tombs
L'Esbart coral "Catalunya Noca"
ha elegit la segilent junta Directiva:
joaquim Scrrat president: tarima
Guitarra vice-presidem: Llnis Ràfols,
secretari: Martí. rice-secretani: Raimon Cuyäs, tresorer: jatune
Esclasans. arkivcr: Pene Mas i Pau
Valle, vocals.
— Ha actuat aquests.darrer's (lies
al teatre Principal la companyia dran'Anca espanyola de Francesc 31v'ratio. representant "El intruso", "La
casa de la alegría - , "Sansón - i

"Tierra muerta-.
— El (tia de Sant Antoni „Vial el
gremi de carretcrs va festejar con/
cal el Sant advocat dels anirnals.
Un niki, de primer: la consuetudinAria benedicció de cavalls i ases
i els "Tres tombs - , que van ien
coneOrrer a les Rambles una gran
gentada. frisosa de veure la tradicional comitiva. A la tarda i nit al
Casal de la Principal van celebrarse dos gratis halls.

MONTBLANC
Nomenamants
Demograija
Altres novas
Futbol
Moviment demogràfic (le la vila
«lurant el mes (le desembre: Naixe
ments, 7: defuncions, 7: matrimonis,
6. Resum (le Vany passat .. Naixements, 103; defuncions, 73: matrimonis. 60.
— Ha estat nomenat diputat governatiu En Joan Sanfeliu i Santofill d'aquesta vila, propietari i
fabricant ex-diputat provincial
"conservador-canalista" i director «le
la sucursal del Banc de Roma en
aquesta plaea. Horn relaciona l'amoximaciii al Directori del non (liputat
amli el tractat fa poc concertat entre Itàlia i Espanya.
— Van ésser força animats els
artes celebrats el dia de Sant ..kutoni per solemnitzar tan típica (liada.
Al :mili, a l'esplanada del convela
de la Serra, tinbrué lloc la beneilicci4
dels animals, i seguidament. formant
airosa comitiva. al so d'una banda

Antologia de con tes catalans

ril
per
1. Rafart s'anava :
.1
•-ura que e; ro‘. va, la
'orbació augmentava; c lo
sense saber
li venia una angúnia
•nt fine earlevenir dolor
an una regid indeterrnidel san ornanistne. Aquest
par fi, li fru eseapar un
s.illicituds de la sera
litie vol Ilava angoixoque el de j respongué
,
e ar boli sol. En it,col, la memòria romenilast ciar esdeveniments en(
massa confusa il'erfl , s rpiP tani l'anguniava:
en 1,ivassal d'etenmeions s'a•:: ordenant. i. com un film,
a T. S felicos de la seva
ml i de la seva maduresa

encelada desfilaren per
la —va ennseirme:a. la qual
S en t ia En Rafart mis lúcida
que mal. La seit primera joverdat tan indolent, .joventut
le rendista avorrit. desavesa/a deis goigs purs i de les Mi cese.: sabornses 'le la vida. fiabar:e:4 quasi celestial d'aquella
neta que havia d'esser la seva
l'eneisarlora Caterina
Bofill. Les Railes i dolors per
aco nseguir-la, contra la voluntal dels pares, massa ries i or-

gul losos. El &lit d'igualar
aQue sla fortuna. p rimaria d'in', tirite que el trague del sen
emb rutiment 1 ailntir 4. traban-1.
E. i s xiI raercantils i finan" 3 , e xtraordlnaris i ennt
nuats : la ruina dels Bofill. El
s eu casament amb la fidelfssirn a i r onstant. Caterina. El naixement de ninien filla que doTia 11
1111P31a unid la deliearla 1
Pr eciosa Anneta. La vida rum. hol a, cada dia mes fastuosa,
1441 Pegue ()ferie a aquesta das

JOAN 5AC3

arnors. Aquell eserrix de felieitat constan!. Suma/ el majap ifie pronietatne ile l'Anneta...
El palau vibrara eneara, tot
de dalt a sota. por festa.ssa
del promelatge. Encara sentirlay a sentir-se l'orquestra. i encara en eh; salons i salonets
tui s'havia esbrarat la olor de
la bona si;eietat que diles
roe abans ton pita amb el Irroga
fi 1 (Ir:sl in:art. riel san vortlenlament muitiforme aque:iiles vastes i luxoses estancos.
;01 'le sol tl o. a la latneta

whist• la nova aelaparadora do la ruina (ola'. la certesa.
moridora ¡llaver perrlut tota
aquella benauram. a. ---Qui sap
Cl una revenja piisturnit dele
volls Bofill. quo hagnoren de
deixar el mún liefats 1101 trinunt
d'En Rafart. —Qui sap,
la T'al rosa seria mes probable, si el daltahnix l'hauria proritual r 'II rnateix amh els sens

cops Edilepolit pels
exits baria agafat l'embriagu e 5:11 de la infaaililat
ea, i, de mi .ca en mica, desafiant la sort CCIM un veritable
picard de la fortuna, s'havia
avesat a jugar-ho favorablement tot en una sola carta.
Cont poi pogut proiliiir-se aquella entiera? Per
gin' . no se li havia artulit 11110
ricer • I arta 1 an
111111P1IS enps
morir donals poden ;ligan iba
fallir i endur-S'ho Iot? Per
qui• la Provirlimein, que SeIllpro

nimia afavorit. no li bavia
sal veure que la sort un dia
un altea ens wat abandonar.

m a I sigui passatgerament ?
Per (paf, trobava toles les re_
convencions i advertincies tan
mancades de solta, si en tenien
tanta? Es que per a ll es coses

de música de Reus. hom visita el
Sant a la seca capella, donant una
volta pels carrers priacipals. A la
tarda. concert, i a la nit, ball a cartee «le la mateixa banda, veient-se
molt concorreguts. Durant el dia i al
balo') de l'Alcaldia onejä la tradicional bandera del tiremi.
— El partit amistús concertat enin Alcover i el E.
tre el 1 hili Esport
C. Montblanqui fingen:, Iloc
ge al caum del (*ami del Reboll.
Malrat presentar-se reforcoat l'equip visitant anuI algun element «le
Reus i els locals tleltititats per la
1nanca d'alguns jugarlors malalts i
ausents. guanyaren aquests darrers.
Al camp de l'Atletic Iluitä el primer
eraquests amb el S. C. Santa Colonia. quedant empatats a 3 gols.
Diutnenge vinent. din 27. comenzaran el% partits kl camitionat
vincial. D'aquesta vila solament hi
C. Ifontidatiquí. el
pren part el
(pt.«I té assignat el seu I.ic al grup
integrat per aquest, el S. C. Santa
Colotna, Vallenc i el Valles
Esportin, si be aquest es retirit (lel
ampionat. Aixi, dones, llama d'haver-seles solament amb els altres (los
clubs esmentats. Desitjariem que la
sor: acompanyes arren els jugadors
monthlanquins.
— A' Barcelona, on residia, i a
l'edat de 82 anys, ha mort la virtuosa senyora Na Isabel Benaiges,
tia del nostre particular amic En Ra/non "(rayé. Benaiges. E. P. D.

— La pseudb Comiss. ió . provin• a i ha acordat celebrar sessiO els
(lies 12 i 2e de felner vinent.
— Ha retal notnenat *delegat governatiu 'del partit ele Tarragona el
tintan coronel del regiment
unu 1.eandre Iban
— El Claustre (le l'Institut
reunit i ha assenyalat el dia 29 «l'aqttest mes premie puguin ésser examimas els ahuma,: als quals els
inaliquin una o dues assignatures
per acabar el liatxillerat.
— Atan han comeneat de fer-se
embargante/11s iluulmmicilimunic als den tors per retards d'arltitris municipals
per inquillinat, guardada rural i cédulas pers«mals..
— 1.a Junta provincial de Protecciii a la Infäncia ha celebrat ses5 16, havent despatxats tot,: els assumptes pendents de resolució.
ES 111,113 lambe compte de la recaptacia obtingtula durant el darrer
trimestre que ion de 4,22243 pesse-

SABADELL

El Cen •ze Ca:a1:1, diauolt :-: La lesta del Gremi de Fabricants
El Centre Catalä, clausurat com
es sabut per ordre governativa. sha

retinit i lia acordat la sera dissolucia
— El Gemí de Eabricants.
Inés amiga de les Ilustres entitats
professi« mals, ha celebrat la seca
testa patronal, solemnittant Sant Sebastià
El doctor Carreras i Mas len refluir aquesta diada dels fabricants
dient uit serrnO nteravellús. al mati,
durant l'otici unte. que confirma
una vegada u y ." l'exce4ucia ele la
sera oratOria, i encara (lespres
111n 7: altra vibran: peroraciO en els
brindsi de l'äpat que el Greini celebrara.
La Insta dels fahricants de Sabadell es realment una de les Ittiqm..s
festes que ens queden i que s'han
conservat a Sabadell contenint aquel%
aire de fervor coHectiva. No res Inés
adequat per celebrar una ¡esta gros-

sa que satisfer l'anima i ' el .cos d'una
manera digna; i voten res mes escaient que els dos actes que fa teadicionalment el Gretni «le l'abricants, Voiici solemne amb serntú, i
l'apat amb brindis?
L'exemple del Gremi de Fabricante convindria que s'escampes entre les altres agrttpacions i entitats
sabadellemmes.
TARRAGONA

D:verzes noticies
El general gv(..‘ritaclor ha cridat
al sea despatx els pastissers. per tal
d'aconseguir que aquests Jachi una
nora rebaixa en el preu del pa.
fonamentals del senv mareantivol, l'honre rlo grade negoeis,
el gran gojafre, seril tan imprevisor eron ilavant la mor!?
.1 la idea ola rimel lit seta
enorgia ingenila os rovoltä. No
volM morir. II .• n • n ,nwit 'aria. To-

nint d'adliesko de la S('Va nniiher
1 de 1,, SIritt hila , que/ l'ilit.111Irav o n. oil se sent1it capa.: de
girar el rwin a l'inrevrs.
Q11;111

1i

rifillfl`Ssil, la SeVa

mullar. la quid ror sabia res de'
les eausea del tropel!, restä es-

'j'ajada, desesperada. i
clatun al col i al riesti, i 'ion111 que no deish 11/1 moinent tEm
manyagar al maril i do jurar11 adliesid constant. En Itafart
percebe. tuall aquella hm:ilesa
mes v;va i nu , s profunda que
esnorimentava despriz s del tropel!, que l'amor ocinjugal no
era en la seva Ealarina tan
fort ni tan ion . einn ell suposava.

Quina desillusiii! Tot d'una
se sentí perdre les enr•rgies que
suaea al eorlreraren. Schal lt nia'
Irrialment (ami un eseorriallamioil räpid rle la voluntat ete
Ire fa dermis t isIs lendons,
petis avall... avall. avall... 1,
armse porlor-hi feu ros, do manera definitiva, se sentia descoratjat ile la vida. Tan bonica
ribans. ara li SPrn.
blava un joe d'orats i una fatiga pueril. 111'111/1'lble. Ne . 1 . S ',l'a
plus antlt ene de t'efe!' la fortuna ni do fer res. S e sentía vid'
i deerimit.
Obsessional per aulle s la en or-

me arsillusid, En Raían t vela,
nt obstani. que lun podria enilinsar-s'hi. 'que al unta no hi
hacia frieres Nao; grane per
analitzar-la. Perh sentia que
pod ni mu alliberar - so'n. que li
lia Iliberar-sn'n, que alió l'obine. en colossal. i
fegava
a enea. fIn rujo 100e: corn una
muntanya d'amargors. EH que
estimava lanl la vida i que lemira tan' la mor!. aquest po•
briss6 Rafart, almas fan aungart i optimista. lrm temerós
de 1111. Nrié net 1 prec'.s. Iluminó@ com la glitria eterna. que
elt • suicidi era -una alliberació

tes.
—

La "Filarmänica (le
na" Ita organitzat un non concert
per a la nit (le dijous. dia 24, al teatre Principal cl qttal cl donara el
fariMs "Trio (le Viena", havent des.
pertat gran interi• s entre el; ;tildonat5 11 la bona música.
— Ja han comeneat els treballs
«le l'empedrat (lel tros (le carretera
compré,: des del carrer de Jaume I
fins el pont sobre el rin Francoli.

La

OLOT
Diversas noticien
Feelerack n Patronal «limita

l'any 1923 ha repartit entre els seus
trelialladors per subsidie «le malaltics parts i tluiu j ncioims, 2i,o990 pessetes.
— Diumenge celebrazen la .iesta
de Salir Sebastiä Pi% veirr. pobres de
Les Preses i Nlieres. acudint-Iti molta de concurrénciä.
— Ha estat detingut Jeroni Cros.
acusat d'haver robat vint-i-cinc pins.
— Esta exposat al públic. per a
reclamacions. el non padrO de cédules ict darrerament per l'AjumaImtent

— Innata la passada set mi n ina el
movintent demogràfic fou (le cinc
morts, un naixement i un tnatrintoni.

— S'estä organitzant un concert
públic per a debut rlel nostre compatrici En l'ere Grabulosa.
— El mer..at (le dilluns va estar
molt animal i concorregut.
— Gatulini (l'un temps impropi
de l'época. ja que talment sentida
que estem en primavera.

SANTA cc:_-.7,-.7a DE GrANIA.
NET
Mor': scrnida
Iba os n at tuo:: seid ja la mort
d'En Joan Baya Casals, ile Sll
anys, pagi, s. - al oval houtenatjara des de fa tres anys el
ton cure de vellosa. L'enterra.
ment va veare's rnolt eonent re_
gut.
TARRAGONA
Vides d'homes illu•:res :-: Diverses
noticies
Tal com hom es: ,nava i era M'aje
que succeis, en vista de la sera manifesta incapacitar, ha presentat la
amb caräcter irrevocable,

l'alcalde d'aquesta untat, En Gil S.her

Palau.

per a ell i la salvacid per als
‚elle llus amors terrenals. En
Rafart s'emmetzinarii. Ell ‚la
sap cona i de quina manera ind;
Ell parlaria amb el sea
cosi amigo i el oonveneeria;
prior sabia En Rafae t que aquest
enetge tan pr.nvitiencIalminit
posita a mit, no podia. per raous
d'agoismo, negar-se a la conapEcital: II /amigo. dones, testifirara una mort cardiara, i
així Imu n:alter 1 la filla, 111111ell
rabear la quantiosa pidiort d'assegur:otee s . podran vluurt luxosament fins ti Ilurs rigieses.
ho f.". 11 així. El cosí no haguA de discutir gaire tenme per
aeolar el -ap i decidir-se a la
1

r/9111'1111a enHaboracid.

En Halar l eslava admirat del
san propi estoirisme. 011 que es
creia tan eovard davant l'enigma de la niort.
i,man la familia frtu assahenI ada de la segona par!. de la
tragiglia, jit era tarcl per pos:mili ramal. A les sis llores Ett
Rafael Intoria deixat aquest.
TtatIonr sabra a la inatillada lille ihi Rafart era 1111.1-1
41 . 11 1 1 alio cal-aliar, en rabee la
noticia de la seva ruina : I ots
ele eonvidals ho asseyerarien.

lote hin vejaren.
L'horror i mluu desesperaciO
la Calrmina ton g:J'roln , tan
gran en saber el suiehli d'En
Ita emn en saber-no la 'miiti:i_L'Itorriii!ilal tIc doixar 1;1 sida

que estimara tata, en be-

nefi,.i d'ella i de l'Anneta,
treneit el ciar. Toles dues no
taraven ile plorar amb les Ilitgrinies mas Ittn»anrs, atorara--

des als genollls d'En Para o t. 1;11luanh cola si aquest , ja IntiatiOs
tt • aspassat. L'amanyagaven emir
1.1 11 illfa111/1; el besaren, li asseenrayen que no volien eap dinar en perjudici do la seva vida. i que els anlidots del cosí
melga — al-111(11)1s que lant
elles, cona el metge, cona En
Rafart mateix, sabien que (m'en
inefiravos — el tornarian al radia
deis vivents. Que allä era una
beneiteria de sentimental i (pie
elles anirien a la fi del alón,

Si val a dir la veritat e% un 'tome
el senyor Soler que no servia per
exereir el carrec de hatIle, pel qua i
ha fet molt bé de dimitir. El felicitem.
Des «le la constituciO d'aquest
Ajuntament ja són (los els hattles
que han i creiem que no sera el darrer.
Per ara sita encarregat de FA'.
caldia el primer tinent d'alcalde. En
1lanuel Capell.
-- El nomenament d'En Josep
Maria Serrano per ocupar la presiUncir( de la Diputació
•-• ••• ••• •-• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •-•
•
••
•
••• • •
••• • •
— Stia reunit la Junta provincial de Proverments; ig/lIrrem els
acords que hagi pogut ',remire, per
no haver-se iacilitat cap nota a la
Prernsa.
— Ha mes PONSCSSiti del seu cärrae el nou delegar d'Hisenda d'a
questa provincia Ende de la Ciiniara.
— En aquesta Comandancia de
Marina se celebraran el dia 29 del
corrent exinnens per a patrons
cabotatge de primera i segona clas-

-----------reclutarien ,partidaris 'entre carta
classe de gent. El seu .regionaligme
es.semblant a aquesta afirmaciú: "A.
cap persona honrada perjudica fa
%PM/el/Sil ', (le garantice". La colmeqüencia que va treure initnediatament és que no s'havien de restablir. Es ciar!
— L'activitat del Centre de 'Cultura Valenciana sols consisteix en
augmentar el nombre dels seus directors. No es cregui per aixà que
shti realitza una tria pacient i escrupulosa. per tal que l'integren els !tomes d'alguna preocupaciú espiritual
i per desconiptat de treballs posithis

se.

— Ila mort l'es-tinent d'slcalde
d'aquesta capital En Josep Motuserrat M untada.
secretari daquesta 'sucursal 11 Banc d'Espanya, En Lluis
Alvarez d'Estrada, ha estat trasIladat a Oviedo.
— La Societat de Salvament de
Näufregs 63 anunciada junta general
per al nlia 27.

VALENCIA
La constitució de la Diputació
L'alcalde memUna conferencia
bre del Centre de Cultura
Idumenge es constituí la 1101. 3 Di-

putaciú. sota la presidencia del governador civil de la Revilla.
Oberta la sessiú es van Ilegir les
disposicions del Directori reierents
a les Diputacions. i després, la !lista dels rictus diptitats. en la qual figuren gairebé tots els que primerameta ioren designats, escote tres o
quatre, nornenats a darrera hora, per
cobr ir vacants per incompatibilitat
i maialtia.
••• ••• ••• ••• ••• ••• •-• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •-• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •-• •••
Una regada prengueren possessió
els notts diputats, el governador civil els adreeä un discurs.
Immediatament es proeedeix a elegir president i vice-president, trioniiant respectivatnent els senyors Josep Maria Curan i el marques de
Sardanyola. El primer dels dos es
degä del Collegi d'Advocats..
El governad o r proclama la constitucid de la nora Diputació i s'absenta del saba. La sessi5 Ilavors
reprèn ami, la votacba dels torns
vocaL de la Comissi5 provincial. Segurament els senyors diputats
no s'adonaren de llur carieter interi, per quant portaren les dites votacions Aus., l'any 1927.
Designaren també les Comissions
i les persones que han d'estar al front
deis esta l dintents de beneficencia,
aixecant despres la sessiú.
— A "Lo Rat Penal" ha pronunciat una ccniieréncia tractualitat
regionalista el senyor Agusti Alamar, comerciant. El senyor Alamar
—en 'lengua valenciana—ha desenrotllat algunes teories de descentralitzacid administrativa, que avui sols
bo i desealces, n'entre pogues-

sin campar-hl amb ell, l'espós,
el pare estima!.
En Babel oslava tarifan:.
impassiblo, eara a cara amb
l'Eternilal. .1quotiles cines (Iones xerraires, aquella rabia,
aquella vitrina plena de bibelots de proa, els ocells que comoneaven a pintar en els :ubres, encara entenebrits (lel
pare, lot 111xii 1 i seniblaven ja
cursos sense significaeid. Sids
l'Eternitat i un amor llimyä,
roun ut . una idea vagarosa d'amor, s'aliaron pastant dins la
sera ennsviimeia . imin una imatge d o ll mateix que no l'aria
conega t, mai fine ara.
1 aleshores. en el toas de la
Coy a li sentida doseobrir moltes idees, abans abstroces, ara planes de claredat:
cregu t explicar-se-les i definir-se-les emir objeetes d'utilicom
Mi /n'indica, i.
aquel! que 1111:1 ordre camero:al. demanii quo s'an4s a
erren e un eapolla.
1 01 tiajoill:t, qual era un
limo t n-.1 Tuna lea. no admirä gens el gest hernie d'En Rat'art. i rommina terriblement
penitent. i no olgate sabor ros
de la tragarlia que so l'enduirt.
sin.", quo lot lunu roporta\-a a la
salvaeld do ränima. 1 ulan Ett
Ra fart s'agenitillava etifollit. i
ltramava i gairehé menaçava
P/1 denla /tila

d'alisolticitl, el ea-

pellit n'ion:u:a ya prl seu enali3
anda deixar-lo en mig d'aquell
furor. Qtran En Rafael ano:raya
amor. el capollii rosponia. Eter-

nitat...
Por fu el saceribd alisolguA.
En Ilnfarl havia tel a mans del
vapollit tina declaravid de mileidi adrocada a la Companyia
Wassoguranees.
En Rafart eslava abatid cola
un condonanal a mert 11.1.
rrdiele de !la societal. Els Sagratnonts no li tornaren la
Iranquillital de l'esperit. AgurHa inuoasetbtlitat i serenitat davant l'Eternilat havia fet lloc
a un non aferrissament a la
vida. No es penedia de la seva
oonfes.s16, sind de deixar des-

112
posa 4e" Al.Bareen,", Vial de Cesmentada agrupaci6 beIga. Oportunament S'atrunciar el tila del dit cokcert.
— El acetre ande senyor Josep
Maria Cruanyas ha estat nontenat
delegat en aquesta provincia del
Banc Peninsular, Societat d'estalvi
i credit domiciliada a Barcelona. '

en hendid de la cultura valenciana.
Ni. N'hi ha prou amb que tinguin
relleu social o politic. Per exemple,
un és governador, o delegat
senda. o diputar. dones fatalment re/ira el nomenanient de director del
Centre (le Cultura Valenciana, encara que no tingui aiicid a la histinia
ni a la cultura.
Ara, pi-r,, sentida eme la fortuita
els afavoreixi. En fer director el general Avilés, hatIlle de la ciutat, no
slan atret sol.; el hatlle, sind
me «le cultura histórica. l'er tant.
han guanyat un eletnent honnriiic i

La revenda de ¡OcaMate d'esiectacles

actin.
En el sen discurs el general Avilés conti les seres investigacions,
i va «In, ras directors que l'escoltafalta un sic (le dinamismet
ven: "
Ii ha que arrossegar a les multituds:
posar-se :,1 cap d'una creuada perquè
a la regada que Centre (le Cultura
sigui el que vostè: formen, Centre
Valenciana".

BADALONA
Diumenge pa , sat ligué lloc l'anumiat ertneert de l'Orfe,; Paria/oni e la ,:ala d'acres (!, la Casa de
Cuita: cant-mt. sota la directio
utunutre N'Ant ,mi Botey, diverAes
(ares dels rf sures Millet, PérezMoya, Curne l las-Rib6, Morera, 't .:ornen. Lamben, Sancho Marraco i
Batey. L'éxit fon esclatant.
GIRONA
Concert
Ler, Escoles de Blanes
Edicte sobre les existenajornat
Altres noticies
cias de sucre
va set anys que l'Ajuma:neta (le
Blanes sa plantejar la construcció
(l'un Crup escolar, sense que hagués pogut arribar-se a una solttcid.
fracassant les gestions que es van
jet- atub la Caixa (le Pensions. Recentment ha tornat a plantejar-se el
problema, ha rent-se acordat Vemisstu d'un emprèstit municipal de cinquanta mil pessetes. amortitzables en
vint anys, al 5 i mig per cent. Les
obligacions súlt de dura series: de
5 00 i ele 250 pessetes cada una, valor
nominal. L'emissiO serä a la par.
amb (lata del primer d'abril propvinent. El pressupost total de les obres
es de 72.00'25 pesseles i, ultra l'empr¿:stit, es compta amb donatius particulars per valor de /6,905 .2 5 nesseteS i aneb 5,125 pessetes l/Cr crédits
pendents de cobrament. Uedifici ha
d'estar construit en el tertnini de sis
meaos. Es autor del projccte l'arquitecle senyor Francesc Folguera.
— La Junta Directiva de l'Associaci , 3 de Música d'aquesta ciutat
vist obligada a ajornar la celebració del concert que, a carneo del
notable "Quartet Zimmer", de 13russelles, llanta de tenir Boa detna, «Iivendres, al teatro. Principal, per
causa (le gravissima malaltia de l'es-

emparades les dues dones tan
vares. Quita totes diles entraren, dosprés d'eixir el cantessor, una fragrininta Iliscava
gallos del tuorMund. NI, ',Odia
el,MIMI:ar a assabentar-les del
man.you
reetillal d'aquella
ainrurariinfessiO; al
grill se
lle sentimonts que el privara
do parlar.
A 1 ..1 fi, la

Caterina i l'Anneta
comprenguitron qtte nl ele reslava ni tan sols la patita fortuna de l'assegurança de la vi
ele calla resignar-se a-da:que
una %ida miserable; just l'entbintit de 1 ma virla mijs esplendorosa. N i. lo « acabavett d'assimilar: ho compre:1ton però no
lui 'minen imaginar; 01 cop era
massa estabornidor, Nt trobaven respressiO de la seca desesperanea, perquè tambe era
massa recent i rnassa palpable
llar amor por l'esmis i prl pare graeVis u falagurr, aquel l
homo provident sense ostenlacid. i amnrds cona un princep
(IP Illegrada.
L'Atanotti fou la que es reta mes de pressä i la que go53 evocar !Huir ne g ro esdeventdon per culpes alienes. La Calerioa ja inerapit i ineulpä. pohrisstil... En Rafael, os lumia

abans d'hora:

no

gosava

pti . ! ar. bit en t cona si litigues
pordtil la fertnesa moral després de sontir-se-li oseolar la

volunlat i renergia fisiva. Aecentava massa lanmilinent tots
els dieteris. Eron tan bollos
i tan grandiosament filla i
en aquella darrera hora de
la vida, tan ardrirosamant. lata
ilovot anion 1 amados, que forçosantent luvia d'esser Noritat.
qiji itt fos aquell covard, aquel!h
egoísla. agur ll vividor que
lbien lee diles boquetes encara maquillailes. Bi t li eslava
aquel! e bloc. bé se da mereixia
i bit Facceplava. I es reboleava en el >d'A enrampant els
peue i caragolant les mans corra
si volgues trenear-se les falanges encreuades. 191s coixins
1 la manta queien i ningú no
tenla cura de tornar-los a po-

Continua donant joc l'ai4r de la re.
venda de bitllets d'espectacles.
A Madrid diu que s'lla nortna'iezat
amb l'establiment de diicrents despatxos en els quals el públic pot adquirir les localitats.
A Barcelona no es fa res d'a:ab. Per
bé que la concessió del monopoli
revenda no preven ni autoritza la reverula ambulant, sind la que pugui
ter-se als despatxos establerts per l'em-

presa concessionäria, els revertedors
ambulants envaeixen les proximi•ati
del teatres i arriben tina a oferir les
localitats als mateixos espectadors que
es praposen d'adquirir-les a la la-'
quil'a.
Ningú NctIla per corregir aqueit abús.
i c:ddrä que el corregeixi el públic
p,r si mateix.
L'afany de lucre Ce 1-empresa misas.politzadora no pot ésser un motiu de
moli:stia per al públic. Es lbgie que
els espectadors que volen bolis llocs
pr( fereixin adquirir les localitats a
comptadMli un o dos die; abans
la itmelí, pagant se rearree d'un
cent, que no pa; adquirirquinte
le, (Ids revenedors anulo un vint per
cent d'augment.
Els monopolis són. generalment odiosos al piddle. El de la revenda de
localitats no va pas en cami d'ésser
l'excepcier de la regla
Sempre mellen les empreses rae amb
Bm erncr, sib d'un monnpol se'ls dóna
dret a la lliure expnEaciut del palie.
Altrament, la riostra gent, que tan
sovint cIma queixat dels abusos dels
revenedors. ti ara a la mà el poder-los
suprimir. no acudint a ells. sitió a la
taguni directament.
s ; l'espectador desitja tenir
Ilee determinat, no ha de fer sitní ad' quirir-lo amb un recärrec duta qtarn:
per ccnt a la Comptaduria del teatro,
un o dos dies abans de la funció.
aquest eas, l'augment beneficiari
j'Empresa que dóna l'espectacle i, per
tant. cal esperar que l'espectador hi
sor • irft guanyant.
Els &lidieis del monopoli tenermed'ari entre tl teatre i el p31,11.c. pavea
exclusivarner l'econem i a de l'especta-

dor setiee tenir cap 'nflurncia beneficiosa sobre l'espectacle.
En definitl y'at el recärrec que la interveació ele l'intermediari i del rece -

sedar representa, recàrrec contra cl
qual el palie barcel o ni tantes vegades
ha protestat pot desaparèixer total-

mena
Per a'N.6 n'hi hatrria prou amb con-

formar-se duran: una temporada segurament bcn curta. anant a taquilla i
prescMdint de l'entitjó,. oferiment del

revea:dar.
Si es tes aixi, as-tat resultaria un
mal negoci e-tar-se al peu d'una tai el paràsit de la revenda s'extingiria definaivament.

Les due3 dones, com dues
fiarles, escarmen la seva tortura i prerupitaven les injúrl...s.
de por que l'hora(' no es monis
timase poder escoltar-les totes.
Li feien saber cona era de fin-.
gida la sa y a cordialitat, quin
baban havia estat tic creare
que totes les arreciaras anaven
dlrigides a la seva bruna cara i
no al seu providencialisme,
seit" fin:luciere i al benestar material que en perve-'.
nia.

En Rafar t havia Iliscat a terpnder jmt parda:'.
atiarga " le e mana impl„aartr
clemencia, demanant silenci,
abandd.
—.111. no: ii t u eallarem. AisO
voldrios, poltrii miserable!
1.a Caterina s'atreví a dir - li
havia estal infidel ola
qual eosa no era Veritat'. i fine
Im cità els noms (rutas quants
Solos siiposat s1/i/MPliCe3, 01 8
arillos mes ears d'En Rafart, i
ho deia criclant, pallida i tnä.
greta eorn la Gorgona, i volia
ter venir els orials perqnO se
n'assabentessin agafani
el roixi mOs a mil. l'anaya
sorratal dilas la boca• bromen,sa (ti, Pagonitztint. eh qual fa
foia uns mintile que no podia
sentir res -- i l'apunyega y a i
sisclets de pad Ii idei,i. a
can d'orella que: ita
leva filla!... saps? la meag
• •
En min 'lampee' de eobsciemcia. En Artfarl encara pague
comprendre aiÒ abatas de morir, litigue un espasme que galeelHm l'incorporh. i l'ab.
Al sen enterrament, que ton
dele m4s itlX0S05, hi anit un sfeguiri enorme. Ells tramvies
s'havien d'alurer en ltargues
eorrties per doisar escolar-se
aquella interminable proeessd
de magnitie4ncies negra .1 ni%
negre i argent, negre i alegre.
dia, quin • afee. 'quia
menys. tela 41s diario parterp n .
tic l'enterrament, que idiotiza .1 •
alegra per une momento eta vtar
liante enenrionts: de la populi>
as .etutatt.

▪
_LA ettRLIfITIT -
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vepcij

Interior referent al canvi d'emplacalucia del mercat dels Encanto.

No-

Comerç î

m'jr3

• ••
La Canibra de Cemerc i Navegaci ó d'aquesta ciutat crida l'atenció
dele elements que la integren sobre

de ilorcelooa

el reial decret publicar jr la "Gaceta - del dia lo del corrent, segons
el qual, de confortnitat amb les gesnon,: que ha practicat l'esmentada
Cambra, els c.ontribuents per mudarrerirnents en les coutribucions «Indústria i Comerç i d'utilitats (tarifa
primeral, que no siguin per efecte (le
les deelaracions tetes a rempar dels
reials decrets de 2ö d'octubre i primer (le desembre proppassats, podran acollir-se al benefici de satisfer rimport deis dits endarreriments
per iraccions, en termes iguals als
atorgats als contrilments per cadastre de la riquesa urbana o rústega.
Aixi mateix crida ratenein la dita
Cambra sobre l'article addicional del
primer dels esmentats reials decrets
pel qual es disposa que els contribuents per la Contribució Industrial
i ile Comerç i per Utilimts (tarifa pri
mera) que fins a darrers del mesera
mes declarin Huir situació tributaria
relació a elles estarm exempts
de la penalitat administrativa en
que, craltra manera. haurien incoeregid i poguessin incOrrer,

En la darrera sessió de la Cambra
izial de Comerç i NavegaciOv pre•a per En Joaquim Cabot i Roaquest dona compte de la Msadreeada a l'excellentissim seer eavernad o r civil amb la petició
e aupidei si que una entitat de ca.r particular establerta en uzia
(ruint poblad..., de Catalunya uni
du Cambra de Comer:, i Infria. in,dgrat esser privatiu de les
r9enc es organitzades conforme
29 de desembre de .1911
▪ n( i
per a la seva execució
, de ign,S i de la lasca
(,er la Comissió creada
Cambra per a restudi
:mes que convé gestionar
• ;,roposades i defensades
mants de les Cambres. de
e. navileres i deis agents
:e la Comissi6 nomenada
• per tal d'estudiar la re'al de les ordenances de
r secretar; explica el re, tasques efectuades.pels
ecretaris de la Junta del
-panyol a Ultramar i de
d'Indústria i el director
. (le Mostres de Barcelona
e la concurrencia d'expo. Fira dc Mostres de lila ,t que havia excedit del
i volia, mercès al
,j,es1 (1•,•at pels esmentats senyors,
t eje lar el senyor Vehils. i bon
Camines de Comerç (lel

ingressos de la Companyia
dels Ferrocarrils de M. S. A.
Del 21 al 31 de desenibre
passat aquesta Companyia porta un
augment en la seva recaptació dc
3t2,756 pessetes vista la sera recantaca', en les esmentades (lates de
l'any 1922.
•

¡vizí C.;

Merr.,• at de vIns
DE BARCELONA
Penedes Unte. a 1'85; negre, a 175
pessetcs.
Camp de Tarragona biam, a 2:
gre. a l'oo.
(- onda de Barbará lilanc, a C63;
/legre. a 1.65..
Priorat negro. 0 2
Vilanova i Gelt r9 negre.-a 1 la-a.
Igualada :legre. a 150.
Martorell blane, a l'uo.
Mistela blanca, a 265. Mistela negre,
Moscatell. a 3*-,-;
Preus per gran i liectAlitre 1 rn,rcaderia posada al celler del colliter.
Informacní facilitada per l'Associa•
ció de Itlagatzemtses i Exportatlers
de Vins de Barcelona

Comerç

Els
Gran

44006000•04n0•944reete40ELIARAnn
430ffiatf de''vtifletate

OLIS D'OLIVA
Corrent bo, a 22608.
Idem superior, a 23063.
Classe fina, a 299 47.
Idem extra, a 30434 .
Preus per pessetes els too
Ami/ escassissimes existències al
mercat, per no remetre oportunament els productors les demandes i
els preus elevadissims en els pnnts
d'origen han crcat una situada', diiicilissima al coincre d'olis d'oliva a
la nostra placa
OLI DF PINVOLA
De color verd primera. de 12/73
a 126
Groc primera. de [43'47 a 147'62.
Ident Segona. rlc ,34'78 a i3913.
Píen,: per pessctes els too quilos.
01,1 DE COCO
Blanc (amb divas), a 180.
Cochin, a 218.
Palma. a 19o.
Preus per pessetes tde wo quilos.
OLI DE LLINOSA
Ceo, a 201e.
Cuit. a 208.
Sense color. a 230.
Preut, per pessetes els le. quilos.
En eaixes, 5 pcs4eles Mes els !no
quilos.
Arribades de la setmana passada
per l'estació del Morrot:
Oli andalús, 21 vagons.
(den/ país. 3 0 vagons.
En queden a l'esmentada estació ro
vagons.
Per mar han arribat 47 vagons
d'oli

Teatre del Liceu

31 de propietat i abonameni, a fas nou. Ultima represenlarid ell (unció de nit

Cernpanyla Interneelonal de re.
vistes del

la celebrada sopran Carril., Tos-

chi. La comedia musical ile Verdl. Falstaff i La Walltyria, Mes.
tre direelor, Fax Veingartner.
DALIt çl, r les eelehres. artistes
senyores Hafgreir i Latid.

I

ilvdn.....-... per%

leatre Català Romea
Tetefon 3500 A
Aviii. dijous. larda. a les cinc.
EspeciaeleS 'por .a' int,tn;s: -

ELS PASTORETS.

amb l'arribada il. 1- Semi s Alees
que obsequinum ;lis vid,: espectador,. Nit. a 1..5
Compan y la de Dacio Nlocodemi
PESCICANI

de [lelo Nireoderni.
1,
a cine, pessetes..Loi : alila ls-a
'3 i 13.6.Ssefe-s. Demn. tarda.
totlioni a Hure . . El vidu trist.
Nit. per la eurnpanyia italiana.

Mercat de Borges Blanques
Blat blanc. le Cl a 25.
ldem roig seca, de 26 a 27.

CAFES

Continuant alt el valor de roe per
a pagaznents de duanes. els preus
icrins en tots els mercats i época de
gran consum. es cotitzen amb puja,
podent-se indicar els següents preus:
Moka legitim. de 675 a 685.
Sezni Moka, llamar i africans, de
650 a 660.
Puerto Rico Caracolillo, de 74 0
a 7.501,1em idenl hinco especial, dc 7 3 0
a 740.
Iden idem id. titperior. (le 715
a 725.
Idem ;den, Hacienda, (le (H) a 1)711.
Caracas deseeret7at i similars. de
655 a 665.
Trillats extra, dc 630 a 040.
Puerto Cabello i Corrents. de 025
d 635.
Palembang. de 550 a 360.
Pasilles. de 525 a 535.
Preus per pessetes els loo

Fabrica g e Productes tEiälICS

Raieles de Velencia i atildes de construccio

BARCELONA

BLATS

III

411re 1 'le y arel
45/•, 11 'danta
•

1atord: estran g ers .
Veres Cancro
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, :1111:•
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Negra Maulera
flete
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de
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.
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Frederic Caballé

dc
de
da
de

AMO! regona
Pana Ilar•Ilela
pena rima
es
1 Folla erollver•
. da
reponen*. . .
(Pude, CII pe•setee die Sig. asumas
teste In1111.1

4.*IprIr

Mati.ar
11e11-110c13 O
lrencst

• • • .... de
Sarine
ujindre derrames,
"
.
tscatilat . •
110:101LTIS
...
Caetella
Mallorca
de
Prat
.
6•11angerea
de
Irg a

40

22 "
17 " 18
125 a 130
los " 110

da
Polpa remolina', eelladdelle
de
l'onin remolinee. pile. .
de
fur10 de COCO . . . . .
. . .
teclas limosa
VIcias per 1410 ti, ende ase da-

103 "

muut carro aQUI.1

100 " 102

VAGONS ARRIBATS

104
b0 " 00

director

Avui. dijous . tArd:n 1 nit,
BENAMOR

1

.
as
sane.
Manee arru g atv *tramites 44/414
arru g ats alfarnates 411/511 (le
47 " 47 1/2 Blanca
1,1,npn arrugan§ adormile* tito 56 de
72 a 72
00
29

e li7
114 " 118
113 " 115
125

din -Ini Mugí]. Iiinitant-se els Inés de-

cidits a fer acte de presencia. No tau

aixi! A excepció d'uns quants, ntrAt
tuses, als quals la pluja els devia
fer por. tots els aitres comerciants,
com compradora, corredors i representants hi acudiren com un sol home, disposats a fer les transaccions
que s'escaiguessin, qui amb revenda
de moresc, qui amb despulles i amb
generes de tota mena. Les mostres
es presentaren a la vista de tot-

a 41
a 45
:(9 a in
33
37
32 • 03
si " 0at

7 • 7 1/1
4 • ir1/9

4 " 4 1/4
" 8 I/O
'
38 • 09
97 " VD
26 " 27
36 " 36

Incitan. Per les finestres dei s. claustres
ums al baile nuinerat que Inh ha davant la porta i que serveix per guardar paraigües i bastons serviren de
taula als que carregats amb Ilurs

vaiit, dones, del tenips que lela, el
mercat se celebra, mili diem, n lins
les porxades de Llotia.
Els generes no sofriren cap canvi, regint els que tenien apunts.
Les arribades de vagons són:

ter rehuts.
Pndem dir, dones, que el mercat

Per l'estació de M. S. A.: 20 de
Idat, a de farina i 1 d'ordi.

no llagué..

1 Per l'estació del Nord: 9 vagons
de Wat i 6 de harina.

fou amb

d'altres dies, i si
plogut, el Rumia d'Isabel II hauria chut animadissim;

exitäs eta/unos de la setmana
Mira. Dos grans Stas de Han,:
Vacancia, per Charlot. 1 Tribulaclon,, per -El". els (los t(41kies
Y
y
do la nana. Revista Pathil.
Aviar, el grandins Csdevemment:
Martas,

t 44.444444444444-344..y ee

SANTPERE - BERGES

At-10. d'y:1ns, tarda a le .- eine.
binara UNA pesseta.
Entrada
La rnennend pirare:0'a en 3 artes.
LA SENVORA VOL UN NEN
Nit. a les deu. aran esit de la romedia de ons.inms barcrionins, en
glialre actee. de nompon Ces:1mM
EL PARE PEDAÇ
Denla,

EL PARE

mesure

..
Gran Teatre Comtal i ,'
4
Gran Cinema Bohémia '

t.

les Gestee de Flovid 1

i• matrimoni;

11 bonlea

FugInt

del ...

entristia

L'emel de don Joan, 1 v Jornada 4,1
1 de la ui.,-- al po:hcala Ele Miste- 4,.
Pi' do Parto, segad). la 'mil/arta' ...4
obra 1 4 gran Entren: su/.

".44,....e.e.e.A.P

I Monumental - Pedró
Walkyria

Carnaval Aurigemmo

A4M. dijo11 .. n •eurP0.,-. La Loolt i ole, 11 Mrnatla: El Mell Ces); Per t
un pecat de cobeJanya; Amor que •
torne; Lee gestes do glorie.
umenge. ert. La Loupiote,
Minada: El rastro dele Iladregots,
per William
liar(

febr, , r, primer

de la serie

BALL GROC

re-e/semr. t -6,•1.9.,e+.44),^.2,,,egyeet

Per al dljrais gra ,... a la tarda.

dc ves-

tits
renomenat i luxOs
Oran Ball Pare et T
1
Localilats: Carrer Fernando, 53

Diana - Argentina

i a la nit, el

r-eee4+344444+e+e4+044-tw

4.•

"-eses cs

Oran certamen Infantil

ORQUESTRINA

dlious. tarda 1 litt. grane
i Aval,
p02rer11.,. 1.05 divnelid, ponn,-

.4411.14-X-Yesesdiesimiss4-4

Teatre Novetats

di . puts, tarda, a les
vine, matinée de moda popular:
EL DOCTOR GIMENEZ
N n t. a i p s deu. moda solocla popular:
Yo gallardo 1 cal
ett
Do 1)16. divemlti • s,
honor i benefici d'Alfons

de la (•(,} Tudora: Estrena
en tres

Ilii7dia
;lotes
LOS EMIGRADO"

1

LA SOMBRA QUE PASA

lelffler661+114~~6.094% .

s4eseee.e4Aeoffleac... ..e....444,1,

Teatre Barcelona
Companyla de eomidies

GATZZ• HA ARA. Contractas

Reynés.-Tapineria, 35, primer.

CnNIC RTS

Excelsior
Avut. dijons, cinquona
da do Ets misteris de Paris, Fugint del rr;atrimoni, No escrl.
viu canes, La Ilum blava, Diven.

drcs dia tretze.

AMICS DE LA MUSICA
Avui. dijous, a tres quarts do
nil. Recital de cant
por la sopran vienesa
MELANIE HACKER- HAI FOR
ann, la ...(11aMirael... dol pianista
TOMAS BINO
Els grans classics Brahma i

deu de la

IVolf
Palau de la Música Catalana

F

UPAP,ITÇ

114+044.0',
Can CU L LERETES T
Toleren

0 0 , .....

290

C ASAMEN Tli
iäTE105

DINARS DE CASA

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou
AVU1. di Jcitls.
La casa deis
mil tremolors, Somnis de nola,
Charlot al basar. El quo delx..fn
els anys, Per un pecat de cobejança, Els misteris de París,

VIOLINS
VIOLONCELLOS
PIANOS
ARPES
PARRAMON

Carme, 8. Primer

1 orn.

IIIIIIIIBB111111011111311111RRIORRII R RIRR3112311RRIZRZER5
AR1570e"ATIC
- SALO rn

"

• cr11:72/11: F141 •
1.

•

onorEsTRINt Sca g5.51.0 DE nErNIO rr rit111.1E5 DIST1NnIDEe
0 `,11 • 4514 050'. • :0100:111, I e,1 . 14: :011.1 peone/Una. Trtond do la :slip...nota Univer- •
la sal. Ele amo, d'un peinase o El ''carroyszet" de II vida ( tu-tusa -a traques- if
conorl n tliatia con: la me, gran Mstaria
II ro Fnpro s a . . Mormollnsa
o d'innOr. 1:1:Iteres dile desportl aque,la magna produrcui, u la ta , tuoellat amb
Fi que ha rstat traslIadada a la pantalla la rollo:01ml al nlvell de los mes dimnr.
le
▪ 111111 5 Producid... Magistral ini, ri•r.darlit m Ir eininvid s rtis0, mary
bin 1 N orma EerrY. Conipfriani el prograrna le. pellieules Aocie • ntrojo., pre.
knosa ecalied:a per 110,1 Cubsoni Cultura ftsica, do mona brome. i La cecees
• del n'opera. NOTA.-liegut a l'im portan: In toros iratittesda magistral pentrula
es protectora sendera. A la tarda, a uu gart de Set, a la ntt, a 1.•5 once. E
•

•▪

•

▪•

•

•

▪ riente, dIvendres, de sis a ton. , aespattaran manques tunneractes per a la
sesslo especial de les ala de la tarda de dlumenke.
•
•

ADA SI

1

pelticules

Avni, dijous, estrena en
la sessiii infantil de la tarda. EL EARBER AL PALAU, d'utt deliri."), Inirm,risme. interpretada per Sidney Chaptin . germa de
Cliarlor . EL 008 POLICIA
i BUSCANT CACA, 4'.111ilid
ri :: o - , : NOVETATS UNIVERSAL nfini r e . i 03 , Nii,
PER QUE CANVIAR D'ESPOSA?, l'exit mée gros de
la lom P o r ada. (horra de
Gliiria Swanson. Bebe Dan'As i Tbidriar. 31eighan.
PROGRAMA AJURIA ESPECIAL. EL BARBER AL PA.
LAU, Sidney Chapiin: BUSCANT CACA t NOVETATS
UNIVERSAL, titirit e ro 6i, Preus: 1 - 5 1' . 1,00 i 0'50.
AVIS: 'DeSit-josa -l'empresa
do complaure el püblic i
evitar aglomeracions. des
'e del dijous de lotes les set_
manes es despatxaran bulaques numerades per a la
sessiti especial del diumen.
ge, tarda. i per a la de la nit
/

Aslat, Ia cnin,sal no:denla
Le a. dues telones

PEDAÇ

.. 4aleeed-54iisile

Per al dia 9 de

irrt

6
-,6114•11666

divsndres. tarda.
VOSTE SERA MEYA:

ton

10541 nmsioal

Seconlamenti Rotentot.

Gran TeatreEspanyol

le
sil

EETACIO DEI. NOVID

talonaris i Ilibretes, estenien albarans
per retirar mercaderies, i lambe per

Astil.
graudt0,a estrena:
Amor d'antany, por Doris Emule:

.44444444444.44.44.1144444+

85 " 90

MAMO U. E. A.

C10/101111

GII.N7i CINEMA DE 51000
Notables aextet 1 arlo

tiran companyia de sarsuela i opereta. primer actor i

lea ; lid

FARRATGES
strals primer.

Bemba
E s r p rIal ..

Saló Catalunya

TOURNEE

tat a 10a
93
/no

,mpt-sitt gentEtral:
Mercat i mprovisat si es vol, mes
" Per aixit deixà d'ésser com altres
Pulsee amb més anintacit..
Mmn s d'allir es posaren als lloes
e co
stum i dins de Llotja, uns e s o avisos fets a maquina dient
'.1e el dia d'abir, amb motiu de la
,a da, la con
tractació de cereals, per
c ' rd Pres, r estaria sense efecte o
s len dit, tancat el nostre primer
'7 e ( Creiem avui 'ne aixi, seria
i un ánime l'acord de no acn-

traftere444444e1Posbee4ee2er

despat xa a comptaduelt.
Pretis popti izi rs.

insumos claro 'qm.)

:57 " 53
'llore
l o " 40 1/9 ..wra viese.;

DESPULLES 0811105

.. de

•

CE

de

Irr "

Les minora

TIO DE NADAL
Concedo i billete popular'
IsisPis ches do l'esta I els
v,stini,
dilous, (le elno a ;mil de la larda,
des dr Nadal a la Canelelera.
de Valldonaeila
Entrada pel'
El.

Es

.

A.

millor saló

Cotoonn y ht de Comedles

41

41 1/2 "
"

de

LLEGUMS

de

v:ozese CII tit Danubt.
•
Plat a
TOt et
ir e madura 1
Mal F.49:eniadura 141111,•••
" l a 10J• •
.
1.1obregat

d.

Agnos

'2046 3
' 7"90 4

•

44 " 45

ErM foraster

kg.

DESPULLES

,tt•••

57 "
60 " 61
" 58

de

..

.
.
.
pp+apIPS

en a , ni

SI,

litem . . •
mit (oral. .
•
4--ra erII, Ceshdle.
1 cutrent Castella

verdee
Feralola en/Mustia
e s en i nia thirrOC
rs c alola P14:9 .
41111 e stran g er
iteres
..
Vete,

de

El

LE MARIONETTE

TEATRE POLIORAMA

Manes 'Irrogue alfarnates 68/40 de
Manea anuente &tramites seas d.
Inn
.
, . .
.
de
de
Llenlies. . . . . . . .

73 a 75

Panorames 1 quadrets Inbli("s AO.
ere el Ntm r tnent de l'Infant 7,
su , , t/el s aril ,: tes senyors Dadia.
Juli) cid, Moline t Bes i Citen.

Ilusa ereaci rn

•
-

ISEUM
3535

TELEFON

CASA DE CARITAT

sard - se en escena Ita trierave-

1111 11111111 1 11T11!11111 1 ! n',1,119 111!1111111111 119 11i11111111
CACA US
Consentit el monopoli de cacau de
Filmando Pilo pel consorci establert
i entparat per l ' alt Aranzel de cacau
cstranger, segueixem angmentant els
prens en cada nova -cribada, podentse indicar per al consum la set/neta
cotització:
Guayaquil Arriba, tic 445 a 455.
ídem Balan. (le 425 a 433.
Fernando POo t. de 355 a 365.
latan ulero 2. do 3411 a 350.
1.1cm ídem 3. de 325 a 335.
'den/ ídem 4, dc 310 a 320.
Caracas u. de 500 a 550.
Idem 2, ele 400 a 450.
Preus per pessetes els 104:
CANVEL.LES
Cedan extra. a 850.
1(1C111 nülner0 I, a 730.
Idcin uímlero 2, a 765.
Ident 3. a 750.
ídem 4, a 735.
Xina. a 545.
Ranures de Ceilan, a 303.
Prcus per pessetes els ton quilos.
1?EltRES
Singapore blanc, a 740.
Iden negre, a 69o.
Penang Tellicherri, a 680.
Tabasc o Jainaica, a 64o.
Preus per pessetes els too

COI

1 Exposició del Pessebre

iillo , 1 0 11: ii,, 4:1111:11 .1 extratirdi_
nimia, que tindrit Ihre el
le, a les eine de la tarda, po-

CaSifillf
Des p atx: Tallers, '12
Telefon A. 5890
Fäbrica: Carrer Benevent
prop de la Travessera do
Sans)

--.444444444444•414444.4.****

..."444.11444.64.444.664.6444.4444

Companyla italiana de
OARIO N CCODEM 1

Vergani

formosa actrin Mity Allinsop;

Ajuria.

Mr4 einr 1 44.e.515 .11.0.111141•444.0

g peetaeles de ritt, l'empresa bu
podul ohienir ite la velebre

MERCAT DE LLOTJA
thi

(1/V1 • 111irnn, benefici
Blanqueta Suarez.

ill11!11111111111111111MiNE111111111111W1i11111111,115

Mercat de Colonlals

.
• ‚Ve. MR116 ‚elles
revea Ertrem o andinista.
4 14onme ext , rm o Andalliala.

AKEBONO
Exit sorollós de In popular
artesta, ídol d 0 1
BLANQUETA SUAREZ

TEATRE TIVOLI

Xeixa. a 2 $ pessetes la quartera de
35 quilos.
Forment, a 21 pessetes la quartera de 55 quilos.
Civada, a 33 pessetes els
los.
Mili, a 32 pessetes els Inri quilos.
-•

L.LUISA DONAT

7

A petioni de nombroses families que no assisteixen

Vera

la

Boja rematada, grandiosa enmMfa dramil l ca interpretada
admirablement ur la greloessima artista Dorothi Ghie,
del selecte pro g rama Ajuria;
Moneda falsa, grandids drarra
de gran errincid, creació de la insuperable artista Elsie Fer.pi/son. Programa Ajuria; Elfxlr transformador, original
ta
parts: Matrimoni a
00 dies, gran broma. - Mol!,
nvial. estrena de l'extraordinüria cinta La força d'un amo:,
per la celebre artista
GlOr•a
Swan s on, riP/
Programa

Oran succits dels celebres
clowns
RICO i ALEX
ExIths de la celebre troupe
‚japonesa

e e e ...e:ve, el

Teatre Català Romea

pescatorl d'ornbre. -

te, tarda. matini'ii • extra,irdma •
no,s
riel. amb una de
ressant g obres. Nit. La volata.
Es despaIxa a compladuria.

e, ree -e

eifil cine - drama interprete per

ilarina

avill. eltlous, colossals runclons. 1
Terrla, a no, miarts de Cine. 1 rilt.:,
a les den. Ex11 enrolles de la k
grandtosa revista Trespeetarie, ell
vint duelen.. ..
VELL I NOU PALACIL-REVUE ;
orino els superbs qua !ros nonti, 24
EL8 NUVII DE LA IVORT
:.
(sensarmnat 1 efectista)
..
FOXTROMANIA . LIS BABARE
linoll c011:1419
APRE8 MINUS?
••
Sketsch trä gle d'tmlehatis.
.t
A PREIS ErONOU1C.9
I'
BUTACA: DUES PESISETE5
• • ----l'orna. Ala .41(11 .p .e. p retil.- 1 11, resti- J
val a benellei de Iota la corepanyia i

/

A.

'tot estrenes:.
Programa extraordinari:
Eis
millone del trust, importantts.

DIANOELOS
Debut di, la simpätira ba-

iPRINCAL- E

4

vallar de la Rosa. - Dissahte,
presenlacid 'de Terninent
ton Pasquala Amelo. i debut de

Mercat de Vich

Tel g tonl3er
Avui.

AvIti, dijons, tarda. a dos
quarts dc cine. Nit, a les
deu: projeeed' de notables
pellIculas. Debut dele joves
rn a baba ri st

Teatre Cómic

,

Ir. nelebrada romedia-musical en
Ir e s artes, de' R. .Strauss. El oa-

011. a 3 pessetes detzena.
Gallines, de 17 a 22 pessetes paren.
Pollastres, tic lo a 16 ídem.
Conills, de 8 a 12 ideln.
Mamellons, de 40 a tio pessetes un.
Nodrissos..le 70 a 125 pessetes un.
Patates, a 23 . 50 pessetes els zoo

tinei¡J,Princesa

ea

Ramon Peña

Yercat d'Olis

j et finalinent, un dicta7.c.,A la Comissió de Legislació
Iferar(111 i Social, Previsió, Coope72 6;. Panca i flora relatiu als
aurds ‘lels hartes i bauquers
rentf. a !a domiciliad"( (le Heces, i

altre de la Conti-

• •

De Ii de gener l 31 de desembre
de 1922 aquesta Companyia porta un
total d'augment de 15.158,93542 pessetes sobre la recaptació total (le
l'any 1922.

la Cambra insistir en peteriorinent formulad, .finh
te :tus: en la tarifa primera de
(i d'utilitats (sous) s'estableic-r2 a limit d'exempcii, el de tres
essetes i practicar gestions enmies a que es niculifiqui el critri ,:egens el qual sita tractat d'alizat 't'in/post del timbre que gran]; productes envasats a len !tau, anilines i altre, productes coett, emprats en la industria.
tt ..malientfi la Cambra (raltres diesos asslinlpteS, entre ells, de les
ticirs comunicades per la Compade M . S. A. guata a la forma
71 ;1cm:inicia es porta a cap el
facturacions a gran velad• le ., tarifes N 2 i X 4. i de la
ei', del Collegi Notarial datat. tranicinent copia del
utaris refe• i 'acordat pels
1 repartiznent i llturantent de
(((*.es de protest de nutres, paga. abres docurnems protestables
nt el blenni 1924-23.
s..1. , rova un dictamen de la Cod'ExpansiA Económica co
'• (mal, reiterant-se el criteri
e la Cambra en anteriors
..acorda dentatiar que s'aistema de bons a rexpor-.(rines, per tal d'alleiar
indústria farinera i la In o. .1 blat i de poder assortir
yiducciO del país la cona
del Marro, les illes Cava, le Fernand, PO°, i s'amo•rateix. un altre dictamen
relatiu
I le dades sollicitades par
Thermale et Touristique
quant a la importancia
i dels serveis que podrá
les relacions franco-espaeabament de la Unja tras,
de Ax-len-Thermes a Ri-

Ea

Ordi, de 13 a 14.
Civada, d'II a tz.
a JO, j
Panis, de
Faves, de 23 a 23 .
Fesols, de !o .i 6o.
Vecee, de 74 a 25.
Preus pe r. pessetes la quartera de
.matre dobles.
Llavo; d . alfals. de to a 20.
Patates, de 2 a 250.
Preus per p(.• ssetes els to quil.s.
Alfals, de 5 a 6.
Palla, de 3 a 350.
Fulla d'olivera, de 4 a 3.
C7nrofes, nc tt e to.
Pr etis per pe:metes els -in quilos.
Gallines, de 6 a lo pessetes una.
Galls, de 6 a lo pessetes un.
Conills, de 3 a 5 pessetes un.
Ous. a 260 pessetes dotzena.'
OLIS D'OLIVES
Fruitat extra. de 48 a 50 rals.
Fi, de 39 a 40.
Correns, de 37 a 33.
Preus per quarta
3' 9n0) quilos
• OLIS DE PINVOL-A
GrOC. de 130 a 135 duros.
Vera. de 115 a 120.
Preus per carga de tI5 quilos.
Segudx el niereat sense saber a
que atenir-se respecte la marxa normal de les seres operadons, escassejant algunes classes i cotitzant-se a
preus ferms les altres.
•

beneflel do la
primera actriu Anneta Adad mus. Tarda. ti un quart de
hiS. L'adaptaeic; escenica en J,
quid!' e eapit oto, de la celebrada novena de Pi1rez Lu- 2i.
gin, per \ Manuel Linares Ri- •
vaS,
Mili _ fli.jOUS,

LA CASA DE LA TROYA
Nit. a les deu. La formusa
en
!res
seles,
I corni. dia
Llerslein, ada pl

a l'escena espanyola
Manuel Bueno i Ricardo J.
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Plaça de Catalunya, núm. 7 :-: Telèfon 3096 A.

•a

PROXIMA INAUGURACIO

s•

Saló de Te, de cine a vuit de la tarda
SALO DE BANQUETS
Servei especial sortida de teatres. Orquastrina de cinc de la tarda a les tres dele »tinada.
Sucursal del Restaurant Catalunya

n
U

Catarineu,

LADRON

--Deniä, divendres, larda, El
ladren. Nit, La calumniada.
Aviat, 111311111 *KM

•
.
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AVUI ESTRENA DE
4,

El Barber al Palau

se

tr
tr

Les meravelloses aventures d'un Barber que volgué ésser Rei,
per Sidney Gha.plin (germà de Charlot). El triomf de la rialla.

u

:

"PER QUE

L[

CANVIAR D'ESPOSA?" PROGRAMA AJURIA ESPECIAL :-:

Ial

0(

el

cl;

Exchlsjygs 3, ME , S.

II

I.

o:

O
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I URALIT
material

PER A

ESCHER WYSS Y C.":

a

1

compost exclusivament amb amiant ciment

COBERTES

MAQUINARIA FRIGORIFICA

U

( Plagues de 49 x 40 cm., colors gris ciar i roig.
( Xapes ondulades Canaleta de 120 x 75, 185 x 114 1 250 x 114 Cm.

PER A

REVESTIMENTS ( Xapes "B" de 120 x 120, 120 x 190 i 120 x 250 ceattmetres.

MEDIA

ver a aixades d'aigua, de difunta diámetro

a
a
u i

a
ZI
11
11
•

PER A FABRIQUES DE

II

A

- -CAMIONS
LES CORRENTS D'AIRE
no podran res contra vostre
apareó rest ralon si el ¡trofeo:u usard

p

-

Lidazundlalmannesimulals11911111111121119•Ounem;

GaGa

CAPSES DE LUXE

refrescants. desinfectants,

sobiranes contra la TOS
1 afeccions de fa gola.

es un 46nic del cabell que deturarà la seva calguda, fani
*vengar el seu ereixement,li donarà finor suavitat. Desseguida dcspres de l'aplicació d'aquesta !oció, les scnyores poden procedir al pentinat, risat o ondulat.

3
•
•

(comprimlts al bay-rhum. per e regenerar el caben): 350.0.
rapOilt tener& •Emite,
A.

Per a les filenos del edemas
L'et t5MaC nccessita força. i l'únic mitjä d'obtenir aquesta
força és per l'adortiment deis ilirvi, que la lii donen.
Un estómac debil te nirvis debi's a conseniihicia d'una per-

torbació espinal, que pm Eme:. deguda a una caiguda, una
estirada, etc.

C M E5 I PLANA

•

SECCIÓ

Di IMOPIETICI

Vallando, 233; pral. 2.1
(tccant a la Rambla de Catalunya)

Reconeixemens medie, de deu a onze.
10,
Sense medicina ni electricitat.
Inrormaci6 de franc.

Saintd!a

Santa Menina, 1

Garatge - Bruc,

165.

G- FI 1 P ?

MALALTS DE

ALIMENT ES LA LLET DE VACA DE LA
DE METGES

Catalonia, 41

Rambla de
Teläfon 4588 A.

•

•
••
•

IE

LACTA

•

B 4RCELONA

11111~~1~1111.1~

•
•

Do venda ala malora colmados Meterlos

tudidmidanatuzz almidwunidoomminommown mane •

•

•

ÁfIL 11.ffl
que

interessa eta Comerciants, Fondistes, Restaurants,
Asils, Collegis i el públic en general
Els acreditats magatzems

La Inmortal Girona
25 de gener al 29 de febrer concediran

Grans rebaixes
de preus
com
a fi de temporada

Detall

d'alnes deis articles

»

Central:

CORTS CATALANES, 776 :-: Tefon 1079 S. P.

re
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Llegiu La Publicht, propagueu-la
=•=7
n/.121,Maaa

PETITS käiMS C1i'ev9US

4.1

lenes anirleArA, ton cul
Salte cota, 75 cm.,
Flassades de nana, inatrunold. ,
Banasta Crolse, 1110DP1. . .
ramera
"
a/ ramera

a•
095 143. corte de 3 In.
•t1'50 " in.
crin)
a
a;
5.40
a;
a:
8'50

grandistonms . .

a.

se

a:

14

BRUCH, 68 170
1531-8. P.
Hores de despida: de 9 a 1 I de 3 a 7
TELEFON

CEDULES

PAINAPORTII
'•QU' lher ES
es res* tul, a Facto
Pela', mimo«, 118, pral., 1.°

PER

acecratarl-admInistrador s'ofenda

a LA PU-

18 22

•
a
de
tieco,011 Pe,
temas catalana. Escrture a LA BIBLIA
CITAT. B. T.

"e` a es
MINYONA anys.
APRENENTA

talla per

emtlr ca-

polls de palia P er a
seosora. motos c n rrts eatalatots, u. 052.

OFERTES DE TREBALL
APRENENT
• LA

per • taller de cesta,
ea neCesälle. Escrlure

ItURLIcITAT. B. e.

r

JOVE

a 0'50 pessetes n es den p
meres paraules

rc cabals des de 210
ARQu Iras) eles, liquido 10. Qua
vol preu. Mallorca, 125, Interior.

per malaltta

de l'amo,
ES "'n.
tle telratts, et4ablert en Import

eet al carrer, el; primer pls. Cela Ehennpla. Lserlure a LA PLBLICITAT, u. el.

desista despsti d'advoeat o

procurador per caerles • Soret. lioesttsumme pretenNons. esmere
• LA PuBLIcrtaT, número 147.

VENDES

com

de la co>ta. RAO. litIr111 I ß
manero 1 4, sorott, M intiera. do t 1

poltlaClú

LLOGUERS
es ceden a Aenyor,
HABITACIO nones
a dormir. Bal-

i a 010 pe

:: cada una d'exc
és

DIVERSES
CASA RERE

a »quina. CIrcubirt.
miremos Gel emes» 1
eles Mont-Std. te. Telera' 4595 a.

COPIES

VIES URINARIES. ra!

a

t .4222. e biltdcrs

Bricall i Crees
Ateten de Qu'A 1 Berna

cm"

a babuiselei truca 1 Mi duros
al eme. es »multa. keerture a LA PU•
IlLICITAT. 8. V.

Tnc eenstruceid de Iota
mAGNE %P M. Mena de peces. Ros.
Carro, D'ay. namaro 63.

DR. M.

PARA 116 MIS anDla 13, SAM, 1..

DEPENDEN1'baymbeteireu
;ver. ~are a La. PUILIP.L.

PIANO

Aborte, procedent d'un bar.
en paree% eatal, cene per
9.750 pesetes. Burle Granados, 96, ealtl.

TORRENT, DENTISTA

Pan

1

DEMANDES DE TREBALL
all.

Un veritable dorman en adineres de punt.
Ni ha mire« ingleses a OSO pta.
D'OCASO°, GENERES BLANCO, ESPECIALITAT EN LLENOOLI

Aquesta pertorbació pot ésser corregida promptament i
facilment amb els Ajustos Quiropractics Espinals.

"ami tnertiil Es", 11

•
••• SOCIETAT

des del

LA OUIROPRACTICA

¿TENIU

• EL MUR

llllllll ION

PRODUCTES HORL1NE:
AIGUA d'HOALINE (tintura progressIva per als cabe%
blanca): 6. • DEPILATORI (actlu I Inolenslu): 8. - POLVOS (molt
adherente) . 250. • CREMA (evita les arrugues): 250. - AMA
OENTIFRICA (en cemprImite efervescents). 5. BATHOL
MONTRY (sala minerals per a banys de peus): 350.- SANIBEL

AGENTS:

liziendWommanilleindilffluididilminiundiscrmesin•ifinstd•mecomma

•

LAIGUA d.HORLINE

IbEGELL8 DE GUi.im
Orara is de zotes rimes en tila
talla I teles. Mundea en els enerres. Corta Catalanes, 645 (entre Brueh 1 Linea). Tel. 715 S. P.

pa Casa DA 14•GU ILS, carrer
de Sant Pie, 38

VELLESA

IIISTITIT 11E1E1

AUTOMOBILS

illiftil

1 per a mamelas 1 batelgs. AMI

j

MADRID: PRIM,

TADLETES

Defensi's contra la

lEet•bIlm•nta DALMAU OLIVERES, O.
IPAS591G DE L'INDUSTRIA. 14- BARCELONA

Ws Uf

BARCELONA
e-

Amb higiene i precaucions, allargarcu la vostra jovenla vostra maduresa. Combatiu l'obcsitat pel regim
tut
i l'exercici, esborreu les arruges amb massatics locals;
pero sobre tot, eviteu els cabells bienes o grisscncs, primer senyal de la vostra decadencia.
Vcicu amb quina atenta vigilancia els bornes dones
rivals vostres, competidors vostres, miren els vostres cabells, el voetre bigoti, la vostra barba. Cada dia sentireu a
dir: - Has vist a fulano? Es fa va; ¡a te cabells blanca.
En quant a les dones, mis observadores, mes coquctes,
mes presumides, la situació es pitjor.
cabells blancst
Dones a defensor-se, a resistir! Foca
Al primer cabell blanc doneu-vos una tintura de
Algua d'Horline, la tintura progressiva eientifira per
excelencia. Nistgít se n'adonarà, ni 'is vostres intimi, p
que '15 vostres cabells agafaran llur color normal. Podeu
aplicar-vos-ho sol encara que tingucu la pell delicada. No
- us fara picor, ni va surtiran grans, us f aran neuralgies,_91
tenlo que temer per la vostra salut.

'"" "R

REMA INDUSTRIA

VIVES PON

.

del Dr. Dimite Rambla Pla Boguen.,
DOM. •. 1A3 'Pudre Hospital I 81101
— limen impotencia. DrIdS.
itapatuds n'ad/galeote per el truarlWest tapia de tes malaltles secretee:
muleta. Próstata. Cm»Mi OS y 15 t de a a a eCOOO.
Mea per • ~picata I ubrere.
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DIPOSITS per a tea, oblata embude

1 Oficines centrals :: Plaça L López, 15, Telefons 1644 A ¡848 d ::

g

• HOTELS - RESTAURANTS - BARS •
CARNISSERIES - TOCINERIES - LLE•
• TERIES . FABRIQUES DE XOCOLATII

• AUTOFIRIGOR LA LA
" AQ ''""

[Hit

Uralita, S. A •

G

CAMBRES FRIGORIFIQUES
MAXIMUM DE PRODUCCID
FRIGOPIRICA
MINIMUM DE CONSUMO DE FORÇA

ZURICH

apanas 898

TANto 6498 a

cual. (Pum neme ala

P ll

Masa, 14, de 3 a 7. Precia ocas4a6M

