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3LOGI DE LA CLAREDAT
rs heu fixat mai, benvolvut lector, en ¡'alegría que fa la
ium? No sé si es perquè de tots els sentits corporals, la vista
ele que mes es retira a la intelligencia—totes les metàfores inellectu als són preses de la visió corpòria—però és ben cert que
t al) sensació externa no produeix aquel] esclat de joia pura que
ft la vista de les coses ben illuminades. Quin goig podria com-rae al que hom stnt quan, en eixir de matinet dé casa, pot
- 3jre la caricia de la llum pura de l'alba amb els ulls sanitosos i
saats confiadament endalt per una consciencia tranquilla?
Dones compteu que aquesta joia no és sitió un simbol de
joia de l'esperit, molt més ah. quan veu aclarir-se una (Malló embolicada i difícil. L'aclariment d'incògnites és l'exercici
ri és plaent de la Matemàtica, i quan se les heu amb una ciencia
ers abstracta, el Dret o la Filosofia, per exemple, el goig de les
Alucions lluminoses, per eco mateix que és molt mes treballós,
MOI r mes intens i molt més intim.
Res com la elaredat en totes les qüestions. Peris a la clareat molt l'acurat enfocament. En Algebra, problema ben
plant ejat és problema mig resolt i gairebé sempre és molt més
difíci l el plantejament que la solució mateixa. I així en totes
lee abres ciències. En temps de la nostra adolescència—ai las,
llunyana!—un company nostre tingué prou breó per eneaer-se amb un examinador que li dirigía una pregunta formuade en termes d'una ambigüitat mal intencionada i' dir-li res;atildo però resolt: "Faci la mercè d'explicar el sentit de la
p.i.egunta".
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Tanmateix, una pregunta ben feta es mig contesta ella sola Una qüestió ben plantejada es mig resol ella sola. La ciare del plantejament ¡Ilumina el camí de la solució. Dues
tenen un plet per discussió d'interessos. Si totes dues van
e'ene fe i diuen clarament l'abast i els fonaments jurídics de
rs pretensions, com que la raó i la justicia no es sitió una,
rat es dibuixa la línia divisòria i la solució és de bon trobar.
l'eU si la una va de mala fe i cerca d'enxarxar l'altra per senbrees perdedora de qüestions incidentals i més que el propi
pany cerca la ruina de l'adversari, aleshores el plet es complica,
ic roca esdevé un embull inaclarible i si totes dues parts tenen
7rtinacia en la lluita i destresa en l'atac i en la defensa, les
renyines no s'acaben mai mes i acaben els dos pledejants en la
Cnsnria.
Tot va de mal borres en el món quan les qüestions no es
plantegen amb nitidesa, quan un s'entesta en una solució inaLquada en el clàssic procediment de la capa mal tallada que
to serveix per a l'un ni per a Peltre. Sovint els grans filòsofs,
(i3 grans juristas, els grans militara, no es coneixen per la
manya en resoldre situacions complicades, sin() en simplificarles. Veure el nus essencial del litigi i mostrar-lo clarament, es
més útil que saber desembolicar madeixes indesxifrables. Totes
es grans qüestions són en sí simplieíssimes. Es la eaparruderia
dils hornos, es llur mala fe, o llur supèrbia o llur coba jança ço que
s co complica.
• ...

Política
Llegint que a La Bisbal s'ha fet un
Pegó advertint al veïnat dabsten ir-se
it 'tata manifestació pública escrita
catalci".
`L'ESQUERRA CATALANA"
Domingo publica a "El
un aloe article parlan: de
'besquerra catalana", Porta el subtm de "L'emoció dels obrero".
Despris de referir-se a testat actual
tir
història de les organitzacions
emu. assenyala l'actuació que hanriedemprendrc atta, els segitents terEs tfaree/i

nes:

'Non: compren que han d'intentarProudiments nous per organitza.ht n Aelaterra, barittnetre

lue opi, comen /in d'una manera florel ;!ou (ami. Concessions per la
Podriem arribar a ron,cstibris ea ets extrems
tan de :robar-se per a les aspiracions
: mimes' El dril a sindicar-se; cl restests a 'a vida humana i a la divid/crió de les idees; la repitió de tot el
% wat, ,.:n Postulats indeclinables del
'te r Programa. La posiciú de les esPerra en els problemes de l'organitziá de l'Estat, en el riwin g de ¡'es'(u, de la ferro , de la fabrica, deis
¡Pasto o . de l'Esqlésia, 11' la tradició
i Margall, que és
im i asa d'En
kitrina sentit tau (liberal que no
estat superada encara per cap oció de Govern. Accepten,-la com a
eligjó que ens relligui."
'4
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d propine del nontenament de ea118

d favor de mosseet Vilaeruen ,ubstitucit; del doctor mossCn

I-1«i s Carreras, diu "Cotabozya Sowoo•
•
•
•

•
•
•

a
▪
•
•
•

"Certament. molts dels nostres lec'51's c oneixen anteccdents i detalls d'auest fet , que és tan singular en si
liel;f5teiX excepcional imPrtincia en molts conceptes, i la
'ranscendencia del qual sera, sens
dable. vasta. Als que no n'estiguin
' ,sabetuats, sentim moltissim que les
,ircurnstanc:es ens privin de donar-

les c ap informad& Direm riereis que
succeit resulta en conclusió honrós
enaltidor per al nostre illustre amic.
Privat,. na sols d'explicar els feto,
`n6 també de comentar - los, creiem,
nbstant, oportti precisar la situació
`.7 la nostra revista en els punto ario de lates, declarant:
— Que neuerem el testimoK Primer.
da dmirseió i adheol6 &II Pulo»
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LA SITUAel0 D'ALEMANYA

HERRIOT WIRTH
(DEL NOISTRICL

absolutament humit,

En aquesta tongada de sessions del Parlament. trances, el
senyor Briand ha figurat poe.
El vell bohemi intelligentIssim
ha deixat la feina de portar l'oposieih a Muro. 1 . 1 milionaiti
Herriot.
socialista i sobretot
tingut moments
Herriot

Iletra diaris parlant preeisament ele les idees que agraden a Herriot Wirth tingut
una pulmonia. La malaltia Cha.
allunyat de. la politice. Entrat
en la ronvalescenein, oberts
ulls a la Villa. s'ha trobat amb
tinh una pilla de reses noves

afortunats, però 11( i s'ha toca- luden !tasca AleinanYrt. La
bat treure de sobre la fama majoria d'aquestes coses no li
que te "ente fehle i poc rea- han agradat gens. I el que li
lista. A Catalanya sur' de tea ha agredid inenys esfat l'aproximaei.; del set, partit. del
f i n lant algun senyor i din que
Centre catidie, a les extremes
oís,- nostres costuras socials son
durs i aspres i que en i. anvi a I äretee. aproximació que es
', manea tot va a eaval, del ›Pll consagrada en el munsten actual. El Centre Catòlic alernany
balaneí. Es equivorat.
dit: es al re yes. .1 Catalunya és , ball garbellat. partit mes
series. prudent. i realista ,VAla Yiila eernhla dura perquZt vivint tothom oorn vio en el seu temanya. Parta anticatasträfir,
balanci. de seguida que s'atea d'antiga tradició 'liberal antiun eic de polemice o de eriti- bismarckiana, integrat per perea — edil coses descone- sones qw •confessió religiofot d'estar en minogules o gairebé. entre nasal- sa. pell
contres — sembla que el men s'en- ría, distingex i valoritza
siderablem e nt. ha sofert,
fonsa. A Franca. en canvi, totinlee
aquests darrers meses,
hom va arrnat t!.oni Sant Ferseguretats i les desviacions del
riol i per això la polemice. fins
temps.
la més descordada. es troba
L'ex - caneeller Wirth conuna rasa natural i la vida os
Iran i a aquestes desvincions.
timba fàcil perquè en el folia,
Creu en la democracia, Voldria
nomes poden Asser ben edurats
que .el seu paran,. no camines
els que tonel/ una arma i tina
una mica cada dia cap. a la
[orca a .1a ma. Les -persones
que diuen QUA a Catalunya la dreta. siná que fes .marxa en-s
a? M,Oe; ,ütt_ n o. ha ..pa
e..
reb.
..e
rera.
vida poUtica, .per exemple,
en la pas- frara s satt — din Wirlh — . I no
or
una cosa dura, ign
fracassat porque, sobretot,
Sn'i n'Un' ' han P nent P oineare
Herriot en la defensa dele selle no ha esta!, assaiaaa enoara
tegrament. M'irth és republica.
punts tie sista en aqueSla dari a l'obra del doctor Huís Carreras,
vera ton gada de sessions par- Real/Mica sincer, .lernbcrata,
Wirth voldria donar al
ratificant-nos en tot el cate diguérem latrionteries franceses.
C'atblie l'orientació conen el nostre article d'abril, i augmeoCeldre
tinten,
el
segons
Horriot As,
traria de la que té avui, porque
tant-ho amb el ›entiment de simpatia
elleOPSSOI: (le Poineari. En ell
mis viva encara, que el preclar 511Ccrrn que . si Alernanya va per
sobre
la
política
flarl i fi r &II:1f
cesso7 del ti,i(t r ir Sarda i Salvany rus
aquest ea ni el sra esdevenicorita
he
parlat
.
Iterriot
exterior
es un cosa fatal.
meren: a Causa cl'aque,it incident.
Iteren del presiden'. Poineare.
Segon. — Que reiteren s lambe el
Nervio! i Wirth. que a Eurodiscurs. Na m'ha
He
llega
el
set'
ilustre constant i fidel acatament a les pas entusiasmat. Es un ilis- pa semblen dues osperanres,
sobiranes clisposicions de la Santa Seu,
potser no mili mes que dos hoeurs una mica SPIISP espina.
inspirades sempre en altes raons espiMisil m' el llegia em pregunta- mes imaginatius i que anden
rituals i encaminades al suprem be' do
el gust de la utopia. Europa,
va: Quina diferlmeirt hi ha e n
l'Esglés:a per damunt de tota altra
certament va cap a la pau i a
aquest discurs oposicionis--tre
haconsideració..
fa i qualsevol discurs del pre- record, despres d'haver-hi
'recer. — Que, segons les referèn- sident.
gut iliverses qüestions que han
Poincar.". ? Herriot, accepci es que per diverso rico particular,
ta l'oeupació de la Ruin'. Vol estat a punt de provocar altra
ha:1 arribat fins st nosaltres. malgrat norntl s que sigui productiva. vegada la guerra. S'arranja la
l'anullació del nomenament del doctor
Ites mes no demana el senyor qüestiO de Finillo. cona s • arranCarreras que representa el nomenarnent
Poinettre. Herriot 3:• ol arribar a je la qüestid d'Alta Silesia. t esposterior d'una altra persona per al
la pan amb el mètode de trelä a punt d'arranjar-s re la (leesmateix càrrec. no Isa rninvat en el més
lié de la Ralle. Tm aquestes
minim, ans al contrari, ha crescut ball diplomàtic del document
de Versalles i res nats.• no vol el qüestions han .islat a dos dits
l'estima i l'alta considerad& que de tan
president Poineare. Herriet. vol tic provocar la guerra. I tiP. s'ardistingit sacerdot catala tenen les esrefer dt fruid aliat i refutar els regla tot. Però quina pau mes
feres don dimanen les decisions
traetes amb Anglaterra i altra vella. Inés feble, im's tronada
la Cúria Romana, i
cosa no desitja dl eenyor Poin- la que s'arribat a edifirar!
Quart. — Que fem sincerament vots
caree Buscant. buscant. per?), la pan d'abans de la guerra i
per la independencia de l'Església Caencara mes primparada.
tälica eniront el Poder civil, a fi que n'he mtrobat una de diferencia. Herriot. davant d'AtentaHerriat dentella. a mb un recap pertorbació regalista destorbi
Poiticare, en
tan! de ente anys. que Franca
santa llibertat del Papa ea l'elecció de uva. es optimista.
canvi, és pessirnista. Herriot nbri els bracos a la democräles persones destinades a càrrecs celecia alernanya. Ara, de democra'en en la demorracia
m
siästics."
uva. per tant, que lit ha en- cia alernanya. no se'n ven ¡mitre!. Però en ranvi després de
Ire París i Berlin tut terreny
la guerra Id llague a Memanya
per entendre's. Poincarij no hi
m'en. Herrint demana que Eran- trtl corrent obrer formidable paea obri els braços a la demo- cifista. Que s'hi, fet aquest
LÃ
cracia alemanya, a l'Alernanya corrent? S'ha volatilitzat? S'ha
obrera i pacifica, i Poineare, Notlatilitzat la social- democra—0—
cia, el Centre Catblie s'ha coneseeptie cona As davant del problema de l'exist è ncia d'aquestes vertit en un instrument dels naM. Polnoard, a la Cambra frar.
cionals alemanys, els comunisforres, no te cap ganes d'obrir
osca, pronunolä un dlscurs tantes que no són morts, són a les
cant la dlsouseló sobre la de- els bravos a ningti.
fensa del freno, I (ligué, retepresons i la democràcia vegeta
Qui te rad: Poineare o Hereint-se a Alemanya, que 'ranga rial? No fa pas gaires dies que en alguna catedra d'Univeraino abandonan& mal els seus parlevem de la democràcia ale- lat provinciana. En el moment
drets Imprescriptibles; reoaleä manya. Recordara el llegidor de fortificar tot això, a Franca
que França ha donat provee de que deiem que la democracia es parlava de la xifra Elote de
bona voluntat amb la °meló alemanya, en el cas que exis_ reparacions 275 metiera de
dele °omitas de pärlts I alludf teixi, és una doctrina i una manes or en 34 anualitats! Han
felloltant-ee'n a la firma del
força que te un sentlt i una sig- passat quatre anys 1 França ha
Tractat amb Txecoaloväquia, nificare', diferent que la demo- arribat a la conclusió, .en un
diént que esta disposada mem- cracia francesa. La democre- moment en qua fa baixa del
ore amb ele altres allats a oon- cia
Alemanya as, practica- frene posa damunt la toalla la
cortar aguaste llago*. Tant a ment, integració de Iles di- necessitat d'abandonar la pol'exterior oom a l'interior — di- verg es (orces socials que for- lítica utòpica, d'haver de trauSub -- pedem mirar l'eldeve- men l'Imperi. Es, ben garbellat, re del pressupost les quantinidor amb serenitat.
un mètode de política interior. tata que en concepto d'ingresN. Jaspar ha arel bat a Parlo
Cii mètode per a l'organitzaci6 sos inexistents hi flguraven
Poinoar6
N.
oonferenolat amb
de l'Estat. Sobre aquesta orga- com a reparacions cobrables.
respecte la qüeetld de les ropa- nitzacid de quina manera, en S'OlAidis que l'economia euroracione en oonjunt 1 del mor, - quina forma actuen els idees pea ,es una cosa .sogidaria i es
ment separatista al Palatinat,
pacifistes i humanitarias que trenas sobretot la solidaritat
Herriot veu a Atemanyat Eg moral serme la tittal Peltre es
Ea tam que a Alemanya eselatl la vaga ferrovlärla per. tal poden, en el ces que existelxin, irrealitzable.
ter sentlr? ExIstehren, tan selle, . I Wirth lambe va- rstardat.
00111 ha estat ,augmentada
aquestes idees?
Jornada de treball.
• Ara tes <tretas alemanyes, amb
Portada la qüestió en ella aquest comenement
Als ~Uta burgo», Orasen.
son Von ll000kt por a la peal- eeue termes justos, tot es m- sació que la ha amb el rentenanada a contestar la pregunta: raark , esPecaililli sobre Si ooln*Inda do la Illopólaloa.
'• - •
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Hi ha demacrares a Alemanya?
Herrizt . crea que si, i creu que
veritable i única politice de
França ha de consistir a enfortir i fer surar els demberates. Poineare, en canvi, pessimista. desenganyat, eren que la
república alemanya no es mes
que una forma de l'Imperi que
les eircumslencies difieils temperen i
Mentre Herriot parlava de
l'existència de la democrecta
alemanya. Wirt h. l'ex-canceller
del Centre Catòlic, es Mutegrava a la politica i enviava tina

BERLIN, gener.
El senyoe Herriot pronunciava ia gatee a la Cambra
francesa un gran- diseurs sobre la política estrangera de
.PoincarA i PI Bloc Nacional.
Ilerriot, com tothom sap, es el
cap del grup . parlamentari radical socialista franeee. Antic
normalia. el ¡millo de la ciutat
de f.yon 'As' un borne d'una caltura i d'una naturalitat impressionant. A mes a mes, es un
horno simpätie, un humanista

MANTECA CALMO

cidencia de l'enfonsada
manye emb obtenir el govern
les esquerres moderades (social-demberates, demòcrates i
marxistes en general) prediquen que aquests dos fets estor) en una relace5 de causa a
oferte i .IMen que la democracia As la causa del que ha passal. Potser de demòcrates no
tehi havia hagut mai tan poco
<ton, ara, a Alemanya. i el que
voldria tothent As Al dictador i
el segon Bismarck. • Aquesta
propaganda. reta usant tots els
traes del senserialisme i amb
una despreocupació perfecta de
la veritat i del decòrum, ha guanynt l'opinió alemanya i és per
aixb que un partit com el Centre Catòlic ha stat emportat
eap elle on huta el vent de moda 1 s'ha desviar. El senyor
Wirth té rae defensant la democrecia. pele) res temps, en
aquest pais. han ea nviat. Els
de dalt rolen lá dictadura Irroga. i els de sota. la roja dictadura de Moseou. I el que és un
fet és que els de dalt ja han
guanyat. L'única esperança és
l'afluixament general que es
pedria produje en el feixisme
internacional a conseqüència
de les eleccions angleses.
Herrint i Wirth podran. sense cap dubte, governar, per?' la
seva hera ja ha passat. Definitivament liquidat l'esponjament sentimental i humanitari
produit pelo horrors de la guerra. tornats al ris g,:m do la pau
armada, les idees d'unitat moral no esteran de moda fins
que la guerra que ve no les
faci abra vegada necessàries.
Josep
l

ea

fu ll de clietari
DEFECTES DE RAÇA

I si tornàvem a parlar del Japó?
Fóra un abits? No. Si em fea el favor
de reflexionar un instant sobre les dificultats de l'hora procnt, no us costara de comprendre que tot sovint l'escriptor ha d'aliar a rauco a l'Extrem
Orient... i encara més
Altrament, la premsa barcelonina, no
mis ni menys que la de Madrid, dun
tetups enca mostra una extraordinaria
predilecció pels tentis estrangers, i
una mena de negligencia davant els
temes indigenes. Veiam: quin és el
diari que no ha seguit amb profunda
atenció les vieissituds de la crisi grega. els determinis del coronel Plastiras. els dubtes de Venizelos, el viatge
dei rei Jordi?
Ah, estera molt ben informats del
que passa a Grecia. Fins i tot gosem
fer-hi comentaris. Aleshores, per quins
sous no en; hem d'ocupar d'alguno
qiiestioim japoneses?
No cal fer mis giragonces. Puc—em
ssmhla—parlar sense escrúpols de la
mala fe mercantil d'una taca tan ex.
traerdinäriament simpàtica com la nipona.
F.; un fet. FI; comerciants japonesas, més que els de cap altre pais.
pateixen del defecte de coles fer pa-sar garca per perdiu. Es un defecte
de taca; els manca la bona fe mercantil de la rnaleixa manera que a
un sord de naixement li manca i
a un orb la vista. Abr ò sota un aspecte exclusivament präctic, no tindria
importáncia. Per , aquesta mala fe i
la fama que en deriva perjudiquen
greument el comerç exterior de Hmperi. Fins a tal punt que el Govern
temps ha que sen preocu pa i ha creat
a la Universitat una catedra... de que
&ríen? Una cátedra d'honradesa comercial. El botiguer, el fabricant i el

magatzemista japonesos aprenen de negociejar amb netedat de la mateixa
manera que rl gimnasta apren de fer
tombarelles i l xofer apren de dur
l'automòbil. Es esfereidor. verbat? Tot
i saber corn és abundant la mala fe
al món del comerc—i en altres mónsm-d haurieu dit que existis una raca
tota'ment privada del sentit de la correcció mercantivola, capaç d'haver-la
de substituir mitjançant una assigna-

tura universitària.
1 és que potser ens tem mana dinsinns sobre la unitat de la no humana. Çonsiderem tal vegada que tots
els taus nombrosos eomponents tenen,
en potencia. un bi-de-Diu de sentiments, d'idees, si mis no, ¿'instinto.
Exagerem.
Els japoneses no tenen consciència
del' que Es Thonradesa merendada
Eno meterle pira de trobar l'exemple
d'iota raes que no combo quina cosi
do rhanradesa politice?
Cariss ieldowe

ESTANT

Era en un funicular de muntanya. Abano de partir j d'engegar
la ealefacci6, Arena a cero. graus.
Perb des que el funicular es
va posar en manca, la- temperatura començà a PuSar ripidament. L'obra dels radiadors era
ajudada per un solyütilänt que
emplenava el vagó, i per la gent
que s'hi atepela. En arribar als
deu gratas vaig treure'm l'abric. Ninge no seguí el meu
exemple. previsor. Ben al contrari, tothom restava tan abrigat
eorn en el moment d'entrar.. Al
davant meu. assegut precisament sobre el loe on es trobava
un radiador, hi baria:un senyo;
ami) un abric de pelle.
La temperatura aentinuava
pujant . Quan el termòmetre va
marcar els setze gratis, jo vaig •
sentir un imputa, de ranear La
calefacció. per tal que restessim
a una temperatura agradable.
Però, veient tots aquells senyors que no havien sentit encara necessitat ni de descordarse l'abric, no vaig gosar ni tan
sois a insinuar-ho. El senyor de
l'abric de pella. sobretot, m'Inspira ya res p ecte. Ara el sol es
rebejava damunt la seva
ba. damunt del sen rostre Iluent
i sanees. i damunt del seu abrle
de pells. Però ell romania iMpassible. El termòmetre marca,
va vint gratis.
Una senyoreta . es IleVia el "renard". un senyor la bufanda;
però ?linee no va insinuar de
tanear l commutador, i jo ja
no en volia m'ondee la iniciativa: eslava fortament interessat
a veure fins a quina temperatura resistiría el senyor de l'abric de pella. Erem ja en ple esa
tel. el se n rostre anava enroa
gint-se per momento. algunas
goteo de suor l'abrillantaven. El
termbmetre mareava
ara us.
Jo peneava amb enyoratnent
en l'aire freeo ',fue .del cleferL
i flti1l Immentiltatile letfirrikvens voltava PM semblava tia
sarcasmo. De cable. e! -senvor de
l'abric de nells va n'anear un
sospir proftinU, an ga ixés . Je
vais: posar-me de pena. i. mirant els companys de viatge,
vele ?ce:
—Si els sembla. taneare la
calefacció? Som a vint - i - quatre
ern,1,17
hern as:n-11U. i el .seroror
de I'abrir de pollo. enm si no
esnerés rnA0 eme aquella declara, se'l va llevar d'una reen lefa tn s. Ilecortleu cm)) stm
encara asan eseassissimes les ea- volada. i deixant-se catire deta.,
Fe en el seient, va implorar
SPR de llogner un hi ltatri rrtIP(meció üPfli l'a I. s rom els brnsere
lb n'iontase‘retni tn)- irPorbardfsa s: in la mbd
o copos regnen encara en molts an—
pisets on els ostailants es ere- tina finestreta?
Veja mirar-lo de Ca p a pene.
ocupan de viure un xic feblement• ROt ordrit els resull ats rerrant en la so ya indorn q nthdeplorables de la manea de ele- ria In cansa d'armella ailhosi6
(citan contra el frorle recordeu SPI.1 abrir dc pells: anexa col-reetament veaflt.
aquells reiredat o que arlaparen
L'ut. Alguer
conatantment algunos peroone
de la vostra conoixenen i aquells
petteilons que les exasperen, per
no rifar sin() diles vieres prou v. CONCRPS PAN AUTS-1
esteses.
Entre ele meno recordo por- E!, SUCCESSOR D LENIN
seto& reIntiii s al fred ente. cap
París, 287-7 Comuniquen de
110 fil i P11 Una nsgunlesa tan penetrant cera el del mi » mas marti_
Moseou que el Congres Peltres s'ocuparlt inunediatament
rit7ava a la classe de gre y . Desprt ; u d'una hora i mitia (le ro dol sueceesor de Lenin. Es doallit
ran
en
sortiem
mandre-hi.
nen els noms, ruin a suresa les (matra de la tarda am ele sors probables de Itykow Earostres livids, les veus trencamoneff i Stalin. El Congres fedes i rls coseos, tremnlant. Alderal es reunire a Moseou la
guns de nesaltres ens nreeipi- setniana entrant. Sobre la retevern dins un ginmes tiol car- pereuss16 quo la rnort de Lenin
rer de Ba!mes i allí l'exercici tentre a Rússia, un diari tranens retornava.
ces ha interrogat el sellador
La benignitat del clima bar- De Monde, arribat tio fa
celonf As la causa que molts
re d'un viatge a Rússia.
rintadans lineen de palie los mo_
"La nieva opinin be que la
lesties del fred: a casa perque desapaririet de Lenin no :posa
no es preocupen de fer-la con- en peda la revoltwid russa. El
fortable, al &foro porque la en prestigi i l'obra de Lenin eren
surten enfredorits. Si t . I [red
suficientment i profundahareeloni. en lloc d'Asser una
mont estesos. Despres. de la
molestia. tos un suplid. la gent desaparicie de Lenin •ricit dose'n defensaria. Acinesia le la nar-se ol ras que' democracausa que en els paises freas titzacia dels Soviets es vagi reno es pateixi fred: acose caleforçant. Serà un bé - o sera ;In
faceid la gent no hi podría viu- mal? Des del punt de vista de
ro. Amb calefacció viu millor lea nostres democràcies . .oecique nnsaltres.
dentals sera un bi; deidel pnrit
Haig de dir, perb, que a Sais - de vista deis interessos ruecas,
de
vegades
abusen.
El
viatge
sil
per?), no tinc aquesta mateixa
esdevi sovint enutjós a Causa «Tiesa. perquè ha. Wat' l'enerde Vexces de temperatura que gia de Lenin que hä ereat una
hi ha en els vagons. Ele suïssos especie d'aligarquia
semblen trobar's-hi malt agraAquest ordre pot ese«
dablement, encara que el termb_
compromès."
metre marqui sovInt els vInt
graus. Si algti, no podent resistir' la calor, obre un moment la
finestreta, i50f1AU jugar qualseAQUEST mimo«)
vol cosa que As un meridional.
Si Mari en protesta es, probablem'ent, un Bufa. La resistäncia HA PASSAT PER . LA CEIIdels !MINIO s a la intensitat do
- SUBA, MILITAR
la calefacció aren',' extrema insospitables. Fa poca dies, en
vaig veure una prova edificant.

Ens havem preguntat sovint
per què a Catalunya no es pot
menjar bona mantega. Ens ho
havern preguntar, sobretot, tornant de Suissa o de França.
Quan després d'haver-vos ecos
tumat a aquestes exquisides
mantegues, lleugeres i perfumades, no solament digeribles,
sind fins estirnulants de la digesta:), arribeu a Barcelona i
volea continuar les agradables t
nutritives habituds contretes,
us trobeu que irremissiblement
heu dg renunciar -bis el contrast
és massa fort, el gust de sen de
la mantega nacional massa manifest, els efectes nocius massa
palesos. Inquirireu, esbrinareu
on podríeu trobar una bona
mantega. Sentireu a dir a tal
granja, a tal Ileteria. No hi trobareu sind desenganys. Acabareu renunciant a les vostres tilusions nutritives, i la mantega
esdevindrà per a vosaltres un
record enyorivol, si no us decidiu a • importar-la. (No havem
tastat, naturalment, totes les
mantegues que s'expenen a Barcelona. Si alee en fabrica de
bona. Ii preguem que ens diopensi i d'aquí estant Ii expresseta la nostra admiració.)
Alguna cosa de semblant s'es_
deve a la vostra tornada a Barcelona. amb la qiiesti6 de la calefacció. Tornen de paises freds.
Heil tingut tothora davant dels
vostres ulls la visió de la neu.
L'heu vista eaure. l'heu vista
immòbil. liso'., vista fondre's.
Es ha amarat els vestits i la
tac; na hi heu enfoneat fino a
les anques. Haveu passat tot
dia sense moure - us de la vostra
habitació. eserivint o llegint du_
rant algunes. horco. Heu anat a
grans rnagatzems n a humils
botigues. Heu assistit a classes
i a conferencies. Mai. sind mon
excepeionnlment. o. la intemperie o a reces. no haveu sentit la
punvida- del fred.
` Recordeu ilavors els freds
aguts que heu passat en els països ternperats. Recordeu agur!les aules de l'Institut i de la
Universitat barcelonins, on a
la (redor de l'arabio/U s'unia
sovint la feeder eepiritual, i en
us anaveu enfredorint fine a
sortir - ne gairehé tremolan!. Reconfeti aquelles llamo poe aceite-lores. aquells interiors que us
repelleixen cap al club. can a
st l'ateneu, tal) a la biblioteca. o
sim p lement rap ti cabaret tira

Mer
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GASETA BARCELONINA
AVIS
Per comunicar-los un afee que els
interessa es prega qe es deixin veurc
Negociat Central (Quintes) de l'Ajuirament les persones següents:
Concepció Berenguer, Salvador Berenguee Galian, Francesc Cubas Taladesee. Joan González Maroto, Artur
Montserrat Amhzrós, Linda Montu'l
Baset. Francesc Pascual Navarro, Rafel kadiard González. Angela Trinitat
Supervie:e, Vicens Valle Huguet.
}lores: d'onze a dotze del mati.

ciliar al Palau de justicia, ha quedat
ietegrada pelo senyors següents:
En Ramon Delgar %-eniosa, -lega
presiden:; En Josep Sala Bonfill ricepresident; N'Anton Martínez Mol,
tresorer; En Josep Rabió Borras,
templador; En Josep Carrete Vaqué,
secretad; En Josep Reixach
rice-secretan; En Car/es Christensen
Seirup, vocal primer; N'Enric
neo Mora. vocal segon. i En Josep María Ortega, vocal tercer.

Dos desconeguts agrediren a Pera
Carcelés Jabaloy, causant-li ferides
/leus.

AiPUR M88-

TRASPASSA
MAGATZEM

ES

Ronda de Sant Anioni, 47
Agusti López Banco, fou mossegat
per un gos, el qual Ii produí una ferida
a la cama.
Un gos mossegà a Pere Torelló
Marqués.
Li causa una ferida a la tnä dreta.

PURE PERMANYER

el más bon •ubstItutlu de la
lactancia materna

A la Placa dels Josepets un automòbil
atropen a Joan Juliä. de 65 anys.
Li causa una ferida a la regió occipital dreta, que va des de Forella fins
a la regió parietal, de pronbstic greu.
Diumenge uns l'adregots robaren
tina botiga del carrer del Lleó.
S'ignora quant se'n han emportat; un
deis. Josep Navarro González, fou detingut.
D'aroma exquIskla cate LA CARIA.

UN HOME MORT
Angel Vicen e. de 30 anys. s'engegb
un tret a la boca, quedant mort
lacte.
Treballant a bord del vapor "Cabo
Tres Fo rcas", Josep Gu t iérrez Gaitul
es produí una intensa eowasió a la regió lumbar i commoció visceral.
_
A les cases dels senyers es veu el
Cham-Sors, etiqueta verda, sec.
Un gos mossegà a Josep Crespo
Vilsita. produint-li una contusió a :a
g ama esquerra.
Un carro atrooe115 a Josep Grau
Abiel. cawant-li fericlea a totes dues

caes i commoció cerebral.

401151. VERITAB1.1 oedem
oblooloe tiento do tMee .'as
Pm PM. Cs. Tedien, neo+ 11
••n..1.1..n•n••••

n

La Juno direetiva oH Colle§zi
111111111 do Pire dudare oficiala, dood-

Guimhau

ALEMANY I Pl. -- Pasme de
Gràcia, 75
DfTENCIO D'UN NEBOT DEL
MARQUES D'ALELLA
Per hacer desobeit el cap de la sec.
cid montada de la Guardia urbana, al
P.asseig de Gracia fou detingut Camil
Fabra Monteis.
Al cap de poc se li torna. la 11117ertat.
l'er basar caigut casualment, Elissa
Tena Fabregat es produi commoció
cetebral i contusions a la cara i a l'anco dreta.

1 mALLOL
CAMISEItS

ROCA

Carrer de Santa Anna, 39, toCont al Pnrtal de l'Angel
Gabanys llana grassos, 1 25 pessetes; guants pell, 7 pessetes; camises
franella, 72 pessetes; impermeables,
75 pessetes.
Dium
a eng,. a la Ronda de Sant Anten un tramvia atropella a Josep Ráfols Poblet. al qual produi una ferida
COntlIST a

/a regid occipital, contiesi6

frontal. erosid a la mä dreta i commoció cerebral.
En el Concurs que obri l'any passat
d Consell Superior de Proteccid a I.‘
Infancia ha estat premiarla amh un
diploma. pe % seus meri oris serveis
la infantesa desva lguda, Lluita contra
la Mortalitat Infantil. de Barcelona.
U
RESTARANT
ROYAL
$816 de Te
cada die lo dansant do 5 a dos
«nula do 8. 1 dinar a lamen.
cana. de 9 a 11.

Ferleració de Dependents de Catalunya ha cuersat al primer ministre
anglés el següent telegrama:
"Alacdona:d, Londres. - Federació
Dependents Catalunya s'associa a la salisfacció que en aquests moments expetimenten les torces obreres de tot el
trón vostre encimbellarnent en el
Govern d'aquest admirable país que és
la Gran Bretanya, i de s itja vivament
nur Mes complet coroni la politica justa i humana, tant imeriar com
internaéional, que anea a emprender."
Un carro, al torrent Bernal, ateoPella. a Afarian Olmos-Olmos, CanSant-lt una ferida greu a la ntä esguerra.

1ABRICS
PaSSelg de
Gracia 12 I 14

gits per formar la nova Junta direcsenyora següents
tina,
President honorari, En M. Mer i
Giic11; president, En Josep Cortina;
v:ce-president, En Salvador Armengol;
sccretari, N'Alfred Constanti; ricesecre ari. En Joan Ventura ; tresorer,
En Josep Pirso; vocal. En l'ere Solé.
PARAIGUES CARDUS
PortaferrIssa, 10
A l'esta • ge socill de ia Unid Professional de Dependaits i Fmpleats
Comete. Ciutat, 5, Fui Frederic Jim:nez Ruiz donará avui. dimatis, a les
den de la nit. una conferélicia. SOIS
l'imeressant tema: "So'ueions präctiques al problema social.-La participarle en els benuficis".

CLAPi7.S

Elt l'Assemllea general realamemarin celebrada a l'emit Gremi Catalä
de Propietaria i ledustrials, toreo ele.-

PATFr
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ESTUFA J . NI. B.
46. Teleton 747 S. 11

MORT D'UN ACCIDF.NT
TREBALL
Lluis Ulceroso, de 57 anys, desearregara ferro als magatzeins de lo
Companyta de Ferrocarrils del Nord.
L'home raigue caanalment, quedantli unes vigiles de ferro daniunt del
cap, que li fracturaren el crani Al
elispensari
Sala Andren morí.
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Oficines provisionals: Ram.
bla de Catalunya, 8.

0f/cines en intaNació: Fontanena, 9.

DE L'ESFONDRAMENT AL
TEATRE APOLO
Deis 23 ferits a consemilencia de
l'esfondrament ocorregut al teatre
Apolo. 16 d'ells han estat donats
d'alta pels metges forcnses. Els nitres 7 segueixen en estat satisfactori, i aviat seran 'donan; d'alta. El darrer, Esteve Rey. tardará mes temps
en curar. per liaver- sedi de soldar la
fractura que te a la cama.
UNA CASA DE CONFIANÇA
Diumenge passat donàvem compte
de la denúncia que baria presentat
per estafa tle 2.000 pessetes un dependen( de la casa contra una societat anomenada de colonització. el director de la qual, Frederic Mac Donald. i un apoderar, Jaume Pascual,
havien desaparegut.
Horn pot afegir arui que a l'esmentrla denúncia cal afegir-n'hi una
abra de 20.o00 pessetes per estafa. a
Antoni
dues de 300 pessetes
a Josep narrachina Soriano i Josep
Arques Cabot. i una altea de. 72,831
pessetes a Joan Planas.

Terrassa: Font Vella,

145,

Ens encarreguern de: emir
dolo Bons del Tresor, venciment
4 de febrer. Sense c o missiAsatvant avis contrari dels noSpg
ciento procedirem a la renal.
Cid dels Bons que guardes ^A
dipbsit. Negociern els mol!
venciment 1. 4 i 15 de feble
Admetern valoro en dipòsit o ea
rompte corrent, amb numencid dels Molo. sense perceb,
drets de custòdia ni comissi4
En tols dos casos tornera 80
mateixos lilols rebuts en el mement de sol-licitar-se.
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Diumenge llegue bloc al Ractio.Club

B AN C

Ottclas

MERCAT
DE LLOTJA
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sabó

VISITES DE CONIPLIMENT
Ahir a In larda, nmb 1(401111
(n'a y er pres possess'd de le
presidencia de la D putariA, el
enrule de rignk va eomplimentar les autoritats.

Anuncis

...Plats de pisa de Gijón, a
8'25 pesseles dotzena, nónMs
els (robaren a les vaixellortes
Lluis INglada. Rambla de les
Flors, 8, i Ronda de Sant Antoni, 5 ,

OPTICA ECONOMICA - Arce, 3
-• --UN FERIT GREU
A les nou d'atan passada bou auxiliat al Dispensari de Sant Gervasi,
Salvador Garcia, de 52 anys, casa'.

DESI'ULLES

esquerra.

BIOMBOS

•

LA N e!

Catalunya, d'aquesta ciutat, ha estar
guanvadur de la flor natural el poeta En Joan Martí Aparici, amb la
sera poesia "Poemets de l'amor nocturnal', el qua!. fent ús dels drets
que Ii reserva la dita distinció, ha
nomenat reina de la festa a la seca
esposa. la distingida senyora Na
LIttisa Miralles de Martí.

anda/neta dur.

La Germandat de l'Associáció de
la Dependencia Afercantil celebrara
junta general ordinaria el dia 29, a
les deu de la nit, al seu Aribau, 21, segon, dreta.

-giran. 14. Casa

Estoig. ro cèntims per tot arreu
ELS CAMBRERS DEL
LEILIR E
L'Associacia Professional de Cambrers de Barcelona invitar a tots els
seas associats a la reunió general extraordinaria que se celebrará al seu
estatge social el dia 29, a dos quarts
de guatee de la tarda de primera
convocatòria, i de segona a les (=malee.
Horn adverteix a tots els associats
que pels a ss umptes a tractar no deixin d'acudir-hi.

Als Joco florals de l'Associació

41trernadura

setes.

1
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-- "QUIMERA DE ono . .

PArAirCES

(»maneo al vostre estangue
PAP F1N g FUrliblel

d'esport I clutat

FUREST -

Diumenge entraren /ladres en ama
casa del canee de Muntaner, emportant-se'n dos coherts d'a egent, una caden:. amb penjolls d'or i cinquaraa pesbabel Ruiz Cireres í ou atropellaaa
per un Li causa fortes
contu s imis a la regid costal lateral

Catalunya l'anunciada conferéncia
de l'enginyer NE. J. Ferrer sobre
"L'estudi de les ones per Foscillógraf
Després d'explicar ein efectes elementals de l'electro-técnica i del
magnetisme explica la significació
de les corbes del corrent altera, re• produint alsrpries iotografies d'oscillografia.
Explica el funcionament d'aquest
aparell, donant l'esquema de muntatge per un assaig.

habi:ant al carrer dr Santló, 148, !mitos.
Un au Ofllôhil que passava a tota
velncitat pel correr de 31untiner. entre
e's careces de Sant Marins i Marimon.
l'atropella
greument
L'atitom ,ibit va 0nei 5 i el ferit ingressä a l'Hospital Cl 1117.
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flagntn poca animacid durant el dia
Wats. - AIR prous ‚quo U r"t e n o n ols venedors de j'interior, al peal, 4eno17 D o streS fabrieants les farittes, no ‘;s
rin g s-dile la compra de Ida ts. a 111 onys que els b,ataires reetifigmn Pors prelensiono.
cosa que no és probable de moment. Es
per DINi7 rpm ano'em 1111 absolul relrannent Oil la compra d'aques1 ara.
Faringe. - Ment dies encero que al nren opto han o mut
fabricants l'urs stoks do faroles, i la venen artualment, pot
t'embalen; lla de quedar-los,
corroboracid d31Ni pc. d e m II r
hi ha fabrican t que ha reduil ja a ura meital la seva produrciö, es:ant ilispo.nt a Murar la rilbrica abano que efectuar compres do bials als preus pro esos pelo venedors, La venda de
ferinos esiä enea inme ..
Momio. Mantii In tira!, tor do dirs enrera...thir a Tiren 9 019 de 37'25 i 37'50 , hi hm-a von.dnrs. Com que el ronsurn
dinri /a gran i f ea existimcics diaponthIcs rada dia van minvant, troicm en una plIjIl 511 el dit arliele. L'embarr maig.
CIELS8V
nevella, ve o ferin'-se a 27 i 27'50. Do l'enfilare juay es porten teles vendes ais prens de 27 i 2725, por vaixells correas,
1a
26'7t. 1 27 p essetes per vaixelk ordinaris.
Garrotee. - Lorrhadn d'algtms earregamenls en velers de Caslelló i Valncia i Vinarov. ha produit un moment de calma en lea transaccions. Tampocles ofertes del eamp tarragorat tenen la fermesa de dies passats.

•DiMarts 28 de gener de 1921

S'ha n celebrat amb
tata pompa els fu-
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REPARACIONS

Poillcaré clon a la Cambra el
debat sobre la defensa del frac

M.

'tuses detlaracious
ü huy liedoold

La Conferència italosingoslaTa acaba
amb un acord

París, 28.-E 1 senyor Ramsay
Maialonald, interrogat per un
Roma. 27. - La tonferAnela
representant del diati radical italo-iugoslava es reuní ele
a
la
tarda
Ahir
socialista
-Le
Quotidien",
ha
u.
28.,o
snta la presidencia del senyor
Mesc
els motilo de disgust Mus:solini araban! amb un coma celebr a . a la placa Vermella,
M. JASPAR STA TRASLLADAT A PARIS A CONFERENCIAR AMB M. exposat
PLEBISCIT
aaa extraordinaria pompa, la
que Anglaterra tsi aval contra ido, acord respecte de la totaLepolítica franeeaa. entre els litat dels punts pendents de
VEN1SELOS Vol. PLANTEJAR
'eerina,nia deis funerals de
POINCARE. AL "QUAI D'ORSAIY" DIUEN QUE AQUESTA VISITA OBEEIX la
enals figura principalinent
disenesi6. - /lavas.
LA QLIESTIO DE CONFIANÇA
DE
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varen
fer
A UN
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eiipaiaa de la conea de la Ruhr FIRMA DEI. TRACTAT ITALOa
Arenes,
28.-A
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Cambra
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reixa
hora
salves
de
cal'aluda
moral
i
financiera
do,a•
a gi
IUGOSLAII
publicans insistiren respecte la necosl'ene es detingueren i
aalt per Eranea a deleerninaRoma,
28.
- Ahir va quedar
sitat
de
considerar
la
caducitat
de
la
s
de
les
fabriques
les
potencies.
-e
des 1)11
i
dinastia com un fet consuma t , tense
eart forra estona,
Antb Int, pera. afirma id pri- signat el Traciat entre Italia
kaki
Ir
3
13
Fkripiii;c1
11131113
il1tS8111211
till
•
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r
lugoslavia.
Havas.
Eg
launbaixador d'A- que calgui rccérrer a un plebiscit.
atar ministre britanic,. França i
,
ELS ACORDS
Vcniselos plantejarà la qüestió de
dian s ita una corona
Arigla.lerra sent en reciproca
anea
amistat i profunda estimació.
sobre el fèretre de I.Prin. ea ermiianea respecte les declaracions del
Roma. 27. - Els acorde en.
Enveros
riereGovern. despres de la tiscussió que DISCURS DE M. POINCARE A
Digné que anitelas nobles no Ire Itimlia i Ingoslavia rente/lea
tols ele
ha donat compte clavan! el Con- Va trametre a M'Kenna una carta de
nnrn
rinda lloc avui.-Havas.
seil de alinistree del resultat
tres pagines, de caráCier confiden- !tan de cansar-se mai en Ilurs (lets profileol g . El primer As re1.A CAMBRA DELS DIPUTATS
ditats prop dels Soviets . - llamatutes
explicacions per esvair forrix a la solueia completa
del seu viatge a París. - Ha- e i si t , els paragrafs de la qual comevas.
París, 26.-En el discurs que veoEL FRED A GRECIA
vas.
tots els equivoes que. es presen- definitiva de la. qüestit5 de FiuDE POLONIA
nett viva Ilmn sobre les traes pro'tunda ahir a la tarda a la Camina
in.
159 MORTS
nunciades per M'Kenna en aquella
me. i el se gon el pacte NameNOV LIDER rtEr. PAIITIT DEdels Diputats cl senyor Poincare diEl. (VERN DECLARA UNTalacilonnlil afirma que te con- tat. - Hayas.
MocHATA
ocasió, auunciant que tan tost arriaaT MONETARI1 E LELORI
Atenes. 28.--Per tot Grecia regna gné que seria indigne de- les sita-Cianea en el ban sentit 5 en les APAT EN voNoR DE LA MIS itrrItn. 27. - El diput al se- bat a París podia assegurar que els
via. 28. - En un deeret urs fred molt intens. ocasiondlat la palies que la Cambra lu demostravapacifiques del poble
SEO ITALO-fUGOSLAVA
ahir es declara unitat mort a 15 4 ) persones acampades a les si es guardes la confiança, les ala nyor Noeli ha echa! elegit Ififre trehalls dels Comités de tècnics, se- intencions
franees.
Roma,
28.-Al dinar donat en
monetaria el flori notorias, re- immediacions dc Sabanica.--Havas.
citacions i la popularitat i deixes de/ partit demòcrata. - Ha- gons . totes les probabilitats. seriell
En ço que es refereix a la honor (le la missió it rito -iu goscoronats per l'exit, i que l'informe
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DEL -DEXIIUDE"
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viratge, resultant mort el xafer
CG MENT DE LES TARIFES zona es va produir ahir una violenta
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El general Balbo ha sortit liLisboa. 28.-El senyor
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la
qual
han
de "Le Quotidien" oi el reduir las de Parcident.-Havas.
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París, 28. -- Cambra de Digaria.-Havas.
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MORT
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ia
dé
Vocals
associats
no
ni :1
provació de les subvenciona a actes
250,
500.
1000,
1500.
Altitud, metres:
i parla a grans cops de coll. Per resxidó que labra setmana baria estas
convenient en anar a la votada a si guardar-sal contra els cops en porta
er
religiosos. sobre tot tractant-se de la
W. WSW. W. WSW.
Direcci6:
tan assidu després d'unes quan:es
no, introduirà les economies per tores
religió de l'Estat.
5,
4,
2.
yelocitat ratees per segon: 5,
un altre. de coll, molt alt i plameat
d'absència. encara no havia compareEl senyor ALOS demana aleshoça. (Pinie.)
Diu que busca els regidors, pera 20
gut i fin creure que continuava gau- res votada, secreta, i el senyor
Es llegeix després . una altra proespl
els veta i aleshores es dirigeix a la
dint de l'epidemia regnant.
posició dels senyors Alba. Miret i
DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
AMARGOS, que no cal oblidar que
in '
02SERVATORI
METEOROLOGIC
lilustre Comissió de Cuhura i a la
Elegida l'acta. tense que nalga na
Bonastre, perquè existint al districte
presideix. Ii manifesta que secreta no
Hores d'observació: 7, z3 i itS hores
na
Illustre Comissió de Govern. Te um
ne n'adoni es pasta, preseindint de pot ésser, perquè la llei no ho
IX alguns fanals sobrants en la illuBarbtnetre a zero i al nivell de la mar: 767'7, 765'2, 7645. — Termòmetre sec: 6'6, 1i2. 10' 2. —
veu de fuster, de Divendres Sant.
tota transició i cerimònia.
minació
pública
s'autoritzi
a
la
Didel
a
vol, i que si de cas li donaran noTermómetre humit: 48,, 8, 8'2. — Hurnitat (centissimes de saturació): 74, 52, 74. — Direcció
Parla duna meravellosa instancia deDESPATX OFICIAL
recció general dels Serveis Tècnics
irr
vent: SSW., W., NE. — Velocitat del vent en metres per segon: 4, 4, 1. — Estat del cel: quasi seré.
minal.
manant per poder ensenyar els riera
municipals
perqué
d'acord
amb
el
tiConsta de dotze oiicis, tus variats,
—
Classe
de
M'yola:
cirros,
fracto-cúmuls;
cirrus-strats;
cirrus-strats.
o
El senyor ALOS: S'hi oposa el
pelo carnee, places, jardins i paro
nent d'alcalde del districte procedeiexcepte els dos últims, del Gavera reglament? "Taxicarnent"? (Ma niTemperatures extremes a l'ombra
re F
(primera ensenyança circular, que (2
ar
xi al trasllat de les mateixes als llocs
revocant els acorda de l'Ajunta- festacions d'alegria.)
Maxima: 15'1. — Mínima: 5'2. — Mínima arran de terra: 3'4. — Oscillació termométrica ': 9'9. —
que n'estiguin mancats dins del dis- din).
ru,
mero de 13 de juliol passat negant
El senyor GIRONS: Si vol pot ésTemperatura mitja: tot. — Precipitació aiguosa, des de les 7 hores del dia anterior a les 7 hores
Explica com s'haurien de fu- ta
Cle- ser nominal.
tricte, donant-ne coneixement al
Recio
w5
quilennetres.
—
Observacions
particupsi
del
vent:
os
milímetres.
—
Recorregut
als
senyors
Eduard
del
dia
de
la
data:
permis
tramas i es queixa que no s'hagin
Consistori.
an
El senyor ALOS no es vol conmente i Fidenci Kirchner , eis quals,
lars: calitja.
com diu ell, en un estil tan extras>
it
Quan el senyor ALOS va per parseparadame nt i per llur propi comiste, vencer sense palpar-ho, i cal llegirdinari. que reclama els taquígrafa ara
lar es troba que el senyor ALCALni
so6 de la hei municipal.
si. havien eallicitat l'establiment de lir,
urgencia.
DE no troba la proposició prou unEl senyor ALOS: Així no ea pot prés una segona observaci6 i diu, a nari del situat a la carretera de la que la Fira té caires molt foscos i
nies d'autobusos. són aprovats amb ras
r.
d'altres molt clars. Parla d'una deessa
gent. El senyor Albs diu que ell ara EL SENYOR JOAN SANTOLARIA
gregació de sengles proposicions inci- fer secreta? Dones que es prescin- propòsit d'això, que l'Ajuntament Bordeta, que no vol competències.
ni
la
del Walhalla (la deessa Voronoff?), i
tampoc la hi torba tant, i passa a
La discussió es torna a reptenComença per posar-se els lentes i
dentals. que C5 llegeixen pera no s'es- deixi samba de la nominal, i ja es pot dir que sí, o be que no. I finalrecorda del que succei a la sessió ment diu tercer, dos punts, i en dre. Torna a huir-se el senyor PAR, que comunicava la joventut als deus Comissió corresponent.
"Scan estos mis primeros vocacriuen.
es
pensava
que
anava
El senyor ALCALDE: "Quejas y blos de salutación". Els nostres Icepassada. Ahl—aiegeix—i que consti aquest moment torna el senyor al- que fa una relació tan clara dels quan tothom
ORDRE DEL DIA
ar
a
parlar
en
contra
diu
que
la
situació
fets
que
no
creiem
necessari
enfosreclamaciones,
digo
no,
ruegos
y
pretors tasan conegut tot seguit; n'estera
Un dictamen de proveiments da- el nieu ros en contra.
calde.
er
ben segurs.
FI senyor .AMARGOS: S'aprova
munt la taula a petició del senyor
El senyor MADOREL L agracia quir-la amb els nostres tortuosos de la Fira és a conseqüència d'ha- guntas."
'ti
ver l'Ajuntament trencat les relaParla de com el tractà la Pretina
PRECS I PREGUNTES
Campanya. tdrna a la Consistió a pe- ann, el vot en contra del senyor sincerarnent les paraules del senyor conceptes.
El senyor BANQUER defensa el cions amb ella i defensa l'abandoi té la finesa de recordar-nos que des
Que diem nosaltres.
tició del mateix i tense que el senyor Albs.
Par, i estó d'acord amb totes les
nada.
El senyor MOLINS parla de la d'aquestes columnes insinuarem que
El senyor ALOS: Mollea grades. manifestacions del senyor Par, que quiosquer, per consonancia.
Taylor, de la Comissió alludida, hi
: 15
El senyor CAPARA pregunta si
semblava un capella protestant. Din
El senyor CERA intenté per dir
plus välua; cita casos estranys i cuTorna a la Consistió, després
trola cap inconvenient.
cualifica de rentables esmenes, afesi
després. que tots plegats som uns
els nyors Alas, Par i gint que com a esmenes les accepta que els drets dels ciutaäans s'han el no donar diners per a la del 26 riosos i dernana una comissió de reE! dictamen de la setmana passada
"frescales" que li hem volgut prendre
gidora perque estiudiin el cas i reviCampanya, un dictamen del match( la Cornissió. (De molts anys en dc respectar, i que no hi ha mis pot éster torea major per no celecobre les parades de taxis, que a pePS
brar la del 25.
el pea Nosaltres protestem cnergicasin les.ordenances.
ticiô del senyor CERA havia quedat negociat sobre la comprovació de aquesta part el senyor del mateix cera que la que crema.,
1
El senyor PAR diu que es pot
Li contesten els senyors PAR i
El senyor PAR li contesta i té ment de la primera de les seres dues
esperara a petició del mateix farma- pesos i mesures.
cognom no havia tingut un èxit semPs
SAMSOT, i el senyor Girons pre- puntualitzar.
ocasió de pronunciar un nou gran manifestacions, per poc parlamentaria,
S'acorda demanar a la Junta de blant.)
ceutic. que diu que s'està estudiant
El senyor CAPARA contesta que discurs, dient que si són certes les
i si ens llagues consultat abans has
per la societat dels empresaria de la rExposicia uns documents relatius
Després d'algunes altres observa- senta una proposiciO incidental del'any que ve "ens podem trobar amb denúncies del senyor afolina hi ha
riem pogut oferir-li. a bus preu.' tun
a l'adquisició de la finca dels rivera. cions d'En Par i un altre, entra el manant que el sea( tari de l'AjuntaIncomodó taximètrica una rebaixa
el
mateix
problema"
(Eh?).
Diu
que
una colla de funcionaria indignes de
surtit d'adjectius mes literaris. Li paa
El senyor PAR demana que torni senyor Ramon, que saluda amb la rnent informi sobre l'assumpte, cosa
tarifes. torna a la Comissió després de
donem, pera, porqué no és profes:::ocontinuar a l'Ajuntament i la Comisa la Comissió (de Proveiments) un seva tradicional bonhomia l'uixier de que, a prec del senyor Alós, que no si aquesta subvenció s'ha de coticerehre la benedicció del senyor PAR
dir ell no tui oposarà si la Cambra sió s'ha de nomenar, en tot cas, per nal.
hi es favorable, es posa a votada',
L'ordre del dia, que és d'alta mas dictamen que s'esmenta en un arti- guardia.
quasi tothom la vota, i el senyor de Comerç, la Unió Gremial, el Eo- anar al fons del fons de l'assumpte i
Diu que el Papa Juli III va dir
desordenat que corre, pasta, en comp- cle, ja que té ganes de saber el que
Finalment acaba per aprovar - se el
Alós, ami> calenconia infinita, diu: ment, etc., hi ajuden, pera si no, si
certes paraules sobre la censura. parebi qui rebi.
tes dels dietansens de Gneern als de és aluest article, i el senyor TAV- dictamen amb les esmenes espontàd'aquí a un any es torna a presentar
Sernpre ens toca perdre.
El senyor MOLINS amaina veles raules que fa uns quanta dies havien
la Central. i el senyor PAR. que vet- LOR diu que no le té cap inconve- nies del senyor Par.
el cas ell sItj oposara.
Es passa a discutir un dictamen
perquè no resultes que després se estas reproduide s ser un tItan tIc la
na per la claror dels debats. inaugura nient.
En arribar als dictämens de la
Aquesta petita intervenció ens
nit. Cita les paraules celebres "Qua
El senyor PAR: No solament no Comissi6 de Cultura, i en llegir-se urgent sobre la subvenció a la Fira
n'hagués de confessar i emprant una
les seves tasques de corrector. comenna una idea de la vitalitat del senvor luxosa selecció d'adverbis ell "nient" hutniliat exaltabitur..."
eaut de demanar aclariments sobre ca- Li ha de tenir cap inconvenient, sitió el primer, molt curiós, sobre l'exemp de Mostres.
Proposa que ratificant l'acord del 5 Capara. Es veu que pren els produc- diu que no ha estat en el seu Usan
que en te robligació.
Finalment. entrant en ntateria. din
ció de subhasta per comprar docupítols. articles I partides.
Interné el senyor CERA, que menta i canes per a l'Arxiu, el senyor de desembre proppassat, relatiu a les tes del senyor Cera.
acusar cap emplea!. El senyor PAR "Vov a machacar de nuevo el asunEn llegir-se una retad as de consisEl senyor Par: Aixi, vostè pre- tampoc ha tingut la intenció que es to de las pompas fúnebres". (Horrelacions entre l'Ajuntament i la Fira
tes fa notar el senyar Par que un In posa un xic de vaselina, i el se- Alas dernana quin és el romanent
senta una esmena?
Oficial de lalostres, s'acordi:
podría pensar, i ci sanyor VII.A ror!)
compte d'un tal Alfons Par no es de nyor PAR torna a parlar.
que s'In pot destinar.
El senyor CAPARA: Justa!
I.—Que per a la sisena Fira l'AjunTEIXIDO diu asseryades paraules
I torna el senyor PAR a parlar
Parla de l'actitud de l'Empresa;
El senyor PAR: Jo ho anava a
1 Attr.tt s Par que ell rzt_presenta . i tot
El
senyor
GIRONS
fa
observar
de
cent
mil
tament
obrira
un
crèdit
per glossar les del senyor Molins.
E aseves les paratiles del senyyor Teseguit comença d'analitzar eia comp- d'articles i partides en un dictamen preguntar.
que
els
casos
de
forea
major
estas
pessetes
si
el
pressupost
que
el
ComiEl senyor ALCALDE, q./e t3th
norio (luan deia:
tes. fent-hi tota mena de correccions sobre lampares elèctriques, i s'acorEl senyor CAMP: Sis mil pesseté formuli per a la celebració de la ja assen alats en el dictamen.
impacient, pregunta ss es 'someter la
"No me causan pavor..."
ortogràfiques i altres, en mig de la da que passi a Comptaduria, per tes.
mateixa
resulta
a
judici
de
l'AjuntaFinalment
s'aprova.
aclariments.
es i alai s'acual.t. Dia que en
conversa general.
El senyor PAR: Ja ho sap (lel
etcétera. Diu després: "ya que ID
acabas
l'ordre
m'u
suficient
per
a
la
normal
prefinalment
Havent
un
dictamen
d'obres
En
llegir-se
as
la
,t.
cas,
com
que
,'ha
raleas
raaEl senyor ALOS obre un debas en
cert?
paració de la dita Fira, tense passar del dia, que encara era mes Ilarga narabilitat dels func.enaris, e ro- ocupamos de las poatrinterias de la
discutir-se un dictamen de Central Particulars que diu:
El senyor ALOS, que ha cregut
de la quantitat de cint mil pessetes. pera no en parlarem per mancar 1, 1 :esacia de formar exaerl i ens per ' le- humanidad..." Proposa la fundada
que
per
portar
a
cap
el
Proposa
perque es pagui a "La Gelidense" el
que el senyor Camp deia que es pusSi s'arriba a realitzar rebra el Co- encara mes d'interès, es llegeixen purar responsabilitats, i al senyar d'uns préstecs al tres per cent pescompliment
de
l'acord
consistorial
del
paper encarregat per a les oficines.
que les families puguin enterrar fi)
sa y a que eren sis mil, din que pola les
Molins Ii trensola la pana:,
El senyor tinent d'alcalde del dis- darrer 17 de descubre, que porta a dria demanar-se per saber-ho del mise amb arree al credit a guda
muta i a propbsit . d'això diu ese
per saldar el seu
quantitat
necessària
PROPOSICIONS
aconseguir
que
les
obres
que
es
readiu
que
cont
que
El
senyor
Al.OS
tricte IX pregunta si la Consistió Ira
cert.
"homo sine paecunia imago 'norte
pressupost. quan aquella no excedeipersonalparticulars
siguin
passe
de
la
Companyia
li
ha
donat
litzen
per
de
paper,
puix
dl
he
dit;
Una
dels
senyors
Taylor,
Samsot
examinas la classe
El senyor CAMP: Ja li ho
(Larousse illustre).
xi de cinquanta mil pessetes, quedant
ment
i
veritablement
dirigides
per
un
tramvies
eta
en
justa
corresponda,es
queixa
que
l'ordre
del
en
cumple
que
"Seis
mil
català
i
tot sovint
sis mil pessetes en
Demana que vingui la inquisició
les altres cinquanta mil com a econo- Portes perquè tenint
facultatiu competent, amb legalitat
cia,
vol
fer
a
la
Companyia
algunes
proveimeat
.
dia és mal impresa i lt diuen que en
castellä;
sí,
senyor,
sis
davant
l'anormalitat
en
el
pesetas" en
i diu que si ell pogués parlar 211
mía del pressupost municipal; si per
autoritzada, äduptin els següents mil pessetes en dues lIctigiies. /
una observacions d'amic, perquè no vol- moment ami, el rei Ii diria que amb
necessària
de
caras
potser
sigui
té la culpa el paper.
causa de força major no s'arriba a
acords:
dria que sso pogués militzar-lo (el
El senyor ALOS: Aleshores es
El senyor PAL (amb to agresrealitzar, es pagaran amb claree al acció imtnediata i enèrgica, ja que passe) perqua el públi c. cremes els les seves pròpies mana estava disaoJ.—Quan un facultatiu competent podria tornar a la Comissi6, perquè
s'han presentat dificultats que l'alcalde
siu). Té raó. si , senyor, té raó.
sat a tallar els caps dels politics i
repetit
credit
les
¿espeses
que
slagin
autoritzat isubscrigui en el termini
cotxes.
El senyor ALOS dentaria que la
los redactessin minora
regidora antics. per posar-los le
realitzat en la preparació, fins a la to- ha aconseguit contenir, s'atorguin
Denúncia els abusos de les linies dels .
seeyor
alcalde
amples
facultats
perque
lal senyor CAMP: Perqua vegi
recepció la faci el (tue encarrega el d'un mes mes els plans, es posara a
tabitat de les cent mil pessetes.
dextraradi, els trucs de la jardine- batalla a les campanea.
proveimems
paper. Els encoratjamen t s del senyor coneixement del propietari interessat use als de la Comissia de Cultura
de
Comissió
la
acordi
amb
Per frases que diu es veu que ti
S'entendran a aquest efecte corn a
en l'obra perqué coneixent el fet, Iliu- 'no nos duelen preulas" si val fa..
PAR fan que el senyor Alas arribi
que es puguin adoptar totes les mesu- ra, i el fred que passen els copduc- una empresa de cotxes. Fa la in".
casos de força major:
rement pugui decidir si el mateix fafins a demanar que quedi damunt la
res radicals i provisionals que es judis tors, ja que sto vol parlar del deis pressió que rodi a la de Pona -s
el que vostè demana.
reus
a)
Les
vagues
generals
i
pertorbapassatgers, perque es agrait pel pustarda. pera el senyor PAR l'abando- cultatiu ha de dirigir robra que es
quin precises per al milloratnent
El senyor AlsOS: No te res a ció d'ordre públic; 1,1 La declaració
Fúnebres és peraue ell té la intens 5
propasa (le realittar, i en cas afirmase que li han donat.
na tot de cop i Ii diu que es millor
i, senyor Par?
S'aprova.
a
dirile
malalties
amb
caracter
epidèmic:
d eposar unes parades de cota,
tiu, ho llama de comunicar, per mitfang
i
Parla
després
del
del
que
deixar-ho a l'absoluta responsabais
El senyar ALCALDE diu aleshoUna altra dels senyors Par, Molina
mortuoria per a ús del transes, t
c) Les guerres, en general, i totes
ja
duna
instancia,
al
senyor
alcalde.
es
feia
abano,
que
(luan
havia
tat del cap de negociat.
res que podrien passar per Cultura
i Pascual que des d'ara endavant en les
aquelles que pel seu caracter de graatribulas i agonitzant. Aixe, es
II.—En aquest cas, el facultatiu que a informar-se.
es
treia
ami,
mangueres.
El senyor SAMSOT no hi esta
•
vetat i per la aova gencralitat fes im- partides a les quals s'apliquen les dimés una senzilla impressió.
pel
fet
de
subscriure
els
plans
es
comque
no
és
ceiba
El
senyor
ALCALDE
li
contesta,
i
assegura
cosconforme
El senyor Al.OS: "Me son tan
possible el treball ele muntar la Fina i verses consignacions sanclognin. al
prometi a dirigir l'obra, estara obli- dignos estos caballeros que casi no
EL SENYOR PAU MIR
del paper, pesqué hi ha provea Lotat de les xifres corresponents als ca- diu que li han dit que això del fang
la concurrencia d'expositors.
neo i de dolentes, i el senyor Mires, gat a fer el replanteig deis fonaments quiero ni informarme."
Porta un tern gris: pantalons, g.,
pitols. anides i partides els noms res- és irremeiable, a causa de la sorra
el present acord
se
sonnesi
IL—Que
de la planta baixa, damunt d'aquests
que és impressor, ho pot
Els senyors M ADORE EL, a la Junta Municipal de vocals asso- pectius que els descritien en el llame que hi ha sota els adoquina, que bany, cabells. Afortunadanient
El senyor ALOS diu que el senyor i de la distribució a cada un dels pi- CAMP i ARTIGAS i GIRONS: ciats.
da pressupostos. i que es consigna a és plena i amb el trontoll dels vehi- geix tan depressa i baix que no se
sos.
fent
constar,
sota
la
seva
signaMires lisa delegat perque demanés
"Muchas gracias, señor Alós, muson el que diu; aixi da que tothom
mes a mes, en l'ordre del dia dels dits cles surt a Lora. Diu que no hi ha alEl scnyor G1RONS fa un bonic
tura,
en
un
quadern
que
existirä
e/1
que quedes dansunt la taula.
chas gracias."
parlament sobre la situació de la Fid i ctamens el remanent segons pressu- tre remei que desenmedrar i posar ho aprc,va.
cada
obra,
el
primer
fan
del
qual
se
En aquest moment el senyor AlEl se»yor Girons s'adona que cl
post un con deduida la consignació mocadans sota radoquinat, o hé cmEl senyor Al.OS: "No se mere- ra i el patronatge de l'Ajuniament.
segellarà en aquest Ajuntament, el dia
varez de la Campa es N eu que ta
que es prnposa, de 'manera que en piular els intersticis and, quitra. Din titula d'alcalde del IX, senyor Alisa
Parla a favor del dictamen dient
cen, caballeros."
que
s'hagin
fet
les
operacions.
ules
el
que
li
han
dit
els
tecuna sobtada inspiradas o alguna
és .encara al salé i Ii cedeix respeccada moment el Consistori pugui do- que això
que encara que deixi d'ésser muniTorna a parlar-se de l'etern pro111.—El facultatiu tindrà robligació
tuosament la presidencia. El senyar
tra cosa més urgent i surt.
nan-se compte de la marxa del pressu- nics.
blema del quiosc de la plata Es- cipalitzada no per alta) cal negar-li
El senyor AMARGOS, per prime- de visitar l'obra, pel cap baix, un cop
El
senyor
ALOS
maniiesta
que
Alas fa suca be (l'alcalde; toca ,I
post en les partides afectes a la seva
panya i aixe, promou un debat tan
a la setmana.
(luan
hi
ha
un
malalt
i
el
metge
din
ra vegada en la seca laboriosa vida
timbre sense fer-lo sonar, per taEn aquest moment, les set i set,
apervació.
important que nosaltres, amb tosa
la
con
s
obligat,
durant
IV.—Estarà
no
sindicas,
s'asseu
a
farrnaceutic
que
no
té
cura,
generalment
es
cande
car-lo sense tocar-lo: es posa a ea
El senyor PAR s'aixeca per expresla bona voluntat (lel man, no en po- arriba el senyor Vila Teixidó, tot
a remetre a les olientes fa--trució,
la presidencia de l'Ajuntarnent..Estä
metge.
jarras" i tothom el felicita.
lleugera remen, i s'asseu de primer antuvi
sar la seva admiració per les Mema- via
&un
donar
nies
que
tina
un xic cohibit, pera les seres teo- cultatives tots els detalla, plans i exEl senyor ARTIGAS. aloa indignas,
El scnyor Alas, de m'un, perque
riel que acompanyaven els anteriors
impresaia, per no córner el perill en el lloc que ocupava el senyor
ries sobre la llet li fan com una me- plicacions que se li demanin.
estan
pagant
el
que
han
diu
que
ello
hi ha un xic de soroll toca la cainpressupostos i per Jlurs au t ora els pred'inearrer en greus errors. El senyor Arginson (mau!).
V.—
En
el
cas
de
comprovar-se
que
na d'aureola.
fet altres Ajuntaments, que san wie- moteta i diu: "Siga, siga, caballero".
sidents de la Comissió d'Hisenda que
Continua parlant el senyor Girons
Par torna a Iluir-se d'una manera
El senyor ALOS diu tot seguit una obra qualsevol manca de direcció esclatant, quedara tan satisfet que i din que l'entitat volia incloure en rar tingueren la fortuna d'ésser dl i
times de les grans Companyies, les El que llegeix no el sent pera, obeeix
facultativa
o
que
no
es
compleixen
les
que protesta un cop me, de les subguata fan el que els clana la gana.
com un sol home. EI senvor Alas
prescripcions expeessades, es procedirà arriba a dir al senyor Albs que si els casos de forea major el que hi als quals qualifica dinustres llumanevencions a les entitats religioses, i
Acaba repetint les paraules del se- no s'atreveix a tocar la campana per
contrariases parlant can' ara aviat se- llagues menys de 350 expositora. Ai- res.
per
l'Alcaldia
a
la
sus'
immediatament
.aiscò perque es tracta de donar-ne
aixecar la sessió i el lector continua
Declara que estä fent un borde tre- mor Alds.
xb, peró, demostraría que no té prou
pensió i no sera aixecada fins que s'ha- ra alosista.
una de 250 pessetes per la processa
El Senyor ALOS diu que potser es llegan per pura cortesia, no se sap
El dictamen demana que es ¿eses- forca per continuar la tasca. Diu ball d'investigad& i en llegeix una
gi acreditas degudament que ha estat
de l'Arxiconfraria de la Purissima.
podria arranjar venent els adoquins
que. Ei senyor Artigas es rimic que
colla de dades que no dubtem que sedesignat un altre facultatiu encarregat tirni una petició d'uns propietaria que en cas de no celebrar-se resulDiu que totes aquestes consignaresisteix en els cscons, és a dir, en
vells.
ran molt aplaudides nuan e Ilegchtiti
veins perquè desaparegui el famós taria mes cara a l'Ajuntament, per
cions van a institucions ja riques, i de la direcció.
Diu després que va a dir una cosa litt ..escó només.
en ole Consistori del loes Florals.
El senyor PAR diu que tots ens quiosc, i una de les raons és que es quant no hi !n'unía ingressos i aquest
pregunta si no seria maa eficient, en
El senyor Mir s'atura de llega'
molt violenta (sensacibb i , revela que
hauria d'ajudar a pagar les despeses.
Diu amh una ironia de la mis fina
hm de felicitar d'aquesta proposició. un centre de sospitosos.
comptes de destinar ela diners
(naturalment) i treu un tros de
Din que una cosa així tnai no s'haEl senyor Alós, però, suggereix la Afegeix que la Sra, que ha d'ésser ente els altres Ajuntaments rebien la ell és partidari de la desaparició del
aquestes coses, fer-los servir per fer
passeig central de la Rambla per fa- diari.
ciencia infusa dels -caps de nartit, pea)
idea de fundar, al costat del centre ajudada per l'Ajuntament, is descien atrevit a fer-la els Ajuntaments
patria, i douar-los, per exemple, a un
El senyor ALOS: "Está, servido,
eirttar el trinzit. Cita el cas de "El
atesa per les entitats econòmiques. no revela pas d'on la rep ell.
'bizarro" so" '41 que hagi vessat la anteriors i afegeix que per abre, es de sospitosos un centre de policies.
Siglo", davant del qual és ple de cot- caballero? Le quedan dos minutos".
celebra a l'Ajuntament
sitie
ells
(els
actuals
regidors)
Si
se
Diu
el
senyor
ALOS
demapermet
usar
de
la
paraula.
(Modest!)
Finalment,
sang a Melilla, i que després de soEl lector dobla els lentes, en in
xes sempre, pub no se li acut que
Exami na el dictamen i en fa Fanä- na la votació per saber què es fa, i costarà 50, 000 peasetes; Si se suspén no tenen preparacib: explica. amh tot.
frir tantes penahtate torna a ni tan
podria decidir-se que l'entrada a "El una lupa i llegeix el tres de diari.
per causa major, 100,000, i si és per el qug Es comptahritst, 1 comnleta
químic.
el
s'aprova
el
dictamen.
lis;
gramatical
i
gas es pot casar.
Siglo" pels que van en cotxe podria
Quan el senyor Albs dóna el cop
Es passa tot seguit a un altre dic- modus infundats ni un cèntim. Aca- neu "tour de force". que diuen
No troba prou ciar l'estil i demaDie que cal fer patria, perquè si
de campaneta final recull una oyadit
ésser per la plaça del Bon Succés.
demanant.
fruimos,.
donan:
una
gentilissima
conba
mateix
quiosc,
aquest
el
sobre
tamen
i
"bes"
i
"as"
s'hi
afegeixin
que
na
sacrificas
se
l'ajuda
conel qffle •O' ha
El temor ALÇALDE diu que no 5.6n les non i ç mime..
El geoyor PAR s'aboca per dir feti/la ." •
j "doma". fa des- deaestimant la petició del conceasiotilOnt taa patriota cona abatid.

LI

senyor Par passa comptes insinua les
sevcs enèrgiques decisions

s

,
rre9r7.

WjetlindiCITAT

oparts 29 de gener de 1924
pel que es refereix a l'irtlinit
debutant Pasqual& Amito,
els candis anundaven coro a
-divo barItond". Segurament els
anys no han deixat d'influir en
aquest cantant. per?), si la volt
se'n ressent, no obstant. les seFUTUR PRESIDENT DE LA MANCOMUNITAT ves
qualitats d'artista van fer del
La
reunió
de
demà
El Cansen permanent -:senyor Amato un protagonista
ideal de la darrera Opera de
Verdi. La seva encarnació del
de
resi'dent
es
el
p
riga
Nogués
Man
pereonatge grotesc la vàrem
peal a es constituirà la
al guernativa. Sembla l'Associació de Banquers, la trohar perfecta. sense extralie la presidan\ el seuyor Sala. qual entitat ha tingut relacione mitacions bufes de mal gust,
directes amb la Mancomunitat
tant temptadores en aquesta
.........
per a la gestió dels seus em- obra. El sen abillarnent per
suggestionar la bella Alicia va
prestits).
arecieament, glossant aquest
Després de fe runa adverin7
teste moll celebrat.
,teia ma, el senyor conate
També la senyor Toschi encia per als illusos que encara'
Flgols va dir ahir que no
eaixa en el paper d'Alieia Ford
es deixen engatussar amb la
Dia ra s de res , però que en
e. les visites de compliment, compra de Inarce i d'altres mo- i revesteix la figura de l'entre¡leales per Vestal, un periodista manada comare de gràcia i morebia alguna indica;i ría
governador quibilitat.
; ,am haga rebut la no- va preguntar al
Compliren amh lloable encert
:säria indicació. no cal dir nes noticies tenia respecte la la senyoreta Giovannelli i sovaga que divendres passat tmto ! s les autoritats estavien inidat els alumnes de il'Es- lapar Redondo. -ajudant -al bon
d'acard.
conjunt les senyores Serena i
enla del Trehall. per haver-se
Tarn b • va manifestar el preLurei i senyors Rossieh. Torres
disposat que les ensenyances es
rnt .1•• la Diputació de Barde Luna. Gallofra.. etc. El mes uta. .111e no hacia confer e n- donessin eta espanyol.
Ire Faleoni donä vida a la parirnporcap
pas
—Bah!
No
té
Dialtres
dé
IPS
.
t an' . els
titura i fnu molt justament
'ancla.
No
sabia.
dones.
si
1
.
tacim t
aplaudit junt amb el quadro
den r a but indicacions. per5
d'adietes que Mtervingueren en
ha
d'hacer
la
hi
acial
in qe
Volara.
• ••
de
l'Aesern-eparathria
.
:
niõ
La presentació escènica torea
"El Diluvio" d'abarre d'ahir deia
autoritats tindran
apropiada.
Referent a aquesta
h a s:a . amt temps de posar-se
el segilent:
cardo

¡TIMO DEL IRME

1

,

as.

C reIl permarient seriaqn , hi tinicia rIns ropreIanl s cada provincia. Si hem
cretre un contraria cap d'a-

este loe representante seria
president de la Diptilarbi
:peel:va. El mateix dad ens
a per que: O ha. per nhtenir
gran (mhesia, motiva_
na ui '
ja ara' l'agraiment que resnlcdliii major repartiment
t'a,nee. o ha per no donar cierta n 11 ele presidente cont1;71 dintre el Colasen peracAnt compromisos que pnnn ésser arCeplate per la
,:pertiva Diputaeid, puix que
tti: de ennstituir qual re grups
aknietralins totalment diferetiats.
EL CoalTE DE 1-1GOI. g PREN
aassESSIO DE LA PRESIDEN [t DE LA DIPUTACIO
Mita por despres de les onze.
oren arribar al Palau de la
4eneralttaf, en [in mateix auamhbil el senvair alarfä i el
Nnnte de Fígols.
Armes' va prendre immerlia,ament possessió de la presidatada de la Diputació de Bar?ele, •. Umt-se l'arqueig cor-

g.

de Fiaras va retare
‘, P7' f' s Ea! 1 personal de la eaa tr,a capitans dels mnssos
n;quadra.
Tallaba va asser enmplimenrael president de rindieratard va conVerear amb
Fatre anees ensee . va maniaear pie havia estat concedida ena pròrroga de 15 dies per
aMestir la memhria que els
vas diputate havien d p Mural' el dia 6 de t'ama r. sobre els
t rrvP:s de la Diputació.
-alija res del que saeor e- 1 1 la reunió que ha de ferper formar el cartipàs
üanc.rimunitat.
o Ma ennversat anda els
•',1•nts de les altres Dipu.urnte de Figole suposava
,da provincia designada

presentante per al Con- .. rmanent. Ignorava si un
. sts representards seria
, sident de la Diputad()
Tau por estaca assabentat
Va 'ante que hi hacia a

la

haul tachs . per ha que sabia que
h i hav a algunos dimissions.
l'a lir -jale fine que rol es
l'A rma itz4s, aniria rada dia
PIa laatx.
Va 'orir-sui ele replorlers.
SltXll I:STAGIONS DEL
GEN ERA F. LOSSADA.
emeral Lossada, en retire
a lar ia migdia els periodistes
a informació al Govern
91l e
'
diguit que els seria

la a secretaria una ;loas' la segilent:
Domenec Sert ha manique essent incompatible
cdree de diputat provincial
arda a! de president del FotroMt
ISJTreball Nacional, pregava
Va) 0 , dejaba cense efeele el
anme nainent per a diputat pro-

variaL
virtnt d'això h aestal noM ena' per substituir-lo, N'Al:14i Sala."
—I alele diputats nrimenate
darre ratnent, no hi ha rap mas

/A/aúnela?
—De nmment, no; perh el sen rnr Piaget, rple es troba mala! , a Manlleu, Mha manifesta l que per motius de salad no
Pst Prendre possessió del eärrrpci es g ent abrí be caldrà adune tre_li 'la dimissia. Però ofirai lment fins ara, aquesta no
i au 'ha estat comunicada i pri-

Tu er ealdrä esperar ia smi a re n ancia por nomenar-li el substala.
Fin alment algú insinuä si el
rlyor G arriga Nog ués no es
'' 'lbava es el mateix ras que el
dcllyer ert a la qual enea res" n ittla el general Lossada negativament.
' Lli omaaa que el senyor Gar-

"Ha causado impresión la actitud
adoptarla por los alumnos de la Universidad Industrial.
Estos no se distinguen por su impaciencia por anticipar las vacaciones
de Navidad.
Si algo les caracteriza es su ferviente deseo de aprovechar el tiempo.
Así, los resultados obtenidos han
constituido los mayores éxitos de la
Mancomunidad de Cataluila.
Cómo, siguiendo depencEendo de ésta a pesar del cambio operado. la Escota del Treball. se colocan los escolares en actitud de rebeldía?
Ayer no pudieron explicarse las enseaanzas especializadas de la Un:veraislad Industrial por falta de alumnos.
Estos. abiertamente, rechazaron las
enseflanza s que can tanta constancia
recogían hace pocos días.
El hecho dió lugar a toda clase de
comentarios."
EI. SUBSTITI'D DEL SENYOR
PUGET
S'Ila vingut dient que per
substituir la haixa del senyor
Paget. diputat namenat per
posirid governativa per lastro'te de Vida, seria esignat el
ronde de Caralt.
EL RETRAT DEL REI
ALFONS XIII
El president de la alaneonaunitat de Catalunya, general Loseada, ha alispOSal (lil e sigui rollocal al retrat del rei Alfons
XIII al salt presidencial de l'esmentada corporaGió.
E mateix ha disposat el senyor Marín ami) referencia al
despatx del president de la Dipadeció.

La Musica
TEATRE DEL LICEU. — "Fals taff",
El gris cavaller Falstaff. grn-

tese galantojador. Munt lamentable de - D . Juan" , ha tornat a
reaparèixer a Fescenari del Liceu, al cap de cinc: o sie anys.
Novament hem pogut apredar
amb lata la seva rara valor la
partitura verdiatut, escrita pet
nitísir a l'edat avençada alta) (III
esperit admirable. (abcrt a les
noves trinidades. i que ens PMplena de veneracid vors agites',
geni !latí tan elar i tan com-

an-rasan.
Es curiosa la renunciad(' que
en "Falstaff". la seva (barrera
òpera, fa Verili de gaireha tot el
set] ata anterior; pulsen es
amiest el primer méril de l'ohra. Serrada enni si el compost tau' italiä proposés en ella
Cale alidada anys!) formar-ea
una nnva personalitat i reta:andar, o millo:- (lit emite/ j e ol
Seu t'aval verla melfnlie i lo!
el eonveneionalisMP, basan- ten!
de palla. sobre el (mal aquoll

s'aguanta.
La partitura de "Falstaff" na)
perd en l'aclualitat la seva
freseor; As viva ale detalls, que
sithrat tren la grotesca 1)s:irritogizt rhproi shakesperiä atenta des del sen iirirner vonipAS
elrpriSar amb eublilesa toinuorfe
tira, mai prevista en Verdi. el
earärter de divertida farsa en
TIA PA chismaron:a la romadia•
Unrquest rus deixa d'ésser escla-

va de la vela les cene, en e:my!.

malgrn I ennanevar les r adfmcies
Pares al músie, són nusa

més direefes en l'expreseni
del -a estafe d'arda" dele personalges.
Verfli ni asenloix, ron) Wagner,
aun tant influeix sobre ell
liapera que ens orupa. tretur
l'ambient, l'alinösfera de l'obra
tal i • orn veiern en uns "Mestros
canlaires":la música del "Falstaff" sois expressa Parcia. Ea
grariosa farsa eadmira: l'ambien' diulre del qual es Moneo
els perennatges romera inertetent.. Tot aquí es condensa enbm tel enntrast ;Moteen entre
l'esperit. lfrie. enamoradfst. del
protagonista. i el g en volumimas
abdomen, i a lee bromee; !Ion xic
cruel s de lee romaree.

La interpretad() de "Falstaff"
va d'aer notable, especialment

• • •
D Municri
EL PROJECTE DE REFORMA
L'APAT DE
MUNICIPAL
PARES
El secretad de l'Ajuntament,
senyor Claudi Planas, i els alts
funcionaris, senyors Pi i Sunyer i Vidal i Guardiola que
(n'en a Madrid per qüestions
del projecte de reforma municipal, han tornat.
Tarnhe ha tornat el senyor
López Sagrecln, secretad del
Cornite de l'Exposició del MoIrle. que junt amb el linead d'alcalde senyor Puigmarti. havien
anal a Paris per assistir a un
hpal. El senyor Puigmarli encara s'hi ha guedat.
AVIS :: LES OFICINES DELS
EMPECES MUNICIPALS DEL
CARRER DE BELLAFILA I DEL
PAISEIG DE PI7JADES
Per tal d'evitar les enn(usinns que rada dia es produeixen ami-) monta del tra gillat de
part de les ofirines municipals
de la casa !Minero 3, (lel darrer de Bellafila, al non
construit al passeig de Pujados, luíais. I i :3. tocant al Palma de Belles Arts, l'Aleadia assahenta que han quedat al carrer dr Bellafila, amb caräder

provisional, nomas (l'Oficina
Central de Cinlules i inguilinat
encarregada del despalx de recta/alai-ion: relances als esmentat s tribute, i de l'expedirid de
Adules a transeants i militare.
u la zona sdanna (lel (lit servei
de cedult; s i inquilinat.
A l'edifici del passeig de Pujades han quedat installades
les oficines del grup primer
(Impostos Indirectes), i del
fillar1 (Arbitris i Tracció urhanau del Negociat rnunieipal
,pingressns. aixi cont la acedó
i la' Recaptacia.

CRONICA DE CULTURA
CURSET DE PUBLICITAT
COMERCIAL
A les 1, :coles Mercantil; del Centre Autonomista de Dependents del
Comete i de la Indastria, el dilluns
dia 4 de febrer començarà un curset
de publicitat- comercial i técnica de
l'anunci, el qual anirä a arree del
professor senyor F.migali Fernändez.
L'esmentat Curset es donara tots
els dilluns i dimecres de cada setrnatia. de nou a den del vespre. essent
la matricula gratuita per als ahuma:, de
les Escotes i altres so- s del Centre.
INSTITUT FRANCES
Dijous es donaran a l'Institut francés (Consell de Cent, 33£1) dues conferéncies paliques: la primera, a
carrec del senyor Lambert. desenrotllant el tema: "L'art gótk", de si v
a set de la nit, i la segona a arree
del senyor Dwelshativers, que nadara
de la "moral cnntemporänia", de set
a vuit.
0.~114.14.4114464"4""14.1111

La

Publicitat

fireti Semanal d'Esports
Publica aquesta semana:
Els partlts Catalunya -•lseala
I Casteile-Andaluala del 011M.•
plonat dit regional
n-nn•••••

V ~ploma ouroeau de Sosa
Ele Clamplonata del grup II I
el de empana oategorla
ATLET1811114, TRENES

010LISIIIi, ETC.
M'enllantó da Catalunya

Del tränsd

a

rodal
1a política rrwm'anal

L'alcaldin d'aquesta ciutat
facilita dissabte una nota oficiosa que semblava destinada a
informar el pdblic de les varia
edens que el trafec sofriria provlsionalment; tan bon punt c o mencessin les obres 'per a la
construcció de l'estacid del Metropolità al Pla de la Boquerta.
Ho trobern nolt enraonal. El que
ens ha sorpres, perii, es el final
de la nota, la qual, gairehé sense transició visible. pasea . a
traelar de qüestions comple t as ment estranye s al tranSit rodar.
Velen, si no, el que diu:
. "Certs detalls estadistics publicats

onel•

el me amor es desborda impetuosament, la seca bota diu tot el foc

E

que hi ha en el seu cor. A la quarta frase el cavaller s'ablaneix, la tenora eixampla el seu so,
tal com el cavaller eixampla el seu
pit, fent un sospir, la cantó acaba
aplanant-se.
El cavaller calla i per dala la collada el vent canta una canea.
Reminiscencia

de

gestes heroiques.

La cobla la diu quietament. sense
fer sonall, ara amb més melangia
que en els curta. Mentre el vent canta el cavaller ja no es l'heroi dr mirada altiva i pas arrogant, és Penamoral que camina thuidament vers
l'enamorada; per aixé, la cobla ha
de .reflectir .aquesta melangia i
quietud serena de la natura.
La sardana fineix.
Jeroni de Moragas

per la Premsa d'aquesta ciutat de-

mostren clarament apte algynes entitats i empreses persisteixen en el
seta antic sistema d'involucrar els.
fets, desviant rodaba i, per si tal
sistema volgués repetir-se en el subcessiu, cal que es tingui .en compte
que el joc és conegut i seria evitat,
i que si aquest modest, modestissim.
Ajuntament. hagués existit abans, les
grane empreses que monopolitzant
serveis pública obtenen une, guanys
tan enormes estarien degudatnent
sotmeses a l'Ajuntament de Barcelona, que avui es ¡roba esclavitzat per
aquelles i ha de sostenir 'una Iluita
titänica per la trt jts insignificant modificació que suposa una molestia a
les empreses poderoses."
Comencem per dir que no sahem a quinte detalle estadistics,
ni a quina prernem ni a quines
la
ent Mate i empreses es refereix
nota de l'Alcaldia . Tot i que la
nostra profesen-S das imposa
ele
tan al corrent del que (buen
nitres diaris, hem de declarar
que aquesta eampanya tendenciosa a la qual s'allucleix en la
nota ens ha paeeat. per alt. deEs que aquestas suposat
talle estadislies han ((eral retreta nomas por dir guaina hana I itzadora,
ria estat it nd fisr
fine ara inédita, de l'actual modas' keim Ajuntamen t , si haato l e exista abatas?
Data ene guard de solidaranzar-nos amb la tasca de tants
pastan diferents Aj11/113111entS
sats, pena hern de (Iir que raetual, mndeslíssim, no ha pas
rial essencialment Enmenuacia
d'ata/lene. L'Unir intent de rectlt'edifificaeha el !Mienta en la
cada "ah trato" del contracto
encara snm
amb la U. E. P. F., i
(l'atel just al començament
marista Ja veurem com
ataba. D'altree artuacions
nr, sp'n
problemes i napa efant ,..
prit gaireha par l ar: o ba han
han
mancat eis prohlemes o
Inatleat les actuadons. Sabem
que elan renuncia!, segurameatt
per sempr e . a la municipalitzaria del servei d'aigiira. malgrat
toles les provee arte g iances que
inverara es facha. i saluda la
sió one s'ha acordat donar a
una part dele minoras destinats
la
raer l'Anterinr Muntament ares
dila municipalitzacia. I
més.
Per 'aixa no arab e rn de trnhar
justifica l el final dr la nota de
ce l'Alrablia. Fine que ;Plena ele

citar es unten) damita
rompanyies poderoses. balda_
ment siguin de les que (mitin, en ocasione solemnes.
a ostentar ele sells settlitralls

merts, no les troharem posades en rail. De moment, polser
seria millor que IPS notes
nleipals. i MAS lee destinados a
ordenar el t rìuuaeit muniripal.
tinguessin una major conlenció
perdessin totalm ent un aire de,
parnflet no gaire propi.

Les sardanes
NOTES A L'ENTORN DE LA
INTERPRETACIO DEL CAVALLER ENAMORAT
III i darrer
Dèiem 'que en els curte el cavaller
recoma les seves gestes d'heroi i les
enumera tableta cona si en volgués
fer present a la donzella estimada.
Els setas ulls brille g en amb el Ilustre dele herois, la seca boca és mig
bada amb la rialla dele infante.
Aquest és tot el secret dels curts,
saber posar en l'instrnment aquest
guspireig dlieroi, aquesta rialla d'infant.
Vet aquí la frase calidal de la melodia dele curte.
Aquesta frase, on lul ha tota la
¡mea épica del cavaller, ha d'ésser
dita amb prou energia per esser cavalleresca, però . no amb encarcarament; el cavaller no la fa pas la gesta heroica, la recorda i sent la iHusió
de dir-la a la donzella estimada.
El cavaller albira una vall pläcida,
vea el noble i la casa pairal de l'estimada, sent leude de la primavera
i canta una caneó d'amor.
La cotnença quietament, a pleret,
com un sospir; ven aquí la primera
frase de la melodia dita piantssim,
Finida la primera frase, l'oreig la
imita, rocen l'escarneix, hm?, aquí
una davallada del corneti i una pasuda del flabiol.

Pro,: 10 chtlzi El cavaller va cantan, 'anima,
.*•••••••W•fflebekerim pasaiona I Es en la tercera frue on
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RELIGIOUS

CURSETS DE CULTURA RELI-

GIOSA SOCIAL
Arad. cona els (timarte anteriors, tindrà 'loe a (los guiarte
de den de la veHla la girada
ennfertancia en la sala d'eepeeladee dele Lluisos (le Gräcia
latan del Nord, 9). a eärrer de
sacerdot. Rd. Dr. ¡lainda Be licells.
El terna a desenrottlar as
aquest: "Principie social.% de
11'.vangeh". ReligiA„ Propietat.
Propietat individual i propietat
anal -lect iva- Prinripis dret natural. Aulorilat. Naturalesa
poder i ale la subjeccill.
lía Coneepte de la familia segrane el paganisnte. Solad() cristiana de la famflia. L'Església
cristianitza el dret romä.
• •.
Diumenge. el Collegi d'Aclvorafe celebrà una solemne funcid religiosa a Ilanr de Sant
.flaimond de Penyafort. a !l'esglAsia del Ro g er. del carrer
d'Ausirs-alarch.
Per manea d'espai ens veiem
obligate a ajornar fins a demä
la publicació de la ressenya
d'aquest important acte.
n111•n•1

MOVIMENT M A RITEM
Vaticana entrats
Vapor espanyol "Rey Jaime II", de
amb càrrega general i 26 passatgers. Amarra t moll de Muralla.
Consignatari Amengua'.
Vapor angles "Pizarro", dc Liverpool, amb càrrega general. Amarrat
ntoll de Sant Bertran. Consignatari
Mac Andreu,.
Vapor succ "Gunnel", de Cardiff,
anda carbó. Amarrat mol de Ponent.
Consignatari Ovidi Moller
Goleta espanyola "Comercio", de
Sant Feliu, amb cärrega general.
Vapor espanyol "Cierto", de la mar.
amb peix. Amarrat moll de Llevant.
Consignatari S. A. de Pesca i Navegació.
Vapor espanyol "Enrique Ballesteros", de Gijon, amb carbó Amarrar
ntoll de Ponent. Consignatari Campos
Crespo.

Vapor cspanyol "Colón", de Cas-,
telld, amIa arrega general. Amarrar
nuoll IVEs P an Y a W.
Vapor espanyol "Villarreal",
Slèiucia, amb eärrega general i 182
passatgers. Amarrat malt d'Espanya
NE Consignatari Companyia Transnirditerränia.
Yapo respany ol "Rius y Taulet", de
Liverpoo l amb cärrega general. Amarrat mol) de Barcelona Sud. Consignatari Companyia Transmediterränia.
Vapor espanyol "Rey Jaime I'', (le
Palma, ara cArrega general i Sa pm.
satgers. Aharrat moll de les Drassanes. Consi g natari Companyia ' Transmcditerrättia.
Vapor espanyol "Dilluns", de Cardiff, ata carbó. Amarrar moll de Sant
Bertran. Consignatari Pascua 1..
Vapor espany o l "Pacn". de la mar,
amb pele. Amarrar tnoll de Llevara-.
Coitsignata ri S. A. de Pesca i NavegaciS
Pailehot espanyol "Räpido", de Cartaecna, ami) chrre g a general.
Caleta italiana "Elennora", de Terranova. anal carb6.

L'afer

Banc de

Barcelona
UNA NOTA DEL PRESIDENT
DEL DIRECTOR!
A la Capitania general Ola fadlitat la segiient nota oficiosa:
"El president del Directori, en un
telegrama d'avui, din al capitä general:
"M'informo per la Premsa del jip
dici celebrar altir respecte al Banc
de Barcelona. i rlesitjo fer constar
que Si el Banc d' Espanya, abtoritzat
pel Govern, sala adherit al conveni
pmposat per rnajoria de creditors,
per entendre aquesta solució més eficaç i rápida per a una bona liquidació,- pena ni prejutja possibles responsabilitats criminals tui cavas ni fa
pressi6 al tribunal cridat a resoldre,
el zel del qual ha excitat nomas amb
el fi que se celebri judici i es vengaba resolucions procedents, confiant en qui el tribunal ti autoritat
i capacitat per no deixar-se influir
ni en un sentit ni en altre, ni per influència del Govern, que no preté

acerar per coacciona bullangueres,
posant per damunt de tot h justicia
1 l'interCs

I

SEGONS MANIFESTACIONS DEL SENYOR CAL.
vo SOTELO, EL PROJECTE D'ADMINISTRACIO
LOCAL QUE DEMA COMENÇARA A ESTUDIAR
EL DIRECTORI ESTA INSPIRAT pi UN SENIT£
FRANCAMENT DEMOCRATIC
cadaver de l'ex-ministre i ses
nador vitalici senyor Santameha de Paredes, des del domicili
mortuori lins a la sagramental
ale Sant Llorenç.
Durant lee primeres hores de
la matinada PS ()latieren misses
a la capella ardent. les guate foten tildes per nombrosos anales
del final. •
A l'hora citada s'efectua l'en,

El Consell del Directori
A les (ten del madi ella reunit a la Presidencia del Conset! el Directori.
Pro') de das quart s de tres
ha acahat la reunid, facilitantne da referencia el general Primo de Rivera, en la següent
forma:
--En la reunió ens heni dedice per complet a l'estudi del
problema carrilaire, puix. com
se sap, verrc el dia 31 el fenalni. concedit a l'aven ç i a la hei
de subsistancies, i cal prete-

terrament.
A cada banda de la carrossa
fúnebre hi anaven porters
nxievs (le la Universität, del
Senat i d'aillree centres, ami) els

nir-se.
Com que la materia s'ha esgotat, aquesta tarda continua,
rem estudiant aquest assumple.
EL PRESIDENT DET, •
DIRECTORI
'
A lee cinc de la tarda ha arrabal, a la Presidencia el general Primo de Rivera. dient que
aquesta larda seguiria el Consell del Directori per camparen del problema reenviad.
Aquest deeret ,conslara de
t r es articles.

is encesos.
Formaven la presidencia del
dol el marques del Zarn, ajudant del bel, en representadó
d'aquest; el senyor Carracido,
en nom de la Universitat; el se,
nyor Bonilla San Martín, de l'Aeademia de Ciancies. i en representació ale la familia els fine
del difunt senyor Alexandre i
senyor Vicens i els Bits poli-a

La reforma
de l'Administració local
El director d'Administrad ó
local, senanar Calvo Sotelo, ha
Mural. al Direetori el primer
llibre ilel non projecte sobre
reforma de, l'administració local.
Aviti es proposa Murar el segota !libre, amb el final del pro'
jene. que parla de les hiendes
acicale.
El sistema d'elecciO senda mixte de corporacions i de sufragi
universal, cercant la represenlactó proporcional i segons el
maleir autor de la reforma,
aquesta s'inspirarà en un sentit franeament democràtic.
flema el Directori comencara
d'estudiar el projeete d'Administració local.
UNA ORDRE CIRCULAR •
A la Presidieneia han facilitat
una reial ordre circular, la qual
en la part dispositiva diu així:
Primera. — Les denúneies
animimes no han d'ésser ateses
per les aulorilats, i'menya donar lloc a cap actuad ó respecte
al denunciat. sense pravia comprovacid de fels.
Quan semblin molt fundadee
les presentades per persones
solvente, solament (pian nalguita
earin1 y r Ilo dende, pudran asser ohjecte de mesura governativa provisional, fins a donar
inmediata intervenrió ah jutjat,
(orresponent. que procaglini
actuar, SPIISP ordenar delencid
que no estigui justificada, amb
la major diligencia.
Segona. — Ele (ensors
prensen impediran antiripar / p itidos respecte IlleStlePS governatives i actuarinns judidals
que amanita produir perjudiris
morals o material: abane de recalare sancione definil ives.
Tercera, — Quant a co que
afecta el crèdit comercial i hanrari, s'imanen encara rilOs praldAnoia en n'omitir:1dd do &m'un
eles. evitant -se, Pll el que sigui
possihte. els registres (Ir correspntulancia i Vibres. i
los a l'un, en va g o:: indiSnenSas
Idee. anal) la major reserva.
' Qerara.—En la red : aplació de
tribute es tara aplieacid estricta de les Beis, peri) en els ter.
nai p e n'AS benignos que permelin i tenint madi en compita que
la asiles lt fiseal no pot asser
&Amadora de riquesa II iestimulada pel luere dele prende
de cohranca i que sempre
Eadministracid mil jans de fer
efod tus els impostoa. anda espe nit generós. (in la i niel l igentle quie quai»io lii hagi mala fe en* PI Pni preferible la pardua d'una quota a
ileixar desamparada de mitjans
u n a familia.
Cinguena.—Quant a l'aplicacid de regles i preceptes de policia i higiene. que oblidat, s'Untuosa Iltir ubservaciö •
estricta per. eta terminis t aonables, estimad:uta per progressives multes, fine assolir el prophsit, perla sonase ;arribar al tancament d'establimente, sinú en
casos de contunläcia.

Ele casos no previstos e»
aquesta henal ordre han de regir-Sa' pel criteri quo la inspira, i amb la constäncia i sever itat educadores, eercar-se el
canvi deis en eo que nalguita
de viciosos, invitant els cintadans, per actuació d'edat i
exemplar de les autoritat, al
compliment de llurs deures, labor mes lenta, però mas definitiva, que -una actuació
radica.
LA MORT DEL SENYOR SANTAMAR1A DE PAREDES
1..1)NTERRAMENT

»ir, a les onze del mati, tingtui lino l'iota de trialaddr

e

Al dol figuraven. entre altrea
mollee persones; els ex-minis,
tres senyors Sänchez Toca, Bu4
panal, Cierva, Suärez Inclan,
Ruiz Jiménez, Crzaiz, Chapaprieta, comte d'Albox, comte
Lizarraga. Alralä Zamora, ducs
de Cuba i de Bivona. marquesos de la Ilermida, Retortillo
Vista-Alegre, comtes de Casal,
de Cerrajería. del Valle de Su-4
chil, senyors Navarro, Calvo Illas
lelo, Ganarlas, Zabaila, Bass
caran, Posada, Bugallal (don
Dario), Gallarza, Barroso i Recasens.

En la comitiva figuraven les
carrosses del Senat i del Palau.
UN MITING ABOLICIONISTA
Al teatre Reina Victória se celebrà
ahir, diumenge, l'anunciat miting
abolicionista.
Presidí el senyor Maeztu.
En primer lloc parli el doctor
Juarros, per elogiar la campanya anti
venéria que realitza el doctor Navarro Fernández.
El comediògraf En Felip Sassone va dir paraules d'execraciú de la
prostitució, canto del erina i del vici
i causa que l'home s'abstingui
de crear una familia.
Canta les virtuts de la dona mare.
El senyor Iradier va parlar després de la miseria com a causa del
vici. senyor Baena va Regir
unes quartilles ‚Id secretari de la
Societat Abolicionista, senyor San
Pclayo, en les quals censura que
mesare s'obliga als teatres a tancar
a una hora determina, es permeti
que estiguin sempre obretts els centres de corrupció.
El senyor Maeztu dissertà sobre
les terrible , conseqiiències que per
a les families i les nacions te la
prostitució.
El doctor Juarros va fer el resunt
dels discursos.
S'acordà que el vinent rniting antiveneri se celebri el dia 3 de iebrer
al teatre Olimnia, el prnxitti Mitin);
abolicionist a el dia 24, al teatre Es.
panyol.
PER L'ASCENS DE GENERALS
I CORONELS
Per tal que la Junta qualificadora d'ascenso s de generals i coronels
tingui tots els elements de judici per
l'exacta qualificació d'aquest pe pot'al, es resol que quan en una regió
es facin Escotes präctiques o mäniobres, el capitä general conniniqui
directament al cap de l'Estat major
central l'opinió que hagi format dele
caps qtte comanin imitare independents o subordinarles, dient si els
considera anula capacitar tecnica per
ex
in ,erirocri .r les funcions del càrrec su-

UN ATAC D'EPILEPSIA
Al carrer de Donya Berenguela
s'estava una senyora amb un fill seu
als braços quan sofri un atac
caient a terra abraçada al seu
A conseqüencia del cop el nen soin diverses ierides al cap en diferente parts del cos, essent pronosticat de greu el seu estat.
En assahentar-se la mare del que
havia esdevingut, sofri un altre atac,
havent d'ésser assistida pele metges.
PETITES QUESTIONS DELS
GRANS D'ESPAN Y A

"Heraldo de Madrid" publica
una letra del baría de Rin-Tobías, •megant que ell llagues
eonfirmat l'exist è ncia de cert
disgust per haver-se conceda
la grandesa d'Eapanya al com..
le do los Morales, sense prèvia
consulta a la Diputació de la
Grandesa d'Espanya.
Per tal que el barú de Rio-

'robles es asees« de la Dipu-s
lada d la Grandesa d'Espanya Ii interessa da reetificacid.
REVISTA DF. BOMETENTIS
Els sometenta de la primera
regid meran revistan' pel rel,
aoompanyet del cap del Goverli,
el diumenge dia 3 de tebvete.' d
les do,"

eop acabada la revieta, el
esfriarca ee les ndies beneir
la bandera. dels aometenistes,
que.serä apadrinada pele malquesos de Comilles.
UNA NOTA DE LA LEGACIO DE
Un

MEXIG
' A la Legació de Mexic s'ha

facilitat la següent neta'.
"La Legació de Mexic a Madrid ha rebut el següent telegrama oficial:
F.strada (lavara
FOIT P A rebele.
nvene forres govern es diviotren en columnes volante que
g en activament perseguides.
Continuen presentant-se federals desertora manifestant
que et an mancats delements
per sostenir-se.
Els elements agraris i obrera
organitzats pel general Calle.
Nord república. destinats a reforrar les tropes de la reglo
petrolíf e ra. han arribat a Sant
Muto de Potosi, continuant cap
a Trimpro.
El träfec del ferrocarril frontera. Nord i Port Tampico. continua normal.
Indis de la Serra Ovachaca
'organitzats p e l general Ibarra
es disposen a cornhatre els rebele de Maynotte.
El port Salinas Cruz fou recuperat.
A MADRID. CAL NO n n riAn
Duraid les darreres vint-ionatre horca. a Madrid han haferlts a conseqüència
gilt
de topa0.es i agataments.

Disposicions
de la "Gaceta" d'avui
Lo "Gaceta" publica les següents
disposicions:
Del Directori.—Reial Decret declarant rete no sha hagan de suscitar la competencia entaulada entre
el goverrador civil de la provincia
de Girona i el jutge crinstrucció de
Figueres.
ln alsre id íd. íd., la competencia
suscitada entre el governador civil
de la provincia dAlacant i el juige
dinstruccet de Villena.
Real o-dre disposant que l'amortització ordenada per Valide segon
del Reial decret del primer d'octubre
de Fany proppassat. no compren el
personal de vigilancia. les linies telegràfiques i teleióniques. ni el de
repartidors de telegrames que amb
aquest Dorn figuren en el pressupost.
Una altea disposant que tots els
departaments ministerials i els centres adtr.nistratius que d'ells depenguin trarnetin als rectors de les Universitat del regne un butlletí oficial,
a l'objecte que els rectors els distribueixin a les biblioteques de les faculo ato.

1 - na attra dietant regles relatives
a amortització de places de serveis

SUSPENSO DE LA VISTACAUSA CONTRA EN

tknies docents del rainiaterl
trucció Piiblica i g ene ' Arte.
Retal Ordre de Foment dhsposant

muno.

‘•
GUER
Avui, a les onie, /Mey a' dB

que es concedeixi Tadmissió temporal privia la garantía reglamentària
dels mostruaris que amb destinació a

celebrar al Suprem de Guerra
la lectura de càrrecs contra el
general Berenguer, pecó ee general Gaceta Benítez, defensor
de l'ex-Alt Comissari, ha comunicat .que el seu patrocinat
no podia assistir per sufrir un
afee de grip.
EL COL.LEGI D'ADNOCATS

la cinquena Fira de 'enastes de Barcelona es presentin a despatx a les
duanes de Portbou, Badajoz i Barcelona.
Una abra declarant no procedeix liquidar l'impost de transports als envases buits que no tinguin ultra aplicació que la de contenir les mercaderíes durant lun transport i magatzematge en poder del comer, sempre que
no constitueixin un objecte l'aplicació
del qual pogués ésser abra que la
secundarla de contenir els articks fins

DE MADRID

El Collegi d'Advocats de Madrid va celebrar abir junta general ordinaria, preaidint el dege senyor Cierva.
Tot l'interès de la sessió fou
da protesta de diversos collegiats per la presencia del delegat governat tu.
UNA DISCUSSIO VIOLENTA
Salamanca. — Els senyors del Casi-

al moment de la seca venda al consumidor.
Reial ordre desestimant la instänea
de la Societat d'Estudis Bascos, domiciliada a Sant Sebastia, en solicitud
d'un préstec de 125 001) pessetes a lentpar de la hei del 2 de mare de 1917,
sobre protecció a les indústries noves
i desenrolla:mas de les existents.
Una aloca desestintant, per improcedent. la solicitud de Josep Claret com
a director de la Societat Construccions mealliques del Llobregat, de
Barcelona.
COMUNICAT DEL MARROtt

no de Salamanca celebraven avui sessi& i es discutí si procedia subvencionar la plaça de conserge.
Intervingué en pro de la proposició
l'ex-diputat senyor Martín Veloz.
Aleshores el doctor Perote, signant
de la proposició, digué que si el senyor
Martín Veloz apoiava la proposició, dl
la retirava.
El senyor Martin Veloz es sentl
ofès, i demanä explicacions, diseutint te
El president, senyor Mirat, latid la
campanea sobre el senyor Martín Ve-

"C.ounieat guerra, dia 27. —
Zona oriental, per l'esquadreta
de senas ' elia reconegut el front
observant-se concentracions a
Butiassi i Asgul.
Zona occidental, sense novetal."
LA REUNIO DEL DIRECTOR!

damos i Barcelona, S. 14. el reí, conformant-se amb el que vaina V. 'S.
ql es 'Codeeha tingut a bé disposar ue

El Directori ha estat reunit

des de les sis a les nou del vespre.
El general Vanespinosa ha
facilitat una nota dient que ha
seguit 1"examen del problema
del s ferroearrils. que ós molt
fMKtic i inolt complexe, car entre les materies d'estudi figuren
els mitjans presentats per alguns ex-ministres de Fomenf,
els quals secan objecte de no-

SEGUEIX LA CACERA RETAL

ves deliberacions tast Consells
vinenle.

DIVERSOS NAUFRAGIS
Algecires. — A renseqüencia
de la furiosa tempesta. han
itaufrag,at tres vaixells importante i un berganti de la matricula de Barcelona.
Aquest ha ', sial Ilancat contra la carretera de l'Hotel Cristina.
SIm salvat la tripulació.
EL GENERAL ARLEGUI
GRAVISSIM
A darrera hora de la tarda
es trobava molt agreujat en la
seva mala!l ia el director general de Seguretat, general Arlegui.

Sanlficar.—Amb temps de pluja s'ha
celebrat la primera batuda al vedat
Dofsana.
Els cacadors han esmoreat a la planura del riu, i a les cinc han tornat
al palau per prendre el te.
Foren cagats vint cérvols i tres singlars.
En prendre el te el rei va despatxar
la seva correspondencia i telefonä una
mica.

DE LA FIRA DE MOSTRES DE
BARCELONA
La "Gace.a" publica la següent reial
ordre:
"Vi,ta la instancia del senyor Erederic Barceló. director de la Fira de
Mostres de Barcelona, sollicitant que
s'autoritzi la importació en regim temporal i la consegüent reexpcdició deis
mostrada que amb desti a la ciaquena
Fira de Mostres es presenten al despatx en les Duanes de Port - Bou, Ba-

Calima

VALLS
Altres
Junta nova Esports
noticies
Diumenge passat el Centre de Lectura celebra l'assemblea general or-

Badajoz i Barcelona.•
De etial vadee Ito dic a V. S. pel seu
coneixement I efectes,
PRESTEC A UNA SOCIETAT
La "Gaceta" publica una reial orare
d'Hisentla que disposa 'que s'aprovi record del Banc de Crèdit Industrial
concedint a la societat anónima Krisna
un prestec de roo non pessetes, en l'aperació del qual l'Estat hi participanä
el flo per leo en bans del Tres« P.a.
blic pel Foment de la Indústria Nacional: que la pPotecció s'entén concretament donada a la fabricació 'de
robots a base de plom per proterliments clectrolitics: que aquesta roncessió obliga a l'empresa prestatäria
alt compliments que ti recauen; que la
JRnaletat estä Migada a portar la
comptabilitat en la forma prevista en
el Códi de Comete 1 la Indústria: i
que aquesta operarle, de préstee tingni
la preferéneia establerta per la llei de
2 de Illat'Ç de 1917.

dinaria. La Junta Directiva resta
constituida així: president, Josep
Rull; vice - president, Josep Trilla:
tresorer, Antoni Muja; comptador,
Francesc Cabré; secretad, Francesc
Bordes; vice-secretari, Antoni Llagostera; bibliotecari, Joan Guasch, i
vocals: Aristides ', ores i A. Llagostera Martínez.
— Ha deslliurat un robust nen, a
Barcelona, Na Pilar de Moragas, fila del bon patriota En Fidel de Moragas.
— Al vel poble de Vallmoll
passat a millor vida En Josep Orga
i Messeguer, oncle del reverend senyor arxiprest de la nostra ciutat i
del rector de Fonscaldes.
— Ditnarts i dimecres actuà al
teatre Principal una companyia de
sarsuela i opereta castellanes,
pel primer actor Pere Segura.
Amb tot i que el local és petit, cap
dia s'ompli de bon tros, ço que vol
dir que el públic no s'amoinä per assistir-hi.
— Dies passats, al camp d'esports
de l'Atlètic Vallenc jugaren un partit
de lutbol. a porta saneada, dos equips
locals, formats per aficionats ben
granats, tant, que era condició precisa que els jugadors fossin casats.
No es disputaren cap copa, car
aquesta mena de trofeus no els deia
res. Preferiren pataquejar per l'esquer d'un dinar.
Persones que valent-se de les seves manyes aconseguiren presenciar
el seriós encontre, no s'estan de dir
que alguns debo bons casats futbolistes poden fer ganyotes als elements
efectius dels primers equips de la
ó. Per això és de doldre que
poblaci
hom vagi a lora cercant jugadors
de reforç que. fet i tres, no arriben
a la sola de la sabata deis nostres
re ser y istes.
— Dimecres passat, dia de mercat, a la carretera de Tarragona, vora l'entrada del Portal nou, dos gitanos es barallaren, arribant a disparar-se alguns trets. seise consequencies. La policía els detingué.
— Aviat s'inaugurara un servei
de recader a Barcelona amb autocamió. Setmanalment t'ara dos viatges.
GIRONA
Diverses noticies
Ha mort el dipositari - pagador d'Hlsenda d'aquesta provincia senyor Jo-

Darrera hora
DE CATALUNYA

loz.

S'ha originas una gran coniusi6. i
aleshores cl propietari del periódic "El
Adelanto". En Josep Nítrica. ha disparar el seu revólver sobre el senyor
Martín Veloz, per dos cops.
El senyor Martín Veloz ha rehut
el, tres: estä graVi55im.
L'agressor alta presentat a les autoritats.

De

eiki l'admiss16 temporal, previad la
premia reglamentaria, dele mostrad»
que amb denti a la cinquena Fin de
Mostees de 13rcelona es presenten al
desnata de les Duanes de Potr - Bou,

TARRAGONA
Nou alcalde

A la sessiö de l'Ajunlament
fou admesa la dimissió
de l'alcalde senynr Gil Soler,
presentada dies ba. Per sPiZr!
VOI s'elegí com a non alcalde
ab senyor Atitoni María i Rodon.
OIRONA
El cant deis serenos
Per ordre de l'alcalde, la nit
del diumenge all dilluns, els serenos començaren a cantar en
cuelen:t.
.

LLEYDA
La bandera del Camp d'Esporta
Per ordre ile l'autoritat go-

vei nativa, diumenge oneja per
primer cop al Camp d'Esports

la bandera espanyola.

DE BARCELONA
UN DOME FERIT GREUMENT
A un quart de dues danit el mariner
Antoni Garcia. de 43 anys, pujava per
una escala del vapor "Cabo Tres Forcas", i reilisca, anant a parar al fons
del vapor.
Es trenca les costelles esquerres tercera quarta i cinquena , i rebé contusions a tot el cos.

En estat greu passà a l'Hospital Clinic.

sep Serra Oliva. La seva mort ha
estar ntolt sentida. Ha acontpanyat
et eadiver a 1. darrera estada nom-

bró!' seguid.
— El concert organitzat per l'Associació de Música d'aqu'esta ciutat,
en substitució del que havia de donar
el Quartet Zimmer, de BrusseHes, ha
estas confiat al notable violinista senyor Francesc Costa.
— S'han inaugurar els espländids
magatzems construits per l'acabalat
fabricant senyor Josep Ensesa a la
plaça del Marqués de Camps, installant-s'hi la Societat Anónima Cruz
i Companyia, que Cl dedica al comerç
de cereal,.
— El dia 2 de febrer l'Orfeó Ros.sinyolenc, de Salt, donara un concert
extraordinari al Casal de l'Amistad,
d'aquesta capital.
— Disten de La Bishal que el delegal governatiu ha fixat la seva residencia a la dita ciutat, que ha mort
l'ex-alcalde senyor Pons Tibau Ellastres, que per ordre governativa ha
estat clausurat l'"Ideal Cinema", que
ha estat nomenat secretan de I Ajuntament el senyor Pere Mercader,
i que alta publicat sin pregó assalsentant el veinat que ha d'abstenir-se
de tota manifestació pública escrita
en català.
— A Llagostera estan acahant-se
les obres de reparació d'un edifici
en el qual uns senyors alemanys es
proposen instalar una fábrica de rellotges.
— Ha tornas de León i Madrid
la senyoreta Francisca López, inspectora de primera ensenyança
questa provincia.
— Al quilómetre de la carretera
de La Bisbal s'ha cremat, a conseqüència de l'explosió del motor, un
auto de la matrícula d'aquesta cintas propietat del senyor Ramon Ca-

sagran.
— El dia si de febrer tindrà lloc
a l'administració ele Correus (raquesta capital la subhasta per contractar
el transport de la correspondencia
entre Olot i Santa Pau, per 800 pessetes anuals,
VERD13

La reliquia de Sant Pere Claver
Aquesta típica vila catalana de la
Segarra, coneguda arreu de Catalunya per la seva anornenada i antiguissima lira de reial pragmätica del
rei Pere III i per la seva especialíssima iabricació de càntirs i sillons,
se sent afanyosa que el seu nom
toril a pronunciar-se amb respecte
per toses les contrades de Catalunya,
i desitja encomanar el seu entusiasme a tots els catalans, amb motiu
d'haver obtingut una costella la més
próxima al cor del seu fill
Sant Pere Claven, i de tornar a estarjar dins riquissim reliquiari el fill
immortal d'aquesta, el qual a Cartagena de les Indias se santifica exer-

seisWf
4'47.—

eint l'apostolat de la conv
neves a 11religiib catòlica,
Per això tan aviat con' ej
la falaguera /tova de la fa

concessió de la reliquia per l
bisbe de Cartagena, nana
Briosch, i tramesa. per cal)
IZTg
pel comissionat d'aquesta
e/
PE
denal Benlloch, bou indesc
SC.A1
l'entusiasme dels verdunins
tune-la, festejar-la i honorat--la
nament i esplendorosament. Es
Ahir
tots els estaments del polde a
rnin
magna assernblea per tal que a
tala
nessin una Junta organitzad,ca
cal
del vot unánime d'aquella asseta
lunt
la Junta integrada de les per
de
tato del poble. Els primers actes
sw
questa Junta han estas llençar
proclames als verdunins i a tot
onffl
catalans que sentin amor per
ente
ta vila, pesqué collaborin ac h
ritt
óhol a la construcció d'un ,iquís
nt
reliqUiari, digne estoig de tea pi
co
i.
da reliquia.
gar
Convidar els pohles comsreasi
L.71
la Segarra a un grandiós .omia
in',
per als dies de les festes la
cepció de la reliquia, que a' 7 an a
an
primera quinzena de maig un
II o'
tara triomfalment el senyor
a lela diòcesi de Solsona, fill
Contribuirà a l'espb ,dot
ull°
les feste; l'assistència d'all( per
nalitats eclesiàstiques.
Tenen promesa Pur assisti: cia e
porativa els exercitants de iei ta
r'.
des de Cervera i Tàrrega, s aib I
n
pástol dels exercicis el pare
S. J.

CANET DE MAR
El correa Toulouse-CasaUanca,
avariat

roa.

Diumenge passat, cap a les -cm
mati, es veté per sobre Canet Un a
que maniobrava amb dificultat, 1
pocs moments després aterratge
gós a la platja, davant mateis
camp de futbol.
El dit aparell resultä ésser el ese
reu de Toulouse a Casablarsa.
Alguns vetos que es trobaren es
aquell Roe auxiliaren immediamtent
el pilot, el qual queda sota de 14s,
rell en el tumbar de les emes

er

er
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MANLLEU
Per a la l'esta de la Candel
re.. en el Cinema Edisson, actas

1

eh la companyia de Nicolatt-G.

menez, representant la gramil
ar
sa obra "La flama", traduida
caleta per Joan Marque!.
te
Es causa de grane comenta a
ris la destilticin delsíoilie
T.
l'Ajuntantent, senyor Frailes
Graells.
En la Soviel at Esportiva
questa vila s'estan activant
trehall= d'or g anilzaciO de gran
partits de futbol per a les una eni
A
mes testes.
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CAP D'ANY DE LA MORT DEL SENYOR

EN FRANCESC BU» NIONISTRO
OCORREGUDA EL DIA 7
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FEBRER DE 1923
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HAVENT REBUT ELS SANTS SAMMENTS 1 LA BENEDICCIO APOSTOLICA
4--

(A. C. S.)
Teresa Durán i Benito, fill Francesc, mare Maria
La seva vídua
Monistrol Vda. de Buxó, pare polític Modest Durán, cunyats, cunyades, oncles, ties, cosins, nebots, familia tota i les raons socials "SUCESOR DE
HIJOS DE JOSE BUXO" i "HIJOS DE J. DURAN, en Cta.":
M.

en recordar als seus amics i coneguts tan sensible pèrdua, els preguen el tinguin
present en llurs oracions i se serveixin assistir a l'Aniversari, que es celebrará
demä dimecres, dia 30 del co'rrent a les deu i mitja en la Tinencia de la Santissima Trinitat, començant amb dues misses resades amb el cant de 'Maitines" i
"Laudes", seguidament l'Ofici i acabará amb la missa del perdó.
Sabadell,

29 de gener de 1924

Per respecte a la santedat del Temple EL DOL ES DONA PER DESPEDIT
•

'L'Excm. senyor Cardenal Arquebisbe de Tarragona i

senyor Bisbe de Barcelona han concedit indulgències en forma acostumada.

biretIBLICITAT

eses 28 de gener de 1924
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Granollers-Andrenene, 4 a O.

Llevara Catalanya-Racing Club, r-o.
Iluro-Pob:e Nou, 4 a O.
(Ponen t)
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Hospitalenc-Atletic Triaa 2 a 2.
D'entrenament:
Seleccia Atiene Sabadell-Terrassa,
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Ca l cansa:mar en el Grua A que a
l'Espanyal li manea jugar el partir ami)
lanió Esporava de Sans per compicare :a primera volta.
El rotular del pa-ti d'altir Grz teiaJimace el donem välid per a's
eftetes de la aun:nació.
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(Primers equipa;
( lacia. 1 a l, (a.) s'acabä).

-Avenç. 2 a O.
(Sranna equipe)

liip iter-Gräcia, 2 a t.
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de 80)(3
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l'in$ al ala se.
,._pa sets petar In en ela eigra n ia,
d e presentar el rarilet per
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retirar-la.

a Mallan

quilarnetres.
A les dues de la tarda es correran
les interesaante lirones de sirle velo.
citar internacional en rin recorregut
dann 3 quilametres de ucinada, i
seguir en un trajecte utilcom nuls
ene!, la cursa de skis senyoretes, 1

dä.
Dia 3.-A igual llora se snrtira
cap a La Molina, j a les non .del mati
es donara la sortida als correteas'
que prenguin part hn la cursa internacional skos lona el trajecte de
la gual no serä inferior a e8 quilame-

E FEBPIER

liallesemen

les vuit.
A les nuu es donara la sortida ale
corredora que prenguin part en el
campionat de Catalunya le sais fons,
el qual es disputara en un recurrearte d'una 12 quilametres.
Seguidament tindran lloc les curses de skis mita fans per a vetar:01S
i debutants, en un recorregut dc 5

la de panales mistes.
A les quatre es disputara la Cursa
de auges; campionat dc Catalunya i
la reservada a senyoretes.
A les cinc, co frene especial'., es
tornara a (ce nit a Ribes o Puigcer-
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DE

FOA

marrats ner ArnbrOs, Segues i
Caatanerla.

rwrm (e , o entino:
, 1,11Min

tres., podent apre.jaree-,des de

R-ea. Cinta.

%mane ar as, Portedtaa.
Arm an. 11n ;rr o. Larrn.a

nn-

nulo. Prerra aa ta Calanda Coa_
taf ee da. ?eno'el. S eere l. Agulid,
A r- b ^.", S arno, i t'Arre.
Per al dijed e l ‚sec vionof
(+ el?! n rotne l l t Al n o rlit nrotai n is
ron '4,h 1, 15 In re.lo e lr;.5 for al.
Heyda.
.Joventut rontra

PCPE EL SECENO
López Montenegro, músira dels mostees
Fairdi i Balaguer

deapatxa a compladuria

e

Cn valló

passa

n (Sarria. mines( marra el se_
rann d. l por l'Amolaste, deeut
ii una indeeisió de la parella
&tenses.
Ea l'ra un pe o n d tv enntra
r.Amntic te per Arriar& el ni191
rol P oca nalnuts
araba
desurde. i " t o rrninn
par lit.
E's. equipa. fiaren:
Verroodo e s: rabai l lA. Borras,
Ame r e, Sub'rals. Bel, \lit tivf.
In. Gri e ta. Sun r ez. Sa l va'. DosPla.. v.enruls:•MarG,
ittiSt
5 O14..
T.nnn. Cetrtla,
CiarPor l enn. Ilar g n'et.
Gneota.
a-a1'°.
ro.
eneortal.
L'Arb it
ene a l'lldeenempalant amb el prirror
noak,
nals.
l'anomenada- pnblneih'
zero
gola, tornant tinth Nlulet, NoAbella.Aeatonitaar. •• •

ttlirael,

4 Compsnyia internac i onal de rovistes del
4
P PI 1NCIPAL-PALACE i
la eran revista

Ante. (Dimite, la r de. a le, guatee,
nn, a 17 . 3 del'. 1,11 0^0 lel de ei
/ grunfflusa revista wespeetaele, en
/ata diladrus
,... VELL 1 rtou Patecz-mvut
ami) el , sup-rk, dad.'reELS NUVIS DE LA PeOeirr
1 ..I,s•Vola.
,11 . 111- • 11 , ./

. e .

LES MAMABA

cian,s,

APRES ItIrurr
n'ele d'Amiehatle.
Pirro/kv: nispnrlefii dr la rompatilla notas•caeann. amb Cobra
Saeteen

-

El pan de piedra

veireirw.-7.77(7,-.7-,,,-..............-3 .'.

Tcatre Cate) Romea
TeN• fon 3500 A
As ti. diniart%. tarda, a les
cine. Bulaques alia 06 5 peep etes. La famosa comedia mi
tres artes, de > Motear:

fflOOES
per a sanyor I scnyora
Nil:

Estrena de la comedia
PU

dimar t s: Exit eran_
diös de LUQU/VOZACIO
D'UNA MANE, PROGRAM\
AJUMA, per Dorotby
irrernisiblernert última
prriere'4 de EL BAR3E7l
AL PALAU, per Sainey Chapita: Et- Pr.oFun. aamiera
i UOVETATS UNIVERSAL,
númel o 63. - Dijous. una
cread() de Wallace Reid. \
aviat Pauline Erenerkk, la
preddecta del públic.

no e

MISS VENUS

,

qua ra- 3 eta ernele el lo al I eti .i
nOrries e s p-oteetars Menta mon
pocs (Pe s . Den no ed s eantanis
t cor reno--'. Ova-Sris dellttarts
If n^ s1tr s eulnitnoros 1 tus
finar d'art., . la-nuestra del strvilCal Mue•letl, d'edella rl nulable
fi ¿_5'"' atanont e 'viril.
I
Migre POPULARS..
•
.* tu-eck': 1' 21. Priferanc :a: 1 12 0
L ' ESDEVEMMENT APTISTIC
,
31E3 SENS.4 710N11.!
Importent.-Pllres rs rena eo
/
LA FISCHIMCIO DEL BES
opereta astil Miss Soma.
-.

e

,

t r

e

er 4ts t ,

1

4,
c

.

•

4•11,44.~.~>S14.9.14›.>".•

P-Sverfre•Nrerfrelhavesereiii.-v-rv-ired-..

ORQ

UESTR111

GATZZ-HAARe. Contractes

Monumratal - Pedró
tValkyria

Reynés.-Tapineria, 35,

primar.
%LB

F"7"

M'Uf, dimarts La Loopiote,
»Marta; un helena neu; El dosel, 1
inmuta, per G. noblime: Misten;
L'herol Trompicó. PIjOii5 estrenes: La Lospicto, ii Jornada: La
ilia del terror; CI Peste, II 1 (tartera, I altree.

I.¡P/MMT

Can . CE LERETES
o
To e b • on

00nfano
'

s n

•

LASANIEN T5
fEIG3
DINARS DE CASA

IrSS seiss, dC1 festio autor

etle última Itevellate, E:1
1..amk • rt Fsenler:
ELS QUATN". AfflICS D'EN
11000
Manquee, a durs pcseetes.-Drnia, tarda. tothem.. a hure:
El v id e trist. Nit, Jovonlut Jorslianta: E le -teatro .affIloe d'Eo

Diana - Argentina
Excels:or

e

mmv171`i\
Emtr.r porrr Es `1,
Y
4

A, ir. dimart, oil. a les'i.
del!, trauguraeló da la ternporadn. El forran:: drama en
tres artes. 'Ti vers, do l'in- .R.
signe autor Josep Feliu i
Ciad: ir
_.
!tenia. dimecres. tarda i nit
prog rames selectos,
1., IMP9RTAN'T: Despnlx do
t loe/110M'; a rompInduria,
i!" tronzo a una i de qualre a
set.
.,. ••••n••>*114.04,1444.01,4114-1..

ELDORADO
Coliseu de varietats

.'j Italia (limarle, larda,

a

FADA SIA1T;
111.:NJARS A LA C.VT.A.7. \ N.A
ESPARTERI a. 6 -ViDftlFRi. 12
..

znn3nnnnlanamunnIll3ZralEn335M3337(7,93103,17A112
•

aRisi

rtc

seLo

P

K

A AL

•
CeN e' re Tre CP.Wel

1,!11.0 DE ItEr:SIO Fit FAMII tEe DisTloGIoEs
MIQUESTI11:1.‘ SI • tE
comedI3
▪ Avtü, ri marts. extroornmari prnerama irüstrenes, La Jaol. re e u d'arplefila
▪ de 5,410111efliat shruneent; La famosa senyora da FairDOelel
dele
ei i
a Empresa), soperprodetered de la !va r ee Sien,. Inenu/re
•

e tet
p l cula
▪
;;Z112
eani un ' aac jiene r,
/a pantalla: i ia divertida eal e Car
a set tantoses estrelles dede
Molla ()ron', t rraltre.
,

e

• 14

•

pi

1'11E1'S DE COSTUM: Preferencia, UNA ptc. General, 050.
ananyl.ag Iliaca 5
p,,,•nd prre •tnItc•:,n;Inat.iirNoFrarrAr cal;

Vu elo aesnetz.CRESIOSESSEIR721 ellar.111111E183013 11 11 1I RREER

EE

etrEWd.i1Jüliz3

Plaça de. Catalunya, núm. 7 :-: Telèfon 3096 A.
- 4

..?.

4

do s ?

quarls de vine. Nii, a des 't
i den: projecció de notables 'l pel•lieules. Extt deis juves
rija labnristes
D'INGELC3
d., la simpatice bu- g,
..i Suctyfe
.
r Harma
Zr
LLUCIA DONAT'
.' ExItäs n 1,Is etlehros clowns
DICO 1 ALEX
,
EIS fablo ist i s i ovacionals
i gitnnasteft;ArzoLAs
Els divortllis i arianials
,its. sornbrisi ej,:oniny3

•

YAMCW43.•••••••-•••n•••••

•

INAUGURACIC DIA 31, a les SI de !a tarda
Saló de Te, de cinc a vuit de la tarda
SALO DE h!NQUETS
Servei especial r.ortida de teatres. Orquestrina tiC e:ne de la tarda a les trcs s de la matinada.
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IAvui, tiimarts, tarda, a les
cine, malinee popular:
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et t at Del defottarr, enon ' inleret
ge711 un !ir derd p e r Martí. pe-
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Companyla de Comédies
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Avitt , dlmarts. t^eln l mut. erina
p
,,7I . P11 ,11.
l es L'i-e ti ',p ampita e P ter ibs
roe tse el ^ i i aria Emires
Itat3 la l'irme-a rernelia Les / a el
di Is cerner, e ve /o-nitr e n Ce h
rel, sse peneula Eh Materia de
a
Prr:o, en,o,o lo iereo.o-1.1
g r an EleCene 81IS. Dlo71 7 . Ii R•
d'e s o pel4enin Cl torycr X, uel
celeb r a nr:i ta
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AvIati Les ilusa erren:la.
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TEATRE POLIORMI A

Dosppt s d'haver-se sielliCir,

el l'Ind per a l'oloork; di'
s • ha tionut romem: al
m'inmortal provincial. rorrosponen! Jugar el F. C. Alerten i
l'AmMist a . que anta l'arbitral ge 1VEn Sauri, han fet un partir brAlantfaaim.
El primer gni el marearon
Pis Inents d'un "frer-k'rk que
tira Alelan. Mina e g ranada ele!
l'ala ...mierra de l'Ami-inste,
un mil de (l'arria que
aralm
ene -Oc l'emnnt.
Una em p apada de Selva! pessa ,, 1 Sultrez, aquest es nessa
deten e os porler, rnareant Mira tolla.
Fairt eo p tra
(elle reSalvat,
rull Bosque( paseen?

1

qua-

de Pifia i

NA9A1).

Gran Teatre Cerrtal 11'7.
Gran Cinema L'o:lèmia

; xit obtinguaren en el ser, nint del dissabte darrer. - Nit
cada nit: Dotara Francismata. e
Es dcspatxa a comptadutia
anth ni-es dies d'anticatacia. Te- •

&os.

l'Indoneradont.

O a (ovni' do
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Idiot, .:984
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teixos cantants que tant

Nil, i tales !ea nits:
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se

MARUXA

4

Avrii, drinarts. tarda. extraordiniir:a roprosontacid
croixent

4

5

pele serie enlossals interpreta
alerce Camas, alerce Melo, Pi lar llagues, Pineda, Vallejo,
atenaza Montoya, Navarro, eta cerera. Eeplandida presentada
en decorat i reamar'. Dimccres e
tarda: La tempestad, pels ma-

Ramon Perla

Anne . 1 metí han Rizal un
partir molt renvit P i s Indicio.1rewneelue.
v tus . jc
rimo s
araba , ' amb 01 resit'lat de 3 a

e

1

ft ^
I L.Cria

Avui, dirnarts, programa P.:traordinari. Sentare les millte-s
producenns: La ron* d'un
amor, importentfssiro filas dran.ätie de gran sensació. luxe i
creació dels renovarenats artistes Glòrirt Swanson•i
Elijo( Derten. del selecto programe Murta; 14o esertelu cartee, grandiosa romMia int-rrirelain isel divertit artista Dore' Hugges; L'Ultima Garla,
grandiosa comedia dramatiea,
interpretada por la bella ar t ista alay Allinann; La Ilel Vaya,
gran hi-orna: El mecànics, as- - Dijous,
su:triple
estrenes. ralee elles Las Jales
de la ccrcrta, El dzatí, prilivra
jarreada : Uit home nou, pel lamAs arto* -nomas Migqan, programa Ajuria, i d'altres.

MARUXA

adoptitetA mo i at ne la primate
ednia el rtle P, Vti
Eti's: La
ella del nos ric; Al!seendla Dettai.
Iii rma aloa eturenre, La parle te
telrdwey, per Pelle M'era I Tenacer. avlati Hetentot, por DOufrias ;lee Lean.
o
AVt - n rm,O1 A VE1'11E

Avui, danart.3, tarda, a dos
guatas de ciar . . Estupend verinne popular. Butaca amla entrada, 15'5 pessetes. Primer,
La chicharra; argot], rees:rena
de El ni:la judo (dos actes).
1 Creada del:e:osa de Consol
Benítez, alerce Casas, Valle-. jo,
• etc. - Nil, a les den, mag1 nific programa. L'exit del dia

Frederic Caballé

-544-t44+

Telefon 1371 A.

mena E.,71'1,FNA de la magna
pePleu:a

" alestres directors i concertadors, Julia Vivas i Laureä
Riva

Gran companyir. de sarsuela i opereln. primer actor i
'
director

net en dos artes i

Cinema Princesa

e./711131.• Dt. NI001
pelo
kniebiteo asean,

Gran companyia de eareuela.
Lireeció eaCèniCa, Leopold Gil. a
Primers actors i directora, Fürran Vallejo i Carlea Beraza.

TCURNEE

DiVendees. 7 . 7:. frolla del e'ai-

Saió Catalunya

TEATRE NOU

TEATU: TIVOLI

•• ••• •41 11.11.n ••--

Cinema Nou
Avui. ‚timarte, rogInt dii matr i st es', Divendres die $3,
m'aletear bienes , Cbarlot al bolsear', Contra la Hoy humana,
Els m'atarla de Paria. Pròximament, Lee duce M'enes.

irrantlItSa reflevent•

t-tee
, -1-...,:e-eeeree-esetfflet-eee;

t

, , g

Rodó. - Dijous, tarda, aspartablee per a infante. Ultima representació de Ele paetorets,
amb l'arribada dele Setas Reis
d'Orient, que obsequiaran els
nene i ornen que asertdiran
respectacie. Ea despatxa a
comptaduria.

rebut ja algunes inseripaona, entru
Avtii, 37 de propietat ab°_
elles las rlr? diversos estraegers, i as
iambe probable la d'un eqnip de nament, a le g nou. Segona sortida del Melare bartton Peaskiadors i saltador .s d'una de tes mate
guate Amelo. Ultima repreeenimportante societats alpines de Maleen\ da repera en tres actos.
drid, esperant-se que dintre de pocs
Falstaff,
prenent-hi pan ele
dies formalizaran la seva inscripció.
celnbrals artistes senyores 'rosEa compra tandad amb la participarhi, Giovanelli, Serena, Lueei,
da, de tete eis malora skiadors catasenyors Bosiela Redímelo. Torlinas, el qual permet esperar que la
res,
Huida d'enguany ?era. interessantis-‘
31"1" rate ° n"
11"5"
no lat hattra (unció. La V.Ialkyra. alealre dirr.elor.
El Centre Excursionista prega fern
Felia Wc.ngartn .. r, Frene/11-11i
p aaa a q „e isla la po s, I dat dea
altendre les 410[1/13relleS persones que !2,r., tana ism a er?,',, a Land i
alli lO van diàriament s.-acitara
(ieOclterl, Sinallot;ament, informadons, etc
"n5.'
"s Sch"b"P'
tarda.
- Diesalito,
(Mina d'Informada que te esiablerprimera de Tosca, prls celebres
ta funcionara des de dilluns fine la
arlistes Toischi, Aniato.
vigilia dels Esporas des de les act a -Próxima seto aria, estr eta da
dos quarts de nou, i també des de rnpera rinnica
Els gotitas
les deu fins a dos guatas de dotze de
vetha.

(Retira( de 1 : ediCió estnert91
(finitas, per rxres d'original)
LLEYDA
E a jugh un par:it entre el Jaral / tul i e! Cervcri, el (mal vanpr•rtnv SA interAs entre ele aficiorals. puix ja es sabut gin. el
SITU.ACTO ArTI'Vf, DEL
Cert i eri ef1/11 lemps ença ha ni.CA \I PION A T
. l'oral mol la Sirva qualltat
Partits Punta
j. G. P. f. F. • C.17,
En Enerds As renearrept do
Equipa
Parbitratem i equins es loe'Sarnhoiana 3 3 0 0 4812 1 5 more com segueix:
Cervera - Albas. Liso. QuinSt. Andreu 1 3 01 39 18 10
Vinyaa.
9
tana,
Espanyol . 4 2 1 1 2-e 15
i
8 ' Poma s: Vors, Trilla. Jove
Bareelona. 1 202 2 6 1 4
Pam
7
5101 18 5 O
C.A.D.C.I.
Prenata
a
'a
Marta
Joventut.929
6
Ilellenic... 1103
Camals. Ponsoda, Castillo. Ciar_
632 5
4013
Atlètic
cia. Mora g urs. Anton, PardiTrKeitS
nyes. Vela i Ferré.
CLUB
DE
LONDRES
QUEEN'S
Comencada la primera part.
BARCELONA L. T. CLUB el domini dels lorals, fria perDitunenge passat es veié coneorre- veure la derrota que s'el-floreta.
gudissim ei s Barcelona Lawn Temas ren els forasters. pm\ por a
por mis dreepeinnarern. puix
Club, amb moral de celebrar-se a la
(Inventora Ileydetana lla g a mole
pista central els anunc:ats partits d entrenament i seleccaa per formar l'e- malament. notnnt-se molt la
manca
dEn Costa i d'En Girasen.
quip que ha de represeWar a aquesta
Aquesta part araba ansia un
entitat en el sen match contra el
Queen's Club de Londres, considerar emnat a zero.
La davantere local. ,iorant la
aquest com el més imporlant Club de
aprofitä doTent .rs d'Anglaterra. Els mes signifi- segona part, !a forastera
cats elements de la direct:va presen- mini: An Arinvi.
arradk. principelment En Triciaren toas els partas, quedan: definilla i Joval, que dueurren tot
tivament designar requip, que segons
el pea de l'atnc.
la impressió re:nant sera fortíssan i
Quan fa es perdion loa pape_
peda competir ; amb el potent te.un ane . decter l'emnat. res
rems:
glas.
eorvorins ineorrelven en•penelnL
o
rebudes
de
darreres
noticies
Les
•
lv, que valgué el gol de la viodres confirmen que entre els elementa
-törin.
esportius d'aquella ciutat s'espera amb
fI s mr9 mes es distineiren
enorme expeetació el resratat d'agucepet CArvnei fo r rn :1.11,1s i Trita Huna. de la qual, segons la Premsa
lla, i pel Joventrit Castil/o.
preveure el re-

r

51 ir

tan interessants provea slan

TE TsF

s

anglesa. és mol: dificil
sultar. ja que en tots e:5 matchs jugar,
' t b.' a la davante a nora roentre les sehavla fet, en canal al mig en els dos últims anys
(el
t ' l re orle arrada mnIt i va sa- jeecions d'aquell pais i les nostres
l.- in,,rimir un ¡ci c ranid orle match amb Ang'aterra 1922 i Copa
Davis 1923) resultaren vencedores les
j'ad forea ele nostres equi/losares.
Tenint aixa en compre, el Queen's
R sioninf: Emanin orle
Club ha seleccionar arnb g ran cura el
eldie. o mi lor dit. en ° ha torea eerndar ron, rrolem nue sen equip. integrar. rem saben els
maanea a tothoni. sernor nun marres llegidors, per Tumbal! i Doust,
els quals han represernat diverses a
ami inc. el moro.
•
Anglaterra e/1 la Cepa Davis i en
teS filltirienelnnerir,
- . romea hitheina i barre- molla match; internacienals: per m:saaa. no ds na nr ni nitlem ters Beamish. campiona del mata en
reta anaf r e; ni alinerior 1a- dobles en 1923 (pistes de terna i co' r. g iró (Die a, un tiiilane bertes) i diverses vegades Unalista en
.,int crin i d'arnrd a los
camp onats del mar/ de diversos anys
dele ame el iiignen.
en ra res de terra.alle:ba 1 cobertes;
per lainKgsley, jugador en el qual té
1 EI. PUTILIC.
gran) esperances la Gran Bretanya
sonynr Contreras.
per la seva joventut i tnagnifie jor:
'S ornu conAgtil (le lots. SI 1 a, un arnvor quo
per Asthalter. el gran especialista en
dobles. i per afro. Creddock. consideSa lte:ad nuerla ma'ament. perrat
rada la quarta jugad o ra anglesa.
"-e de lea sAvri c habilitar,
Cornite,
donar satisraerió al
ESPORTS DE NEU
vazi ella nn vaga
ratalie 1.7d, en general. Tee
La Seccia d'Esport de Muntanya
^1 - ue iniustament areh En ha fixat ma el programa per als es. lad-'n , Den') desprAs el bon porta de neu que se celebraran els
s'imnosä.
dies a 2 i 3 de febrer les pistes
Li - surn, una partida nue si
de la Mi,liiia. i que éa com segueix:
'a r riunt no va salisfer •Al
Dia 1, a la tanta, a les r3'45 i a
a la gern,arbi ole s'Imana les 1715, corrida cap a 'llanta conJinP iii Pateta del Barcelona.
tinuant-se en trens especials fina a
Va re - 111 esta, de lec pit.jora
Rilies o Puigeerill
traetant-se
Dia 2, a les ser, sortiran a'aquester poblacions els trena especiais,
ESULTATS
D'ALTRES PAR- els quals arribaran a La Molina a

P

A les quatre sortiran els trens especials per enllaçar a Ripoll ancla
l'expres de la tarda, que arriba a la
noetra ciutat a dos quarts de nou.

Teatres Triomf i Marina

LS ESPECTACLES

.A lee lutss de laaircla le celebrara el cenetirs de- salts incals i
en el trampoli que s'esta
construint prop de La Molina.

Grup prom.:tata:.

FUTBOL
xrpitCTAT DE L'EDICIO ES. pEGAL DEL DILLUNS)
scALA ES BATUDA PER CATAU-NI:A PER e A o
romonçam,nt.
Ahir. de bell
esser
favorable als
•
v ei •
wans, porque jugaven mol l
cap i amb el cap. La bona
Aurital posada per tots, supli
deseneert en que incorria el
nipany. Però a la segona part
oevir una cosa !re alment
utraria: els •clavanters:
ontenien i els mitios deixaren
ats reolt romercables, had'apuntalar-se llavors si
(lar/a-ten la parelle Panasa ll e va entendre's foro 1 va

e.

Molina el desenrotllament de la CHI,
Sal

ra A RIA COA
. I ESR
.. . . . .
babeeresere,
.
.
•...
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▪ higienicamb SOLA DE GOMA marca FORD, Boxcalf, tall anglis, doble plantilla de cuiro
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.disol e pèl moixí
cern l'aigua disol la sal
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El polvo depilatorl d'Horline ist

1101FEMO No perjudica, no producto Inflo,. nt roloti. Al
contad de mula productes que son corrosius I provoquen
la sonido de empelota, poden fer-ne m lee persones de pell
molt delicada, sena necesitar crema &apta de l'aplicad&

▪

UNTIFiC Preparat per quimice segons el recents descobrimento de la ciencia moderna! rccomanat per el
per la besa acc16 suavittant i conservaci6

cos

Correr

ANIIIDABLE No fa mala olor, dona sensact6 de benestar t

•

PRODUCTES HORL1NE:

reD

La Mutual Agrícola
de

Propietaris

S.

per a
L'EXTRACCIO DE LATRI

Es

avisos

CENTA
L
Carrer de Sepúlveda,
pral:, primera; telèfon 36t8
SUCURSALS
Passeig de Sant Joan, 95,
Telefon 2037 G.
Coeli°, 169. Telèfon 3025
Carretera de l'Hospitalet (
pbsits). Telefon 529 H.
Francesc Giner, 56, te
(Gräcia).
Carretera de Sans, 135,
mer, segona.

NERVIOSOS!

CURAIIEU RADICALMENT amb "BOROSAL"
¡tova medicació SENSE els inconvenients del
BROMUR. ULTIMA PARAULA DE LA CIEN..
CIA. Exista sorprenents en l'histerismo, es-

pasmos, migranya, insomnio I incontInAncia
nocturna d'orina. Demaneu "BOROSAL" als

AIGUA d'HORLINE (tintura progressiva per als caballa
blanco): 6. - DEPILATORI (actiu I inofensiu): 6. • POLVOS
(molt adherents): 250. • CREMA (evita les arrugues): 250,
AIGUA DENTÍFRICA (en comprimas efervescents): E. •
8ATHOL MONTRY (sala minarais per a banya de plus): 350..
SANIBEL (comprimas p er a regenerar el cabell): 350.

Me
5 COI

es

11111111111111112111331111111111110111111111111111111113111111111111131111111011111119111111111

NEURASTENICSJ

PEN A MIS Aquest depilatori franca es conegnt a tot aran
del mdn, pretere per les actrius, instituts de bellesa mis
famosos. 1 els cirurgians per a artes operacions delicada.

I

OFICINES i TALLERS: Censen de Cent, iss
..01131111111•11~...

ANSELM CLAVE, 9 (Final tle les RiS)133) •

E PILEPTICSI

•etedat. suprimint els dessuadors. Dona a la part depilada
una blancor t suavitat incomparables.

'

TELFFON, 698 il

(abano carear Dormitorl Sani Franoeso).
11B3111•9111118 ZIS C

•

mérito

iSitli

Estufes de totes classes : Leisuadon
Torradors : Asseeadors

VENDES AL DETALL •

11

atrofia, assolint alza una Moda depilació permanent.
Tres minuls d'aplicachi son suficients per a <Manda la
tatiuda del importu pel motzt.

PPLECELER, SABATÉ
Cuines econòmiques : Bateria de mina
Termo-Sifons

Ptes. paren
TIPA, de luxe a amo barttissime. Es p ardenyee amb so.
1111
la de goma, des de irse pessetes pa nel!.

•

agio Destine!: el pel mole, penetra fins les arel*, 1 les

les, tres per 24 peas

GRANE TALLE» DE FUIRISTERIK I OALMMERIA

:CALCAT

DEPILATORI
d'HORLINE

El
m eo

da.
Ls
ca
r

unen

ra d

cen tres d'espect.eics i Farmäola Gelabert, Princesa, 7.

ene ea
1i

El ¡

la
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11
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LA QUIROPRACTICA le••
dolences del estómac

f. A. fiti .

•

'1'

1111111
ti
1

a

•III,
yo

estirada, etc.

.a i

Aquestz pertorbació pot ésser corregida promptament i
fkiknena amb els A)ustos Quiropractics Espinals.

rIj

)

ltiSTAT 111[111Ck ll KEOPHET:Ci
'latir:c (a, 233, pral. 23a

se

•e

Ulccartt a la Rambla de Catalunya)
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Tos-Broequilis-Asma

CURADOS radicalmente por la

10ED t./LES'
FASSAFORT8

torrecitas afilies catarros delO bronquts.
per critrite• t
que ofgoltt, es tusradtealotent . tutb I ELIXIR cusca.

tanino

QUINTES

lacte
revolt tot
Pelai, número 12, pral., 1.•
os

COLAR CALAN. Venda. al Ideo de 250
pg.b,etes, al , centres d'EspeCifICS 1 a

TELEFCN 4882 A
mme.mmamm..,..ma,..mamsmammummamm

arr lea

9,.ue procura PULMONES ROBUSTOSy
< p preservado leTWIERCULLSIS_,‘,
9"- • tat

FARMACIA ROOM
av al de
R. CALAN
(successor)
PASSEIG DE GRACIA, Ins

4el)\'''''
.-4,4r4NtERGE.10,14.416Sonstanttr

gnus

casullas

DEMANDESDETREBALL

6 Lti6.1..i..5 DK GOMA
Oraeets de totes clames en meten .; 1 tuttes. napideea en 613 in-

arreen Corts C.atalanes, 643 (enI tre fenal 1 1.1Orlat. Tel. 715 5. P.

a 0'50 pessetes nes deu
meres paraules i a 0'10 pe
:: cada una d'excés
PIANOS
ir

DVD asoretarl .mdmIniatrader s'afarola
comptabIa. Escrlure a LA PUOLICITAT, número 211.

econòmica, per a semíos de referenctes.
Villarroet, núm. 10, tercer, primera.

HABITACIO

OFERTES DE TREBALL

A Tole la música -catalina
mus' Un.
I totes les armes ',trust

del mulo. Condicions mOlt especials.
RAYNARD. 8. A.—Tallas, 35
Totes les marques
•
condicions especia.
Inoll aoants1JOseS.
8. R.—Tallara, 35

ROTLLOS

VENDES

DIVERSES

que sapiga teneduria ¡le Illbres
JOVE vnigui praetlear-se, se peroren per boros. Escrlure a LA PUBL1CITAT. número 95 1.

MAGNETOS ConstrucesS de tosa

Dnit per a ascensors elecmuNTA 5E filtre, es neeessita.
Eerture a LA PUBLICITAT, número 250.

e ven, per malattia de l'amo, comen.
ES
de te(olts, establert en Important

per a taller de eolue.
es neceastra. Escame
LA 1, 1 , stLicITAT. O. 'T.

APRENENT

VE UNID! «anuo n'invoca t o
JO
•
procurador per asediara a Creo. Modeellivilmes preterimos. Ea

"Hm
s LA PUBLICITAT, muten, RO.
cala:, d'una trena do.
babltaeld tranca 1 MI duros
CRIAT
81 mes. es necesslta. Bscrture • LA PU.

)iLICITAT. B. T.

,

Carrer Play. númeroo d
Ze da e Peces. am.

OcUll.ta.
DR. M. NADAL rUlla.4.fie
se
principal, segona. de 6 a 9..

CASA RERE

a maquina. Circula-s. res
ducclons del trenas t va.
gIes Mont-510, 18. TelerOn 4$25 A.

poblacter de la costa. Rail: Duran I Bas,
número 14, sei4011, primera, de I a 3.

COPIES

a Vendre, prestat g es, taulells,
banquetes, premsa d'enfardar
club el sen motor electrIC, I una bascula
de 1,000 kg.. tot quasi non, Junt amb
catres utensilio, a preus (non avantatjoson. Rail: Girona. 50, desnato.

'LIES URINARIES.

PER

cabals des de 210 pesARQUES Bates,
limado 10. Qualserol preu. Mallorca, 125, Interior.
de

PeU. 011111,.
la. Impotencia. Anallst de s ana. Oil.,
Ronda UnIversitat, 5. Pollellan

pus

12.0n0

pm-eles. A qiii leo paga*
v cilitar se Is llogarg uns P0
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