TIOINTS 1 PISSIIIICS
una cosa eón els estadants, i una altra cosa ele passaVOnlite.
una sentencia que ninfa no discutirà. Entre la per'ncia de l'estadant hi ha una serie do diferencies. Si qui
tires a fer el gat pentina, el peripdista que no té tema bé
pot entretenir a marcar aquestes diferencies.
Comencem per definir, succesalvament, Pestadant i el .pasant. Recordem, una mica vagament, un catedràtic d'hm0 dliniversitat—aquest punt ée boinn ea la nostra me...que, en parlar d'una cosa o d'un *l'acepte, s'exclainava:
empecemos por la definición".
L'estadant es el que ocupa Un lloc en virtut d'un tito! jupslaic o social. Pot ocupar-lo durant un temes llarg o
,però mentre l'ocupa, la seva sitiase% té un caräcter d'esta-
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El passavolant és el que ocupa un lloc sense títol poemaper casualitat o de retruc i d'una manera pràcticament
• Pot estar-s'hi més o menys temps; però no es aquell
propi: la seva situació té un caràcter d'inestabi/itat.
No sabem qué ho fa que ale passavolants seis coneix que
Prenen un aspecte movedis, rodoladis. Ocupen un lloc,
cambra d'hotel o una taula de café, i s'endevina que alli
Bina la casa llur. Pasear per un lloc no es el mateix que estar
ni /l oc. Horn pot detura-se en un passadís ; un pasea& no
esi una cambra de treball ni un saló de descasas.
la diferencia essencial entre el passavolant i l'estadant la
tés que ningú els porters, els criats i els dependents d'una
l'a alt empleat municipal de Barcelona deia que els vensón els empleats de lapas' de la Ciutat i que
regidora són
seidors electius eren temporera. Aquell empleat no era prou
1. Els regidors, elegits normalment per quatre atan tenen
na d'estadants. Estadanta per un temps determinat, guara
passen desgràcies. Els funcionaris eón estadants perpetus,
' quan no hi ha desgräcies que ho estorbin.
Ev certs casos és molt útil demanar el parer als portera soaquest punt. "Que us sembla del senyor tal, que viu ara en
pis: és un estadant o un passavolant; hi es per quedar-s'hi
a de pes?" Els portera us contestaran amb llur posat habide persones saberudes. L podeu tenir més confiança en el
ells us diguin, que no pas en el que us digui un senyor de
tensions.
Un porter és l'home més ben situat del món per definir les
sones i per llegir en l'esdevenidor. Un repörter que sigui bon
niel; ha de celebrar freqüents intervius amb ele portera.
tra banda, aquests eón sovint mis cultes i més perspicaços
molts senyors passavolants.
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UNA BELLA CRITICA
- L'Editorial Catalana ha recollit en
Un volum una antplogia lírica de MiFort.
guel Costa i Llobera. Fa goig de veure
,CONFERENCIA
corn mentre una empresa literäria eskan B. Roca ha donat al local
tanma, sollicita, les obres completes
'Attic; Popular una confordncia so- del poeta, una altra tria el mis pur
'Es woriments d'opinió".
de la seva producció i l'ofereix al gran
AGRU P ACI O MON A RQ IC
Aquesta co la tasca que han
pie s • estera portant a cap actius dut a terme dos intelligent: coneixePer agrupar els antics pariits
doro de la poesia de l'egregi mallor53 monarquies, que avui es conqui: Joan Extelrich i J. M. Capde.ndissalts.
vila. Agrupades can cal, el lector trolea el propinit de celebrar ar,Mt
ban en les pàgines de les "Liriques"
ppsnib eonstiturid.
de Mn. Costa. "les • obres de la priKO Hl HAURA, PER ARA, mera jovenesa del poeta, seguides
tres "poesies, mis amples o mis sigoUlarERSITAT BASCA.
roses", inspirades, la majoria, en leEl Coar ell d'Insleusió pdblica ha
eme, deniegan: la petició de la mes religiosos. Segueixen les "grans
iltiadis fiascos, de Sans Se- odes mallorquines" i clon el recull la
meravellosa recreació de les "Horaj, Po sollicitava la creació de la cianea".
rim . Basca.
Hi ha, però, en el recull de "LidDIPUTAT SUBSTITUT ques", de Costa i Llobera , una aporegoes El Correo Catalän, sera no- tació inapreciable. Es el bell prefaci
dirular, en subsliturid del SCUyOr crític de J. M. Capdevila: vint-ieinc
'Ci gentil-honse En Raf el del Riu
pämnes clares. efusives, que fan reintim ande del bisbc de Va
viure el sentit de la poesia de Mite dfsio.r.
guel Costa i Llobera. El senyor Capdevila, amarat de l'obra del poetai seELS REPUBLICANS
guint pas a pas els batees de la sen
irnyor Lerrows ha remit uno car- paraula, aclareix
mis que no defineix el
ta seo antic d'Alacant. En amasseu tresor sentimental i els principis
ara, paria de reslat actual del
la seva estética, cerca les afinie licani3mc espanyol en els se- de
tato i le; influencies, copsa en un
!.; 1...mes:
sol esguard l'home i el poeta i eh
O se quieren convencer de que hoy,
ajusta a un pensament i a un paisatge.
rnäs espíritu republicano que Es un escrit de critica literaria que
aunque inconcreto y difuso, hay mereix ésser assenyalat. J. Caporg ar.izaciones, menos persona- devila segueix el viaranys d'us critimenos autoridad que nunca en ca seriosa. però gens encarcarada;
campo, y que dadas las candis de nuestra raza, que por su me- comprensiva, cordial, plena de suggestions.
roo inveterado crean sobre el filo
len-Rey
fantasia reputaciones Personales
o menos justificadas, hay que
la r hasta esos mismos defectos
. 55 y encomendar a los pocos hanque gozan de esa reputación la
Re Remete Maodonaid,
cia de tomar iniciativas y orPrimer, laborista anules, ha esr actos."
ADVERT1MENT a« una negra a 111. Poincari,
perf ectanumt cosvcssçuls que en la qual, oonetatant que Me
nostres lectors fàcilment halé- relacione franostritäniquee nq
ctdminat les cauta que esa obli- san en la mental tan ,00rdiale
«me s'havia engate dient, exabst enir-nos de ftr
•C°""kn'il
aracter politic. No
obstant, treinta presea la oonvenienola d'entme
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lar »n'orees Meseta» per tal
~ensogad, una Mana un.
oló dele meditemos Infamadonabo que Interessen ambd6a patIsi o respon a cap Malea detened- ees 1 rellenar l'anea amistad
osó que és el resultat de la ira- entre eleallaM. •
La Oemlasie ds Sato ha are
" troten ala que »O lepin
elbee. a Rerifn, milebrant ese
mitra voluntat modificap-lo.•
ault una remad Prelbatillar•
Un eonatinteat afleldihdel
DESMENTIMENT
g8 >e lle le relitakid Je ta so• veme aloman, lals que de mme
nada la 11~1M101 da pmee,
404:
Raspee*
amseirrar, que leo udpiifea- pasea he lieldelk,06.4.11el
lietet
letales el-amar Mediä, I inshe
*ah te's'ha eiegm 4 mame'
MI el rol "mi`
les**
arefillaabb
ellk• •.
*
advertir que la ~sisa acritud,
objectiva dama del: canvia
en el: Sestees centres etaititl
no tu vohaddriaussul sitlessid.
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Madrid no es ve pea aloe Mambla
atan 1 Pea'
ruin! una importänon enema. ala
de .familia
*me
va 1 prenote de nova Ilei
que angla.
nional que s'este . forstmal. una "gays. La* diddi
dorad per a
part del qual ha estat ja
l'hom., re
da a . vint-irada al president dell Directori un mayo.
militar pel director d'AdmintiEn el tullen
nt dele Alunimitó local, sena'« Calvo So- »mente se su
en la Bestia
lelo, que n'In presidit reta». setmanal, de
eduida.la innació.
terveneki de l'
nubles muniUniearnent per deolaraotame adpal a perfettilr, i de e6isione
fetos per alguna deis que han :cada quatre ame, funcionant
intervingut en el prenote, ala en la resta de'
una comíagunes d'elles obtingudes
satt de caeta municipal
metete mayor Calvo Manto, etta rielar execaUtu pogut saber d'una manera raErestablin per la grana proga el caràcter del prenote que blemai
referendurn,
te ara en estudi st Direetori. o sigui la rattflt 6 o desaproNosaltres, creient que a Bar- violé que ha thr onar el poble
celona ha de desvetllar un in- ale acorde M
pala en eile
tente molt mea viu del que ha ; pi-abismes de' e gran intealumna( a Madrid i &profanot Tes. Ate( mateteös fa possible
l'avinentesa de trobar-noshi la mudes pointer dele actas
ara accidentalment i la oonei- de rautoritat ininielpal, miteterna feta un d'aqueste Mes jaman! aliada" Evidentment,
amb un professor univereitari, en aqueit asedie, el senyor
el qual ens és ¡nomina l. oom a Calvo So•telo te ,e6 quan parta
coneixedor Ile la disposicid pro- de l'etperit demoeretic del seu
jectada, podem avui aterir ale :prenote.
n
lectora de LA PCBLIGITAT lea • Cont a . eierei sou s'instituen
tintes generals i alguna detalle el de regidor-jure el qual tinque s'atribueixen fonamentada- dré una part de lea atribuoions
ment a l'obra del senyor Calvo ale l'aCtual anillo i sera renSotelo i dele sexis eollaboraa carregat de tramitar i impone
dors.
les penyores als huta/sus per
Sembla que, realment, l'es- la:fracciona legal..
perit del nou projecte—tal cona
Al muge de la fiel municiha detestara' el prora director
d'Administrada lortal—de, si no pal s'autora« 1 es preveu lia
essencialment democràtic, wat instancia de cartea munielpals,
*a
i
eil afirma, almenys inspirat en per les quals . s pilan
un senil, eauniciPalista que grana enlate sm dran donar
permet de donar una més for- un regim propt - equat a la
sa y a importinenj a les seves
te vigeria 1 una mejor ampli- nmessitan.
Ea • maten cetud en les atribucions a la vida municipal, 6omiedint/aae-11 ore d'exeepcions,loeads, s'est auna autonomia fine ara des- biela que ele entume tradicionals hagin *leer raspeeconeguda en la leglalteió
tata majaneani !la promonie
nicipal d'Espanya. Musita au- d'un
expedient eme altre obtonomia es referen jaaturalni condietdi.que el de la
ment, negada a les Ifunoions ¡cuita
proas del fet,'4'e el* cospremias del klanntal.110que' n'es( -fitdiii.: delegado. aixf com aele
No tan explf es it' ha estat el
bucle lamba una ampliada de
facultats. adrt pm» ele aeoeds mire interlocutn. en parlar
i he resoluoions • munietpale d'hisendes tocan, havent-se II.
que necessiten una ulterior mala a dir que en aquest Re-

aprovació del Poder zentral o
del sen representant, elltovere
nador civil- provincial.
Una reforma certament intereesant i que podria °enviar
moltaells costurne politice. sembla que conté el projecte esmental. Tal com este formulat
seria impossible. per estar expressament prohibida, la destitucid d'Ajuntaments — practica fina ara tan corrent — ni
tan solament (a destituefd de
regidora; la destitució d'aquests
podria " fer-se només en virtut
de resolueid judicial. Si aquest
precepte prosperes, l'horitzó petate en vigillies 'd'eleccions canviaria radicalmeni.
Una altra reforma fa referencia a la variació dels recursos que es donen contra els
acords municipals; segons e9
nou projecte, record municipal
acaba la via governativa, essent, per lana impossible els
recursos davant d'altres autoritats governatives per haverse d'interposar direetament davant el tribunpl contenci ós-administratiu. Com a compensada a aquesta reducció deis recursos, s'amplia da possibilitat
d'interposar-los en quant a les
persones que tenen facultats
per fer-ho. AMI com en la Ilei
actual es indispensable que
el recorrent presenti un interes individual, lesionat, segona
el nou projente, en canvi, tot
ciutadà que vegi vulnerada una
hei o una disposició per un
acord municipal, pot interpoe
mar el recurs. Per a mas facilitar-lo s'estableix la gratuitat
d'aquest recurs.
Variacione molt importante
conté el nou projeote en quant
a l'erleeció de regidors 1 el funcionament dele Ajuntaments.
El nombie d'aquella di propor-

pene l'obra del senyor Calvo
Botelo i des seus eollaboradora seguia bastant de la vora
el projeete d'exaccions rpunidilate e l'es-ministre senyor
Gonzelez Besada. i que es donen grane facilites per a la
formada de pressupostne extraordinario quan tinguin per
fintadas la realltsacid d'impartanta problemas urbana.
• Quant als diversos problemes
politice que planten el fet d'estar ja redactil aquest projecte
i sotmès en part a la deliberada del Directora dreiem oponte de no dir-ne res. Hem de
fer constar, perb, que el senyor
Calvo Boldo sent un profund
afecte per la viva obra, per a
la realitzacid de la qual s'ha
voltat d'hornea prestigiosos,
eom el matriz t professor que
acaba de donaranos aquestes
interessants expaleacions.

Jordi Molino
Madrid, 28 poner.
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TARTARIN HA EXISTIT,
EXISTEIX I EXISTIRA
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• -.Per aix les potencies mes.
Inhumados en el mantediment
de Carnet de coses ornat pele
tractats de pau s'esfolen per
apuntalar ele muro mes perniosea. La Societat de Raciona, útil
per als ante petits, feble per ale
plets grasos, ha de limitar-se
a ¡notar, en el seu registre especial, els traotats d'aliança
que van signant-se.
Dos Untan si gnate darrere-'
ment tenen una extraordinària
importancia: ritalo-iugoalau i
el franco-tmoslovao. Essent
molt Importante tota dos, potser ho 6a mea el primer. Que
s'entenguin 1 s'aiiin els Governs
de Parfs i Praga. no sorprendrh ningú. Que s'entenguin i
s'elan els Governs de noma i
Belgrad, ja da mes sorprenent,

sobretot regint els destina d'Etina un heme com Mussolini.
Eis plets que podien dur una
guerra entre Italia i Iugoslàvia
han dut a una alienen ponnos,
susceptible d'esdevenir militar.
Això as una garantia de pan
per a neadevenidor pròxim, no'
pati per a l'esdevenidor Unnyli.
Ens fa l'afecte que Italia i fugoslevia a'han anta per no ha-,
ver-se de combates per les ata.

mes. Es jan ces sembtent al d'Ia
Mis i l'antic imperi d'Astrlaa

llenarla. que eren aliats per no
haver d'ésser enemics millor
' l'enedia per no hacer de chir
mistat al's campa de batalla.
Tanmateix, l'aliança italo-iugoslava as un doble kit per als
gavernants de Roma 1 de Belgrad. Ja havern dit alguna altea vegada que Mussolini ha demostrat fine avui mas condielene per a la política exterior
que per a la interior. Es un ar~rifa perbldtelent, i ideen
el salva de mona trencacons.
ha arrauxats que. a més. sexi
inintelligents; i noreste resulten ele m68 temibles, sobretot
per a aquellas coses que catan
encarregats de detengan
El tractat franco-txecoslovac
presenta un altre garantir. Estableix una aliarme sobre la base dama amistat i d'un coma
interès. Es una alianea del metete genere que l'establerta fa
ja algun temps entre França i
Polbnia. Les aliances franceses
tendeixen a assegurar contra un
possible retorn ofensiu
manya l'ordre de coses ereat al
centre d'Europa.
El Govern de air. Baldozin
teta cara Ilarga a Txecoslovàquia per haver concertat record
amb França. Aquest fe: constituja una novelat en l'esfera Internacional, peix que Txecosloemula, al revAs de Polhnia, havia comptat g enere amb la besivolença de la Gran Bretanya.
Per desfer el malentes —
passi l'eufemisme nene s, quo
as el millor politio de arurepa
d'avui, ha fet un viatge a 1.ondres, despeas d'haver Mema a
París el lente d'alterna. Quan
va arribar-ha Ramsay Macdonald acabava d'installer-se al
Poder.
Diu Benes que esté molt satisfet de les' converses amb el
nou primer ministre angles. I
ens decantem a creure que ho
diu sincerament. Cal tenle en
comete que Benes de entenderh
i no pas d'ara. de la reintegrada de Ulula en el concert de
les grans potencies, amb certes
condiciona. D'altea part,
Pu ten amable, i Macdonald es
tan bon borne. que por forea han
d'haver rdevingtit %mies.
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reinas en aquesta campanya Fina avul eta cosa ja 'abada 1
una necia porto/tetina que ea per ara ,el mdn beseantada 1
diverses ocas1on3 emprengue 1 abominada l'esveradora misè.
metro d'en contra la Moblada na suburbial do Londres. El
de barraques infectes que en dl- gean oomedibgraf irlandés Benverses barriadas extremes da nard Shaw ha fet una pintura
la nostra desventurada chalet esgarrifosa d'aquesta miserea
la deshonoren continuadament ble poblacid i de la seva ex«
i cada dia más.
plotacia en la aova ob,ra titadaa
•
T. Continuadament i cada dia da: .''Non Glet"; En Carlee Dica
mes, porqué d'ençà de les pri- kesse ja ene en eminente eina
meres campanyes denünciatb- mienta anys enrama: malta alnos de LA PUBLICITAT fine . tres eperiptors del continua.'
avui, que el doctor Mira les res- n'han fet el tema -de llurs enes
suoita, aquella malura, aquella agressives diatribas contra
lepra de lea barraques ha aula . l'Anglaterra. Dones, bé, mala
menta en lloo de disminuir. grat el recarregarnent de usa
Avui dia no san anicament al- grors que «tueste autora hte
guns indrets de la aletea ets deint catire al damunt de llore
atacats d'aquella gangrena, si- descripcions, aquel! infern lona
ruf que, segons denuncia ¡'es- dinero Pe un pala enonadoe el
rnentat doctor, Barracbpolis ja el comparem amb.Barracbpoe

forma gaireba un cinyell. un lis,
veritable salgo de la ciutat sa- No hi ha gens d'exageraeie
na; saga que no anira proba- en aquestes rattles preeedents.
blement a l'assalt, però que Tú 1 tú I hl 1 aquell altre que
avança no mamut lentament, fa t'orna vosaltres que tenia
sense interrupció, con) la ma- prou temps per pardee ategint
teixa gangrena, com la lepra aquestes retales mal girbades,
deis nmeells. Barcelona este lamba en trobareu, ei voteu,
materialment leprosa i ningil per comprovar la certem i fina
l'atenuació pejorativa de la nono cura de,,posar-hi reme!.
Els horrore de Barraebpolis va dendncia de Bar'racapolis
eón Inenarrables, per increi- que ara fa LA PUBLICITAT.
bles I per esborronadors. Son, Ni tan sola et cal, lector desmano solament un cris, colossal- gat, cansarte: per deu cèntims
ment monstruds de fesa huma- el tramvid et dellarli a la amannitat victimada, sind un temi- tuosa ciutat de Barracblpolfs:

ble crim de descuit, de lesa hu- en un air Jesús Usurea asea-

manitat victimable. La cine!. bentata
Arreu del man la crisi de
sana carnet amb la seas indipo- Phabitacid ha estat resalta per
toreada un crim contra
mitja de cases de fusta, de
biseló extra-suburbial, però
aquesta. es venja contagiant, barquee, de "roulottes", de vagene,
ele., quap no hi ha ha .
amb el veinatge i amb la permeabilitat demogratice, cada gut manera d'improvisar eme.
dia releer, de la ciutat sana, tea d'obra; pena mai no s'ha
e- dedeBsavrecregloonnyi
ro
Vla ti.Ih.ollreart
.fes hrrors múltiples de Bar- vi
ad:
ruga e'
ractrpolis.
des
dé
fa
tants
ann,
des
de
Amantes horrors, somariament enumerados, san: les ti- n'OIL lempo abans de la erild
fbidees, el raquitisme, la tuber- de l'habitacid, consentim, canculosi, les nialalLies veneries, didats a manea eds bercelonins. tal:amonesten, Les Corta,
l'alceholisme, les oftalmtes: la
Pequín, Montjuieh, etc., san les
tinya, el parasitisme. l'idiotisme, la lepra, la verola, la monjoies de la »sin ciellitat.
Cal, d'una, vegads, reaeoionar
sarna... la bruticia... i prou,
per abreujan no pas per aca- catara tetes les Hines «Molla
giques,
conseqüència fatal de
bar.
les altres qub ene han acolaLa miseria i el dolor d'aques- dult al masellisme actual. Caltes immenbes extensions de ao- tire. per sempre inda tenla'
ves, barraques, galliners, tan- present — per damunt de tot—
das, caixons i altres precaria- que un llene no es pas una co-.
sims cataus on mengen, dor- ea per al Canyet, ocian fine ara
men, emmalalteixen i moren havem volgut creure: sind que
quantitats exageradas d'hu- an home la un mi:5n. I si aquest
mane, de cosa dantesca. De ve- borne da un cata/ä, haurä d'as.
gades aquests desemparats han ser quelcom de mes estimable
de fer torn per ocupar un ma- encara. ,
tear pe. La promiscuitat més
Joan ime
escandalosa es cosa corrent i
atapeida en aquestes Hodrigueres i rateres; social, la pro-

miscuitat més mortal, de mort
de delate un home sä dormin:
amb un filio o amb un moribund, en la pesa que alhora es
cambra mortuòria, menjador i
cuina... Es freqüent el ras de
l'habitada que nomas té cabuda per a un sol Hit. Un Hit
que fa de jaç, de taula, de
seient. d'armari... El dinjugue,
maridat o no. espera a la porta de in capee. note ele estels,
que Peltre estigui acotxat per
enquibir-s'hi al seu torn. curant de no desplomar el Costra
emb un cop de cap etorrollat
o d'enderrocar les parets amb
un cop de coMe.
De vegades ele Ajuntaments
escolten aquestes den/flejes i
les atenen. Van a Barraebpolis, desahucien els tunas habitante, ruixen de petroli uns
guante metros de Relliners i
colomars i hi callen foc, flamee
purificadores. Per?) cap Ajuntement no cura de reedificar to

Converses 'fi lo -

'ógiques
" La Diaecció general de Correos t6
inters e» fer públic un fet plausi-

ble..."
Nomines bautices escrit: "o fer
tabla un fe/ plausible..."
Ha estat demostrada re glabais ea ei
catalä modern d'una forte tendeacie a
rcemplaçar en per o davant ue verb
en infinitiu quan aquest fa de cometement d'un altre verb o d'un acta:edil.
"pensar i'11 una cosa"; pecó "pensar •
S dama
fer una cosa"; "entretenir-se a

cosa", però "entretenir-et . *.fer ala
gana C014 ". Aquesta tendencia it tan
inrta, que els casos en que la llenad
uns en poden atribuir-se a tasa imitada
de les construccions multarles torreta
panelas. Això aconsellaria ja l'adeuda
sistematice de la prepara:id o denme
ele infinitius complementa
Pea, hi ha encara una altra drenasdada da ene ha de decidir a rebelase

uesé en devane els influidas complemente:
que substitufs les barrirded
cremados. 1, es ciar: e
él el fet d'haver estat adoptat pele
que eli nos 1 ele Hales, ele tothom l'infinitas preceda de as amb
leprosos, els variolosos I ele Ti valor d'un camama:u:tal de tenis
tifilitics incurables o alga al- (Ex. : "en amar je, tots l'alearen"
lre en lloo d'ells, 'tornen amb Adoptada aquesta construcció, is
les seres quatre campanea
*atiene periüte da/metes m
retan., mas afrosa, si de possi- un infinitiu quan apeen fe de comete.
Die, Si barraca cremada.
ment„ seda que dual Mes tse
Barraebpolle no Si pas una tenis ces ua esseeleanzat 1 um de
chiba Improvisada per reme nrimeie'eirewestamit es albea kla.
d'avaricia o de pobreaa «tre- vors Pacer «prestado de la estás
na , sind bpar mono de man- manen meberi wit teTtetile
canea de sopladas. La merla es perales a ea* risildiis
amen' lob majad la eigaitimaga tagemples barraques no eón ploma sea megmlei6 ea,
tramas mota
eiadiudd, sind
de
P0' ,ebta
'Jailibt mis mat em tot
abre Irún @Merman apto cura
el qm "ere eadportitpallar la erial de lee balata. drapee sacie e . la
lese , in :relama lea
4otur que pateta Riseedonaend b laftaides Sibit:i *Mame IN
Mea,
Aeseli
d!j
p hito
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Amb aquest tito! el doctor Chilote fulmina ele quite 1104
Inamovible&
Mira h et Buera una emoolo- ga a puna etienute.
nant
ya el 3410141tIltri - Perd si be in eert -Tu les
"Justio aocial", cempanya altres ciutate pateixen la mea
'L.' Europa novella es un ediftel encera .freso, i la seva solide- que ha continuat el brtilant ce- tema erial d'alentado» que
sa es dubtosa. Si un dia un mur *cresa« que signa MI do Red- pateix Barcelona, en cene 1104
flaqueases, una gran part de l'e- dls. El benement doctor Mira mes a Barcelona es dona ge
el ,senyor Clot de Medalla han Barrubpolle tal 'de' *almea.
ditiot podrt ensorrar-se.

Quanta anys fa que hem llega el
"Teruel" de Daudert Segurament
eh anys han enriquit la figura' d'aqiiest personatge amb vaguetats i inspreciamos delicioso. Es pasable que
una relectura ens fa mea mal que be.
Prudentment fina ara ene han ab .A. Revira I VIrelll
tingut de fer-la.
I ara resulta que aspen personatge
que ha fet tanta fortuna com el Qua.
''" "
xot o can el Don loan, no és
permutes imaginara lb exiitit. Era
AQUEST 'NUMERO
fin de . Niel" cera Bandet matear.
No-es deis Tarado, sinó Raynaud.
bo, esmerile; tenia h radia dele HA PASSAT PER,LA CENcional a la poilaeld; de mane- vienes
iMva aventuren fabulora que, segOlf eäleuls aproxi- sa*.
SURA MILITAR
mata, Barcelona I Madrid vinD'altraltide, Raynand era fort, ami)
drien a tenir de aelzanta vuit
mneetulantra eepleadielle, que po- 1111191101111111111111111111111111119110
a setenta regidora.
P
aseas per dsetre un boa
El sistema d'elegir-los vil 'untolame
sm co, de peny i .que no sabia els erutan' no haguessin descolen l'hetambé me«, Canviat. Una quie•tilitur per fer mal a mea mema.
me que serví de moda/ a Deudo. em
ta Part aproximadament serien
El vadee a Materia gambe Si can. de Ilei CreeTO que el dedil manta,
dimita per vot corporattu
aunad el ye lee un cop i ea ve
Mi ha Tarad». hi he tartsaliesdes.
resta per mitjé de sufragi unas =h
etabela vida atimakslimder
.ha coma te:saneadas. Motea eme
versal,* sepan el sistema de
-Me no ha netit ami robra te Dende

representaran proporotonai per
tin-dele mètodes inde Melle di
ur .Øm 5s
predial,. vilt MI*, Mira, resiadellaterb
passant releetdr 'per nana ea- oni. fiar*.
'bina on elonen2111 MIllareta ,de
• Or . que.
abtalighliettli tea pialt.. •
Silpfielfse iée 'reSeetell
mti
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DURES DE I. ESTAY
-0'75ri
Interior 4% A.

Anrentlaa

nenteriuse,

Mercat de Borges Rimes
Oftelnea provisionals:' Ram-

bla de Catalunya,
«kanes en !Maldecid: Font,anella, O.
Terrassa: Font Valla, 1411
Ens encarreguem del canvl
dels Bons del Tresor„ venciment
4 de febrer . Sense comissió salvara avis contrari dels nostres
ciento protedirem a la renova cid dele Bons qu'e guardem en
dipbsit. Negociem els cupons
venciment 1, 4 i 15 de febrer.
Admetem valora en dipòsit o en
compte corrent, amla numeracid dele Mole, sense percebre
drets de custòdia ni comissió.
En lote dos casos tornem ela
mateixos Mole rebuts en el MOment de sollicitar-se.

(Leves ¡C, 1 S. en Ch.

1

BANCA, CANVI, VALORE
Rambla dii Centre. auno. 8
elefr,ne 1 240 1211 A.

•

Blat blanc, de 23 a 54.
Idem roig seca, de 26 1,17.
Ordi, a 13.
Civada, d'II a 12.
Panis, de to a 20.
Faves, de 22 a 23.
Fesols, de 55 a 65.
Veces, de 26 a 27.
Preus per pessetes la quartera de
quatre dobles.
Llavor d alfals, de tu a 20.
Patates, de 2 a 250.
Preus per pessetes els lo quilos.
Alfals, de 5 a 6.
Palla, de 3 a 350.
Folia d'olivera, de 4 a 450.
Garrofes, de 850 a 930.
Preus per pessetes els 40 quilos.
Gallines, de 6 a so pessetes una.
Galls, de 5 a 10.
Cornil', de 3 a 5.
Ous, de 2'75 a 3 pessetes dotzena.
OLIS D'OLIVES
Fruitat extra, de 48 a 50 rals.
Fi, de 39 a 40.
Corrent, de 37 a 38.
Preus per quart6 de 3900 quilos.
OLIS DE PINYOLA
Groc: do 1 3 0 a 135 duros.
Verd, de 1 20 a 125 duros.
Preus per carga de 115 quilos.

12 *ESOS TEI1411111

»SU' PUJOL 1 PUJOL
Versara, 5

I%

te

EL

LLIT

DE

Tel. 6188 A

tft

METALL

o

Ii

val

11 UNICA AL MON QUE TE MUNTAT EL NEGOCI
EN AQUESTA FORMA
•
1150 1500551V
__
12 MESOS TERMiNI

SOLER i TORRA aMAN4
BANQUIERS

ltAMBLA DELS ESTUD1S, 13, 1 BONSUCCIeg g
n••n••n•nnngeb

• ;.

CUPONS • GIRA - CARVI

liudo titudi,Cu p ons vancimenfl
J Obhgui p i del Treiór 5 per 100
sit 4

14*

bus • . .
Maig

511K

Trullo:, 7% 0991.
raoroon preferente,115

.
Mstrop.
7. alamp e» 4%
Comallzael4 4% IV
•
0.

los.

Xeixa, a 235o pessetes la quartera
de 55 quilos.
Forment, a st pessetes la quarters
de 55 quilos.
Civada. a 33 pessetes els roo quilos.

Ordi, a 335 0 pessetes els too qui-

los.

Mercat regulador d'Inca
(Mallorca)
Ametlla, a 315.
Mongetes. a ton.
Fesols. a 119.
Cigrons, a 52.
Garrofes, a ro.
Moresc, a 39.
Ordi. a 30Se•
Civada, a 30.
Preus per pessetes els 100 quilos.
Figues cantines, a 510 pessetes el*
quilo.

Figues bordissot, a 9 ídem ídem.
Pelea abarcoc, a 05 pessetes la
caixa.
Porcs, de 23 a 30 la /Ova.
Safti• a 3'95 pessetes l'unça.
Oue, a 2'7n pessetes la dotzena.

Mercat d'011a

p.

isaisima~~

1.1.1.18
.11k1110$

Sants Pere Notase. confessor i fundador ; Tira- i Cir, manita,
i Marcela, vídua.

L . L. ül

1111 1[131 [11111 i
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CASA ROSICH

5e7

(ira

e/piltra
Telefir
anund
ile9

rensie

RONYO FLOTANT -- DILATACIO D'ESTOMAC
EMBARAS - CAIGUDA
DE LiA MATRIU

VARICES
MUTILATS GEPERUTS
DEFORMATS
APARELL ELECTROMAGNETIC PER A
SORDS

UJTEMB 111 1111101 1
131111 PM 11 NI 1111111LIS
11 figal
L'extraordinaria popularitat emitida a Espanya pelo
Establiments d'A. CLAVERIE, de PARIS, els mes importants del más en el seto
genere. és únicament deguda
a la incomparable eficacitat
de les seves especialitats, a la
minuciosa escrupolositat amb
gut aórt preparades estricta.
ment d'acord amb les necee•itats de cadascú, a la formalitat, honradesa i competencia amb qui sint aconsellades
i a la modicitat relativa deis
seus preus.
Consulteu amb tota confiança a A. CLAVERIE, de
PARIS. en la seguretat d'ésser degudament aconsellats o
desengan y ats en legítima defensa dels vosee> interessos.

esq, Paubourg Wat-Mar&

Hiscia's 1, tUltils
PARIR (Frasee

erme•mwdffle.,

"El cola",
per haver-se apoderar de quinze pea.
eetes d'una porteria • del carrer d'ArOdies ; el noi Vicens Llopis. que !savia marxat ele casa els seas pares:
Joan Rodriguez i Josep Beleheu, per
haver pres unes bienes del moll d'Espuya; josep Llaurad6 i j'orne VaIlms, per hacer rebat dos sacs de coló,
i Manuel Rodriguez i Joan Hernindez. per haver pres una mäquina d'escriure al carrer de Resselli.
Ricard ladea ha denunciat que del
seu domicili de l'Avinguda del Princep d'Astüries Ti han desaparegut objetes per valer de 1.5e 0 pessetes.
Pilar Plaza ha denunciat que del
SeIl donticili del correr de Girona
han pres 500 pessetes.
pasead; Lluís Larrumbe (a)

Ronda de Sant Pero, 7
Plaga de Eta. Anna, 9
TapInerla. 33

HERNIA /
I

A L S!

CAPES

Demaneu a tots els colmados
Caleta ~tu.

PERMANYER

paquets; puresa garantida.

Les mestresses i eta mestres inscrito
a l'excursió que l'Associació Barcelonina de Mestres Oficials té anunciada per al dissabte vinent, sortiran
d'aquesta ciutat a dos quarts de nou
del mati per anar fins a Silfo amb
el ràpid de València.
Es reuniran un quart abate a l'estaci6 de Franca o al Baixador del
Passeig de Gracia.

JOIES. VERITABLE OCASIO
O objeetei asida de tetes &aseen. PPOU fix. Tallero. ntim di

ES TRASPASSA

MAGATZEM
47

MORT SOBTADA
Segons una nota facilitada • "jefatura", Sor Maria Santo Domingo,
de nacionalitat portuguesa, que viallava en el ripid de Madrid a Barcelona, en arribar prop de Sant Viceno va tentir-se repentinarnent rnalalta, morint al cap de poca •estona.
El cadáver de la infortunada religiosa va quedar dipositat a aquella poblad& per ordre de l'autoritat judicial.

mol Ir
te>
tris Jadean

PURE

De rejii.getter pnippainat
1411•011; 111effl Per* 1111 amilanad:a** OngiPtici6 4. Pele

DENUNCIES I DETENC/ONS
. Mas set detiugutat
Ten& Garrida Urde (a) *V cota"
nuolie mar de .lea nena onnej
• Miguel DB I a ha Padair me, del Talio d de de • areastr

4111221tietral 4,

PERMANYER

Ion ateetltuun 4. la
lattänola maten'

SI me

-'OriVERA DE ORO'. -

per

lea

aha

Can
In

COn

nyo

1333-33.

sangra

Tit 1476 R.
IDO, 11

El Centre Excursionista
ti anunciada pelo dies • i
vinent febrer una munió id
senyy, sota el següent itinerve
Balenyyi, Brulf, Coll - Formic
Andreu de la Castanya, C
Cinc Sous, Matagalia, Sant
Ermita de l'Arola, Viladrau,
cíes, Castell de Montseriu.
Breda.

Pel
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her

pre
nie
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ver

„,
21

fi

ce

fn

El
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leguas gette.osa: cate LO

al

CAMISER1

ei

SANS'

Babó

!Aguarla,

Vds toseiu. Eviteu i cureu
equesta dolença amb les Pastillas Bertran, aprovades per la
Inspecció de Sanitat. Curen, a

Gran iSilfill

O

ØD corbitri

4.10

EL FERROCARRIL DE 3fA.
SA A BERGA
Segens telegrama rebut ah r a.
vern civil els viatgers de Ma
Retira lean de ter transbord e
ver hatert demperfectes un pera
quella linia rtte hi ha pelo en
de la primera de leo ennentans

mis, lotes les afeccione de la
bota i de la gola. Venda: Jun-

queres, fl. i fermireies ben assorfides.
,
-

SITGES

ti

blacions.

Clima temperat

Lee obres de reparaeid dorara

m dies.

OH HOTEL MUR
Tot

esde

rtnie

de
guel

nyellu, Cuellos de la Marca,
negre, Pineda. Ripollet, Saat
d'Esvern, Sant Martí
Santa Margarida i Monjes t
(Sant Martí), earreapenenn

ESTUFA

de moda "MARTCEL*

1

COMISSIO PROVIN
La Cornisai6 provincial In
patzat ele inanime dictamen
posant raprovadd i finima
cometes municirls de Cok(

Calefacció ideal

RESTAURANT ROYAL
$1.16 de Te
rada die te dansant de 5 a dos
quena de 8. 1 dinar' a Famer1cana, de 9 a 1t.

Ronda do Sant Antoni.

de el que bayos d'usar
seva excellent qualitat,

En la darrera reunid, general ordlnir:a celebrada per la "Asociación da
Representantes de Cerealea. Legumbres y sus derivados", de Barcelona ,
fnu nomenat President honoran En
Miguel Casas i Marturet i en virtut
d'aquella la Junta directiva ha quedat
constituida de la següent forma:
President. Agustf Girali Baixerea;
vice-president, Juli Esteve i Martí;
secretar:, roan Sobreroca Llop; vicesecretari, Alfons Anís Borrull; tresorer, Joan Campa i Ferrer; vocals.
Joan Grau i Bofill i Gabriel S'alardeo
i Vich.

Valdnola. 345. 11154•n 747 3. ?

t.etri
yeti:
leo

Ja d

S

Dipòsit: Passeig de Colomb, Z.
Telèfon 2828 A.

bel e

p001
al ir

pipAlf uEs Ferran, 14. Casa

L'OFICINA, MUNICIPAL D'IN
FORMACIO
A l'Oficina Municipal d'Informació,
durant l'any pum, hi acudiren Va«
persones per tal d'obtenir informes.
Entre aquestes persones hi ha franceses, algerns, entieso,. australians,
canndenCS. alemanya, italians, SUi5505,
ruinas, belgues, holandeses, crees, austriaco, portugueses. hongareses, donosos, serbia romanesos, ¡rabo,
argentins, xilens. venezolans. ianquis,
turcs, xineoes, portortiquenys, cubans,
brasiters, rne4cans; japonesoS, india
i bülgars.

irinv
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la (

Entrada Ilion

BIOMBOS CLAPc

t 16

El. PAPEN DE FV1111

LA
PINACOTECA
EXPOSIO10 PEVAIRMENT

BARCELONA

en

partitura da magnifica, per
mareos i yankee de aceite;
tablea eón molt bonics i
donaran %lec a qut es llueizi
cellents interPrets que 1
contractats.

A lea cases deis senyors es bes
Chas-Son, etiqueta verda, sec.

impermeables
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tot e
tal e

i del matriz intensa Non/-

OPTIOA ECONOMICIA - Aros, 3

Kosich, S. A.
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Arribades de la sumans paseada
per ranció did lierrot: •
Oli endalin, 54 wagon.
Ideen pile, 4 idein.
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'41'3 61u5110wnt beaUla 6%
10115 flote! AM 5%. • .
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01.1 D'OLIVA
Corrent bo, a
Idem superior, á 23043.
Chiste fina, a 282'60.
Idem extra. a 304'34.
Preus per pessetes els roe quilos.
Preus sostinguts, ami) mercat encalBARCELONA, dissabte, 2, 1
madissim. •
diumen g e, 3 de febrer, de
OLI DE PINYOLA
I
ro a 1 i de 3 a 6, al Oran
Verd primera, de 139'13 a 14347.
Hotel trOdent, Rambla del
Groc primera, de 15113 a 03652.
Centre, número ze.
Idem segona, de 139'13 a 14347.
SARAGOSS A , dilluns, 4, de
Preus per *metes els 100 quites.
3 a 7, i dimarts, 5 de febrer,
Un g e envite
de ro a 6, al Oran Hotel de
COCO
DE
OLI
•
l'Untura, earrer Jaume I.
Bine amb cavas, a 130.
MADRID, dilluna, 18, 1 di.
Coehin, a sig.
mano, 19 de febrer, de ro a
Palma, a lee.
6. al Gin Hotel Madrid,
?reno per pessetes els rae gallee
ostrer Major, número. 1.
OLrbE LLINOSA
Talleu aquest anunci per
Cru, a arre.
recordar-vas millor de la daCuit, a 3o8.
ta que lo intereso'. .‘ -,
Sense color, a 33e
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Pastilles Laxants

confort. Servil ImmIllorable

LES OPERETES CINEMATO

Dr. ESTILLA

GRAFIQUES
Acabant-se el dia 3 de kbrer el
contracte de l'empreu amt el Palace Cine, per demolició del local, i desitjant que el nombró, públic que

MALAMIES DICESII
Diputen 292. 1 - De 3

acut diiriament a veure "Mis Venus" pugui trobar mis varietat en
l'espectacle avui, dijous, a la nit, es
reprendra l'opereta cinematográfica
"La prehibició del bes", que també
s'havia estrenat rany passat als teatres de Novetats i Victdria. Les exhibicions • d'avesta opereta es donaran alternades arnb les de "Miss Vedia.de les
nus" fins diumenge, d

Bucreres de eristall, a
padora i ansa de metal!,
nlquelat, al preu inereible
1'25 pessetes ne els
comprar sind a les Vence
Lluls INglada, Rambla 5'
Flore, 8, t Ronda de Sala
tont, ti.

representacion, eine-musieals.
'La prohibicid del bes" ds un aseumpte n'oh ben acabat, la música
ds del mateix autor de "Mis Venus"

L
No toas% uds.
Pronta pestillos
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DE FRANÇA

is a fa Caen lis.
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alskriala triada ad a
la tealuirli It ladro

del eisistre i et reos eiliberedes,t Reite!,
set les post: •

Berlin; 30. — Irlanda ha seeeptat la invitació que li ha dirigit Anglaterra per tal que assisteixi a la Conferbnoia que
tindrà Coa el primer de febrer,
a Londres, encaminada a estudiar la qüestió de la frontera
ulateriana.—Revas.
TERRATREMOL
Dublin, 30. — El sismbgraf
de l'Observatoel Rathfarnam regieträ abur un violent terratrbrnol.—Havas.

la Cambra, el ministre de les
Tegiens ah:heredes, després de fer un
erei deis seas antecessors en el dit
áff te, declara que les pensiona d'indeonitracie per les regions devasta-

s'elevaren a 146 mil miliens quar.
t.; res: de la vida es voleara a la see atajar eleració, però que ara, despies duna nova reviste, s'ha pceut rede: aquella xiira, pujant en Cactuamil milicuu les pensione
liot a 8:
del

aquest purtieu ar erran condernaals a expuleie.—Ilavas.
MORT DEL DUC DE MONTPENSIER
Parte, 30. — Comuniquen
dee de Clermont Ferrand que
ha mort el due de 3iontpen3ier.

rhademaitració. Fu constar que va
1,5er ell qui presentà /a resolució de
ccatiatiar eraluant, repidament, pedo
equitativ a . els perjudicis de guerra, i
nferinose novament a les pensions,
„unq:a que :eran castigats amb pera beverissimes tots ele que cobren
;er.sions indegudament i cometin irreesla:dtr,ts d'aquest genere.

LA QUESTIO DE LES ZONES
FRANQUES ENTRE FRANCA I
SUISSA S'AGREUJA
Ginebra, 30—E1 conflicte sarga fa
temes entre Seden i Frenen amb
motiu de les anomenades eones franquee anubla que ha entrat en una
fase Mis aguda que mai, a jutjar per
l'actitud d'alguna -periódica importante.
Pe/ que aquests diuen resulta que
el Govern suis iusisteix en qnè les
mesures adoptades per Frenen en

aebuta els atece injustos que
te el roen dirigeix sovint rontra els Governs L l'administraele, i precisa la seva
en la Comissió de regions
cié en
allibera de s i en la sots-comissió
d'Esla d'investi g an:5 anomenada
peculado!» . Din el senyor Relels ee que quan fon cridat per
apesta última, cria que l'inerregarien respecte de les eseernla cione que es teten sobre
neneione. pelee que DO va
eievenir aixf, consultant-ee'l
eit eareent per a les avaluacions
le perjudicis originats per la
fuera. Com es recordare, algstores fou quan se suscite la
ceceó de /a incompetencia de
la Comiseie d'Eeperulacions.
ladieposicid de la qual ene vaig
posar quan va recaure I aeord
afirman! que la Comissió d'Es_
teculacions continuarla tenint
les mateixes atribucions que
abans. essent controlada per la
Cambra.
!Diem; el president de la soleeVinvestigaeions,
• comissie
!Icor Verlot, el qual elogia la
ii;ealtat de lote els ministres
IlUs han passat per Reeions alle
berades, i fa constar que secasre va trohar en l'actual ministre Ilelhel un eollaborador
agae i actiu.
M. Reibel acaba afirmant la seva
confianca en un acord entre el Goma i la Comisió de finances per
ala redacció del text icorporable al

aquestes eones manquen de legalitat, per ésser contricies a la Petra i

esperit dels tractats o convenis que
regeixen l'assumpte, 1 que, per tant,
el que ha d'éssre sounes a una propone d'arbitratge no 360 les coropensecions a que Suiasa tingui dret
per haver n'anea pece aquestes mesure:, que es el que vol el Govern de
París. sine el bus mateix de la qüestió, es a dir, la legalitat o illegalttat del fet per França en suprimir
de Jet aquestes eones portant fins a
la mateixa frontera franco-suissa les
Untes duaneres franceses que alune
separaven les esmentades eones de

França.—Havas. •
EL .21 CONGRES NACIONAL
DEL PARTIT SOCIALISTA
Marsella, 30.—Aquest metí s'ha celebrat Cobertura del al Congres nacional del partit socialista.
Entre els delegats estrangers figuren els senyors Vandervelde, ex-ministre del Treball belga; Perard, diputat belga, i Winter, vice-president
del Senat txecoslovac.

conciliant així les aspiraCambra, la qual acorde,
arte teguit, lliurar a la Comissi6
It feems el contraproieete del diputa Deyris. segons el qual caldria
tiritar totes les indentnitzaeions pa que siguin superiors a 3 00000
sp
iares—Hayas.

Els alees delegase estrangers arribaran demi.—Havas.

de la

ELS JOCS OLIMPICS DE
CIIAMONIX
Chamonix, y. — Provee de gran
fons de skis.--3o quilòmetres.
1, Hang, noruec. 3-45-42; 2, Strometad, !lo m ee, 3-46-29; 3, Grobtumstatten, :lomee, 3 - 47 - 46; 4, Mardalen,

EL SENAT APROVA EL PROJECTE DE LLEI CONTRA ELS
MANEIGS 1 ATEMPTATS AL

CREDIT NACIONAL
Paris, 30. — El Senat ha
tprovat ei projecte de ! llei contra el; maneigs i atemptats
entra el credit nacional. Ele
,i. ;rangers
delinquente
en

noruec, 3-49-48; 5, Persson, suee, 45-29; 6, Alm, eure,
En els dos matchs d'hockey jugats
aquest metí la Gran Bretanya venç
lielgica, per 10-3, i ql Canadá ven;
Suiesa, per 3 0 -o. '
Hi ha hagut un accident a la pis-

Or d'entrenament de Bobsleighs, a

estrangers

EL VESTIT NOU
En 1910, quan vaig complir
C. ! relee anye, vaig eseer protagonista d'un drama.
No recordo precisament si
fou pel mare
pel maig. Pete era un dia aeeolciat, un d'aeueees erriluernadors matins
Ja nieva Magnagreeia. Ilavent
rete de casa, com de ceeturn,
er relees comandes que, seWO s sembla, nomes perita fer
vaig adonar-me que les
mane t els broeos em feien ato55 Vaie provar de ficar-me les
mane a les butiraquee, però no
lti trobaven be; a ig Provar
(te eieje-er_les pengim-penjarm.
q Ue O . 12101e;,- sin com els eemhles be. segons el inoviment del
en s, perl s'enredaven amb l'aIn erieana. Vaig plegar ees bracem in'havien eneenyat a
re eeola, i eta vaig donar eociple que era ridícul anar d'aque1:5 guisa pel carrer. 'Vaig int entar eonjuminer-in'eis rera
reep ailla, cene 110 havia vist
Irr a un vell canonge
qu e lee bava cada tarda, a paesei te, Pe*
vaig vetare immediatament
q ue alió nomas 110
teten esta
Vells eciebals i mal-carate. En
fi, bravos 1 mane devingueren
Per a in i una obsessió. Ene semi/lava que onsevulla que ele ponis. tethom harte d'ademar-11'bn
LTIure-s'en. Illillor, cent vegaun, que no n'Impela tingutt
Ment restant tornar-ml
¡Mari i mbäntrop. En Doc.
" Itar Pel ciara amb tinta Int•
Pal anca i tantea preoeupiOle% ~mis togeadisen,d111e

%rito"
t»acdonald emití »fi lb 1
M. Poincare per refermar- kker up purd
ido ittiks di be114111111111MI*
altre cop l'Entea

Mi .
t

.

.

..•n••n•

pues, 3a—En la cessió que celArà

Antologia de eones

iiIiNM

Per Ismaele Mario Carrera

(Itólia)

hores n'havia tingut costum i
inclinarle.
El meu pare, que em vigitina i que potser fina em comprenia i tot, va comenear a empenye-i» cap a la gent, volent
que acompanyes pel carrer a
le3 meces germanes grane, que
dones provee de les meves bolles aptituds musicals: tocant
i cantant en públic i fina que
declames versos. Però jo no
sabia cantar i tocar només que
quan era de nit, quan els nume
celaren apagats i !les 'metro
eomitives joioses corrien per
ci per llä fent serenates. A declamar versos només hi realxia en la meva cambra, que era
el meu estudi 1 àdhuc el de les
meya germanes. A davant deis
altres em tornava vermell, barhonejava 1 em comfonia sanee ventee quan no feia coses
pitients.
Una segada, per divertir-me
i fer Teixerit, vaig dir a una
senseire, enfloeeda l guarnida
rom un pell-rejn, la qual esteva molt de la uva %engome,
que ein semblava un paó. La
eenyora es va ofendre. Una alIra ve gada. sernpre per fer
J'eixerit, vaig alargar la mä
fina al coll wat« d'ena amiga de la meya mere, 1 em ni/
guanyar una bofetada...
Quan eslava a punt de fer
calme saya, la loen germana
grano ,, mear.
Al meu paid, abeh de casar-se
la filla gran fa el metete efecto,'
en Mi musa. que u» pedrepi

asbaleen una lamine
da; tr
., •
las mlo,

La resposta del cap del Uvero fria* : El Comitb de Miss
arriba a Bario i celgbra la primera sedé : El Uvera
alemany tem no poder pagar les

despeses d'ocupació

Pana 30. — El corresponsal a
Londres de l'Agència Haya, die dos
el primer ministre, temer 31acdonald, ya escriure recentment amb
monee d'ésser elevat al Poder, una
lletra personal al president Polea
creé, assegurant que fan tot el que
eigut possible amb l'objecte tracenseguir una repleta solució dele pros
blemes internacionals que interessen
ambdós palmas, siguin les que siguin
les divergiesen* de antan dcis re."
pectius Governs en ço que es refereix a estuches solucions que"acon.
seguir - les calgués.—Ifavas.

din que en Is carta que el 'mor
Uaolonald ha adreçat al une« U nare, el primer ministre beitinie nota,
amb sinceritat absoluta, que les relacione frunce-hrithiques kan deixat
d'asea tan cordiats com tren alune
Mudo:mal cate disposat a anular
negeciacions amb Poincard per tal
d'arribar a un arrulament emplea
terminen i definitiu i espera que
França manifestará un espere conciliador igualment al que el senyor alee
donald está disposat a dedicar a qualsévol aeetimpte important que se set-

•
citi entre les dure potencies.
El "Da Telegraph" almea que
el seuyor Poincare ha contesto anal,
una carta redactada en termes de
sinmatia envera Ame/aterra, carta qu
Pennet \confiar que la discussi6 de
Tes decaes qüestions pendente de solucid ha de deeenrot-Ilarse en tan arabient mes favorable.
L'esmentat periedie dedueix de tot
aixe, que ban quedat empreses les ne
goelacions directes.—Havas.
EL PRIMER COMITE -DE TECNICS ARRIBA A BERLIN
Berlín. y—Ha arribat a aquesta
capital el primer comité de técnica que
presideix el reprssentant amenice geneta! Dama—navas.
ef'KENNA TE LA INTENCIO
D'EXAMINAR ELS BALANÇOS
DE DETERMLNADES I IMPORTANTS CASES BANCARIES
Berlín, periòdic "Les vuit
del vespre" anuncia que el senyor
ACKenna té la intenta& de demanar
••••••
al Reich autorieració per examinar
conseqüència que el capitä de l'ea els batanee de determinades cases
quip trances. senyor De Lafregolie- tundirles impor.ants.—Havaa.
re, es va trencar un braç per des
S'ANUNCIA LA INCERTITUI
llocs, però, afortunadament, el sru DE PODER SFBVENIR EL GOestat no inspira inquietud,. — Ha- VERN DEL 11EICH LES DESyas.
PESES D'OCUPA=
Berlin, 30. — S'ha publicat
CHARLES MAURRAS CONDEM.
un comunicat oficiós anunciant
NAT A VUIT MESOS DE PRESO la ineertitud en qué es 'roba e/
Parte 30. — La Cambra ha ministre senyor Luther respecte
la posaibilitat de procurar-se
dictat la seva sentbncia en
preces dit ''de lee Purgues". diners per subvenir les despeses
Charles Maurräs, director d'"Ae- d'ocupació- — liaras.
tion Fran‘aise", ha acial condemnat a vuit mune de pulsó; EL PRIMER COMITE DE PEMartín, a sis inesos; De Lor- RITS CELEBRA SESSIO PLENARIA
geril, -a quatre mesas, i Delvolve, ha estat alliberat "ates ELS PERITS S'ABSTENEN DE
FER DECLARACIONS
que bi ha dubtes". Charles aleurräs, com recordaran els nosBerlin. 3e.—Els perita del primer
tres lectora, es presentä volun- Comité han celebro aquest enatf, a
tàriament als tribunals com a les once, sessió plenäria, consagrada
eignant d'una ordre donada als exclusivament a fixar el tnetode de
Camelots per `purgar" amb
de riel els untes de Marc Sa- trePbearldemi ha estas assenyalada una
pelen que celebraren una reunió. nova sessió plenäria.
L'ordre era donada, en realitat,
Fine ara no ha estat eetablert cap
per Miecim Real del Sarta, mu- contacte amb organismes alemanys.
tilat de la Gran guerra.
Provisionater.ent este aseegurada
• -

151. POINCARE REP L'AMBAIXADOR DE LA GRAN BRETANTA
Parle, 30.— El cap de/ Govern,
.5enyOr Poincare, ha rebut aquest
coatí lord Crew, ambaixador de
Gran Bretanya a aquesta capital.
Es creu que en aquesta entrevista
es tractà de la qüestió del Palatinat.
—Hayas.
LA RESPOSTA DE M. POIN•
CARE
Paria, 30.— A la carta personal
enviada per Macdonald al president
.Poineare, «mea conteste amb una
altra afirmen els mes fermata desiga d'una «arete i ferina collabore
ció i intaigiencia entre arnbdós Gos'
verba—Hayas.
EL CONTINGUT DE LES CARTES CANVIADES ENTRE MACDONALD I POINCARE
Londres, 30.—E1 Daily Telegraph"

El meu pare no era de, i amb 1 cisió, la qual va omplir-se d'atetes aquelles dones que havien I legria, no fou pes coca tan levfreget al min Atine 1 després en coni sembla. aixb d'encarque jo enacera ho ere menys. regar-ho al castre. Slavia proUn cop es va decidir el catea- eentat tin nou problema a rhoment. l'home renunciä a una l'itere de la nostra familia 1 per
quanta part de la seva fortuna resoldre'l no eren prosa els nou
per constituir un dot digne a cervells que hi havia a casa:
ela mera germana i amena una —El nou vestit 'savia d'ésser de
quantitat gairebé igual per re- pantaions curte o de pantalons
montar la casa i tenir-ho tot a llargs?
punt. Tots harten de fer bon
Naturalment, jo obtava pele
paper.
pantalons llame. Els nitres,
Fou precisament en aquesta menye la germana gran. que
avinenteate que hom va decidir s'havia tornat molt complaent
de comprar-me un vestit note.
i que va abstenir-se d'opinar,
Fills aleehoree, je mal no es pronunciaren unänimement
haria.estrenat cap vestit. Ele pels panialone curte.
que duia nmb recta vanitat en
J oera vaig entossudir. 1 ara!
les restee assenealades ja ha.. La primera vegada que tenia la
,
vien servil durant deu o detze sort d'emitir un yeelit non de
anys, pal meu pare o, més so- debd. havia d'esser al gust dels
vint encara, pel meta avi, el filtres? I se m'havia de traequal, pobre borne, tenia per mi lar com una criatura, ara que
una predilecció especial i es ja tindria una germana casada?
privase, a/guna vegada, de ves- Se m'havia d'humillar al davant
tits mig nous, perque me'ls ar- dels nois de tente d'altres reine
rangessin per a mi. Les mime que duien pantalons llargs ja
set germanes, que eren com set tela un parell d'anys? No podia
ladee treballadores, tallaren desear. O Ilaegs, o de cap meper aquí, allargaven per allà, na. Primer aniria a casament
mesuraren 1 tornaren a mesu- amb les calces de Pan.
rar cinquanta 1 cent vegades al
lli hagueren Are, mete,
damunt de les matee eepatNes; renys i amenaseee. Jo, tossut!
I jo, epa!, a treure'm l'ameri- Per fi, el meu pare, aburrit, va
cana i les °alece, totriba que declarar que d'aqueet afee dele
gira com un maniquí qualsevol: pantalóns ja n'estasa lip 1 que
les snevee germanes em prome- no roba saber-ne res . Ele altres
tien peser-me folros vermells, dignaren al match.
furgaven pela ealaixos, en treien
Ele que hiciera de decidir la
faldillas i tota mena de r oba, cose knut, dones, je i el gasfina que el veleta estera a punt. (re. Aixf vair poder pneear que,
Aleaborea lotes ein recomana- el dia del easament, desprds
ven que no Inb'l poses masas deis vuela, el nada admirat rala
sovint, i baria d'anar per la desee. jo.
casa'venal
0114in oom un fila, car
Fou un aloe aetäntiss Ola
baya a una paret o Me la gent dala:
ej • m'ar
st m'al la pet °ole alguna
e0111. 111» fat boom 1111

posa.
cridar a l'hora, dient que

00$1, Set O I'll1e reas se

ven i
jo era un deben, un befiedor,
un ella.

Aquieta regida es ve deedlr
«e el reata toa neo de -Oebd• 1
tau minellmant ame entes *vede .1hrivaii talan hi glic..

beep!

o

la retad entre uns i altres pel lecedani d'Estat (mayor Fischer.
Els perito no coneersaren amb Unge a la sortida, mostrantaie mole re«ruta i observant un absolut santime sobre ele treballa que es vealitren.
El sego Camita arribare denla
la tarda a Berna—Hayas.
VENTS DE CRISI MINISTERIAL
PRUSSIANA
Berlin. 30. — L'oponen) de/
Centre al projecte del Genera
pruseiä relativa a la taza de
:'Impost territorial amenaça
provocar la crisi
El caneelleres proposa intervenir per evitar aguaste cisi. —
Pasas.
UN COL.LABORADOR DEL
DOCTOR DORTEN CONDEMNAT A PRESO
W ielbaden, 30. — El Cenad' de
guerra de/ 3o co. de l'exiirclt doce'pació he condemnat a un any de pee.
16 a Pau flaquea, coRaborador del
doctor Donen, acusat d'havereie incautat per comete de la República
rhenana d'un transport de marca
destinat al Bine de l'Imperi.—Havas.
HA ESTAT ASSASSINAT EL
SEGON BURGMESTRE DE
ROXIIEIMI•DHERIT AL 110VIMENT EL. PALATINAT
blegúncia, 30.—E1 segon berreasetre de Roxlicim, que s'havia adherit
al moviment autonomista del Peladnat, va Fuer assassinat anit pasuda per une deaconegues.
Ha estat oberta una investigació
a propòsit del fet.—Havas.

O be. enea*:

tdr
...Osaste
1 -sud »Mis mimo wad
TOS luol

a. graos INNInielele.111g
I

mil doctora, s'aprov n un aoord
ordenant la eessaeld del treball
a °emplee del dis e de febrer
prbatm. a tete ele ports de la
Oran 13filtallye, el abano de
remontada data no s'arriba a
un lleord satisfactori respecte
la (Metió dele salaria. — navas.
MACDONALD GAP A ESCOCIA :: PRIMERES DIFICULTATS?
Londres, 30. — El primer
anglas, Mr. Macdonald, ha sortit cap a D'Acta. Unible que
el sexi ratee td rebote) amb les
d'Insultan; n'ab 'qua, topa el Goren de trobar diputats laboristas que es Mostea dinamita a ocupar els ?loes vacants
que hl ha en l'adminlatraold
escocesa.—Havas.

La vaga dels marinera alemanys
Deolaracions del president
de la Federaoló Nacional
de gent domar
Londres, 30. — El presidía%
de la Federan() nacional de gent
de la atar ha exposat al Primer
manotee, que amb motiu de la
vaga dir 1.200 rnartners alemanys als porta britana., e h .
eng alla atemanys abandonen
el sesrnentats porte amb EApululó ineufiotent, la qual cesa produedx un eerids per111
'per a les alees naus que naveguen per Jets mateixes
gües.
Aten que els espitan. deis
velaba aleman y s infringsixen
altrament lee Veis britaniques,
formulant falsa declaracions
en to que es retorna a llurs
tripultiolons.—Havas.

D'ITALIA
Una Hista d'ho m es eisiebres
elegibles

Darrera hora
DE MADRID .

El Cairo, $0. — Zi emlyall
Zaglut Pateó ha envist una my.
te al rol d Egipto en la qual esa
presea que el resultat de lee
eleomons expresas Marmota, SI
eentimont de la nació mamita
la indopendfflnela d'Eglpte

Sudan.

El ()oven% almete, n'apaga.
rk els Interese°s deis estrenaren
1 no dietarä 11618 MI•
n'astringir llar Illbertat ni la
da cap clutadä.
Acaba dient que es peZpoell
d'apresar tot el 'emitidl re,.
Ea,
bertura del Parlament.
•
cae.

DE GRECIA
L'Assemblea aprova la rs.
aparició dele diarls realletet
Veniselos es retira del saló
per

protestar de l'actitud
dele republloans

Ateces, 30. —L'Agotables
aprovat per 2011 vol. contra SO,
en la seva stand d'abir, una
moold favorable a la reaparteld
dele perladas
Durant la disemeeld que Une
gnd lloo respeete a minelt as+
aumpte, eom eigul quo ele ropa.
blicane e'oposaven eletemitioa.
ment ale estemos do eonelliaeld
que tela Veniales, aquest es
retirä del saló en g erlya/ do protesta...- Bayas.

Ileniseloa sofreix a la Cambra un segon ateo muda°
Parto, 30. — A la "Chicago:,
Tribuno" 11 comuniquen d'Ate.
nes que, murena iembla, ver&
telas sofri, durant la s'asid que
se alaba ahir a la Cimbra, un
segon ateo -eardfae. El oor Onzava de bategar galrebd per
Navas.
complet.
hi honran nena obren une
prestin arad a les Companyiee
de ferrocarril..
El Gavera podrä uparar-loe.
dietant regles en aquut
tit.
Es diesolt l'actual Censa ferresiui.
El que es crei propasara l'estarrit
corresponent al miainsti de Faena
per al set fmeleaumeent.
L'articie «me die elide
Denme el mece quo truioierri
a la implantad del loa saga turoviari es nsunindri l'animas del es
per ido sobre les tarifes, antoduat par
R. D. de 23 de delembre de zed, que
ha nema aplicens-se tics a la dese.
L'anide tercer diu que funda reintegrable per a augment de prima
i boa del personal ferrensieri a sirte
traque* decaes u Matra preelessfiralene per dotan' parta tina a la implante:id del non raga ferroviari, meee que s'imposi per aquista sola ama
cap reducid en ele jornada actash deis
obrera f agents inferiors ferroviaria

Rama,so.—El Gran Censa feixiata
ha acordar, a propases del amper
rebutjar teta sanea electoral
amb eIs abres partas, admetent pub,
les personalitate de -qua/semi deis dite
partits que per ilen pusat o per Ilusa
malles eminente puguin prestar a la
nació una utilitat serena.
Un Censen especial redactaré la Insta de les celebritats nacieseis- i la
candidatura seré computa del mayor
Mussolini.'}lavas.
ELS SENYORS PATXIC 1 NINTXIC CAP A FLORENCIA.
Romas 30.—Ela senyors Patxic
Nintxte. president 1 ministre de l'Interr de Iugoelevia, reepectivament,
han mareet cap a Moret:da, essent
acomiadats a restado!, ;al president
Mussolini.--Havas.

(llebut a dos quarts de tres
de la matinada.)
LES TARIFES FERROVIARIES
Avul la -Ganta" publicara
un Retal deeret relatlu a les
tarifes ferroviäriee.
Consta de tres antelen
Per l'article primer es oren
un Consell superior de ferrocarrils per implanta Forganite
sació del regim ferroviari.
Seria prendera nat d'aquest
Consell el sota-secretari de Foment i el formaran 17
que podran desee reelegits , essent el ata sarree d'una duracid de sis anys.
Al Censen tindran represenlacia les empreses, el minasted de Financiad i el de Foment,

No descriuré els alegrois que
varen fer-me les meces cocines
nota els isseus 011C189 tenien de
cinc a sis notes, perla cap not).
sobretot ele que em prod/gä
la Maria, una oosineta que eßtudiava el piano a Sant Pere de
Idatelia, la qual va confeesar
que ein tenia per un pagesot,
lleig 1 fastigóe, 1 que pel contrari...
Erpare mistela, quan mlagnei
vist tan guapot 1 ben planten,
im va donar un copet a Pesquena 1 em va dir:
—Et va bel aqueet vestft. No
el fassle malb6, que t'ha de servir fine que entris a la Universitat.
Però al cap de non meteos,
quan tota la brigada del casament es va tornar a trobar per
dar a tes fons baptismals la nieva primera nebodeta, el vestit
nou bu una mortifican.) general. El recht s'havla conservat intacte, com el dia que el
aig estrenar, però els pantalons
a no em venien a la mida. Manearen, almenyti, tres dite ;serene
toquensin les sabana. 1 mostraven un rnalelts mitons :t'Unta
de vermell t vert que em donaven un aire ridIcul a tot Marta). Amb les mänegues oassava
el metete: eran curtes. L'americana em venia tan patita que
mostrara a la gent eo que no
s'havia previst.
Aixf bou que la meya oreanele entre el convidan fou ea/Vasta amb una risita clamorosa.
I ara deien tota:

lee dones de casa acordaren que
el vestit era un xie curt de mänegues i de camal., perú que
em queia molt bé d'esquena 1
que, a que era nou i liampant
i la roba era molt bona, encara
em poda durar uns quan3 anys
abano no fos en Usan
Valí; dur-lo, dones, tres anys
mds. M'el posava els dies de testa 1 cada regada que apareixia
amb aquell vestit es renovaven
les faciteles i les ralles, les
guaba havent-me tornas je metete un vio mofeta, no prenfa
a mal. I cada vegada que me les
tela alpe qun los mes magre i
mas petit que en, em trola l'americana, la hi teta posar per
força 1 deis als demés:
—Vestiste? Encara va be. I encara eis nova. I abans no es facie
malbil, poi durar unes temporades mds.
Al cap de tres liar, 1 quan ja
vale Ater batxiller, es casa la
meya agüita germana. Pera Ja
no 'rectora da la ;subilla 1,
a mis a mea, aquell any hacia
olivas una pedirme:Ida que halda
malmäs les milites.
El meu ore no e'eneaparrä
pas tant oom (matra asas enre.
re. i féu les coces a la bona de
Ddu.
aliaga no estrenada vestit.
Nateralment, o tampoc.
Pecó vingueren eta parente.
I ea venir tambo) la Marta, que
ja tintinea ele estudie at Conservatori 1 que s'havia fet m'U
alta i n'Ion maca. Jo ja coma
resignen a que tota els
date rIgueildn a lea moves miguemos, perb quan naho reme
anea amen om ralg sentir

em vaig posar aqueM malelt
vestit nou, vaig posar-me al
ron un :al enorme a manera
de corbata 1 al cap un Innatas pee havia servil al mes avi
pea die del seu casament
m'en ani a Madre' on »Vespertina.
Devia estar molt estrany,
la mesa amarteló va promoure
una rialla general. Aleshores
em va venir la diseortada idea
de respondre-hi amb une inclinació de cap. Jo no !avis
caigut en que, si les canses 1
els henos hallen creacut, tamo
bd m'havia casseut el ros. L'americana i ele pantalons 1 tota
la indumentaria que em tenia
presoner i esbotzaren sense fer
soroll. Per cort, la meya mire, que m'haria seguit, ea dona
compte del qub passava 1 va
corre a llenear-me él damunt
un tapet que hl baria en una
taula propera. Aleaban& vals
refugiar-me a l'Ante indret On
no era calla portar millar vedtit: al 'lit.
Alié vaig romandre, melena
anide, tot el die. Per& a
tarda, quan tots els puente U
preparaven per arte, va ve.
nir-me a veure la bella Marta.
—Addu, eetimat Josep. Dequi un mea ja sena a »polla
amb nosaltres. Ale8110118, de
segur, je portarbs un alto oselit tau. Ja »urbe com sus in
vertirem.
Ene besarem com • ampo&
Pera el ami beber Uno« par
a mt un *neta que no una em
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Londres, $O. — En la ente.
rep ela que alar celebraren ele
dèlegate que representan vint
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Mediten Me ya% preisr a
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La depremi6 berometrien del Sude« d'Italia perd
ripidament insemina,- mes eis mes efectes són en-

mes pesarles, Moblajes 'i mitotees,
átele 4n trestigaejons fetes . so- i per fi elsasastorals ofegaven quasi
bre els procemos .de . . Corts, completanjent els religiosos.
Ràpidament analitzà les tendències
puhlieats per is Miel ; Academia de lä IlietbMa, APtirtant-hi que la representació de l'Epifania
nous ardits trete deis arx„ius prenen en el segle XIX; l'erudita, la
de Barcelona sobre les Corts tradicionalista i la naturista, i fent
del Printipat Catalä. Ha eta- constar que no intenta parlar de
aninat uns fragments'de llibres imatgeria popular—tema tan vast de
del segle XIII, entre elle- un l 'art que meseta camtol especial—
molt interessant titulat "Cons- acaba dient: "I d'aquests tres reis,
Ututions Cathalonie", conte- que ni foren reis, ni foren tres, us
mostraran llurs esqualets amb coronint disposfeions relate i de nes
i tot, a la Catedral de Colbuia."
Corte, que, segons tota apariencia, fou un llibre de la Cort o
Tribunal del Veguer. També ha L'ACADEMIA DE BONES
TRES
viSt uns quadernets de convoL'Acadèmia de Bones Lletres •
catòries de Corte, seguratnent
del temps de Pere el Cerimo- de Barcelona, sota el patrocini
niós i altres quaderns d'Ordi- literari de la qual han estat
fundats pel senyor: Rafe! Patnacions.
Entre les ' novedles notfeies xot i Jubert els premis "Rafel
anortades • als nostres proces- PalxCit i Ferrer", sobre temes
sos de Corts pell senyor de la de carácter histórico-político-soTorre i del Cerr6. figuren: un cial, acaba d'ernetre, amb data
text eatalä de les Corte del 23 de gener, el cartell del quint
1392. desconegut, seguit de concurs de 1921-1926, consigmetes "Ordinacions de Justicia nant diferente premis de dues
temporals" inèdites, i tamhé mil pessetes cadascua d'ells.
Al mateix temps el Jurat
dues eonstituoions. Demostrà
documentalment que. les Corts qualificador del tercer coneuem
del 1304 no havien existit. De de 1(122 - 1924, constituit pel
les del 1305 trobä un interes- president de l'esmentada Acasant quadern sepse data, que demia de Bones Lletres, senyor
pensa estudiar mes detinguda- Carreres i Candi, d'En Daniel
Girona i Llagostera i d'En Ferment. De les del 1307 trobä ran
Valls i Taberner, ha fallat
unes convocatòries no publica- adjudicant un premi de dues
'des, i de des del 1311, un text mil pessetes al treball titulat
català de • llurs Ordinacions "La Reina Maria, muller del
amb variants en relació al de Magnànim", i desclòs el plec
les mateixes conegut. I de les acompanyatori es velé que el
Corts del 1323. trobà un qua- seu autor era En Ferran Soldern amb 24 Ordinacions, i un (levita, al qual es Ilturarà el
altre amb les respostes del rei, dit prerni en la p rimera sesno conegudes.
ció pública que celebri l'Aea
Les colleccions de processos Mula g lintre el vinent mes de
Pere
el
Ce'de Corte tles inicia
febrer.
rimoniós, i precedentment sols
CONCURS PER AL PREMI
hi havia compilacions de Ilurs
PI I SUNYER
Ordinaeions que passaren a les
Et fa palie el següent veredicte:
Constitucions de Catalunya.
"Els que sotascriuen, encarregats per
Tot l'anterior.a les colleceions
'de processos es barrejà per l'Associació Protectora de l'Ensenyança
l'Arxiu i auf ha estat fins ara Catalana d'examinar els treballs preque ha estat eurosarnent remo- sentats al Concurs per al Premi Pi i
1111 i ordenat pel senyor de le Sunyer. consideren que la "Cartilla

cara sentits a les costes del Nordest atrae amb planes i vents forts de la restó del Nord. Les altea
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Torre.

e •
En la sessió del dia 8 del corrent
Celebrada per l'Acadèmia de tones
Lletres, el senyor Apeles Mestres
presentà un curiosíssim treball sobre
el terna "Els reis mégies".
Començà fent remarcar que dels
quatre Evangelis de l'Esgtésia. sola
el de Sant Mateo parla d'uns "Magics que vingueren d'Orient - : i els
primitius pintora cristians amb tals
paraules fonamentaren Ilurs primeres
representations amb
megics, dos, guatee, sis,—segons de
qui disoosaven—en actitud d'ofrenar
presents en seriales plats.
Del segle V enea,. per simbolitzar els tres dona de l'oferiment—or,
iiicens i mirra,—ell nombre de màgics
ce redueix a tres, i aquest nombre
ja no sofreix alteració.
En el X segle, els màgics apareixen corenats per primera vegada,
degut a qui els amistes s'inspiraren
en certes paraules deis psalms de
David, i els convertiren definitivament en reis. Eil aquesta época el
venerable Beda, recopilador de tot
cc ene era conegut en el 5CU temps
d'històric i fabulös, borne a mes
rnaginació fecunda, fixa en la seva
obra -Histaria eclesiástica" la indumentaria, els noma i ädline ele retrats dele dits tres reis mägics, els
quals tingueren per nom Melcior,
Gaspar i Baltasar. 1-li ha més encara, en !a segona meitat del sagle
XV Haggenberg, heral(Esta alemaay,
publica entre ele blasone de les famílies regnants i de la mes alta noblesa els blasons i estendards dele
reis mágies.
Dona un resum de les escoles
neerlandesa, flaneinga i holandesa i fea remarcar amb abundor de dades com l'escena de l'adorad& tan sencilla, tan humil i tan
ingènua en el seu con/enea:neta, aná
enriqint-se insensiblement fins a esdevenir fastuosa i teatral. La cova de
les satures primitives es canviä
cabana, i de cubana en palau; els
anägics en grane magnate amb llur
seguid de patges, cavallers, soldats,
servents de monteria i joglars.
Fines aquí, peda els tres reis pertanyien a la raea blanca. A les darreries del XV segle, apareixeu a
la Seu de Wartzimrg les tres estables dele Reis Megics, un d'ells negre. Això s'espargí tan de pressa que
pocs anys després en cap adoració—
així en pintura com en escultura—hi
manca el rei negre.
Fiu notar crue durant l'edat mitjaca i gian part del Renaixement
l'adoració constituí una obsessió per
als artistes, car es trola renroduida
en pintores, retaules, rniniatures, tapiaseis, vidrieres, esntalts, frisos, capitells, drapeas, i fins en objectes
d'as corrent, punys de bast:,
pintes, etc.
Parlà dele Mis grana artistes que
impt'igniSen llar besen personal a l'EFii#1044 altf bett. AlaYcliClb
Come "IgYabiano .'in g 'el Tintoretto
, arme s e, st kilt; Vas Evck,
i.31 V
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d'Higiene i Educada Física", que porta
el núm. 2 i el lenta de la qual és "Salut,
noble Empordà", és, de molt, la que
mis mèrits reuneix entre les presentades, la qual cosa la fa mereixedora
del premi de mil pessetes.
"A más a mes, creuen els mateixos
firmants que aquella cartilla podria asen- publicada per la "Protectora", a
condlci6 que l'autor es prestés a revisar alguna de les parts de què consta i
volgués assessorar-se degudament, amb
la qual cosa fina factible d'aconseguir
un 'libre d'alta valor pedagógica.
- Barcelona, 15 de gener de 1924. —
August Pi i Sunyer, Blai Vemet, Manuel de Montoliu, Joan Llongueras i
J. Roig i Reventas."
En virtut d'aquest veredicte, la "Protectora" invita les persones que interessin en el Concurs a assistir a Vade
d'obertura del plec dos corresponent
al treball premiar que se celebrará divmdres. dia primer de febrer, a dos
quarts de set de la vetlla, al local de
l'Associació. Conegut l'autor del treball premias i identificada la seca personalitat se li Iliurará l'import del premi.
Als autors dele treballs no premiats
seis tomaran els nsatcixos, comprovada
In sera paternitat.
UNIVERSITAT DE BARCELONA
Pel rector han estas signats els titels dC bausillers següents:
Institut de Barcelona: Na Eloisa
Carrizo i Santoloiä, Na Maria Pitxm
i Roig. En Josep Castellar i Pida En
Joaquim de Scrrieses i Lossada,
France ,,c Barberà i Modal, En Miguel
Mercader i Campania, En Josep Vai Ventura i En Josep Barceló i
Ciurana.
Institut de Balears: En Josep Ciares i Serra. En Joan Pellicer i Bataguer i En Josep Asís i Moya.
institut de Lleyda: N'Ignasi Gili i
Burguet 1 En Rafael Corbella i Amat,
Institut de Reas; Na Maria Torné i
Trill.
Institut de Tarragona: Na Carolina
de Punta i Figueras i En Francesc Esperad i Coll.
—Al Rectorat s'ha rebut una R. O.
accedint la penició d'En Joan Cetabert i Codina per tal que li ala expés
el titol de batxiller.
—Asna a l'Institut Francés es donaran dues conferincies, la primera de sis
a set de la tarda, a canee del senyor
lamben, sobre rart g atie, la segona,
de set a ruin, a arree del senyor Diceshumus, continuant el dale ja començat sobre la moral contemporänia.

Xara'
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• El temps ds bo 1, tot °Untuosa, amb vetas fluíos i de direeei6 variable.
Les temperatures han baixat notable:pm, 'matas
estat.la mínima de 9 33111113 sota 34(0 a Sant Julià

de Vilatorta i al 11« Estangento.

pressions són a l'Europa central, donara II« a la
producció de boires generals a Dinamarca, Holanda,
Bèlgica i Anglaterra.
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parei dels doctore Bosch Milpera, Belcolls 1 la I
•

Per tal de contInuir la • nos- ' bertat. Seria treure tota r
tra enquesta sobre el problema piraualitat del professor,
Es re
del Llibre Unic, comentada en 'es cónvertiria en un repe
ya a
Pedieid de LA PUBLICITAT de les coses i dels errors
no.
d'ahir, seguirem les nostres vi- llibre que es veuria obligas
Si Pel
sites als professors de la Uní- ensenyar. Es per alza m
ti ai
vereitat. Creient que en una al.; que jo he combatut el LI
conr:
tra Facultat no hi trobarlem Unie per a l'Institut.
tant
aquel l mutisme de la major
El doctor La Torre va es
0 és
part deis catedrälies de la Fa- Inés breu encara. Come
prior
cultat de Medielea, ahir ens dient que no calla ni parlar
Es et,
trasilladärem a la Facultat de ne. I afegi que en el proj
epa
Filosofia i Lletres, disposats a d'autonomia universitària, I'
topassar-hi algunos bones es- senyanea em dividia en pro
sional 1 d'investigació. Aque
1, certarnent, els professors ha de viure al dia, a l'instant,
d'história de Iletres que ínter- per lant no es pot subjeetar
viuärern no es mostraren tau cap obra fixada. La investigae
gelosos de les ,seves manIfes- de un trebalt absolutament
tacions com els professors de sonal, del professor, i no d'i,
Medicina, si b6 alguns d'ells
llibre obligat,
també es negaren a contestarEl doctor Bosch Gimpera opis
nos. Les visites d'ahir, altea- nä, en canvi, que el que es po,
ment, també ens donare/1 la dia imposar, en tot cas, era
satisfacció, eonträriament al qüestionari. Però sempre, semi1
neesidc
bsndoiu
i6
sule
tg
uird
vtpv
eQu
ci
uc
c
que pensävem, de no sentir-noi pre, slava de deixar al p rofee- .tl,rQuin
al moll dels ossos hu- sor i a l'alumne la Ilibertat per.
mitat deis claustres de la Uni- que l'ensenyança i l'estudi M. ' 6
versitat; ernportant-noa les de- gui con/ es cregui Inés conves
elaracions o les negatives, en- nient.
Ilestírem aviat.
El doctor .Balcells preguatä, led
Deis professors amb els quals en acabar les steves manifestat
poguérem parlar, els doctors cions, qui feria els Llibres
Pere Bosch Gimpera, Joaquim Unics. Cien pot fer, per exelz,
Baleells Antoni de La Torre, ple, l'obra de la investigació do
contestaren (es nostres pregun- textos, si aquí se'n sap bea
tes.
poca cosa?
Tots tres, igual que els doctors Nubiota i Ferrer i Piera, i
gairebé gosarfern a dir de tots
els professors que veurem i ele
que no veurem, de lote els que
ens contestaran i els que no
ens han contestat o no ens con- ROMEA.—"Els quatre ardes dio
Rodó", comedia en tres actestfis
testaran, qualsevol que sigui la
es
seva color política, es mostraLanntbert Escalar.
ren decididament contraris al
El senyor Escaler te un públic qe
Llibre Unte.
ii riu les comidies, i el senyor Esa
csi' todirneela
Parlant de la implantació del ler escriu per aquest públic de boas
Llibre Unic a l'Institut, el savi jeia, un públic de botigueta i tonel I treb
professor de prehistòria doctor dominical, hereu d'aquell dolç xartr
celar
Bosch Gimpera ens digné que nisme de gatada i de -niu guerree".
bat
calla parlar si era convenient o
El senyor Escalen va escriure rono. Realment, un noi de catorze bra ideal per a aquesta rialla senat o.
an» no necessita uns grans exig,incies; es deia -Els últims Ros
Ilere
coneixements, sinó tan sols vellats". Fou una obra d'èxit de deunes nopions i un conientj
que va dur molta gent a Romea.
be,
la de
disciplina de treball, cosa que
Ara, amb "Ele quatre amics d'Ea
es podria trobar en un Ilibre Roda", el senyor Escalen, sense prea La 1
de text imposat. Perät. , quins tensions literiries, tense preocupar- us és
en pi
eón els coneixements que se'ls
tui poc ni molt amb la depuracia
Qua
ha d'ensenyar i quins no? se
la
dignitat
del
de la llengua ni amb
e di
Aquest Os el primer puoblema, teatre, ha donat una Prova mis del
sal
fonamental. Si es reunissin tots
ingeni extraordinàriament (orla;
seu
Ser
els professors d'história o de
traça del senyor Escalar pes
ala
sev
maternätiques de tole els instica
t e ad
el
cómic
dé
MI
de
plotar
Vds de l'Estat, certamen'. no
ribarien a posar d'acord so- éa, indiscutible; també és indiscutält
s'arribarien
la traea del senyor Escaler en ccbre que és el de la 1115U/ha o el
de, l'idgebra que cal que els car situacions teatrals d'aquelles de
Dl
deixebles aprenguin; molt diumenge a la tarda i de centre recoses teriea
menys, dones. es poden enten- creatiu. Totes aquestes
clar
que
per
aquest
aire la gellt que no n'es tecnica. el seu merit.
El segon problema és el de la temí el nostre teatre no dóna cap
parcialitat. No és possible que pas endavant: pesó hem de colinesLa
es decreti un text que no sigui sar que el públic— sobretot el públic
n
tendenciós; en la histöria, con- del senyor Escaler—és una mica reNenint que s'ha, de dictar en el frattari a donar pasmes endavant. No
ema
mes pul e patriotisme, quitt ola- vol preocupacions, lii complicacions,
se
vol riure, i per riure no exigeix gran
lis del patriotismo es el bo?
n
el
L'eminent Professor d'Histe- cosa, ande una miqueta en te proa
"Els quatre andes d'En Rodó" is
rin d'Espanya doctor Antoni de
La Torre, en • cauvi, no volgué una comédia "festiva" d'un 'festiu*
No
dir ni una paraula del Llibre escriptor i una mica d'intriga o molta
Criim en la segona ensenyança, intriga, un polcet de -vaudeville - i
tota rescudella, la cara d'olla i tenper no conèixer-la prott
Icr
traut, i la barrila tau/Lada de les caEl competent professor
tu
médio.s de fasta majo:.
Hall, doctor Joaquim
TI
No és un avene davant dels
també es mostra contrari de la
q
implantació del Llibre Cilio als sane Rovellats", mis aviat és unen
'este
Instituts, car un professor de, endarrera.
p
El públic signé molt, aplaudí mole,
segona enseyanca es un home
linc
iguahnent d'estudi i amb les se- ovaciona de debe., l'obra fou un exib
La companyia de Romea no c11
ves iniciatives i mie todes. Si de
que es vol fer rehaixar l'elevat dir que contribuí a donar relleu i aleral
alesgris
a la comédia festiva del sensor
text,
de
preu deis !libres
sta
bores és un altre el mitjà d'as- Escaler.
la
S.
solir-ho; pel e e, en aquest cas,
ni
cal revisar el mödie • sou que
tu
tenen els professors.
Ara. en parlar del Liebre Unte
en l'ensenyanca superior. tots
tres professors Irobaten tan ab- MOYINENT
surd el projecte, que tot just
Vaixells entrats
s'estengueren en les seves maVapor espanyol "Trini", de Carta-

usunee:
tsl
uud
ges
la
r?lie
t,
tio
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A BARCELLONA (Sondatges de resultarte:ea More a lee 7 del mal);
250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000,
Altitud, rastree:
N. WNW. NW. NNE. NE NE.
Direcci6:
23, a&
7,
3,
Nalocitat metres per afflik: 3, 2,

3. VENTS SUPERIORS

02SERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Mores d'observació: 7, 13 1 25 llores

glaremetre a zero i al nivell de la mar: 764'1, 7629, 762'4. — Termòmetre sec: 3'7, 8 5, 7'6. — Termòmetre humit: 1,3. 47, 3. — Humitat (eentéssimes de saturació): 6o, so, 64. — Direcció del vent:
N., S., SW. — Velocitat del vent en metres per segon: 5, 2, r. — Estat del cel: quasi serè. — Classe
de núvols: cirros; cirrus-strats; cirrus-strats.

Temperatures extremes a l'ombra

Máxima: 9'9. — Mínima: 2'7. — Mínima arran de terra, 0'3. — Oscillació termomitrica: 7'2. —
Temperatura mitja: 6'3. — Precipitada aiguosa, des de les 7 hores del dia anterior a les 7 hores del
dia de la data: no milímetres. — Recorregut delvent en igual temps: i71 quilOmetres,

composen els mestres Nicolau,
Millet i Romeu, prevere, es farà
públit; el dia 8 de maig vinent.
AMICS DE LA
certs anunQuatre importants c certs
cia aquesta entitat per al mes de febrer, la celebració dels quals tindris
efecte els dies 6, 15, 25 i 27 al Palau
de la Música Catalana. L'interès
constant de les sessions dels Amics
de la Música novament es palesarä
en aquests concerts, puix que a la
sana orientáció de compondre programes que responguin a una finalitat estético-cultural sin i adjunta seinpee la vahea dels solieses escollits per
a la seca interpretació.
Ultra això, la participació alternada d'artistes nacionals i estrangers
fa que l'actuació dels "Asirles de la
MUsica" tingui un caire patriòtic que
els fa altament simpatice al nostre
palie filharmònic, el qual, precisament, en el primer .concert deis que
s'anuncien per al febrer podrá afer
car tindrá ocasió de sentir-osar
-la, cae
un dels nostres virtuosos que més
fama té eonquerida arreu d'Europa
N'Antoni Sala, que és l'artista alludit, es Sara sentir el dia 6 de febrer
en el vuitè concert dels "Amics (le
la Música -, oferint tut programa ple
d'interés, tant en l'aspecte artístic
colee per donar lloc a poder apreciar
en tota la seca valor les eminente
qualitats del nostre artista, que el
posen al nivel] deis més famosos violencellistes actuals.
A aquest recital al cap dune dies
seguirá el del famós p;an;sta letó
Alexandre Rarowsgyi, dues sessions
pel notable "Quatuar Pro Arte", de
Brusselles, agrupació quc. acaba de
fer-se sentir novament a París, on
lea obtingut un éxit esdatant, que és
d'esperar que es renovará a Barcelona en les dues sessions que anuncien els "Andes de la Música".

Les

sardanes

NOTES A L'ENTORN DE LA
INTERPRETACIO DEL CAVALLER ENAtICRAT (1)
III i dar-er
Dèiem que en els carta el cavaller
recerda les seres gestes d'heroi i les
enuraera taltuent com si en volgués
fer present a la donzella estimada.
Els emes ulls brillegea amb el Ilustre dels herois, la seca boca es mig
bada amb la rialla deis infanta.
Aquest és tot el steret dels curts,
saber posar en l'instrument aquest
guspireig d'heroi, aqtesta rialla d'infans.
Ve't aquí la frase cabdal de la melodia dels curts.

-dita amb prou energia per ésser cavalleresca, peda no amb entercarament; el cavaller no la fa pas la gesta heroica, la recorda i sent la d'asió
de dir-la a la donzella estimada.
El cavaller albira una vall plácida,
ven el noble i la casa pairal de l'estimada, sent l'encis de !a primavera
i canta una caneó d'amor.
La comença quietament, a pleret,
cons un sospir; ve't aquí la primera
frase da la melodia dita pianissim,

n••

un

TEATRE CATALA ROMEA
El famas guitarrita Sainz da
la Maza, anuncia una audiedi
en aquest teatre per a donlit divendres, dia 1 de febrer, ti la

nit, car abans de marxar a París, on està lambe anunciat
la Sala oxeen ta ríe en
concert un suggestiu programa
als amante del seu art genial.

Tenor.
Finida la primera frase, l'oreig la
benita, rocen l'escarneix, heu's aquí
una davallada (lel comed i una passuda del flabied.
Cometí

CRONICA SOCRL
LA FEDERACIO GRAFICA
Aquesta Federac:6 assabenta a tots
els treballadots grujes federats que
no es delxin sorprendre per cap documeat que no vagi avalat amb el segell de l'entitat i amb les signatures
del president i secretari.
DETENCIO

Després de verificar-se un registre
a casa seca, ha estas detingut Jaume

gldV1171

El cavaller va cantant, s'anima, s'apassiona i és en la tercera frase on
el seu amor es desborda impetuosament, la seca boca diu tot el foc
que hilia en el seu cor.

meren;

AVUI

PREMI MUSICA "CONCEPCIO
ea posari a la venda
RABELL"
el aegon número de
Per al segon concurs dels
Premis Musicals Concepcid Rab e l! i Clbils, convocat per l'Orfeó Catalä, sisan rebut les dues
composicions següenta: "Pell (Antologia de consta catalana en lucid« enquadernables)
de cabra o la llegenda del bon
Rel ! ", rondalla per a (loe mixte, Coma dos selecta. comes da 'la ele' sdbl 1 Pealar «criatura
»Mimé d Asilad 'David Demelse: solo de barltón 1 orquestra, teneteiffilben Dilate Romí.-- • -, - ma, ,sClurti g a la blasfemia", i MARIA BONSHOMS
ffite ..az Zapeara: . ala .agele - laptee", cant UI de "Canig6", •
amb bellIssimes abandono de
<basar tiactliteedir
da J.' Verdaguir, aimtonta en
A" P A
peale, Bar , a «ir tanate. so.
,)Mtaft-i-O r lD/OSTal hans.
• MI: 4011111118

Els Conlistes Catalan g

ta el cavaller ja no és l'heroi de mirada altiva i pas arrogant, és l'ena-

morat que camina timidament vers
l'enamorada; per això la cobla ha de
reflectir aquesta melangia i la quietud serena de la natura.
La sardana fineix.

Jeroni de Morares

• (1) Tornen; a reproduje aquest
P' r hatee oparegut cense les no.
racione musicals.
BALLADES DE SARDANES
Divendres, dia 1, a les deu del vespre, a l'estatge de l'Ateneu Empordanés. Cobla, "Antiga Pep", de Figueres.
Diumenge, dia 3, a les onze del
metí. a la plaza de Catalunya. Cobla,
"Antiga Pep", de Figueres.

Aquesta frase, on hi ha tota la
força épica del cavaller, ha d'ésser

Martorell, conegut com a sindicalista.

La

1111 L111111

Ilatemadeltea Clirsirtmmisaloadia 'Pm bl•

A la quarta frase el cavaller
neix, la tenora eixampla el seo so,
tal com el cavaller eixam p la el sea
pit, fent un sospir, la caneó acaba
apianant-se.
El cavaller calla i per dalt la collada el vent canta una caneó.

AMM
Reminiscencia de pago borolones.

E! Tea

eCa

E3

Inauguració del nou
Restaurant "Maison

Dore"
Des d'ahir la nostra ciutat
compta amb un nou establiment que diu molt a favor dels
seus propietaria, senyors
i Bachs.
La nova Maison Dorbe esta
situada a itt Plaça de Catalunya, número 7, i cumpla amb
espaiosos i artística salons des.,
tinats a restaurant i saló de te;
l'adornament dele quals densota un gust extrentat.
Ha dirigit les obres Parquitecte senyor J. B. Bassegoda,
el qua l ha estat ajudat per Ramon Llardent, ebenista i mobiIterraix i Companyia,
aparells i aplicacions de sail,3;
Salvador Gorominas, instalIaeions d'aigua i electricitat i
lampares; Avila Companyia,
ornamentació de guix; Vilaró
i Valls, pintura i deeoració; Benet Calis, manyà; Rigalt i Bulbena, cristals; Daniel 19,5rez,
marbrista; J. Pedret, miraDts;
Pece Corberú, metalls; Jaume
Sautet, aparells sanitaris; Garrudas i Carreras, munta-clirre,
goce; Josep Maria Vidal Cuadras, plafons; Rodríguez Germans, catites i tapisseries;
Josep Mingrat, cuines; Abdon
Ballart, cristalleria, vaixebla i
ser: Mi de té d'orfebreria; Teadon Ballac, orfebreria de la casa Cristofle de París; J. Ribot,
metalls; Francesc Clanes, cadires de jonc; J. i F. Escotet, mosales.
La inauguració del nou local
va tenir lIDO anit passada, amb
un àpat hada, al qual Torea
invitados les autoritats oficials,
e) personal que havia intervingut en da seva eonstrumi6 1
PreMsa.
El sopar, esplèndidament
servit, transeorregue en mig del
bullid i anlmacid generada,
fent vota 'per la prosperitat
de la nova empresa dels senyors Amills 1 Bache, els guata
¡oren ObJeete de Mooltes felieltactoas.
• Avul, a les sis de la tarda,
.tiedra Non la inauguraeid pdInca, i de Indubtable que boa

ILIta

SCO

Edoctor
Gil-nuera dinitel
gné que l'ensenyanea universitäria és una disciplina de Ireball, el que clóna ele coneixements necessaris per a la luyesdels deixebles.
tigació i
I això, cota es pot trabar en un
Llibre Unic imposat?
El Llibre Unie no lacia res
més que anar contra el progres
de la ciencia. La ciencia i la
investigaeió avancen cada dia;
això vol dir ele cada sis /ilesos
s'hauria de fer un 'libre non, si
ts que volia estar a/ correnL A
les Universitats no hi /latirle
text.
(n'a y er llibres
El doctor Joaquim
es mosträ contrari del Llibre
Unjo. perque, mata les inieiati.
ves 1, el que de pitjor, la lli-

passatgena, amb carrega general i 35
gens, Amarras nssill d'Espanya W. Con.
signanari, Ramos.
el
Vapor italia -Bellaura", de Finare i
escales. amb carrega general. Amarent
te
nicil de Barcelona Sud, Consignatari.
Eaixas.
Vapor espanyol "Vicente La Roda*. et
da Marsella, amb carrega general i 8
Pe
passatgers. Amarran mnll d'Enema
NE. Consignatari, Companyia Tratomediterrània.
Cd
Llegut espanyol "Manuel II". de Vi..c o e
natós, amb garrotes.
ata
Vapor corren italiá "Giulio asare',
ara
de Génova, amb carnea general i 16
passatgers. Amarnat moll de aBreelons ec
Est. Consignatari, Italia America.
an
Vapor espanyol "Michael Ging", de
la mar, amb peix. Amarrat moll de
S

Llevant.
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'kit el Pindeete. attard derga:pi.
bite al di eamlinesivin.
— El mar" die; a les da -011 bt
urda, i al bina del Cuan Earairsinnieta de baya, el distingit unnoime
con-7n A lee onie 'del mea da amanse D. Cornet, done una
ferencia estudiarte i glossant la liga.
cellers coopera. dissabte vinent, la Lliga de De- va
del mahananyat doctor Torradafensa de l'Arbre Fruiter, pitethis i l'estalvi al. secare la revista dele Plauoona flor, principalment mota respecte 'ifruiters a la gran penes de la teran
Hl :asistí nombres públic, el qual
Priorat
vitla, o sigui de lote aquella aplaudí
el conferenciant en acabar
que les noies n'han tingut cuel sau erudit ere-ball i despees en Ilèun
any
a
casa
setot
ra
durant
el
como
de
la
or
Es remunerad
gir algunes pastees originals de la
Si sea en test. Les que deixessin personalitat comentada.
ya a la comarca del Priorat?
de presentar el planeó i test o
•V • • • •
e a • '•
• 9r
si per conreu remunerador s'entén del test solament sense haver
no
podran
coro d'una producció que per- donat l'avia oportú,
prendre
part
a
l'exposici6
del
ti sis que s'hi dediquen viure maler.
maig vinent, ni poder obtenir
stant i sense treballar, no que no
aquest
conreo
cap
planeó
Mis
que
es
reparremunerador
o és de
•••
tiran dintre el mes de febrer
•••••• •• •
Priorat.
•
•
Es susceptible, la terra del Prio- per a la de l'any que ve.
•
Al maleta temps sens hi re- r . • • 711
bki,„ e
e d'un altre conreu mis remunera.4
o
e
•
•
corda, que els hi serà donada
s que el de la vinya? No.
una tuna per poder percehre
Quina is, doncs, la mis important
una Ilibreta de la Cajas d'Es• e .
les causes de la nostra decaden? Senzillament, la desaparició de
talvis 1 un número-ballet d'un
•••••
t
.. A r •
a virtut de l'estalvi. L'estalvi, que sorteig de deu premie que es
.
•
•
la
tarda
det
maleta
dia.
farä p
u la virtut que al costat del treball
enriquir aquesta comarca, ha des— El Consell directiu *de la
— Alguno fabricante d'aquesta
han
acabat
molt
vicis
germandat de Sant Isidre. cona ciutat han rebut caries de cliente
paregut, i els
pressa amb la riquesa que aquelles
vida a lisies associats i fami- seus de Barcelona avisant-los que si
lies a l'excursió que es vol fer rebien alguna Urea per snitjä de la
uts havien . acumulat. I aquell esIvi que abans practiavem com una al ma:i del vinent diumenge, al Banca Garriga Nogués no la paga)-1
Palau de la Mutualitat de la rico.
cut avui hem de practicar-lo per
111
e
Quinta de Salut l'Aliança, de
ecessitat o emigrar.
s.
Quina ha d'ésser, dones, l'orienta- la capital. A la tarda del ina
o del vinyater que s'estimi la nos.
teix dia celebrarà assemblea
terca i la vulgui recobrar? Al ordinäria al saló de sessions
nos hunhil entendre que no és posside la Casa de la Vila, per pro- EL LECTOR DIU...
cedir a l'aprovació de la Meble aconseguir-h o amb el sol esforç
mòria i balare; inventari de
ndividual. Es tan gran l'esforç a fer
no
el
cree
possible
si
no
és
a
RAONAMENT JURIDIC REl'any, a l'exposició de proposique
cions i a la renovació de arse d'un esforç collectiu, d'una reFERENT A L'OS DE L'ALrees.
cció social.
COHOL INDUSTRIAL EN
Quina ha d'ésser la primera feMa
L'ENCAPÇALAMENT DEL
i& La Cooperativa de producció
TARRAGONA
•
VI
la Cooperativa de consum. Sense Els exportadori
Accident
de vins
t;rar le recó l'exagerat individuatis Sr. Director:
noves
Altres
La hei del 27 de julio( de 1895 dicne que tris domina no es
Després de la darrera renovació
;(11?le aquí la consolidació de les
tada en un temps en qué els aleono es possible la restaura- reglamentäria, la Junta de Govern hals dits industrials, parqué no prodel Sindicat d'Exportadors de Vins cedeixen de la destillació del vi, eren
ce dels municipis que s'ensorren.
quedat constituida
Ei baria abans a cada noble al- de Tarragona ha
amilics, impura i de graduació infesms cellers de vi ranci, que eren d'aquesta faisó:
rior, i eren considerats, per tant, noPresident, Isidre Arnabat
mes caixes d'estalvi que donaven un
a la salut pública.—prohibí la faVice-president, Francesc Compte cius
crestut interés amb l'envelliment i
bricació de vins artificials, declarant

nao' gambe pit
". ge inegi .mitiNgt
*upa.

Ahir va qut dar constituida la nova Mancomunitat

•n

o
s,

a

5.

st

ra
5.

t6
te
de
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ltanttesta que l'amor •Catao
lunya no' da un mouoppli de
partit, aloe patrlmoni de tolo da
catalana.
L'espanyol es--diu—Pidiornal
— afirma — obtindrem les de- rica. parlen 22 nacions d'Arit-64
legacions.
seria—paeguata—de
Manifeita que han de conservar enaltir l'obra que han tro- talunya separada d'Espanyat-u
ell ma
bat tete, curant de matorar-ta. Espanya--esacontesta
Enmig dele aplaudimente dels teix—aniria la decadencia, t
senyors diputats, evoca el poesi- una nació de dos mateas d'ha:
bitants no podria viure en mig
ble perill d'una guerra civil.
Afirma que cal fondre ele de l'Europa del segle vint.
Elis bons catalana hem d'e,
sentiments catalans amb ele de
pätria espanyola, de la qual no vitae que caigui el mes bell ¡loe
hem de renegar. (Aplaude. rd de la 'corona espanyola.
es pot repetir a mig segle vint
mente.)
També vol fondre l'amor a el que -es va intentar al comen..
Catalunya i l'amor a Espanya. eament del dinovè.
Nosaltres aquf havem de fer
(Mes aplaudiments.)
ó. Conservarem tot
Reclama tota la Ilealtat da- administraci
vant el Direotori que ele ha el que sigui bo, que n'hi ha.
atorgat — diu — la investidura. molt de bo, i estudiarem amb
Parla del problema de la Den- molta calma el que sigui do,
gue, i afirma que no s'ha de
. eSaluda els funcionaria I la
resoldre per sentiment, sine per
reflexió- Afirma que els cata- premsa.
Acaba proposant que es roe
lans tenen molt arrelat l'afecte
meti un telegrama d'adhesió
a la seva parla.
Demana amor per a la !len- a4 rei i al Directori, al qualgua catalana en tot el que es diu—que deuen, al cap d'avall,
epi
ltaruodbiamr-esnetse)n sien. (Molt be.
expressió artística del pensa- A
ment, però afirma crite no cap
al cap de ningú que pugui emELECCIO DE CONSELLERS
prar-se en aquesta Assemblea,
Es fa releed() deis cornea.
en la guate ele estant escoltant Itere. Els senyors diputan; vo.
les anees regions d'Espanya, ten, i mentre es fa l'escrutini
altra llengua que la de Cervan- sostenen animades converses.
.
tes.
Resulten ciegas, tots per 56
Afirma que la Dengue espa- vota, ala següents senyors:
nynla i la !lengua anglesa han o Baró de Viver, Pau Alegre,
de partir-se el mercat comer- Joan Boterull, Eduard Minguell,
cia del mere
Adolf Serra, Antoni llameadas,
Aquf es renegava dil llen- Rafe! Martí u Pere Lloses.
guatge a les escotes i es demaEls nous consellers prenen
naven delegacions.
possessió del banc del Censen,
Repeteix la importancia coL'ACTA DE L'ASSEMBLEA
mercial que te l'hermosa !lenANTERIOR
gua de Cervantes.
Comerma una parrafada
EL senyor Sans i Buigas Ilea
dient:
seta Pacta de l'Assemblea antes
—Per si , hi ha catalans que don. El senyor de Martanao
eneara poden reflexionar, que que l'Assemblea en resta nasa-pelo vostres aplaudiments i ets bentada. En realitat, es apeo.
vostree demore— però els nous Vade.
demore i els aplaudiments deis
LES COMISSIONS
sesteare diputats no ens deixa
entendre l'acabament.
S'aprova per aclamació la
El senyor Sala acaba el sen constitució de les comissions de
ve- la següent manera:
parlament dient que no
rnal cm han dit ele dipulals•
Comissió de Reforma del Regla.
deslazas. que ha quedat la tneml. — Marqués de Marina'', Fein.
Mancomunitat corn un ces fred. cese de Prats. Josep Poma, Josep
Sense ànima. sinó que hi ha ría Vilamur, Pere de Poi, Joma de
quedat ränima catalana reelexi- Mas Aran, Marceli Gil de Castro,
va , i que elle continuaran rn
Ramas Salomon Martí i Manuel
bra de la Mancomunara per he Guasch Monravá.
1 la gloria de Catalunya 'd'EsComissid de Cultura. — Cornee de
panela
Balloch, Antoni Robert, Francesc Prats,
Els senyors diputats atarme Ferran Casadevall, Jaume Bartrina, Jodeixen i despees desfilen felici- sep Martínez de San Miguel, Joan
tant el nou nreeident de la Man- Cortada, Josep M. Serrano García i
eornunitat. Encaixades. abreea- Manuel Castellví Feliu.
dee. etc.
Comissici d'Obres Públiques i, CanzuCOMENÇA D'ESSER TARD
nicacion.t. Enric Sagnier, Josep MageCom que s'ha fet tard, el
ria Lobet, Jame Güell, marqués de
neral Lossada proposa que. do- Marianao, Manuel Almcda. Salvador
a
ha
nada la unanimitat que h:
Eones, Laman Adreher, Casimir de
l'Assemblea, es nomenin els vi- Sangenis, Pelai Fóntsere, Stbastiä So.
re-presidente i els secretaris del
Josep A. López Bertran. Josep DoConsell de la Mancomunitat prr mingo Orego i Albert Cusoèé Soler.
aclamació,eprescindi n t de les
Comissió de Pobtica Social. — Jp-•
votacions secretes asenyala scp Punsä. Francesc de Prats; Fran•
el rJelarnent. Tothom M troCese Monliá; Frederic Bassols; Eduard
ba o& •
de Fonsdeviela, Samuel Mestres, Estas'accepten
ola
Pregunta si
nislau Ramonct, Gabriel Roig González

El prestütt. amper Sale, ea el sei itsurs va tic le osa ktsterla peina 1 es nutre
BetteptImite respecte a l'entente se les delegas»

defensar una esrnena a la net
Després d'assistir a la mis- de presuupastos, la qual ha
permès •que es temen els consa que va dir mostea Berenguer, prior de Sant Jordi, a la cursos per a la construcció de
camine
veinals a la provincia
eapella del Palau de la GeneraMal., eta senyora diputats go- de Barcelona, subvencionantvernatius de les quatre Dipu- loe l'Estat. Tambe vaig, fa
tacions de Cataiunya es van 12 lave, detenear al Congres
reunir ahir al mati per cene- et projeete do hei de Maneomunitats presentat per En Ca-'
Mete /a aova Mancomunitat.
Comerme da sessid a un quart nalejas i inspirat en les hacen
de ,dotse, presidint el general presentades per la Diputada,
de Barcelona.
Lossada.
Mai havia somniat — diu —
Quatre diputats, un de cada
provincia, actuen de Secretaris d'ocupar aquest lloe, que clec a
escrutadors. Són els senyors la vostra benevolenea.
En aquests moments ninget
Medite Bartrina, Ponsä i
no pot desertar del bloc que se
Solé.
Es siena compte de dues co- Ii assenyall. Dee la nostra inmunicacions dele senyors Pu- tuació depen l'encarrilament
get i Berenguer, excusant-se dele greus problemes que han
perlorbat la vida de Catalunya
d'assistir a ressernblea.
El secretari de la Mancomu- i d'Espanya. La me ya responnitat, senyor Sana i Buigas, sabilitat s molt gran. pecó la
¡Retrete el retal decret de 12 de comparteixo amb vosaltres des
gener de Eany actual, en la part d'aquest Itoe de sacrifiels (Molt
que disposa la dissoluelió de be.)
Junte hem de ter—afirmales antigues 'Metadona 1 la
constitució de la nova Manco- rme obra eficaç per salvar el
que esteva de tomba en
munitat. També llegeix les re- pala.
lacione de senyors diputats que lomba. Aquestes eircumstitncomposen l'AssembLea i la Con- cies — diu — són len mes ertvocatoria de Vade que s'este ligues psi' Ses que ha passat
la història.
celebrant.
La politice menuda ha de resEL SENYOR SALA. PRESIDENT tar fora daquestos portes. amb
DE LA MANCOMUNITAT
tots els rencors. Hem d'obre ele
DI general Lossada anuncia luimos a tate ele catalana. (Molt
que va a fer-se l'elecció de pre- be. molt be.)
El palo a Espanya vol pau.
sident de la Mancomunitat.
El secretari els va cridant, i N'esta ansiosa també Catalunya.
els senyors diputats !Duren la Aquesta vida no not continuar:
papereta al general, el qual la cal acabar la theta que es manifestava ja fina dintre les fadiposita a 4a urna.
mIlorament del vi. Tot alió que els Galofré.
com
a
tals
els
que
fossin
addicionats
Tresorer, Enric Ventosa Pascual.
L'escrutini dóna al següent
amb
qualsevol
substäncia
química
o
tomes avis havien acumulat amb
Semnre que sahe intentat d'ajosep López Bertran i Reresultat: stenyor Alfons
si treball i l'estalvi les nostres genevegetal que no procedis del raim, i
cabar la theta han . oree (efe_
ne Barbier Bosch.
86 vote; ep blanc, 1.
d'aquests
raciono mis sävies ho han sabut reals
industrials
imposava
cultats.
S'ha intentar diferente
Secretari, Jaurne Gil Vemet.
Els senyors diputats, a peu
brotar ben de pressa. El que no hetn
cops: En Maure amb el proinfor- vins prohibits les penes que especififan
la
repórters
que
Els
—
dret,
aplaudeixen
el
senyor
Saperfeccionarsabut és conservar-ho i
cava en l'article 356 del Codi penal
Inca!. En
mació a l'Ajuntament han estat re- per al que "amb qualsevol barreja la, el qual va a asseure's a jacte d'administrarl e
Canalejas arnh el proleete de Bel
pel nou alcalde, amb els guate
l'esquerra
del
genera!.
Aquesta ha d'ésser la missió dels buts
nociva a la salut alteres les begudes
de Mancomunitats, En RomanoCellers Cooperatius de la nostra co- parlä aquest araablement.
1 n'a( amb la Comissió extra-paral consum
DISCURS DEL GENERAL
El senyor Mariné ha dit que dona- o comestibles destinats
rca, introduir la virtut del treball
deis
objectes
rías
LOSSADA
lamentäria.
rá tota mena de facilitats a la Prem- públic o fabriques
la de l'estalvi entre nosaltres.
El regim manir imnerant !da
la quals sigui necessàriament nodo a
El senyor Lascada (irme la
La fundació dels Cellers Coopera- sa perquè aquesta pugui complir
Ineficaç l'obra legislativa. Sola sales".
benvinguda
ale
reunas.
Agrada
missió
que
li
es
confiada.
és una necessitat justificada amb
Es evident, dones, que en virtut
— El primer tinent d'alcalde de
en nom del Directori que hagin vint sorgia una erial abans d'aen poques consideracions.
de l'esmentada Hei, el que encapçali acceptat aura nomenaments.
cabar-la.
rAjuntament
de
Vinaroe
ha
estat
Quants vinyaters hi ha al Priorat
Altrament. aqui no he vist
vins amb alcohol industrial és reu
aue
el
Directori
es
aquí,
per
tal
d'assabentar-se
del
funMIME(
tot
l'utillatge
indisu y disposin de
mai expressedes amb eineeritat
del "delicte contra la salut pública"
Mancomunitat
cionament
de
la
máquina
que
entren
la
que
proposa
bona
elaboració,
per
a
una
ensable
sancionas en el dit artide 356 del Co'aspiraciens de Catalunya.
la marea cultural i les
onservació i rnillorament del vi de latrines denominada "Vulcano".
De vegades hern vist demanar
era parqué el legisla- (segueixi
benefactosa que fins avui ha dut el mateix que abans s'havia re— Pujant un moble que pesava di penal i ho
h sera collita? Gairebé cap. Dones
dor va estimar que l'addició de l'alen interes de Catalunya, i que butjat vivament. Cal parlar amb
tai poden tenir-ho els Cellers 'Coo- uns 65 quilos a un pis de la casa nú- cohol industrial al vi era una barrede la carretera de Barcevol tambe que sigui rexemptle sinceritat i rectitud.
severas de frene. Com? Un altre mero a
el repeu i la ja nociva a la salut. La Hei es i ha de les futuras Mancomunaste
avall
lona,
devingue
frs e parlarem.
Afirma que està disposat a
d'ésser l'ordenació de la raó (ordiV. Estreno barana del baleó, caient lambe al natio rationis) i la raó ordenada de provincials que puguin crearsostenir i defensar la Mancode l'agencia de transcarrer
l'amo
se.
gener 1924.
munitat amb el metete entuOrts, En Macià Vernet, i el peó la llei de aa de juliol de 1895 no poNega que el Direotori hagi siasme que va fer-ho l'any 1912,
gué ésser altra que la que venim
Joan Fäbregas Plana.
volgut
matar
aquesta
coeporae
VALLS
quan forma pare amb els seEls dos han resultat luna de pro- d'esmentar, perquè si indepeudeneid. Raposa el seu convenci- nyors Cambó i Coromines, de la
Boyes diverses
ment que l'addició de l'alcohol innöstic reservat.
ment
que.
sota
la
presideneia
comissió
nartamentäria nue va
nociva
La corporació municipal ha acor— Ha mort en aquesta ciutat la dustrial fos o no una barreja
del senyor Sala. alliberada de aprovar el projecte de hei de
t no donar cap subvenció a la ger- senyoreta Na Roseta Torres, filla a la salut hagués volgut castigar
la politiaa que difieulltava la Mancomunitats.
mandat Igualtat", que l'havia del nostre amic N'.Arnadeu Torres, i el legislador el sol fet d'encapçalar el
seva actuació, nodrida amb aire
Eetudia el fonament d'aquest
'emanada per tal de poder eixamplar
germana del president del Centre In- vi amb alcohol industrial, hauria hapur. oxigen i molt patriotisme, proiecte de Bel. Defineix el conseva acció benéfica. Malgrat tot, dustrial i gerent de la raó social gut d'introduir en el Codi penal un la Mancomunitat arribarä a ese
repte que ell te de l'Estat. el.
nou delicte completament distint del
en el dictamen es reconeixen els fins Abelló i Torres.
ser
un
cos
viu,
en
lloc
d'efita;
(mal din que ha d'estrebar-se
de
contra
la
salut
pública.
La
pellagermana
la
h umanitario que guien
L'acte de l'enterrament ha estat
emmetzinada com abans, a tor- damuni de torta organismos lodel
Codi
(iehi
l'article
356
litat
de
hat.
concorregudissim.
cale, (Me sense tenle res que
ha prou amb la lectura del seu con- ea de cercar paradissos artifiNo fa gaires dies, el mateix Ajunvetare amb la sobiranin de l'Eschale.
es
refereix
exclusivament
a
ungut)
lame, per unanimitat, va prendre
TERRASSA
Ele senyors diputats aplau- tat i la unitat de la necia, aseeLa barreja nociva a la salut.
fatord de satisfer l'impon de la Ilum
eurin el hon funcionament dele
Desgracia
deixen el general.
Dones bé: Ra estat declarat ofienea que es gasti a la caserna de Revista de Sometente
EL SENYOR SALA EXPLICA serveis
Altres noticies
cialment per l'autoritat . pública en
Ii gárdia civil.
El projecte de hei de Manenlambe ha desestimat una instimDiurnenge al metí riegue II« la R. O. del dia 4 del que som, acor- LA SEVA VIDA POLITICA I
mundea tenia dues parte: la
dant
en
la
part
dispositiva
resoldre
ASSENYALA
ORIENTACIONS
A
ca que presentaren els senyors Sil- revista anual reglamentaria dele SoMancomunitat per als toreras
de conformitat amb co esposar en el
LA NOVA MANCOMUNITAT
resay Bel i Dolors Serra, ex-rnestres metents d'aquesta ciutat.
provincials encomanats ales didictamen
que
s'insereix
del
Reial
del poble agregat de Fonscaldes,
El senyor Sala s'aixeca, i amb putarione, i la Mancomunitat do
Va essen una festa emocionant.
rinnant una quantitat que seis dela seva elormencia caracterts- les Diputacions, i la elancomu— Divendres a la tarda va tenir Consell de Sanitat, que actualment
'loe al saló de l'Institut Industrial els alcohols industrials, neutres,
tira, exposa, amb gran luxe de nitat amb els serveis deldrate
— Diumenge celebrà reunió ge- la reunió anual reglamentäria de "El purs, etilics de graduació superior a detalls, la seva conseqüent acde l'Estile concedits mitjançant
tos' ordinäria l'Associació Catala- Seguro Tarrasense contra els acci- 96 gratis 'no són nocius a la salut. Ai- termite politice, que des de fa !lees votades per les corte.
Uita. Es renovaren alguns cärrecs, dents del treball", per l'aprovació del xó és el que declara la R. O., i cal 36 anys va apardixer per priL'assassinat del senyor Caelegir que encara que en un dels
fle la manera següent: President, En bala« de ron.
mera vegada a la Diputació nale,jas va impossibilitar aquest
Riman Tomäs i Horas; tresorcr, En
Horn procedí també a la renovació seus "considerants" consigni que no
de Barcelona, representant, per intent ee solueie del problema.
Ilamon Cases i Cases.
de arrees, quedant constituida l'ac- ha de modificar-se la legislació videcció, e9 'districte de TerrasA tirarle j1//P ••11
— A l'església parrt . quial de Sant tual Junta Directiva de la següent gent, missió que per ceta no hauria
se, que allav p rs comprenia sempre que la MancomunItat ha
R.
O.,
el
cert
és
correspost
a
una
han Bautista dissabte passat hom manera: President, Pere Amat; vitambé Manresa i Sabadell.
funcional 1 e gal n'en ! . 01: rq ui
r emenca una solemne novena a Ma- ce-president, Joan Marqués; treso- que l'esmentada disposició, emanada
El eonegut homo pábilo de abans d'ésser concedida per
del
ministeri
que
la
regula,
aprova
rer,
Miguel
Costa;
comptador,
To;ora de la Candela, patrona de la
Terrassa, diu el següent:
reial decret pel senyor Dato. el
Hi predica, amb fervor i más Morera; secretari, Joan Bach; seuse cap mena de dubtes la concluNo lino paraules per expres- Parlament ja havia ecceptat el
eiténcia, el canonge de Tarrago- vocals: Gaietä Boada, Bonaventura sió sentada en el dictamen del Consar la intensitat dels senti- projeete de hei del senyor CaCornellas, Joan Junycnt i Joan Bru- sell de Sanitat en el sentit de no és1 doctor Ramon Sabaté. .
mente que agiten la me ya àni- nalejas.
ser
nociu
a
la
salut
pública
l'iss
de
(rieras.
— El dia de la Candelera al camp
Però el retal decret del senyor
ma, per agrair les permites del
Passeig de l'Estacid jugara con— Dilluns, a la tarda, quan pas- l'alcohol industrial que reuneix les
general Lossada i la confiarme Dato no concedia sind la prigraduació
condicions
de
puresa
i
est a el Valls Esportiu l'anomenat i sa y a pel Yerres.' de Topete el carro
que m'han dipositat els com- mera part d'aquest projecte de
otent equip de primera Rige Gracia que menava En Joan Bouvei, de 34 mentades.
panys de diputad() catalana.
Bel
Abel
es
que
hom
ha
de
conve. p ort Club. L'onze local millorarä anyses'adonä el carreter que li queia
Afirma que cal preparar el
Poes cope he sentit una imnir
que
en
l'actualitat
l'addicionaseves ratlles amb Estruch i Ar- un objecte i en volguer-lo aplegar sin
pressió tan gran cont la d'ahir terreny p er anar a la segona part
t e% del Sabadell.
gué la desgraei.t de catire, amb tan ment en els vins de l'alcohol indusi la d'avui. Mesuro amb el pen- del prolocte del senvor CanalePer l'endemä l'Atlètic Vallene ha
mala fortuna, que el carro li passä trial de graduació superior a 96 sament pie de tristesa els meus
j a s . o sigui a la coneem e1 6 de dean unciat el reserva del Barcelona.
per sobre les carnes, produint-li una graus, neutre, pur i etilic, no constot legacions nue no afeetin per a
eseassos
meres;
pece
tare
1 a la unitat
— Ha pres possessió del cirrec ferida a la cama esquerra i la fractu- titueix, perqué no pot constituir, cap
poss i ble per deixar-vos salís- res a la sobirnnia
d e director de la sucursal del "Ban- ra de la tibia i el peroné de la calesa barreja nociva a la salut, i que, per el
nacionals. (Molt be. Aplaudibe.)
fein.
(Molt
tant,
no
implica
que
el
seu
ús
pugui
c o di Roma" En Pere Rosanes, que dreta.
Aviat farä 36 anys —ets farä mente.)
act ualment era sub-director de la de
Din (fue elle demanaran lee
Fou traelladat immediatament al importar el delicte de l'article 336 pel novembre—que vaig entrar
Codi,
constituint
per
tant
un
acdel
del aSti i
Tarragona.
Centre Medie, on fou assistit pel
en aquesta casa representant delegaeinns a la Dom 1 geetiote
kit,
perejil
no
és
penat
per
la
g ant l'espinada
noaloble
— En la darrera assemblea pro- metge, senyor Calima, i conduit desciutat
de
Terrassa.
a
la Me y
llei.
nant-les d'amaget. One ei 'han
mcial de veterinaris celebrada a prés a casa seva.
Aqui vaig pasear ces malees onosat a a 0000essi6 de les lene
En l'actual estat de Dret, per ¡s— Es troba malalt de gravetat el
Tarr agona iou reelegit president,
anys
de
la
meva
vida,
al
cinc
s'han demanat s pernil& s'emr un animitat, En Juan Rius, de la neta del redactor de "El Dia" En isee penat el fet d'addicionament
cohete industrials pues etilics de 96 costat detone catalina, massa prava armest procediment en
o stra ciutat.
Miguel Pnigbó.
taren
asI
aviat
oblidats,
que
graos seria requisa indispensable que
noc de soleta/m-1es del Parla— El dia 25 va finir el terme per
— El e Club Pirettenc anire dinsolir que la Diputseie de Barla p resentació de documenta des- menee vinent a fer una excursió al se'l fes figurar com un non delicte celona fos considerada pe4.seu ment. (Aplaudiments.)
distint
del
de
contra
la
sales
pública
. Can parlament ni eao Govern
liontnegre.
nats a l'exposició bibliogràfica
prestigi, Iserietate Greda i pa_
I. iflC entrant hoin celebrare aque
Sent vocal En Francesc Torrada- de l'article 356 del Codi penal, al que triotisrne, coro la primera d'Es- batela usted prou lmbecil — din
la
ho deduí la llei de 27 de julio! de
al/botera Popular.
— o er donar una delecart6 domer.
1893; i coas que fins ara almea'', no panya. Avui seria i
nad la manera corra funcionaiba dictar cap Bei aova en aquest ella, al no dediques
va acuesta usa.
MANID»
dellTa COLORA Di MiConelderallerftimes les aan4
sentit, i en materia penal ¡anegue el a aquesta Illualres pa
lardan» Gafedad, Mena dile de cap delicte imb pena que In genentM6 actual n
raelon• dun anide que vol irrt.
tat nona es martillen
no ei trobi estable/a per cap
bar al govern de si* metete. yo.
La 'Jipa do Detones
asekiNi
Des d'amero be
• afeetar a la unte de la pli.a la sera peepetraci6 (anil'Aneo Frene : : la Ore
pelele PUNK a lee done del aatarior
~Se,
oatorao
VISO,
gil
del dic Coa), ao di
de
as
tris.
1.4
Priocive
de
Mili
la
_memos N Ilerd goldre
Allegig-.atio Ja nieta Maneolbsica bikini, el crean Corte Per toOrdr0d.
»hit da tutbot »set di- •=1 ama mecer' de urdan« a bonar."-----is
.dtdr
ospetorstae
nirestorl
mtrobart
loe
sistivo
fannäitt
idlungat
per
oW
,
per
,mei
p roppuut pela 09:810. a temido local cali •Albatidara", pels
• lä Dlpedielß Mere
mama ado popdarnmeit por
del P. C. Gramaned
.telle
.t:Ole detbefter..
d »Me*
•'eme. * egie
•C Ilamb
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següents viee-nresidents: Primer, seuyor Marquès do Mariana6; setron ,senyor Francesc

i Francesc Montad: Targa.
Comissió d'Agricultura, Indüstrici
Comen. — Francesc Santacarta, Erancese Pulit, Joan Rovira i Esteva, Josep
Grau, Heradi Ripoll, Mujan Ferrer,
Fr..neese )(emular, Alfons Veleta Mingutlla, Josep Corriä Figuerola, Joma
Bautista Vives Anguera, äleuel Oro-vio Romeu i Francesc Blasi Cocorult
Comissió d' luterassas Generala. —
Gaietà María, Antoni Pons Arola,
Emili Juneadella, Ramon Puig Rema,
Joan Moragas. Salvador Auguet, Josep Tous, Joan Reek, Conrad Pujo!.
Ramon Salomon Martí i Joan AudI
Pi incep.
Couriss i4 d'Hisenda. — Marques de
Cubanas. Agusti Armengol, Dionis •
Conde, Lamen de Berenguer, Amoral
Montseny, Angel Traval, Ricard Vi-,
taita, Joan Santeliu i Pau Gasull.
Comissió de Bcfleficbg ia i Sonitat.—
Manuel Idenacho Peyrón, Francesc
Esquerdo Rodoreda, Ramon Paréis ViUsan, Manuel Burch Solanich, Alexandre Dalmau Coll, Josep Llangort
Planas, Joaquim Francès Palou, Rai-

Xammar i Atclosnä; tercer. senyor Joan B. Vives i Anguera,
i m'art. senyor Eduard de F0112deviela.
Els senyors diputats: —Si,
Si! (Aplaudiments.)
Pregunta si s'accepten els
següents secretaris:
Primer. senyor Jaume Bart rina i Mas; segon, senyor lbert
Casafie: tercer, senyor Sebastiä soie i Sol; quart, senyor
Antoni Pons i Anta.
Els dipulate: —Molt be, molt
beta. (Mes aplaudiments.)
UN MOMENT, SENYORS!...
Els senyors diputats, drets,
van a surtir. Una veu crida amb
mareat accent feixista:
veure si hi ha unanimitat per
a la premsa i-lustrada!
1,71 a breu disett,,siú per si cal
fer ara la fotografia o he si As
millar fer-la en sortir. S'acorda que es l'ad tot segun. S'apa- muTenFerré Vizcarro, Cristal& Lose
guen els llums de davant la
presidencia. 'aparta da urna e02 n'aguda.
que, per be que es de vidre, fa
UNA PROPOSICIO
nosa. Una flamarada... Ja està!
Els scnyors Marfä, carnee de FI'Una altea veu detura els se- gols, conste de Belloch, Conde i amenyors diputats.—En Merlletti nice presenten la següent proposicies,
enearee—Nn, es el senyor Ere- que saprova sense discussi6:
alerte Bassols, de Girona, que
"Els diputats que 3ot:seduce tenen
demana que el discurs del se- l'honor de proposar a l'Assemblea de
nyor Sala sigui imprès • repar- la Mancomunitat que es diese resoldre
tit profusament per tot Espa- que record' que va adoptar l'Asiera s •
nya. (Aprovació general. Aplau- blea en 13 de setesnbre de 1919 0.111
dinlents.)
fa referencia a le substitueie del Pro- .
Nombrosos senyors diputals sident de la Mancomunitat en casos
acompanyen el general Loen- d'absencia o nuble* del Presittent
da, que abandona el Palau.
pugni delegar les facultats presidenEL PRESIDENT DE L'ASSEM- cials en un dele rice-presidenta per'
ordre correteen, però per tal d'evitar
BLEA 'confirió de poden, el vice-aresidat
La melé no s'in ambo. pe- laue
ateten la *niqueló remeniarl
q
ea
repren.
mb
lre:
abltta
mee.a Prvair emh
'una snanera
de rA
El senyor Bala ceden la pre- dreusions
sidencia al senyor marques 'de
»arganeo, qua preeddira las- cima' ea k mema forma:

"L'Ansembica iamW Dedal d *mg
sembles enea a viae-prosident
primer di: la Manoomuitilat. Pa Nil pegad g. di emes d
la presenta.» 1 PetaelVe eso Malaltia l Pmehliat
.I ge 11111 Mies
nyor do Mattitemo 4110'
*muro, *vía
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- *ve di
tilriggpetigid fa, lis Presidiste
;.t dimetedAe fii1leettiblers. en cono
smaincie Mal asrib ce consi gnas ea
limad de tAmegnbloa de 28 de 'lo* tot7 en ele seus emrents

se

—1

segoa."

SENTiMENTS PATRIO-

TICS DE LA VALL D'ARAN
El senyor Tons, de la Vati
ran, «mana que l'Assemblea faci
una alud sessió per poder esposar
les aspiracions d'aquella contracta.
Vis senyors Teabal, Sala i marques de Marianao recomanen al seiyor Tons que exposi les seves peticions al Consell, puix que en aquesta Assemblea no es pot fer silui el
que preven l'ordre del dia.
El senyor Tous agracia les indicacions que se li han fet, pub afirma
que bi ha quelcom que es inajornable. Tot seguit ho exposa: Es traeta que en l'Assemblea anterior un
diputat araqes (ea refereix al senyor
Nana) va fer unes afirma.cions que
segons el senyor Tous tenen fonament. Nega 'que a /a Vall d'Aran
existeixi un anexionisme criminal i
assegura que els aramos eón capa.
n'ole 1 ho seran Jessi el que passi.
(Aplaudiments.)
El marquis de Marianao diu que
aa sentit amb molta satisfacció lea
paraules del senyor Tous.
ACABAMENT DE L'ASSEMBLEA
Tot seguit, el president declara que
• eha de parlar de res mes, i aixeca
la SeSSiÓ. San les dile!.
No ala dit ni llegit un mot .en
catalä.
LA VERITAT OFICIAL SOBRE LA REUNID D'ABANS
D'AHIR
Va ¡teatral Lossada Unge: interès
im cuete ahir en presencia dels
Periodistes que contrariament al que
aloa escrit en algun diari, ell no 'savia intervingut per a res en la designació de arrees del Consell de la
Mancomunitat.
Digné que cada Diputació havia
proposat els se» representants, i que
ell, una regada postas d'acord tots
els consellers, va proposar el senyor
Sala per a la presidencia de la Mancomunitat, i tots els presenta van ac. ceptar-ho amb entusiasme i per aclamarle..
Arte seguit el general Lossada fin
grana, í no cal dir que molt merescuts elogis, de la personalitat del nou
president.
ELS FUTURS CONSELLERS
Boris diu que el conseller d'Obres
públiques será el senyor Hernández;
el de cultura, el senyor Sala; el de
Personal i Interesaos general, el bare de Viver, i el d'Agricultura, el
senyor Serra.

EI doctor En Jame
Vergés i Bateó
N emeé3 anys teni 1 era
un Home: de ancla i de patriotisme.
Xa Faculta/ de Medicina de Barcelona. on havia cursat brillantment els
sera estudis, podia yantar-se cena en
molk altres casos, sortosament, que
hagues eixit del sea si aquell excellent
doctor. Tot heme dv sentiments podia
sentir-se content de conèixer la pregonen dels que arrelaven en el cor
de tan hurranitari turne. Qui simiga
qui casa a 3'estimaca5. no dubtaria
de com sabia estimar el jove, el traspas del qual plorem com a patriotas i
hurnarlissims que volem que tota expr'si dv bondat i de justicia s ' e! pandeix: pel Tren.
Si el coneguérem de molt petit---del
ternas de 12 primeres lletres--no el
pediem hatee oblidat. La diferencia
eme:: : la separació que la diversirat
d'oeapacions institueix entre els habitanta d'una znateixa ciutat, nofou
pros perque haguéssim deixat, un sol
instant, de seguir amb admirada/ i
orgull els seus estudia sempre brillants
les seres activitats mai superades.
Orgull. el nostre, que ti paritat en.
Inelts altres dels guals coneixem la
sapiencia i l'altruisme, qualitats ineludibles per arribar a la direcció—en
la forma que sigui—dels hormas i dels
.pobles freturosos de llibertat i aparcas d'amor a tots els altres rabies
E a tots els altres honres.
Per abra, eme sabiem totes les
condicions que atresorava, l'estimàvem
de petit i de gran; per això devia
isser que l'estimaven els seas condeixebles. els seas professors i aquella
als quals es presentara per primera
vegada, aqui i a l'estranger; sols cal-

*718 Caz el PM
Pel asile ene
aluno/Mistar* ie..sed doctorat..a
drid 1 el eh: rfoelorMe ttespitah de Barda; pe: ame 'tate
hito ileplera-el . aels trepas sin els motee/1M prephtatetis se si. píreserttac.6 a Barcelona .depris dbaver professat sea/osos estucas deis quals la
seva preeMra.-inteltigsereia ert sebe
treure el profit ' que poda aporiarsis
maialts.
Es Jume Vergés tunal e) dia te
dissabte, a París. després de curtes
hales d'haver sofert un atac cerebral
que hom voldria considerar rar als
seus anys i en una robustece poe co.
muna ; tan sobtat. que ni la pressa
rament extraordinària que tima el
seu pare per presentar-se a la capital
francesa, avisat per aquel' inseparable amic i comí/gay, el doctor En Josep Cabré i Claramunt—que no l'ha
deixat, vio ni mora un instant—, no
servi per tenir el goig de rebre el darrer sospir de l'estimat fill. I aquesta mena de mort sembla que encara
punyeixi mes, sembla que entristeixi
i destonhorti mis els que amaren com
es rnereixia aqueli jove que ja era un
heme, ama borne que sempre havia
estat un patriota, aquell patriota que
ni un lelonlellt havia deixat d'ésser un
estudien en be propi i en el de la
sen terra.
Embalsamat el cadiver pels metges
parismes, en presencia de bon nombre
de metges catalana, la tan difícil i
enutjosa, pels /11/nombrable.s trämits,
con, dolorosa tasca de preparar el seu
teasIlat a la ciutat mare, fou amorosament dura a terme pel doctor Cabré. De l'Hospital Cochin, de París,
a l'estada rirAusterlaz, hi anä aquell
cos amb un seguici nombren: gent d'aquí , de ciencia, d'indústria. de comerç,
d'art; gent de França; admiradora del
valer d'En Vergés; tots els que eren
anales seus, sols l'haguessin conegut
un instant. A nosaltres, pel nostre sentlment, pel nostre recomeixement del
saber i del patriotisme d'En Verses,
ens fou assenyalat un lloc en la presidéncia del dol, i l'acceptärern com
un honor, que d'honrar sem• tots eis
tacs on hom hi abrirla l'amor a tot
co que ti una valor positiva. Despres. voluntiriament, era honoraran
acompanyant-lo fina aquí, i is aixi
cona havent recordat que la corona
oferta pel Casal Candi de París portava una cinta nacional, ens honorarem
ahir, a restacib de Freno. eoRocant-la
en aquella que anava ara acompanyada d'alees dels seas companys del
dels metges catalana de París
i de familiars.
Fou, la trasllació del cadáver del
plorat Vergas, una demostració de dol.
Un reparta podria azar citant noma;
no da pas això el que interessa. Mi
érem tots els que calia que hi fóssim.
I hem anat a la darrera estada de Vansie, seriosos tors, consirosos, pensase
en les dolors d'una pares que perden
el primogènit despees d'ha yer coincidir la seva tornada a la Patria ami,
la de l'altre fill. que passa dos anys
E mig al Marroc, i el qual, precisament s'hagué d'examinar fa tres dies
¿una de les assignatures de la seva
carrera de Dret, que havia hagut d'abandonar durant tan !larga permanencia en aquelles terres, obtenint la qualificació mis alta.
El cementiri on reposa ja el cos
inanimat d'En Janme Verges i Baró,
era inundat de sol; la Mediterrània
mar, la nostra mar, ii trametrá els
seas aires; els arbres ti oferiran l'atorna de llurs flore; les costees inimes. passant com en evocació per la
tomba de l'amic, arribarais a la seva
inima. alliberada de les humanes injusticies, pe: fer-li saber que si avei
plorem. no deixarem pas de plorar-la sempre mis. menee en el nostre cor i en la costra pensa hl segueixin vivan. immutables, les idees del
patriotisme i de l'altruisme; això és,
(le l'amor inextingible a tots els Horros I a tots els Pobles de l'Univers,
derivant-se, com a torvas coredari, del
que seryem per als propia.
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aprov3t ti projecte de' decref d'orienacu5 ferrLv ar.a

El Directori diu que la reforma de regim local será la sev t obra
MéS-transcendentai
REUNID DEL DIRECTORI.
El projecte ferroviari
A tres odas de dome, el Director; :ha reunit en Consell a la Presidencia, ocupaut-m del plet ferroviari.
El Consell ha acabas a • dos <parta
de tres. El president ha manifeste
que hacia quedat aprovat el projecte
de decret relatiu al problema esmaltas Ha dit que no rolla avançar cap
detall per tal d'evitar q ue interpsetacions equivocades poguessin influir en
la cotitzaciú dels valora ferroviaris.
Aquesta tarda el decret sen i sormis
a la nació regia per telera'.
EL' PROJECTE D'ADMINIS-

TRACIO LOCAL
A primera hora del mal el general
Primo de Rivera ha rebut en el seu
¿espata del ministeri de la Guerra la
visita dels senyors Calvo Sotelo i
Martines'/Anido, amb tia quals aloa
ocupat del projecte d'administraci6 local.
Aquest projeete ja cirio en poder del
Directeri. el qual es. posan a estudiar-10 immelatament, yergue pugui
convertir-se en decret ben aviat. El
Directori considera que tquesta reforma serä una de les sesea obres mes
transcendentals, Ja q ue coestituieä el
mitiä Inés poderós per desarrelar el
caciquisme.
L'ENTERRAMENT DL GENERAL ARLEGUI
Com estava anunciat, aquest mata
g les onze, s'ha efectuat l'enterrament del director general de Seguretat, general Arlegui.
A les onze menys cinc minuts ha
arribat al domicili del final el president del Directori, general Primo
de Rivera, pujanra la casa mortuòria.
Tambe hi han pujat un ajudant del
Rei, el sots-secretari de Governació i el director d'Administració local, senyor Calvo Sordo.
Minuto després es formi la comitiva per al trasllat del cadàver de
casa seva fina a la Sagramental de
Sant Josefa
Despees dels guardies que obrien
marxa, seguia un autonnibil conduint
diverses corones: del sota-secretari
de Governació, dels cossos de Seguretat i vigilancia de Madrid, del pers'anal que va servir a les ordres del
general Arlegui quan aquest era cap
dr policia de Barcelona, de la Junta Sindical de Bona, i de la familia
del finat.
Damunt del feretre negre es veia
tricorni, l'espasa i el fatal del general.
Preaidia ei dol el general Primo de
Rivera, al qual acompanyaven el
bisbe de Madrid, el sots-secretari de
Governaciú, senyor Martínez Anido,
el N'una de S. S., el general Barrera, en representació del Rei, l'alcalde, etc.
Seguia el dol mol/ nombras amb
alt personal dels COSSOS de Seguretat i vigilancia de Madrid, capa i oficials de la guardia civil, generals
del Directora una eoluissió del personal de Seguretat i vigilancia de
Barcelona, els generals Laque, Marina, Amar, Berenguer (Frederic),
Riquelmerstilans del Bosch, etc.
El dol s'acomiadà davant la Capitania general. El general Martínez Anido va seguir amb l'enterraVicens A. Ballestee ment fine el cementiri.

AissecouzU EL C • P
us

renta la boca;

Jota

ultra Ilengua, cantant d'altree
cançons... Aquí...
Tots els noma del seo país,
els que sentia cada dia, i ole
que notada havia sentit una vegada, es despertaren en la seva
memòria: PIS mil noma que ele
pagesos piadosos vinguts de
França van donar als fiaca, als
rin g , als nobles de la maya conanda que descobrien i anaven
poblant... !tac da l'Aigua-Ciara... la Fam... Sessrat Cor

Marta— Tres Pistoles... Santa
Rota del Desglaç... Cap de les
Austardoi... Can Andreu de

l'Espant...

Esztropt Calmen tenia un on.
ola qua vivia st Andreu de
Ratio" dlionfleur,
soviet del un fI lL que
.8Periedderor . a bord d'un velad!
baña
É.IGoU.l eida

:.
1=

9eds

:ere afflisimm«, de Pare-

COMISSIO PERMANENT
D'AUTOMOBILISME
La. -Gaceta" publica una
reial ordre creant una Comissió Permanent Espanyola d'Au.
tomobilierne, la qual tindrä el
caräcter de cos consultiu del
Govern.

Aquesta Comissid atril presidida per un delegat del ministen ii será formada per un
delegat . del Reial Automòbil
Club d'Espanya en representació de les entitats de caràcter
deportiu, un altre de la Garnica Sindical de Constructors
(l'Automòbils i -un altre de
l'Aasociació Nacional d'Importació d'Autombbils.
La secretaria serä dirigida
per un funcionari adminiesae
tiu del ministril.
La ComissiS informarä so-

¿otee obres de les presenaades
per tal que siguin interpretados
pel quadro artistie del Casino.

L'alça de les accions ferroviàries
"El Sol", diu:
L'alça experimentada ahir a les bornes de Madrid i Barca= per lea accione ferroviàries, ha estat molt significativa.

L'alga de
Nota.de Borsa
les accions ferroviàries
La Borsa ha ~Hit amb alca, en
el departament de ferrocarrils, la noticia d'haver-se resol el problema ferroviari, encara que no es comisen les
canocter(stiques del projecte.

•lln-regidor.espontani,.exenir
pie de clutadania Cal
sacrificar-se per la ciutat I
per la Pàtria
A la sessió de l'Ajuntament
ha parla! el regidor espontani
En Manuel Breite.

Aquest senyor Breira exposä i
reforeä amb nombrosos argumente irrebatibles, la necessitat
de concedir als regidora un sou
anual de 12,000 pessetes. ex)-

gint-los, perb , que complenin
rectament amb itur deure.
I. a mis a mes. aquest senyor
regidor espontani, exemple de

patriotes i bon ciutadä, ha dit
oltmpioament que ell esteva
disposat a ter el sacrifici dan.
captar el cärreo de Comissari
d'arbitrio, — «testad» que eón
de l'especial competència del se.
nyor Breira — campas que
aquesta plaça li sigui retribuida
amb el sou de 10,000 penates.

Denúncies contra els facultatius de l'Hospital provincial

bre la Concessió de permisos

de Madrid

per celebrar manifestacions
bliques d'automobilieme, i per
a alió el ministeri passarä a
aquesta Comissió les peticione
que rebi, ja direetamect ja per
mitjä del Retal Automòbil
Club.
•
La Cornissi . ) informal sobre
lee peticions que rebi del Ministeri, i si acordes que eren
de earäcter deportiu, es pasearan a informe del Reial Automòbil Club.
Si la manifeetaci6 projectada Tos de caràcter comercial,
aleshotes informar la Cornissid. dintre del termini fixat
en la retal ordre de 16 de novembre de 11123.
EL CASINO D'AUTORS MADRILENYS ACORDA LA FORMACIO D'UN QUADRO ARTESTIC I OBRIR UN CONCURS
ENTRE AUTORS NOVELLS
El Casino d'Autora acordà
la formació d'un quadro artts.
tic que actuil iperi6dicament al
teatre de l'esmeatada societat, 1
al mateix temps obrir un concurs entre autors novells d'obres en un acta, de comädies,
passos ~tics i sainete.
, El termini per a l'admissió
comentarla el dia primer del mes
entran t i acabarä el clia 29 del
mateist mes.
La Junta directiva elegirä

Velenti Rubio Mayorga, ha
denunciat a la Comissqria que

es

adra

malahica KOLYNOS deatratile du mere,
mar multas enfoca arras.

tagolarlegia.

en les gratis ciutat amoricanes. 1 una altra veu va alear-se
com una resposta. Allä baja, era
l'estranger: gent d'una adra roca, parlant d*altra Coba en una

dies, finto l'arribada de la seva
dona 5 filts.
—Ha complimentat Comatasen el Patxä de Tetuan, que
ahir va arribar a .aquesta eiutat.

retratas asas. augsama
amases Winiques tosan. 10

KOLYNOSla cavitat
es ras profunda,
sitenyent

qual es seguia proces per suposadas convivències amb els
rebels.
Romandrà 4L la plaça • alguna

Dgclistee i Mete
eri memo» que KOLYNOS comida eta

dzi,
renda de la
CREMA DENTAL cucaran:as
pan

LA JUNTA DE L'ATENEU DE
MADRID
Denn ä tindrä lloc l'elecció de la lies
va Junta de l'Aterren.
iLa candidatura que podem dir
oficial és: president, Armad Palacio Valdés; vice-president primer,
Gustau Pittaluga; segon, Enric de
Mesa; vocal primer, Giménez Anzua; vocal segon, Antoni Duboia; secretad primer, Lluís de Tapia; segon, Bonilla; tercer, La Rosa; comptador, Isidor Yergan; dipositari Sa
Cano, i bibbliotecari, Rafel Ur--lin
bano.
EL PROCES DE "EL GATO"
Tetuan. — Ha estat posat en
'liberte el moro "El Gato", al

en la sala 4.1 de l'Hospital Provincial, a càrrec del doctor Maranyon, on ha romea des d'agost
fins ahir. q ue fou donat d'alta,
observl que a primera del mes
de desembre va morir räpidament 1 estranyament un malalt
tubereulós, anomenat Josep Sa.
lardo, en baver-li estat aplicada una injecció de pantopen.
Ategeix que va ocórrer un altre cas semblant el dia 23 del
qual fou vícmateix InP5 i
tima el malalt Dionfs Pedron.
el
denunciant
que en
Retereix
e! cas present la in :leed() bou
ordenada pel doctor Méndez, per
trobar-se el malslt en un estat
pre-arranie, pena la mort es pro
dial massa räpidament per no
Infondre sospites.
Frnalment. el denuncian( afirma que el die 25 de desembre el
doctor bfaranvisn disosä aa8 a
Un altre malalt anomenat Riche
II fessin apticades unes ideedon ¿'oil remforat, i erre en
tractar l'infermer Josep Alearee
de donar compliment al que havia disposst el metge. la germana Bor Matilde, mesclä a la injecció un centfmetre ettisic
morfina.
Valenti Rubio afirma que,
aquest cop, com els nitres, eem.:
bis que les inleecions toreo la
causa de la Immediata defuncid.
A la comiesaria s'instrueix
l'at estat.
En el Jutjat. Valentf Rubió
ratlicat en la denänola.
▪
AL TOMENT DE LA SARDANA.
Al Foment de la Sardana, claven. d'un nombrós i selecte auditor', ha donat aquesta tarda
una interessant . conferencia
l'esertptor i &tic musical En
Josep Subir.
L'ASSALT DEL BANC D'ESPANYA A GIJON
Gijim.—Ha estat acabas el sumad
instruís Pel bite espedal, amb mo-

del bosc s'allargava com el
trangera a tots els lavie, pele
dors o de patita ports del SaintLaurent, escampats per les ri- carrera, a I e botigues... Note- front d'un merca.
Maria va estremir-se; tentarbes entre les quals els navilis
tes que iaStsfaven per la nah,
fent rot llo, i entonaven una can- niment que havia vingut a bad'altre temps havien pujat
nyar
el seu cor, s'eaval; digné
vament cap a l'inconegu!... Cap eó que no s ntenia... Aqui...
una altra vegada: "Taninateix,
de. Mil Vaques... Rastra Dona
Mama es mirava al seu pare,
del Portatge... Les Grans Pros-, que seguia dormint, amb la es un país dur, aquí. Per que
reatar-bi?"
•
Lores...
barba al pi com un homo acta•
Llavors, una tercera veu, mes
Com Ii agradava de asistir dir
parat que t'exima sobre la
gran que lea nitres, s'elevà en
aquesfs noms, quan as parlava
mort, i de eguida va recordarsilenci: la veu del pan de
de parenta o emite allunyats, o
se dels chi los i de les *aneen;
de liaras viatges Que (amillara
ingtimes q e ensenyava ale in- • Qudbec, que era mig un cant ce
dona,
mig un sermó de capells.
vespre:
E fraternals eren, donan' nada
fanTs gaire d cada
Vingue com un toc de campasegada una sensació calenta de
entena ciara
"A
la
na, com la clamor augusta dele
sarentim, test que cadascú penanava passejar..."
orgues a les °aldeano, com una
ada en repetir-los: "En tot
A les ci ata dele Esteta. fins eomplanta Ingenua i com el erit
&peal pala som a casa `masi s'ene eruta ale infanta punyent I prolongat amb que es
tra— a casa nostral..."
aquestes nono, cultarlem a miden, en el bou., ele IlenyatalCap a l'Oest, alai que se mu-

tis de la eontrada, cap al Sud,
aixf que simia pulid la frontera, no bi bate sind neme as.
glesos per tol, que al cap 1 a la
fi born apremia de pronunoiar
que aoaltaven* smnblant
raleo asas dubte: pere, os tro.
ter la Mema jalees dala reme
,fronImeait,
;Lo ParattlenneteCilli •80

oblidar-les
Ele nd
ra desfila
tre del cel
viso tose
gris, tenue
tasa-fIlt
baña da
Idi_d!autde.
Nlalffi

•

eimetst
tarda
' i .enttja, aso tild.h
d'Repanya d'amsseaa petste'6:
-114*.gple diretratil
ene
°/.1ht
011":
.den sde teiet."-Arneb.•
abre tentlempar - "Pi esratite':' Mito.? • de Patemetat contra l'ex-governadar sorbí:. ha manifestat
de B i scala sea ) or -Garteilez Requeret. Canse!! Jhav ;a limitat
lar una infinita( d'e
Grama Martín š Rabel Torres.
de0 Eremit. de Gover
L'ESTAT D'EN MARTIN VELOZ Finalices i dé Comunica
Salamanca — Et sewor Manir! VeEL COM1TE OLIMPIC
les, segueiß greu.
ESP
Serk operar.
S'ha reunit el 6omit*
L'agressor, En Josep Males. administrador de "El Adelanto", tes pie espanyol.
Ha sAat nnrnenada una
gueix ernpresottat.
Per ordre governative ha estas clau- missiin per seguir les
tul de l'asealt a lu -Sneursal dgl Sede,

suras el Casino de Salamarca. el qual
havia estat multat per celebrar juntes
sense avis previ.
LA VACANT D'EN GARCIA
GOYENA
Per haver estat designat
secretad de Gräcia i Justicia el seeme Garcia Goyena ha quedo vacant la placa d'inspector general de
Tfibunals que aquest senyor exercia.
LA INCOMPATIBILITA T DEIS
FUNCIONARIS TECNICS
La "Gaceta" publica una reial
ordre de la preeideacia del Directori, que die
"Iltre. senyor;
Havent-se exposat alguna dubtes
sobre l'extensió de la reial ordre de
28 de novembre darrer, sobre la incompatibilitat dels treballs d'arquitecto, enginyers i llenase i d'abres
professionals que presten llurs serveis als Ajuntaments i Diputacions,
es disnea./ que sigui aplicable a
aquests funcionaria el que disposa
la reial ordre de la Presidincia de
18 d'octubre de 1923, i per això els
dits funcionaria poden dedicar-se a
treballs d'ordre particular i exercir
clrrees o representacions delmnateix
caràcter, sempre que a mis a mis
de no desempacar el canee oficial,
aquella arrees no guardia cap retaci6 directa ni indirecta amb els erres senda de les corporacions municipals o provincials a les quals
estiguin destinase."
LA REGULACIO DE GUIES
PER A LA CIRCULACIO D'OLIS D'OLIVA
Al Govern civil han facilite acinessegüent nota:
1:1
ia tarda
Pres l'acord ¡a executin d'ipternnir els Mis d'oliva i la seva circulació
dintre la Península en sessió dei dia
12 del corrent, per tal de regular
aquestes mesures en forma que al avoreixi la circulació dele olis destisale a l'exportació sobrante de les
necessitats del consuno nacional, abrí
com tandsk els destinats a aquest
darrer objecte suprimint en tot el
possible les traves comercial!, en
Dese% del dia 29 aquesta Junta deter:Mili regular l'expedició de guies per
a la circulació, així com també el
preu maxim dels olis de classe correas i de primera guatitas que necessiti per al seu proveiment el mercat nacional en la forma següent:
Primen—Si els preus dels olis correnta, de bona qualitat i destinats
al consupi nacional, passessin en,
trulls el de 22 pessetes la tova, la
Junta Central acordará la taxa que
calgui imposar als esmentats olla.
En les transaccions d'olis sobrants
del censura nacional que siguin desó. els pral; seran
tinats a l'exportaci
Mires entre productors, magatzemistes i exportadors.
Segon.—Les guies per a la circulada) s'exigiran imicament per a les
faca/raciona per ferrocarril i per retirar-los de les estaciona de destinada,.
Expedida una guia, caldea expressar-hi quantitat, Otra d'origen, preu,
punt de destinació, consignatari. i si
l'esmentat article s'adquirís per al
consum nacional, per exportar o per
vendre'l indistintament a exportadora
Magatzemistes, detallistes o refinadora.
Tercer—Ele que falsegin les declaracions de les guies incorreran en
la pèrdua del so per cent del valor
total de la zuereaderia amagada mis
la multa corresponent, que p roposarä la Junta provincial a la Central,
de conformitat a) previngut en l'ardele novi del reial decret de Proveiments de 3 de novembre darrer.
S'acordi també sollicitar del Directori Militar que en tota exportació
d'oil s'estampi en l'envàs sigui de
la otease que sigui, l'etiqueta següera: "Oli d'oliva espanyol".
Igualment s'acordà sollicitar del
Directori Militar l'admissió temporal
del pot de Ilauna desdlat ß
d'oli per a l'exportació.
LA TASCA DEL DIRECTORI
El Consell del Directori s'ha

anys, 1 en, vàrem quedar... Els
que van menar-nos Esqui podrien
tornar entre nosaltres
nse
pena ni enuig, perque si veritat que no hem apres galrebe
res, tampoc no huera oblidat
TES.

"Ilaviern portat d'ultramar les
nostres oracions i les nostres
oanoonsi eón siempre les mareixes. Havfem portat en els nostres pite el cor dels bornes del
nostre país, valent 1 viu,,a punt

per a la pietat i per a la halla, el
cor mee humà de !cita eis cors
humane: res no ha eanviat. Havem marcat un pla del novell
continent, de Gaspe a Montreal,
de Saint-Jean deerville a l'Unres. Car, en veritat, tot el que gava, Aqut, totes les oc.
espine' que 81114 ta l'anima de la centrada era sea que havem portal amb nos.
n de l'un ep a l'al- dins d'aquesta veu: la solemni- altres. el mostee culto, la nostra
&twist de Ilusa isla- tat estimada del vell osito. la 'lengua. lee nostres Ifirtuts
Una Inmensa capa dolosos de la valla llenase ge- fina lee nostres febleses. /adedo oblitera, que dal- leeament guardada, l'esplendor men coima agrades, intangila thun: la inri% co- I le terca barbera del paf. Mi bles i qtie han de viste-hl fine
n mili ton ara es. en tina raes antiga ha retrobat . a la El.
tata. VOIMa dtlae ,la soya adolesehnole •
•A reatara cero, baa veo*
Miman 'unir fa tete canta eatraaaara.
IN eses' llogea.
'4
triad
•

perqui el Govern eta
eioni pele loes Olímpico
Parle. :Iban aprobat di
aten; de trämit.
DESTITUC70
Toledo.—E1 secretad de TA
ment de Ytpe ha estat deglute
no portar cap mena de Mixta.

mus RE u rorr
FEST/1 DE LA CANDELEPA
La *Liga Espiritual de N netrana de Montserrat" ha organitzar
3mb la delegació de la mudez a
Cerrad, una benedicció de
procesal, í misia cantada per al a,.
sable, dia 2 de febrer. a les des
/nata al Reial Monestir de Santa
de PedrAllses (Sutil). Predios*
reverend Antoni María de Binadas
O. M. C.
BISBAT DE BARCELONA
A. la secretaría d'aguas biebst slisa
rebut, per ale famolencs d'Alarme
só pessetes, i as de J. S.
— Ha pres possessió del seu asta
erash a rector de la parniquia de Tim
amasen Francas Tora.
— Aquest any, farä els sermons tus
resmals a la Catedral el P. Joan Ers
nas, missioner del S. C. de M.
— Ha estat traslladat a la Casa te
Missions de Selva del Camp el mg
Joan Mina, de l'Immaculat TA
Maria, que filos ara residía a ¡umlasa.
BISBAT DE GIRONA
Ha mort a Olot mossim Mi guel bobea:, capellä de la pres.!. d'aquel' pera
— Es troba greument mahlt. huta.
ii eatet administrase els Santa Seanments. mossèn Antoui .Atimalle, cap&
de l'església del Tura d'Olot.
B1SBAT DE . LLEYDA
Es troba malalt desde fa uns quise
dies el canorie d'aquesta Seta dedo
Josep Cortecans.
— A la casa matriu de l'Institut tlt
les Escoles del Gar de Maria, de Urda, han vestit el seu hábil les senyoretes ReS2. Pujo, Colombina Tajaelun
i Rodríguez. Aurea Tajadura i Rodrigatee i Erncstina Vakkeel.
— Ha estat nomenat P. rector del
Seminari ilerdense el canoníaa dame
ta Seu doctor Josep Machi i Fabregat

CRONTh JUDIN A RIk
AUDIENCIA PIROVINC1111.
VISTA DE CAUSES
Davant de la Secció segona
.s'he presentat Ricard García.
acusat d'un delicia de lesione
El fiscal ha demanat la pena
de dos mesos i un dia d'arrest
mejor.
A la Seceid quarta ha comparegut Miguel Termita Genaalen, condemnat anteriorment
pel delicte de lesions,
processat per atemptat als
agente de l'autoritat. El fiscal
va modificar les conclussions
provisionals, apreriant un de
liete de resisteneia, i va demanar per al processat dos meses
i u* dia d'arrest i 125 peseeley
de multa.

ASSENYALAMENTS PER A
AVUI
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera: Concepei6. Cetniat. Joan Fähregast eentra
Francesc Montserrat.
Cervera. Interdiete. Pere
guet Balasch contra Miguel Sole Guardiola.

AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció primera: Nord. re
oral per assassinat frustra;
cont)a Alfons Pareja.
Seeid segona: Universilat.
Un oral per danys contra De:M.1[1er Giner.
Seceld terrera: Hospital.
Danys contra erispul VelarleSede° quanta: No ti asseny eament s.
d'anonsener bärhare; han pres
gairebé tot el poder; han adouirit gairebé tota la riquesa; pera
res no ha canviat. al pais de

Quebec. Res no canviarà, per-

que nosaltres en som teetimeni., De mesares i del nostre
destf no n'havem compres sind
aquest deure: persistir... aguantar-nos... I ens hem aguamiel.
potster perque d'ami( uns euants
seglee encara el món es giri cap
a madres i digui: Muerda !tomes eón d'una reo que no cap
morir... En som lestimoni.
"Per aires heno de quedar-nos
a la, conträda on els nostres pares as van quedar, 1 'dure nos

alls flan viscut, par obeir el co'
manament teca que abs formal
en Curo eors, que ha pasee ab
nostres 1 que havem de trame
tre, quan sigui hora, a tumbe
sos filie: Al paf' do Osase rel
no ha de morir I ros no ha

1

,
pijos, El de- ner di
taa. bellbat
Mileder• de feeis
papar &reí a Limbo. fan Arree

' «Ski misil de Meta

La mentida cap a 1t3bes i Pelead& et fui divendtes, dla I, ea el tres
de lee frj de la tarda fino Elpoll, devago del ONIN de la t'el seguint-es
Sus a Ribas • Puigcerdà. en s'arribari a lea m•ye de la alt El pm per
Pulgeerdl quedad, arreglat
guaita dies, pela ?ha trebellat activissitaament per deixar-le enlleatit
durant ele diee deis espotte
Aquests dies l'animad(' al Centre
és gran a tetera, trobant-se eempf‘
aplegats allí Aiadors i gent desitjose de rebre informagione o de lumialitsar les leves inseriprions en lee
cabudes pels hotels de Ribes 1 Puigcerda. Tot fa esperar celebrar una
esperes concorreguts 1-ben animats.

ANTONI PIDELASSERRA 1 .sunitiActil
VIDU DE TERESA BRIAS
Ha mort cristianament als 76,an y s d'edat
(A. C. S.) wiln
La finilla ho assatnnta
dediquin un p.adós record.

als a:nics i coneguts, pregant-!os que li

Notes d'Esports
segons hem pogut apreciar reuneix immiliorables condicione,
bevent-se eonetruit espaioses
ebnaodes tribunes de preferenele i entrada. general, aixi com
amplies !lotees. El tonjunt Mita
una magnifica -11312alitat a dit
"court.", considerat com un deis
millors de la península.
Durant tot el die d'avui es
deepatxaran localitats i abonaments de prefereneia i entrada
general, a la secretaria de9 club,
estant, segons informes rebufe
a darrera hora. gairebé esrotades /es loralitats de preferbncia
per a diemabte i diumenge. •
F. C. ILARTINENC
El F. C. Martinenc, a fi d'entrenar el seu primer equip per als partits que li manquen de campionat,
ha coneertat pel proper diumenge,
die 3, un interessant encentre amb
el Llevant F. C., de Valincia.
Aquest equip que. amb el Gimnàsti i el Valencia F. C., té Ilegerionia
del futbol valencii. es presentará' en
excellent forma, integrant els seus
rengles, entre altres notables equipiers, el gran mig centre Puig, considerat el Sanxo valencia.

FUTBOL

•ClaPIONAT DE CATALUNYA
Ele partits que havien de celebrar-se el diumenge i que per
tenir U p e el Campionat d Europa de Boira, la Federació doult
perrilla als clubs per tal de poder - los celebrar el dissabte, lestivitat de la Candalera, s'efectuaran de la següent manera:
Prograela per al dissable:
Crup A.
Barcelona- Ma rti nene.
Empanyol-Europa. •
Crup B.
Avene-Júpiter.
Programa per al diumenge:
Crup A.
Sane-Sabadell.
Exisfelx la pdlobabilitat de que
aquest partit se celebri al malf
Crup B.
Ter/mesa-Badalona.
Grkela-Atibtic.
Crup promovió.
(Llevarrt)
Granoners-Poble Non.
Andreu•ne-Llevant Cataltiny
Tluro-hectng.
(Poned')
Martreek-Atletie red.
Santfelimene-Samboia.
TERNO;
tiLTEN'S CLUB BE LONDRES L. T. CLUB
(Dies 1, 2 i 3 de Lebrel.)
Ha ev at designat oficialment l'equip
n;J: amb teta cura i alt esperit eaportin
h: aelecrionat el Comitè directiu del
Barcelnna per defensar els colers del
en el match centra e formidable
team del ()leen% Club de Londres.
Le seleceió no podía ¿caer feta amb
raes encert, tocant l'al; honor de formar part de l'equip a quatre jugaders
internacional, senyoreta Isabel Fenrodona. Francese Sindreu, Raimond Morales i Josep Maria Tarruella, i en les
senyeretes Maria Lt uita M:gnet, cena
dabte la millor raqueta femenina actual
ic Ctalunya, Rosa Torras. considerada
orn a la millor jugadora local de miar, j N'Alfred Riera, el brriantissim
ioeador. i Joan Andreu, actualment en
reolt bona forma.
El match donara lloc a que es ju-•
Ruin once partits de la següent manera:
euatre individuals i des dobles de severo. dos individuals i un doble de
senyoretes i dues parelles mixtes.
Els jugadora del Queen's Club arribaran aquesta nit, essent molts els jurad:n. 3 que pensen anar a esperar-los..
Havent de començar demà el match,
ha quedat esplèndidament habilitada la
pista central del Barcelona, que

entre altres, els notables Ilui-,
tador Taimen Jené, Josep Pastels, Franeeee Solé, i, probablement, l'actual campió de Catalunya i d'Espanya (amateurs),
Manuel Huerta.
ESPORTS DE NEU
En un dele mis importants establiments del Portal de l'Angel estan
exposades les copes que es disputaran en els vinents eaperts de neu que
tindran Ilee a La Molina.
Ultra les copes de qui ja harem
donat compte, s'han rebut altres premia, entre ells la "Copa Penya Clepaises" per a una carrera en terreny
accidentat, i de les cases Comas i
Companyia, Ernest Wtty, Eduard
Schilling i Laplana i Companyia, de
la nostra eitstat, esperant-se erutara
retaren d'altres cases i persones que
aixi ho han premie.

quina vaporo bralsamles i andeeptles
• tuo fertillearen i entramaran
la GOLA, els BRONQUIO{ i els E'ELKONS
NENE, ADULTS, VELLS

pera EVITAR, pera CUIDAR

La Secció de Gimnits i Reporte, de l'Ateneu Enciclopèdic
Popular, ha organitzat per a
avui, dijou•, a les vuit de la
vatIla, una sessió pública d'entrenamens d'aquest esport, que,
eom a preparació del campionet
caleta de nuita greco-romana,
lindris lloc entre es atletes de
l'esjnentada eecció.
Participaran en la mateixa,
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dit Centre.

Una altra interessant excursió
efectuari pel Montseny, amb el següent recorregut: Balenyä, Matagan e , Sant Marca!, Santa Fe i

Sortida, a le! }3'46 del dia 2, per
l'estació del Nord.

DE FORA
SITGES
' Al camp del Club Deportiu
Sitgelb s'ha celebrat un pertit
de futbol entre l'equip prepte.
tati del terreny "ele wenderera". del C. D. Europa.
Un furi63 atac de la ilinia dacantera local eriginä unr cerner centra "Els Wanderer'',

duma arre «Ad.)

llore

• ••
Per a les properes festes, el Centre Excursionista Barceloní ha organitrat les oegiients excursions:
La primera tindri lloc a les Valls
de La Molina, per assistir al, esparto de neu, organitzats pel Centre
Exeursionist ade Catalunya, en els
guata prendran part diversos elements de la Secció de Muntanya, de

103 • 1311
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• participa a tots els seus clients i amics el trasa fiat del seu domicili i despatx a la Ronda do
Ja 111Yorsitat, 6, mear, sFgon;.
Tete. 4443 g .

LLEGUMS

fi • te

Grau Garcia

Pus minuto despees al Biteste obt6 el primer go! de !alarde, mit,Mnicant Amen emb
utta contra. Beguldameet em.
piten ele Wanderers.
Aubli la primera part usen'
el; domint 1gualat.
A pea de comentada la mima. obtd el eltgete el mona,
gol. 1 amb eli el desempat. Mar.'
cke a una formidable rematada
d'En Duran.
Quan tanteen tres minuta
per finalltrar Pencontre, es
castigat el Wanderers amb un
penalty, que, Ustneat per En
hinque, tortIssima rasa,
entra el tercer gol.
Dele Wanderers actuaren
molt bd el porter, el defensa esguerra Sala, el mig centre 1 el
davanter centre.
Del C. D. Sitgetä ens agradaren força En ßlirabent, Ea
Fonfria i En Duran.
L'arbitre, senyor III, deseecertat.
El C. D. Sitgetä presentä a
Mirabent, Fonfria, Mellado, Miret, !leerme, Franco II, Duran,
Vidal (I.), Vidal (S.), Aretan i
Cargando.
— Els Estrellats es trasIladaren a Vilanova i Geltrú a jugar un partit de futbol contra
l'infantil de l'Associació d'Alumnes Obreros, quedan empatate a un gol. El punt d'Ele
Estrellaba fou marcat per En
Martín.

vicaria. innede 4011114
partit.
,
La durante' EME je. d
manera tnerevelleMl,
aten' l'ala eagoorre, P
la goal, Vinyolu, jura rada
ata.
La reate de requip aorplt.

Dolo vbiltantç el portar tos
el qua jegi mIllor•
Ele gole foros tete: pa do

penalty per En Role, 1 nle
tres per En . Carntai En COMAS
lib.
Arbitre En Pera en* difitul..
Compesien
guinea.
dor: Lloveras, Busalt,
Fontas, Cadellans, Benita,*,
Funesta. Bote, Carel, Castellb,
VInyolse.

FONDA' SIMÓN
MENJARS A LA CATALM
ittas OTERTA. fl-vinarratA in

mffliglE

Inun

de Bou
Piel Hoin-11. Mis
dlanolf)

3 DE FEEREIR

OANET
Diumenge jugaren un partit
amistós els primer. eauips
Canet i C. D. Mataró. vencent
els primera per 3 a O.
No li fou diffeil al Canet tal

3111111111111111•1111111811111111111111111

SOLA 13
EN VENDA
des de 2,000 pame
quadrats, gran esdevenidor. ben silueta.
peu tramvia, amb façana ale carrers Auzias-Maréh, Alf-bey 1
•altres.
Preus: 0• 0, 0'70, 0110
I 110 ~eles el pam
quadrae
Peden vlsitsr-se ele

Lee Ile*Illatt abonad« se= re-

eervatles IhIS al dla 30.
Els seets pagaran taltja enroma.
tierna de presento el Carnet per
retirar 4a.

wwwweinnuameaa• e

Els Espectacles
"TFATR P ' ; 'Gran

Teatre del Liceu

Illosabn Jame. Nit, Ele
quatre amin. d'En Rodó. Es
despatxa a cemptaduria.
de sis:

114.64.•~41.414.1144-9.•••794444dw

Teatre Barcelona

Avui, 38 de propietat i abonament, a les nou en punt. Debut de les celebres soprans senyores Lilli Hafgren i Merla
Land. Primera de l'eminent
niestre Félix Weingartner, 1'6pera en tres actea, de R. Wagner, La Walltyrla, prenent-.hi
part els celebres arUstes senyora Willer i senyors Schubert,
Granulen i Manotvarda. — Disseble, tarda. Falstaff, pel celebre artista Pasquale Amato.
—Dimatts, die cinc, estrena en
aquest gran teatro de l'òpera
fantàstica de Hoffenbach, Els
contee de Hoffmann. Debut de
14 célebre primera supraa de la
Gran Opera, de Paris, Ritter
Dintre pou La promesa
venuda.

Oompanyla Motel dad
Tutee Eepanyol, de Madrid
Primer actor:
RICARD CALVO
Primera actriu:
EMPAR MART!
Allre primer actor:
EMILI PORTES
Alai, «ene. tarda, a un
quart de si,. El celebrat drama en tres artes, en vera, del
gran dramaturg Josep Echegaray,

EL GRAN GALEOTO
Nit, a un quart d'ente La
formosa comidia en un prileg, des artes i tres <madre»,
de Jaeint Benavente,

• •••••••••44.44 . •44••••+.64

LOS INTERESES CRE110011
Demä, divendres, tarda, Les

TEATRE TIVOLI

intereses creados. Nie, ESTRENA de La ilustre fre-

iumenge i dlea featina, de dhu a una
rCaffet NI IV, 6611

(erra. Municipal da
Bereelene)

gene.

Frederic Caballé
Gran companyls de serene.
i opereta, primer actor 1
director

Ramon Peña

o

,a

IMPORTANT: Desliad' de
localitats a comptaduria,
d'ente a una i de quatre a I
set.
494444411444
ISSP

Avui, dijous. tarda I nit.

Demà, dIvendree, fit, estrena a Espanya del sa;net en

duo; acres, de Pella i López
Montenegro, música dels
gestees Faixi i Balaguer,

.11M11•••nn••••n••••n!.S1011”..n

1

PEPE EL SERENO

Per les principals parta de
la companyia, i la parella
de ball Pos et Jame
Nota.—Ee'deepates a comptaduria amb tres dies d'anticipació arel, l'augment del
15 per 10 O

moroomegofflesooffl000e
Testre Catalä Romea
Telitfon 3500 A
Avui, dijous, tarda, a lee eine.
Espectaales per e infante, penúltima representada del merevenda e9ectaele •
110 PAISTORET5
amb l'arribada dele Santa lisie
d'Orient, que obsequiaran el,
petita espeetadere. Preu popular. Nit, Tertillia Catalanista:

DemL„tarda, tothom a Romea a
Hure, el vide Wat ?lit, caneen de guitarra per l'eminent •
guitarrista Salaz de la masa.
Llegiu l'anunei espeeial. —
Mueble, testa de la Candelers.
A dos quinte de costee. Ultima
reprmenUec16 de Ele paotoroto.
A dos 'nana do eta, la non oo&N'a en tet e Iletel de gran
broma, EN gaisbro Ando reo

No" do PUM«. 184 repatea
da le maira fflao obra del austro
,Oshaorb: limbo dime% patita:~ d. lloatieroo—Dlumas.
a dos tuerta do quaV•111110•3. a do» guira

PPPOSI

Teatre Cötnic

L'exil cremen!.
BENAMOR

ELO (WAT« A1101 D'EN
RODO

U

11 3 COITS

Campionat d'Europa

TOURNEE

• ••

Ele dies 2 i 3 de febrer, el Club
Pirenenc Catea fari una exeursi6
als Vallo de La Molina, posant a
dispomició dels cena associats una

(OFICINA TECNICA D'ASSEGURANC£5)

.

. , ,

Dita 2 i 3.—Excursió el Pireneu.
Ripoll, Gombren y, Sant Joan de
Mataplana Cal Ros, Castellar d'En

huta recentment olatinguda.
Reunió: el dia 2, a les
metí, a l'estació del Nord.

CM* feraeler
TISIS

Carnet del Centre Excursionista

Rodamón pel mes de febrer de 5934:

del Nord,

LLO I A

gala diostrai• 0
e
1.78011 • .

CEREALS

011181 9/4/7114
Ninac 91816.
Ole Elleualt9IS I 114158111. le
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qne son solsaineat rpfee venen
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pele sobre tot no useu mai sind
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ee
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PASTILLES VALDA

LLUITA

:
Ce•tena 1 Musa.
• de
eatr.mtensea . .
415
Annalula 0111.
t re,u. ea >eses, I» ve eme ene
635•Ien ?Ud aelfts.)

Meto a 11NO11M NI älP

e,

LIS VALAL71111 DE LES YIE5 PIESPIRATURIES
TINCUEU SEMPRE A MA

- •o.•

EXOUPIMONIefelr

tellet.
Dia 21.— Conversa amb projeccions, referent a un viatge per diferents indrets de la Península.
Dia 24.—Excursió a Gavä, castell
de l'Aramprunyä, La Clota, La Morella, Plana Novella, Jafra i Sittges.
• ••
L'Agrupació Excursionista "La
Punza" els dies 2 i 3 de febrer efectuara una excursió al Montseny, per
Balenyä, Brull, Sant Segimon, Matagalls, Sant Mareal, Les Agudes,
Turó de l'Home, Val' de Santa Fe
i Gualba.
Sortida: a les sis del metí ,: estació

UNA PASTILLA VALDA

BOXA

DELEGACIO
En la darrera reunió celebrada per
la Junta directiva del Moto Club de
Catalunya, quedé &preved* la constitució a Terrassa d'una delegacib de
l'esmentat cercle, que actuaré sota lee
bases aprendes en la Junta general
extraordinäria celebrada.
Al Meto Club ha produit aquest fet
una impressió en extrem arados;
per tal can la nova Delegació la coca'
posen un important nueli lamenta del
motor que ti proponen treballar actirament per aquest espete.
La constinzi6 del Meto Club de
Catalunya-Delegació Terrassa, Es com
amuela:
President, En Jaume 5alvatella Ternas; vke-presidont. En Josep M. Giralt Figueres; tresorer, Eis Joan ReSaura; cometida, En Miguel Andreu;
secretari, En Vicens Torrella; ricesecretari, En Jeme Suanya; encalo,
En Sebastiä Sirvent, En Joan Puigbó,
En Pere Arch. WEnrie Vila. i Ea
Joan Llonch.
Ens consta que el Moto Club de Ca"
talunya té en projecte una visita ofiAl a la leva nova Delegació de Terrassa, pel qual motiu organitza una
excursió eolleetiva a rearnentada
blació, que tindri 'loe el dia to de
lebrer.

Une, Plans de Rus, Puigllaneada
La Molina.
Dia to.—Visita a l'estació de Radiatelegrafia sense fila i a la Granja
La Ricarda. del Prat de Llobregat.
Dia 17.—Excursió a Sant Llorenç
Savall, Mura (on visitaran les reyes), ermita de Sant Jaume, Sorell,
Vallbonesta i Sant Vicens de Cas-

sempre que volguen rugir dele
perita del Fret, de la Humitat,
de la Poli i dels Mteroble;
quant tts molestas els Estornuta, o Maznen
carraspera ö Opresa16 de plt;
Q•1121 UI sentiu REFREDATS,

LES REUNIONS INTER-CLUBS
A fi i efecte de preparar ele boanders de la categoria amateur per
als primero campionats de Catalunya
i d'Espanya, seran inaugurades
aviat al teatre Cómic urea reunions
ir.ter-Clubs.
En la primera d'aquestes reunions
un equip del Barcelona Boxing Club
lluítari amb un altre del Sporting;
els equipe contendenta constaran
d'un boxador de cada uns de les
categories mosca, gall i lleuger, i
dos de la dele ploma.
Preparen equipa enlaces el Punching-ball de Gracia i el Catalunya
Atletic Club.
Es dóna corn probable l'ingrés de
l'Agrupació Familiar de Sans i l'Olimpie Club, a la Federació Catalana
de Boxa.

BLATS

90111 .
Cates u« _. ...
Cornon 141841.
Menea alta ditelielS:
Manea cenT861 cano*
15134

Tamice es compta arnb un premi
donat pel president de la 3ecci:i
d'Esports de Muntanya per l'entitat
que mi/lor classifiqui tres dele seus
corredera en la cursa de ski, frena
internacional, i ua altre premi ofert
per la Societat Alpinista "Peflalara",
de Madrid, per al primer eeneursant
peninsular que es elaäaitiqui en la
mateixa carrera internacional.
La llista d'inseriocione va augmentant eonsiderablement. Darreraraent ‚'ha re , Jut la inscripció de quatre corredera de "Penalara" i duce
del Club Alai Espanyol de Madrid,
per córrer les curses de fens i el
earnpionat de salto El la primera
ociad' que en uns concursos organitzata pel Centre Excursioniata
concorren els corredora madrilenya,
entre els quals cal comptar-hi els
campions d'Espanya de salto, En Ricard Arche, i l'Aureli Botella, i ela

PORTEU
DINS LA BOCA

MERCAT
Arme 1

5110T011115ME
CONSTITUCIO D'UNA NOVA

llanat maglotralmont por In
Oargallo, totuma pel portar VI'aitant.: I Nohalat d'un boa oop
do o, d'En puna, quo dona al
pal.

y
;

t

.13emü. dIvendres, 1 de rebrer, en,
a de • muerta de aent, contusas.»
de la tonsuradas estrena en aquest
teatie del Orante metal en eme se.
tes, oel matamos Pala trarblee,
EL PAN DI 91113RA
eatupenea presemeetd, deeerat N(AMO. — Casabe% 1 etarartra
estessals tunetens

bfflOdadee•••n•••••••••“
14144444401144444441414•454141141

Exposieló del Pessebre
/

CASA DE CARITAT
ave atiene, eta st ta mar, 5
dos anarta tw elne te la tarlIS.
LA CARTA OdUl RIN
~theta en 1OOltre quena tal
l oser mart. rasch 1 Torre,. Idea
representar& el Centre Sedal d e
Betlem, amb III eillabellelt tell•
dese da Vuelo eenyerit yeeen,
el ee It I 9 de leerme
• (1115,16 91,1011R1414111 u
III g oa g. Oltles 4114 es raes el 94/rW48
1118 les 11156141911 Sil Pes huta.

TEATRE POLIORAMA
empanes de Oembella
Avui, dijous, tarda, a lee
°Me, matinée de moda pa„

pulir:
LOS EINININNIMIS
EN. • les den. abolla «ffli

mear .
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Teatre Novetats

TEATRE NOU
Gran companyia de sarsuela.
Direeci6 escènica, Leopold Gil.
Primen actora i directora. Ferran Vallejo i Carles Berna.
Meeres directors i concertador,. Julia Vivas i Laureä
Riva
Avui, dijous, dues extraordinàries funciona. Tarda, a dos
quarts de cinc. Colosul matinée. Butaca amb entrada. 4
pessetes. L'obra del dia. L'èxit
deis éxito

1 Monumental - Pedró
Walkyria

Carnaval Aurigenuna
Per al dia 9 de febrer, primer

de la Arte

BALL GROC

Aval, Mema, estradas: La Lovoloto,
IV /Ornada: II NO:, II I turres

jornada;; llapa; La Ola MI
Mine Par salpa do la be».
DIssabte. testlettat de la Candelera.
sess16 matinal d'onze 11
Inmenso, estrenes • La Laudaste,
• I (lanera Jornada; L'arsldue

Per al dijous gras, a la tarda,
Gran certamen Infantil dc vea.
alta
i a la nit, el renomenat 1 111106S
Gran San Paré et Travesti

Seboani.

Localitats: Carrer Fernando, 53

Tertúlia Catalanista

TELEFON 8535

Pelo seas estupends intérprets: Marre Casas, Marré Meto, Pilar Bagiles, Pineda, Vallejo, Berna, Montoya, Navarro, etc. Nit, a les den. Magnitic cartel La formosa obra en
tres artes del mesera Vives,
/

pro Frilcispital
Triomf de Josefina Bugatto,
Mareé Melo, Emili Vendrell,
Vallejo, Bauza, Montoya, etc.
e Espléndida presentada. Diva g o? doto, tarda, en vermut popular,
l'òpera Marina, per un sena rival guarece. Nit i cada nit: Bofia Praneisquita. El darrer
grandiós èxit del tenor Emili
VendrelL Ea despatxa a comp.
taduria amb tres dies d'anticipació. Telefou 3984-A.
I
te444444400meee.

,u,isI1lus.
", -I-'u,I1
Gran Teatro Espanyol

Earinm . URGES

Avui, dijous, grane estrenes: LLAMPEC, PROGRAMA AJURIA, comedia per
Wallace Reid i Wanda Hawley; El. DESCONEGLIT, drama per Marguerite Lamotte; EJ. PRIMER AUT01110MIL, còmica, per Lloyd Hamiliten; UN MISSATGER
RAPID i NOVETATS .UNIVERSAL número Be.
Aviat. Pauline Frederick

4444.04~~441•4444•4

ELDORADO
Collseu de varletats
Avui, dijous, tarda, a dos
quarts de cinc. Nit, a les
deu: projecció de notables
patentes. Exil deis joyas
malabaristas

D'ANGOLY8

Corniat de la simpàtica baHarma
LLUCIA DONAT
Exilies deis celebres clowns

en UNA PILLA DEL SUD,
drama, i UN HONIE A LA
MODA, per Lew Cody, el

gran dandy neoyorki.
AVIS: És despatxen butaquee numerarles pre a la
sessfee -ESPECIAL de dissabte (festivitat de la Candelera) l diumenge, tarda.

RICO i ALEX

Els famosos i ovacionats
gimnastas

RIAllOLA8

Els divertits i aclamats
sombristes

I
reve4m044».60441444444«.

JOANNYS

Exil

clamorós de la popular

Diana - Argentina

artista
MARIA «MECA

Excelsior

Formes reparten Dotan.
tilda preeentae16. — Demä ,

divendres, i tots els dies,
MARIA CONUA
11.114••••••114444•44•44444%

Aval. dilato. tarda, a les cine.
Entrada 1 Mitaca UNA Desteta.
El famas &vana en tres actas,
de .rull Pannutjand.

O.

El millor saló
El millor programa

SOmbrereria Gili, Hospital, 18.
i Rellotgeria Mullor, Davallada de la Presó, 8.

FM

El. PARE PEDIR)
Dama, dIvendres, vtgina de la tandelata. tarda, a dos quarts de cine,

PER TRES PEMITIS
—1—
111. PARA pause
NII.
AS LLORA UN Ple
mima de la comedia mecernos.
ea, en tres *Atea, de Si. PulPortusach,
Aneo
LA MERMA Comitcso

re44444444444••••••114440,

,45$s$ 1111511 sisitisae-ll
1
Saló Catalunya t
1*.
ORAN CINEMA DI MODA
tac:Alce tautet I tela
Aval, Miel/e. tres estrenes: Le
porta del Broadwa y , per Perla
Disnea; Tenme« contra Peloorml.
de molla broma: %aleta Petba.
Exit enrollo». rttur cotona:

r

RARO»

111AMIXA
munan y

n'Iota colmada del mame Vises;
t
q formatos patutres de Galleta.
; Acial. Hotentet, Der Do ada Ran ?
Lean. — Tota a retire Mama.

t s

• - i CAMBRES FRIGORIFIQUE,S
n
MAMEN ea mscroucom
t

part. Pròximament, Les dula
adanes.

M

e SALA AMAN
. FILL DE PAUL IZABAL
SS. PASSE10 DE GRACIA. 88
puerta de

"

( :',1 i sudietous)
/ Gran cercen utraerdlnarl a toa
plante
pela ernMents arttstes

e

Talaron 1371 A.

. Avui, dijous, tot estrenes. Estupend programa: Un homo

nou, grandiós film de gran seasació, interpretat pel popular
artista Thomas Meighan, del
selecta programa Ajuria; El

PEST "UPAM-1-C,
Can COILERETEST

titkt

.4,~1.44**»444444.4444•44.4

Avul, dijous, tarda, a les
cinc. datadd extraordinaria.
Butaca amb entrada, dues
paseata,. Entrada general,
0'50. Quatre antes, quatre.
I, La bonica sarsuela La
dogaresa, per Rosal, Conti,

Gran Teatre Comtal i
Gran Cinema Bohèmia

Marco, el bariton Mula Fabregat, Rosatti 1 Costo. 2,
La revista en dues parte
24 quadros, Nuevo mundo.
?lit, a les deu: Itsagarteló
del (Mocea' barIton EmIll
8agl-Rarba. La sarsuela en
tres actea El dictador, per
eagl-Marba, Vela, Regata!,

Itsmites, 0110(11 1 ,tota
ecitapanyia. — Divendres,
tarta, colossal vermut. Nit:
011 dIcandor. — Dissabte,
Imatetat de la Candelero.
Tasds: Lla dos Osito de
Mundo i El
X/t. 11 Molada.
tarda: Nuove
dor lit:
thaa:
Øibriff$ 11380

Avui, dIlous, tarda 1 :lit, fra113
programes. CINC ESTRENES! La
Intereasant comedia La Motu les
peinadas «maques Vigile la .met o ra l I Centre. eacolt1", pel dtvertlt
film LI senior E,
FI; tol trandlds
per Iticara .Talmvlsa, I setena Jornada de la colossal pelihruls Ele
'Meterle ole Pe" tetona la un'norte obra del gran E. Sud.
Diamante, Lao Amo Mimes.

e444444100 111 8.111~9114-.

'444104444144~4441111•114•

Pulsee Cine
Aval, luda. a tres Anula de ese.
Fell forinelablo de romeo' epie-

sumerutes.

elle. VIRUS
molada poli notables seniles d'o-

ersieure
peles 5 eor eeeerel.Candi=
5JIOII
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U
pet n~Le muero

~u d'este
tilisail
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MI, e me
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IC

AGERT13:

tocial *hit, I. 1.
Rambla ganta Melca, T.o•C
Garante • Bruc, 166.

Z;LiNICA
VIES URINARIES
del Dome nueves.
Rambla PSI Boquerla,
nata. A. aranera
lees. Hospital 1 st. rato

Veneri,

rerraftee444441~4e.ralreeere

Le LA S

CABRES

e

1

sífilis, impotencia
Especial% tractuments per
al tuartment rapte de les
MALALTIES SECRETES.

Matriu, pell,
4ufeta, próstata
COnettlia: de @ale 13a8

L' insecticida. PARADELL

Econemlca .per a
obrera.
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Exterminades en un mintlt emb

AISON-DOREE 1

ya

sup

AUTOMOBILS

RIMO mame • linion
RaMbentonti DALMAU OLIVIDMR. R. A.

•
CASAMENTS
BATID»
DIKAR3 DI QUA

Plaga de Catalunya, núm. 1 :•: Telèfon 3096 A. . a
a
INAUGURACIO avui, dijo" a les' sis tarda si•
a
Saló de Te, de cine a vuit de la tarda
a
SALO DE BANQUETS
,.a
Servel especial 'orada de teatres: Orquestri a
na de cinc de la tarda a les tres de la ~tinada.
•a
Sucursal del Restaurant Catalunya
a

inq

_I afeccione de la gola.

Veo«. 230 a

RESTAURANT .

lcs

GABI
refrescante, desinfectante.
, MUTES
sobiranes contra la TOS

PitODUCTES HOILLINEe
trlI ORLINE (maro nedileseed S* ale debsde
atoo*
bilme)t f. • DEPILATOM (mas I Inefeeslu) O. • POLVOS, (mill
21LIGUA
edherentsb rae. • CREMA (seta les arrumes): reo.ISATHOt
()Die RICA (en GO- J-15 efervescente). s. •- SaninEs.
peus);
5'5O.
MONTRY (sale mlnereleper e benys de
Gomprhaltp al M'yema, per e regsames' el caben leo.

meneen!' cera de COSDIM.

/311151111311111111113111111133111131113 .5118 ~ 131111111131111•11111 113111118

TEATRE APOLO

Fornei, tant com volumen,
mes migues conte d'inmenitzar sempre vostra gola
prenent aneo . constancia

data al4 Mbell d Ilins fiad; pdaduo 1 a de resaltas
floglose

d'obra a des planos, de MOZART,
SCIIUMANN, SURGES 1 LISZT

Palman.. e

CM

PIII MADORSI

VAIGUA ellORLINE

dA11011 ~ARES

..„4.444,,Pdelle>leertheeedelellel-le•

Cinema Princesa

»in

WA

Per matos
* mental% per peine, per lamnetuts, per
malaltia.. No Importa Ni la causa — nnenett an nos
•
Tests té cabe& blanca.
Ela caballa blanca, sigo: can atea, son onositlarate cae
datad de venas. Soa encara ¡ovas 1 aojes tuange Agalla
bbnce, es favellcaset.
Tras al dret 1 al duna di tsbelar-wos contra aqueas
lasaticia. Acallo a ?dote ami ame 1 acanellabbe
Merme emb mol elliertineMetete de la durara conquata dantifica ea mese
Mersay. Matera programbra, abeolotamast botana*
sanas captelatipi teade o coca, asase tú ombra de Mine de
Ab- No es- fati paella:. a Pedalea, no os late malbit 'Is cabelleì eind ate al costrad, adema de Molar-tos al
ter cola pitead% ala sooreltsard 1 ondulad, laica-loa la
dispa 1 avitant-ios
Anab pea adata ea misten teta ~cela acosa
~ah ame olor desagradable.

Nou

Avui, Pel forat del pany, Sastre I herol, Cope do puny 1 oraclone, L'elltinia carta, Els mltorio de Parle, 7.
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CABELLS BLAbla?

...peeemeffleieftemee

REME NAVARRO

e.

Per que le

Obres de Chopin, 'l'arrees,
Schubert, Sor. Coste, Guilmont,
Guridi, Debussy, Granados i
Säin g de la Maza. Es despatxa
a comptaduria.

,

dtier
11111
11

n•nn11sait

Denla, nit, a tres quarls de
deu:
Illagniflo recital de guitarra
8IIIINZ DE LA MAZA

i

mat

ract

SAROELONA: GIRONA, 112 !
MADRID: PRIM, 2
-

F. VIVES PONS

Teatres Triomf i Marina
Cinema

A u T o FRIGOR
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tata

:
Im mememmenzwinummunswinumaimummannunimmumulamome

Avui, 7 Els m'atarle de París, ghome de fama, El senyor X, Escolti, Centre; VIelleu
la vostra cartera.

i

samornsca
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