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1106 1 DEL NAS

TRES PÄISITIGES

Ningú no pot negar la importända estética del nas. El nao
nome. I encara fa més la dona. El nas és el centre de la
't somia. Si els ulls s6% l'expressió de l'itn!ma, les fineatretes per
ränima guaita, el nas es l'expressió del coa, el punt culi:ni...2d de la cara. Un nas Ileig desparença la figura humana, i pot
.E5er causa de moltes desgràcies. Prou sabuda és la tragèdia de
jarano de Bergerac.
• Endemés, el nas, en la raça humana,-realitit, ultra /es le7 e funcione fisiològiques i la seva missi6 estética, una feina
gpiritual. En Josep Ckner, el gran poeta, que sap ennoblir les
aligere locucions populars del nostre idioma, ha omplert de senü, aquesta frase: "tenir nas". Ací el nas esdevé un òrgan de la
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Política

UN ArTICLE JYEW PRIMO
DE RIA 'ERA.
El Daily Man publica un anide del
-real Primo ele Rivera, en el qua! el
,licnt del Dectori esposa els seas

Dinero de tir que les jaeces M'e"
Jrs contra les yesal: han de combatre
ds comunist CC i els anarquistes,
sda del catalatn"urne
aquests ter- Cal comptar tas Sabe les societats ca-ahnistes que, no si klament no eren perreales, sinó que, .a causa de la debi• at d ls governs i de la influencia
eren protel lides en la propacO6 do '-es que as-Triaren en el país
Ideen euarn ar molts bons esMtalt Cont' agairst estat de cae%

!•a aca ., er gov 51 i •nutinuarà la seva
rdelan, amb ; mejor riger. Com a
79"-tta t ele la Issoludó dels :juntaaes i a, les entitatr catalanistes ?ha
'esurtat l'esperit pattibtic dels apee
tras, que es trobava aclame."

"EL SEPARATISMO CON,
ANTIP.lZ"
El corresponsal de A B C contesta
article del Diario de Barcelona,
que no is cert eue eas scparatistes
:alelan: no fossin ft!t:f que, "dos do'net ». I argumenta are molla de 'Ió per demostrar que t'Es separatis't comploten, almenys, ,con requaniiiiel d'u no legi6 dhomes,da gual tovaiet "tenía todos los .caracteres de
complicidad tacita".
%O

ARTICLE _NOTA/3LE
Al seimanori d'Olas La .ialontarta el
qreeend loan Solanas, peo.-seee, publiun arad', brilantissim i 'd'id d'arnure nacid teológica i filos kfica.
El ¡nula "Perfidia secta ia", 1 rok Ni3 la lasca que, feien els ''Pcmells"
nmlr de gust el reprosit ¡ríen; toi.
N O to/int copal per fer-ho, extralens
: t'aúnas paragrafs:
'Por lo que a las asociaaimes pia-

otas se refiere, el nombre debe totar se de los atributos de la Divinidad,
de los misterios, de las fiesta; del Se

kl Y de la Virgen, de los tantos, o
e consonancia con los firit e de la

hadcea asociación. I" es lo cierto que
I n ombre de "Pomells de Ja verttut",
mt ior parece nombre de xara mla que
de obra pía. De ahi que la 1-ente de
aeble, h abituada al cine, las haya dado
tr, decir que en la iglesia se hacen
varietés"...
"Providencialmente, la autori dad se
con stituido en celosa defeneora de
obra de la Iglesia. Por ums ebeje sin precedentes no pocos ec kros troalronse co demoledoits de

»aun cuando, sacerdotes re gletasInsta cuando ha de perdurar esa
In apocalíptica?
a_ ya de equívocos, subterfoake
%sh
me/Wad-ea. Ya ea hora de quit le
*ideo definitive a tasado, eaTi te hora de IN
te_ meidem lude del Mar «aaftlbe
Elle
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Full de dietari
COMPTE AMB LA TOPONIMIA

qul arriba i Burgo s per
primer cop un die de «el de
neu td l'agradosa jorpreba.de
trobar-ce la ciutat tota de color de peala: des de la Catedral,
que posa tothom ala nevalit,
fine a les cases de quatre o
cinc pisos que avui s'hi 'coasteueixen. Amb La uniformitat
del hl del cel que 'Obre le du.
tat planeja tes parles de tot»
ale sena carretas, encara fan
mea goig, alai coas l'uniforme
negre de les mal glebades col.
legisles representa, damunt de
les perito, dallar encara més

mental escala de Diego de Siloé, les figures plenes de vida
i veritat deis alts relleus de
l'abats, els refinaments decoratius en el creuer, no ens poden
arribar a donar aquebl perfecte
benestar que amb una figureta
da dos pams aconsegueix donar-nos qualsevol dels "della

He llegit fa peques hores un article
force enginyós sobre el canal de, nom
Robbia". Sempre percebem a
que la passió política fa experirrenel soroll de
rar a les ciutals. El pont cíe partida través de tot això
les batalles on guerrejava
de l'article era el projecte, que bous
ha divulgat receptment, de canviar el el "Cid" i la torta poetice del
nom de Petrograd, substitució ja del cardenal Cisneros. Bé voldriem
un sodueure, perú nosaltres
nom de Sant Petersburg, pel de Leaquest somriure no el sabem
ningrad.
veure enliot,, nt en les crestas
Es una pensada innocent, és clar.
randes d'aquest temple, ni en
Comptat i debatut és una de les pensiles mis intocents que han tingut els la tap des capellans que Id
oficien, ni menys encara—nabarcevistes d'ençà que van inaugurar
turalment — en les brides I
l/ur govern. Perla no cree que sigui
inertes deseripeions del "ciceuna pensada plausible.
rone".
La manía de ranciar el nom de
Ida coses per donar una prora de for••• ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
ca i de domini, per afirmar una idea
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
coma una aloa idea, is humaníssi- Aquest subjecte no gaire edia
ma. he. sabem. No gosaria pas a de- ficant vist en ternes
manar que (os combatuda a sang i
d'Aragó i de Castella 1 també en
a foc. Moltes vegades la satisfacció
terres de Romagna: rd recorque procura el decretar un canvi de dem a la Catedral de Ravenna
nom is suficiena per apaivagar la
ensenyant-nos el scient del bispruija renovadora de l'heme que acaba !» Maximí, amb la Mea ben rede conquerir una posició social o im
citada i gens sentida, com eslloc politic. Això a estones Es un incau a aquella "cittä-sepolero"
convenient ; moltes estonio és un avan—que Ii diu Papini — on la
tatge.
gran puresa cristiana que deJe nomis gosaria a demanar que els
core, amb les hieratiques fiefectes d'aquests canvis no arribessin
gures de Justiniä i de Teodora,
a alterar coses tan importants com la
els ámbito da Sant Vital. i amb
toponimia El nom d'una ciutat, d'una
vila. d'un poble, no són, fet i fet, tes corrues de verges i de märpatrimoni exclusiu dels horneo que en tire, la nau majestuosa de Sant
un moment determinat hi exerceixen Apearme ha estat substituida a
autoritat. Hi ha, duna banda, la tra- llores (l'ara per un sentiment
dició histórica; hi ha, d'altra banda, de l'honor tan imbècil i tan abjecte que per restaurar l'esglala convenció internacional.
Disculpem el canvi de Sant Petera- sia de Sant Francesc no s'abnrg en Petrograd, perquè va obeir a vergonyeix d'anuncütr — per
un sentiment, infantivol, si voleu, peral) /tal daratenir cabete — que s'ins
de caient riacional. Sant Petersburg criuran e1 noms dels protectors ett plagues de marbre i
tenia un regias alemany en el moment
que Alemanya era un enemic; Petro- amb lletres de diferente tamanys segons tes quantitats
grad represehtava una restauració, un
desgreuge a *idioma miau. Molt bé. donades.
SI a la Catedul de Burgos
Perb, voler que ara, tot just avesats
al nont novel!, fem un esforç per es desitja veure quelcom
quena frescor 1 d'aquella aleaprendre'n un altre, és un abús.,
Com se vulgui que sigui, la histe- gris que en temps del Renaixe
ria no podrú deixar de reconeixer que ment per tal arreu es va estenPere el Gran realitsä l'atrevida per- dre, s'haurä Manar a la caformanca de fundar una bella capital pella a Raer de Santa Tecla.

a les vores del Neva, en im indret
geiles i inhospitalari.

Altrarrumt, si la manis d'alterar la
toponimia al compäs deis camas de
regim s'intensifica, eran diable portean
publicar-se geografies, atles, nomenclators, que puguin durar Inés enllà
de cine anys? No s'arribarä a crear
un desori dins la Uni6 Postal Universal? •

Siguen prudents, padrins eventuals
de ciutats i pobles! Canvien de nom
un gos, im gat, un simi de l'espècie
deis tititt o deis TrliCar" 1~6 respecten les nomenclatures sectstais
Carlea Soldirivila
•
• AQUEST NUMERO
HA PASSAT PER U CENSURA MIUTAR•

CRONIQUES DE LONDRES
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Una nova teoria sobre la

L'OPOSICII constitució de la Terra

..,•n•n••n•n

"Tenir nas" és, a la raga humana, una cosa essencial. Pobre
qui no té nas, del qui no sap distinguir, del qui no endevina
coses, del qui no s'adona de la significació deis fets, del qui
veu el que ha de venir demà! L'home cense nas és el més
aruerrat de tots els bornes. Li falta un sentit indispensable per negre.
avx pel món. Tenir ulls es necessari. Més encara el tenir nas.
tes L'home que no te nas estä exposat a les mis terribles fa(Tejes. Si es comerciant, l'estafen. Si és financier, l'esguerra.
que en seient les bolnes
Si is polític, l'emboliquen. L'home que no té nas és el que ven mes
de
eva mercaderia quan aquesta ha de pujar, compra moneda o les mantee o des carretea
atad:vides a la plaça i
rstangera quan els canvis estan a punt d'enfonsar -se, s'em- bous
eas sagristans impavids que
groa en navilis que han de naufragar, es fa del partit que ha saben la Ilie6 del guia, en pasce perdre i ocupa llocs que no li poden fer cap profit.
ear per davant de la Casa del
Quan l'home que no té nas posa els diners en un Banc o en- Cordel, puix aquest va deizar
tras] Una societat comercial, cal temer la fallida. Quan puja en ben iligada la ideollogia d'alis :ten, cal térner el descarrilament o el xoc. Quaa es posa a quest pelle aura une Iligams
alarte en un diari, senyal que plegaria aviat. Quan entra en una inhumana 1 gegantins dele guate
radilatura, senyal que ha d'anar a l'aigua. Quan es fa d'una faci el que faci no Ii haurä
d'ésser pes possible desprenotcacfó, senyal que aquesta estä en perill d'ensorrar-se.
El pitjor de tot és que la falta de nas es un mal que no elre-se'n. Aquest altre eordd que
a relea De vegades veiem anunciats 1.11e, aparells per rectifi- s'entrel)aça i lote ls escuts
dimensions enormes que
er la forma del ron, adreçant-lo si és tort, aprimant-lo si es d'unes
decoren els palaus a mollee
nana escarxofat, abaixant-lo si esta massa tirat cap a dalt. poblacione de Castella, ens fan
?Erb atateata aparells poden tenir eficacia en l'aspecte flsic, no pensar en Caries V i toles la
pas en Fespiritual. Espiritualment, l'esguerrat del nata és incu- seva grandiositat germänica.
rable. a lo s'esmena, no s'allieona, no s'escarmenta. Ensopna
Tampoc, sí
repetida ment en una mateixa pedra, can en un mateix clot.
L'home que no té reas és un home perdut. El mil/or servei
que se 1f podria fer es desar-lo dins d'una capea. Tanmateix, tan- entrem a la Catedral, ele flacat i tot, s'obstina a treure el cap com un "Si, senyor". Més
mejaments de da Capella del
vaidria no haver nascut!
Condestable, la florida monu-

a

1

que bi ha a mä esquerra niel
que s'entra per la porta principal, i on l'enginy de Churri-

guara hl va reflectar la romanitat saborosa de la "Villa Madama". La virolada escarola 1
els angelote enearnats que to-.
tes les voltee ertplenen, ele amotino més a la vora de inmensas
que no pas el que podrfem nomenor paradoxalment "el bar
de l'art triom--roquisme
fant en el eimborl.
Aquest °Merma de, però, el
que ddna silueta inoblitiable a
la clutat. Per al viatger que
Maui un rae sensible I que pesp a la tartfbr, deal un sol CO,
mnt de purgoe, semen II que-.
dan graves a la momia«. ' -
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ELS CONTINENTS FLOTEN A LA DERIVA
L'ATLANTIDA NO HAURIA EXISTIT MAI

Mi OIL VEME 4111114M-CORittP111811L)
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3andree, ajeno?.
*Ele laboristes adn al gevern

el eonservadurisme que representa ha .estat en contacte amb

el Govern monee maluca(' de continuitat, mantee que el cansenvadurisme de Maurräe . o de
ra de Mr. Maedonald, però, ha Banville es un conservadurisme
estat donar al seto Gobinet un una nuea literari, amb la tradi_
espute "respectable". No sola- cid de Govern interrompuda dument Lord naldane hi figura, rant molas enser. es a dir, en el
sine d'altres importante perso- fono del fons un conservadurisnatges que podrien perfecta- me purament drlettant.
ment figurar en un gavera conalr.'Garvin creu, dones, que
servador. El Govern estä perico- mentre els muelle anomenats
tament representat a la Cambra burgesos siguin a l'oposield,
dels Lords, malgrat que els la- han de cercar d'unir-se i que el
boristes han ettablert, com a futur partit unifieat ha d'ésser
printipi de sempre, no Receptar mes es-antat en materia social i
cap cecee en aquesta Cimbra. politice que no ho As l'actual
Abra vol dir que han recorregut partit !liberal. Garvin veu, per
a persones estranyes al socia- líder d'aqueet futur parta, Mr.
llame. I malgrat els desigs de la Asquith. Reatment. Mr. Asqulth
venosa, Rothermere, que volta es un polftie de la vella tradifer por a Lord Naldane, el mds oid anglesa. En aquests darrers
simgatitzant de sempre amb ele temps ha mantingut dignIsslsocialistes, ne solament ell ha mament el to. Amb el matear
acceptat formar part del Go- gest elegant que fa quin» anys
vern, sind que lambe han ao- POLIn Lloyd George al 11113151er'
ceptat altres dos lord.. El ter- de Finances, amb gran escändol
me mig de l'edat deis ministres de lote els que errasen que la
da tres anys mile que el del mi- !radical as una roen immòbil,
nisteri 13aldwin, 1 alomes un mi- ha posat al Mlnielerl. avul,
nistre ta menys de einquanta Mtunionald. Ell. l'home formal
rtnye, mente° un altre en té mes dintre la mds pura tradioió
de setenta. Això es una dada d'Oxford. l'home que assegura
mes per compeendre que no és que la disaussi6 mes seriosa que
probable que el Ministeri ex- ha tingut en un Censen de Mitremi Ist nota radical. L'actua- nistres ha estat sobre la recta
cid de govern dele laboristes, interpretacid d'un vers de ¡u.
donce. CC presenta amb un as- venal, amb la mateixa naturapeste molt MH; roneervador del Mal que un dio- feu Manare de
que es podio suposar.
les N'anees de l'imperl un adQuina fundé té el partit con- voent de Gales d'origen obscur.
conservador en el futura Cal avui de la (musa qte ocupa el
que extremi in nota conservado- Ministeri nnglas de les colbnies
ra per tal d'acusar la seva po- 1 sIgul hrbitre de mies n'ideo, un
Meló/ Aixb e e molt important, borne que als neu anys untava
no solament per a Anglaterra, les locomotores.
sine nimbé per a tete els altres
I com mantingue 45 reforpalees. La bona orientada ens mes socia% de Lloyd George,
In donaran més estad els poli- super-tarta les reformes de Mactfcs anglesos que anee.. Es per donald, mentre es mantingul
ma un error que ale eonserve. dintre de limite prudente.
dore cerquin Mire orientaelons
L 'esdevenidor Anglaterra,
en Materia.; 1 en l'Action Fran- com l'esdevenider de iota altea
gatee. Cal cerrar-les mete aviat nacid. estare probablement en
agur. si els tete almenye proven el manteniment simultani d'un
alguna cosa. Car aquf s'ha man- eocialismeanoderat i d'una burfinge i e mente un gran impe- gesia aveneada i comprensiva.
re. E altrament. Izo constitucia Tata la resta ds debatre's Idiono pot ésser més conservadora. tament entre dues tirantes.
Hi ha una cambra arnh grane Anglaterra hn compren 1 es
peder/3 ~nada pel rei 1 per la propon d'aplicar el bon sisCambra dels Comuna mateixos- tema. Això as Angla terr a.
El principi, de "un fume, un D'aixe. per anomenar-ho d'alvol". no estä mantingut sense guna metiera. en diem sentit
restriee16, car tot aquell que ta polític, donant un nom a co que
un tftol neademie o paga con- potser nomás ds e i fet da la
tribució (es a dir. tot aquel' que nestra impossibilitat
"vota burgès") te dos vots. 1 no zar mae una serie de darles+.
Be 1:tensen que el fet suc les do.
Anal:tierra se salvarä per
nes tinguin vot modifica el ca- monas coses. Per& si mes no,
räeter conservador de la Coas- s'havia de salvar pee estètica Mudó. Al (entrad, lee dones a
Joan Crexelle
tot arreo (lel nido voten ntolt
mes els conservadors que els
bornes. Reeordo el plenys dele,
eocinlistes alemanys a les eleefaene da! primer Reichstag do la CARNET DE
República. orlan es trobaren que
el neu parta era el que les dones menys afavorien. malgrat • LES LLETRES
que elle has-ion ostat els qtte haALMANACS LITERARIS
vien defenent me! la infroduecid del vot fentenf. Afestim
Ités de quaranta podes collaboren en
eran detall significatiu: anda r7Imatic de la Poesia que cada any.
dia a lote els teatros i cinema- amb exemplar fidelitat, l'editor /Uds
legrafs d'Anelaterra, a la fi de ofereix als seta amics. Obren el llibre
la representacia. es nrojecta un dos joves portes morts Vany passat,
,retrat del monarca i es toquen Joan Badia, de Girona. i Ramon Maria
Pis primera compagene
Juncadella. Despees, en una meseta
l'himno -Den sebe clrel", 1 tot- admirable, si no ben acordada,- panana.
escolta
a
peu
dret
I
deeho
tiren
mica, s'eleva- el cant dels joves i dels
nobert.
vella que polsen "Iota la lira".
En conjunt. dones. els matoUn abre almanac literari: Almamee
des en qué taha produït aquest do les Llares, de Mallorct L'ha (a
ealat de coses a Anglaterra. een des d'aqest any, l'Associaci6 per la
di gnes d'estudiar a conteiteneirt Cultura de Mallorca.
Pole que tenen temperament
A la illa germana, on la vida liteconservador. Cal no oblidar que rària no is tan intensa con aqut, aquest
ele argumente més tine de "non« de les Vetees té gairebé una
afeurrIts. sein d'llobbes (amb In significació i una eficacia de revista.
diferenela que el que Hobbee fi collaboren tot de noms ilustres 1
diu en dues planes, Maurrits loo crida a les seves pägines l'aportació
diu en doe Maree" i que Hobbys de la Catalunya estricta. Nicolan
alegue en un temps en quh una
Lepez-Pic6, lomee Carnes i alees
pila de coses eitaven en Menos_ podes joves proclamen de l'Abran« de
sil, que despree salan retiran les Lletres estant. la unitat i la fosca
magriffieament, eegone es ven dc la poesia nacional.
pele resultats.
Benvinguts aguan abunda literaQuina actitud, dones, han de ni que radien, ara que tan ens cal, la
•
preparar-se a prenden els con- nostra fe.
eh Illoy
servador en un futur govern
despees d'aquesta temporada
d'oposició? Melle d'ells creuen
— Cal esmentar el bel, rifar; dele
encara que la seva actitud,ao- 'Consistes Cerstarts • que ventile» en
tus!. Ate) no anida malament
per als Iliberale. cae. aleshores, Ilurs fardeles Medies as dels
aquests es tonvertiriere en un preciosos m'urdes de la nostra Mere
partit de centre, Imbitre de la Nra.
situad& Molt interessant da
— Dintre amo mes de tebeo, »al'opinió de Nr. GarvIn, l'editor,
de "The Observar". Mi': Garvin rriaron Itero de poema de Round
ti sobre Me ooaservadors fran- Llates i Jam Mingnes.
eme mies de aburras, e.om
orientador en matbria politice,
e- "L'ermita Mearier, "A folitbre
l'avantatge d'slaser anirlbs, be 4.'3"m Mario del No', *meteda dir, el doble avantatge: que res matearrissy
timpers dir•
.1a preoeupaeld'atetaMbtlea co 11
t1... mis is ama. «mira&
mide la eteld.deka
els perlita anomenats burgesos
sdn a remolida. La primera cu-

La ciencia moderna continua
la demolleha de les valles teoeles sobre tot l'existent.
L'astrònom de l'Observatori
de Parle, M. Charles Nordmann,
divulgador d'Einstein, ha publicat recentment a "Le Matin" un
anide donara a coneixer les
novas hipòtesis sobro l'estructura constitucional del globus'
terrequi.
Aquesta Noria tela temps que
busoava comprovacions, i la
darrera tempestat que assotä
to} el litoral de l'Atilintio proporeionä dades que ben estado.
nades i treintane tetes les deduccions possibles sembla que
han donat un gran aspecto de
versemblanea a hipòtesis que
fías avui restaven enlaire.
- af. Charles Nordmann, en el
Bou article, manifesta que la
tenapestat citada impressionä
ella elembgrafs del Parc-SamtMatar. "Seamos lea observacions
tetes, continua l'articulista, la
nit del màximum de violencia
de les onades, la terra experimentä prop de Parle un desplaçament, el mäzimum del
qual coincidi amb el paroxisme
de la (empaste. Aquest desplaçament fou feble si sea compara al registrat a la mateixa estaca' quan el recent setenta japones, prop de mil vegades
mds fort. Amb tot, da impressionant si es pelma que a eentonars de quilòmetres de distäncia la mar ha pogut com..
moure el MI en una quantitat
apreciable. Aixa---diu M. Nordmann, es per commoure un zio
lee nostres Idees relatives en
aquest paviment en el qual es
representa el mediocre melodrama humä, aquest dB que
s'anomena faliaelosament da
terra ferma.
Amb les teorles clässiques
dele savia aquesta commoci6 de
la maese continental per una
senzilla tempesta seria un fenomen incomprensible. Pene
heu's aquí que acaba de urgir
una hipbtesi audaciosa i profunda, obra del gebleg %Vega.;
ner, la qual, no Botament explica all fet, sine que del matraz cop dilucida una munid d'e.
nigmes on els quals Trissotin
anava a les palpentes fina avui,
amb lata solemnitat, això si,
pede sonso resultat de cap
mena. •
a
La idea de Wegener, Idea tan
senzilln com contraria a tot el
que es pensava correntment —
cosa que a priori no da pes per
a ella una mala nota — es da
següent: ele continents no sdn
ammbbils, floten en ceda manera sobre una capa rafos densa do la crosta terrestre, capa
Que constituetx a la vegada Ilur
basament i el fans do les mares.
Floten un xic damunt d'ella a la manera de les pedretes
que es tiren sobre l'asfalt, mes
dens i encara no solidificat,
que s'empra per restaurar les
Noreres (s'entero les voreres dele
carrers de Paris).
Aguaste hipbtesi sorprenent
de Wegener Id l'origen que, segons Inc seves observadons, si
de pensament s'aplanen els literals dels continente entinte
d'una para. I Mea de Pat.
läntic es troba quo encaixen
torea bd els uns dIntre dele altres. Ele contorne d'Europa
d'Amèrica del Nord, ele d'Aldea i Amenice del Sud es norteposen aleshores netament. A
més a nada les dislocacions que
marquen els subsois dele continents aixi apropats, sdn quasi exactament la prolongad('
les unes de les anees. D'una
manera semblant el eontinent
Antärtio 1 Australiä vdnen a
collocar-se en el buit que doler' el vell oteen en la so ya part
meridional.
En una paraula: tots ele Continents bannen an &ateo ternps
—1 fa d'aixb algunos miriades
de seglee estat reunits en
un sol bloc. Deseas, aqueo!
s'haurle Malead, i els trossos
leonservant poo nade o menys
llure formes heurlen anal oadaseun pet san cantil a la deriva. apartant-le ele una dele
formant ele Ce:inmuta
actual,.
Aguaste ertraorffinbria 1 sug«altiva hiedes) aplica molt he
les emitiese que es eonstaten
entre la fauna 1 la Flora !bueno de Continente aval dbi separata, per exemple, de l'AMea 1 de I'Madries det Sed. Per

•

Ir atta lebavla Irdiat a

suponr que un Continent avni
die desaparegut, VAtlintlda re4
unla en altre temes les duo,.
vores de POiteil. La teorla da
Veguer ene demostra que l'Ato
temida no ha estat més que
una novena (i nosaltres Mana
d'afegir,: i un poema.)
Nombrases observacions i ese
peeialment les de la inteniitaC
de la pesantor 1 de la densitat
mitjana del sol en els diversos
indrets del globus tendel:ea e
confirmar aquesta ternas.
Aixf, dones, en Roe de coral.
tienta sòlidament ancorats damunt do bases fizes eón portate
a considerar avui dia que la ea.
pa de les Meres emergente flota
damunt d'una altea capa viscosa mds densa que II semi: de
suport.
Alai, tes comarques on violeta
i s'entre-devoren els hornee no
setn més que les peces en altre
lampe reunirles, avui dislocadas,
d'un immens puzzle. No da sola.
ment Parle, luan totes les terne
habitades que tenen dret a la
inquietant ctivisa: Pluetuat neo
mergitur.
La termes*, la fizesa de hl
terna, fa poo admeses com a dogmes, viro a reunir-se en el pais
deis somnis perduts do tanta
sentiments 1 juramento humana.
El sol nodridor i homicida, la
terra dele vius i dele !norte que
born creia encorada per sempre
• fons dele Creeans, no tle mes
que la desferes fue neu fragt
flotant 'ala deriva damunt d'iin
oceb visada 1 lotemuti. Qui sap
si en alguna milenaris els Con.
tinents, trencant les actuale"
amarres entre-xocaran nove..
znent en una topada monstruo.
sa Ilurs riberas un moment se.
paredes.
21. Charles 'Nordmann, arrodonint el seu bonio artiole en el
qual la denota. l'esperft i la poe.
ala s'agermanen, acaba dienta.
"El sol que Importa les dolor.,
les follies. les esperance deis
pällids humane, deriva a tras-de
Vocea% negra dele segles cona
el "Batean erre" de Rimbaud.
Però d'ell tambd es pot dir. amb
el poeta. que inefables venta
l'han ajudat almete cope."

Converse

ilo-

tógiques
atoes castellanismes han ano bao-,
dejant-se de la llengua: peste, en canoa u indubtable que cada dia oid ama
penetrant de nota. Consenso:ion eaestanca des de Parir temps abandonades1
han esta represes per la llengua litea
ebria i Mime les nieta introduir-oe en
la 'lengua perlada ; pera al antele
temps velen% recular un gran nombre
de construccions catalanes devane
construcclons castellanes novellament
introduldes. Des de LA PUBLICITAT harem auenyalat atoas d'aquesta
girs forestas que amenacen d'insidia'
ter - se definitivament en la [lengua:
el verb mar envaint l'esfera del verb
ésrer (Ex.: Mi* el entre, reigiu jai
end Menta); la petiftest barer-lai pe
amenacant de more el verb rolde.;
fruir que estenent-se en perjudici de
haver de, etc.
Assenyalem avui un oís del con&
camal, l'extensa!) creímos del mal
dcvnu indubtablement a la influirteia
castellana: 'Has anat al teatre? hl
kiwi& molla geno' mentadas: 'Ate
anat al teatret hi dada hatee multa
raer, o b6: "Qua free a Gimes,
hi mudas el ffall lerMk * substituiste:
"Quan éreu a Girara, hi dedal vare
el mar terma".

P. Rabea

LA SITUACIÓ k EUROPA
EI Cerera eneldo ha reee.
n'out "de Jure" el Severa dele
Soviets.
En el Congrio »Milete de
Marsella ei &legal ~ama be
deolarat solealneeneet evo ele
» Mallete. regad' Ibais fie he
«len fet mal al relee 4111110e
epeeleid al elevtie del dIredere
al al eme& Pelma de Illbeiß
lis ferretarrne 111111111111.8
Preeddeuebedb, 011a« =y:
manera amasada I eva
fdrelfell, la realldbEdili PeeiMie
Moldee 1 laalltlie II lee ad.
asa el 110.1,11 do ~III ea.

ea&

seeItme ile1111.

441111da

.4Wervir

,filreaillä

ek-e.

Dfoljte, t *Alelen

PitileäTte

COTITZACIONS DEL DIA 1 DE FEBRER DE 1924
DIVISES ESTRANORREB

1101211A MATI
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. • •
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St ea 31' SO
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iRIS ?ene
41515 61'45
DP23 60191
51'n (I
•'
19'.5
515'

Cedules Mentirles
Exterior

37 3/4
67

França
Nava York.
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9195
47218
33673
2483
1151
9900
1638
165

5111551

Holanda
Italia

Suecia
rortugat

Anuncis Oficials

BANC DE BILBAO
°ricinos provIsionala: Rambla de Catalunya, 8.
Oficina en Intailaoió: Fonta. nena, 9.
Torrases: Font Valla, 145.
Ens encarreguem del canvi
dels Bons del Tresor, venciment
4 de febrer . Sense comissió salvant avis contrari dels nostres
cients procedirem a la renovacid dels Bons que guardem en
dipòsit. Negociem els cupons
venciment 5, 4 i 15 de febrer.
Admetem valors en dipbsit o en
compte corrent, ami) numeració deis títols, sense percebre
drets de oustbdia ni comissió.
En tote dos casos tornem els
matemos tfto1s rebuts en el moment de solicitar-se.

NONELL GERMANS

1

CANIP, : VÄLORS : CUPO»
Ramb l a rie l Centre. 18

Argentina
Montevideo
Xlle

Berilo
Copenhatue
Yokohama
litigies
l'enterca
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Ee111 Ass tc ds taçadcrs
,de Ircs'olls
Aquesta Societat desitja adqurir un .camp de deporte a
les atores d'aquesta capital,

d'una superficie aproximada de
800.000 a 1,000.000 de pams

1-1 ERN IA1
EVENTILACIO - RELAXACIO - CICATRIUS

OBESITAT
RONYO FLOTANT -- DILATACIO D'ESTOMAC
EMBARAS - CAIGUDA

la Perla Mallorquina
Passeig de (»imita, 88, I
Ciarie, 48
Riquissimes ensaimades i

pastes mallorquines.
Selecto assortit en dolços
centres do Nata y Mantega i les cada dia mes ce-

lebrades Ensalmados de

Nata.

•

-

I

PER AL CARNAVAL

[tuca - Enii - Nora - Capen

La inscripció deis carruatges, gecárter i optar als premis hauran de
fer-se a l'oficina de Ceremonial de
l'Ajuntament, estatjada als baixos de
la Casa Consistorial, tots els dies
feinere a partir del 4 del mes que
50111, d'onze a una. La inscripció és absolutament gratuita.

20, Rambla del Centro, 20
Telefon 1430 A.

Llet condensada

D'ENGUANV

...Lleneols conteccionals,
granditria monja a Pto. 350 .

L'extraordinària popularitat assolida a Espanya pels
Establiments d'A. CLAVEde PARIS, els mis importants del món en el seu
génere, is Anicament deguda
a la incomparable eficacitat
de les seves especialitats, a la
minuciosa escrupolositat amb
que eón preparades estricta
ment d'acord amb les neceesitats de cadascú, a la formalitat, honradesa i competencia amb que eón aconsellades
i a la modicitat relativa dels
seus
Consulteu amb tota confianza a A. CLAVERIE, de
PARIS, en la seguretat d'ésser degudament aconsellats o
desenganyats en legítima defensa dele vostres interesaos.

BARCELONA, dissabte, 2,
diumenge, 3 de febrer, de
so a i de 3 a 6, al Gran
- 'Hotel d'Orient, Rambla del
Centre, número 20.
SARAGOSSA, dilluns, 4, de
3 a 7, i dimarts, 5 de febrer,
de ro a 6, al Oran Hotel da
Miguen, cahor Jaume I.
gtADRID, dilluns, 15, 1 dimarta, 19 de febrer, de ro a
al Oran Hotel Madrid,
Mote Major, número 1,
"emites armen anunci per

addi~ros millor de la da.
"mi jis ! interesa&
I/to indidtMega gratuita, da-

-

Fills de F. Mas Sarda

Elli EITRADIMIII191 01111E1
Eill 11 PEA UN GRAN ESPECIAL%

TI Eing

OnLICACIONI
FERROCARRILS
70'75
7015 Nord 1. • hlp. 9%. 66.5n
70'50
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»
" 2.• "
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64'00*
"
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"
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02'07
m'en riorttat
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.
8640 M. S. Joan .
66'00
$6'15 Nord 6%.
10285
84't5 Alsasuas . .
65'75
8455 Almansas Adh
64'25
8775 Valen. 5 1/2%
9535
90'00* astürtes t...
ßeon•
85'50.
6425.
"
2.• .
9010.
64.25•
"
3.•
89'75
92'25
A5%
Z.
A.
Itit'50*
"
B41/2% 711'75
•5'90
7010
C4%
9515
"
D
05'65
77'75•
»
E
4
1/2%
9550
5715
" F5%
05'35
10005
»
ei %
es'ira
59'75
t.. .
"
95,79
7100
"2.• .
es.so
70'75
95'50 Oren 5 es ni 3%
A2'05
115'4U• Citceres 5% .
mara
95'001
74•00•
• 1h 41
9410. Cacerea ver.
sson•
111225• Andalds 5%.
7900
102.05' Secundarlo 4%
afttn•
10275 C. Gral. Tram. 1% $0'50.
102'75 •
5% 9300•
10030 Tramvies BEG 5% 08'006
•
10020
• 5% 75,10'
• St. And. * 7310.
FarrIA-Barna. 5%.
Fer. Catalunya 5% 91'75.

7000

Sants d'avui: La Purificació de
Nostra Dona; Sant Corneli, centurió,
bisbe i confessor; Llorenç, bisbe de
Cantorbery. i Felicià, màrtir.

ril.
Barcelona, 30 de poner de
1924. - El Secretara General,
fluís Gironella.

VARICES
MUTILATS GEPERUTS
DEFORMATS
APARELL ELECTROMAGNETIC PER A
SORDS

Coro non, eme.

1
El PlIGH
LOS [0111EIPORAMOS
pulticaran dijous

vinent

Aimacenes Bein
Carme 8, 1 Xuclä, 1 I 3

ACCIDENT DEL TREBALL
A la una de la tarda va ésser auxiliat al dispe,nsari de Sant Andreu
Rodríguez, de 27 anys, peó, que Oil)
al carrer de Rocafort, 33 (barraca).
Prerentava contusions a la regló parietal i cornmoció ,cerehral, de pronbstic reservat.
L'accideet fou produit en enganxar un vagó a l'estació de M. S. A.,
fent maniobres.

duce novelles estrangeres:
"I1E RODIA S", d'Octavi
Flaubert, formosa narra-

JOIE1, VERITABLE OCABIG

rla, i "LA SUMARIA", de Kuprin. Malgrat
d'aixb, el preu sera de 30
cèntims.

ELS SERVEIS DE LA GUARDIA

I obJeotes usase de totes *mema. Preu Os, Tantea, núm. 41
URBANA
La guardia urbana. durant el passat mes de gener, ha prestat 6.621
serveis: 2 per disparo d'arma de foc,

n11.111n11.1111111.111.1111.11311.111111~~119

SOLER i TORRA G.'"Na
13ANQUERS
RAMBLA DELS ESTUDIS, 13, 1 DONSUCCES, 1

VALOBS • CUPONS • GIRS - CAN VI

ttki di visita a altres

Negociem tots els Cupos y enciment Ida

41116 Atfieitt..11~11He

tibor i Obligacions del Tresor 5 per 100

iáMdià `41rigis-vell%.

11;1111110
muta

ARMA GAS 1 ELECTRICITAT

O

CARVI DE L'Oil

MERCAT DE CO.TÓNS

14g
15,
144
147'
144'
37'25

Monetice or Alfons.
alga 01'77
" babel
"
unses. .
"
" petites •
2213 2n11
• trances .
ier
hilares
• 2113 9213
•
» dalla .
,112 21'4

ROYA YORK

rnterior 009.

Exterior 4%.
Base Espanyol
Ac. Alacant .
se . AndaltisOs
055.
1.•
"
(lbs. " 2 •
abs. Cerros ver.
Acelons Nord.
" 1 •
Pamplona t...
Ilaredona 1.5
AM/Irles t...
2...
Tnbacs Filip.
ftlotinto
Renta frene.
Nord 2.. serie
" 3. •"
" 4.•
Lleydes .

venciment 4 I de febrer

t8 per furt i robatori, 4 per estafa,
per expendre moneda falsa; 83 per
ordre superior i 2 per actes contra

la moral.
Ha acompanyat 766 persones a
Dispensario, Cases de Socorsos i farmiecies, perque fossin auxiliades; ha
recollit a la via pública 79 menors i
30 vello extraviats.
Han estat conduits a la Comissaria Municipal de Beneficència 3e
homes. 25 dones i to menors. Ha
perstat auxili en 30 incendis.
Per infracció de les Ordenances
Municipals ha reconvingut a 635 persones; 5 directors o propietaris dc
tramvies; 648 d'autombbils; 74 de
motocicletes; 69 de bicicletes; 620 de
carros; 76 de carretons; 143 de cotxea, i 4 de conductores de 'nobles.

1 Flassades de
soles 1'50.

Malg

tunal

tris

34117
12.711

arta
01

JOIERIA, ARGENTERIA, RELLOTGERIA. Plaça itelal. 12;

Vidre, 3; Tel. A. I03. Immens
assortit en joies, rellotges i
obiertes d'argent propis per a
presents.

PREU FIX

DETENCIO ' D'UN CARTERISTA

A les set del vespre va ésser deconegut carrerista, fa poc
Jean Montroig i reir& de
22 nnys, ›olter, que viu al carrer
Medio, 32. El motiu de la detenció ha estat el fet d'haver-se aprotitat el Montroig de la distracció d'un
viatger del trarnvit Sans-Marqués del
Dnero, amb ocasió d'anar atapeida
plataforma, netejant-li les butxaques
de /armilla.
littest C

Els atlas 4, 8 I 8 del oorrent
són els assenyalats per repartir
els tan Maniata com
ARTISTICS GALLS
amb què la casa comercial El.
LOUVRE, al seu domlcill, Ron.
da de Sant Pere, 18, obelaquiarä
la sera dIstIngida clientela.
COMPLIMENTANT L'ALCALDE

Ha complimentat l'Alcalde Vexdelegar regi de Primera ensenyança
En Manuel Luengo.

Colmado Viladrosa
d'ALEMANY I PI, 8. en C.
P. da Orätia, 75. 7•181a. 540 11 I 1084 0

Tes Llpton i D'OrnImand. Teterco de Rimero, modelo Toquio i Makado.

Al carter de Calabria un goa ¿'a'
510 denonegut mossega un noi. joset) Ribera, de 13 anys. Feo auxiliat
al dispensad d'Hastafrancs de ferides contuses a la mä dreta.
- Al carrer de la Indústria, ealb
tonada Entenca, un altre ges
sed a Lluisa Sigalä Semi, de 7 anys,
que viu a una barraca de l'esmentat
un individu anomenat Joan López
Fou auxiliada també al dispensad

d'Hm:termes, d'una lerida contusa a
la cama, de pronädtie reservat.

Dabra
2112
Sri
234'11

LI

14714

Irga

1910

111.74

1919

1934

593

19..9

. .

.

1947

Nora Orleana
Tanca anterior .
Obertura . . • •
Segon telegrama. .
Tuca
. •
.

231'50•
433'00
16700•
6110'00•
30500.
29910.
35300*
8571n•
05010.
825'n0.
66010.
845'00.

eanam •

29'49
25'45
54'25
6995
820'00.
72620.
915'0n•
91000
PO VIO.

cotó, a Pes-

I

m a d o Viladrosu

d'ALEMANY I PI, 8. en C.
P. de Gracia, 75 , 7414fe. 940 A I 1084 0
alostaasa Savora. - Becun
(porc fumat), de Chuberland
Anglaterra',. - Filets de Salmo
en l l atines de 125 g., de l'Alt
Rin. - Caviar Malosol, d'Aaara-

kan.
INSTITUT DE CULTURA I BIBLIOTECA POPULAR DE„LA

read

3313

fogosa de Riucorb, i En Francesc
Bardi, del Manantial de Santa Rita
de Sant Genrasi.
Entre altres acords, g 'adoptà el
d'invitar els propietaris dele establiments d'aigües de la regló a contribuir a les despeses de publicació d'un
fascicle destinat a la propaganda de
la nostra riquesa hidro-mcdicinal. Lls
exemplars del qual serien repartits
abans de la inauguració de la propera
temporada d'aigües.
Flassades de llana supe- 1
riors, grano, a Pts. 1850

Belgn
Almacenes
Carme, 8,1 Xuclä, 1 3
I

EL CONCERT DE LA BANDA
MUNICIPAL
La Banda Municipal donara un concert a la Plaça del Rei demà, diumenge, a un quart de dotze del mati, interpretant el següent programa:
Primera part: "L'holandés errant",
obertura, Wagner ; "Coral variat",
Bach; "Moment musical", Schubert;
"Rosa del Folló", sardana, Lamothe
de Grignon; Jota de "La Dolores",
Bretón.
Segona part: Parsifal, escena de la
consagració. Wagner.
No s'executara cap obra fora de
programa.

9F, EN MUNIR

El millor !libre de oulna

Demà, diumenge, el Grup Atlant
"Art" ¡ara una excnrsió a Mataró,
Argentona, Orrius, Castell de 13urriac. Cabrera i Vilassar. Lloc de reunió, estacinn ala . 5. 1 '1, a dos Criarte
de sis del mati.
-

Excursionistes
Paittalons ,esport, dit erses
formes, i a preus molt reduits,
el- trobarau a la Sastrería LA

SERPENTI NA , Hospital, 87.

L'Associació de Propietario le
Belnea ris i Manantials Minero-Medicina l s de Catalunya ha celebrar la
seca Junta general ordinària anuat,
ea qual ara foremaprovats els comptes corresponents a l'exercici de 1923
i la gestió m'azada per la Junta
directiva (tirare del propi any, la qual
es consigna en la Memòria que Ilegi
el secretari general.
Havent correspost renovar reglamcntatriament la Junta directiva, feren elegits per ocupar les guatee vacante produides en ella els següents senyors: doctor En Salvador
Roca, del Balneari de l'Espluga de
Francolí; En Martl Pagés, del Balneari de Sant Hilad Sacalm; N'Antoni Petra 111, del Sablead de Vall-

Caletaccid ideal
ESTUFA 4 AL B.

La "Lluita contra la mortalh at
fast:!" celebrara la resta de la
delera, patrona de t'obra, =6 una
missa solemne, a las dotze, a rns!isia de Santa Maria del Poble l+m,
per a. les dones i infants que coxr.
ren al Conatiltori ' el'aquea bar riada.
amb sil ofici diumenge, a la, de, &
l'església parroquial de 'No: tra
nyora del Carme per als que Conoren als Consultoris de Barcelma
mes de les funcione religiosa se, es r
ra un repartitnent de robes i cande:
La Junta convida els sub ariptors
benefactors de l'obra als eso zentats
tes.
I Crepé blanc superior per
a joes de taula. L Pessetes 175.

Plinacenes Beldn
GRAN.1-, R

PELAYO, 58

Esplèndid i variat assordolços i centres de
tit
Nata, Crema i Mantega. Especialitat en els farcits de
Nata, entre ells les riqufs1 simes ensairnades.

UN ACCIDENT
Francisca Vilalta Gari, de trenta sis
suyo, picant pedra, es produi una extensa irr/da a l'ull esquerre, de pronòstic greu.

DONA
Dies feiners. de vuit a nou del
mart.
Llista de la setmana:
Dilluns.-Crerna de Iletugues d'ensimia
Dintarta.-Llue bullit amb salsa
dietética Amgral.
Dimecres.-"Quenelles" de vedeha.
Dijous.-Llenties an/i, calía ruma.
Divendres.-Púding de platans.
Dissabte.-Melmelada de turnoges.
Nota.- Poden assitir a aquestes
totes les que els i6tercssi, tant si
sim com no aócies de l'Institor, satisfent 025 pessetes per un tiquet
que se'ls Iliurara abans d'entrar a
classe.

Altisench Artol i En France5c Sirol
Tresorer, En Lluis Postigo i Ca
cía ; comptador, Josep Sfassana i E:1-er; secretari, En Lluis G. Serrat,
ga i Guasch; yice-secretari, En Jo,1
Soler i Marrugat; arxiver-biblioteeA
En Manuel Serrano i Alvarez.

Val/ilota, 346. Telbfon 747 I f.?,

Classe de cuina popular
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Cotitzacions del dia 1 de febrer de 1924

CASETA BARCELONINA

quadrats. S'admeten proposicions a la secretaria de la mateixa, sena preferidos aqueIles que, cedint el terreny en
lloguer amb °peló a compra,
linguin bonos YIPS de comunicació i estiguin el més prop
possible de tramvia o ferrocar-
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LA PINACOTECA
EXP OSIC I o PERAIANENT
Entrada 'liare
UNA MOCO SENYOR REGAS :-: L'US DE COTXES, MOTOS I TAXIS AL DISTRICTE
Davant la Comissió de Foment. el
tinent d'alcalde del districte segon, senyor Rega s , ha formulat una tnoció
interessa nt que la primera zona del
terme municipal de les tres en que
esta dividit per a l'aplicació de les
tarifes pels cotxes de placa de traeció de sang, taxis i motos. es madi( iqu i en el sentit que el lirnit pel carrer Marqués del Duero sigui Tamarit,
Era Juncosa, Passeig ie les Columnes i Corto, 1: )15 la de Tarragona. on
acaba avui, per tal que el Palau on
retan installades les ofic iales de l'Exposició d'Indastries Elèctriques i la
tinincia d'alcaldia del districte segon
quedi comprès dintre els termes de la
mateixa zona i no siguin obligats de
pagar retorn. com pasea ara. els que
han d'acudir a les dites dependències.

Al lla es-Cuidan
g

ALEMANY I Pl. - Passeig de
Graola, 75
"ART NOVELL"

Ha sortit el pnmer numero de la
revista catalana "Art Novell". Conté
diversos treballs literario en vers i en
preso. F. ven ale quioscs al preu de
15 céntimo.

PURE PERMANYER

doneu-lo ala vostres filia 1 ola
guardareu de l'eserofttlIsme.
Diumenge paseas tingui lloc a la
Universitat la junta general del Col .
legi Oficial de Dicten s i Lliceneiats
en Llenes i en Ciincies, essent elegida per unanimitat la següen/ Junta de Govern:
Degà, En Teodor Sabràs Causapé;
diputats de Lletres, N'Antoni Guascas
Ferfer i En Joaquim Garcia Camarero; dimitan de Glecien N'Eudebi

Carme, 8, I Xuolk, 1 I 3
- - RESTAURANT ROYAL
Baló do iT•
ada

dia te densa tit de 5 a d

quarta de 8, i diibr
cana, de 9 a tt,

a lame

COMISSIO PIa0VINCIAL

La Comissió pro e incial ha despa
:cut els següents a 9;1=p:es:
Expedient relatiu a la denúncia le
mulada per En Pere Caber Pia
contra En Rammt Bassas, jtet 1
obres abusives pr,ozticades .04Z aqu,
al riu Ter. ea tc. :me ,'Uri 5 i
ToreIK:, qua cause n per)
oficio al desuna. r t.
-4
Petició formu:a.da En osep
Montagut. pro. atradr dEr Ruten
Parera. que es zequeisixi cl/inhiW
el jutjat de primera instüncia t'e
Tarragona. en ' í: judici dintrake
de retenir i en .•1 seu cas de retira
aigtiel subterrim ies de sant Cugat
Valles. promog at pels consorts
Nards Serr d lach i Na ConcePf')
Julia. contra e I referit senyor Par,
ra. (Damunt 11, taulaa
Recurs d'ab Ada interposat per
multa de
David S. A. contra
pessetes que 1 i imposà la tinença ef.
caldia del di3O tricte VI d'aquesta cal;
per infracM de les Ordenances
nicipals.
Recurs d. lçada interposat per
Manuel de, Larratea, en rel-tscrua
de la seva, malee, contra la multa
as pessetei. que li fou imposada per
tinença da lcaldia del districte V ti
questa ciaat, per infracció de les
¿manees anunicipals.
Trarnit en l'expedient relatiu a
sollichnd formu:ada per la °Cm
nyia Gcanal clAutómnibus, rete
a qui es declari la caducitat dc
concessia atorgada a En Josep
Moren d er establir un servci
d'autame ibus entre la colònia Ami)
de Sant Adra del Besòs i Hospita
Dr. %Off nana. Afeccione a I. poli I
ball. Cai ga Catalanes, SIL aoerl.,

E TRASPASSi
31A GATZEIY1
Rol nda de Sant Antoni, 47

GIILETES
rASTEU LES EXQUISID19
CAM>RODON. Les útil
qn e competeixen arab les
tupieses marques estrantre
13 j1GES I SOCAFORT.FER
raim. ti i a lote els peine
elitablimentA

De

ItO"telgoidit'llii:Pb •

Calima
TARRAGONA

L'exportació :-: No-

Estadística

el inglint:
I.—Valineia, 'post Ibis del literal,
Sagunt,
el sen Port i ValenP uig,
cia.
IL—Valincia, Porta-Coell,
Maniates, Valencia.
HL—Valencia, Alcira-Carcagent,

tea
clases de • ' tedia* ida • leal 1
den& ha de Migar contra eh Baena

Nativa, Collera, Sueca, Perdió i Perellonet, Dehesa, Albufera, Valencia.
E/ primer acte se celebra diumenge passat, consistint en la visita a
Sagunt. Hi aná el batlle, senyor

mish, la campiona Mundial de dobles;
Craddock, segurissima en el fons.
L'Asthalter va agradar molt, pel seu
servei afectat i la seva formidable

Va1111141. É.

ves diverses

del que diu l'ASegons e despren

guari de la Direcció general de Sauitat de rany 1922 i publicat ara,
a de
Tarragona es la ciutat d'Espany
otees mortalitat.
Per tal nova els tarragonins eitern
rnés que satisfets.
— Per l'Institut de Material
cientific han estat donades 1,640 pes,et es a cada un dels Instituts de
Reus i Tarragona. per tal que adquireisin material nou.
— A Barcelona ha mort la distinNa Carme Alborra,
v
da senora
g,'
paisà En Guillem
mate del nostre
virgili. interventor general de la
Mancomunitat de Catalunya i mare
politica del secretari del nostre Ajuntarnent En Ricard Nogués.
— Per n Iefraudació en la mesura
In esta: denunciat a l'Alcaldia el vesedor .1 . cinbotits del Mercat Central En . ep Compte.
— Sh reunit la Comissió municipal d'E igiene.
— Durant la passada setmana
s'embarc4re0 al nostre port, amb
desti a estranger, 1,799 bocois, 116
pipes, 13 mitges, 42 quarts, 32 garratee, a caixa de vi: 222,327 quilos d'oli d'oliva, 1,365 sacs d'avellana en gra, 55 0 caixes i 150 sacs d'ainedia e, gra, go sacs en clofolla, 97
caixes de licor i gs caixes d'absenta.
— Per la Societat aristocràtica
Club Nàutic s'está organitzant un
extraord inari ball de disfresses, del
qual un hom diu que serà una festa
eatarrant.

defender&
Turnball arrenci repetides °micas
i el seo completissim joc, de veritable
talla internacional, aixi cona Din. Sea-

En Davin, el ~pió d'Eschcia, i
l'australia Hunt, procuraren entrar ea
forma, essent aplaudidissims.
L'ordre de joc per a avui és altament suggestiu.
En els singles, Sindreu es echará
davant de Tumbal', mis entrenat que
quan el vàrem veme en 1922 (en el
match amb Anglaterra). procurara

diputats, regidors, personalitats
i Premsa.
Els excursionistes visitaren el mate! l romà i examinaren la nombrosa collecció de lapides i fragments
arquitectònics que han de formar
el museu que es pensa construir.
Durant el banquet Parlaren chicrento senyc rs. entre elle el senycr
Pérez Lucia, el qual exposà amplament el seu pla de turisme cvm a
contribuió al deovetllanta r t de Va •

prendre revenja de la desfeta que el
mateix Sindreu li va infligir, essent
el partit que amb més interés is esperar per l'afici
ó.
Morales jugará contra el campió
d'Escòcia, Davin, com ell molt segur
en el fons. ço que ens promet un partit competidissim i de resistencia, el
resultat del qual, de gran importancia
per a la puntuació dcf.nitiva del match,
és molt difícil de preveure.
Amb tota seguretat. el partit Riera
contra Asthalter será un partit brillantissim, ja que essent tots dos jugadors
especialistes en pilotes a vol, constiMira una bellissima exhibició de gran
tennis.
L'Andreu es trobari ainb raustralia
Ifunt en un match incògnit, el resultat del qual no ens atrevim a aventurar. Es d'esperar que l'Andreu, que
per primera cegada pren part en un
match internacional, posara tot el seu
entusiasme per aconseguir la vieren-la.
La senyoreta Isabel Fontrodona, la
nostra jugadora internacional, jugará
contra Mrs. Craddock, essent també
una veritable incógnita el resultas d'aquest match.
Les senyoretes Rosa Torras i Maria Lluisa Marnet, sens dubte la nostra millor parella internacional, jugaran contra el formidable doble mistres Beamish-Craddock, i encara que
es gairebé segura la victória d'aquestes, veurem uit partit de gran classe.
Per tíltim. es jugaran dos dobles de
senyors: TuinbullDavin contra Sindreu
Riera i Asthalter-Hunt contra Morales-Tarruella. que constituiran dos

Anuncia que el mont del casta
estava ja cobert de pins, i que l'enginyer En Joaquim Miguel anava a
construir el funicular, i que aviat es
començarien els altres treballs per
a la construcció d'un Museu, hotel,
etcétera.
Acaba dedicant un record a l'historiador senyor Chabret, per al qual
(Imana, un bust dins del teatre.

0131111N
BOXA
CAMPIONAT newtorA
Es molt aventurada una afirmació
categòrica sobre el resultat del match
Piel Hobin-Ricard Alis. Hobin es un
púgil de gran classe, científic i àgil,
i que ja està fet a aquestes
Arriba a posar en joc per quarta vegada el Campionat d'Europa amb un
historial brillantissim que justifica la
seva fama. Vuitanta set combats porta di<putats. amb 65 victòries (22 abans
del límit), 9 desfetes i 13 empats. Mai
no ha estat posat knock-out.
Ricard Alls. en la progressivitat de
la seva forma , es disposa a arrabassar el tito! de Campió a Piel Hobin.
De 29 combats, ha triomfat en 1 9, ha
estat vençut 3 vegades i 7 vegades mes
ha empatar.
El pesatge dels hoxadors es farà
el cha 3, a les vuit en punt del mati,
a la redacció del nostre collega "La
Jornada Deportiva". En aquest acte,
organitzat per la Federació de Boxa,

VALENCIA

i"Lo Rat Penat" :-: La Mancomunitat Valenciana :-: Un pla de
turisme
La setmana passada ocupa la tri'3ula de "Lo Rat Penal'', per dissertar sobre "Ndcionalisme"" ladvo au Antoni Bru Rico, Llistiala que no es pugui fer el comentari
adequat, puix el senyor Brti Rico
utilitza una erudició arbitraria i tragué unes conclusions originalissiates. No cal dir res més que es declara partidari de runiformisme.
— Esta efectuant-se la tenovarió de gairebé tots els Ajuntaments
de Valencia. En els telegrafies enviats al governador i publicats per la
Precisa coincideixen tots els Ajuntaments en adherir-se al Directori.
Elo aus diputats ho han mies
ami. n'oh de gust. com ho prova la
feina manpresa. Per poder complir
la dieposici4 del Directori que din
que les Diputacions hauran de teaere-li un informe de les deicidiodo que observin i de les reformes
creguin convenient introduir,
nomenat una comissió intitula regional. D'aquesta cois e
uissiO forma part i és president el
senyor Giménez de Bentrosa. Tamiii la constitucixen els senyors Ros
Jordana, catedràtics de la FaculColvée, mernta de Dret,
junta d'Ami) Valenciana.
bte
nubla que aquesta comiss i.6 s'ha
mis *- ja i ha enfocat la qüestió amb
:cri regionalista. Segons
es nmicies, es va dret a la conoi6 de la Mancornunitat valen, pel dual aha explorat ritnim
s Diputacions de Castelló i Ala. amb un resultat optimista. El
Colvde ha nianifestat que la
Mari eomu nitat é‘ un id t i que sols
mar donar estat legal a tot el que
es 1 . rta tractat.
el fi de crear un ambient
'le a . futura Mancornanitat,
a ble que s'organitzi una campanyi de propeanda pels pobles.
— El senyor Joan Pérez Lucia

BLATS

1 1 navarra.

. . • •

de
110

VALENCIA
Es esperat amb entusiasme a la barriada martinenca el dia de demà per
poder apreciar el valor futbolístic dels
valenciano, no gaire conegut encara a
la nostra ciutat.
El Llevant E. C., que és l'equip que
lluitarä a l'esmentada barriada amb el
F. C. Martineac, compta entre els seus
èxits d'aquesta temporada. u/1 empat
amb el Gimnàstic, actual campió de

Valencia.

TENNIS
QUiEN;9 CLUB DE LONDRESBARCELONA L. T. CLUB
Els partes d'exhibició jugats alter
entre els jeg:dors que formen l'equip
del Queen's Cal) _de Londres, causaren molla impre.s i ó en el nombrós P6blic que hi va assistir, i encara que
es vid que procuraven entrenar-se especialment i estudiar les pistes, les jug arles realitzades principahnent en dobles i mixtes i en l'individual entre

INAUGURACIO D'UN CAMP
La secció esportiva de l'Ateneu d'Antiro Alumnes de l'antic Colleci
Sant Josep, celebrara la inauguració
oficial del camp d'esports, denla diumenge. amb el següent programa:
Mati, a les den. — Partit de futbol entre els segons equips de la sec-

ciO esportiva "Niu Guerrer" i
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EL SENAT AMERICA I LES
CONCESSIONS PETROLIFERES
aVashington, 1.—El Senat ha
adoptat per unanimitat una re.,
solució demanant al president
de la República senyor Coolidge que faei anullar pelo tribunals les coneessions de jacimezas petrolifers que, malgrat
estar reservais per a /es trecessita 15 de g il americana,
foren aturgade, al grup industrial Dobeni Sinclair, pel se..
nyor Fall, ministre de l'Interior
en el Gocern Harding.
Sembla que els senyors
ni i Sinclair can fer en determinades ocasions prestecs par-.
ticulars al senyor Fati.
MR. WILSON GREUMENT
MALALT
Washington, 1. — senyor
M'Usan s'Int agreujar en la toalalt ia que ve sofriat.—ilaVi/S.
WIL3ON ENIPITJ011A
Washington, I. — El Butlletf facilitat pel doctor Grayson
diu que 'Ica -president de la República, senyorW'ilson, ha passott una nit agitada, liavent-se
nota, (-loe perd algunes torces.
L'esta' del ma)lall erupitjorit
d'una manera soblada a !a ni!.
El doctor Grayson, considej
' rant olio l'estad. del senyor Wilatan, seriött, passit la nit
son
sense separar-se de la cata:aVas.
ltera del

R olaba.
E.pectel.
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Londres, 1.—L'Agincia Reuter diu
que és molt possible que la Gran
Bretanya reconeixi el Govern dels
Soviets abans del dotze de febrer,
data fixada per a la reunió del Par-

lament.—Havas.
• ••
Londres, 1.—El Consell de ministres que se celebrara aquesta tarda
tindria 'especial importancia, per tal
coral ha d'adoptar-se una decisió relativa a les relacions amb els Soviets.
Probablement s'ocupara també de
l'examen de la proposició de Snowden, que tendeix a reduir a cinc milions de lliures el pressupost naval

d'Anglaterra.—Havas.
• ••
Londres, 1.—Anglaterra ha reconegut "de jure" el Govern dels Soviets.—Havas.
ELS ESTATS UNITS I ANGLATERNA REPRENEN LA COMPETENCIA PEL QUE TOCA ALS
ARMAMENTS
Londres, 1. — El "Daily NeWb"
dóna cumple que semb'a que es vid
establir novament una competencia, ;11
quant a Armaments, entre Anglaterra
i els Estats Units, ja que aquests
modernitzen tretze deis cuirassa s rurs
per remeiar Ilur inferiorhat a Anglaterra en aquest sentit —Hacas.
UN FOLL QUE NO vor. DEIXAR
RASTRE DEL SEU NONI
Paris. 1 — Telegrafien de Londres
a 'Le Journal" que a Portmouth un
foil ha assasinat la seca doni, fil
fil/a, suicidant-se després. — Hayas.
EL comTE DE SAINT AULAlRE L'AURA A MACDONALD
LA RESPOSTA DE POINCARE
Londdres. t. — L'ambaixador de
França a aquesta capital, colme de
Saint Aulaire, ha estat rebut aquest
mati, a dos quarts d'onze, pel senyor Macdonald, al qual lliura una
carta del senyor Poincaré. Havas.
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RARCI:LoNA
DONA QUE PREN MAL
Altir, a les nou de la nit, al segon
pas a nivel l de la Compan yia de
al. S. A., una dona anomenada Dolors Bernardino Vinyes, de seixanta
anys, fou atropellada pel tren número 1,611 que li produí ferides
greus al peu esquerre. La lessionada, després d'esser auxiliada al Dispensari de Can Tunis, bou traslladadaa l'Hospital Chille.
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Brusselles, 1.—La Cambra aprovä
ahir els projectes del Govern referents
a la revisió de les tarifes duaneres

Parrerd rlofr-;

tse
I1•
15 • 45 1/2
da
40 " 40 1/2 ,
Maulera
de
37 1/ 2 8 38
Net,ra 51,150
de
40 "
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París, r. — "Le Journal" anuncia
el Govern ha decidit crear una
Oficina de Compensació i Liquidació
de les operacions a terminis sobre
cenvis, oficina que funcionarä so:a
)'égida del Banc Nacional de Contere
Exterion—Havas.
que

Ei Govern tiritan c
reconeix "de jure"
ei Govern dels Soviets

manua l carro anula

ilpra

un immens "progrom" de juera.
Aquests, en gran nombre, solliciten passaports dels Consolats estrangers per fugir.—Havas.

sien" li telegrafien de i.ondres
que a la cia truja de Toquia a
Osaka, una batuda d'assassins
intenta fer descarrilar un tren
que condrila vit-i-cinc membres
de la Diera japonesa, entre els
quals hi anava l'ex-president
del Consell.
La catástrofe va poder ésser.
evitada. — Hayas.
DISSOLUCIO DE LA DIETA
JAPONESA
Toquio, 1. — Ha quedat dissolta la Dicta. — Hayas.
EL PER QUE DE LA DISSOLUCIO DE LA DIETA JAPONESA
Toquio, 1 . — La Dieta ha estat dissolta amb l'objecte d'im_
pedir que tos presentada una
moció de desconfiar/ya al Govern que fenien preparada les
oposieios.
Els partits d'oposició slan
reunit per protetar d'aquesta
dissolució. — Hayas.
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Londres, z.---"Daily Mail" diu ja
que sembla que a Rússia es prepara

1/2

Temporale
Valencia, a la una de la matinada
del dia 2.—Aquesta nit regna un
immens temporal d'aigua.
Ha caigut molla pedra.
A la part alta ha nevat en abundancia.
Fa molt de fred.
A causa de la neu s'han registrat
alguns accidednts.
Carmel Silvestre liba trencat una

cama.

ne /AM: 5 de faena; 1 de Mea-

da, 4 d'ordl.
,c t o ß• 5 &
4 de tilat; 11 de ferina; 1 d'oral;
de %emes,

rynpressio genera'.
alereat. — Durant, el olla d'elite el mercat fou forea concoregut de compradors forans, pe rd les I ranstiecions que es purtaren a cap fo y er) reduides.
Moroso:— Malgrat la poca demanda, el prost d'aquest gris tendeix a pujar.
Ordla. __ Sembla que augmenten les demandes. Les ofertes san de poca importänela 1 a preve força a!ts.
-— Els preus d'arfeet gra han soler' darrerament una leugera puja.
Pols. — Des de fa lempo se eerveix ja la elaboro novella. Els nostres eomerelants sembl a que es decidenen a favor (lo
•
les Classes estrangeres.
Olgreees.
Roen dio que els comorelants andulison aspar en una puja. Als cotherelanta tragul, pero, no els preocupa
Illdre, por tal cota el ne g ro mercat est ben provelt d'aguo« llogum.

DE MADRID
El port aerl de Barcelona
La "Gaceta" d'avui publicarà un
decret creant una comissaria regia
destinada a projectar 1 executar les
obres necessaries per a la creació del

Poet sed de Barcelona.
Aquesta comissaria gestionen primer, i mis tard administrare, les
subeencions que da departaments
ministerials i els organismes administratius concedeixin per mame 6.
El drene consta de cine anide&
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TREN QUE CONDUIA VINT-ICINC DIPUTATS JAPONESOS
París, t. — Al "Petit Prtri-
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150 a

seceió

esportiva "Atener", disputant-se la
copa President S. E. "Atener".
Tarda, a les tres.—Partit de futbol
entre S. E. "Niu Guerrer" contra
S. E. "Atener". primers equipo; copa Consell Directiu Atener.
Preu do la invitarle>, 0 '30 pessetes.
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UNA BANDA D'ASSASSINS INTENTA FER DESCARRILAR UN

F. C. MARTINENC-LLEVANT DE

sis unces.
En qualitat de jutges hi intervindran M. Devernaz, de la Federació
Suissa ; M. Collard, president de la
Federació belga i de la Internacional,
i el secretari de la Federació local,
senyor Casanovas.
Els combats combinats per j, Elias
per formar el programa daquesta gran
reunió de boza, eón: Moro i Cola:
Hilari Martinez-Ali ben Said; Piet
(Campionat d'Europa);
Ruiz-Spaniers i Gen Morgan-Arnau.
Els combats començaran a tres
gratis de tres de la tarda. El de
Campionat es calcula que començarà
als voltario de les quatre.

ti

Arenes, 1.—E1 Consell de ministres estudié la situada resultant de
la malaltia del senyor Veniselos, el
qual segueix enllitat.
Els Ministres acordaren insistir
prop del president per tal que continui nominalment davant del Govern, nomenant-se un vice-president
que' el substitueixi en el què calgui.
Si Veniselos no accepta aquesta
solució, com sembla molt probable,
n'encarregaria de formar Govern
l'actual ministre de Justicia.— Havas.
VENISELOS MILLORA
Ateneo, 1.—L'estat del senyor Veniselos continua millorant, per la
qual cosa és d ecreure que la crisi
ministerial podrá ¿sien evitada. —
Hayas.

CAMPIONAT DE CATALUNYA
Els partits d'aquest Campionat que
es jugaran acial són els següents:
Grup A
Barcelona-Martinen.
Espanyol-Europa.
Grup B
Avenç-Júpiter.
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FUTBOL,

MERCA
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eisirt ärgie

grans partits.

només lii podran concórrer els representants oficials dels dos boxadors, els
jutges i els redactors esportius.
Per al combat, d'acord amb eLs reglaments de la Federació Internacional de Boza, han d'utilitzar-se guants

ag filie
e ii.1.111r
i.ce el lerr leri

ftprighpe ritlit ef - Tul

Berlin, 1.—Iteunite els do*
Comités de peras que presideix
el general Dawss, es donaren
cumple mütuament dels reeul.
tata dele treballe que cada un
d'elle realitza.
Davant el segon Comité quo
presidan M'Kenna, Mformn ahir
el phrit financier senyor Bergmann 1 el director de la Deutichbank, senyor Wasermann. El
Comite aeordä que quatre titoniel; pertanyente a divereee na..
clonalitate es pereortin avui al
Baile Alemany per comprovar
la totalitat a qué ascendeixen
els capitals exportats 1 gesta
per l'esmentat Banc a Veteanger.
El Conceller va rebre els
membres del segon Comité que
tenen a Hur eärrec estudiar la
qüestió dels capitals evadits. El
Canceller„ al qual acompanya.
ven el ministre de Finances i
del d'Economia pública, va prometro que el Govern facilitarla al Comité el compliment de
tes seves tasques en tot el que
1; los possible i donaria uns
contestació franca i räpida.
El Comité va donar les gris-1
cies.—Havas.
ELS FEROCARRILS ALEMANYS
PROSSEGUEIXEN LA RESISTENCIA PASSIVA
ferrocarrils aleDusseidorf,
manys prossegueixen, encara que ea
resistència
pasiva,
diversa forma> la

..
Marsella, 1.—Reunió del Congrés
socialista.—EI secretari general del
partit va Urgir diverso; cartes excusant l'assistència d'alguns delegata.

A continuació va fer fas de la paraula el representant del partit so-

cialista espanyol, senyor Santiago, el
qual declara que els socialistes espanyols no han combatut ni combaten el Directori ni a Primo de Rivera.
El delegar belga, senyor Vandervelde, recordá el Ilagos que uneixen
els socialistes francesos i belgues, i
digné que les regions devastades de
França es troben molt aprop de les
belgues i que per aquesta raó han
d'estar sempre d'acord ambdues nacions en ço que es refereix a reclamar les justes i legitimes reparacions
que són degudes a ambdós paisos.
Acte seguit examinà la situació interior de diverses nacions europees i
declara que el primer ministre angles,
senyor Macdonald, no fark obra socialista, peró plantejara davant els
treballadors anglesos grane problemes
de carácter social.
Acabä saludant el ressorgiment
del socialisme als paisos on la guerra
l'havia forçat a mantenir una actitud
estàtica.

El senyor Bracke intervé defensant
les conclusions del Croares d'Hamburg.
El senyor Rum desenrotlla la seva
ponencia sobre la táctica electoral despres de donar compe de Pitifotme
respecte la labor dels parlamentaris

negant-se ara a facilitar a les mines
el nombre de vagons suficients per al
transport del combustibk.—Havia.

EL NOU MINISTRE DEL REICII
A BRUSSEL.LES
Londres, 1.—E1 'Times" publica un
despatx de Brusselies en el quid es
diu que el Govern belga ha donat el
seu beneplàcit al nomenament de ron
Keller, per al oirree de minietre del
Reich a aquella capital.—Hals.
LA RESPOSTA DE POINCARE
A MACDONALD
Londres, 1.—Els diario d'aquesta capital donen la noticia que la carta del
president Maceré sera lliurada al
primer anglis Maedonald durant el

socialistes.

El senyor Compere More presen utu proposició en el sentit de Bulla: en les pròximes eleccions d'acord
amb altres partits d'esquerra encara
que no siguin socialistes.
El senyor Grumbach dóna comiste
de la situació del socialisme en diversos paises europtus.
Tot seguir, sense.recaure scout sobre cap de les proposicions presentata

dei,

s'aixeca

e

sessió.---Havas.

LA TACTICA ELECTORAL

Marsella, 1.—E1 Congres socialista ha discutit aquest mati la táctica electoral que ha de
seguir el partit.
El representant del, Sena Inter i or sostingué la tesi que havia d'acordar-se l'autonomia de
les Federacions departamental».
El representant de la Ornada declara que la coalicid electoral no pot arribar mai fins a
l'establiment d'una collaboraciú
mi niste s'ia 1.
Un dels representants del Departament del Sena preconitza
Feetablintent d'un acord sense
abanibl i sense aliança amb els
candidats que estaven compromesos artleriorment Oimb el
Bloc nacional, pera') recobrant
roda partir la seca completa
!libertar d'acció després de les
ELS JOCS OLIMPICS DE CHA.
CLASSIFICACIO
- MONIX
PER NACIONS
Chamonix. 1.—Despri, s do
les proces de dijous, ¡la classificaciú per nacions queda en el
següent (mire: 1, Finländia; 2,
Noruega; 3, Austria; 4, Nordamrrica: 1. S'urda; 6, Anglater.
mi; 7. Franca; 8, Suissa; 9, TxeCoslováquia; 1 O, BrIglea; 11,
Canatiä.—Ilacas.
EL CANADA VENC LA GRAN
BRETANY,A.
Chamonix, 1. — S'ha celebrat un
nou match de hockey entre l'equip
del Canadá i el de la Gran Breatuya.
En el, primer ternos l'equip del
Canadá acottsegueix fer sis punts
contra dos; el$ anglesos co defensen bastant lé i el Soc resulta molt
bonic per ambdues parts.

mati d'avui. La correspondénefa canorada entre els dos ministres sera Publicada wad probablement.—Havas.
1
En el segon temps l'equip del Canadá domina encara mis els anglesos, el joc dels quals peca de Rufa.
El Canadá aconsegueix marcar sis
punts Inés sense que els anglesos
arribin tan sols a amenaçar-los.
En el tercer i Catira temps els canadencs juguen amb meravellosa

precisió.
El partit acaba amb la victòria del
Canadá per 19 punts contra 2 obtinguts per Anglaterra.—Havas.

TXECOSLOVAQUIA VENC
SUISSA
.Chamoix, t. —Hockey. —L'e.,
quip de Txecoslovàquia Iluitä
contra el de Suissa vencent et
primer per unzo punts contra
dos. — Hayas.
ELS ESTATS UNITS VENCEN
SUECIA

1

Chamonix, t.—Comas d'hockey.—

L'equip dels Estats Unas iug amb
el de Suecia.
En el primer temps el deis Estala

Units fa cinc punto, seise que es vegi
una gran defensa per part dels sueca.
En el segon ternos els Estats Units

minoren encara mis el atore, lent
toral de dotze punts.
Cal ter remarcar d'una mane..
ea especial el joc rápid i precie
desenrotllat pels americans senyors Druzv i Small.
En el tercer temps, els sueca
fan un joc molt mes feble que
el desenrotllat anteriormcnt,
per la qual cosa els americana
dominen d'una manera abisauta.
El partit aeabti amb
punts a favor dels americana
per seco dels sueca. — Hayas.
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LA NOVA MANCOMUNITAT

gir tÍ, Cil C0118effif-ii
MANIFESTACIONS DEL SENYOR SALA
El senyor. Sala va rebre ahir

a'Is . repórters del Pelan. Al des' pata hi havia nombroses perebnalitats força conegudes pela'
seas sentiments dinàstics.
• Ei senyor Sala va dir que en
aquells moments que tenia una
lira mes de calma — el mati
elet senyor Salla Va ésser laboeiosissim, pula que no va parar
dc rebre visites i feli c itacions—
volia fer constar ei seu agraiinent a tothom i posar-se a disposició de la premsa, que es el
mitjà de comunicada de les
corporacions amb el públic.
—'Vostès que recullen l'aire
'de fora —va dir—, els prego
que em diguin amb Iota sinceritat l'efecte que fa la nostra
sfeluació. Es signe de 'mort per
a. una institució que es tanqui
en - si mateixa — va afegir.
Els periodistes li varen o feri r de fer la refrigerada que
demanava. Per la nostra part 11
garantim que, si els aires de
fora.no poden arribar al Palau a través les nostres (s olemnes, no serà pas per culpa
J'ostra.
'Va dir el senyor Sala que 'Ibasien complimentat elgunes auiteritats i molla amics.
Manifest ä que el Consell permanent havia examinat nombioSo g assumptes de la Mancomunitat, especialment d'Hisenda.
1 Tanates va dir que s'estava
eetudiant intensament la reorganizada, de serveis, per fer
'na cosa seriosa i justa.
El senyor Sala va condemnar
la política dintre les corpora-

cions.
—La política —va dir—s'ha
aeabat dintre d'aquesta casa.
Aqui es farä tot sense tenir en
compte les idees de cadascú.
Afirmà que els nous diputats tenien molla feina a estudiar els nombrosos i extens
sos aspectee de l'actuació de

Mancomunitat.
Manifestà que eren molts els
nue anaven a posar-se a dieoesició del Consell per collal'orar en l'obra que es pronosa fer. Mes ben explicat, va
voler dir que aquesta oferimente eren els dele diputats que
no san consellers. ni formen
part de les comissions.
Assabentä els repòrters que.
de l'estudi que s'ha fet de les
finances de la Manemnunitat,
resulta que estan assegurades
les atencions de la corporade.
Referint-se als propasas dele
neus diputats, va dir textual-

ment:
,—Aqui va a conservar-se una
obra que té molt de bo i que
hern de continuar i enaltir.
-Va manifestar que la próxima aseemblea de la Mancomunitat es far ä a les darreries del
mos que som.
'Tambe va dir que el Consell
permanent es reunirà els (timarte i els dimecres de cada

settnana.
Contestant eje periodistes, va
dir que • es farà el pressupost
nou, despees d'haver estudiat
he la reorganització delli serveis.

'També se li va preguntar si
faria enllestir les obres de la
biblioteca de Terrassa. de la
qual tot just es va posar la priniera medra.
IrrIrtitérir.a1M-71"é77-77-,t7rJr,41%
4.01~470--Wrr
.
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El senyor Sala contest ä que

efectivament

/ti

havia pensat,

perla que també pensa acudir
a tot des del seu lloc de president, i especialment a tota obra
de cultura.
Després s'acomiadä dels repórters, oferint-seas novament.

ELS ALTS FUNCIONARIS DE
CULTURA DE LA MANCOMUNITAT
Cridats pel secretare de la
Mancomunitat, .senyor Sane i
Bulgas, han estat presentats
per aquest al senyor Sala els
alts funcionaria de cultura, senyors Muta Planas, arquitecte
de, is Recetó de Cultura; Lluí ä
Segaii, director de l'Eacola Superior. de Bibliotecaria; Eraneesc (kilt, director de l'Escota
(Superior de Bella Oficie; Eduard
Fontseré, director del Servei
Meteorològic; Ramon Con i Ro, director da zscotla d'AdrIkelraeid; Carlee Pi i Sunyer,
fiter de l'Encola Superior
agricultura; Pan Vila, diree•de la thaeld Preparatòria;
NOlinee, director. de
egosonyanea ttionica;
saata,Cooteepei6 Parran, di-.

re-
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XasIN Matetytabileit Catalana. coosuateaday ole te.

Tonta a dominar al Continent -etitymeu el règim
de pressionna altea produint balit lampa, Mes amb
ala/unes boires baixes, a Suíssa í Nonhest de França.
A Espanya el temps és bo, mea leaotemperatures
al centre mott babosa (8 graus sòtt . iero -a Valladolid).

El eel ityaigt a tot Catalunya, hei glayades generala, bolee al Pla d'Urgell.
ierepeniiine mínitna ha ettat de to,gratut iota
zeró a Pufgeerdt.
La snliatna Ita estat de ir graos a Figueres i a
Bartelona.

%ad OrAtrica i VAtièaii,, sea*.
):

ca; Jaunae Raventós, director
dels Serveis tècnics d'Agrieulhin; Jordi fintan), director del

Servei de Biblioteques; Na Maria Falh, directora do les Ensenyautees professionals de la
Dona; doctor Lluis Saye,
l'Escota d'Infermeres; Ramon
Rebota, director del Laboratori d'assaigs; Jordi Dwelshauwers, director del Laboratori
de Psieologia experimental; Ras
tot Campalans, secretari d'Ensenyanea técnica i professional del Consell de Pedagogia, i
Alexandre Gala secretari d'Ensenyanea primäria 1 secundà da del propi Consell.
El secretari de la Mancomunitat va presentar el; reunits.
El sonor Sala els va saludar,
pregant-los que continuessin
anali el mateix entusiasme que
fine ara l'obra cultural de la

Manemnunit at.
El senyor Jaume Reventas,
en nom dels seus companys,
contestar assegurant al senyor
Sala que continuaran la seva
labor. inspirant-se en l'orlentació que van assenyalar a l'obra de cultura de la Mancomunitat els dos primers presidents
d'aquesta corporació.
EL SUBSTITUT DEL PRESIDENT
El Consell de la Mancomunital ha designat el diputat senyor binó do Viver per substituir el president de la corpora ció en els casos d'absència o
malalt ¡a.

REPRESENTACIONS
El Consell ha designat els se-

güents diputats perquè representin la Mancomunitat a les
Juntes i Comissions en les

quals t intervenció:
Comité Directiu de la Caixa
de Grédit Comunal.— Francesc
Torres i Villä, Josep Lemez Bela
trän.
Comitè Administratiu de la
Caixa de Crèdit Comunal.— josep P. Vilahur i Casellas.
Comissió de Beneficencia. —
Ratificada deis nomenaments
de vocals electius no diputats
actualment en exereici.
Comissió de Sanitat . — Manuel Menea° i Peiron, vocal-

diputat ; ratificació dels senyors
vocals no diputats actualment
en exereici.
Junta de Govern dele Estable-

g.

airrzokoLowc DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

Horca d'observació: 7, y 1 :ti hora
Barennetre a zero i al nivell de la mar: 7676, 7677, 7682. — Termòmetre sec: 5'6, 123, 84. — Termòmetre humit: 23, 6,4, 44. — Humitat (centessimes de saturació): so, 33, 47. — Direcció del vent:
N, calma, WNW. — Velocitat del vent en metres per sgeon: 5, o, 3. — Estat del cel: destapat.

Temperatures extremes a l'ombra
Maxima, 138. — Mínima, 41. — Mínima prop del sol: — Oseillaci6 termométrica: 9'7. —

Temperatura mitja: 89. — Precipitació aiguosa, des de les set hbores del dia anterior a les set hores del
dia de la data: n'o milimitres. — Recorregut del vent en el mateix periode: 146 quilòmetres.

sional.—Joan Bofarull i Baget,
Antoni Hernändez i Gres.
Laboratori General d'Assaigs.
—Junta Consultiva: Senyors
conseller d'Agricultura. Cultula i Biselada, En-1in Juneadella
i Vida!. Josep López Beltran,
Antoni Robert i Rodríguez, Ricard allana i Gimenez.
Comité de la Fira de Mostres.
—Agustí Armengol i Jover.
Comissió de Repoblació Futestal.Conseller d'Obres Hidràuliques: Francesc Santacana i Romea.
Colasen Regional d'Inversions
Socials.—Proposar al Govern,
per al cierree de mont e . dipytats
els senyors Joan Bofarull i Bagel i Ramon Pares i Vilasen.
Secciona de Retir forecis
la Caixa de Pensions per a la
Vellesa.—Pau Gastan i Sardä,
per Tarragona; Antoni Hernändez i Gras. per Lleyda; Antorn
Montseny i Salvat, per Girona;
Gaietä Marfil i Uvates,' per

mente de Beneficencia de Tarragona. — Manuel de Castellví
i de Feliu, Manuel Guasch i
Monravä, Eduard Minguell i Cecas.
Junta de Govern dels Establi_
mente de Benefieeneia de Barcelona. — Comte de Figols, Dio'lis Conde, Manuel Malagrida,
marques de Sagnier: ratificada
dels senyors vocal no dipnlats
actualment en exerciei.
Junta de Govern dels Establiments de Beneficenria de Girona. — Ferran Casadevall i Roses. Pee de Pol i Misse, Josep

Barcelona.

MeVilahur i Casellas.
Junta de Govern dele Estahlimonte de Beneficencia de Lira-da. --- Angel Tuabal i Rodriguez,
Jostep Corriä i Figuerola. Eran..
cese Xa
i
Pa trenal de Crinvaleseencia
de Gima. Manttel Atril/Ida i
Estreve, Manuel' Burch i Solanich.
Consell de Pedagngia,___Anee_
president segun a prnposta (le la

Han Nisitat el aenyor Sala, el
capità general, el governador i
hale elite.
Tambe l'han - complimentat,
entre d'altres. ele senyors Ramon Albes Franceee Moragas,
Eduard Viacasilles, Manuel Ribe. Manuel Luengo, ronde de
Carate batee de Purroy. Miguel
i Planee, unen! em e onel Villa •
mide .lelegat governat in .le 'Ferrases; Munyido. comptador-mu_
Milpa! de Terrassa; doctor Moboa. prior araipriest de Terrassa; Miguel Argt e mi, alcalde de
Terrassa: l e van...ese Salvans,
director de la Ceexa d'Eslalvis
de Terrassa. el gen'il - lioune
s' enyete Martí e'ento.ea; di; la

presidencia, Animal Iiernimdoz i
Oras; vorals diroitals a pronosla de la presidénein, erdnte de
Bentloc. Josep Ponsä i ni!. An-

toni Robert i Itodriguez.
Patronats d. les Bibibileques
Populars. — Saelent, Antoni
Pons i Arola; Valla, Franeese
Blasi i Cuenrull; Olot, Salvador'
Brunet i Oliver; Canet de Mar,
Franeese de Prats i Casas;
Albert Casarle i Soler;
lint7,0S Blanquee, Alfons Veleta
i Minguella; Pineda, Josep Mondó i Soler; Figueras, Joan
Moragas i Simon.
Patronat de 1;1 Biblioteca de
Catalunya.—Antoni Robert i Rodríguez.
Patronat de l'Escota de Teixits de Punt de Canet de Mar.—

Gaietä Marfä i Clivillés.
Patronat de l'Escota Catalana d'Ad Dramàtic. — Marines
de Gabanes, Marques de la Torre, Casimir Sangenis i Beltran.
Patronal del Musca d'Art de

Lloyds—Adolf Serra i•Caste118.

Junta de Muscas de Barcelona.—Marqués de Sagnier, Band
de Viver, Comte de Bell- hoch,
Emili Juncadella i Vidal.
Ratificada deis senyors y ocale teenies, no diputats, actualment en exeroici.
Junta Autónoma de Citancies
Matarais de Bareetona.—Emili
Juncadella 1 Vidal, Ptilai Fontleer" 1 Eberhard.
Matifiettejó. dele lenyora vomite técnica; no. diputats, entualmon‘ en exercici.
'balitan - d'Orientació •PfOlea.

n'Ye'?

VENTS GUPERIORS A BARCELLONA (Soadatgets de ratmásfera Mute a lea 7 del maci):
Altitud. metros:
250, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000.
Direcció:
W, W, NE, NE, ' NE, NE.
3/tantita' metres per segon:. 1, 2,
7, pa,
9,
16.

02SERVATORI

Mutualitat de Funcionaria
Municipals.—Frederic Bassols
i Costa. Salvador Bonet i Oliver. Carlee l'oreada i Sors..
Ratificaeió del ei e nyor vocal
teenie, no - diputat, aetualment
en exercici.
Comissió d'heinenatge a
N'Enric Prat de la Riba.—Pau
Alegre i Balee Ramon de Berenguer i Llobet. Pero Liosas i
Badia. Manuel »macho i Peiron, Marques de atlante'', Erancese ?laminar i Althenä.

VISITES

isareatOneia.
GENEROSES DISPOSICIONS
DEL COMTE DE FIGOLS
ti senyor die le igals va
assabentar ahir els repeliera
del Palau de la Generalitat, que
renunciarà la consignada que
per desposes de representad()
te el president de la Diputada.
Si no pot renunciar-hi legalment, no . en farä ús.
Se li va . preguntar si aquesta
renúncia teomprenia també l'As
de l'auto:116bl' presidenciail. El
comte va contestar que . no;
puix que, per be que ell té automaba de propietat, molts
cops ha d'emprar-lo gent de la
casa en lloc del . president. Altrament presidencial estä ajustat en un tant
mensual amb. la Casado Caritat, i renunciar-hi perjudicarla
aquesta benéfica instancia. Va
assegurar que en faria el me•
nor tias poe e ible.

.

•
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AQUEST NUMERO HA
PASSAT PER LA CEN-

SURA MILITAR'.
• •

•

Eis Tea re,
TEATRE ROMEA. — Els programes que l'Empresa d'aquest teatre
ofereix al seu públic per les festes
d'avui dissabte i de dem diumenee
no poden ésser mé5 atractius iui mes
interessants.
Avui, diada de la Candelera, a dos
quarts de quatre, es donara l'Ultima
representació en la present temporada
de "Els pastorcts", amb l'arribada
dels Sants Reis d'Orient, els quals
obsequiaran com de costum amb dolÇOS tota la maMada. A dos quarts
de sis, el non èxit cómic d'En Laus,
bert Escaler "Els quatre amics d'En
Rodó - . Per la nit, reposició de la
famosa obra del mestre Guimerà
"Mossen Janot".
Denla diumenge, en la sessiö de (los
quarts de quatre "La Ventafocs", i
en la de dos quarts de sis, "Moceen
Jamas". Per la nit, la nova comedia "Els quatre amics d'En Rodó".

CRONICA SOCIAL
ELS OBRERS EN ATUR FORÇOS

Ila del Boíl" i "El rústec villancet"
de! seu director, mestre Obiols, i "La
non-non del Jesuset", del' mestrc Ale.
mans, sots-director, les ' quals obres
foren tan kit acollides en és5cr recemment estrenades al sen estatge,
figuraran a més a mis en el programa
obres de Millet, Dalcroze. Pérez-Moya,
Romeo, Lambert i Domenec.
Els petits asilats de la Casa de Carita: prendran també part en la vet11r.da executant una selecció de danses
populars.
SESSIO LITERARIO-MUSICAL
Per les referenctes que terina podem
assegurar que la SCSSiét artística qtw
avui a la tarda tindril lloc al casal de
Miden Gracienc sea molt concorreguda pels atnants de la nostra poesia
per escoltar els poemes inèdits que 11cgiran Ilurs autors, els delicats portes
En Josep M. Casas de Muller i N'Oc.
tav: Saltor. L'Orfeó Gracienc obrirä
i tancarà Vade interpretant les següents
composicions: "Voltant la senyera",
Balcells; "Els fadrinets de Sant Boi",
Pérez Moya; "Caneó del Iladre", SanCho Marraco; "L'hivern". Lully;
"Empordà i Rosselló". Morera; "Les
aranyes". Lamote de Grignon; "PreOda a la Verge del Remei", Millet;
ocells emigrants", Mendelssohn;
"El maridet", Pérez Moya; "Sant Ramon" i "La sardana de les monges",
Morera.

El nombre d'obrers en atur forgós,
des de primer de desembre fins avui,
a Barcelona, és de 790 bornes, 1,631
dones i 20 nms, de tots els oficis.
UN DETINGUT PER COTITZAR
Al moll va ésser detingut Tomas'
Llorca Lannza (a) "Cosi", afiliat al
Sindicat Unir de Transports i que es EA INACOURACIO DEL. SERdedicava 1 cotitzar Ter al dit Sindicat.
VE! D'ORIENTACIO PROFESSe li van ocupar ti carnet de la
SIONAL A SABADELL
Confederació del Treball, 64 segells
L'Aleahlia ha delegat lit seva
cotització, 28 de pro "Solidaridad
representada en el tinent d'alObrera" i 69 del Sindicat Un jo de
calde senyor Carilla per a l'acte
Transpon, mar itims.
inaugural del servei d'orientaEXPULSAT
da professional, que landre Hoe
Ha estat conduït a la frontera. ex- frute paseat a Sabadell.
pulsat de Barcelona per indocumenFESTA A VILLA JOANA
tat, el súbdit francés Eloi Marquezainie.
Solonnissims van ésser els actes
al/lb qtre el passat dia 29 de gener
l'Escota Municipal de Sords-Muts (le
Villa Joana va commemorar la festa
del sen patró Sant Francesc de Sales.
Despres de la Comunió genera l a
la parroquial de Vallvidrcra, s'e kelcbrà
l'Ofici cantas per un grup de scnyoORFE0 BADALONI
retes de l'esmentada institució. OfiSegueixen a l'estatge de l'Orie g Ba. cia el reverend J. Comas; Utie tanta
daleni els concerts intimí en dies de anima posa ett l'educació dels dcshefesta a la tarda. El de diunwnge pas- redats dota paraula.
sat e a anar a arree del Quartet filial
La festa a l'escola, el discurs del
l'entitat i que dttu el mateix norn,
senyor J. Pastor. les representacions
assistint-Iii l'habitual i selecle públic teatrals del "Miracle dc Sant Eranquo amb tant d'interes segueix aques- cese i "El Rei perdut", ¡oren unata tanda de festes, el qual premia amb nimement celebrades per la nombrosisforts aplaudiments el treball dAs Com. . Era verament emosima concurrènei a
ponents del (lit Quartet, senyors An- cionant l'espectacle dels petits actors
totii Bote)' (violi I), Jame Costa (viosords-muts, produint-se en el Ilenguatli II), Albert Desclomps (viola) i ge oral. Sobresortiren els alumnes
France.: Sola (violoncello).
Eh Tarnte, M. Canals, M. Colom,
El progratna es composava del QuarV. Casterà, P. Cituet, J. Rossell i
k nam. t, una Seredata i un Largo,
R. Riera.
d'Haydn: Alegre Modera t , de Mozart;
Cal estnentar él decorat, construit
SchnYzo, de licothoven; Audantc CanPels Professors A. Gelabe rt 1. J. V i¡titile, de Tarini-Botey, i Moment
nyals, i la música inspirada del mesmusical, de Schubert. Fou precie reIre Llongueras, executada pels alumpetir algunes obres davant els insistents
nes de l'Escota de cccs. El cm docent
aplaudiments dels oients.
de l'escota va ésser compensat del
Han despertat interès els tres selecnoble esforç que dedicà a resta de la
tes concerts anunciats per armen mes,
festa. Les senyoretes M. Noguer, en
un dels quals anirà a duce del susdit particular, af. Pinyol i P. Morancho,
Quartet.
que assumiren la tasca de preparar i
' OREE° SARRIANENC
dirigir la representació, van captar-se
.(Avui, diada de la Candelera, la mas- les nomhroses felicitacions.
Amb motiu de l'esmentada festa, els
si Coral de l'Orfeó Sarriancnc donara
'a la casa de Caritat un concert de alumnes de la impremta publicareis un
mimesis nadalenques, avant-darrer de número extraordinari del' diari menla tanda . que ha organitzat aquella ins- sual "Villa Joana", que' va éster repartit als assistents ala festa, ¡une amb
titució benèfica amb motiu de la capoun exentplar de l'obra repreputada en
'sitió del peestbre. L'OrIeó executart
,per 'erina vestida les Otras *Romfa-

CRONICA DE CULTURA

La Musica
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118111111 DEL LL1BRE I
FINAL
Vanmatet tandriem feina per

a ntolts dies si mostréssim als
nostres estlmats lectora el parer de Lote els professore que
volguessin contestar lea nostres
preguntes sobre el problema
que encapçala aquestes
i q•ue aquests dies es • d'actuaWat.
Periu, fet i els nutres
lectora alearan fet • eärree que
els ¡Acera deis professors de la
Universitat i de l'Institut sön
els mateixos, i que. amb maques
varietats, les causes per combatre-ho coincideixen . Ele profes_
El rector de la Universitat,
doctor Martínez Vargas, • • •

ARRUONA
e7I-P fES cbd

»ni

.

,
' q ; els doetors Nubiola, Ferrer i Piera,
Bosch Campera, Baleells, La
Torre. Fàbrega i Tries de Bes,
!robaren absolutament a uttipedagitgie i ineempatible amb el
progras de la cieneet; el doctor
Carreras Artau, en protestit per
tractar-se d'una centralització
de l'esperit. Tots ella, '
• - - ,• ' . • Litigue_
ren frases dures contra el projecte.
L'emineut antropòleg doctor
Telesfor d'Aranzadi i d'Unamuno i els catedràtics de l'Institut
senyors Cazurro i Sanz Boronat,
alst guata visitàrem ahir, poi;
mes o menys, digueren el mateix sobre el Llibre Unic.
El doctor Aranzadi, professor de la Facultat de Ciencies,
es limit it e dir que era una absurditat que ni valla
la pena de parlar-ne. Contra
aquest projecte — afegf — hi
ha els mas elementals unnceples de la pedagogia.
Els• senyors Cazurro • i Hertz
Boronat, digueren lambe que en
el g ensenyaments dial ius nn
era possible donar un :libre de
text 'hice que fos aprefitable.

Unies. I que hi hagi gent qä,
l'escolti, itut latent sembla
tambe es natural.
Nü volem acabar aques
notes, que mostee!' l'abeurd
del Projecte i -el que faria ralee
si se sabes entre et men ;mea
leetual estranger, sense
paree de l'iflustre
poeta, protessor a l'Inste-ni te

Palma da Mallorca, En Gabriel
Alomar.
Eta un article ..Ntt ara ta
por, En Gabriel Alomar (lid que
l'establiment del text Ana Del
la negaci6 mateixa del 'ente
formatiu d'un a d'aura i l'anua
lacee de, la dignitat del prefes.
sor. Afegeie que el mejor detecte de l'ensenyança secenderitt rau en Pensenyament de III.
bree de text.
Tot text es dolent per ,"eser
"text". Un text (une, dones. portarla la mort de la culturie Mai
la monja rentralitzadora u u es
poeill inventar cap tiranie !Os
torta.
En Gabriel

Alonaar, a m'es a
taMbé es mostea contrae'
a la imposició del programa
6nie. Admet una intervenciO per
acabar amb rabies dels ',reas
deis 'libres, pecó en aixi, que
s'ha projettat mai s'hi havia ei
tan sols de penar,
MAS,

NOVF3 RELIGIOSES
PEREGRINACIO A TERRA
SANTA
Ha estat acollida amb gen
entusiasme la nova que avuiel
Pare • Valenti Pons, O. F. I,
que tan competent es en mesura-Ves de Palestina, donarà
una conferencia a la Sala aloe
zart, referent a l'obra que porten a termo els franeiscans a
Terra Santa, la qual conferencia seria amb projeccions.
A l'esnientada Sala lit haurä
a disposició dels assistents programes-itineraris dels que han
fet editar els cayallers del San!
Sepulere. organitzadors d'aquesta pelegrinaciól dele quals
en aquests dies s'han fet grossa distribueió alls centres d'ins*cripeia, que els esneentats eavallers tenen oberts a Barcelona, cona eón: Residencia d'a.
questa institució a Nostra De.
tia de Pompeia. Granvia Di a gonal, 350; "La Hormiga de Oree
piara de Santa Anna, 26, i Editorial Poliglota, Petritxol, 8.

Als Instituts. si ja is difis:i! als
professors, que convisien arnb
els deixebles. saber que As el
que cal que els minyons aprenguin i el que no ca!, que podrien fer els que no saben el
que es la segona ensenyanea?
En fi — acabft cl senyor Sane
Boronat — el professor sap
com va millor, per a les funcione docente, d'ensenyar una
assignaturn. Ell té lee seves
eta seus métodos. Per
nute, dones. obligar-lo a fier - li
dir el que pelase un nitre, que
pot &el' un error coto una casa? Cal protestar que es
vulgui fer e g devenir el protesass
ten !' un Mesa.
Tots tres, aivl eere els cate_
En - virtut de la • reglamentédrätics amb ele quals mas ha es- na renovada de càrrecs, el
tal poesible parlar. erenon
Consell Direetiti de la Lli g a Esel projeete no es portatä a la
piritual de la Mitre de fiéll
realitat,
Montserrat, ha quedat consliNosaltres ereirou el mateix. tuit de la steesient ma.nera: En
tliitré
Unir
sot•it
El prolecte del
FI: anees, Maspons i Anee reraa 1,
una idea fantästica que morirfi
present; En Josep M. Fol . h
en la hilaritat o el sonaría de
i Tol'res, viee-president; Jai; fisie
tothorn. Millor dit, ,¡a ha liasen! :ligueras, tresorer; En Jo sep
more
Iardaga, secretan; EP Je: ce
i'Vl
Domenech, s'ice-secretan, i len
Els innombrables artieles . m- 'Lluis alassot, N'Isidae Pt
f ar- Boada i N'Agusti Baffle- e ',serits als periúdics de
reu; els parers dels pr essore rala.
ae
tes
afeetats; les protestee
Avui dissabte no se ¡Telele; 3'
matOria;
persones enloses en
t' la fundó sabatina quise .10
dinen
ab
les vena dels carrer
eostune ti lloc ti l'osglésea de
solutainent el mat ,ix.
Sant Just, en tela d'esen e are's en
Nosaltace ene imaginen' els tal dia la Pata de la Pandelera.
Instante i les Universitats :1111b
A LA CAPELLA 11.11LIANA
tutu Llibre Uni ii per a cada as
signatura. Que serien? Que el
Demä diumenge, per inicial:leitor vegi respectado: un pre- va de l'Obra Religiosa -Pede e
d'una
reir-une.
fessor eminent i
Patria", de la Ctilimia Italia t is
guda autoritat en una ciencia.
de Barcelona, tindrä lloc a ti
ba y eta de repetir lee paraffies
capella Italiana (mere'. del Bot,
d'un un intente pene
núm. 2 4). a des quarts de dotfessor qme sita après de nuenti)ze del mati, una missa, cant anl•
ria un determina( text i ne CO
se despres uti "Te Deum"
voneix d'anee, que ha d'osIll- aceió
griames per la definidiar la ni çò coas tin
tiva anexia /le neme a Malta,
titus alunutes que, per a l'hora
Queden invitats a aquest arde l'exenten, no poden saber T.03
te patriatie i religiös alhora tome,: que el, que let ha al Llibre
les . les ( an-sities de la Coleta:1
Unic. Seria veritablement un Italiana i allr og amies d'Itàlia.
espeeetaele propi del eegle XX i
ili e t'Europa!
El theta/ . TOntS de Be e bona
Iota la raes resultaria mes er is.
101.111":"MT
fer eeet e nyar la por
Vaixella &Arate
uti fonis g raf. I merara, polser,
nut fonegraf caldria; une l'aVapor espan)ol "Cabo Nao - , de
lumne sol estudil el Llibre Unte
atub carrega general. Amari s'examini davant d'un SenV0é rat moll del Rebaix. • Consignatari
0110 sttpiga llegir i 1 utuguti bona Ibera i Cotnpanyia.
Vapor espanyol "Tintore", d'Alala idea ha [meted !marta. ha. cant, auuuI, carrega general i 94 pasven' etvui dia, al alinisteri satgers. Amarrat d'Espanya
d'histrueda inahlira ja hi ha NE. Consignatari Companyia Transgetit que 011 protesta.
ni rd it erra ida
Pece altrii quo "lié tants II Ires
Vapor almnany "Deutscher Recona ha fet es una antordat". bien - . (le Cardif, amb carini. Amarperque "l'home que ha perra rar moll de Sant Bertran. Consigmés de tres eentee obres in te natari Gilabert.
&el a a g sretro's ab 'im dcl se;t
Vapor succ "Cunne", de Newpilot de 'libres i impresa! , el seta
carbó. .Amarrat moll de
d'ami". Resabia que té un (espe- castle, amb
cial interés a agafar al g una da Pericia.
Vapor espanyol "Canalejas", de
les seves obres. que n'hi ha per
càrrega general i 120
a tot s els gustos, i imposar el Varmcia, auiub,
passatgers. Amarrat moll d'Espanya
Son entert,
Realment, no hi ha tantea ea- NE. Consignatari Companyia Transnaeitat per eseriure un ',libre mediterrània. •
Vapor espanyol "Sendeja", de G-I
Unie, ni ningú no el voldria esenano. Ara, el senyor nein den ion, amb cachó. Amarrat moll de
Ponent.
aus "el corso de una muchacha
Vapor espanyol "Ramon R.", de
debe ser la virtud". té, una intellighneia tan privilegiada. na- Málaga, amb càrrega general i 57
turalment. que Os capaç ell tot passatgers. Amarras moll d'Espanya
Cousignatari Ramos,
. bol. -d'estirlure tole • els . Llibree
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GOVERN DEL OIRECTORI MILITAR
le* tete biela'

,

sigui tu decrel cread uta ea mine filii le:Jimia a frojeir i

!ES ohm per a la unció del pon ith de Ilarce
Coagel del Dirniori ha esit(ial n ;Nicle de decrel [eral! a la tul-

tila! parlameofiria
1922, ele delegats tècnics nomenats pel Gpvern de'S. M. i pel
Consell Federal Sula, per traetar d'establir la relacid entre
tärtric i l'acidesa tiza
dels vins espanyols que s'importin en aquella República, han
adoptat, el 7 d'agost de 1923, de
cornil acord, les conclusions seDecrets
güents, les quals han estat
aprovades i ratificades per
EL PORT AERI
ambdós
goverrTs:
DE BARCELONA
Els delegats que sotescriuen
La presidencia, aquesta tarda, ha
adopten les següents concluladlitat còpia . de diversos decreta sions, les quals seran sotmeses
eignats pel Rei.
a l'aprovació dele dos governs
Entre altre,, hi ha:
intereseate:
Presidència.—Sobre
iunciola
De
La relació entre recid tärtric
umente
dels
serveis
encornanats
als
l
i l'aridesa fixa dele vins es un
Istint roscos d'enginyers dependents
element d'apreciació que pot .ésde isEstat
ser útil per a descobrir l'agut
Creant una comissaria regia desti- mouillatge) dissimulat per l'adnada a projectar i executar les obres
d'aeid tärtrie.
eassar ies per a la creació del piiirt
Esta eomprovat que en els
vine naturals espanyols de Cerami de Barcelona.
Nomenant comissari regi del port
tes procedenties i vereines es
atei de Barcelona el senyor Eusebi
pot trobar una relació entre
• tärtric i l'acidesa fin supeLópez i Díaz de Quijano, marqués
rior al 50 pie eent.
te Lamadrid.
Sn'een tieDe Gracia i Justicia. — Concedint
an roneeqü
coro a pec_
ubertat condicional a set penat s.
cota no coneid
glant el senyor Manuel Moreno va e ficient J. faia.Leacat dale
espanyois l'exeés de la :tiDenerdo, magistrat electe de l'Auira 'irme dc 5:: per real. st
éerna de Barcelona.
• .es caract s• s quimies i deDe Marina.— Reformant diversos
e:astació del vi enrresponen ale
ancles de la vigent Hei de reclutad' .• producte rallu.; a".
real i reemplaç de la marina de
Per la seva part, Espanya, per
l'Armad a , i de reorganització de recntlahorar eficaçment a m b
in-es navals.
D'Hisenda.—Concedint un crèdit Suisea en la lluita contra el frau
dele vine espanyole, es enmprp_
txtraerdinari de 1.750.000 pessetes a
znet a donar a rada eetabliment
ir capital addicional del vigent presoficial que s'orupi de l'anäliel,
supost, secció ti, despeses de les
control i estudi deis vine, VorContribucions i Rendes Públiques,
dre formar d'expedir les certiarnb destinació a l'adquisició d'un
De:tetona que acreditin la pureedifici per a quarter de carrabiners,
ea tan 5015 deepree d'examen,
a Barcelona.
anälisi i riegnetació rigornene
Nornenant tresorer d'Hisenda de
de
Barcelona el senyor Félix de Hita i
vins objecte del certifient, i no
Abella, administrador de propietats
tan sets despr4e d'estudi proimpostos de la provincia de "Madrid.
fund de la rifra dels ButtleUne d'anälisis i altree dedes. Es
El Rei torna de cagar
prohibeix en particular que
i signa decrets
aquests estahliments emetin
En l'erpres d'Andalusia ha una apreciació qualsevol sobre
arr:bat aqaest mati a Madrid el ele vine eepanrole eimplement
rei. acompanyat del marque
en viste d'un Butlletí d'anälisi
de Viana i del comte de Maceda. trame . de Suisea e tepe nra."
A l'estació esperaven el rei EL SENTOR CAT.V0 SOTELO
FERIT
• president del Directori, el
ses-secretari de Governació,
Un carro topä amb l'autombgeneral Martínez Anido; el go- bit que hi anma el director
inflador, duc de Tetuan; el d:- d'Administració local, censor
:ecter interf de Seguretat, ee- Calvo Sotelo. tn brav del carro
ryor Caparrós, i altree perso- entra per la finestreta a dilas
l'automòbil, trencant els
Un xie aban3 de lee deu del dree.
mati ha aeudit
?atan el preEls trossos feriren al peu el
s:den ,
n del Director; teneral
senyor Calvo Sotelo, que fou
curat al ministeri.
Pr. o de Rivera, despa'aa,tit
dnn Alfons fine despris
CONFERENCIA D'EN SALAS
quarts de dofze.
ANTON
posat a la signatura nemri o Olista senyor Salas
e decrete de diversos deart ',mente.
Anton . dot una conferencia a
c0 1 .TE DE CREDITORS DE la Casa d I Poble. de Madrid,
dissertaut obre el moviment
L'ESTAT ALEMANY
social more.
E' una reunió celebrada al
Erplieä qt; cosa es el rooplanyé dP la
de la Defensa Mercantil perativiame
s'acorda constituir indiferkicia a. jue el veia
rt
" mit '' de ereditore de l'Es- l'obrar espanyol. t en censo_
'at alemans , que tindrà per ob- Aileneia, roen As arplotat pels
' Cele la cn efensa deis que tin- viniedors. N'a fer la història del
'7ain maree que hagin estat vfc- cooperativismo.. a Europa i com
la maniobra finanCie- s'havia desenrotllat ràpidament
tl d'Alemany a
al Nord d'Anglaterra.
Sobre aquesta esplendorosiSUISSA 1 E L N'l EsPANWL
tat s'estengue llargament. ExLa " Goceta " publica la se plica com en roes anys els cocalient nota d'Es...lt:
perativistes anglesos pogueren
"Reunits a Bern‘ ,,, an .,:irtut de
adquirir un local magnific, asJ 'estipula!. en la note 1.7 de l'aner A del Converal comerç scdint un nombre de quatre mihurte i mig d'associats. Ara, el
hispano satis del 4 Je maig
La tasca del

Directori

ASCENSOS 1 CREUS
Denla el Consell Suprem de
Guerra í Marina estudiarà els
ascensos i les condecoracions
que s'han de concedir a un
nombre de militare.

•
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triomf del laborisme sera una
proteeció oficial al cooperativisme.
Si l'obrer espanyol ea tes
un rieren concret de l'estat social actual a Espanya, abrace.
na 'el cooperativisme.
Anuncià que aviat ternaria
a Madrid per donar una altra
conferencia, amb projeccions.
A LA MEMORIA DE JOAQUIM
SOROLLA
A l'Acadèmia de Selles Arta,
de Sant Ferran, dissabte se celebrarà una sessió pülslida en
honor del gran artista Joaquim
Sorolla.
Serà liegit el discurs que el
malaurat pintor escrivi per a
la seva recepció a l'Acadèmia.
Despres s'inaugurara una exposició de diversos quadros de
l'autor.
L'Ajuntament i la Diputació
de Valeficia hi enviaren representants.
EL NOU AMBAIXADOR
DE FRANCA
D'aquí a pocs dies s'espera a Madrid el nou ambaixador de França,
vescomte de Fontenay.

LA CAMERA DE COMERÇ
Presidint el senyor Carles Bas, la
Cambra de Comen ha celebrat la
seca reunió mensual.
Es designä una poi/inda per informar respecte a un arbitratge
citat per un comerciant d'aquesta
placa.
Aprova la designació d'un vocal
per a representar-la a la Direcció General de Duanes en l'afer relatiu a
les liquidacions dele drets obrencio-

nals.
Sollicitar del ministre d'Estat que
es dirigeiai al Govern de Portugal
perque se suprimeixin els drets coneguts per drets de trànsit o altres.
Finalment es discutí extensament
la qüestió relativa al coeficient de
moneda depreciada, tenint la Cambra una opinió contraria a aquesta
Mesura..

ELS DISPESERS PREVISORS
I ELS BONS SERVEIS

DE LA BOXA
Un individu que esteva a dispesa
a casa d'un senyor anomenat Ricard Cañete i Caños, mentre dormía
tranquillament, experimenta un sobresalt en despertar-lo un soroll que
se sentiu a Ilabitació, i en veure
després' com una ombra s'atansava
en les tenebres cap al seu Bit. El
bon diepeser, pel que pogués ésser,
tot fent l'adormit, obsequia el seu
nocturn visitant amb un directe al
nas que l'acredita com a exceHent
professor de boxa.
Després fou erices el llum i es
comprevi que l'ombra sinistra era
el dispeser senyor Cañete i
A la casa de Socors, on bou trasBadal el Cañete, certificaren que
aquest iactividu tenia trencats tots
ele ossos del naS.

EL CONSELL SCPRE3f DE
GUERRA I MARINA
Dimarts vinent el Consell Suprem de Guerra i Marina veurà
la causa instruida contra quatre guardiee civils que abandonaren el servei.
Dissabte examinara els ascens de diversos militare i propostes per a la concessió d'algunes creus de Sant Ferran.
PRESA DE POSSESSIO

Ha pres possessió del eärrer
el nou capilla general de la primera rogiö, general Molió.

t
Segons unes dados de . 1 . 0b-

servatori, a Casulla el fred ós
Interno.
La temperatura mitztms, &hit
fou de 6 gratis a Algeciras i la
mtnima de 10 sota zero a Albacete 1 a Teruel.
AMadrid la mínima fou de
6'2 i la m'alma de 36 sota zero •
DETENCIO
DE DOS ESTAFADORS
La policia ha detingut a Francesc
Vizquez Navalent i Modest Perales,
als quals seis ocuparen nsmo pesactea, producte d'una liquidació efectuada de les existincies d'un torrador de café de la seva propietat, per
eNudir el pagament d'obligacions per
valor de 45, 000 pessetes:
Contra aquests individus hi- han
presentades a Valencia, Atacara i
buceas diverses denencies per estafes per valor de 20,000 pessetes.
NOU ALCALDE
Archidona.—Ha estat nomenat al
calde d'aquesta ciutat el senyor Jo-

boda el Sena releáis el. doladeis
vitilicis 1 per dret peepi.
Es dar cese al la dienid6 afectiva 'eh gel eren oj6õueiadcn. é..
lbele que wat/ es ecoulderi aplicable
als que no Inc eren i ho Melca estas.
No obstant, algaras jutges han desunas aclariment i sisan subtitule aloma
dubte,1 el projecte de decret servírl
pel esvair -Joi. Això El el que ha estudias el Consell.d'avul.

Elogi d'uns vocals obrers
El president l'Inatitut Nacional de Pretisid ha adreçat
als vocals obrers la següent
'letra:
"Merescudament haveu estat
felicitats anal) motiu de la vosIra nota sobre les inversions
socials per importante representacions de la vida obrera espanyola. Haveu compres perfectament que el nostre regim
de retire té una finalitat social
una altra que es desenrollla
en operacions individuals de
pensions de vellesa
sa. Totes duce eón importantissimes.
Les pensione que' tendeixen
assegurar la vellesa dele obrera,
interessen als treballadors, a la
preducció i a la societat tota,
encara que, immedmtament, es
refereixi a la classe obrera."
Diu després l'esmentada Iletra, que la soeietat ha pogut
apreciar be la importancia general dels retire obre, car
com que els mitjans econòmics
del regim de eapitalitzaci6 no
poden romandre improductius,
cap en la forma d'inversions de
finalitat social que es rewlitzin atencions d'utilitat pública
renne un especial esforç econbmic.
Tots dos objectes es complementen.

Ara es comprén perfectament la
nostra tasca per mantenir, arnb l'ajut de tots els Geverns, la continuitat d'olientació nacional al marge de trifisformacions.
L'esmentada carta acaba amb elogis per a l'obra dels vccals obrers,
cncaratjant-los a seguir la seva labor amb el matcix zel que fins ara.
REUNIO DEL DIRECTORI

Gran Teatre del Liceu
Avui, 14 je propietat i abonament a tardes, a les quatre
Debut de la célebre primera sopran de la Gran Opera, de Paris, Ritter Ciampi, amb l'opera
en cinc actea Faust, prenent-tu
part els cèlebres artistes Leentoul i .lournet. Mestre Ealconi
—Delta, tarda, La Vilalkyrla.—
Dumarts, estrena de l'òpera fantastica del mestre Offenbach,
Ele oontea de Noffman.
e+oebeee,~~4444•4144es

TEATRE TIVOLI

protagonista En Joaquim Montero. — Demà, tarda, a dos
quarts de quatre: La ventafoos.
A dos quarts de sis, Moseén Janot. Nit, Ele quatre amlos d'En
Rodó.
Detee.WePOWIeWilreerteeemeeerellel

Romea a riure,
comedia de
l'Escaler:
ELS QUATRE ABOCO D'EN
• RODO
Nit, la magnifica obra del mes-tre Angel Guimerà:
MOOSEN JANOT
sOMMINIIIM»11100110•000,0100

Gran Teatre Espanyol

TEATRE POLIORAMA

•

SANTPERE - BERGES
CompanyM de Oontdd1se

Asid, 6155111:150, festIvItat de la Candelera, grandioses funelons. Tarda,
a les quatre: I.
LES MIL DE L'ALA
U. La nova comedia vi:mermara,
en tres aleles,
LA FAMOSA CONDICIO
a les deu:
LA FAMOSA CONDIGO

Demà, dissabte, tarda,. a

dos quarts de quatre
LOS EMIGRADOS
A les sis:
LA CASA DE SALUD
Nit, a les deu:
LA GOBERNADORA
Diumenge, tarda, a dos
quena de quatre: El docto,
Olminez. A les sis: La gobernadora. A les deu: La
gobernadora

1

DON JOAN DE SERVIALLARDA

Frederic Caballé
Gran companyis de sarsue la i opereta, primer actor 1
director

Ramon Peña
Dem, dissabte, festa de
0a Purificació, tarda, a dos
quarts de quatre, fundid especial
BENARIOR i
PEPE EL SERgNO
Nit, fundió especial:
POCA PENA i RENAMOR
Diumenge, tarda: Pepe el
sereno i Benamor

.44144444444444444444444~

neme, diumenge, tarda, a les e:
MALA LLENA!
LA FAMOSA CONDIGO

Nit, a les deu:
LA FAINOSA CONDIGO

e4+114-ew.e-.444~444415
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TEATRE NOU
Gran companyia de sarsuela.
Direcció escènica, Leopold Gil.
Primera actora i directors, Fersan Vallejo i Caries Beraza.
Mestres directors i concertadors, Julià Vivas 1 Laura.
Riva
AVtli, dissabte, festivitat,
de la Candelera, tarda:

MARINA
i l'èxit eteixent

ELDORADO
Oollseu de varletats
Avui, dissabte, beata de
la Candelera. Tres sessions
extraordinàries, a 2 quarts
de quatre, a les sie i a les
deu de la nit, projecci6 de
notables pellicules. Exit dels
joves malabaristes
D'A rdGOLYS
Sumés de la simpatica bailarina
MARY INIEDEN
EsItas dele celebres clowns
RICO i ALEX
Els famosos i ovacionats
gimnastes
MAllOLAS
Els divertits i aclamats
sombristes
JOANNTS
Exit, clamorós de la popular
artista
MAMA CONESA
Form6s repertori. Esplan.
dicta presentaeld.
!Densa, diumenge, tres ses-

sions extraordinàries, la
primera dedicada als nena,
pele clowns
R100 I ALEX

DOÑA FRANCISQUITA i
po4e4•444•144+0414444~,
444144444444~~ócesc44.4

Teatre Barcelona
Companyla oficial del
Teatre Espanyol, de %die
Primer actor:
RICARD CALVO
Primera actriu:
EMPAR MART!
Altre primer actor:
EMILI PORTES

AMOR DE MADRE

IMEGIAll EL RUCIO

TEATRE APOLO
Avui, dissabte, tarda, a
dos quarts de quatre. Festivitat de la ()andolina. Estupendes funciona. 1, Primer acte de la revista del
mestre Millän, Nuevo mundo. 2, L'indiscutible faiit d.
l'any, El (Botador, per Lluisa Vela, Sagi-Barba, Arteni, Fuentes, Cosin i totes
les altres parts de la companyia. Nit, a dos quarts de
deu: 1, Primer acte de la
revista Nuevo mundo; 2, El
' dictador, debutan t cl bariton Enrio 'fans, deixeble de'.
mestre 3fillän.—Diumenge.
/ tarda: Grandiós cartel!. Cine
actes, cinc. La revista altos
y o mundo i El dlotador, per
Dolors Rosal, Conti, E. Mareo, Losada i els senyors
Sanz, Zebarta, Arteltl, Fusil• tes i Coaln. Nit, a les deu en
punt: El dictador, per Lluisa Vela, Sagi-Barba, Arteni i Fuentes. — Dimecres,
El cazador de tigres. •
I

DIFOROO44144411
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Saló

Catahinyi

Osten CRISMA DZ 1109A
Notables Bextet I tete
knut. dissabte, resta de la Cande.
len, aran matinal: Mea, anee
srssiona. Darreres projecoiens de
allae a aa, el gran tetorm del mestre
vives. Eilt: La perla del 'roer
was, per Perla manca. NU, el gran(Uds Axil !Mediana. P er tfabel Pidemand. Demt. mati. tarda 1 nit, el
'rendido esdeveniment, estrena de
La reina Carolina o II ereasel'una
reina. 1 tornada. p reus serrana.

1.11 ILUSTRE FREGONA

.4.•444444444444444•411444.

LOS AMANTER DE TERUEL

alt:

•4.44•444.44~~444~.

Avui, dissabte, testa de la
Candeiera. Tarda, a dos
quarts de cine. El preciéis
entremés Sangre gorda. Segona representació de la
comedia en un pròleg i
tres actes, en vers, adaptació de la celebre • novella
de Miguel de Cervantes Saavedra, per Didac San José,

Avut, dissabte, tarde: a les [nutre.
I nit, a doi quartr de deu t I. La
jeguine en un ame,
11. El fundo drama en sine seta,
EL PAR 01 PIEDRA
del maleguanyst Fels Ignrbide,
Decoret emires.
7'.

deliciosa creació de ValleJo i

con/murta nrametlea
ROSAS-CAPA110

DEL CIELO RAJA

Vidua de Mar« Mera

'

.i. DOÑA FRANCISQUITA
i per Em11)Vendrell i desafina
IBugatto. Nit:
LA CA RA DEL MINISTRO

Nit, a un quart d'onze. El
form6s drama en quatre actas, en vers i prosa, de Joan
Eugeni Harlzenbusch,

Teatre Cbmie

(A. C. S.)

El Collegi Central de Titulare
Mercantil!, ha demanat que en
la projdctada reforma de la
carrera de comerç es considerm
coto a fonamentals ele tltdis de
pera i professor mercantil.

TOURNEE

4/44414•44440444
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Morí ahir, bol Ñu! els Sais S3graints . i 13 Bendice Aposidin

LA CARRERA DE COMERc,

LS ESPECTACLES

LA IMMUNITÄT PARLAMENTARIA
El Consell del Directori ha estat reunit de les set fins a les nou del teapeeAbans de reunir-se el general Primo de Rivera hacia despatiat amb
di f erents sots-secretaris.
El general Vallespinosa ha dona: ia
referencia dient que a la primera part
de la reunió hi hacia assistit el sotssecretari d'Estat, senyor Espinosa de
los Monteros, que ha donat compte
de diversos assumptes del seu departarnent.
— I en realitat no hi ha hagut res mes
—ha alega el general—, per tal com
només hem examinat un projecte de
decret referent a la immunitat parlamentaria.
Ja recordaran que es dona un decret
suprimint-la Iliurant als tribunels
ordinaris tots dt suplicatoris que hi

Mear"
plegats, anelo-;,
so& d'activad,. es "roben . en Hur

tele016 de no tenir feMa.
•
• Serme: Crelern que sestee
gravamen per al Tresor, pedem
realiter el cadastre parellari en
un pertode de lempo de 3 0. anys
beeentreementat perlbde en la
següent exposici6:
Que totes leß transferancies
de domini rústegues quel e'efeeEL TEMPO A SARAGOSSA I A. tuin en donac16, herbncla o venda, vagin acompanyades d'una
CASTELLO
ceilificicid del perit agricola,
Na Saragossa i a Castelt6 ha
en la qual es taran constar els
nevat molt.
'tintines. superftlie, conreu per
L'ASSEMBLEA DE PERITO
unitat, etc.
AGRICOLES
Els notarle i registradors
Els representante de l'Assem- exigiran en totes les operacions
blea de perits agrIcoles celebra- eusdites el certificat del perit.
Essent necessaris uns 30 anys,
da recentment a Ciudad Real,
han lliurat al director d'Agri- que de el temps que es calcula
cultura les conclusions que s'a- perquè es realitzl a Espanya
provaren.
aquest p edestre parcellari, d'aPrimera: Que existint a Es- questa forma podria tenir actipanya mes de quatre rente pe- vitat i totes les energies d'a-

sep Moreno.

PER SOLUCIONAR UNA VAGA
Oviedo. — Al Govern civil
s'ha celebrat una reunió d'obrers i patrons paletes per tractar de resoldre la vap plantejada.
El governador próposä un
augment de 25 cantinas per als
ileons i de 45 per als oficials,
per?) els patrona no acceptaren.

rito

zir
Ofrlfflellr'',
b
P.3bjlIkkero4,
,
• VISITES AL. Din
at capital general de Madrid
ha Istat atgledt tal a la Pre-,
aidäneia, visitant iii generase
Jordana 1 Rodríguez Pedrell.
• El bite@ de Madrirl ha enni..
glfmentat el' general Mulera..
El general Sirven' ha vialtitt
el seu cómpany, el general Roe..
vitae.
El general Cavanna ha visitat
diversos generala del Direetori.
L'oficial mejor del Congre
ha visitat el general Vallesplnosa.

an44.114441414444444~4414•04

Gran Teatre Comtal i
Gran Cinema Boleada

Demä, cliumenge, tarda, El
gran galeoto. Nit, Hamlet.
IMPORTANT: Despatx de
localitats a comptaduria,
d'ot nze a una i de quatre a
41444444444+61144.114•44-5-0.1-.

1

Avul, dissabte, sessid matinal d't
• 1. Tarda 1 nit, g rana Perleranwa.
La interessent remedia La Ilesa
tes rimes enmtques Vigila la ca,tira! 1 Cantee. esroltl!, pel divertil
• el "rendido film II ~Feo E.
per g irar(' Talmlidt e : lantreament
so Meted Alfa 1 netena parnada ne la colossal palmita Ele
misterio de Parle, mona le lmmortal obra del sean E. SUC.
nena. EiwIlen le. LI. das breara

..,444.110441011~01/11*.Peça4ei

dues obres de serosos san.

Els setas afilan. fills Carme, Josep, Rosa 1 Martí, filia politica Cunda Puig, nao, nebots, costas parenta
tata, en participar els setas ubica 1 coneguts de tan dolorosa pèrdua, els preguen que la tinguin present en Dura oradona 1 que se servelsin concórrer demà, diumenge, á les onze, a la casa mortuòria, Placa de Tettum, 17, per acompanyar el cadlnier a l'església parroquial de Sant Pere de les Podios i d'allí a la lleva darrera Imitada (Cementiri
VEI1),

NO BB CONVIDA PARTICULARMENT

144.6

4.4444444.4444.66.

Teatre Novetata

Teatre Català Romea
Telbfon 3500 A

Carnaval Aurigemma
Per al die 9 de febrer, primer
de la ebrle

Avui, diesabte, tarda. a dos
inerte de quatre: La sentaran.
eentacid del meravellude capee.
tecle d'En ?oled i Torres:
BALL GROC
ELE PMITOI1ETS
Per al dijous gras, a la tarda,
Gran eerbunen Infantil de veo- amb ('arribada dele Bada Beis
d'Orient, que obsequiaran ele
•
Uta
1 a la nit, el renomenat - i hws, -nene i nenes que 's'intima a
•
-respeetaole.
Pren popular. A
ama iba Il edeitetiletati.
ligggiaglgi Caree, Fernando, Sil doe quarta de ita. Tothom a

Palate Cine

le 1":".12
1,211"ril.. glle2
metogrenea
vli11114

MISS
Asid. Mida de te ceneetere. tres
sessana: Urda. , :nee guares ae
salte: MIS 1/101%.,:g Meta a IN
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1 Exil de "LLAMPEC", per Wallace Reid i Wanda Hawley :-: PROGRAMA AJORIA. :: tutasivd:
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1 Monumental - Pedró
Walkyria

formosa cinta El meu cosi, pel
gran tenor Enrico Caruso. Programa Ajuria. Pròximament,
Lee dues Arfen«.
--

—

ESPORTS -

r. La
Lengüe% IV tomada; La Illa del
delera.

Meló matinal d'i

1.

FUTBOL

terror; Per a verle unte; Actuantes Uitiverse. Tarda: La llapa.
1%11: 111 deett, II 1 darrera. Dome,
alunen:e. sesee matinal d'II a I.
Me estrenes: 1.a Le yere, V
rae; r
derroca; t .ca
peder de la mentido.

a8444444411444440044444444

Diana - Argentina
Excelsior

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Non
Avui, Pel forat del pan y, Sastre i herol, Cope de puny l oraeions,

DIVERSOS —

Camplonat de Catalunya
Avui, dissabte, die 2, a les 3'10

Localftats preferente
per a tota mena d'espeetaeles
Ronda de la Univereltat, 24
Telefon núm. 1670 A.

Camp Espanyol

Ronda de Sant Antont. al 1 61.
- Tigre. 27

de la tarda
• ARCELONA-MARTINENO
Camp Barcelona
ESPANYOL-EUROPA

carta Ele M I S-

TERRASSA-BADALONA

Camp Terrassa

ORACIA-ATLETW

Camp Gràcia

Per entrades i localitats al
camp de joc el dia del partit.

4449444494490441r0440444ea

7.

Can CULLERETES

COL1SEUM
'TELEFON 3535 A.

SALA EMPORDANESA
lee

Auditórium, Astúries, 85

tarda: NOVETATS UNI VER.
•Al. número 88, VEQUIVOCA010 D'UNA MARA,
PROGRAMA AJURIA, per

Companyia "Estudi Cirera".
Diumenge, 3 de febrer, a tres
quarts de cinc, la preciosa enmadia catalana de l'immortal

Dorothy Dalton; El. BARBEE AL PALAU, per Sidney
Chaplin (germä de Char1o1).
Seesi6 de lee sis de la tar-

Pitarra,

LA DIDA
Creació de la eenyoreta Valoro

da: Estrena de la gran pe'tenla UNA FILLA DEL SUD,
drama. per Papline Frede_
tick; LLAMPEC, PROGRAMA AjERIA, comedia per
Wallace Held I Wanda Hawley, 1 EL PRIMER AUTO11101111L. Sil., el mateiz programa.
Demb., diumenge, programa nou.
AVIS: Es despatxen bu_
taquee numerades per a la
emuló ESPECIAL d'avui
de demis, tarda.

b•••••••••••••••••••••••••••••••••••••il
1111••••••••••••••••••••••••••••••••••••1

RESTAURANT

AISON-DOREE

grama: Un homo

u

VENDES AL DETALL a
111 Correr ANSELM CLAVÉ!, 9 (Fina) da 113 MIDA» a
Juan. narrar Dorrnilori sant FrientielnO).

II

1

I S 1. 111

Se.9 Da caori.......
4a

•
•

Plaça de Catalunya, núm. 7 :-: Telèfon 3096 A.
El local mis elegant

▪

Tintas ~luxe a preus bernia:1ms. Espardenyee ambo,.
la de goma. dee de 2'50 peesetee p aren.
1

CLÍNICA
VIES URINARIES
del notaos ClImlad.
nilm. S, primera
leen. Hospital 1 St. Paul

sífilis, impotbncla

1 ariatocrätic de Barcelona

111•••••

Rambla P13 DoqUeria,

Venen,
Especi e% treetements per
ii guar9,nent repla de les
MALALTIES SECRETES.

Saló de Te, de cinc a Vuit de la tarda
SALO DE BANQUETS
Servei especial sortida de teatres. Orquestrina de cinc de la tarda a les tres de la matinada.
Sucursal del Restaurant Catalunya

drama de totes clame en miel, 1 fumes. Rapteu en ele en.
carnea cena menee. In ten.
tre lintel 1 Lirtriel. 'tel. 715 la. P.

Matriu, pell,
bufeta, phistata

PAPER DE
FVMAR

1CLASICO

densulta: de 11 a it l811,
amenace per a

emplean t oren..

bruannuteina 1 111111 ummummummomit:

BODEGA

PUSAPORTs

QUINTES

DE REUMA
RONYONS
NEURALGIA
LUXACIO

Universitat, 6, primer, »goa -- Teléf. 4443 1. :

,es mesen tet a latete
Petrel, núnero 12, pral., 1'
Miro% der2 A Mies

17111113131311111131113•13111111

altres, es calma a lacte amb
una friecie de

CALCAT
• 14'" 15'
•

•

1 CEDULES

EL DOLOR

a 0 • 50 pessetes

ULMAR ÖL

deu gre

meres paraules 1 a 0'1

pomada per a ús 9Ç,5. Die&
paneig
sita: Farmacia Mer
de Ser Jan, 87 sepia Vi.
das Alsina, Sal Dr. Andreu,
PREPARA. EN tui

3

• traes estrenes: Cm muntanyea, :temerte Mueble (Gran Gulnyol) : Un han
• per a dos, darrera M'enrió del elinpalic Claree ley; Vigile la tova o rrrrrrr

Telefon 1371 A.

belfa artista lime. Robinne; Lee
Joies de la corona, formosa comedia dramàtica de gran argument; L'hereva deis tres pro.
meso*, broma continua; La pintora de paret., comedia en una
part. — Demb, estrena de la

kareee.texe.

21

especial, a Ira als. A toles lea sesslons, detener die de le SuperpowliteeiM1 de •
d'antle a ta Fiestea). •
= la marea "Metro" La tunee& tenle" de File /exelusiva
meravellosa pelleula d.te ve precedida d'una sureets nazi,. munane alta. gj
• ment orlaanal I roo . alleta, deeenrutilant un ennriete ternlIfer en un mblent
estreitsa
de le pantalla. =
per
set
tupes
Cellini InterpretaetA
• iyinta encletat.
mi completen el programa la preciosa -remedia Lit Jara 1 Art./alcacil Ciaumont.
▪ lelt, a dos quieta de deu. auentent de propruna ande la dtve,: tirla Cinta Cae"
cut% un «Otee, de Melle brema
111
111 Ocmi, Cllunense. araste matinal M11 • 1, Ineiderable PreKralna amh tres pp

ir

»en

hazionnewomm•mmium•a•mes
11111116111allallal II 11111

KURSAAL

It
la

5 «e procura PULIIIONES1113199708,
< enem a esTUIERCUIASIte

il••••••••••••••••••••••••••••••••••••111 ▪ higienicamb SOLA DE GOMA marca FORD, Box- •
calf, tan auge, doble plantilla de cuiro
•
LA
•
ClfdiMA
"""TOGRAPIA •
SALO —
—
RitilT°C"TIC
ea
50
SALO DE eittli,110 re ramadas DISTINGIDEs
•
•
ORrit E sTION4 .i . ve
• Aval. (li ante, testiallst de la randelern seseó matinal ell1 a I; durant
per a la festina esperlal
i
['tes. parel;
▪ aquestes borre es desnata/lean butaques num.radms
a de les Mi d'avul 1 de cierne. Tarde, primera, a doe m'arte de duatre: Netreill

Cinema Princesa
.AvU/, diseüte, estupend pronou, grandiós
film de gran eeneaci6, interpretat pul popular artista Tho.
mas Meigban, del selecte programa Ajuria; El desti, grane/16a film en dues jornadee,
projectant-se la primera per la

Sem Pailtaiteg

o
(OPICUU1 Tranca
I
•
a
II
•o participa a tols iris seus clients i amics el tras- 111
a flat del seu domicili i despatx a la Ronda de :II

dos amere de ciar de le tarda,
LA CARTA OCA flan
comedia en dime. (madres d'En
Zeeep Merla Pelen i Torre, que
representar% el Centre secta% de
Ornen amb /a eollaberaeid gen.
ele.ea de reme, senyora Morera.
Di.. 2 I 3 de temer
GRAN% PROGRAMES
El die 3. altIm dl., es tare el sortee
de les Meres del Nen rema.

tu

CATARROS
antiguas y redondee
TOSES, BRONQUITIS
COISILD048 amedoselmen t• pse lt

Grau
arca
Garcia
irasseaunancas)

la

a

UNA PESSETA - Pta coaetu.r50 pessetes

ip
Carril! G
o

a

minut amb

FARMÄCIAPARAotti.Comte Assalt28.BARCEUIKA

usimminummummamazumemazawau
a
i

,

en un

vi

L'insecticida PARADELL'

de lar moliera y teclas ata manifestamonos de
la Neurastenia O ligetariente nerviosa, por
Crónicas y rp beidte ene asan, le curan Pronto Y
radicalmente can las
Grageas potenciales del Dr. Soivré
Indicadas espeCiallnente ade. agitados en la
juventud por toda clase de mensos (viejos sin
Mea), y para conservar hasta la extrema vejez,
sin vielentar el ergaaisree, el vigor sa yal. propio de la edad.
veisea, s ptas. frasea: MUR& niebla de lo
Fierra, 11: besada Mart. Princesa, 7 y principales
farmaem de Simia, Portugal y Aderima.

Correr del Pl. 11
TITELLAME: J. Anilles

lExposició del Pessebre
CASA DE CARITAT
Teatre de l'Orfeó Graciene
Avul, dllous, die 31 de gener. a

Avui, diesabte, festivitat
de la Candelera, en la ses u6 matinal i primera de la

Exterminades

corporal, S:Serene y trastornas nerviosos

.4.4444444i444444444444444*

DISCUTA DE CASA

El millo, saló
El milla. programa

LAD1 LLAS CABRES'

poluciones iedilleat, elpermatorrea idas emules), menee mea/al, ¡medida de
memoria, dolor de cabeza, 1:entena, latio

irg441114.111.4101044•0446~~4

BATEN»

BARCELONA

1MPOTENCiA

Pides, ele de oostunt
1 Taquilla oberta des de les ente
del niel.

CUARENTA

de l'Angel, 1 i 3 pral.:: Telefon 3344-A

(DEBILIDAD SY'XI.Áll

altere de la tarde. eoloseal programa rum a emir ee e rr I de la fandecid d'impela Sea.
f. LA TULA
dIvertn sainet pes Melles.
11. YADETTY
peles« metete.
III. La tomedla en un Rete, se
gran broma, pele Melles,
TOREROS DI LLOPRIU

RESTAURANTS

A

es

armats ab amiant exchtsivament

Wilsrloa a Sarria

44.4**111P0.1144.0041.4.444+'

8

do:

JOSEP ESTEVA Cia.
P ortal

Venus Sport - Palace Ball

Aval. citada de la Candeler.

qUE

s.

PER A TEULA1ES
g letcrials

Camp Avene
Avui, festivitat de la CandeDemä, diumenge, dia 3,3 a les lera, ball de secietat tarda i nit,
3'10 tarda:
'per la banda Venus Sport, diriU. E. DE SANS-SABADELL
gida pel eenyer Ponsä.
Camp Unid

3 405 see-

Pto..

ritiCOCAILIA

edanita
endulada de
120 per 75 ese
latea 7'50 tits)

AVENÇ -JUPITER

Avui, dissabte, festivitat de
la Purificació de Nostra Senyora. Matinal d'U a 1. Setena
jernada de Els misterio de Pa.
Me, El senyor X, Escolti, Centre!, VIglieu la vostra cartera.
Nit. Un homo de fama.

, torio de Parle,

Plague* ele 40 z 40

Exclusiva de Revenda
(S' A.)

Aval, &Mete, ?entone da la Can.

da

OnU

i tots els altres eiements que
integren aquesta eompanyia.
Blanqueo, 2 pesstes, 2.

:: cada una d'emes

ITENDB

LABORiffORIS 1110Ray0
PALAUTORDERA

MAGNETOS.
c=a1.6-ra.
Carrer 314% , admiro ea.

Dr. Noguer More

mantillo de la pea l ea.
Papeclallea en. Per
memela, del Sereel
. Director
Set'
da l'enmendaste
de l'HoapItal da .4
Pl.!. Ceru Cenvidia de 3 e
P1111111110 05 GAMMA, 118, primer.

1 "'‘'..14 :42" 1
5impon
TAPISSOS
en minino% relirobld. Pat.*
esPinialttat
,,,,,dros 8 ron ,
Ciclo
lata nie.„,n,.. ele. .-anrleaeld de el,
881114 vi,
t
aquesta esas. s. ,donitalectl. Sole;
talle rer2arermaru.

111•••••••••••••••• pO
.
PELLS.n
ton pis. Tred.eria..___
.

. SOLARS .II

n
n
a
ie
a
111

.
S
U
II

5i

cabida des Re 210
ARQUES debeles,
liquido 10. 011er'
EN VENDA . vol
pmo. Mallorca. tel. Interior.

des de 2,000 panas
quadrats, gran eenevenidor, ben a ituata,
per: tramvia, amb facana als carrera Ausin -March, All-bey i

nitres .Preus: 0'40, 0'70, 0'90
A 11'20 puestas el pam
II
quadrat
A
Poden visitar-se els
U
111 diumenge i diem teso
tius, de deu a una
II
Cerrar Pere 111, 556
el
II
(teme municipal de
El
Barcelona)
al

PIANO

ezzat,pr
a ve,nere. Liniter•
se .,,ti..

DIVERSES

a

NO

NADAL,e,Ci,;27i
CASA RERE
Circulara, Ti,

DR.

IllItnens.

COPIES «tetona riel fria ae
Inda Ment. 1114. ag. Veten 4 le A

111

II

VIES
URINARIES. 505. PrIal"
Impotencia. Analle de une. ortea
ii
Pul. Ronda Universitat, e. Polleiteus

unilows.......0

BILBAINAS, S, A.
S

VINS DE LA RIOJA en les seves clases fines, cep BORGONYA, SAUTERNES i RESERVES
1RECONANA HOLT EFICAÇMENT PER LA SEVA SELECCIÓ

•

ea.-UMEN GRAN XAMPANY, en els tipus DAURAT ROSAT CONYAC "FARO", exquisit nèctar
Ir

INDISCIIIIIBLEILENT EL WILLOR DE PRODUCCIO NACIONAL, ILAIBORAT Å LBS CAVES OVA possuraux LA AOCIITAT a
NOMA e 11181•TAURAIMN

•

BAX0
•

•

MIDA A

TOTII I1, OOL•A111 5 11111•11111111110

