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D'ANTINEA

LA CONQUESTA DEL SAHARA

Posate a parlar del moviment nacional bree. un dele més
eressa nts i potser el mes interessant de tots eis moviments
Fa pote dies ene anunciaven
mes descabdel l ats durant el segle XIX, farem remarcar avui els telegratnee la gesta acompllprodul
da per dues entesemos; autombielude que en l'espera dele patriotes de Bohemia es
siaar amb els obstacles tossuts que Austria alçava davant listea, que en vine i sie jornades, respectivament. havien Iraaspiracions.
En respecte politic, el moviment txec tingué, durant molt ves sal el Sahara. Els colonitzadora francesos segueixen d'una
t enme, una orientació federalista. Mentre els filòlegs, da hismanera deeiditla i progesseiva
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(s emeje (tele que s'In lle g uen poesita, treballaven per la reconstitucie de l'Austria sobre una liosos sacrificis i heroisme a lo.
ea base federateva. Per tal " d'aeoreeguir aquest objectiu, els la prova. No fa toma de la more
;es txecs s'entengueren amb els hornee dele altres paisos de (l • un dele mes almegale Iluitadors "hled". el general LaMat auetriac que mantenien tendències semblante.
perrillo, %definid d'un aleident
Es nacionalistes tomes no eren. dmcs, separatistes. No sod'aviaciú, en paralge allunyal.
eat no predicaven la sepnraciú, sine que la rebutjaven expli- de prompte auxili. Es d'aler la
raint. Contra el separatismo invocaren un imponent conjunt l'Ardua drarnätiea del Diannide,
gguments politice, geogräfice i econòmics. Ei mes gente) re- de tornada del Sud algeriä.
cnntant d'aquesta etapa del moviment nadonal fou Palatemalgrat les repetides traCreia Palatski que l'Austria era, a mes d'un Estat natural, giedles, les romiguiles i les naoe,stat necessari. Es famosa aquella frase seva: "Si ('Austria destes, de les quals no es parla,
el cerdo entorn de l'ignora t
existís, caldria inventar-la".
Entre imites, agitacions i guerree pasearen els :Mes. Dties o s'estemos- mes cada cop, les
templete-es es preparen amb
vegades, es txece van fer-se la illusie que estaven a Punt
cura, reident-se afirmar
;conse g uir l'autonomia federativa. Cada vegada la illueió fou mejor
que es tra( ta d'un problema susida pel coto violent de la decepció. Tanmateix aconseguiren peral,
que entra en la fase fieatetges considerables en el regim administratim en l'ús del nal.
guatge propi i sobre tot en Pensenyamert. Aquests avanque ag.La primera
ges foren obtingues a través de tempestuoses campanyes solt un resultat ennvincent
lamenteries, motins de carrer, vagues i boicota. Sovint rae- la dirigida per Ilaardt i
d dele representante txeca al Parlament de Viena motivava douin - Dubrenil. que damunt de
paralització del rodatge legislatiu. En repetides ocasione s'ar- cinc colmes Citroen travessaren
l'hivern pae s at el desert, en
re:te l'obstruceló.
dies. Malgrat que
Mentrestant, ele sentiments del poble evoluciona v en i s'afi- vint-i-un
réxit del darrer raid fa )(amblar
evm. El partit dele Vede t ymes, considerat cono a massa con- excessiu el tem p s* emPrti l eaEnador, i massa benèvol envere Viena, fou tombat pel partit torze 'tiesos endarrei• a, ds inie Aoves tXecs. Al seu torn, aquest fou tombat posterior- dubtable que marea la fila en
sed per altres grupa mes radicale. Des de lea darreries del («lit la ronque s '. a metbdien del
egle, el moviment s'orienta amb decisió cap a un doble esquer- Sahara feto realitzada. Travesear-lo (tuve vegades — anant
tiene racional i politic.
L'hora de Palateki paese. Les noves generacions no eren lorniint — Muna manera re g umairmältten-Miles( ni federalistes. No creien que l'Austria fas un Estat lar. prevista. greirebe
ea. representa resoldre, per fi,
nturat ni roa:aseare No els feien efecte els argumente
cl problemageserr(fice i econòmics contra el sepnratisme. No sentien cap
No cal insistir saín( per reemires:a ni cap feblesa pel vell emperador Francesc Josep. Els merar Einleres que !meloso la
guaitaj pres patriotes tenien els ulls fits en el cel d'Europa, i
so y a resolueie. Un enteres ciensea ds senyals de les postes de sol.
tefe. geogräfie, histerie, pinto_
En cl segle nou, un nitre nom simbolItze l'ideal de Boiles resc i evorador. general. Perh.
miaillesaryk. Era l'hora da l'ideal agosarat. Per realitzar-lo, per darount d'aquest. en te. per
mis viu
caen lecaeie proeicia. Muceta vingué amb I gran guerra. I a Franca. un allen ded'un
doIfa.seerk, secundat per Krarnarz, per Siefanik i per &roes, ha i eral. importantissiim
ble raire comercial i militer. Per
set realitzar pel poble txec el magnific ideal de llibertat.
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MITING .4 BADALONA
la U. .1/. N. cekbrä un

siiing a Badalona.
Pi prlaren els senyors Campo. Sai Martí Ventosa. i el dclegat
: c -natin scnyor Gonzales Muro.

EL SENYOR PUIG I CA-

DAFALCII
siatile

ter

ter °cabal el
tso. sroer, torna a hm- a BarCCIOaa
sr e Puig i Cadaftilth.
SC11

REIAL ORDRE 1 UN
COMENTAR!
pen de la tAntseriprid de la Reial
adre d'Inslrueei j pública di.eposaut
ita c/s insfectors girin una zisita a
csc.-des municipals voluntarias, el
h E C hi posa aquest comeniari:

`Machos y muy graves males se
'tgriaa evitado si en Eqyafia se hubicpracticado lo que. acertadisimamendispona el subsecretario de Instrucrae pública. sefior Carda de Leäniz.
En las escuelas Ferrer, cuyos dadruir-s ensangrentaron las calles de
feniona, no hubiera ido posible ener que la bandera, símbolo de la
ler:a, era un trapo sucio y que el
heaa y la &milita constituían los
ccs medios que debían emplearse
ostra la Inquisición, que asfixiaba
España (sic).
Ea Ira escuelas regionalistas trunN.A habría s:do posible inculcar a
kt dilos ensellanzas du falsedades,
le5 deshonra da Esparta.
Gredas a esta Real orden, España
ttet : raaril siendo nación en vez de
el fraccionamiento sonada y
: • por los separatistas catala;i, s huelga decir que de haber
'''',eg uidri éstos sus propósitos, Astriza Galicia, las Vascongadas y Antilucia hubieran declarado su
convirtiendo a Espatia en un
Itel,merado de República:. seinejana la de Anderen, y habla que
b-'t entonces el papel que hubiesen belo "lns prrAcccionistas vascos y catl-lars."
LA l'IDA A 211.4DRIT)
Pe ralte»; de la "tarta de Afadrd"
*I Diario de Barcelona:
« la elevación de preci o s de los ar sie pr:mera necesklatt va rePer'uleedo corno es natural y lógico,
Mas las &m'as cesas que forman
si
leumuesto familiar, creando ello
sittladon que aumenta el malesII' S' :a angustia de una parte conI4e table del vecindario de la Corte.
s uc-sión de pequeños estallidos de
ts melar va preparando el ansen

ess -

Paco breve. ti na se p o ne re. al mal, llevando a cabo es-

fuerzos que motbfiquen las condiciones del mercado en sentido favorable
al interés general."
Ecl NOVA ELE!
PAL I ELS AIUNTAMENTS
Fest din pace! Dices- Ion 5 cPals
per a da , rcrs d'ay:testa setmana els
governadors a 3Iadrid per tal de donar-los instruccions sobre l'aplicació
de la nava 1/ei municipal.
Senda,' que, com a consegiiNcia. Sera» d.-slituits els artuals .4.iuntaments
i subslituits per afires nemenals de
Reial ordre.

EL MISSATGE. DEIS IN.
TEL.LECTIMLS MADRILENYS
Ara resulta que lid hi ha el menor
fonalIZOlt del tu;ssaIge de $1113 paia
que els int,Ilertuals nutd , ilcuys had'adrecar als intalectuals de Bes>
u catalana.
co

"FRA TER K.4 LS " COJIENTARIS
A U C. en el .r ltt darrer número,
aeredita Uno sTga.la lila 'S el sei,
rt "fraterno" per tnitja d . to, °Hiele
que porta Tepigrof de -El aran, -ei y
les tratadas de comucio".
Llegiu-ne, per calnprovar-:to, aqurst
Invisten!:
" Se comprende que Bilbao. por
ejemplo. solicitase protección para fabricar locomotoras, maquinaria agricola y ale imprenta y para cuanto necesita hierro come primera y principal mater:a prima.
Seria lôe.ca, iatnilmcnte. que Barcelona. con su gran riqueza de energia eléctrica y sus diversos y vaho'
sos producto' naturales, defendiese
una produce:Gil basada en sui propios
recursos.
PC70 no, una y otra población, resi(lindas de los principales proteccioii i iias aspar/ 01es, cuyos magnificos
palacios podrían adornarse con inscripciones copiadas de las partidas
armicelar:as, se han dedicado a explotar industrias artificiales que no
citentan erst mä, medio de vida que
la protección arancelaria.
Estas industrias en veis de Intluir
en el progreso y en la prosperidad de
un país, lo empobrecen, pues sobre
no crear riqueza, el consumidor nacional ha de encarecer su vida, ademis de parjudicarla. al tener que surtirse de un articulo malo y caro, cuando por menos precio y de mejor calidad podría recibirlo del extranjero.
El Arancel, base y vida de la riqueza y prosperidad del país, debe ser
discutido públicamente En las Cor•
tes propusn A ff C que hubiese pdo
aprobado el vigente de 1922. Si aquel
Gobierno lo hubiera as! hecho, no pa
&fan muchos industriales esp:toles
segur representando el papel de victimas, pues todo el mundo sabría ya

que hablan actuado de verdugo,

una banda representa la valore zació de les enlIoties (Ir l'Africa negra. la facilitat d'interca nvi n mb les del Nord.
la substieició Meras dels lents
entuhnie de proveiment;
mee ti Mi n e, pot assegnrar
n la metrepoli. en raa d'urrhpid ira11,311011
raneip,
trepes de color. El dominar
el 4,-,Pri Pe una vital necessitat
ergunieen
e s is a le e em. Per Idee
ineansablement els intenta per

iseorisseuir-ho, no planyent milfans ni despesee;

l'avió. el dirigible, tot Po pro-

sent coniuntament, i tot servei e
per amor arredanint cl projecte
del Iransahariä. la Unta ferroviäria que ha del se e r mes endavont la eolueie definitiva.
Coineideix Ennunet de l'immillorabl e reetiltat olitingut per
l e s dues missions darreree. amb
l'aparició Eintereesant vofum, carnet d'elapee. an el /val
direrfors de la nrimera exme-1MM en conten la histeria i
ola tranerritiende s impressions
Llam e distres (m'ore que
manid viva l'atencid del

que el

menees-. prineipalment pel Plggostin (le l'ambient evorat. Ree.,rilem ene el senil sie g ue pele
en g invs do la mnderna indestria

tir; en . all ro (me In ruta eläa.irn.
passant PO Pie( ial a l Nord arria,
sine In Nig;-r i ii nato han crignit
le' caravanes 41A u dels fempsi
ros , : anties, ofici deis nbmades.
beis ~Manis ale que mirare

asee velen ale reenne
rotll Tolers i les ritital s
gueto ron, Tomhoetú. Ilmils del

rniil — que venen a 4..er, ae!ro p a la gritl ica denominació.
verilables porte del deepre
Un petudi dele estés intereesant a i curioso s es el de has rebleiOne ti trav. de la gran har..
rey., de Aoven, derrebe i negree.
des do les epoquee met e remolee. Són en extrem enmelemos
eta neeeene i recuente« de les
rivilitrario)5s: les primitivem, la
rismitnien. la islärnira. i les CMlancees dala rhrr,.ixents Imperrn
seingais. el jet' enntrari (le lee
invesions i ronquestee, de Nord
a Sud los mo ;g , nteunes. torre, en

sentit (monee rom roer exemple
unan la dran 1..70:fadn
r'° /des meridionals que vingue
morir en la nentnienla iheriee.
en sa le lempa dneadento de la (In_
minare) ärah, aturada en no im -

t all a de lee Navas per la nerfeia
petente g ica d'un general ea t.alä. 1 tola &quena vida enluta.
que sembla AOTILAAAVIIr se en una
mena de eunervIv e nea Itetedei0nal, ase-treta ale nll dele enrno p us. que amb ale eulses de
(oren, més 'Us uree s ene M g e:1melle corredora. traveseen la
eran extenv16 deserta.

•n•••n

Ene (bina el llibre de Haardt
I Auslonin-Duhrest i l torea de-

talle pintorescos de la lana deis
Inaregs, tribus( Ano:idee (le) Sahara, cunee/Orate en repiees
mionlanynsoe, i principalment

en Pi mes importan!, el malees
de l'Hugga 1!5 5 PI POr del &riere
Formen els tuaregs omisa rfteil (IP

per tliistro ei 1ear1erfatique .4 liebt
premies: alts, forte 1 ägils,
(Inri i violente, cavalcant en els
MPIIS
rallado l'inhalas
veslils en_
melle seleer ionats

neralment blat,. nopal per

fiara el foral.
dele * al ls. pe! litham, amores de
l'espesa i proteges per reuma •
de euirn, temen sempre raspeele de Iluitaders aventurers i
justifiquen el norn de "país de
la por" amb que és ronegut el
seto refugi, 1 — Alakor" misteriese
Potser ett aqtreeta fama Ilegendäria es filie "Oriol'. quati
(yerolli el Une roto eseenari de
la seva atläntida. L'Iloggar i
els tuareg eón popularitzats —
pedo inexactarnent enneguts —
per l'obra del nos-ribete trenres. Es entre Pis roquissers
ahrupte. da Elloggnr que es

complet el /n'Are,

perden Morhange i Saint-Avil, i

on troben la perdicid que se-

gueix a l'emes fatal d'Antinea.
teta allra es la realital. El
poble targui es troba avui sístoles paefficament al protectorat
ele Pernea. Perb Pis rosturne
dele "bornes del vol" tenen prou

encía per poder pasear-se da
la intriga (le la fiecie. Entre
ells cal remarcar l'amor a la
poesia, que arompanya l'afany
de lee aventures. Celebren ele
tuerege unes Metes literäries —
als "Alude" ___ en lee guate eón
llegides rolleetivamenl rompoeiPiODS poIstiquee

acompanyades

per la melodía (le l'amzad, eom

anomenen PI gest violi; tornelge

torea semblante ale nostres
joes. i en ele quid , eobresurteia
poetessa Dacine- Reunimos que
nits serenes, a
leisen Ilo y
!aire lliure, al recer Muna rara o d'un arbre blineadts, i que
han d'assolir foremearnent una
fonda intensitat Inspiradora.
Els enginyers franeesos transeeriuen el seso Ilibre nombroses poesies fuaregs. probablement (l'origen popular . Corn
sen hes ites i senfides, mosfra fi.
del de la sensibilitat de la raça.
barreja d'un es p ere nuitador,
aventurer i amorate. amarades
d'un sentiment se/ocie i pone
cree interessant transcriure'n
algunrs. arar eemblen perlarnos tela Eänima 1 l'enyese del
desert.
Citem primer un petit poema
d'un relleu extraordinari, en el
quid un àrab perdut de In caravana del les seves angúniee;
model de concentració i d'evocació:
Quan aquest moment arribà, oh

sia, rom
un elogi:

en

aquesta, que n' é s

Adorem humilment eta actes del
gran Din,
que ha donat a l'Ankad mis que
una «sima,
tant que quan parla els bornes callen
conunosos,
i es cobreixen amb el litham per amagar l'emoció.
Les trisseses de l'amor em duien a
la rnort,
perti amb el consol de rAnuad Diu
isiha tornat la vida.
nritinsta n'Ira, d'una sensibiWat han moderna i afinada:

Una mostra d'un conflicte
sentimental d'arre t ' i de tole
temps es dita en la que ve, amb
un to humš i compassiu:
El cor que tu estimes no et correspon—be prou tote ho
Per mea que lacia per acostar-te a
ell—sempre fuig de tu.
Dolorosos turments d'una triste pess16—quant rehice fera lasblelar!

Sovint, el malangiOs vicia
tuareg «mi al feas de la poi-

Era un dijous, a la tarda, 1
els estudiante deis darrers cursos del Seminari sortien a passeig. El grup desembocà a la
platja, que es un dele Hoce preferits per a Vesplai dele seminaristes. Prop de les ones, la

etapa negra s'escampà. A la
mar hi havia temporal, i les
ones furientes s'esclafaven en
muntanyes d'escurna sobre les
roques dels flanes de la platja.
Davant, l'espectacle de fa:gua en res-olla, bsil i fondee
ensems, els seminaristes abandonaren l'arena, i en motees cotice, no maese separades les
unes de les altres, munieren a
Ins puntee recoses que la mar

Ai last Potser no es bo
fugir masera dele temporale dé
la mar, com dele temporals ele
la terra. Potser no es bo el re: guardar-se dele perilla que co7 -e,
re el poble, l'esquivar el eee
des vent o d'ona, on tambd bu-

fa l'esperit de Déu.
De sobte, un dele seminatertes, decide, es dirigf al cap de
roca. Els seus comnar,
e l seguiren amb ele ulls, i 14vs
esguard era de callada mine: tia. S'hf sa celar bona estofo:.
contemplant d'aprop la batel
de la mar, enmig de les ma ses d'eseuma, dels milete räpide i del soroll formidable.
I vingut una ona, més forts
La meva ànima es dolia, acordada a batia.
1 mes alta que les altre», qu's
la trista qtteixa de l'Asczad.
Calla anar amb compte. Sovint cobri amb la pluja Manea le
Quan encara vingué a abatre's &- la muntanya blanca de l'escu- negra figura frevola. Entre leamiss« d'ella una noca pena igual
ma, en caure, es decantava cap pele e de l'aigua se sentiren
a mil penes.
a torra, i el ruixat arribase fina erits dele companys. La figura
Horn diu que l'home del mellar/
a alguns metres eneä. Prudent- de l'agosarat seminarista torblanc passa la nit lluny de l'ena'nene els seminaristes resta- nä a apareixer tot seguit. En
morada, que és per ell tota amor. ven allunyats de la vora on les el capee de teula i en el manten, Iluierm nombrosissienee,
El mehari, l'hgit catee!! dele .ones rompien. La zona de perill
nómades, es citat lambe amb —perill de mullar-se—estava grosses goles d'aigua.
Entre unes halieto discretee,
buida.
freqiiéneia; mit veurres cono
ID ha allí, avançant envere el minyh tornà enrera. Se saexemple, la segeent llorona:
la mar, un menut cap de roca, cudí el manten damunt les maje sine per ales el meu mehari.
que los ones assaltaven per da- tes d'herbes muntanyenques.
Liorna a Déu, creador de la ¡orca,
vant i pele dos costats. Maigna Un infant guaitava l 'escena, un
donat l'animal Ileuger,
Ell
infant que no sap encara disQue em porta amatent allä on l'a- que la mar lilansava damunt
punta, tornava a caure en for- tineir entre un estudiant de semor em crida.
minare vemlit ja de neseres i un
ma d'una multitud de fonts.
Citen], per fi, una (vació que
La joventut bategava sota les clergue que ha eneestit la carreresum els sentiments de la rasa robes negree. Molts d'aquells ra; i aplica el seminarista un
dispersos en les nitres poesies; s,entinarieles eren minyons de diminutiu que, en els llavis innocente, era ple d'encís i de
Oh gran Déu, envers tu estenc les pagesia, tete a saltar muges i
a caminar pels boscos, avesats simpatia: "El capellanet que
nieves mans,
fent-te, anhelant, cent mil pregäries. als perdis naturals. En els ulls s'ha muSlat..."
Voleen aprofitar aquesta ese
Oh gran Déu, sols tres mercis et d'alguns lluïa el desig d'asenear fins a la punta voltada d'al- cena fugitiva per fer l'elogi del
demano:
tes enes rornpudes en pluja i capellanet audaç, que SA/138
L'amor de les donzelles, la valor en
degotalls.

els combats,

I el teu perdó el dia de la resurec-

no gosaven. I no es que
ele fes pon l'aigua brava. Els
Però

mancament als seus deures
eclesiästics. s'exposa ale ropa

del temporal, guiat per un pur
de segur, Ilur vestit. entusireen e . Noseltree. eral) et
retenia,
nou
itinerari
el
Sortosament,
s'Ioaurien exposat de bona pensament. särem estrényer
de les expedicions no ¡mesa per Ells
gana a multar-se. El cor els ma d'aquel l capellanet que duiae
Elloggar; cl deixa Iluny, a Ile- empenyia Ileu heroisme. No en el manten la salabror dte
vant. Es que cal, i la necessitat
entremaliadura? l'aigua marina, el perruno dee
empeny, valer-se del caen( mes seria això una
a fugir del remard I poeser issgun esquiree
cure i aquesta coneideracie No estaven obligats
d'esparraguera o d'argelina.
präetiea, farà polser que les ca- ruixat eossible del temporal?
larterfetiques dels tuaregs no
desapareguin massa de presea
rS aci i allä es pereehen s'imptnme
per una permeabilitzacie räpide remeció. Els homes, sobretot, eterna
da. Separat del cerní del träfee,
babaus, eterns tasta-olletes, sembla
l'Atakor abrupte no perdrà entornen a mirar amb simpatia les cae
cara. en el seu relatiu isolaDIVAGACIO CAPIL.4R belleres llargues.
ment, la illusió de mieteri, i no
Les cabelleres llargues en la done,
Tal (regada creureu que la Ilteia
es eonvert irà en una eetarsió
s'entin. Pel que fa a llar agencian
els cabells curts i els cabells
pros, a la moda, l'amagada Ta- er.trc
llargs ja s'ha acabat a hoces d'ara? ment personal els hornee són cada dia
ció.

Full de dielari

manrassee gitardadora
ca de les tombes del Pare Foucanet i del general Laperrine,
els dos precursors de l'epoca
esvaitla, perillosa, enigmàtica i

aventurera.
Perque en entrar la ronquee_
ta del Sahara en vies de realitzacie, serà cl präctie universal
el que dominarà sobre les parlicularitats de l'ambient local.
aixt les dues darreres expedieions, empreses simultàniametal, tenen ja sois el caräcter (l'un duel meeänie: la lluita Menica entre la cadena lieegreses . model tank, amh tientes
Amena,
de poma, que porten els cobres
férem ajeure eis nostres meharis; era
Citroen d'una missie, amb el
no Miss)» de Rhamadis,
sistema de si, rodete dues diree—tant separat de tul—a la vora de
trine i quatre motrius, de dos
N'Chaia, en el Chiatti.
tecla una, de que esCon( Barke vaig passar tretze llar- netimäties
tan provells ele RenanIt de l'alguissens dies.
ira. Disposicions lotee duce
percha de tothorn, coleas entre la sorque
han fet brillantment les sera de les dunes,
i la qual elecció no_
Ves
provee,
terra,
amb
cerla
arrosaegant - ine per
mes depón de la eonsisténcia
tesa de l'immediat morir.
eseollida. MeenntePerú no baria gastat eta que el destí di• be pista
mes tan adequals a l'objectin.
em donà de vida.
permeten estahlir, ando i71
Ern trobava rentlit, a punt de tras- que
rombinarie deis 408 tipu s . un
passar. a frec de la mort amenaservei fix i regular de eomuçadora:
nicacions que no trigarà a inauI el rneu cor deiat —Almo Amena;
gurar-se.
i res mes fora
Nas podern dir que amb la inAt»h coloretes i earacterfs- troduerid de la civilitzacid euligues imatges tracia la SA_ ropea d e sapar e gui Pencts del
gtienl de la iiscompeensies de
de s ert, la bellaca de les Postes
orgulloses:
rogenques i el lirisnin de Me
les
Aquesta dona í jo no allargarem, com
els meharis amics, el coll envers
la mateixa branca.
Yergue temo que m'esguardes desdenyosament des del seu orgull.
Ella porta rks vestits; jo pobres Pe r
que sola mig amaguen la me--ras
va m'esa.
Encara que ella fos com un gran
plat de fusta, ple de Ilet de camella,
Com is eixuta i mancada de dolcer,
no m'Id acostarla per beure'n ni
un sol glop.

ROM DEL CAPELLIIET

p ita est Martes. ;viró si l'ancle
mieteries d l'inchnit. Per anoto
ee d'aerair que Ilnardt 1 Audouin-Dubrenil, en el Ilibro que
anote la primera conquesta
tedien del Saliere. donin a lasq
part que il metete. CPIA-uenla
art la rettlitzarld abnegada de
l'em p resa pat riel e s a que ele p mpenvin, n'humnnItzin l'emergen

ambicies i durena, intereesant-en
pele tiples comemos i la vida atmoretea dele pobles m'enhorne..
i eturant-ele a fruir de l'atra c -

cid indefinible de In gran ;llanura sorrenca. Per la seva visid
integral. entremi g del moro), del
ferro, el fregar d'engranalges
endenee, el fum reeremet (le
l'oli 1 la gasolina. les citacions
de cilindres 1 violvulee, mongoles
I bieles, la maniobra de las elan,
I volante. la dlseuseld de l'eficiencia Mecinica, ene arriba,
indelent 1 ~yoga. la ven d'An_

Teniu un conceate massa elemental
de la complicació del món i dels seas
problemes. Aqui i a tot arreu, cabells
curta i cabells llargs segueixen barallant-se.
En l'ordre dels fets, cal reconeixer
que els cabells cura porten un imp nrtant avantatge. La dona que en un
moment, per breu que sigui, lliura el
seu cabell a les tisores d'un perraquer expert. vulgues no «sigues es
converteix en un proselit de la noca
coligió capilar. No hi fa res que l'endemti experimenti un dubte cruel i
ädhuc que tingui la sensació neta d'haver fet un disbarat. Ja és jet. No ti
abre renal sinó dissimular, fer el cor
fort i aparèixer per tot com a campiona de la cabellera curta.

En l'ordre de les idees, les coses

no ocorren amb aquesta brutalitat.
Com acabem d'insinuar, és perfcctament possible que sota d'uns cabeils tallats a la romana hi liagi una
convençuda partidaria de la cabellera
tradicional. I viceversa. Les idees s'estiren i s'arronsen iniinitament mis de
pressa que ets cabclls. Es per aleó que
resulta interessant de reg i strar els dos
moviments, les dues fluctuacions.
Mme. Colette, la conegudissima escriptora, és l'apòstol i el precursor
d'aquesta moda. Ella, almenys, setobla que parla amb una convicció sincera i arrelada. Ninge no ha descrit
tan vivament com ella l'horror del
cabell liare que s'esgarria i Venganea al vestit, de la metxa que s'escapa del rhianen (coas diable cal dir
"moño", en cataltIll, de certs arranjaments nceturns, de la trena escar.
rancias sobre una nuca humiliada, etcétera, rte.
Una dona de talent, argumentant
sobre ceses que coneix tan be, fa estralls, no cal Fls fa a Parle, on té el sets pUblic. I els fa a
Barcelona, • través del seu públic de
París.
Als, les Ñores de lime. Colettel
Són enes tisores colossals; tisores de
llarg abast que deixen en eidkul les
performances del casó sumen« la
Berta. De París «taus , tallen els cabells de les ampares de Barcelona i

de les de Nova York i de les de
Censtantinoble.

Aisb Es un dir, naturalment. La
meravellosa dialicen de lime. Colette, cometa amb la cooperad& incal-

culable de la vida moderna, plena de

linea.

Ilarlie IN Suave

'

corrente simplificador,.
Tricotan en tota la tinta la moda
drls tabas carta Fi di tasi dir. Pe-

mis partidaris del cabell curt. Vejeta,
com ädhue el poeta Ventura
Gaseol ha renunciat generceament a
la seva abundosa corona de calla
blau-negre.

Carleo Soldevile

Converses filo
Migues
D'ara enriara« ks una locució
viva. que dent a cada moment, que C14
catalä no ignora. Són iguala/era usuaiii
les locucions ernparentades amb aquesta, que en difereixen tan solament per
la indicació del moment inicial (ovni,'
minen die, etc., en Ilee de ara): (esele endatent, (Tapen dia endavant, etc.
Peris tot pana, quan un deis nostres
trathrctors es troba davant un en la
succsWn, mil si totes aquelles locucions no ex i btissin, i no se li acure
altra cosa «rió de canviar Varticle
neutre la en l'anide rnascull el, concertin( aquella locució castellana en
un horrible en el successiu.
¿Quan comprendran els nostres traductors que no a mol a mot que cal
traduir una llengua estrangera? ¡Qua/ti
comprendran que u ms mateix mot ha
de traduir-se sovint diferentment no
sols egons les diierents accepcions
en que es troba usat, sind segoas lea
diferents frases de que forma pa«?
Les frases fetes d'una llengua rares
vegades coincideixen amb les d'una
abra Itengua; i un escrit que no conte sinó mots perfectament catalans,
pot estar encara. si is traducid literal del castelli, escrit en un candi
detestable.
P. ?abre

LA 011a A EUROPA
Despees d'una Carga
nocturna que ha &albea a dos
quarta de ala del mati, la Camialbra franoesa ha aprovat fi l
ment el proJeete Noel As la
doble &alma.
Na ostia olaufreeda la ~S
de gomero de Paria per enaban
tre ralea dolo preus.
Continua la vaga da isettere
a Anglatera. El envera trAtt
rema per estudiar lee ~urea
d'eseepeld que II da
Filiar.

ti*

COMERÇ
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NOTA NECROLOGICA
ENTERRAMENTS D'AVUI
MATI
bebel Alcoba Rodríguez, de 55
anys, Manso, 54, tercer, al cementiri Nou. A les vuit.
r
Manuela Echarren Uranga, de 70
anys. Hospital ante, al cementiri
Nou. A dos quarts d'onze.
Ara:cal Doig D211123, de 79 anys,
Baluart, 51, al cementiri Vell. A les
deu.
Maria Escuezo Malo, de 63 anys,
Lleona, 4, tercer, al cementiri Nou.
A les vuit.

Vicens Castelló Pérez, de 60 anys,

Consell de Cent, 38, primer, al cementiri Nou. A les deu.

Maria Planas Porta, de 65 anys,
Menéndez Pelayo, 222, al cementiri
Nou. A les den.
Rosa Pitarch Puignau, de g is rnesos. Abaixadors, ro, al cementiri

Xrt

Haveut-se sollicitat per a les històriques banderes dels Sants Patrons i
de la Purissima Concepció del Sutnetent de Manresa els honors de capita general, s'ha disposat de Reial
ordre que l'autoritat militar ordeni la
formuló d'un expedient en el qual deposin les autoritats cientifiques i centres d'instrucció que hom consideri
oportú de consultar. Per a la formació d'aquest expcdient ha desigual
el capita General el comandant d'Estat Major senyor Josep Garrido de
Oro, al qual les corporacions i pcsones amants de les glóries pures pudran proporcionar aquells elements de
judici que poguessin facilitar el seu
encarrec o servir-li d'orientació per
conèixer les fonts històriques on es
presumeixi que seria possible trotar
testimonis fefaents que aquelles ensenyes estiguercr. presento en la 111711/073ble batalla d'El Eruch i que hi participaren, almenys, en iguals condiciono
que la venerable bandera del Sant Criit
d'Igualada, a la qual per tal motiti
or Ii concediren eis honors que avui es
demanen per a les dues esmentades
del Sornelent de Mantesa.

Angel Ramírez Tornäs, de 44 anys,
Conscll de Ceta, 74, primer, al cenientiri Nou. A les deu.
Vicenta Lannza Pasead, de 7!
anys, Agullers, 9, primer, al comen-

EiS 11013

tiri Nou. A les den.
TARDA
Alma Forcadell Orgialés, de 27
anys, i Gabaldä, 26, al ce-

BOMBONS 1
XOCOLATES

sEuil

mentid Non. A les dues.
Julià Andreu Garcia, de 67 anys,
Sant Paciä, 23, al cernentiri Non. A
les quatre.
Concepció Julia Marcet, de 56 anys,
Casp, 42, al cementiri Nou. A les
tres.

Benet Benedi, de 71 anys,
84, al cementiri de Sans. A les den.

:1

Concepció Espinosa Simó, de 74
anys, Margarit, 5, al cementiri Nou.
A ks tres.
Francesc Lasús Tuset, de 45 anys,
Jerusalem, 3, al cementiri Nou. A
dos qt:arts de quatre.
Antònia Ortiz Jané, de 75 anys,
Santpere i Miguel, 75, al eementiri
Voll. A les tres.

Francesc Paré Casellas, d'r
Pujades, 173, al cernentiri Vell. A
les tres.

Catarina Cuixart Mariné, de 83
anys, Marian 21, al censen -

tiri de Sant Andreu. A dos quarts
de quatre.
Joan Netto Anckeu, de 62 anys,
Groc, 4, al cementiri de Les Corts.
A les tres.

Francesc Vicente Severino, de 69
anys, Alegria, 49, al cementiri Vell.
A les tres.
Dolors Montroig Cifra, de 70 anys,
Berenguer Major, 9, al cementiri

A dos quarts de quarre.
Virginia Viola Carbonell, de 22
anys, Näpols, 191, al cementiri Nou.
A les tres.
FUNERALS

i Salía. Morí el
dia 9 del corrent. Avui, a dos quarts
d'onze, a Pompeia.
En Josep Soley i Gaju. Morí el dia
31 de gener. Avui, a les deu, a la
parròquia de Santa Perpètua de la
En Teodor Prat

Moguda.

i Vilalta, vida de Na ?Urce Solsona i Mas. Morí cl dia 6 de febrer. Avui, a dos
quarts d'onze, a l'església de la Casa
de Caritat.
N'Emilia Ginebra i Pop, Morí el
dia so del eorrent. Avui, de deu a
dotze, misses a Betlem i a l'esgliaia dels Escolapis, de Calda.
Nlideard M1r6 i Rodó. Mor( el
dia 12 del corrent. Avui, a les deu,
ah Dominica.
Na Fidel Maisagn6 I Corominas.
Morf ale. El da 27, a la TinAncia
de le Sentises Pinito., de SabeN'E/n.11114m Segarra

LLIBRE
a
competeixen amb els de
les millors marques estratogoces.

Capsetes d'especialitato
contenint roses de llet, as- e
sortit selecto, etc., etc.
.1

Antord Odena Odem, de 29 anys,
Romans, 2, al cementiri Nou. A les
tinas.
Julia Llubell Bernart; de 5/ anys,
Fraternitat, /6, al cementiri de Les
Corts. A dos quarts de quatre.
Juan Rosell Casos, de 36 anys,
Comte del Asalto, 59, al cementiri
Neu. A le, enes.

CREMÁIS

Gran assortit d objectes «.•
•
• prapls per a
bedes 1 bateigs

.

lla estat demanada la ma de
la bellíssima senyoreta Carlota
Casanovas i Santaulatia, filla
del nostre amic Miquri Casanovas Arel, per al distingii comerciant senyor Pau Sendrós
Iloig.
La Societat de Mestres Barbero de la ter:níra categoria per
instància dels encarregats del
repartiment de quotes de contribucions del gremi, convoquen
a reunid general a tolo. la classe
per a avui, a dos quarts de deu
de la nit, al seu estaige social,
Sant Pau, 83, principal .
AQUEST METRO...!
Tot sovint els barceloqins es veuen
obligats a fer viatges mixtos. Mig cn
tramvia i zeig a pu, perquè freqüentment la circulació és interrompuda
solament per manca de corrent, com
succeix moltes vegades, sinO a causa
de les obres del Metropolità.
Fa dos o tres dies, una esfonsada
de la via davant les tanques de les
obres del Metro a la Granvia de les

Corts Catalanes, entre Casanovas i
Villarroel, ocasiona una interrupcic;
d'a a nuila línia, que dura dues harte
Dilluns a la nit, a tres quarts de deu,
hi llagué una llarga interrupció per
als tramvies que anaven Rambla avall,

ocasionada per vi encallament d'un camió deis transports Calvet a la sortida de les tanques que hi ha al davant
de la Virreina.
Sort que els. barcelonins saben de
cor la lliçó de la paciincia.
UN ESTAFADOR DETINGUT
A Saragossa ha estat detingut un subjecte, les senyes del
qual coincideixen amb les d'un
Hlebre es t afador anrmenat e!
"Nano*, el miel ha donat molta felpa a b policía d'aquí.
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Ila robot detingut i posat a
disposició de l'autoritat militar, Era:fi Esplugas, acusat
d'haver amera:ea! ti(' 111091 un
sometenista a la Rambla de Catalunya.

EL GOVERNADOR INVISIBLE
Ni a inidia ni al vespre es
va deixar veure el general Lossada pels periodistes que, fan
informació al Govern civil.
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El millor per a l'estöznar.
Especial per a nens i inaialts.
Dipòsit, Passeig de Colora, 2.
TeMon 2826 A.

ACCIDENTS DEL TREDALL
Trehalliant en el sott nfiri
rarreter i per eompte d'En Guillena Menlorti, Pohrer Josep Ortega Inglés, de 32 anys, casal,
va produir-se una ferida a la
mis esquerra.
— L'obrer Didae Llorens
Cabrera, di? 5 1 anys, casat, que
viu ni carrer de Sant Miguel,
10-1, eslava treballant en la chi'.
rega del vaixell "Cairo Roche"
i en rebre un cop d'un ferro es
produí una ferida eonlusa a
la liad mitja de la regid frontal.
BOU
Els esposos N'Antoni de Luyós, de 29 anys, i Na Miraile
de Ponsich, de di, que viuen al
correr de Cabestany, 32, torre,
haixaven ahir, a le:, cinc de la
tarda, per la earretera de Sarrriä, i en arribar al ¡loe on es
construeix una elaveguera,
cavan va espantar-se, caient
alesitores el carruatge a la dita claveguera.
No hi liagud cap desgrücia
personal.
DOS Li.Arint:cm•rs
Al Parallel ats soterranis del
cató Espa ayo!, fa del ingut
Manuell :Mudez López (r1 seu
company es va fer eseitpoD,
perquè Itavien robe. 1 1 gorros
i 4 suports de metan blanc,
treacant el cidro d'una vitri a,
per la qual cosa. el delingut
portava dis croes eacuriacions a
la inä.
RESTP.URANT ROYAL
Sai6 de Te
cada dia te dansant de 5 a dos
quarts de 11, t dinar a l'americana, de U a II,
--LA SANTA PERSISTENCIA
Ja reta dios que es venía ohservant que hi havia qui robava el que podin, en una drogurria-coltuado dol carrer :le la
Princesa. Es posaren it l'aguait
i .sorprengueren ti Erancisea
Burgos Gonatez, que fou denunciada a la policía.
MULTES
Per desoberlièneia a la potlicia, han estat imposades deu
multes de 25 pessetes.
DENUNCIES 1 DETENCIONS
lían estat drCtiguts: Estanislau PrunAs, que estava reciamat pels jutjats del Sud i de
l'Oest, per delirfes di furt; Miguel Cobos Fernändez, per liaver amenaeat mort la Seva
esposa;

Josep Vadlejo Gimeno,

per haver rohat lla cartera a un
passatger del tramvia, a la plaça d'Espanya, 1 Manuel Mem i ndez, que va rompre el vidre d'una vitrina del teatre Espanyol
per prendre duna gorres.
Pere Riera ha denunciat a
re ! er aIf rt-,•eet
d'haver desaparegut sonso paMIlle 9.000 pebetes quo II deu.
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A l'Acadèmia de Taquigrafia
de Barcelona (Palati. .1. entresol), donarà una interessant
conferèneia demit, a dos quarts
de vuit de la \ Milla. el complador de resol-irritada entilat i
illustrat taqufgraf, en Juli Pérez, desenrotilant el terna "Treball i disciptlna".
INSTITUT DE MEDICINA
PRACTICA
Aquest Institut eelebrarh sessid científica el dia 21 del que
som, a dos quarls de set (le la
tarda, per tal d'exposar el tema
del dia a chuce del doctor Ama
"Contraceions uterinos i
pituitrina en el part".

I

IMPERMEABLES
a preus bajaos

FUREST - Pc;asci2 '12,"
UNIO PROFESSIONAL DE DEPENDENTS I EMPLEATS DEL
COMERÇ
Aquesta entjtat, (Citilat, 5)
ha organitzat una lectura comentada (191 Ce:ligó. en tres
confer'enries. a earree •te 7.1ossht Itanum Italeells i
primera d'aquestes conlerlmries tindrà nos deja., 21, a les
den de la vetlla.
Sn'ns prega la inserció de la
orgilent nota:
"D e s de divendres havent
dinal falta al seu domieili (Pon
de la Cree. 1. prir)er,.primera).
una senyoreta de 27 aloya, an o menuda 1/brin Vjla Espinäs,
alt ric fose, bufanda blanca, sahales rn$PI•S i harret gris elrtt.
Sofreix neurastimia. S'agrairan
detalls."

rirrn

de euina en s n tunini

/1 I Val extra, a preus de fit-

brien. Llore ras Gas. Rambla de
des Flors, 110.

EL BALL DEL CERCLE Awris_
TIC
Ea nota mes artística i de
millar gllSt del Carnaval Bar
eelont constituira aquest any
el ball (le disfrcsses organitzat
pel lleial Cerele Actistie, quo se
eelebrarà el prcpvinent dia 3,
al Teatre de Novetats.
Els artistes pintors i escultors dcl Cercle estant ultiniant
els detallo de presentació
questa testa. 61 11 6 suPernrä ell
originalitat. i riquesa els antertorment organitzats per la dita
Entit ah.
El teatro de Novetats estarä
convertjt en una artistica concepeid de l'infern, però infern
tal volta poc ortodox, on en lloc
de turments i de tortures, els
comdemnats tr °liaran diversions agradable passatemps.
En aquest infern, que no aspania r l, a r.i-77.1.
rft durant la fasta una artistica
(Devele:ida representant ola set
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AL CINEMA Itt.RSAAL
Dilluns passat l'oren estrena(les en aquest elegant saló de

cinema 11125 produeeions de la
t' asa Gaumont.. que han assolit
i • xit. La primera es titula
"La princeset ti dr1 pernil", de-

licada comedja. última crenetó
do la Norma Talmadge. I l'al
tra la interessant pellicula "Aniwats... cono els bornes", film
interprelat per gossos, gato. pates, conills, etc., sense q ue !ti
intervingui eap Asser boina.
Aquest film original i (le novelat ("'s un drama amb un tuteressant argunient.
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pecats capitals. Els més renomenals artistes s'han encarregat de la seva organització. Eslu yan en la dita cavalcada repreoentalo per grupo la Superhja, ila ira. l'Enveja. la Luxúria, la Gola, l'Avaricia i lla Peresa.
El disfräs serä obligatori per
r5 les dames i per als cava.11ers,
proporcionant-se modelo en el
propi Cercle per una comissió
d'arlistes.
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DrtasseivEs DE LA ReEDITERNANIA, S. A.
Per a un aosumpte molt
portant per als senvors obligacionistes d'aquesta Soc.:eta!,
pel present avis es convoca a
l'Assemblea que se celebrarlo
divendres, dia 29 del corrent
mes any, II les guatee de la
tarda, a la placa del Due de
Medittace!li, núm. ti, a la qual
Cito pregats aml) gran inters
d'aSSislir person alto ent.
Barcelona. 8 (ir febrer de
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ADVGCAT EIFE.CULISTh
- PR‘ICTfe. EPI D17 1.17 AD171:11
TRATIU.
Ti/ l'honor de participar:
seus nombrosos amics 3 eher
que lia Irasliadat el SKI drea:
at carrer de Pela', 14, 2.orb1.'
(ascensor .), Tellefou 4119
CONSULTA: d'un quart nit
quatre a sis de la tarda. •
:NOTA. — Per a 'eOlISUlte) e
rectal,: so orgents, se supbea,

demanar hora fixa i seran re
buls sense espera

IMMEZZrailEr/Ze...i -

SANCA

ditlittUd

Valors - Mons - Girs - Caïi - [GIOÍS •
BarcÑma-Rambla

Canaletes, 2 1

Queda oberta la negcciació deis
cupons ccrr o sponents als valcr z
segUants
(mentre el seu liiuiit import ens sigui conegut)

L'Aitr,aAT PUBLIC
De conformitat amb l'ordonat por l'Alealdia, es procedeix
aelualment a la poda de rarbrat
pUblic, tallant sols les branques
superior, i treient les boles i
ramatge see, amb Fobjeele d'evitar, en anys sueeessins, la necessitat de tallados considerables de la ropa deis arbres. Al
passeig siso Grheia s'està exectitara ara aquest trebail, que es
continuarä després a les Rondes.
...El públic ests ja convençut
Otte per comprar vaixelles, si
1 - 03 elegir entre un gran assort It i comprar més barat que a
quallsevol altre 'loe, ha d'altar
a les vaixelleries Lluís INglada,
de !la Rambla de les Flore, 8,
i Ronda de Sant Antoni, 5.

Obli2acions Catalana de Gas i Mectr:eital,

6 per VI
5 per 199
6 pzr 100
Id.
Id.
...
7 per 101
Barceona Traction, estampillades..
5 per 100
6 per 100
Companyia Transatlàntica, emissió 1922 ...
-1 per 103
Boiis Ebro
5 per 100
Ajtmtarnent de Castelló
...
5 per 100
Ilanc Hipotecari d'Espanya
i nitres cupons venciment 1 de març: vinent
Hipot

Companyia General de Tramvies..

DIRECCIÓ TELEGRÁFWA
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i CoMADRID: Banc Internacional
meç. — Carrera (le Sant Jeroni, 43
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1 MOL
JOSEP PUJOL Tot,
Vergara, 5
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EL LLIT DE METALL :o
A LA BAST
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DE TOTES LES FORTUNES e
UNICA AL MON QUE TE MUNTAT EL NEGOCI
EN AQUESTA FORMA
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20 de Mi» di 11101

ATALUNYA
SABADELL

ició eilrituil de la
Joven:at
-40/b aquest tema el doctor Lluis
eres obra el darrer diumenge la
de conferencies dedicades a la
ció de la joventut, acudint a oir
seca equilibrada paraula una enorconcurré acia , que ompli la sala
lot es de l'Academia Católica,
unànimement en acabar.
•
El doctor Carreres començà dient
encara que aquesta seri: de conocie s eren dedicades a la jovenels temes interessaven igualment
.,jove s i als que no ho són; t.ltrat són temes sernpre actuals, perel seu sentit doctrinal és d'eter-

iomencem aquesta conferència
aun de la comixença de la nai de Feducaci3
sc
rass:Gns. E n tractar del problerural s'imposa ter tina reflexió
-51t nosaltres maleixos. n'uvera
c.2,iasar-nos en nosaltrcs i aixi ara ir,. coneixença de nosaltres
ejxes, pui:: que altrament la nosconeixença ens fóra desconeguGracralinent lii ha almi una falatraordinaria de reilexió i per aila coneixença de la l'ostra natueras da desconeguda o obli-

.5

toser 1h:e i espiritual de l'home
'osaltres som un ser dual. Amb
nflexiú veurern que lii ha en nosun ser lisie i un ser espiritual.
l'ésser fisic i l'esser espiritual
ats cenen a ésser la conjunció
dares natures. tina d'ordre infei Yaltra d'ordre superior o esI. I veas aqui cona la Iluita
ells dos constitueix el probleinurn de la nostra vida. De l'esfisic i Fésscr espiritual de rhopodriern assenyalar-ne dues med'orcire; l'orzare de la sensibili: eerdre de l'espiritualitat.
Eal'ordre de la sensibilitat sitj retiaen les forces vives dels sentits
'ors i interiors. Ui rau el dinae pederós del nostre Coser. -La
-alesa humana és el compost
de la materia i Fcsperit; la viräpida d'aqueixa naturalesa ens
5.5a rana venim a ésser una mena
pttit n6n, on es concentren les
rcussions de les Coses externes
oi'luminacions del viure espiriEl furicionament de la naturahumana fa que primer es veril:en nosaltres com un xuclament
alón exterior; i després actuen
5 faennats especials de retorn,
amigues, de dins a fora. Tot alió
st hastet cercar pel moviment de
5e 5 In alares nestres potúncies ar54 al ron exterior de nou, però
eempremta nostra. per la seca
€555.6. Eón aquestes activitats
'e van de fora a dintre de noss i les cine tornen de dilas nosa t'ora, el valor 111(.2i principal
a riostra naturalesa humana. I
ens limitarem a parlar de rhotemés en la scva primera rcalidel que sin les passions.
temperament i les passions
ser itSiC té tat valor d'unitat
2 .1e que havern d'estudiar cona
-5.acii del que sént les passions.
ternera resultant física humana
ti temperament. El temperament
cc resultat de l'herencia paterna
.:It.gica que ens isimclleix a una
e moral conseqüencia d'unes
aces hereditàries. El tempera-e és la primera força amb que
en de comptar. El temperament
van una force bruta, modificable
st harem de modificar. El ten'ret ZIS un capital mort,
si el saberla fer jugar pot ésser
c apital viu. El temperament no
as cap conjunt de passions; si
' en canvi, dóna tendencia a pas? determinarles.
:rasera de parlar del tempera:1km
les passions. Heus aquí un mot,
P a 5510115, que juga se:npre en la
'tal de la nostra vida. Respecte
:t s pa5ions In ha hagut tostemps
'es rrequivocacions, d'eXageradintegrismes de dreta i d'es•
Vénen els moralistes i
o que cal combatre-les. D'alares
e n.iten ccm la primera forma de
Els estoics de l'antignitat
Co nceptuen malura radical que
extirpar. 1 d'altres diticn que
d'ésser arnanyagades. Ningn
e s té raó: les passions, de per si,
ión 'tones ni dolentes. Les rast ic forres vives, són torces ce cl depen que deedvi d'elles el bé
el mal, la direcció que sets
Les harem de y erre, estudiar
c alma i talment roan si no fosnostres.
p assions es concreten semt u o bjectes determinats. que són
.1 se nsibles i materials. I de sea leshores fern una qualificadiern que unes són bones i
!latentes.
instinto de felicitat i perfecció
Alu eiarts passions, que juguen
!ta ztrrient anda nocaftres, són
/des en dos instints, que són
espu l5iaitats ven un cantó o un
' re que revelen una hei de na'' i que ens ducn cap a un terdesp renent-sen clarament dos
' •a ti: riostint de perfecció i
f eliritat. L'instint de perfec's aquella exigencia que In ha en
le l'er g l'acabament d'ell marol dir la possessió del bit que
e e! eon en la mateixa naturalelet ser va cap al seu acabament,
s',v iament Ramon Llull. Quan
ki gnna dificultat per desenrot411 ser aleshorea cl SU 30-

freix. el ser perd l'equilibri i aleshoTe no viu segons la seva hei d'e-

xistència. I l'Instint de felicitat
una demostració humana. la mis clara demostració humana de l'existència d'una immortalitat.

Les passions juguen sempre
vent-se amb aquests dos instints. En
aquest punt podern dir que les passions es concreten en dues ele poderoses: la passió de la joia 1 del
plaer i la passió del dolor i de la
tristesa. Si trioinfen les passians daleroses vénen sempre les passions de
la joia i el plaer, la flama de l'amor
seguida del plaer. I si fallen arriben
fatalment les passions del dolor i de
la tristesa.
La nostra joventut s'abranda igual
que un foc, i tothora (encara que
tinguem el cap cot davant la tomba)
ve un mornent que s'encén en nosaltres, de cop i volta, la flama de
la nostra joventut. A l'hora de la
flor de la joventut és l'hora, peda,
que la sang viva de la nostra anima és tota rutilant i 'cal que guardem més les nostres passions. En
el nostre ésser fisic hi ha un gran
moviment de totes les passions: és
el moment de produir Farrencada poderosa de formar l'heme deixant la
joventut; hi ha la máxima exigencia del plaer, del benestar, de la fruíció. Per això les passions s'encenen
com una gran llamarada.

La prova del foca el culte de la carn
i de l'esperit
Es l'hora de la prova del foc. Per
dintre, totes les potències enceses,
Fintinit afany de posseir, el desig
de placr, aixé, és la prova del foc.
L'amor s'abranda. La irascibilitat
s'extrema; es l'hora que sentina tota
la fortitud, tota la vitalitat; la crisi
de la joventut. Fruit d'aquesta hora són els Ilavis pansits i els capo
cots d'aquells bornes joven que pussen envellits com carcasses per
aquest nada; avorrits, desenganyats,
vençuts per aquesta hora crítica de
lluita d'ardencies. Es l'hora en quú
un borne es torna o be homicida de
Si inateix o be arriba arnb una gran
serenitat a entrar en el llinatge dels
veneedors.
En aquesta hora no Iti ha ningii
que pugui dir que nn hagi set -St
a dintre seu la lluita. Tots som de
caria i sang i havem de dir amb veu
ben alta que hem passat les passimas. Ningú d'si que tingui la sensibilitat especial de no tenia aque•.•
ta mena de lluites. I no partem aqui
de v:encer ni de sucumbir. Tant-seval que nosaltres caiguem, mentes
després sapiguem dir el Miscr-'re,
sapiguem tenir penitencia. El greta
és quan la Iluita converteix carn de
caria i sang de sang. Quan la intelhgencia és morta: Quan el tracto
am!) les passions en Don d'ésser de
lluita és fa quotidià d'una manera
passiva.
Harem de tractor les passions donant-los més foc; pecó foc espiritual.
Havem d'excitar mis les passions,
anda una flama espiritual i arribar
així a Farborament ideal de tot l'esser. Aqueixa és la manera de combatre la crisi del foc: la acmperanca.

TARRAGONA
Els tractats de comerç
La Diputació provincial, la Cambra Oficial de Comerç. el Collegi
d'Agents de Duanes, l'Associació Patronal, l'Associació de Consignataris,
cl Consell Provincial de Foment, l'Ajuntarnent i el Sindicat d'Exportadors de Vins, han telegrafiat al Directori militar demanant-li que continui en la inakixa política dels
tractats de comerç.

La leauccmanItat Valenciana
En la sessió de divendres darrer,
celebrada per la Diputació, fou donat a c5:kixer i s'aprosa. Vavant-projecte d'estatut de Mancomunitat Valenciana, reductat per la comissió
nomenada amb aquest fi. Manca encera donar a coneixer aquest avantprojecte a /es Diputacions de Casto116 i Alacant. El president queda facultat per fer tota mena de consultes i convocatories.
Tanabé es va arro y ar en l'esmantada seasia l'informe rnie s'adreca al
Directori sobre la eci*ih de l'anterior Diputació, que hom trola.) bona per toas coneeptes, pel qual s'enalteix en e t docurnent de referencia Fhonorabilitat deis esos d putat s.
Curaren, d'extractar l'avant-projeme d'estatut de la futura Mancomunitat Valenciana.
Es fan constar de penara- eh defectes de l'actual organitzaci5 administrativa, dins de la (mal la vida
regional no pot desenrotllar-se i l'intent de dotar les hisendes regionals
amb recursos propis. Poni aix .i aso
es va aconseguir, encara que tamnoc
hauria resolt el problema, car el mal
és un abre.
Desapareguts molla malentemos sobre cl concepte Estat. se'ns convida
ara-diu aquell documeat-a formular la Ilci que ha de tnvir la vida
de la regió valenciana, representada
per la Mancomunitat.
Però demanar la Mancomunitat
de les tres Diputacions valencia les
per compila- els fins q ue l a llei regional els assigna amb els mitjans actnals streuen que no és portar-se patrióticament, i com, per altra banda,
no es tracta de cap problema artificial creat per propagandes polítiques, donen a l'estatut una ampläria
que inclou la petició a l'Estat de serveis o Tina que no té assignats la
provincia.
Després d'aquest preàmbul se-

mixta unes declarado» dellalei
l'exigencia del poble nldj dleat
que s'escoltare la voluntat de lee ce'marques de la vora del reine per
Incorporar-les al su tenritori, gis
que ho dentanusin, per mitji de pactes, dient que el territorl es dividiril
per agrupacions de municipio, reconeixent Ii dualitat de Ilengdes I afirmant que poden continuar tenint vida pròpia i espontink, usant-se, tant
en les relaciona de la vida privada
com en els actea de caricter Atolle
en que una Ilei general no ho pro-

hibeixi expresament.
Aquesta exposició que precedeix a
les bases segueix dient que la Mancomunitat soHicita de J'Estas /a conatrucció i conservació de carreteres
de tota mena, donant - li »participació
per a aquest efecte en el pressupost
de l'Estat, i cona a contplement recapta per a la Mancombnitat la facultat d'establir una xarxa
i la construcció i explotació de
tramries interurbana per a transport de passatgers i mercaderies per
tota la regid.
Abrí inateix es demana per a la
Mancomunitat la cura de tots els
serveis de sanitat, hallaste els que
nen a Ilur ejerce els municipis, amb
el fi d'establir un criteri cientffic i
una eficicia general.
Respecte la instrucció pública, la
Mancomunitat aspira b a assolir la facultat d'instruir a tots els valencians
en els distint grana de cultura. A
l'escola primària per evitar l'analfabetisme avui existent, adoptan i el
llenguatge de cada localitat, pues
cona que les escoles les té avui l'Estat, sois solliciten que s'evitin a les
Diputacions els pagaments indeguts
que a aquest fi realitzen en Faenalitat. Es demana que es deixi a caer« de la Mancomunitat l'ensenyança tecnica, però reconeixent validesa
als titols que atorguen llurs escoles.
També es demana que els arxius i
museus creats per l'esforç regional
passin a mans de la Mancomunitat.
Expresen el sseu desig que depenguin dels òrgans regionals els
serveis agricolcs d'escotes especialitzades, pel qual l'Estat els Mirará les consignacions del pressupost.
I, finalment, per rcsoldre els conflictes sócials i informar dels proMermes del treball, la Mancomunitat creara organismes especialitzats,
que no trencaran per aixà la relació
de dependencia amb el ministeri i
instituts de l'Estat.
Altres bases estan dedicades a explicar els mitjans econòmics de la
Mancomunitat, que seran, ultra els
consignats pel reial leeret, altres
que estan d'acord amb les conclusions aprovades per l'Assemblea de
Diputacions celebrada a Madrid el
desembre de 1921.
La Mancomunitat estarä regida
per una Diputació regional i un Consell cxecutiu.
1-leus ami en síntesi el que ve a
ésser l'estatut de la futura Mancomunitat valenciana. N osalt r es
creiem que guara cls diputats que han
intervingut parlaren dc regionalisme
i de personalitat valenciana que mirarien en la Mancornunitat preferentment el que aquesta té d'espiritual. Però el seu estatut ha ringut
a demostrar-nos que no han pogut
arribar on volien o que a l'hora de
concretar ‘no són sinó uns simples
partidario de la desccntralització
administrativa.

e.

MATARO
Diverses noticies
Al saló de sessions de l'Ajuntament i sense incidents de cap mena,
abur al matí tingué lloc el eorteig
215 moscos de l'actual lleva. Presidi
Facie lalcalde, assistint-hi la majoria dels regidors i un capita en representació de la primrea autoritat
militar de la placa. "Presencia lacte
nombrós
- Al saló-cafè del Clavé-Palace
tingué lloc el toncert anunciat. a
carrec del quintet amb jaz-band Excelsior, compost per professors de
la localitat, sota la direcció del jove mestre de piano Antoni Massó.
Davant del café de la Marina
ahir tingué lloc una selecta audició
de sardanes.
A la tarda, davant del care del
Centre, de la plaga de la Llibertat,
tingué aixi mateix efecte una altra
audició de sardanes, acudint-hi molla concurrencia.
L'audició del matí corrermé a arree de la robla Iluro, de la nostra
ciutat, i la de la tarda, de la Llevantina, de Calella.
Al Clavé-Palace constituí un
veritable esdeveniment les dues representacions de la joia musical del
rnestre Vives "Doña Francisquita".
lii assisti gran gentada, elogiant-se
es gran manera la tasca de les notables cantatrins Antonini i Giménez,
cl tenor Farras, i els artistes Fernandez, que va actuar espléndidament, secundat pela altres actor;
senyors Rubio i Ponsich i senyora
Fernández.
La presen t ació, acuradíssirna, i l'execució, en general, digna d'aplaudir/km.
- Amb motín de les pluges
quests dies tenim la temperatura fortament fresca, deixant-se sentir un
fred molt viu.
Al cinema Modern continua
projectant-se amb gran exit el film
' Els nnstcris de Paris".
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La Cambra, en ses- La vaga dels
Ona topada entre El Sr. Ichicht is.
lš nocturna, apro- kers El Covern anarquistes 1 la po- mana amb anisescia la creació del
va per fi el projecte estudia les mesures licía : Tiroteig i
de la doble dècima d'encepcié que li candi °naire morts non banc merla
i sis ferits Parle, Diu "Le Petit Paricalda adoptar
Parla, 29.-A la tosió dinit paap. -

sada, la Cambra rebusie diverses esmenes dels comunistes perp
covoti
contra 223.
ton
rebutjada
una
¿amena
També
del diputas Fougere demanant que la
percepció ele nous imítame sigui subordinada a la votaci6 d'una Dei revisant les transaccions de guerra.
Abans de votar aquesta entena, el
senyor Poincaré presenti la qüesti6 de
conf ianca.-Havas.
París, z9. - A les tres de la mätinada la Cambra aprove, per . 315 .vots
contra asa, l'article tercer ittstituint. la
doble di-cinta sobre tras efs impostos
de l'Estat Anteriorment la Cambra
havia rebutjat nombroses esmenes, davant la presentació de les quals el
Govern baria plantejat la qüesti6 de
•
conlianca.-Havas.
S'AIXECA LA SESSIO A DOS
QUARTS DE SIS DEL MATI
Park, 19. - La Cambra, durant
aquesta matinada, ha votat els articles del 4 al 31, deixant damunt la
tanta, a prec del mateix Govern, l'artick .16, relatiu a la xifra de negocia.
També s'adoptà un atilde acceptat
pel Govern, destinas a facilitar la
tasca que té al seu cirrec l'administració de comprovar si els agricultora paguen realment el que deuen.
També fou adoptada una esmena
acceptada pel - Govern, relativa als
vint céntima d'impost sobre les operacions de borsa i valora comercials.
Passa a la Comissió l'article relatiu als tabacs.
S'aixeca la sessió a dos quarts de
sis de la matiz:ah, acordant-se reprendre-la dimccres, a les tres de
la tarda-Hayas.
ELS IMPOSTOS VOTATS EINS
ARA PUGEN A 4,73o MILIONS
DE FRANCS
París, 19.-Abans d'aixecar-se la
sessió, el scnyor Bokanowski precisa que pugen a 4,730 milions de
frenes els impostos votats fina era.Hayas.
UNA ESMEXA PAINLEVE, PER
GRAVAR ELS BENEFICIS DE
GUERRA, RETIRADA A PREGS
DE M. POINGARE
París, 19. - Cambra dels Di-

putats. - A ia sessid d'ahir a
la tarda, M. Painlevé presenta
una esmena proposant que la
cessiö de drets per indemnització de danys de guerra sigui
gravada d'un traspäs i d'un impost progressiu a erres del C0111prador, esta (blint-se al matera
tenips un imposi progressiu sobre. Iota mena de beneficio
acutssoguits, dos del dia 30 de
juny de '020, sobre aperacione
de compra o venda dindemnitzacions o mercaderies proeedents de bons de cessió.
Aquesta esmena va eneamtnada a què els que s'enriquiren
injuslament, nous rica i comercia.1044 nasruts fiP la guerra,
contribueixin a pagar el molt
que oneara es deu a les y fcti-

Londres, su-El Gabinet ha estudiat minuta nit la situació plantejada per la vaga de atochen.
El Govern ha tonferenciat amb els
consellers jurídica per saber quina mena de podere porfia exercir en evitadé de l'augment de preus dels articles de primera necessitat, i guinea
mesures d'excepció li era possible
dotar.-Havas.
EL GOVERN ES CUIDARA DEL
TRANSPORT DE QUEVIURES
Londres, 19. - Davant la Catebra
dels CeImuns, el primer ministre Macdonald declaró ahir que ha creat una
organització que tindri cura del transpon de generes alimenticia.-Havaa.
UN TRIOMF DELS AUTONOMISTES HINDUS :: CAP A LA
REFORMA DE LA CONSTITUC10 INDOSTANICA
Delhi (India anglesa), 19.-L'Assemblea legislativa indostänica ha
adoptas una reoolució presentada pela
clements autonomistes demanant que
es convoqui una Conferencia encaminada a elaborar un projette de
noves reformes de la Constitució.Hayas.
A BOMBA'
LOCK-OUT QUE CESSA INUTILMENT
ELS OBRERS
SAQUEGEN MAGATZEMS
Bombai, 19.- Totes les filatures
d'aquesta ciutat han tornas a obrin
Hura portes ahir al mol, però els
obrera no van reprendre el treball,
sitió que adoptaren una actitud amenaçadora. Diversos magatzems de
cereals foren saquejats, però malgrat
això no esdevingueren collisions.Havas.
EE. UU.
MAC ADOO, CANDIDAT DEMOCRATA A LA PRESIDENCIA
Xicago, 19. - Els partidaris

de Mac Adoo han decidit elegirlo com a candidat demócrata
per a les próximes eleccions
presidencias.--Havas.
ELS CREDITS DELS EE. UU.
ES DERROTADA LA POLITICA
DE • DESCONFIANÇA
Washington, .19.-La comissió de Consolidació del Deute
no ha donat cura a una propoalejó presentada, en la qual es
demanava que Nord América
recordés tris seus dentera que
espera proposicions per a la
consolidació de Hura deutes.Hayas.
ELS DEBATS AL STORTING
NORUEG
TRIOMF DEL GOVERN
Cristiania, sp - Els debata relatius
al discurs de la Corona acabaren ahir
a la tarda, havent estat rebutjades
dues mocions • de desconfiança en el
Govern que havien presentat els comunistes i socialistes.-Havas.

Ines de la guerra, fent excepció
segons posteriorment declara
Painleve, a favor de municiple
o entitats similars que realeizaren les diles operacions en proCAP A UNA VAGA DELS
fit de la eomunitat.
BANCS VIENESOS
El senyor Bokanowski prega
Viena, 19.-Els empleats de quaa M. Painlevé que suspengui la tre grana Banca d'aquesta capital
presentació d'aquesta esmena
projecten declarar-se en vaga per
fins que es discuteixi el prossupost de despeses recobrables, qüestió de sous i durada de jornada
i Painleve contesta que de mo- de treball. Es tem que el moviment
ment sols desitja que sigui pre- que ha esclatat s'estengui a tots els
sa en ronsideració porqué sigui altres Bancs.-Havas.
aprovada al seu temps. Interve
CONTRA LA POLITICA DEL
el president del Consell, declaGOVERN JAPONES
rad que urgeix aprovar el proToquio, 19.-En una reunió comjec-fe ele llei sobre reforma eiscal. que 0.51 mitjä de re- posta de dues mil persones que promelar la crisi del franc. proce- testaven contra l'actual Govern, ha
dial. per tant, que sigui retira- estat aprovada una resolució demada l'esmena de Painleve. a la nant que dimiteixi el Govern presiqual cosa aquest accedeix. - dit per Kiyura. Ni durant la reunió
Hayas.
AL SENAT TRANCES •

ni en sortir es pertorbä l'ordre.Hayas.

DECLARACIONS DE M. ALBERT I RESPOSTA DE
M. POINCARE
París, 19.-El senador F. Albert
ha declarat que no és precisament
de la discussió electoral que el Senat voldria ara assenyalar una desconfianca contra el senyor Poincare, descontianca que no ha mostrat
en altres qüestions.
No cal tampoc argumentar sobre
supòsit que si ara caigues el Ministen i se n'alegraria Berlín.
El senyor Poincaré li contesta que
ell no s'ha valgut mai de semblante
arguments, car esti convencut que
si 1:i hagues crisi ministerial l'obra
del Govern actual seria continuada
pels seus successors.-Havas.
CONTRA LA VIDA CARA
LA BORSA DE COMERÇ ES
CLAUSURADA
Parte, 19.-El prefecto ha
publicat un decret tancant la
Borsa de Comerç de Parle, fina
a nova ordre.
El decret fa resultar que les
condicione en ele guate ‚'afeo tut lea cotitzacions, com a

coneeqüencia de la erial dele

canvis, Ort de tal naturalesa,
que poden portorber el 'Hure
joc de leb traneamione en el

meres! interior 1 provocar una

alça anormal en els preus.-

Navas.
DIVERSES CAMBRES SINDICALS PROTESTEN DEL TANCAMENT DE LA BORSA DE
COMERÇ
Pan;, 19.-Les Cambres sindicals
de sucres, cereals, farines i olis que
constitueixen el Sind:cat general de
la Bona de Comerç han decidit d'enviar una Dekació al ministre de
Comerç pg protestar del tancament
de l'estrientada Soria -Hayas.
DENUNCIA PER INTRODUCCIO
DE TITOLS ESTRANGERS I
EXPORTACIO DE CAPITALS
NOMBROSOS ESTABLIMENTS
COMPLICATS
Parla z9.-Havent-se praentat una
denúncia davant el jutge d'instrucció
sobre la introducció de simia cateangers a Franca i l'expertaeid de capitals, s'ha obert un mamut contra teterminat individu.
Nombraos Banca i cases de (Tidit són assenyalats com a .cómplices en
«tueste denúncla.
Sis pirita comprovaren les alegaCona contingudes en rexpreasat do-

eument-Havu.

Sofia, i9.-Noticiosa la noticia que
en determinat edifici anaven a reunir-se alguna anarquistes, esperé a
que aquests entressin i ajudada per
forces de la gendarriaeria, voltä
intiman, els anarquistes a ren•
dir-se.
Ele anarquista contestaren a 'treta,
matant un gendarme i ferint un polieta, entaulant-se per banda i banda
un viu tiroteig, que duri terca estona.
Malgrat haver-se declarat un incendi a l'edifici que ocupaven eis
anarquidtes, aquests continuaren resistint. En vista d'això, la policia
cridi els bombera, els quals aconseguiren apagar l'incendi, després de
molts edenes. Durant els treballs
d'extinció van Esser capturats tres
anarquistes, essent retirats d'entre
les runes els cadevers d'altres tres.
De la collisió resultaren ferite sis
policies.
A clareen hora s'aconseguí detenir tots els anarquista que queda-

ven vius.-}lavas.
LA SITUAD«) ESTRANGERA
DE RUSSIA

INTERESSANTS DECLARACIONS DE LITVINOFF
Moscou (de l'enviat especial
del "Corriere della Sera").-En
la conversa de Litvinoff amb
els periodistes en el te del dimecres passat, recordà que la
Rússia del Soviets no ha fet cap
campanya per obtenir el reconeixement. Ele bornes d'Estat
occidentals, segons Litvinoff,
s'havien fet la iltusió qtle hanrien obtingut concessions sonso
reconteixer Rússia. Anglaterra i
Itälia foren les primeres a com..
batre aqtiesta illusió a Genova,
on Lloyd George i Schanzar reten els- possibles per fer rocaneixer la veritat d'aquesta ,itlusió. Dos anys després de Genova encara hi havia qui creta que
Rússia donaria compensacions
per obtertir el reconeixement,
peró el f3overn dels Soviets ha
acabat per destruir aquestes
!trajeas.
Els reconeixements. prossegut Litvinoffb han vingut entretant: encara les illusions viuen
a América, a Franca i als netas Estala, els quals s'han po-•
sat en una situació ridfcula. No
comprenen que, si fins ara repelltem determinades propostes, d'aef en avant. ni tan sols
no les escoltaren. Amb Franca,
per exemple, havem refusat de
coneloure negociacions preliminars: cal que primer ens reconegui. Ara mantenim mes intimes relacions amb Anglaterra.
Alemanya i Itälia, la qual cosa
ens assegura un ample camp
d'activitat económica. La importäncia internacional de la
Confederació dels Soviets creix
econòmicamen t i politicament
de mes en mes. Ei ha Estats,
per exemple, Txecoslovàquia i
Iugoslävia, els quals els té mes
interés d'ésser reconeguts per
Rússia que nosaltres per ellas.
Quant a Governs com Paustriac,
l'hongarès i el búlgar, signants
de la pau de Brest--Litowsk,
s'esdevé precisarnent que, si el
Tractat per ells signat ja no
existeix, això no implica que el
reeoneixernent hagi deeaigut.
Litvinoff parlé despres de les
relacions amb Noruega, la qual
nació, despres d'Anglaterra i
Italia, ha estat la primera a res_
tablir les relacinns amb
sia. De Suèciafeu notar Litvinoff amb ironía que ja fa tres
anys que el sets Gnvern debat
si cal restablar o no relacione
amb Rússia. Les converses amb
Suecia es prolon g uen fa raes
d'un semestre, soase resultat.
A les preguntes d'un periodista americä, que Ii preguntä
sobre l'estat de les relacions
amb el Cinvern do Washington,
Litvinoff lt respongué que América vol discutir el contingut de
lles Hnie ntssea, CM si a Alísela ii fos permés de dernanar

modificacions en la legislació
americana.
ELS FEIXISTES DE LIORNA
CREMEN DIARIS
Roma, 19.-A "Il Mondo" li comuniquen de Liorno que els feixistes encolaren en aquella població alguna paquets de "11 Corriere della
Sera" i d'altres diaria de Mili. Hayas.
ELS ITALIANS COMPLETEN
L'OCUPACIO DE LA ZONA LIMITROTE DE TUNIS

sien" que el generador del Radar,
bank, ~par Schacht, ha insistir prop del semen Comité de perita que 'resideix M'Kenna, peque es constitueixi apidament el Banc d'emiasió per
vil proposat.-Hava
Paris, py. - El senyor Schacht ha
explicat avui a la sots-Comisaid bancaria les condiciona que Putintin fe:
possible la huid d'una Banca de abdit que ell preconitza amb la Banca
d'emissió or que els perib projecte*
crear.
La sots-Comissió que . estudia el
Pressupost formularia demä les leva
conclusions sobre els mitjans d'emití-s
brar el Pressupost alemany.- Hans.
ELS PERITS FINANCIERS A
UNA CONFERENCIA INTERMI4
NfSTERIAL
Paria, 19. - Els represen.,
tante trancaos als dos Comititie
do perita han assistit aquel»
matt a una important conferen4
cia interministerial, sota Is pro..
Ulula del senyor Poincurd.
Els perits han exposat les im.4
pressions quo els havia 4111111641

rit l'enquesta de Berlín. vas.
EL CANCELLER REP ELS
CAPS DE PARTIT DEL
REICHSTAG. - LES CONDICIONS DE MARX PER
MANTENIR L'ASSEMBLEA
Berlin, 19.-El canceller
capa de
rebut aquest matt
partit del Reichstag, el qual
mi tornanä a reprendre les ser
ves sessions.
El canceller ha fet saber que
el Reirheita7, podrä exigir la
desaprovanió de tals o quite
mesures, però mai la eunresei6
sencera de les ordenances. Del
contrari, el Govern estit dispo,
eat a dissoldre l'assemblea.
Hayas.
DECLARACIONS DE STRESEA
MANN DAVANT LA C. D'A. EISA

o

TRANOERS
Berlín, 19.-Davant la Co-.

missió d'Afers Estrangers, el
ministre de d'Exterior senyor
Stresernann parlä dels acords
de la M. I. C. U. M. de les despeses d'ocupació, i precisä l'actitud que adopta Alemanya davant la Societat de Naeions. Do,
nä compte de Vestal en que es
troben els "pourparlers",
taulats per a un "modus vivendi" a la Ruhr. Rhenänia i el
Palatinat.-Havas.

DESPRES DE LA DIMISSIO DE
VON KAHR
EL GOVERN BAVERES ASSUMIRA EL PODER EXECUTIU
Munich, 19. - Ministeri
s'encarregarä per si mateix del
poder exerutiu a Baviera i no
serä nomenat cap nou comisas-4
ri d'Estat.-Eavas.
EL SUBSTITUT DE VON
LOSSOW
Munic, 19. - S'assegura que el general Kressenstein será, probablement, el substitut de von Lossow.Hayas.

Informad° de la Casa
J. Espinas
Adoba
Soperfosfat d'os 18/2o äcid tostó.
a 15.
nitrústen,
rk i 1 12
Superfosfat de cale 18/20 per tc•
icid fosfóric soluble. a iiso.
Idem. 16/18 per too àcid fosfibriqt
soluble, a ii'so.
Idean 13 1 15 per loo äcid fosföri.
soluble, a 975.
Sulfat d'amoniac 20/21 per 100 ni.
trógen, a 57.
Nitrat de sosa r5/16 per roo nitró.,
gen, a 48.
Sulfat de potassa 90/92 per ton,
equivalent a 49/5o potassa pura,
a 34Clorur de potassa Bo/fis per seo,
equIvalent a 50/51 potassa pura
a 211.
Materia orgänica córnea natural
tohl nitrógen i 2/3 icid fosfdrie,
37.

Nitrogina "Sant Jordi" 8/lo per
ion nitrbgen, a 30.
Producte (oblatas "Sant Jordi",
a loo.
Preus per pesarles els 100 quilos.
Sofres •
Sofre "Sant Jordi" 98/100 per 100,
el sac de 40 quilos, a u,
Soire "Sant Jordi" "Extra Fino"
98/loa per loo, cl sac de 40 quilos,
a 15.
Sofre precipitat (gris), el sic 4e
40 quilos?, a 7.

Roma, 59.-Dissabte pastas, a les
dues de la tarda, les forres italianes
del Sahara ocuparen l'oasi de Gadames, anua a ¿inc cents quilòmetres
de Tripoli.
Amb raqueta fet da completa
ajuició efectiva de tota la zona limitrofe de Tunis.-Havas.
II. @m'eh ~Cae
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Els Teatres
ROMEA. — "Em coso per no
cator-ner'', tres ocies, de Luigi

•

i una frescor plena te mafia al personatge Speranza, i En Montera, ompli de car4cter i ciencia teatral
l'enutjós i dificil paper de "senyor
ranco.
Josep liarla da Susurra
POLIORAMA

Pirandello, troducció de MillasRafael:.

Aquesta comedia, koneguda en el
repertori pirandelliä, per "Ma non

una cosa seria", podríem dir que és
una de les comédies menors d'aquest
siciliä desconcertant i interessant. Sembla una obra escrita per passar l'estona, sense aquella fuga, sense aquella
audàcia que anima les obres cabdals
i caracteristiques del teatre de Pirandello.
"Em caso per no casar-me", en
mans d'un altre autor, podria ésser
un vaudeville o una comédia Ileugera
i pkant. En mans de Pirandello es
converteix en una agre elaboració cerebral, regada amb unes guantes -gotes de tendresa.
Aquesta tendresa de "Ma non é una
cosa seria" fins ens fa estrany co el
teatre de Pirandello; ve a ésser com
una claudicació d'aquest esperit intensament amarg i amargat.
Malgrat que nosaltres haudem preferit que conegués el nostre palie
une comedia Inés intensa i més original que aquesta posats a donar Iraduccions de Pirandello, reconeixem en
l'obra traduida per En Milläs-Raurell
la mà suggestiva que sap moure d'una manera nora els titelles de Fansiga farsa i posa una mena de vibrada estranya en els nirvis dels selle
personatges.
"Eta caso per no casar-me" té dues
figures centrals, el de la dispesera
Sabatina i el del disbauxat i arrauxat

Ani, dimecres, a la nit,'Undrä lloc
en aquest teatre, un recital de guitarra per l'aplaudit mestre Sita: de
la Maza.
El programa estä integrat per selectes composicions, entre les quals
figuren "Sonatina", "Caprici ärab",
"Evocació", etc. També interpretanä
les catalanes "La filla del marxant",
"El testament de rAmelia" i "El

i enlletgida per les desgracies,

que n'ha passat de seques i de verdes, 1 sobre l'honor de la qual tothom pot dir la seca. No té Madi al
sen costat; és una pobra desgraciada,
pe pa és una santa noia.
A la dispesa hi viu un tristissim
senyor Barranco. vidu de poc. amb
un nas deforme i amb una llengua
empellegada. Aquest Barranco sent
una honesta inclinació eers la pobra
dispesera. Pera, ve/ aquí que un xicot ric i tarambana, que es diu Speranza, enamoradis cada tres per quatre, amb l'amenaza continua de fer
una bogada, que per a ell és casarse, decideix casar-se de broma amb
la pobra dispesera per no caure en el
perill de casar-se seriosament amb una
noia del seo braç que renamori de
debò.
Aquesta mena de profanada) del
matrimoni és du a terme entre gran;
protestes i grans xibarris: la desgraciada Sabatina s'hi ave. No hi haurà
entre ells vida marital; la noia viurà
en una torreta que li regala el senyor Speranza.
En el segon acte el senyor Speranza es vol casar de debò i s'empenedeix del casament que ha fet de
broma, però la seva dona de per riure el vol salvar; es pot maullar el matrimoni perque no s'ha consumat.
1 aquí ve el punt d'audacia, el moment escabrós de la comedia (me Pirandello el salva amb molta gràcia i
dignitat. El senyor Speranza no creu
que es pugui probar la no consumació
del matrimoni, yergue no creo en la
virtut, en la puresa de la seva dona
de per riure.
Però Sabatina és una noia pura
el senyor Barranco, que abomina d'aquell matrimoni fet de per riure i
que es vol cafsar seriosament amb
Sabatina, vol fer valdre la prova definitiva que anulli el matrimoni.
Mi ha una entrevista entre Sabatina, el seu mara de brama i el que.
vol éster el mara de deba. La situada és compromesa; Ola de parlar
d'una cosa que no acostuma a ésser
el tema d'un teatre decent i burgès.
El senyor Barranco fa entendre al
senyor Speranza, amb mitges paraules, la veritat dels fets, la positiva puresa i honestedat d'aquella duna que
el senyor Spertuiza la va treure del
sofriment com si fos un fregall.
I Speranza, en assabentar-se d'aixa
que a el Ii sembla extraordinari, en
veure loe Sabatina amb la vida de
cene i amb la tranquillitat sha anat
rejovenint i embellint, i Ii sembla una
altra dona, fresca i encisadora, que
11 fa neixer una gran passió, acaba
consumant seriosament i "molt seriosament aquell matrimoni que hacia
contret per riure i per Murar-se di
matrimoni.
I el pobre senyor Barranco se'n va
umb dos pams de nas; amb el pan/
eatural i amb labre patri de la seca
situació desairada.
Aquesta és la comedia de Pirandello, àgilment moguda, amb un cert interés teatral, pm') d'una humanitat
, una mica estirada pels calyals.
He de contestar que la traduce/e,
d'En Milläs - Raurell em semblà excellent. En Milläs ha trobat una 'lengua natural i flexible, un bon to de
dialeg, on les paraules tenen la frescor que han de tenir i on cap mena
d'estrangerisme ens molesta l'orella,

D'ençà que va traduir Fans y, de
Gerome, i els Koramasov, de Copeau,
En Matiz ha guanyat un cent per
can com a estilista de teatre i com a

dominador del catalä.
La interpretació de la companyia de
Romea Es de les mis amables que hem
viit aquesta temporada.
L'Eszeratee Ortiz va fer una creae16 molt intelligent i molt justa de

k

Sabatina.
Ja Cunees doall

vas

'
Me):
La depressió mediterrania s'intensifica i produeix
mal temps, amb forte' nevaden a tot Franca i pluges a Andalusia. Ha baixat notablement la temperatura a tot el continent europea, degut als venta
generals

del Nord.

1.589; desinfeceions equivalente

gran vivacitat

. g. VENTS SUPERIORS, A BARCELONA. (Sondatges de l'atmósfera 'lime, a ies
250, 500, 1000, 1500.
Altitud, metres:

Direcció:,
yelocitat m. per segon:

,
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DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
r OBSERVATORI METEOROLOGIC
Mores d'observaci6: 13 i x8 horca
7,

L'ESTRENA DE "LA LEYENDA
DEL BESO"
Sala fixat per a l'estrena definitiva d'aquesta obra la funció de diva-aires vinent a la nit.
COMIC
Demä, dijous, se • celebrarä la fancid a benefici del primer actor i director Mantel Rojas, el qual el dedica al' Gremi Catalä de Propietaria.,
i Indas:dala i al palie en general.
Es representará "Sangre gorda",
"Vida alegre y muerte triste", de
l'Echegaray. i el sainet català "El
carro del vi".

CROMA DE CULTURA
CONFERENCIA DEL DOCTOR
• SIMARRO
Dissabte passat, a la nit. el doctor
Antoni Simarro i Puig doni una conferencia sota el tema "Les darreres
reformes de l'ensenyança que ha fet

el Govern d'Italia".
El doctor Sanaren, després de fer
constar el gran interés que revestia
el tema, donada la importäncia de la
reforma cultural duta a terme aquests
darrers temps a Itàlia. afirma que no
és erou coneguda entre nosaltres. El
feixisme dedicà una atenció especial,
ja en els primers moments seus
a tots els problemes de cultura. Va
definir la personalitat del ministre
Giovanni Gentile, autor de l'esmemada
reforma, com a filasof i com a horno
d'experiencia en coses del magisteri al
qual s'havia dedicas durant trenta
anys, i exposi a:1M claredat l'espera i
la forma de les actuals disposicions
referents a rensenyança a Italia, després de la reforma feta per Gentile i
implantada mitjançant diversos decrets
del Govern de Mussolini, promulgats
durant rany 1923. Fea restallar cl
caräcter total i orgänic que distingas
aquesta reforma admirable.
Dels tres graus en que esti dividida
rensenyança (elemental. mitjä i superior). exposà en detall l'ordenament deis
dos primera Referint-se a lame_
nyança elemental, féu notar amb termes molt precisos el compte i rexquisidesa amb que tetan fets el; programes d'estudis que. amb tot i tenir
carácter d'indicad() de materies, ateneo amb gran interés el desenrotllament psicolagie del noi,
les nocions fumes de la religa ./ i
patriotisme i es captenen, d'una manera especial, d'estimular el seu esperit
i la seva capacitat d'actuar dintre tots
els ordres de la vida. Són també alta!rala estima/1ns per 'al mestre, al qual,
per altrá part, concedeixen una gran
Ilibertat en affma a procediments.
Exposà la manera com es resol en
les escotes la qüestió religiosa, declarant obligataria rensenyança de la religió catòlica. Indicà també que encara
que es prengui l'italià per base de
l'ensenyament, es respecta i fins en
casos especials CS fa obligatori rensenyamcnt de l'idioma distint de ritalii(
que predomini en la regió, en l'Alt
Adige i en la van (l'Arma, per exemple.
Analitzant les materies que constitmixen nensenyança elemental en els
seus diversos gratis, pos?. de relleu
l'extraordinari mera que distingeix els
programes Gentilians i l'altura d'esperit que els ha sabut inculcar el
seu autor.
Descrivi l'ensenyança mitja en les
seves distintes branques: Gimn às-lac eo, Liceu Cientific, Institut Tècnic,
Institut Magistral. Liceu Eeminal i
Escala Complementària
Alluda de passada, detalls, com rüs
del Cincmatagraf, que el ministre recomalia molt, reconeixent-lo un excenefa procediment pedagagic, i a l'en.
senyament de nens deficients, cecs i
sords-rauts que, que és obligatori.
Per demostrar rinteres creixent que
té a Itàlia el problema de la cultura(
cità el cas del Municipi des Mili, que
en obres d'aquesta índole no ha fet
cap economia ja que, en el pressupost
vigent passen de piro peo Urea la

quantitat que hi Es destinada.

Inspecciona per diferbnts
conceptes, 1.09'; reinspeedons,
85; defuncions per malaltia infecciosa, registrarles, 399; maleas infecciosos registrats, 349;
hospitalitzacions interessades,
4; tramitad(*) de multes per resistir-se a vacunar-se contra la
verola, 24; ordrea de vacunació
contra la verola, trarnitanee,

El cel Es seré a la regid Pirenenca i núvol a la
resta de Catalunya, .amb boires a Lleyda i plana
de Vich. Les temperatures mínimes són molt baixes
a tot Catalunya, havent arribat a o graus sota zero
a Puigcerdä.

TIVOLI
A hendid del Sindicat Professio-

nal de Periodistes, se celeCarä demä. dijous, a la nh, un festival artistic que es desenrotllarà sota el següent programa:
E—Represe:nació de Fopereta en
dos actes i tres quadros "Los calabretes", per la companyia del Tívoli.
la—Lectura de poesies pel gran primer actor Ricard Calvo.
3.—L'eminent tenor Emití Vendrell
cantara els• trossos mes escollas de
"Don Joan de Serrallonga" i de "Doña Francisquita".
4. —E1 gracias entremés "Pa que
la viä usté habla", per la companyia
del Non. *
Completaran el programa la notable
canesnctista Candelaria Medina, la
parella de ball **Lou et Janot" i la
dansarina Georgina Violeta ,

pesa abigarrada, amb personatges bumils i tarats, professors, escrivents, estudiants, gent trista i curta d'armilla.
La dispestra és ura pobra noia, Te-

1

Ola 19 febrer de 1924
s. ESTA? DEL TEMPS A CATALUNYA, A
LES DEL MATI. (Obsercaciona de la Xaras
Meteorológica catalana, comunicad« per alelen):

z. SITUACIO ATRIOÜBRICA GENERAL A
LES 7 DEL MATL (Obseimaciona d'Europa, Nord
d'Aldea i rAtjäntia, »badea por tolde:ea. Has.

l'Institut Municipal d'Higiene.
durant el proppassat mea de
'gener es practicaren els següents servels: • -

nictre".

Speranza.
L'autor presenta al palie una sis-

baida

SERVE1 METEÖtiOLOGIC DE CATALUNYA

Baròmetre a zero i al nivell de la mar: 7537, 75 1 7, 753' 1. — Termòmetre sec: 53, 6'3, 4'8. — Terina:mere humit: 3'3, 3'9, a. — Humitat (centéssimes de saturació): 69, 65, 87. — Direcció del vent:
NNÉ., N., NE. — Velocitat del vent en metres per segon: 3, 3, 5. — Estat del cel: quasi tapat, tapat,
plou. — Classe de núvols: strats-cúmuls; alts-strats; nimbus.
Temperatures extremes a l'ombra
Illäxinta: 6. — Mínima: 45. — Minima arran de terra: 2'4. — Oseillacia teinometrica: 2. —
Temperatura mitja: 5'5. — Precipitació aiguosa, des de les 7 hores del dia anterior a les 7 hores del
dia de la data: o'o milimetres. — Recorregut del vent en igual temps: 201 quildnetres. — a Observacions particulars: pluja a la tarda.

—Tant-de-bo — digué. acabant
conferencia—que l'esforç d'Itälia trobes ressò, a no tardar, ed altres palsos'
En acabar el senyor Simarro fou
molt aplauda i rebé felicitacions del
públic selecte, que l'escolta amb gran
interes durant la seva conferencia.
Entre les persones que hi assistiren
recordem la presidencia de l'acte que
era constituida pel censo] d'Itàlia,
comte Mazzini; el president de la
Mancomunitat, excellentissim senyor
N'Alfons Sala ; l'alcalde, excellenCssim senyor En Ferran Alvarez
de da. Campa; el doctor Itfenacho,
en representació del president de la
Diputada; el rector de la Universitat,
doctor Martínez Vargas; el degä de la
Facultat de Dret, doctor Sänchez
Diezma; el doctor Algarra; el president de la Societat Italiana Dante
Alighieri, enginyer Pietro Feria; reaalcalde; el doctor Banqué, represeatant
de la Comissió de Cultura; els catedräcties doctors Cuellos Cabos'. Algarna, Mir. Latorre. Bosch i Gimpera;
els senyors Ainaud, director de l'Assesoria tècnica de la Comissió de Cultura, el doctor alias, el doctor Alzina,
el doctor Agell i molts altres mestres
nacionals.
L'acte es velé distingit per la pmsacia de gentils dames i senyoretes
que hi donaren un bell relleu.

INSTITUT FRANCES
nema tindran lloc, n l'Institut
Francés (Consell de Cent, 338)
dues conferencies de cultura.
Una, a carrec del senyor
Lambert, de sis a set, sobre el
tema "L'art gòtic". L'altra, del
senyor Dwelshauvers, de set a
vuit de la MI, sobre "La morar
contemporània".
Aquestes conferencies són
públiques.
EDUCACIO MUSICAL A L'ESCOLA DE MAR

Foil celebrarla, divendres al
medí, a l'Escota de Mar, Inlintament i per proporcionar als
petits alumnes uns moments
d'esbarjo i de joiosa espiritualit at, una interessant sessió musical. seguint el pla que el mesIre Joan Llongueras tan encertatiament ve realitzant en les
eseoles del nostre Excm. Ajuntament.
L'esquisit violinista N'Enrié:
rtoig, aeompanyat pel mestre

EL LECTOR DIU...
LA MUSICA .4 L'ESGLESIA
Sr. Director:
La Santa Seu de Roma un jorn india la necessitat que en els actes
túrgks nomes tos usas el cant gregorià; aixi mateix en els actes extralitúrgics hom baria d'emprar una música seriosa, discreta, en consonància
amb rauteritat del temple.
D'aquesta manera quedaven trencades les "funcions" al so de musiques
sorolloses amb grans cants i veus de
falset, instruments de metall, fragments d'apera i àslhuc algun vals romäntic sonat a l'hora mes culminant
dels Sagrats Oficie.
Sembla, perä, que la persona que
fa de mestre de cavila a la parräquia de Sant Just ha oblidat un bon
tros aquestes disposicions. Si us volea
convencer, aneu-hi un dissabte al vespre i entre estrofa i estrofa del Virolai sentireu bells fragments de música un si és no és d'envelat, freda
i pocasolta.
Pare Cases
LA LLEI SECA AL TRAMVIA
Sr. Director:
Joan Sacs un dia escrivi un reeixit
i deliciós artkle, parlant del tramvia;
encara en retardo aquella mi del cobrador, talment una pota de gallina,
que s'atanea sòrdidament fent remoure el bitllet.
Peda estic segur que el nostre Sacs
no ha tingut encara ocasió de presenciar el que veiérem l'altre dia.
Un rranivia de la Creu Roja, amb
molts pocs passatgers (cosa excepcional); el cobrador, segurament empès
pels vapors alcohòlics, es donava als
plaers de la dansa i feia tota mena
de ximpleries.
Li sembla be, Don "Mariano? Cal
que molt aviat imposi entre els seus
subordinats la Ilei seca.
Josep M'insana I Cuatrecases

HOYES RELIGIOSES

Quaranta hores: Església de
Sant Cugat. llores d'exposició:
De les veri t del metí a les sis
de la tarda.
Cort de Maria: Avui es
fa la visita a Nostra Dona de
Llongueres, oferf a la mainada, (a Guia, a Santa Mònica.
que esuoltava emhadalida i amb
— Comunió reparadora: Esuna atenció verament corglesia parroquial del Carme.
prenedora, una d_e les mAs fa— Vetlles en sufragi de les
mosos sondes per a violi i plaanimes del purgatori: Torn de
no (le Schubert, i unes elegants la Verge del Perpetu Socors.
danses :In g leses de Rovenseroft,
DEL BISBAT
el eelebrat missie verdear/Dele.
I.'art delieat d'En Roig i la
Divendres passat, el distinbella mileira tan amoroeament git prevere mossen Agusti
ada. cap, iva PIS in- nill i Poblet preng,u8 possessió
fante. nens 1 nones, que no os canónica dert benifet fundat ara
eanamen &dandi!, A Ibm toril a l'església parroquia! de Sant
oll., olsn rol ils cleixobles de l'E:a- Vicens de Sarria, sota radvocola, cantaren, dirirzils pel son
nació de Sant Josep i Sant
most no Joan Tomas, i en o b
Franeese.
gentil--sequial'rt n
Despees de llega ed document
mont PIS flaVill deleetat nrab pl pel secretari conciliar, doclea
ranrnns
populars
set] art ,
tor Salvador Carreras, amb
"Els erentrahandistes" una de formalitats de rúbrica, li do/PA seccione de !mis. "Sant, Rana possessió el secretari de
mon" les seccione de noies, i la cambista i canonge d'aquesta Seu
caneó francesa "L'Esrlopb" tole doctor Boada i Campe, actuant
nleg ate. resonl remarcable la de testimonis el reverend Joan
bona omissi./ de ven, la coya
Bassany, rector de Sarria, i
perfecta afinarte 1 el bon gust
mossisn Eudat ld Serra, director
amb mi?) canten.
Finalment, tote els alumnes del Foment de Pietat Catalana.
Assistiren a la cerimònia rede l'Escota itrferpretaren meravellosament "T.tt Festa dele ligiosa, ultra els germana del
nou beneficiat, senyors Lluciä,
lIPS/1". del mestre Llongueras,
amb una naturalitat, amb una doctor Mufa 1 mossOn Josep,
els rectors de a Bonanova i
PM 1 amb una grlicia
Sant Just Desvern, la Comuni••

tat de Sarr:ä, el personal de la
cüria eclesiástica, de la ac erefuria de Cambra i del Foment
de Pie/al Catalana, i aliases personalitats i nornbrosos amics,
que donaren a Pacte carácter
de veril:11910 solomhilat i pale-

' 6-7.618 metres quadrats; serveis de desratització, 4; robes
desinfectades en les estufes,
1.660; robes reinbades, 1.255;
robes destruides als forns crematoris, 171.
EL LLOGUER DELS LOCALS
MUNICIPALS
El Bogues' dels locals que té
arrendats l'Ajuntament, corresponente als mesos de gener, febrer i mere del corrent any, es
pagara a la Dipositaria municipal del 20 al 25 de l'actual,
de deu a una.
PER TENIR LES BALANCES
DESNIVELLADES
A proposta de la presidencia
de la Comissió sie Provelments.
l'Alcaldia ha imposat una suspensi) de venda durant qualre
dies a Agustí Portell, concessionari del lloc número 279 del
mercar, del Porvenir, per tenir
les balances amb un desniven
de 25 grams en perjudici dl
públic.
COMPLIMENTANT L'ALCALDE
Han complimentat l'alcalde,
senyor Alvarez de la Campa: la,
noca Junta del Ces de Serenos;
l'alcalde, de Reos, senyor Enric
Oliva, acompanyat del seeretari
d'aquell Ajuntament, senyor
Baltasar Segú, i del delegat governatiu a la dita població, senyor Salvador Mena; el president Cle la Unió Gremial, senyor
Llopis. i una comissió de cenedora del mercat de Sant Antoni
per interessar que l'Ajuntarnerel
no concedeixi amb loseta freqiiencia, per restallar perjudicial als seres interessos, permisos per al canvi d'artissles
els !loes de venda del dit mercat.

saven lea moltes sitnpaties que
mossen Cteiiill arreo es ta guanyades per les secos bondats.

LA 3IISSA DE SANT JORDI
Dissable vinent, dia 23, a les

vuit eRl mati, se celebrara a la
capella de Sant Jordi, de la Catedral de Barcelona, la trailimissa Saht Jordi. a
la qual assisteiten tants fidele
bareelonins amants de les santes tradicions.
PELEGRINACIO A TEnnA
sANT.n 1 ItOMA
El Grifa» (le rOrdre elet Cavallers del Sant Sepulcre, Ca-

p1101 d'Aragó, organitzador
la pietosa pelegrinació als
Sants Unes i a la Cinta!, Eterna, per notÍCiPS rebudes deis
seus eorresponsala a Palestina,
ha sabut que aquesta pelegrinarió coineidira a Jerusalem
amb dues anees importantiss.imes: la franeesa i la italiana,
preparant-se anal) tal morir' feates molt solemnes gne donarais
major encía al via!gm.
Ros prega Cranite que as-

sabentern a quant S han inanefestat desig de formar part de
la peleg,rinació, que no esperin
el termini maxim assenyalat
Icor inscriure's, sitió que ho fasin lo me t e aviat possible, per
al el e facilitar 'el treinell d'aquell, en especial en el re ferent als passaporte.
Dernanin-se detalls i informes a la Residencia de rúa(leo, Nostra Drena de Pompeia,
Diagonal, 350; "La Hormiga fle
Oro", placa de Santa Anna, 26;
Editorial Poliglota, Pel M'yo!,
8, i Llibeeria Subirana, Portaferrissa, 14.
CINOUE ANIVERSARE DE LA
MORT DE MOSSEN CL.-SCAll
dia com densa tara cine
anys que ens deixa\ a el recerend doolne Frederic Clasear,
precere (que de 13,; 11 sin). La
seca paraula, la seca ploma.. el
seu gest. estimulants i guladore, sein avui mes enyorals que

mai. Es per aixa que els

ecos

anales, els qui eneara li guarden
voluntat, li dedicaran denla. dijotas, dia 21, de dese a dot ce,
quatre misses ande ofertori,
la ca p ella cilla de la Miraeulosa,
de la Casa de Caritat.
"In pace cum Sandias".

Del Municipi
L'AIGUA DE MONTCADA
La Direcció general dels Ser_
veis liscnics, municipals ha dirigit una comunicada) al Gran
aletropolitä de Barcelona en earregant-li que s'apisonin mesh
especial cura les terres en la

zona rin lii ha la canonada
gua de Montcada en reomplir
l's'tlt ma part de la foradada
construida a la reforma, amb
1'01qm- te d'evitar - hi ruptures i
dislocacions.
UNA ESTADISTICA DE L'INTI_
TUT MUNICIPAL D'HIGIENE
Segons estadtstica facilitada
a l'Alcaldia per 'la Direcció de

DE

FORA

YEINEASINI
Celebrant la ylotbelg
En homenatge als .camizaeet
de Catalunya del Grup B,
camp del Terrassa F. C. 814
efectuat diferents festes esas»
tices, consistents en llanta
ment de disc, partit de feo'
entre el segon equip del club
una selecció de jugadors dei
Clubs de, Terrassa, cursa fe

Ein

civ

EL'

SOB

epe4r0x0a, nllaent ireasmernei
151e0u
, 0,0salilltes t rdes'
ale pos. 100 . metres llisos, i salta
calçada. Al final es bailar%
sardanes.
Els premie els han obtinge
en la forma següent:
Disc, primer, Francesc Ae.
gemi, del Centre de Dependents,
a 21 motees.
Segon, F. Aligué, del Centra
Excursionista, 20 metres.
Tercer, J. Pauls, del Centre
Excursionista, 20 metres.
Carrera de velocitat a 110
metros:
Primer, F. Argemí. del Cena
Ire Dependents, 11 segara
4/5: segon, J. Pauls, del Ces,
Ire Excursionista, 12 segons.
Eora dve5concurs, F. Roig. lt

Et
(vital

Ei
ver
refer
rnals
portz
De

segons

Salt d'alcada.—Primer,
quel Honda, del Centre de
pandents, 1 metre 52; sepas'',
Soler, del Centre Excursionista,
1 metre 50: tercer, J. Paloma,
del Crup Municipal, 1 melase 53,
Tres mil metres
mer, Vicents Fraga, del Centra
Excursionista, 10 minuts 27 sa.
gons 1/2; segon, A. Maja, del
Centre Excursionista, 10 minuts
32 segons; tercer, A. Lejandro,
del Terrassa F. C., 10 minutstl
segons.
Sis classificats, havent son
til 13 corredors.
Llaneament ele pes. — Primer,
S. Martí, del Gimnàstic
cipal, 9 metres 55 cm.; segon,
F. Argem!, del C. de D.. 9'35.
Salts de perxa.—Primer, E
kRITM Fra ga, del C. E., 2 metres
LI. Feiner,
Vaixelis entrats centimetres; segon,
del C. de D., 2 metres 20 cm.
Vapor Italia "Casiore", d'Ale.100 metros relleu de 100
xandria, anal) elarrega general. tres.—Equip
del Centre de DeArnarrat moll de Barcelona S. petedents format per A. Ubach,
Consignatari, Ligure.
J. Puigbö, F. Argenti i F. Roig,
Vapor italia "Vrneznpla",
en 50 segons i f quinta:.
Valparaíso, andb . carrega geneSegon, Higo', Y. Fra ga, J.
ral i 8 passatgers. Amarrat moll
Montaner i J. Pauls. del Centre
Barcelona
S.
Consignatari,
'te
Excursionista (secció atlética'.
Italia-América.
1.0 )30 metres nitsrxa allistint
Vapor esisanyol "Rey Jaime
—Primer, Pere Pera( del fanI", de Palmes, arnb carreg,a ge/ onista, 5 minuts 35
go
nxscuirs5i.
neral i 99 passatgers. Arnarrat Is reeE
moll de les Drassanes. ConsigExhibició de bou per l'entrenata ni, Companyia Transmedinaelor d'En Saiz i En Trenclis,
ter/santa.
Vaixells despatxats de Terrassa. de futbol amb la
En el partit
Vapor itAia "Venezuela", arista seleceiú terrassenea i el segons
carrega general i transa, cap del Terrassa F. C., han sorra
a tibuova.
victoriosos els segons per tres
Vapor espanyol "Erandio", gola a O.
en hast, cap a Huelva.
Al 'vespre slia efectuat tra
Vapor norure "Activ", en Ilast, banquel al Saló de festes del
cap a Santa Pota.
Cenia e de Dependents.
Vade ha transcoeregut en
mig de gran entusiasme i els
brindis finals han estat cera,
nats tots amb forts aplaudi.
AUDIENCIA PflOVINCIAL
mente.
Han parlat els senyors Sa-s
VISTA DE CAUSES
1,•ancolts, president del Ter.
A la seceió primera, el prorasen
F. C.; Gallach, per la co-•
cessat Nareis Costera Honda
missiö deportiva; Massagua, ea,
va ron formar-se anal) la pena
sollieitada pel fiscal. de quatre pita de l'equip; Mareet i Papel!,
altres
mesos i Ute dia d'arrest mejor i pes is jugadora, i entre
mes ci senyor Sanmartin, que
indemnilzació corresponent.
Davant de la secció segona amb 'paraules plenes d'enlodé
presentat Gasspar Duran i sentiment ha- encoratjat els
Roca, aeusat d'un dehnte ele le- 1 , quipiers per a les vinents Palsions. El fiscal va demanar-li les per poder obtenir el rara
la pena de dos meses i un dia pionat peninsular del Grup
La laula era presidida pela
d'arrest major i 10 pessetes
equipiers i gel senyor Alfons,
d'indemnització.
Per responde° d'uns delictes en representac ió de l'alCald2;
de lesions s'ha assegut al ban- Ell Vancells, president del Club,
qual. a la secció tercera, el XO- i un representant de la prenton Domènec Baralfles Gaife. El
sa esportiva.
fiscal va qualifiertr de faltes
En acabar es Ilegf un teletres d'aquells, i per als dos res- grama d'adhesió del Centre
tants va dernanar per al procesd'Esports de Sabadell, qup
sat la pena de dos mesos i un asser rebut amb aplaudir-acate
dia d'arrest majar i 210 i 281
entusiastes.
pessetes d'indemnit zac
Va ésser una festa de la 01181
guardaren/ grat record pla
ASSENYALAMENTS PER A
.)la deportistes de Terras sa I
AVE!
principalment l'equip que arel)
AUDIENCIA TErtraTom:AL
tanta coluntat i entusiasme 113
Sala primera. — Audiencia. —
salud conquerir l'honrós fitni
Eulalia
alarimstlo
Testimoni:
ele campió de Catalunya
eontra el Bane de Barcelona i
Grup 13.

MO IMENT

CRONICA JUDICIARIA

el ministeri fiscal.—Hospital.—
Major quantia: Glinaent Verdeeguer contra Armand Deigue.
Sala segona.— Tortosa. Menor guardia: Sirneb Garcia vonIra Josep Bengen shea.—Sant Fe_
lici de Llobregat. — Deshanci:

Joma Calco' contra Por: , Olicís.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Secc isl pr i nie' ra. — And i no ia
Un oral per parrieisti, contra

Joma Nisiego.
Secció segona.—Oest: Un
oral per robatori contra Joan
i un altre, per furt, contra Maria Belmonte.

Seeció tereera.—Lloaja: Un
oral, per estafa, contra Josep

Costa i dos mes; una apenarió en causa per estafa, contra
Antoni Viladrich.
sartal per
Barceloneta.
furt, contra Josep López i tres
mes.
f

Ufilo strtvi

ee Sas

Es necia als senyors sede de
la Unid nsrertIva de Sana, ene
asnistelxin a ransemblea general extraordlnäria que tlndri
'Ice avul, dimecres, a les nes
o
do la vetlia, de primera cens
a dos queda de den-catbrl,1
do segona. a! teatro EspanIel
del inca d'Espanyal, per tractor
do la seguent ordre del die:
Elocció de prealdent I dol
cürroos «tanta.
ASSUMPUIS económica, I
Lectura I aprovaold de la 14'
forma d'Estatuts.
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1VIIIITÄR
CAP DEL DIRECTORI HA CONFIRMAT QUE SUSPENDRA LES AUDIENS DURANT QULNZE DIES PER DEDICAR-SE A EVACUAR CONSULTES

AMB ELS DELEGATS GOVERNATIUS
1 COMTE DE ROMANONES HA DECIDIT PASSAR UNA LLARGA TEMRADA A L'ESTRANGER, I PEL MES DE MARC PUBLICARA UN LLIBRE
SOBRE LA GESTIO MINISTERIAL DEIS POLITICS ESPANYOLS DE L'ANTIC REGIM
Reunió del Directori
El Cense! l s'Ita retina a dos
urts dc set de la larda.
5 general Vallespinosa priva excusar-se de donar cap
'erimeia a la premsa, afer .t que no hi harta res d'im,'azit.
Despres, perä, davant la in-theta deis periodistes, digné
2 per primer cap havia assisal Consell el cap d'Estat Made l'Armada.
—Despres — digne — hem
7iat de moltes coses, de molla
rojectes, de molts propäsits,
rò no hem concretat res. Per
ple. hem canviat impresss sobre un projede retal in
nrüfugs i desertors. perh no
.na resolt. També hem pardal
an altre projecte relatiu als
proveiment s. i d'un altre
atin a les gratifirarinns. IninnitzaCions, sobre-snas, ilic le viniese. etc..
4.
ab el propäsitd' unifirar-los.
—Insisteixo—va acabar d'en`,
--ano res d'aixb ha donat cap
iti n tat concret.
EL PRESIDENT DESPATXA
AMB EL REI
president despatxà amb el
:t. ditrant una hora.
VISITES AL PRESIDENT
Apesta nit han estat les darares audiencies concedides pel
resident.
Les visites eón:
El senyor N'Alexandre Lerron per parlar-li d'un desahuei
terrenys. plantejat a la Gran
Casária.
La Comissió de Ceuta i
ha que va a gestionar la i .apitalitzatiú deis terrenys a les
iones de sobirania.
Les Dipntacions de Pontevedra i Madrid. Aquesta darrera
per parlar-li de la dissolució de
1..t;üalde. el president de la
Diptaeió i el bisbe Malaga.
Per »Mar radhesiú d'aquetta
, utat al Direetnri.
L'ex-president del Consell se nr
de Tora, rea-111ictre senynr Fornändez Prida. i
irnsOl d'ESpanya a Berlín.
VISITES AL DIRECTORI
El general governadnr d Mli .
loan senyor Caro. i la eant Mera
fe Monte Arruit. Juana Mar:
007. visitaren el general Jorlaso.
zoneral Vallespinosa ol
ol
r,t s-seeretari de
Ju s ticia i una emitís-si()
5 Pontevedra que li anà a parle del problema deis fors.
El general del Directori setter Mayendia. fou visual pel
v e nerat d'Estat Major senyor
CnnInn.

IN general Ubillagn vis-Mi els
t^ural. Mustela; i Nouvilas.
LES. TASQUES DEL GENERAL
PRIMO DE RIVERA
A un quarts de sis arribit a
P •osidencia el general Primo
to Il.vera.
1.tatie ais periodistes que ha Ci en alguna periinlies
t omentaris de Testranger amb
Set ion d'haver estat suspeses les
atalièneies durant 15 dies.
—No té res de particular
Celia, perquie he de
Parlar aquests dies atan eta delegals governa ius.
—Quan es facilitarä la nota
Co lativa als delegats governatius, que.ahir s'anuneiä?
--No ho se, perrita,. rom he
dit abans. he de rebre ele delegots, Drei resultat de l'entrese'n facilitarà la nota ofinoSa.
El

problema deis lloguers
a Barcelona

El president de la Unió Gredoial de Barcelona i delegat reg ional per a Catalunya i Dakars de 'la Confederació Grelij a! Espanyola. senyor Non'!
Llopis, ha visitat el sots-secrelari de Gräria i Justfria, expoto nt-li la situació en que es
! roben gran nombre de comerfi ords i industrials de la ciutat
! fetat. degut a les exigéneies
Ininstifirades de molts propie'seis de finques urbanes , 1 com
q ue s'lla produït una justificarla i ndignació entre les classes
to orsantus . que anhelen que
?^se lgui d'una vegada el prol e ona deis Ploguers.
, Es donà compte pel senyor
theta al snts-secretari de 11118
•eit erades demandes frumeula48 1 dels projectes elevats at
b irez;e:-; per a la soiae:ü d'aafer.
Rl sots-secretari afee la se% tooperaeld.

UN ELOGI DE L'"A B C" AL
AL DIRECTORI
següent
L'''A 13 C" den
"Eis petits comentaris que
es fan aquests dies a les columnes deis periòdics i àdhuc
els brindis d'algun banquet. sena
aquests: canvi de política i acabament de la previa censura.
Per a nosaltres es un deure
informatiu recolfir els pensaments que dominen les ailtes
esteres governamentals i creiem
interpretar-lo diem que aquestes aspiracions no poden ésser
satisfetes en aquests mnrnents.
Per demanar ei restabliment
de 'la Ilibertat de l'emissió del
pensament p ernil hi ha un fonament aparent que exhibeixen
continuament els sollicitants, i
és l'aplaudiment amb que els
periòdics acuiten les resolucions del Govern actual i lenergia trajertbria que segueix."
A continuad/5 fa un xardords elogi del Directori. i diu qua
la premsa, per les conveniències poliCques, potser no ha
recdllit Caribe l del poble.
Diu que el Direetori no pnt
donar la !liberta( al pensament
i a la critica. perque Inrnarien
una pila de coses passades ja.
Ele darrers espeterners del separalisine trobarien manera de
remocen els baixos fons socials,
eteetera.
Fer cada dia una censura
menys rigorosa. estä be. Peró
suprimir-la. no.
Araba tornant a fer un elogi
del Direetori.

DEMA ES NEVRA LA CAUSA

PEL COMBOI DE TIZZA
La Sala de Justicia del Suprem

de Guerra i Marina es reunirà dema
per veure la causa seguida ami) ritotiu dei comboi portar a Tizza.
Hl concorreran tots els censellers.
Presidira el general Aguilera.
Es conseller instructor el general
Benlloch.
Es fiscal el general Garcia Moreno
i rector de la causa l'auditor de divisió senyor Cabezas.
Els defensors sOn: el general de
Irrigada semak Saro. defensor del
general Cavalcanti: el coronel senyor
Ruiz Fornells. el general Tuero: el
coronel Martínez Pifieiro. cl coronel
La Canal, el coronel León i el coronel Sirvent.
ADJUDICACIONS DE SERVEIS
La Gacela publica les segiicnts disposicions:
‘'ist el resultat obthigut en la
eubbasta dr Ics olores de reparad?, i
explanació i kern del, quileunetres z
al 4 de la carretera crArcnys de Mar
a Sant Celoni , provincia de Barcelona,
aquesta direcció general ha tingut a be
adjudicar definitivament el servei al
millor postor senyor Francesc Sala i
Miró. vci d'Arcny5 de Mar, provincia
de Barcelona, el 9:tal es compromet a
rcalitzar-les amb subjecció al projecte
i en els terminis designats en el plec
de condicions particulars i econòmiques traquest contracte, per la quantitat de 52.000 essent el pressupo,t de contracta de 54.31 4 . havent
l'adjudicatari d'atergar la corresponent
escriptura de contracte davant el notari que designi el &ea del Collegi

notarial de Madrid, dintre el termini
d'un mes, a comptar de la data de la
publicació d'aquesta resolució a la
Gaceta.

Idem íd. id de les obres de reparació, explanació i lene dels quitómeres 2 al 12 de la carretera de Sant
Fructuós a Berga, provincia de Barcelona, que se li adjudiqui definitivament al senyor Antoni Rumeu i Freigra, ve: de Barcelona, per la quantitat
de 180 768 . 14 pessetes.
ldem la dels quilòmetres a al ro de

la carretera d'Igualada a Sitges..prosimia de Barcelona, s'ha adjudicat al
senyor Josep Cebreiro Croitino, va' de
Lleyda, per la quantitat de 17p,000
pessetes.
NOMENAMENTS

DE REGISTRADORS
La "Gaceta" publica reials ordres
nomenant registradora de la prople.
tat: de La Bisbal el senyor Josep
Mosquera i Alear Reyna. que serveix el de Monovar; de Tortosa el
senyor Joaquim Gil de Vergara i
García, que serveix el d'Oriola; i
de Borges el senyor Angel S. Arnaz i Navarro, que serveix el dc Balpanas.
MANIFESTACIONS DE L'ALCALDE DE MADRID
En rebre lalcalde els periodistes els
manifesti que hama estar aquest mati al ministeri dc Foment acompanyat
del senyor balite per gestionar. prop
del sots-secretari de resmentat departament ministerial, la resolució del seguents assumptes:
Primen—Que siguin tornades a FAjuatament les quantitats que avanea
i que ascendeixen a mes de dos milions de pessetes amb motiu de les
obres de sanejament del sabsól.
Segon.—Que les obres que (oren
suspeses per Reial ordre de 5 de gcner es comencin de soguida. Aquestes
obres són les de sancjanient del subsól de l'extra - radi.
El senyor Alcócer lia afegit que hacia trobat una exceNent acollida per
part del sots-secretari de Foment.
Va acabar dient que no havia procedit al nomenament de la Junta local de l'Escorxador. perquè hacia tingut noticia de qui pel ministeri de la
Governació es procediria aviat al nomenament <runa nova Junta de Frovciments i que, per tent , hacia cregut inútil fer la designació.

LENSENTANCA DE LA REL! (110 ALS INSTITUTS
Uni dels punts ja discutits

de
la reforma de la segona enseIt Ymna q ue e s ta elaborant el
ple del Consell 11 . 111S(I'llfell 'i PU_
Rlica. és el de rensenyanett de
la religió als Instituts.
En pro de l'obligatorietat
questa ensenyanca votaren 21
consellers. Tres s'abstingueren
cine votaren en contra.
TERCERA ASSEMBLEA DE LA
PRENSA CATOLICA
El cardenal primal ha publicat la convocatòria de la tercera assemblea tarional de la
premsa católica, que tindrà lloc
en la primera quinzena de Jun.
a Toledo • T'Infra un earacter
eminentment pritctic.
El Comitb organitzador re-

dactarà el qüestionari t el reglarnent. que se sotmetrà a la
Junta general que se celebran.

LA CARPANTA sop as ELS

IHIDEae atab

mamados a

veme persones mis.
A la Gasa de Socors se'tt ou'El Imparte)* emitiese la sen
t* mte de quinte.
~paya sobre els marco.
COM ES PAGA LA BONA
Diu que el dret dtspaoya, davant
INTENCIO
d'Alemanya, él tan sagrat Com el de
Burgos. — A con/HM/mol
qualsevol altre Estat Afegeix que
donat a Alemanya tres milions d'estar dividits els sindicats
i es demana que siguin tornara, re- agricoles de la població, s'enconeguent-se aquest deute. En tot taulä una liuda en da que retes, el Directori pot prendre repre- sultaren ferits el caporal de la
sities. De moment es podria fer que guardia civil i el tinent d'alcalIce butaca espanyoles no cotitzessin de senyor Bustos, que intenta(Rol*, obligacions ni valora alemanys. ren posar a to els ladras mama
exaltats.
L'ASTRONOMIA I LA NEU
EL SENYOR PALACIO VALDES
Ve't aquí que am motiu de la neDIMITEIX LA PRESIDENCIA
vada que ha caigut a Madrid durant
DE L'ATENEU
aquests dies alguna periòdics han
Ha dimilit la presidencia de
dirigit censures, en to mig irònic. a l'Atene u el senyor Armand Pal'Observatori Astronòmic de Ma- lacio Valdés.
drid perquè en les notes facilitades
'La fonamenla en el que ocordiáriament a la Premsa no s'ha par- regué en la darrera reunió celat de la nevada.
lebrada per la secció de CiènEl director de l'Observatori Ascies Morals Mitigues, en la
tronòmic ha adreçat una carta als
quid — diu — vicié que no ha
esmentats perieulics justificant el aconseguit separar de l'Ateneu
procedir del centre cientific que diriles Iluites politiques, cola degeix. Es cert—diu l'esmentat direc- sitjava.
tor—que aquest centre fou astronetLA DELEGACIO DE FINANCES
sitie i meteorológic, però d'ença de
DE BADAJOZ
'506 que l'Astronòmic se separa del
En virtut de l'expedient goMeteorológic, esdevenint dos centres científica independents en ab- vernatiu formal per la Delegacid d'Hisenda de Badajoz, per
solut.
depurar anormalitats observaEl comte de Romanones des, da 'Gaceta" publica una
R. O. en la qual s'apliquen sans6e'n va a 'estranger
rions o se surpen (Templen i
El comte de Romanones farà molt sol a diversos empleats.
anunciat
aviat el seu
viatge a l'es- ELS COMERCIANTS DE MAtranger.
DRID AL PRESIDENT DEL FOMarxarà per Barcelona.
MENT DEL TREBALL
S'estará' molt de reuma a Testranger.
S'ha elevar al Directori un cscrit,
En el mes de mare el comte de en representació de les principals caMARCS

Romanones publicara un Ilibre intitular "Las responsabilidades del regimen antiguo. — Lt España de ayer y
la de hoy".
Consta de 300 Peines.
Es un estudi de la gestió realit-

zada en tots ets departaments ministerials pels polítics de l'atine regim.
Tambe està traduint una obra del
polític frances Barthou intitulada "El
Pulirle", on s'estudien les condicions
que han de tenir els hornee que actucn en política.
Portarä un próleg del mateix comte de Romanones.

ELS VITICULTORS
Logrono.—Snia celebras una
assetnblea de viticultors, apio_
vant unes conclusions
D'aquestes enticlusions cal
esmerilar els aeords: que es
d'alcastigui fortament
cohol industrials en els vine.
Suprintir rimpost sobre el ~silla dc Vins. Descans dominical i jornada mereantil als despittxos de vine al detall. Denúncia dels traetats perjudidieta.
ELS EXPORTADORS D'OLI
Han estat a la Presidencia
unes nombroses eórnissions
d'exporladotts d'oli de Sevilla i
Catalunya.
Purament han fet una consulta al general Puig del Portal. Demä el tornaran a visitar.
UN.1 B03IBA AL CALIU
Lugo --.\l poble d'Arganil,
mentre eren a la cuino els genmans Senil Genoveva i Josepa Valeikeel, el primer tinguP
l'ocurrillCia de Ilenear una
bomba al toe. La bomba l'ha-

via robada de casa d'un pirotecnic.
L'arlefacte explotä. ferint
gretttnent a tots tres germana.
UN GOS BEN ACTIU
Corunya.—Anit. passatla un
gos—qui ho diria! — sembra el
pitnic i l'alarma a la pohlacid.
El gos setnblava rabiós i va
rnossegar en poca estotra a diverses persones que transitaven pel centre de la poblacid.
Une guärdies de seguielat
van perseguir l'autor de l'alarma tirotejant-lo fins que el van
ferir, i encara ferit i tot va ob-

ses de comerç de Madrid, contestant
les dades que el president del Foment
del Treball Nacional donà a la publicitat respecte al róssec del comerç de
Franca.
En el sen telegrama es limitava a
citar les xiíres, confonguent els milimo de pessetes en milions de franca.
De manera. dones, que variava en absolut les xifres.
Aquest incident i les suposades
adhesions a la seva política protcccionieta i monopolitzadora constitueixen
un metiu eloqüent de la manca de
sinceritat que amb tals elements actua
en aquests afers, sense altra iinalitat
que desorientar al Govern i a la opinió pública.
Titila durament de no éster exacte
aquelles xif res.
EL PROCES DELS ATRACADORS DE SARAGOSSA. — LLETRA DE BARCELONA
Saragossa. — Durant tota la tarda
ha continuat treballant el jutge
q m enten en el procés deis atracadora.
Li ratestat que serveix de base per
aquest procés ens consta que hi figura
una Iletra rebuda de Barcelona per un
dels detinguts. contestant a les que els
atracadors enviaren a aquella ciutat.
En la Iletra es din que es tingui
molla cura i que meditin be el que van
a fer, indicant el pro i el contra, i que
tinta cura també que els temps no
són propicis per a aquesta classe d'emprescs.

ELS TE
gSPECTACLES
Gran Teatre del Lima
Avui, no bi ha (unció. Demà,
(unció 49 de propietat i abonament, a les nou. Estrena a Espanya de la Ilegenda dramatice,
música de l'immortal mestre
Dvorak, Ruealit* (L'Ondina),
per la célebre companyia tiecoslovara. Decorat, vestuari,
atres. sabateria, perruqueria,
tot nou, propietat de l'Estat
txec. — Diumenge, tarda, Tristany I — Pròxima setmana. últimes funciona de la

temporada.

Teatre Català Romea
Telefon 3500 A

setes.

EL VIDU TRIST
Tres hores de broma continua.
Nit. el gran exit de da Vetllada
Selecta:
EM CASO PER NO CASAR.INE
comedia en tres actes, de Pirandello. Butaques, a dues pessetes. — Dernä, tarda, especiaeles per a Infants. El formidable (ah, d'En Folch i Torres:
Una vegada era un pastor...
tres actes i deu quadros, triomf
de l'autor, de l'escenògraf i dels
artistes interpretadors. Xardorosos aplaudiments a la Sortida del Sol, al rapte de ies Migues,- al paisatge Wateau de
i a la catästrofe del pont.
Preu popular. Nit, Tertúlia Catalanista: Em caso per no casar-me. — Dissabte, debut del
genial Enrio Barrita: Terra balita, del mestre Guimerà. Es des_
patia a comptaduria.

..repebop000ffloaamoom
Teatre Barcelona
Quite, grane ncerts
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TEATRE TIVOLI

Gran eompanyia de earsue.
la i opereta, primer actor 1
director.

Ramon Peña
Avui, dimeeres, tarda, a les
eine, butaques. 2 pessetes:
• BENAMON
Nit, no hi ha funció, per
assajar l'obra
LA LEYENDA DEL BESO
Dijous, tarda. a preus populars:
BENAMOR
Nil. festival a benefiei
Sindicat Professional de
Periodista!. Magnifie i variar programa, en el (mal
prendran part els mes renomenats artistes que eximen a Barcelona
Divendres, estrena tensaatonal,
! LA LEYENDA DEL BESO
(exclusiva d'aquesta empresa)
•
444•444444.61141140440•4444
4444444444444444444444404

MERCAT DE LLOTJA

Ye *rama agnis

Dewd. dijo«. tarda. RO ~AH
fr DIC 0112 IV VA 46111 MULLO,
——
DON 404111 DI 141811ALLAIMA
Nit: ?uncid en boom. 4e Nearie
autor de la famosa a*
8IAMOIA117118
I qual. despees de la represo:ratio, donara una conferencia re,.
wat sobre el Teatre.
!Madres. te, nit, estrene non.
elenal:
EL 5A5APU1 I Y AMA
•
La mora 4•1 errar du te *eme
Film cemle-meledramatie cremesDele. en un prole, gres amos g
ua epoca. dlrldlt en Otee 111110r011,
original de L. Footamia.

•

•.***e.mmmade

Teatre Còmic
Carapsyla draIalea
810JOYCAPORO
1 Anal, dImetres, DO ni bannt tusad.
Diputa: betteltet del primer actor t
director En MIQUEL ROJAS
SANO« 41011DA
VIDA ALZARA 11 111.11.1111111811
t
EI. CA11130 OIL ID
Diverl dre3, histeria reunid atolana de ROM *I leuden,
oye 411a MG» AL»
D'osaba: EL MIS» 1111013011111>
I La «Melad Y lis demItas

•44444444•114•44114114••••414

TEATRE NOU
Gran eompanyia de eamde.
Direcció escénica, Leopold GIL
Primera actora i directora. Ferran Vallejo i Carlee Berma.
Mestres directora i concertadora. Julia Vivas i Laura
Riva
Avut. cimentes. raras, a asa quena
de cinc. Prens eennOmies. L'ealt
del [Va:

DOÑA FRANCISQUITA
Reparilment Insuperable: Meree
Casas. Slerre alelo, Pitar Digtlen,
Pueda, Vallejo, Secan, PitareNavarro, etc.
e les deu, tSili dels extra,
la preciosa >amuela en tres tetes.
dOirtilo en eme quadros. 111bre de
JUSCp 4131110A alarttn. rouslca ceo
niescru Jacini Guerrero,

LOS

&HILIMES

Trinar d'eones e Interprrts. Tota
eis mtmeros de la partitura repetits. OraelonS sorolloses a Pepeta
Puyaste. Pau Gorg. Enult Yenclrell, Roseta fatlenas 1 alees interpreta.
IM)0112, tarda. sensacional ~ere
nituent arriarle:
/ DOÑA FNANOISQUITA
prenent-tst pan, per primera regado en tarda de tila feiner, els eminent* arietes kanitt l'enarca I Pm
s'arme Isit, i lotes ten tuna: Vtill
del che:

LOS GAVILANES

Es despensa a Comptedurta mall
tres ches eantielpacIO. Tel. 21184-A
....9444+0644444.464~4444.

Teatre

lineal hin

111INE 0E111

dans

TEATRE APOLO
Companyla Olbert
Dissabte, 23 de febrer de
1

IMIC 1 IMIC

92-1, inaugurarle, de la

temporada. Companyia de

guren els eminents artistes

becoofflo.8444000fflooeoo
/ Teatre Barcelona

Un% Vela i EmIll Sagl.

Cuatro grane »roerl a

primer orden, en la qual fi-

Barba. Detalls per cartells.
De seguida, Teodoro I oom-

SAUER
1444•4•1.44.+44144+64.114Ohl

penyla, exclusiva d'aquesta
empresa.
044.4441444•44•1~~0ee

•••••••••••••••1••••~0.
TEATRE POLIORAMA
Sompanyla de 00171611W

TEATRE VICTORIA
Gran companyia de sarsue/es, opereles i revistes

irnpressIO
orstnearmi:
_
Illereat. — Force animat el d'abir, veient-se bon nombre de compradors forans.
Llegunm. — La calma que en les mongetes born notava aquests dies, sembla haver-se esfumat un xic, car es veu
millor disposició compradora, prineipalment per a la Maese mallorquina. L'aran seguei: molt mes ferm; a procedencia
l'oferta és general:Izada, pretenInt 111 peasnirs base ven. timb lot enm lii ts mnit min enmprat a prime entine n M'Uf mits
belios, aquests compradora de moment s'abstemia d'adquirir-ne al preu que deeitgen els mercal* productora. Eta thgroini
de moment resten intestato, degut a haves-hl gran esilltäneia; de lotee manero per a monee oliscas la *In tendbnoia
di de paja.

Aval. Mande" tarta. • MI MIL
Entrada 1 butara UNA pr•wns.
all, a les deu. la towella oeetwes
ele la vida ¡sisal, es toso actos.
dleldla en sis

TOURNEE

Frederic Caballa

DE CATALUNYA

a se
106 a 100
Planea arruma altarnated 84/44 de
44 " 44 1/2 ¡lince
es arrugi a antrasios60/ 1111 es
Si " roo
is
revo letrero. o Aod .ale.44,
BLATS
lis n la
41. " 49
Pelma . . . . . . . . Os
ae
n O Mulaluela.
1 .` 'nne Peellt.
•rmed 1 Navarra. . . • • • DO
Os
105 " 110
Pavone
das
de ..... ... Llentled
.
.
reste/le I Mansa. . . . . • do • 44
do
41 •
n ••tme estrarlaall
42
guises
N
• . • 1M
F,”•rnedure
45 • 48
(Pm« ea ~tos 1110 115r. eado 550
42 " 42 1/2 Vetee Bagarra .
N
Anilnlults dar (*roa me) . . do
as - a•
$4 " 17
reeee endatustm
de
DoildiD4 carro ura.)
Sbgol - . •• . . . . de• 31
34
"
na
Veees
mimadores
do
31
., ..,Is en pesseitte 105 II. 'eme sea
95 " 94
as
Vetas verdea
mamo ver) «Mea.)
GARROFES
R ecolela zadelna
os
67 " 68
at
Y
sipee
46 • Y
y
Escalola Narras.
FARINES
41 a 42
4111
Emanas Plata
as
berra Ilegal
38 1/2 e 30
N
/Otee
Se
" ..... ...... UN! eslro ger
Ommr• CDZIO DO
.• •" 4447
38 1/2 • 39
Erra Meal
de
MI
•
•
Herpe
40
"
41
Meterera
oo
1141
36
I/O
• 37
Correal leed. . . .
de
• 611
Se MI
1/9
37 • te
arpa lendlii0
Role I mara
$5 I/V a 36
almea extra Caladas.
.
60 " 61
DO
TIt ss
40 • 41
A.4.• Dlallo• .
::
es
31
a
32
enes correal castor
Si
58 " 59
•
•
/Pretil ea perita IN 1e. amb me
biallOrta"
De
31 a 32
Dalia • • • . . .
iRreus os rail ill 112. Mide Da All ••
42 • 43
«aya gano esal./
rama
ne
u
e
rd.)
,
(p.
m" y peyotesNODa IN 10,
LLEGUMS
duma; carro «AL/
• 3/5 5 7 1/4
FARRATGES
AMO
.4...
40
4 • a 1/4
DESPULLES
t10 a 120
Domes
Atfato 0,111«
Y
de
11 ' a f/s
68 • 69
Sitias mema
^s a 26 Va Itimetal
a.
Y
;marro 8
4 " 4 1/9
a
ed
66 " 67
Palla Ilarlreete
24 " 24 1/2 Pelen"
y
DIDDETO 4
*
Pella *ir .
Os
65 • 66
Malos
y DI tia • mg
sedoso»
IN
8 " 4 1/1
Pulla t'ohms
y
63 • 64
Sed »NI O
fi • 90
y
i .......
sol
la • te tul lada%
lb
Quietas
traes In ombows 41 ter. eamain
trreue en Deseen' aso de se tu.
1
euro ~O
dealuat carro loiaL)DIAPJLISS
ramo
411• SO
nafta .
• • • • *
511 a 16
20 " 21
ClUndre
defieerei)
,
•
,,
•
.•
Pele
rernoblia. 88010711311. • al
118 -'39
mutuas . iioileinis • • • 110
Nema ttrefult
* 18 1/1 • 19 •
tu " Ir
roma Tasetua. MIL • • . *
59 a 80
da
f•roneL
le • 16 1/2
do
Toros
de
aleo
gil • 34
130
5
in
pepo.
. . ...... 419
18 • Y
Candis.
IN
IN
Pulid SUMO
507 .. 108
u• se
neteus 'ea ralo Melera 011 78 UY*
so
Mame
(Presa
per
19:01/.
YA
IN
As.
eme su Dooest cerro solo.)
101 " 101
Pres. . .
116
MY% CUID
86 " 90
D011anfers•
Os
100
toma
le • 103
CEREALS
VAGONS ARRIBATS
.
i
Mareare elogesaled . • • •. 418
381/2
3/4 "• 30
38 3/4
011530/111
tm 38
ItitTaLlel lert. »Y
ato .
Norme Mato
3$ " 31 1/4 SIN .
._...
a de Cirineo 1 de el oral Extremadura. 1 216.041:e N
. OS . .. . .. . .. . . s de
S.
yo
•
19
1/1
usaos •reriosio aueraslea 44/44 ir
196 • al
do, y 11.'ordl.
curadtt Itzteniadma . • . • le
.
va
mama ~MI altunates 48/19 d•
•• 28 3/4 • Ye
115 • 100
••••
•eas re.
tímida roja
47 • 47 1/2 miau ornarais airarme» 68/64 de
Mea LloOreem.
MI
$13 " ti)
: 7 de blat; 4 de ferina.

PIRO»

SEETPZZE .

Avui, dimecres, tarda, a les
cine. Butaques a 1 i a 0'65 pes-

Darrera hora
EL VALENCIA ES REVENJA
DEL YOUNGS BOIS, VENCENTLO PER 1 A O
Valencia, 19, a les 2057. —
(Per telefonema . ) Avui s'ha
confirma t la gran vidua de l'equip suis "Youngs Bus" que
ahir va vencer el Valencia;
Aquesta tarda, mi). els valencians han sabut contrarestar
la força i mestria de Ilurs adversaris, i despres d'un partit
dur i inleressantissim s'han
apuntat un gol que Pis ha donat la victória. —

Gran Teatro

1

Avui, dimecres, tarda:
LA RIAlt DI LOS BESOS
CARCELERAS i
LA CHICHARRA
Nit, a les deu:

EL DUO DE LA AFRICANA
La 111411 DE LES PERLAS

Avui, dimecres, tarda, a les
cinc, matinée popular;
LA CASA DE SALUD
Nit, a les deu, extratedIMM
~Ad de guitarra
SANZ DI LA maga
Divendres, nIt. timad e*
honor !ropaje' tle la prk
mena actriu de eattettt

eeiP432..1V

0111..i.
Teatre

ettreles de varietats.
*M'iteren, tarda, a dos
de rice. Nit, a las
Prejeccld d'interesManta I notables pellicoExit del' notable manipulador The 011way's.
foccis de la formosa danerina Itarteleta Mareo. Els
•vacionata i famosos equilibristes en escales Iliures.
Lea 4 Paree.
L'as dele excentrics.

Un altre primer actor:
EMILI PORTES

Carrera setmana
Avui. dimeeres. farda. a
un quart de sis. La formosa
comMia en un prbleg, dos
actos i tres quadros, de Jachi, Benavent.

1.03 INTERESES CREADOS

PILAR ALONSO
'Yen repertori de la seva
ere:toril—Magnif i ca presem
tació. —
dijous, i
'cada dia, Pilar Alonso i
mpa% IMPORTANT:
Ra'
Queda obert el despatx de
localitats d'II a 1 i de 4 a 7.

Nit. a dos quarts de deu.
La tragicomedia en cine actes, en vers. d'Edmund RosI and, traduida per Lluis Via,
Josep Madi i Lluis Tintorer.

CYRANO DE BERGERAC

PPron. f n rda. ergio» de
Bergerac. Ni!. Loe Intereses creados.
IMPORTANT: Despatx de
localitats a comptaduria,
d'onze a una i de quatre a
set.

44

.4844414144.114441~4.04.4.A

Tertúlia Catalanista

TEATRE CATALA ROMEA
Demà, nit: Em caso per no
nasar.me. Es despatxen vals:

A*444444444,444.004444114.
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Amd. 411114erta: roadoosolmant do
18 tamP no 81 ma 011a da olodd,
projeetant . os toas amara. mondo
orAls Menta Empresa Ia
coneetree, vn t V111 epi-

jm

toma: Posta, aola PI&

Astil, atendida programa: Andsta
Poni Mi.. 748 (14Auttlitals)8 Lao
timan da Iltameeee, cómica, de
mona broma, pel eArbee T ramp ' Cd; ball de mueran Talmadee en
la preclosa remedia americana Una
promesa 1 leo mil dalaes; preaesUnid del celebre actor !tedien telile
1 de la famosa estrella Anna :Stl•
son en la maniata Prodneeld
La lila del. ‚altells partida
argument uarrespandesim 1 cirioMortant.
Acial: lb al dolotortdo fado do la
oye, darreres exploraelons deis
germana WIlhamson.

EMPAR MARTI

La poputarissima artista,
Idol del palio,

eitahntya

ORAR MUNA DI MODA
1881ablos Natal ~AMI
So to Itoms

Primer actor:
RICARD CALVO
Primera adra::

RAMPER

,

Sa

Barcelona
0ompanyle Nidal del ,
Teatra rapanyol. de Madrid

-Miami lea grada

Diana. Argentina
Excelsior
Avui. dimecres. 2 llibre
Tan, El 'maulee de peales. doventut. Nerol a la Illa del Be,
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Ibleten de V

• Madi dinieoros, •pregÑwa.de
u,
grana,,intlotes: L'
eend
prendida fXm interpreta', per la reina de la pantalla Franceeca RertIni; La presoMi% grandiosa comedia dramälica, interpretada pels grane
arlimlem Erbert i Havlinson
Eilen Perey: La Cinquina Acta.
goda, preciosa cinta dramätiea.

elude ce

EI

creació de la bella artista Domine; Una pailloula difícil 1 A.
•a» de peu, gran broma. -Demit, mi estrenes, entre elles.
Tao, projoetant-se ta primera
j..rrunta d'aquest pr ea losa st/per-s;•rio, rearsida en sis; Madama X, coh nssal etnta. por
Paulen] Frrderik: Joventut, per
Ciaron Hugunt i nitres. de gran
Próximantent, Violetas
èxit.
Importada, per Raquel Mellar.

1

OROCKS1'R1NA 5 0 5E t-t SALO DE REUSIO DI FAMILIRS DlltTlarilDEtt
' ' 31 •
• Astil, dimeeres. Insnperable programa: Illiataria del e i nseneldilrel STIl edlo 1114la maridara enmiela dramatlea La prineesets del pernil (raclualra1.
g etral Interpretario per la genial artista Norma TaIraad ,w, II diaa. r11,1a elnra
l'emlee,nlmeflt mas reell te l'ae
nals. presentant mli mutenfilm Mero ZZZZZ 111x0illtaMP/It per artistas leraelo
11 (As drama d'amor i gelosta, esseat una veritable meraren.' elnetnatogrAdea. ga
tules
,Veshibleld
d'aqueates
graos exclusive!. reglran els •
111 NOTA.---Iturant els
_
GENERAL: ces
destiente prens: PREFIUSINCUlt 1110

•

quel Seiler.
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Despatx:. Tallero, 72
Telefon A.
Intbriea: Caer Bona

Avui, dimecres, estrena
de II anda !Ceno, ereaeni
drarnislica, th I igida fer
Matt rice Tourrwur i interpretada per Janice Wilson
i Wesleyi Flarry de
/es [irgues exit Mimen,: de
QUIQUILIN ARTISTA DE
OUKt, pe' meato Ja..kt.•
NOVETATS UNIVERSAL ;1; ulu
RIVAL TRAIDOR, dnura. i
EL PESCADOR DE CANTA,
cintura, per Lloyd
ton.

seeeete4.444•44444444.1~-• tun.
Gran Teatre Comtal 1
:Immunniummunummudiezianumnurniamaar,
Gran Cinema Bohèmia
118187081/4710 Kur RSAAL 7R11P1.8 el LA
Clsouturrottnaria •
-- sato -AMO. [Menee. tarda 1 MI, drena
programes. La MI mida pellIrefie
Harold a la 111a del Roten% per t'El
de les elleres - : PI elnedrasna Cana de 'm'empaló; setos llibre
l'Interemant Mal Tau; la tormo-a
eomrdla II pescador de ~ea.
DIJous. mareas de Reina pal noble.
telat: Violetas IMINNI11111, per Ra-

Casimir Vice

mIllor eal6
El millo:. programa

prop de la Traveseen'
Sana)

BARCELONA
La Mutual Agrícola'

de

AVIAT: EL QUE FA FALTA rs VOLER, Pite/MI.1MA
AJUMA. per Arma Q. Nilson i Conrad Nagel.
ree5 1144401+44414+044~~.

Teatres Triomf i
i

Marina

Cinema Non

Aviii. dimecre , . Pamptines itop
de mar, Les aventures de mosteo
Marti, El pescador de portes,
Tao, II 111( .1a
Violctos imporials.

Propietaris S. &

por a
L'EXTRACCIO DE LATID%
Es reben avisos
CENTRAL
Carrer de Scpulveda. 111,
pral., primera; leMfon 3648 t.
SUCURSALS
Passeig de Sant Joan, 95,1:14
Teldon 2037 G.
Coello, 169. Telèfon 3025 G.
Carretera de l'Hospitalet (44
päsits). TeWon 529 H.
Francesa Giner, 58, lene

(Gracia).
Carretera de Sane, 135,

iner, segona.
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LA SIBERIA

Mes avía,' i millor
que

altre remei
LES

qualsevol

Balda de Calima, 15 1 Cerls Catalanes,

ANTISEPTICAS.

n

Fi

I TONIQUES
PRESERVAN
els BBOMIIIIS i els PULMONS

dels perills del FRET,
de la HUMITAT, de la POLS,
dels MICROBIS,
del inconvenients del aire viciat
o insuficient
•

CURAN
els Refrsclats do pit 1 de Cap,
les

de Nmporada: Graos nimia en lees les

5 10

FORTIFICAN, TONIFICAN EL PIT,
ACTIVAN I FACILITAN

ORAN

LES FUNCIONS RESPIRATORIES
TANT PER PRESERVARVOS
COM PERA CUIDARVOS
habliumme a osar les

de BARCELONA

cap a Rio Janeiro, Santos, Montevideu

624

i Buenos Aires,

el dia 7 de mart:, cl vapor

DUCA d'AOSTA

Cap a Rio Janeiro, Montevideo i Buenos Aires, el

SOCC10113

dia 14 de marc, el ràpid vapor

GIULIO CESARE
Cap a Centre América i Sud Pacífic

DE DESCOMPTE

(Venezuela, Colòmbia, Equador, Perú i Xile)
el dia 22 de marc, el vapor

VENEZUELA

Exposiciú als aparadors d' art icl es

18,S &Milite agudes o eroniques,

Grippe, la Iniluença,l'Asma,l'Enllsema,

A les oficines de Viatges i Turisme, nie Barce;ona,
Madrid i Sant Sebastiii, es venus bit:lets de ferrocarril
italiana, francesos, sitissw, alemanys i combinables internacionals a preus de taquilla.

de gran

reclam

ASSORTIT EN CATIFES I MARTES PER COTXE

lt

ROINEGOEZ 1 FERRER

EN TOTS ELS MODELS 25 °Lo DE DESCOMPTE

CAMISERS

Primera fabrica a Espanya de cuits i tintoreria de pells fines

PAST1LLES VALDA
A casa, al col-legl, al despatx, al tal/er
A TOT LLOO TINGUEU A MA

88

•

caixa de PASTILLES VALDA

A

Procureu-vos-les tot seguit, pele
refuseu cense miraments les pabtilleS
qu'us ofer eixin al detall
i per uns pues veril/rus,
dones sempre Mudes imitacions.
No esteren

Prinimes sortides

EN ELS ARTICLES CONFECCIONATS

el Mal de Coll,
Laringitis recents o inveteradas,

LA°VELOCE

-t e . '

surIETA` ITALIMIXDISERV III MARITTINI'

IIIIMMIIIIIIM111111111111111111•11•111111MMIIIIIMIZMIIIIIIIIMIN1111•11111111111111

PASTILLESVALDA
BALSÁMICAS. ESTIMULANTS

Alti411:1XeCiESERALE ITALIANA"

zgut ES LO QUE NECESITAN
DEILITADOS,
DEBILITADOS,

aquellos que tienen débiles los

los

•

FATIGADOS

PULMONES y

PP

[DO

Jjj ì h 9
be

los IRONQUIOS?

Teléfon,

Un ANTISÉPTICO y un RECONSTITUYENTE

Jti 30

5' 027 A.

Para casos tales, nada como la

mai certs do tenir
LES

VERITABLES PASTILLES VALDA
si no les compren en CAIXES
amb el nom VALDA
a la tapa i mai (l'Otra forma.
SOLUMENT LES VERITABLES TENER EFICAPA

SOLUCION PAUTAUBERGE
que en forma apropiada, reúne el antiséptico y al reconstituyente nata
poderosos, la Calamina y el Clorlddrotostato de Cal.
Constituye el remedio soberano rontra los CATARROS, las
IBROPIQUITIII crónica., la MMIPB, el RAQUIT/IBRO y 1+
ESCRÓFULA. Aumenta el apetito y las fume, agota
f. olas secreciones y previene la
whe

41,

40%

uasis

TUBERCULOSIS•

as

Mitges i mitjolls irrompibles
M
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Josep Sauleda

Fäbrica de Iones, lonetes
i teles per a espardenyes

1 Sant Pol de Mar

LADILLAS (CABRES

(Barcelona)

Extermmades en un minut amb
C:
q'
••
insecticida
PARADELL

—

FARMÁCIA PARADEU..COMle ASSalt.28 BARCELONA
UNA

PESSETA-Pea co gIntu.130 pessetes.

TOS

ELS

QUE PATEIXIN
pirArta I crónica que sign,1 que propala les renomenades
PASTILLES del Dr. ANDREU. Sea tan rapta I segura ele

Metes taqueetes pastilla que a lu primeros presea se
mala u alle‘lameat que tunda I ulula I mirói mugre
desAparelz la tu per complet ea acabar la primen capea.
NI QUA UMMIll
e siteculb. que n'In
e gir_j12BATS e Me CIBARRITS AITIASVATIU
MOSIM, ion Meta de amplio @N elan 1
uIt plaidea Uralt trampill-Demeami prospectes

ASMA

?ETS MONIS CLUSIFICATS
DEMANDES DE TREBALL
»VE

de vtrit-I-els »Ya. In* eonal

-xemntsapliodcbLtat I Dones referencias, dedil' casa.
PUBLICITA7,
J.
II.
alienare:
LA
P.
._
etoretarl.elmlolsirador deof000la
aomptablo. escrita' a LA PU.
MALITA'''. Usases 811.

ipat

VENDES

OFERTES DE TREBALL

PERDUES
DISSABTE Pla
` ar.del
a le"Palsader
ra ` . del
dana

feremeles a LA PCDLICITAT. anal. 297.

LLOGUERS
per a una
HABITACIO emeineas.
o Caes InlieU.O.
estar a dormir 1018111,111. Red: ~ante
mala, 17.
111
ES daaltla 1101111 r, en lee PraPar a la

pepa. na peta
preo
DIrlide-vOS IrreC.a.
Archa. 1, precien.

olerte

LOCAL

raanZaie„

0'50 pessetes es deu priparautes 1 a 0'10 per
:: cada una d'excés

meres

d'airee, ea orees..
ENCARREGAT sita.
Presenten re-

eoastAntel• 15 184
MAGNETOS.
mella da 118888. asa
es pese • Itlev reie
nar te.
—
TRA-0-Asso Idend de zurza. .Id=

a

a

per a 11081r, presa Per a le-

adenia. Iban. admire U.

passei g de reacia es ea perdre una torneada d p brillants muntats al platl.
M'Ideará Paplandldatnent la seca der..
lUeld al paseen, de onda, 75, mr., pra.

DlYERSES
DR. M. NADAL„7
. .."1"*.judeastTramitada «piHIPOTEQUES. da.
Doma de Con-

gracian.. 8. A. Punteo da le Pa% 8,
er t resol. 'rolaron 7 1 2 . A.

BILLARS SOLER
""'
mas econümlea
Soviet ocoslono • me prod. VIlatlenlal,
U. mea Orlada.

No s'havia pensat, fins ara, eri presentar un producte capil-lar donant-li la forma de comprimit, que
evita cl cost d'un Rascó, avui car,
1 que i3 de practica preparad?).
El comprimit Sensibel al "bayrhum", disolt en un xic d'aigua calceta,
produelm una !oció concentradissima, es
prepari instantaniamcnt i no está caposat a que s'esbravi. El consr.rinsit Sanan! al "bay-rhurn"
te la propietat de dilatar suaument els porus i de penetrar
en el cuiro cabellut, que rabsotvcix àvidament. Si bulb
capa-fax cst:t ja atrofiat 1 produeix no mis cabells graos
1 pel-licoies, el nodrzix amb excelent sa y a natural i determina la sortida dr cateas vigorosos i flexibles. Fa desepareixer les pel-licoles que son les destructores deis cabella, ¿ixi com les picors tan desag:adables i que obliguen
a guata poc urbana. Demez. higienitta i saneja cabells
massa grasosos o oflosos. El Santhel, empleat a temps,
evita la sortida de cabells grisos.
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Pl com rhoIla 3Al iDEL. per • P P
s i río
01pOsit general:
Cetatalimenta DAL.MAU OLIVERES, 8. A. — nareolons
La calza de

PRODUCTES RORLINE:

AIOUA trHORLIME Mulera progrese:ro per als cabello ataste a. DEPILATORI (acitu I iokniu.) 6 - POLVOS (mal adhereets): 150. •
CRISMA besito les arrugues): PM.- A1OUA DENTIPRICA COMPTIMiti
Ifonhsceolsi l - INATI1OL MONTISV culis empale per ate huya de peenep
718 . 5ANIbt.1.. (eomerimlia al bay-rham per • idgeneenr d eabell): Se.

g

Paleen estere' • EIIIMI~
PALVIAU OLIVERES, 11. A.
PALIEIG D6 L'INDUSIRIA. te .ISARCELOMA

litabiliTIOnt

