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EL VOT CORPORATIU
Ja sabem que en el rengle dele; enaMoraments pasisen de vepeles coses estranyes. Hi ha gel s'enamora de persones, de coses o d'idees que no presenten, almenys d'una manera declarada, cap excellencia. Els conservadors espanyols, especialment
os de la brenca maurina, m'enamoraren fa temps del sufragi
corporatiu. Aleshores del projecte d'Administració local van
estar a punt d'implantar aquesta forma de sufra gi. I ara un
jove maurista, de la classe dels estudiosos
m
l'ha introduit en l'Estatut municipal que ha redactat per

encierrec del Direetori.
Estela decididament en contra d'aquesta innovació. Es una
de /es innovacions de l'Estatut que ens semblen nocives. La gran
majoria de les novetats que aquest conté són mes aviat
fensives, d'aquelles que no f aran ni mal ni bé si arriben a empeltar-se a la realitat. El vot corporatiu, tal com l'establelx l'Eatatut (que ás, poca diferència, tal com l'establia el projecte d'En
)Iatira) va a risc de tenir efectes antidemocràtics i pertorbadors allí on el sufragi universal és pur i l'opinió pública es una
forca realment viva.
Hom pot concebre que el sufragi estigui organitzat d'una
manera que no sigui la del sufragi individual: no contradiu el
principi Lisie del sufragi universal el vot per classes o estaments, que és el que meses enrera proposava el senyor Pradera. Però no és el mateix el sufragi per classes que el sufraeorporatiu. Les corporacions no són els estaments. Unes
guantes societats eco/lb/migues, culturals o obreres no representen verament la classe mercantil, la classe intellectual, la classe
obrera. En el cas concret de l'Estat espanyol. cal, (lit' que la
vida corporativa és tan mi grada que les corporacions que existeixen són ezéneralment fantasmes collectius amb
Junta directiva. A Catalunya és on mes vida tenen les corporacions; i tanmateix la tenen ben pobre.
La gran majoria de les corporacions sán entitats mortes.
diri gides per tertúlies o per caciquete do societat, que eón
encara més nuls i més perjudicials que els eaciquets político. Els l'oca de regidor concedits a aquestes corporacions eón
malaguanyats. 1 no s'alleaui que amb el sufragi corporatiu
Entraran en una nova vida. El que succeiria fatalment es que
una bona part de la vida corporativa de cada localitat estarle
moguda per afanys 1 objectius electorals.
Sempre ens ha semblat absurda la barreja del sufragi corsobre tot quan aquest esa organitzat seporatiu i
gons el sistema proporcionalista. La representació proporcional té essencialment per objecte l'elaborar organismes que sigain en xifres molt reduïdes, la reproducció de les proporcione, numèriques del cos electoral. Per aconseguir ailte) es fan
sumes i restes, multiplicacions i divisions, i si convé s'aplica
/a regla de tres i fins els logaritmes. 1 si després de fer tan
fina i exacta la pesada, s'ha d'afegir a l'organisme resultant
un lot d'elegits corporatius, que destrueix la proporció obtinpida, tant se valdrà no haver pesat escrupoolosament de bon
Independentment de l'aspecte teòric del problema, corvé
examinar el sen aspecto pràctic. En aquest punt només direm
que nosaltres escolterem no fa .gaires meses, de llavis . d'una
:Ilustre personalitat catalana que en temps del projecte Mauna defensava el vot corporatiu els segilents mots: "Quin gros
facas no hauria estat si arriba a implantar - se!'" I es que armesta personalitat, d'aleshores enea, havia conegut per dins alguces corporacions de la terra.
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Política
ADHESIO

En !.farti Esteve ha reina una eainnicació signada pe( prcsident i pel
sccretari del Centre Catabi de l'Havema
senyal de cordial adhesió als que
tefriren hrc S ó amb mafia del plebiscit
del C. A. de D.
Moltes dolires ogrupacians de calolis d'Ani.:irica han cursat oficis Os el
teate,..r sentí!.

EL CANVI 04 JUNTA MENTS
Retallem de El Cor-reo Catalán
"Todos los días publica la Pecina
renovación de Ayuntamientos en varios
Pueblos, de tal manera que pronto poe-in decir en algunos pueblos que todos han pasado por las Casas Cbnsistriales.
Nosotros no lo entendemos, pero seraramente que esos continuados cambios deben ser cosa muy buena y de
resultados nunca vistos en la administración municipal."

L'AJUNTAMENT DE PORTBou, DESTITUIT
Dissabte passat el delegat governatin
partit es Presentó a ¡'Alcaldia de
Port-Bou, disposant la desiitucia en
leí de l'Ajuntattient, Procedo : 1 de Uquid,: al nonicna»tent dels substituts,
gue, com és de sursar, han estat persones de pes.
El senyor Rafel Torroella fou designo! per ocupar rAlealdia.
El senyor Torreella, amb Babotegació
cl caracteritza, s'avingui a saerifra.-cc, enroca fina altea vegada
in teressos del poble.
Ell creia que itingii ja no es retardara que existís, prrd ara Saura vist
re (pan convé no l'obliden.

REGISTRES AL PORT DE
SELVA
Diumenge al ‚l'ahí el caporal de la

Li

intarelia civil, acompanyat de des indiliba del cos, practica registres als
dom¡cilis das senyors Medí O Ida, Pero
Cervera Paltré, Miguel Callé i Miguel
taílf NifaltoL
Sembla que ¡'ob jede ¿eh estnentats
reg istres rra la incaute:cid d'e:emplea.'
Resorgiment, revista catalana que es
l'Od iea a Buenos Aires, de la qua l n'is
butdador i director N'Ilipdlit Nadal i
rataki fill d'aquella !midas.
Se ouranient, dorna a eqWeehl
«n'e stancia, el registre gua la guardia
,S1 practica . la CM Mina 41 cita
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publicista fou més ¡long i minwids que
els altres.
A eanseqühcia de la impressió que
ii produl la visita, la nutre del trape
Nadal ha caigas maleara.

RECINTO A LA MANÇO-

MUNITAr
Dilluns, a la tarda, en el despear del
presiden!, eelrbraren una conferiNcia
el srnyor Sala i el governador, general
Lcssada.
Hl fou convidal també el bord de
Viver.
Sembla que trae taren del sois ¿erres
d'Arlinhistració laca!, estudiant ele
mil jons de passar del r.igint vell al
notf.

UN RUMOR
Trndiditn de El Dia Gräfico:
" ¡la circulat amb insistencia. en determinats cerdeo politics, el rumor que
a principio de la setmana pastada es.
ligue a Barcelona En Jaume de Borbó.
amb el rival conversaren els capitostos
del jaUteliSnle catali.
Per ríndale especial de la noticia,
en.5 ha estat impossible de comprovarne la certesa."
LA PREMSA ESTRANCERA I L'4CTU4L1TAT AL

MARROC
La Correspondencia de Esparta, de
Madrid. perla es el sen darrer editorial
dc "Las inf ormariones extranjeras", i
diu:

CARNET DE
LES ARTS
EXPOSICIO Y. LLAVAMERA
SI l'express16 pintor natural usada
per algú significa el predomini absolut del, imperatius del temperament.
dc les intuicions de la Pe rsonali tet, so
estètiques ea-brelosfómu
cura a cap altre dels necees joyel
pintora sin6 a En Levante pot aplicar-se amb rada justicia, perquk cap
altre sind ell ha tret del propi lampe ramera, com qui diu esqueixant-se le%
•ntranyes. conelusions tan vives i tan
personale com les quo ena ofereix aten
1 ens oled en una altra crean&
Ara com ara. difícilment trobartem
trine la riostra joventut un pintor de
técnica mis ingenua i mds torta i també Tés desconcertant. El seu lexie
pictòric te /a limitació dels Mentes primitin; en els quals una mateixa panela vol dir eows diferente. La asea
paleta de hen modesta: va del blanc
II siena obscur amb epissediques
servencions del verd, apuntalat amb n egres; el blau hi Mea poc. 1 lei
altres tintes no hi tan sind timidez
aparicions. D'aqueeta limitad., en resulten unes ombres enormes d'una densitnt impenetrable, sean mores out
eón com tolecemes pictórico, clara
e st e mamen tot Ilur valor del blanc
lleugerament diafressat; l tonalitat seca. l'ambient ventejat. Per?, malgrat
tot això. malgrat aquesta expressin
dimentiria, aquests paneles% canten
une una nitidesa. amb une Partió
tan sincera 1 tan viril, s'animen
amb una claror tan elote. que al cap
d'un moment cnntemplardos denapareiu la semejó de redore terrible que el pintor hi ha enternat i un
hom se sent motivas per la sera rara

barmonia.
Aqueas paisatges, aíntesis vistes amb
ruda ingenuitat. traen una torea mrpeessiva extraordinaria. El pintor que
de vegadea •'esgarria en els accidenta
o eTa anota amb un candor pueril. no
perd mai el sentiment de la linia m e
del conjunt, sennP re Ple n a i ten.-lòdica
pre inflada per
En visitar l'exposició d'ara con-

servàvem vio el record d'algunes teles
de la ten, primera exposició a les Leesanee. Les obres que firmen en aquel.
tu que ti oberta a El C,amarin,
pecia Iment les que ocupen /a sala gran,
han resistit gallardament aquell record
i alguno, sobresee el Retrat de noia
( 1 7), l'han superas brillantment
D'entre les primen'. per no citarles tetes, assenyalem con a Mili sig.
nifiratives, "Ifatt d'hivern" i "Ruc.
ral'. tendree Ante d'una simplicitat
admirable: "Sol de tardo". "Febrcr"
i "Ilivern", d'aspra nitidesa. una
nota de fina sobrietat que hi ha a
reaquerra de l'entrada.
L'obra cabdal. però. ds el Retrat a
qué ens referlem nils amunt. Aqueet
retrat potser fa la victòria mis sorprenent de rinstint que mai haguem
vis t entre nombres Selament la clarividincia d'una intuici6 prodigiosa pot
produir una obra que amb tan poca
experiencia. amb uns proeediments tan
primario, doni una sensació tan completa de maduresa i de ciencia.Aquell
vermell del cos amb aquell gris que is
una treballa oriainalissima. i aquel l clar
audaz que dibuixen el ton, aquell
delat enirgie i finiaaim de la testa, el
concepte erultóric de tota la figura. la
rara aimplicitnt de reirecució, la del iberada contenció amb qui in dita ;eta
robra mes que res la vida que anima
aquella figura robusta i candorosa. de.
mosteen la poderosa capacitat d'exoressid d'anue • t heme que a'aboea ni natural
amb tots els cine scntits per extreuren
all?, que in l'essència pura de l'art.
~esta obra ja Es comprada: nos.
abres lambe l'hauriem comprat si f6ssim tics. }lamiera comprat aquesta i
d'airee s. de l'exp:n< ; ció. eonveneuts que
adquirint-les enriquiem la collecei& que
deslrariailament no tenim. amb les
obres mes formes del mis personal
C. C.
dels nostres pintors jo yel.

LA SITUACIÓ A EUROPA

Am i) referencia al nos ripien d'ad-

El primer Comité de Orles
continua aotirement la saya
tasca I ja t6 preparat el set,
rePort. Sambia que en ell es
reoomana la oonoess16 d'una
moratbria a Alemanya per ale
seus Illuramente en moneda, 1
el Ilançament d'un •mprietit
Internacional,
reasegure que denla dijous,
sori dIseolt el Relohstag I que
1,11 de maig se celebraran nov., elecolons.
(arbolo ha reconegut ele Soviets. Ele nous ministre, belgases han Juras ele •Arrees.
II °overo, tuno 1 Passemblaa
11411010e1111 aSSUmican lee funcione del Califa.

tninietrariö local, diu el corresponsal o
Madrid del Diario de Barcelona:
"La ciudadanfa espacia carece de
capacidad suficiente para que el nuevo
régimen produzca los frutos beneficiosos que el legislador persigue.
Ha salido dote a casar codornices con
cafibn. y cuando se coloque en situación
de disprar, no dejara nitros de la
pieza../

fiindose ,sin duda, loe autora
del proyecto de la excelencia de sus
preceptos, admite el propósito de dedicarse durante una temporada e explicarlo, per toda Espeta, en conferencias
públicas.
Siempre (Me lis leyes greeine
excelentes hermeniutas que las "destripen" fracasan de modo inevitable.'

"Ahora le ha tocado a Espinilla, a
prelexto de las operaciones en la zona
oriental de Marruecos. Hemos leido
periódicos ingleses, franceses, portugueses. belgas e italianos, y en todos
ellos hemos visto que se ha caldo co
igual error y en idéntica exageración.
Se ha abusado, con ese motivo, de las
grandes titulares, del honor de la primera columna, de la letra de mayor
cuerpo en los cajetines, y todo para
producir, con una serie de noticias a
todas luces fantásticas, una impresión
en los públicos de esos palees sometiéndolos al mis frigrante de los engates."
LA NOVA LLEI MUNICIPAL
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UN REI D'ARAGO 1
UN ABAT DE RIPOLL LI
d'Arngd (III com a minan da
Barcelona), qua ora un heme
que it'exprestutvg mon lsd. i que
monos vagado. parlava com un
decaer de rugid": mea ne
si empre les sesee ubres corresponion a Mire permites,
lieu's aot una carta d'ell quo
conté la més pttra i aneenyada
doctrina de bon govern; la dirigen al sou fill prtmogbnit,
Fintan,. En Joan (despeó Joan
reptnnt-li par haver °funciona), a l'abat de Ripoll. per tal
que no castiguds un monjo d'aguas t monostir qua havla contravingut a ta regla del seta ordre.
Era aloa/toree que la eternacid dele costuras, estima arreo, hevie nroduit la rellaxaeid.
no sola en la oloreela germine.
sine fina en la vida monästie.a.
El Sant Pare, Oregon t XI, per
norretgir nitil relaxaold, flemosas reformadora en diver ges nadona, essent ele de Catalunya.
rabel, do Ripoll i uI deeä
micer !laman Cerverm.
Fou el ras que el dil
Fra. O. Deohnob, fent maneament all vot de pobressa, havia
constituït peault propl, i
bat que el yeti* punir 1 prendre-11 tOl peoull. retad una carta
de l'infant en la qua) 1 a ine'Ancla d'un Jaume de Monells.
11 teia preeeid per tal que no
el castigues. Atase motivä lee
Ileires del rol En Pece, amb
duma de la matonea dala. 15 de
juliol de 1377, l'una a En MonellS i l'altra a l'Infant, 1 Ido
les següents:
Lo Rey.
Ende havem que unen cae prielogien a promoció e instäncia vosIra, insta e impertuna l'abat de Ripon sobre alguna correceió que In
dit abat ha feta d'algun seu monee:
Per que escrivint a! dit primegénit
en la forma dms la present intereesa, e testa per vos aquella. vos ma-

SER 'ZIS, PER ?El
toe

MIMM•11111,•••1111.,•n••

Ea din del red En Pare IV

I3ELGICA

tuca de terre per que lo dit abat de
Ripoll. voten, fer ea que d'el l se
pertany, vote nitre lo dit pecnli
bens al dit monge u reduir a la proprietat de son monestir per salut de
aa anima, e lo dit monge. contra sa
obediencia e pobres p er ell pro.neen e jurada. ha procuro que vos
bayeta escrit al dit abat pregan lo
que leía estar /0 dit monge aal com
ese ee E can fill In (1.5 abat e los
abrea natural% e entemeses nostret
ben grata cancel si no °tienen nOSY
tres e entres pece», e d'altra part,

D'AL

resfflerts •ravleat •spooleall

Ilruesellee. mera.
No havent el rel Albert donat
ale imonlietes el decret de elleenlucid del Parlament — condicht que els semialistes pneaven per fer-se cärrec del ättniei,r
tornat, desprds de
qu
ceaeilabiusse
v1111. din de erial durant ele
elan ala cereal. un horno com
la clau pscori untni Ótraclaa_

raules tfplettea do la primen{
fase belga de tornada a IP
consciencia nnoional. Ara Souti
a la setanna fase i les parauloq del poeta Je no serle poesiblem
Ara In gent din:
—Les dificultats ene oblie
Rae n in Neme flamingants.
Un expedient diIntnei de 14
crisi neme/tal (raques!, patri poli
desee una solució socialista. ert
fant que aquest partit es una
superacid de torces racials opa,andes, 1 sobro tot en tant que(
el socialisme. tallant de soca
arrel lee dificultaste Interneelon
sude arnb una tornada a la liftl.4
gin' tranquilla 1 neutral d'as
bans, assagurl une any; do
prosperltat,
•limen Pite

Theunts succeirà d reune.
Els dos ültims dies de erei
si són injusta, es los carrech d'äni- han antat dominats per I'Metint
ma c de cers c de lur tetament;
de consorvaold. Veient la forca
maionnent Pi són persones ecee- cada dia més preponderant tse
si6atieuetaxi cosa la lo dit abat, e partit socialista. los dretee han
a ell ee moler perill que a ehre, fot el front Urdo. La por d'un
com In da Pare Sant vale posa! en. htinlaterl obrerista ha fet obrir
Seinpa ah lo dit desä per reforma.
ele une n lothem. SI els andador, e corregir lo fe; deis *bree gel liste s bague/W/1 pogut lente es
com James es dit; e el a, son /aso- decret del dlasolueld, el resulmar e en monees d'aquell, no go- tat de la cortisona al ene electotito sa
verna e corregeix, sayona que fer ral Murta esta'. favorable a
deu, mal par que deia bien aperen« Vandervelde. Les dretee han
preferit unir-se per ?Mudar en
los abres corregir. Per que Imiten
lógiques
us manen que les preginies que l e- el posible una Cambra punteetes Ii bayeta ah vostra letra. U revorana . 1 d'aquesta manera la leEn e) català escrit dels nones de*
quen, e li notifiques que no volee gislatura acabarh normalment,
que per virtut de voltees precisa beis s I in que eln flemin. constatem Una crea pertorbació en res
dels dos adverbis ¡si i ne. Podriem. ea
a lee co que deu, per dret e mena cante ne rompen el bine en el
rrgla de son orde; car fill, cae limo temps oompres entre astil i la Atea,. citar innombrables exempka en
e mana havem. nos e vos. de Ima- dala normal d'expirnem not qui. en lec de l'un o l'altre dels dos
nes teta enserie e deis sotsmesee Parlament, male do l'any vi- adverbis, trobem les perifra.sis a (A
l'espanyol, maucat de dos adverbis que
que lu yen e regir, de retro comp. nent.
te a Deu, no'ne hi qual ajustar los
TheunIs ha formst un isst- corresponguin a hi i a me. ha de re.
mal, d'aquella qui no son, en aro,
córner per traduir aquests dos advernisten i dlferent ele l'anterior.
nos cometiese; solament lo presea Jaspee. , el ministre d'Afers es- b is catalana. Pera lambe podriem citar
este elle que pura librar en lo fet del trangers franchfil, ha estat nonshroaos exemples en que. al condit mane, salva sa conseiineta
substitult per Hymens. de ¡ra- trari, apareixen watt indegudament
regla de son mide. e de que repredies) neutralista. Els flaminbensia no capee de maior, que allò gants guanyen, a mes a mis,
e jetsitatliirtu' eses.n5De calltnraa nve aralorqugeueenla Id'ús
hi latea. per vostra reverencia, pus dos liosas en el minletert, 1 Van quests dos adverbis. hom peca una copa
LXX VII. Rex Petrue. (3)
Canweinert, el Ilder germanbfil, per detecte i abres copa per caces,
que pregat len bayeta, Dada en ea converteix en la elan do la
liarchinona. ene nostre lega rae*, eituaeld. Ele flamingants han ne"ens"prileiöt d'el:arde:alr,d
a XV die' de juliol, del any Dd.CEC.
pagel. en *queda erial, un pri- un curt punteen feble adjuntas al ver b.
1XXXVII. Res Petrus. (1)
mer papar. i han sabut aprofiuna determinació de Iloe, com fa el
Lili lext d'ambdues cartea da lar-se admirablement de la si- frances mitjançant els setas adverbio
prou clar perquä tinguem me- tusad eompromessa dela valons y i en. L'espanyol. en canvi, en les
eessitat de fet-In contentaría i 1 franebtils. El Program a im - frases corresponcnts, o be deixa d'exdonar explicacions; sola harem medid del mi/tiene' Theunki. remar la determinació (que reata soremarcar la doctrina do la tse- la MItlite old del problema do la
bre-entesa), o be recorre a les ecrIlrapareció entre la Jurlsdieció ci- Ruhr i la represe dele contraede
de
tot
ordre
arnh
Alemanye.
ben
palesalee
vil 1 l'oelesiestica,
nsita que d'aquest fet no us entremeeitseetee4r ad'
. iDeonneabe
ella . e no"
tc ¿a rial; dneuerieli;
catelics
ó
dele
paraules:
"prou
de
tina
¡Mar:oblig
catalana. en traduir de l'upasen)l i
ta l& fl e d'aquí anant Instess nostre da en aquestes
trobar - nos amb una d'aquestes terifracan primogènit. cont ala arte del qual e maese havem, nos e vos, de flarningants.
despropia
e
dele
iotanomprendeh,
lector
El
nos ne 01 no'ns ;leven entremetes, nostres tela
sis,,, les traduitn mot a mot. talment
ne vos no li'n &veta «mellar, ana meses que »N'un a regir, do pees de les notes que des de fa com si estiguessim mancats d'aquella
[ea
a
nona
hl
dedican!
ert
temps
venim
compte
a
Déu,
retro
VOL
e
r
devem presumir. nos. e el, e
dos admitir., i. el que es encara pitexi'n ecos nos informas", que la dita qual ajustar los mala d'aquella difiettlints de Bélgica. que la jor, acuse que sigui obstacle a l'eracorrecció feta per In die abat envere qul no són, en eco, a nos oo. enlucid Theunls ds. en realitat. prament traquetea periirasis la repugun pegat en un bario, El min br- nancia ev;elent del ca'ali per l'ils del
lo dit monge da justa e raonable. e maneta".
de Segamos ial. que ella format ds feble pronom ell amb releed: t eja a una cosa
segons dret de tue cede. Dada en
por q ue subsisten en absolut, I i sobrctot a un indret. Cap estala.
Barchinona sets enaste segell seeret
Ref. 1.550.
s'acudilza cada din. el problema parlant, fis diria, referint-se a un casI Are . Cer.
a XV dies de Juliol del any liCCC ron( Isao
de les ratees. I la causa Imme- tell. Quantes persone, visen en elle
ROS. 1,160.
LXXV II. Rex Petrus ,
In Ara. Cor.
fat
i
dieta que l'ha ori g inat Os len Pera Fáci:ment traduiri So observan
Dirigitur Jaeobo de Mortal, (O.
veraz.
poca cosa, Tota la foro del m
• ••
en él per S'observen ea di, guau fbra
nisierl rau en la por quo insLo Rey.
tant millor i mis catahl de traduir
piren
ola
soctalistes.
Molt car primogènit, be creem que
Shi observen. Heu's sei un dels develi
es
passa
ue
q
us recorda com migueny lamas conCada dla
art
lectes que constar= :mili en rúa dele
L'art de situar-se acelere da
mes
ciar
aue
un
gablnet
sociasetter e promovedor (Ida negocis de „timable. però hi ha belqUee
què
adverbio hi i nr: Ilur substitució per
desee
l'ente
expedient
Cervepet
;Mece
Reman
lista
Cort.
la nostra
gaudeix d'un fervor enorme.
i de la cris! profunda 'le en e l l i dell, eo fa, la traducció mot
ra, degà d'Urgen. presenta a nos,
Ara. potser. "cm en una d'acuestes dilato r
a mot de lea perifrasis a qué ha de
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do
traell
UI
;alls. de 7 a in un.
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ral d'Aigiirs dc Darerlona.
BANCA, CANVI, VALON3
Mercat regulador d'Inca
Agent
de
Canvi
i
Bona
De Fu al 2c rie ;ebrer pr:,ppassat El Solo-Direetor, C. Mora.
Rambla
del Centro, núm.
BITLLETS
Plata de „Santa Alma. 15. 2.00, 1. •
(Mallorca)
aquesta Companyia porta un a igApartat 328
Telefon 5505 A
Teléfono 1230-1231 A.
Francesos,
3010 per ion.
..eptaci)
de
301,o66.33
h
e.
ment
en
Ametlla, a 320.
"LA INTEGMTAT"
Anglesos, 3485 pessetes.
Gran Va Layetana, 47
mima.
lt niatem. recaptaclO
pessetes
•
on Retes, a Hg.
ltalians, 335n per too.
en les esmentades dates de t923 Companyla Anónima d'AsedadTeleion n.' I 55 8 A
3 • • ls a 128.
Belguei, 26*4n0 per loa.
ronces
De li de gener al 20 de febrer
igrons, a 73.
BARCELONA
Suissos, 140'20 per loa
proppassat aquesta companyia porta
1:1 Conseli d•Administrarin
Garrotes, a 2050.
a
de
vi,da i de lecho%
Salar
Portuguesos, 022 pessetes.
un total d'augment de 916,70393 pes- rraquesla Cnmpanyia convoca
Moresc, a 4150.
TeIelori
refrent, calceta
Austríaco, 001:5 per loo.
Ileda en toies ler 1).1dIdC ion,
setes vista la tnateixa recaptació en Junta general ordinaria de se_
Ordi. a 32.
C,n.artn. de Ktny
1101andesos, 2.95 pessetes.
les esmentades dates de l'any 1923.
nynrs accionistes per al vintGrada, a 31.
Calelateló crenal
Suecia, 204 pessetes.
A, enser rerdrelent
i-nou del rorrent, a les mire
Prens per pessetes el; lOo
Tofes les habitd,leds ante batet
Noruega, 1 pesseta.
Figues camines, a 550 pessetes
del mug í. al &u-nihil social.
al eitler
Ingresses de la Companyia Princesa.
Dinamarca, 1'18 pessetes.
SituaciO única
Gran confort
quilo.
14. pr n nripal. de cona
Pentin ~alerta: 15 pendes
Romania, 350 per leo.
formitat rinnh eta estatuts. ateFigues bordissot, a 675 pessetes dels Ferrocarrlls de H. S. A.
amb elssdieum
Turquia, 350 pessetes.
nint-er en tot nHh que s'hi dieDe Fe al lo de febrer proppaseat
OBERTURA L'ABRIL VINENT
Estats Units, 8 . 14 pessetes.
Polpa albercoc, a 1750 pessetes la aquesta Companyia porta una dismi- posa per a la seva conslitueict.
Canadá, 8 pessetes.
:Barcelona. 10 110 maro de
caixa.
nució en la seva reta/nació de pesseArgentino, 2'65 pessetes.
Porcs, de 28 a 29 pessetes la roca. tes 101,90102 vista la mateixa re1924.-EI S r errlari, Pero Hers.
Uruguais. 6 pessetes.
Safrà, a 390 pessetesl 'una.
B..-E1 Presiderit del C.
captació en les esmentades dates de
Xile1111, 072 pessetes.
Ous, a 2. 60 pessetes la dotzena.
Francesc. d'A. 011er i Pel'any 1023.
Brasilers, 075 pessetes.
Ilercat de ylns
De l't al to de febrer proppassat
dro!.
tot
Bolivians, 1 .80 pessetes.
porta un total d'augment de pessePeruans, 28 pessetes.
tes 936.436'43 sobre les esmentades
Paraguais, 0. 10 pessetes.
- 1:eh>,
dates de l'any 1923.
Preu per gr.tu i hectiditre i mercaJaponesos, 3 pessetes. •
deria posada al celler del colliter; inAlgcrins, 29'3 0 per loa
formació facilitada per l'Associació
Egipte, 34'95 pessetes.
renco • norte ye" • W1111• • 1>
de
Magatzetnistes
i
Exportadors
de
Filipines, 300 pessetes.
La Junta directiva de 17 Cambra
miellio. Melaras calidades en toDe vende als' quioscos 1 estacions, etc.
RELLOTGE
MueeleleyCidalogot
Vins
de
Barcelona:
dos
loe
precio*.
'Mercantil es va reunir en sessió ordi4.0.1.5 'mese de Ptis 1.- Pera autos
Penedès
blanc,
pessetes.
a
i'85
Echweleer
•
Co.
Lucerna
L
411I•ene
011
naria dijous passat sota la presidencia
iamaaamotaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamaim Idem negre, a 175.
del senyor Josep Cabré. Despris dé
per toa
15150
Alfons,
Camp de Tarragona blanc, a 2.
moltes i diverses qüestions d'ordre inUnces, 151 per nao.
terior de l'entitat, i admesos tots el'
Idem ídem negre, a 1'90 .
HORA EXACTA
41 2 duros, 151 per lo%
bous socis proposats, fiaren tractades
Conca de Barbarä blanc, a 1'65.
1 duro, 151 per roo.
les següents:
, Idem ídem nekre, a 1'65.
Isabel. 154 per loa
S'acordi fer constar en acta el proPriorat negre, a 2.
Francs, t5t per roo.
fund sentiment causat per la mort del
Vilanova i Geltró negre, a ido.
Lliures, 38 05 PeSsetell.
que fou membre de la Junta directiva,
Döllars, 782 pessetes.
Igualada negre, a eso.
CAvut dimecres, fine a les 5 de la tarda. Uiralle dia de venda
En Juan Pantaleoni (q. e. p. d.), a la
Cubà, 777 pessetes.
Martorell blanc, a 100.
memòria del qual la presidencia i tots
Gran Esposlc16
Mexica nou, 1'54 per 100...
Mistela blanca, a 28 45.
Llar proptittart, lvell hasta, reo el: seta dote a l'Hola Regio% Variara, 4
4Is reanits eomagrarea penales de
Venezuela, 49 per Ion.:
teme51112:.
Mistela negra. a a'po.
arrea* elogi.
AVUI, VNIC DIA DE *VENDA
Mies, 182'Sci per ion.
Moscatel', a 3 75.
2,11alues,2
ros doaat comide del curo de rata-
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PERLES JAPO

otes d'Esports
FUT11101
INTERESSANT PARTIT
Respecte el partn que parles/cm
e ten ia el propòsit d'orginitur aree una selecein catalana i la oletespanyola que ha jugat a Afila
oebtä que el Comise de Madrid • la
rederac i ó Catalona •han posa, d'ai se celebrará dein. a la tarda.
si carne de E. na Corta
Entre els jugadora selecciones per
Federació Catalana hi ha l'Esasch. Garroteé. Montesinos,
gessa gua. Cartilla. Cros, Cakedo.
'ancho, Alcäntara i Sagi
Per a aquest encontre e!' socia
ül Barcelona hauran d'abonar maja
Onda.

Observen pea% que contra el
tosten: en aquests casos, la Federaab Catalana no ene ha reines cap
eta informativa.
TENNIS
CAMPIONAT DE CATALUNYA
PER EQUIPS
pi-subte passat comenci aquest
curs tan esperat per Baldé., 1 a
pele resul• ata da la primera
nada. ¡'interés anirà en augnient
que es jugisI la • nal.
Els resultats del partits celebrats
.1s segnea•a:
Barcelona L.-T. Club, 7 punta,
centra L.-T. del Turó, 2 punts. Primera categoria.
Guanya el Barcelona.
Sen yoreta Marnet-Sindreu a salvo,: baronessa de Segur-Flaquer. per
&ti. 6-4.
E. Wtty a A. Suqué. per 6* 1-6.
(e.,, 6-4.
3 . E. de Olano a C. Ducasse, per
eó.
6-4, 4-6, 8-6F. Sindreu a J. Andreu. per 4-6,
.6, 6-;, 6-1,
Sindreu-Riera a Flaquer•Suqué,
gr 1-6, 6-4, 6-4, 6-2.

Senyoreta I. Fonrodona a senyon baronessa de Segur. per 6-1. 8-6.
Senyoreta R. Torras a senyora
/aten de Pons, per 6-o, 6-3.
Guan ya el Turó.
E. Flaquee a A. Riera. per W. O.
Ar.reu-Ducaese a Olano-Sagnier.
ge 5-7, 7-1 6- 2 , e-6, 6-3.

tari alguna entitat ciclista de la per
viuda no rebis la emiewatesela, ea
*ni no obstant per invitada Per u sude a rata.

11110TOR1881111
V VOLTA A CATAL,UNYA
Inscripcions a la Cineerna Volt. a
Catalunya;
Autora Ala motocicleta •Deuglaa*.
Ricard Escale, motoeileta "Harley
Davidson‚
"
Alfred Sedó, sideeu 'Harte, Davidsun".
Gatita Alegre, autocicle "Otean'.
Enric Nortes. auteciele "Carteen'.
O Lokwilt. autocicle "Cenen".
Rafel Salas. autociele "aneen".
Adolf Subirana, autoeide "Renault"
Joan Soler, autocicle "Renault".
Artur Gasten, autociele -D. F. P.
Carlee Gaston. autocicie "13 F. P.
Wenceslau Garcia, auteciele "D.
F. P.".
Mujan Iligorra, motocicleta "Marley Davidson".
Lluin d'Arana. motocicleta "Caten*
Sha acordes cavila inscripcid a
drets senzi:ls sigui prorrogada fas el
ty del que sao admetent-se des d'aqueeta data fina el dia 18 itucripcions
a dobles drets, en qual dia quedará del
f initivament saneada la imeripció.

LLUITA
La Seccib de Giennks i Esports de
l'Ateneu Enciclopedic Popular organitre un Campionat de Catalunya
Lluita greco-romana, exclusivament
per a amateurs.
Podran prendre part en aquest Conpirmat Iota els atieses afiliats a la Federaci6 Catalana d'Atletisme o a qua!_
sevol de les entitats f ederades, enea
indispensable, per efectuar Ilur tuscripeid. el presentar la Licencia d'eficionat, corresponent al preeent any
de leal

AVIACIO

elige

ASMA

Irind del bite i
Cidri istäritin
11. Legrit it

El Comité »es ha acabat la nieInéria dels treballs realitzats

g

Foz
t
•
Parte, ¡t. - La Cambre,"Per 425
vote contra 535, ha adopto el projecte de hei presentas pel ministre de
Finances exhonerant de rimpost general sobre els beneficie l'intente dele
Bons del Tresor i de la Defensa nacional.
El ministre de Finances ha Jactarse
e la Candilai6 de Financio de la Cambra que el rendimos dele impostos el
gener i febrer de rpee comparativament amb els mesos corresponents a
1923 acusa una plus eta de U n m i
les contribucions indirectes.-lionäper
193 milions per a les contri/axioma directos i 142 milicias per ah beneficie
de guerra.
El ministre afee que en la batanee
comercial la situació minora notablement
Digné dermis que es prepara una
operació de consolidació de gran importincia, operació que serà executada
alai que lea dreumstiacie% bo permetin.
El Banc de Franca ‚'ha conmines
a entaular negociadora arnb l'objecte
d'obtenir lobertura d'importante crèdits en condicione relativament l avorabies-Nava,.
'LA COMISSIO SENATORIAL DE
FINANCES ADOPTA LA TOTA-

LITAT DELS PROJECTES FISCAL8
Parle, ti. - La Comisele senatorial de finances ha adoptat
la Intalitat del projecte de Piel
fiscal, amb ela diversos canvis
que &asan -acordat durartt el
transcurs de la discussid.
Ila adoptat igualment diverso. artieles addicionals sobre
importante tonto fiscalle - Hayas.

CONFERENCIA A LA PENYA
DE L'AIRE"
La tercera conferencia del curses
de vulgardzaelei aeronautica, organitzat per "Penya de l'Atre", va tenir
Roe dissabte, al local d'aquesta SoEl C. de Ministres fixa la
catan velent-se concorregudtssan.
Segona categoria
conducta que seguirà al SeEl senyor Canudaa disserti sobre
Bsreelona L F. Cub, 8 punta. Sa "Laviació de turistne".
5 C.. e punt.
nat durant la discussió dels
Cumulei assenyalant l'interés i la
Ver el Barcelona:
projectes fiscals
importancia d aquesta blanca de l'aSenyoreta A. Foreodo-Stera a seParte, II.- Consell de miaLnyoreta M. Puig-Tormo, per dad& tan agradosa per lea bellesea
nistres es va reunir anit pasincomparables que la seva conten: 6-3.
eada per decidir la Unja de conF. de Sentmenat-López Sert a plació proporciona. la practica de la
ducta que seguirä el Govern en
qual dóna als viole un grau d'enBeter-Rcichard. per 6-4. 7-5. 6-3.
les diecusions del Senat dele
F. de Seirmenat a Hofmeirter, per trenament dificil d'aconseguir als
projectes fiscal,.
aeròdroms o escotes. Negä l'existenE, S 6 3. 7-5,
El senyor Poincard presentamine l a hern . per 6.4 6.4.
cia de l'aeroplà de turisme que resr š la qüestió de confiança conM'allace a Reichard, per 6-3. 4-6, pongui veritablernent a aquest quatra qualsevol text que modifiqui
lificatim i detallà diversos dele apa6:. 7-3.
rartiele primer pel qual se conteils d'escola i similar', avui unte
E. Salat a L Boter, per 6-4, 6-y,
cedeixen plen poden al Govern
per a aquesta mena de vols.
-6, 6-2.
per pro( edir a les economies
Féu notar la influencia decisiva
Srta. A. Fonrodona a Srta. M. Puig
neeeeeäriee. També presentarà
exercida pels resultats obtinguts en
77 6-4, 6- r.
la qüesti6 de onnfianca contra
els recents concursos del tan disS-ta. M. Ventura a Srta. L. Viven
qualsevol text que modifiqui eseutit vol a vela, sobre la creació de
x: 6-2. 6-2.
eencialment el projecte ¡enrolal
la "moto-avieta -, del räpid perfec- per la Cambra.
l'ene el SaIud.
cionament de la qual no tardara a
Tormo-C. Sindreu a Millet-W411a•
Ale cereles autoritzat, es desresultar l'aeroplà ideal per a turisme. ment el rumor cIrculat segons
ce per 6-2, to-8. 6-1.
Parlà Ilargament sobre les parti- eI qual M Poincare pensava inCentre de Devaste, 8 punta. a Sant
cularitats de les "avionettes"; res. troduje alguna modIficació en
Gen-uf, y pum,
senyä les caracterimiques dels princiVenç el Centre:
el Govern, aixi com que foe
pala models crema, els resultats obSrta. Conti J. Fibregues a senyoconvocada l'Assemblea Necio.
tinguts i les tendències iniciades en nal per prorrogar per un any
tea Lacambra-Teixidor, per to-8.
ele darrers tipus.
els poi-lees de l'actual ParlaFinalment va assenyalar lea condi - ment. Aquest eiltim rumor es
Durall a Martínez Sagi. per W.
i qualitats que lean de.tenir els tard 1115 exaele per (pan( n'ht
O.
hauria prou per fer-ho amb una
S Durall a M. Coma,. per 6-3, 6-o. veritables aeraplans de turismo, en la
realització dele quals tant es treballa, eimple llei.-Havas.
i
la
molta
tasca
que
aqui
cal
fer
per
M. Fita a P. Casas, per 6-2, 6i,
LA CAMERA FRANCESA APPRO.
implantar aquest esport. tan distan- VA EL CONVENI A LA L'N10
cian
encara.
del
nostre
piblic.
E Fabregues a J. Teixidor, per
DE BESSARABIA A ROMANIA
El conferenciant va ésser molt feParís. 11.-Cambra del Diputas.6-2, 7-5 , 7-5.
lic'tat pele nombrosos socis i altres Ha estar aprovat en a preció ordinaria
E. i J. Fabregues a Comas-Llugany,
persones que escoltaren tan agrada:er 6 o. 6-2.
un projeete de hei pel qual s'aprova el
E. Fita-Durall a J. Teeider-P. ble dissertació
Conveni relatiu a la unió de Bessarabia
Caus.
a Romania.-Havat
Srta. M. Conti a Srta. A. Mara.
SADI LECOINTE BAT EL RElee Snai, per 7-5. 6-2.
CORD D'ALTURA EN HIDROVene el Sant Gervast
AVIO
Srta. M T. Lacambra a senyoreta
Le Bourget. t:. -L'aviador Sadi LeCaeanyer, per 7-9. 6-2, 1-4 (ab..n
cointe ha batut el record de nou mil
dorar).
metres d'altura en hidroavió .
BOXA
OMMOM.,
L'última Segada havia aconseguit
ELS AMATEURS
Deserés de la interrupció soferta en
L'Univers es ',ni, gran del que mai elevar-se a una altura de sia mil vuit
reunions de boca amateur que la
no tuvieres suposat-diu el reverend cents Metree-Havaa.
Faataació Catalana ve celebran: al senyor Moreux en el "Petit Journal".
Cien:c per tal de preparar els boxa-Com tr.es els nostres instruments de
deri per al Campionat de Catalunya.
sondatge multipliquen Ilur abast. mes les gneis ens era inconegut, el dubte
t erzinent diumenge que ve es tolerenfuig vea Villimitat el Ibis, d'altra
dis n . sota un prcgrama entre un equip pare cert, d'aquesta esfera infinita, el er a Pernea' Certa asaremamai per set,'
t me ?" Pmsr ' arribaren filia a "'Fu"
i
e BadaIona i un de Barcelon a .
centre de la qual es per tot i la cíe. - sar.
com ho havia fet lierschel adés,
ti pes mosca Sánchez, de Malo- cumferincia en lloc.
que la petitesa aparent de les nebuComencen a did.ngir entre les ta- loses o
ra sera posat enfront a Ur:eta del
Ilur feble eselat. es dada preC A. C.; el pes ploma V Caballé, de ques b:anquinoses de la volta estelada. cisament a la distinda immerna d'asón
tite
apilotament
d'aatres,
Les unes
dzIons, lluitar contra Peralta. del
quests enigmitics objemes que hoen
B 13. C.; els pes Ileuger A. Ros. sie que Ilur allunyament en relacjá a nosassimilä tot seguit • universos diealtres no permet a Inh de separar. fnts del nostre i
B ieldara. contra Nadal. del a B. C.,
comparables a la
Les altres són masses de gas ardent,
el res welter S. ;l'arroz, de !Maläetea.
en Cami de condensació; aquestes seis
leta contra Salvador Gili. del C. A C
Aquestes ce/lelo:ion', fa deu ates,
anamena nebu:oses. Del temps Herschel
Es probable que en ;ere/ésta mateixa
eembeven legitimo per tal ton, se(1792-11171). Ileon en cometas, atan;
re.Jrá; II; prengui pare el per gal:
a la f . del regle darrer, t2o.000; ele gens els especialist a en matiria esAta iller finalista del passat Camelotelar, hem no podia assignar a la riosinse Urnena actuals en copsen un mital de Catalunya.
tra Via lacees nomh que alguna MIcicushiz lib.
lees d'anyadet-Ilum. en «nutre. NewPer6. en sen lee nebuloses?
FESTA DEL PEDAL
M'explico: Fine ara, la majoria dele comb, en particular, admetia que en
raig Ilumin6s que vela a la velecitat
P er tractar de forganitzaci6 de la
astrnnoms, aquella que fan ciencia 1
ele 300 000 quilòmetres el segon, »mis
F' S% dtl Pedal en el present any, cl
no novella, admetien que tots els abCantee directiu de la Unió Veloctjecter ateces pels nostres ,instruments, posase el maximum de , a 16.00e
Dedica Espanycla ha passat una coneren closos en un espai ben determi- len» per travesear el nostre Univers.
De consegüent. conjunte estelar, 1 no.
iaCa t i"la a tosa les entitats
nas. denominar Via lactea. Aid agura
bulese, medien+ mol' mes allurwate.
(«meció representant ale-la
de la provincia amb )objecte que
Pero Herrew Shapley, en set esbeintiXi UD delcipt de lee esmeresrimel mills e/ m'Ore Univers, lisura
0 entinta a la reunió que derne tincontingut no ietement Iota ele esta, tabli que * quemes tra aln Mimen nombre de prep de dos miliards, temed febles. La Via fleto efereix
t nac. a des citarte domine de la
e. al local social deis U V E (plade 3011.0011 letaans lambe tert cts ceniunts estelare en c ma api
des-llum Dach que en rete hora he
it de Tetuan. 36). el quid delego hau1 la totalitat de les nebulwes. De Set
q dissistir investir de poder" sofie de dennou
tenim. de malt temo eneä. la cenvic- aumen Fat
cerqué en l'esmerilada reunió ció que emites nebuloses con: la d'O- Prenia ro e otra . Al una. per&
te di constituida la Comissió organitrice o d'Andrilmede. fan veritable- deb"aeen
"Quin, en efecte, vekcitate estelar.
'adora i acordar el Illoc on ha de mees pan integrant de la Via Ratea, i
alzó per tal corn n'havem pegue me- de eeo quilåmeiros er Men eran
'eletalt -se la Puta del Pedal.
rissimes, bese bastan per maltea de
Le U. V. E. ens prega fen, cena- eurar les dila:teles; però per e tetes
als qu Fei oblit ilumine- les aebuleees febles, ralliteyeamt de febles nebulosa t'id-ala, ,videeltate
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Pf:a ti' una walkie 1 d un emgristit internacionil : E! procés Itlenudendorff :Declaradas de Ton Lar i el genarai
Los» Simbia que gema sera dissolt el Reichstag Eiecces per a l'enze de maig
Parte, lb - La tets-tomfasid baneäria ha celebra t equis.
la tarda la me a entrevieta amb
es1 senyor Schiebt, qua demä

y

continuarä.
tiembea que el °omites Duma

ha terminal a forma definitiva del seu rapport, amb una
+sarta als Orna recordant-los
l'objecte de la mistela que el. ha
estat encomanada i les condiciona en que iban lrobat per
comp lir- la.
La segona part d'aguaste membria del comitè Damas comprän lee recomanacions que ele
pärits fan a /Jura Governa sobre lea diver es qüeationa solmeses a Idur deliberaci6.
Probablement bi parla de la
conveniencia de comedir una
moratória a Alemanya per al*
semi Iburaments en moneda
sota reserves de Iliurament en
material, i per tal d'arribar a
airó es podria reedrrer a un
emprästit internacional.
Una tercera part conté fina/aren' ele diferente anexes
referente a lea consideracions
täeniques sobre punta concreta.
tal com Banc d'erniesid, gelesllone ferrovihries, monopolio,
etebtera.
Parlan,' a la Combates de Reparaelons dl compita' el programa quan estigui en poseessito del rapport definitiu dais
plerits.- Havas.
EL GOVERN ANGLES PUBLICARA UN LLIBRE BLAU REFERENT AL MATEIX ASSUMPTE QUE EL LLIBRE GROG

g

eellettat de diasoldre el Retobaba en el transcurs d'a q u e st a
*elimina i de procedir a les noves aleccione en data prbxima.
Ala cerotes parlamentaria
s'assegura que la dissolucid del
&lidiaba tindrà lloc dijous, i
que les alecciona se celebraran
el dia lt de inaig.-Ilavas.
LES PROXIMES ELECCIONS A
ALEMÁN VA
L'ACTITUD DE STRESEMANN
Berilo. 11.-El senyor &resemann, membre del partit populista ha renunelat * presentar la uva candidatura a/
Reichstag en una circurnecripcid determinada, peró es farà
inscriure en una de lee 'listes
generala de rImperi.-Havas.
PROJECTE DE LLEI PER FACILITAR LES OPERACIONS DE
CREDIT A LES COMPANYLES
DE FERROCARRILS
Berlin, 1 1.-E1 Censen de
l'Impar' ha adoptat un projecte de Lit per facilitar a les
Companyies de ferrocarril.
l'uta operas:31On, de crèdit.
A l'efecto lea autoritza per
tal que puguin contractar
prbetita hipotecario manee obligar-les a les formalitats del

Reglatre.-Ilavaa.

EL ?ROCES HITLER I
LUDENDORF
DECLARACIO DE VON
LOSSOW

Londres. 11. - A la Cambra
dele Comuns Mr. Macdonald ha
anunciat la próxima publicació d'un 'libre blau, ele documente del qual es referiran al
moteja aseumpte que el llibre
gene francès que acaba de publica r- se.-Ba s as.
SEMBLA OVE DEMA SERA
DISSOLT EL REICHSTAG
LES ELECCIONS SE CELEBRA.
RAN EL DIA II DE MAIG
Berlin. I 1.-El centellee senene Marx va conferenciar ahir
amb ele cape dele guatee parlile governamentals. els guate
manifestaren al canceller le ne-

Munic. t:.-Malgrat la tenaz oposició que han realitzat les defenses,
e/ tribunal que entera en el procés
Hitler ha pres declaració al general
von Lowow.
Aqueo declarà que durant el seson semestre de rany ten ele Atriles
de l'Alemanya del Nord parlaren de
la cread.% d'un Directori Nacional
mab poders dictatorial'.
El general von Lossew atweguri
que 'aseden evitat, • judici sea
gro» contratemps, si ele hornee reeponeablee que actuaven a Berlin haguessin Set seo aquella ',volean.
Parlant despee* de lea relacione
entre Baviera i el Reich el general
von Lossow declara que havia rebut
orden de Berlin encaminades a qui
s'emprés la brea contra von Kahr.
Afegl que desconfia d'Hitler des
del moment en qui Ii °fea el ministeri de la Reichswehr.

D'IRLANDA

DE GRECIA

L'exèrcit republicà dirigeix

Veniselos ha sortit cap a
Franca Manifestacions de
simpatia

FRANCES

un ultimátum al Govern
Dublin, I f.-EEI general To.
i el general Deltun han dirigit un ultimàtum al Govern de
rEelat Illiure d'Irlanda en notes
de l'exercit tepublice irlandee
El president Cosgrave ha declarat que prendrà les mesures
neceseitries per reprimir aquesle. rebelltone.-Havas.
bin

d'allunyament xiirant-se per Lao° piItenetree el besen. Apuestes ens apa-

rentan, dono, ron a estrangeres al
nostre Univers, representar per la Via
láctea.
Shapley, que
.Acua
. lment, el enteje
malgrat d'aixe, no creia que l'Univers desbordes la Via 'actea. ataba
d'establir que co que ella come co
is res, els átomos continguts en un gre
de sorra negat entre miliards d'altres.
"Hi ha en el cel una molt petita
nebulosa. invisible a l'un nu, i que ha
tätat inscrita en el cataleg de Dreyer
sota el número 68u. Aquest
de setzena grandor aproximada, sembla
tina reducei6 d'aquerte, gran, taquee
blanquinoso, conegudes amb el nom
de Boires de Magelland i que brillen a
bes proximitats de la Via láctea austral. Amb el teleseopi Es una ventable barrijo - barre j a de petits conjunte
meselats amb febles nebulositats. i tren
que els estela visibles en aguces camp
restringit eón ten je« de divuitena
grandor, han n'havia dallen que muela
nia de nebuloses baria tener humea-

sament allueyet
¡Es trobava mis enllà del diimetre
peone anyades-Ilum apreWmat?

Shapley ha estudiar apresta miestió
i heu's ad el que acaba de descebrir:
L'objecte erlest cerresponent al dinero fl. en el emites nevell de lee
rebelares es traba • mi medid (oyedet-Ibm; is a dir que el en'
em arriba te aqueas momees guau
cemstetplem aqueasa nebulesitst, vitS3a
fa en otitis, Cuy,.
Ne forma part. Mema de la nutra
Via Set" talaré que »mitres enemenean el ~ere Unimos a% &mire
i ana sil, ~es *Me, recorre lis

diem mana del al

Ateneo, 11.-El senyor Venieelos ha sortil avui cap a França, essenl objecte de grane manifestacions de simpatra
Ele pertbdics unanunement
lamenten la marxa de/ politic

grec.

El nou Gabinet no ha estat
constituit encara definitiva.
aun!. L'únic que se sap de cert
da que el .enyor Papanastaeiu
s'encarregarä. a m%, de la Preeidencia del Coneell. de la cartera d'Afers Estrangera. i provisionalment. Lambe de la de
Finances.-Ilavas.

Grècia reconeix el Govern

dels Soviets
Londres, 11.-LAgencia Reuter anuncia que el ministre de
Grécia a Berlin ha notificat a
l'Ambaixada dele soviets a
aquella capita/ que Grecia desitia reprendre lee relacione diplomätiques i «Insolare amb el
Govern dele soviets, al qual reconeix "de jure".
En conteetaciel el Govern dele
Soviets ha dula una nota al
Govern hellenie en la qual secapta la represa de relacione dlplemätiquee t la reglamenteció
de tetes les negociaeione pan.
dent; entre ambdde paltos.Bayas.
LA CATÁSTROFE DE LA MINA
DE CASTLE GATE
flialtlake City (Mala). 1 1 - Ban total retirats setenta vutt
cadävers de la mina de Castle
Gald. en la qual. cem es rectal-d'A. mal tenla tire minaires
quedaren enterrats el dissabte
paseat. con) a ooneeqüänola d'una explesid de sebe - Rayas.

EL GOVERN FINLANDEE
Beleingfore, II. - ¡van Aminev ha Mal nomenat ministre
de la Defensa melena l eubetiWat eebvladt, el quid balda
preeratat la &vahee. - Rayas,

Digné despeé, que el general Ludendorf li va demanar que deixessin
lea mana Hilares a Hitler.
Aqueo nega veracitat a les

decla-

racion s del general.-Havas.
LA DECLARACIO DE VON
EMIR

Molde, u,. - Procés Hitler-Davant el Tribunal ha declarat von
(Cabe. el qual es defensa (llevo pmparee un cop militar.
Considera con a funesta la creació de fa dictadura Hitler-Ludendort
Declara haver combatut sempre els
projectes deis esmentats senyors i
cometa que va ésa« portat per les
cireumstäncies en el transcurs de la
reunió a la cervesseria de Burgerbrau a prometre el seu concurs
Hitler, amb la intenció de no mantenir la seva promesa-Huyas
LA SOCIETAT DE NACIONS

SI t'ogro le 1 r
irie] ktifull 11111*
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Angora. 11. - El Govern As
itiformat, 3A% cap% musulmana
de l'India que d'aquf endavant
el Govern turc i l'Assemblea
nacional assumirien la dignitat

del Califal.--linvas.

RATIFICACIO D'UN coNvva
ENTRE EL GOVERN I EL
BANC OTOMA
Angora. 11. - E: Coneell de
Com ' ssaris del- p-da,e ho railficat el conveni concertat entre
el Govern i e:s delegats del
Harte utoma.-Havas.

UN MISSATGE DE L'EXCAL/FA AL MÖN MUSULMÄ
Ratifica l'acord de l'Assemblea turca Proxima convocació d'un congrés religiös
Terrine, it.--L'ex- Califa acaba de
trametre al món rnusulmä un missatmentalment saerileg i mil el desacord
ge en el qual considera com fundaamb les decisions de l'Assemblea Nacional turca.
Invita els caps i representante de
les potente comunitats mussulrnanes
del món enter a fer-li saber el mis
aviat possible Ilurs proposicions concretes per a /a reunió d'un Congres
relig:ns inter-islämic que es proposa convocar en tereps i Iloc oporió,
per tal de prendre en comú les decisions que reclama la situaciO.-Ha-

e

EXAMEN D'UNA MEMORIA
SOBRE LA CIUTAT LLIURE
DE DANTZIG
Ginebra, ni - El Consell de la Sodotat de Nacions ha examinat una
memòria redactada pel senyor QuiNones de León sobre la ciutat Mitre
de Dantzig.
El Consell ha acordat trametre a
un Comité de Juristes la qiiestió de
saber si la Societat de Nacions es
o no competent per intervenir en la
«metió relativa a la protecció dels vas.
interesen. a Polònia dels ciutadans
REOBERTURA DE LES ESCOde Dantrig i de les organitzacions
LES FRANCESA 1 ITALIANA
de la pròpia ciutat !Hure de Dantzig.
KA RA GATN
El Comité 'de Juristen estarä forAngora. 11.-El Govern ha autotnat per consellers jurfclics i pels reritzat la reobertura de lea escotes
presentante de dues nacions europees
francesa i italiana de Karagatx per
en el Consell, una d'elles Espanya.
un mes.-Havas.
A proposta del senyor Benes el
Consell ha encarregat al Secretariat
de la Societat de recollir i publicar
totes les noticies sobre importació i
D'ANGLAfERRA
exportació d'armes i municione entre els Estas, siguin o no membres
de la Societat de Nacions.-Havas.
La potencia británica a la
ACORDS DEL CONSELL DE LA
MecIiierrärna
Comentaris
SOCIETAT DE NACIONS
Ginebra, u.-Consell de la Sociede la premsa ang!esa i de la
tat de Nacions.-Han estat aprovaprernsa francesa
des les dar eeeee manifestacions forLondres, 11.-El periòdic "The
mulades pel Comité Econòmic i per
l'Organització d'Higiene, i s'ha en- .ines" fa observar que el comerç bricarregat a diversos pèrits la redac- titile de la Mediterränia és tnolt més
ció de la convenció relativa al carivi important del que ho pugni esser el
internacional de publicacions.-Ha- tít qualsevol altre sacie, i que, per
tant, segons els dictats del bon senVa,.
tit, és natural que la flota britànica
es farniharitze amb les flotes que naveguen en aquelles aignes.
DE BELGICA
El mateix diari subratlla la cortesia daEspanya poaant un dels seus
ports a disposició dels navilis angleEls nous ministres presten sos -Hanas
Paris. it.-Cornentant les actuals
jurament
maniobres de reseuadra anglesa dc
Simunes, et.-Els nous ministres
ta Mediterrània. el diari "L'Oeuvre"
senyors Hymans, Poullet. Tscheifen i die el que segueix:
Cartea. han prestar turamen: al rci
Aquesta manifeatació naval, d'un
El senyor Theunis ha let signar al
evidcnt imperialisme, es un xic deseoberä els decrets acceptant la danissió
¿once
talle per a un Govern laborisdeis ex-minatres i norncriam els nota.
Dilluns se celebrara la primera reuni6 del Gab net per aprovar termes
de la deearacid m:aisterial.-Havas.
LA SITUACIO A )/EXIC
Mdx:e. 1 1. - Les Irtnee cle!!
Govern han ocupat PuertoMéxico cense resis.lencia.
S'assegura que el general La
Huerta confia refugiar-se a
Los Angeles el pròxim mes d'aEL GOVERN MEXICA DOMINA
LA SITEACIO
eftlxie,
- El Govern meted da amo de la si tu ació,
El moviment revolucionari
faldeta a transformar-so en
Huna de guerrilee.- Hau as.
LA MORT DEL PARTIT COMUNISTA TXEC
Praga, st - L Migan socialista Peagro Lid. confirma que el partit comunista teme sofreix una crisi que por
motivan la seca completa cbssolució

Les adhesions al paran social d.mócrata ea mullpliquer. cada dia. segons
assegura l'esmentat periòdic. i les de(«dona comunistes prenen .pri.porcions d'una venable desudó en masca. LC3 otganitaacions comunistes da
provfncies es disloque:1; motu secretariats han estas suprimits i cinc periódica setmanals estan a punt de desaparéjame.
Per abra banda les cooperatives i

organivacions COMuniSteS es troben en
greu 'Nació financiera. S'asregura
Oar t) cap comunista senyor Smeral
sorda cap a ldotcon amb l'objeme
d'obtenir un ajut linancief -Hayas

ta.

He es més encara, perquè ens trobem en cl moment que Mac Donald
s'erige:x en pacificador d'Europa i
parla de lz reconciliació das pobles
i del desarmament universal.
Per altra part, aquestes maniobres
navals porten el risc de promoure
lee eoapites, quan no l'animositat, de
tes pcténcies mediterrànies.
En efecte, les dites potencies poden veure amb alguna inquietud lea
evolucione de tan importante l'oreas
britaniques eetorn de les costes algerines, italianes i espanyoles.-HavaS.
A LA CAMBRA DELS COMUNS

MOCIO REBUTJADA
Londres, e 1.-Cambra de:e Comuns,
Ha estat cely.ejada per 293 vote contra

264 una mocaS derranant que Anglatcrra posaeis forces aeriea per protegir
e terrtori contra els alars de la força
aCria. estrangera :mas potent, próxima a
Angla:erra -Hatee.
LA VAGA A LES

DRASSANES

DE SOUTHAMPTON
Londres, 1 1. -- Cine mil
arers de les drassanes maritimes de Southamplon han voIat
a favor de la continuació de la
- Hayas,
VAGA A LONDRES
Londres, 1 1. - De guatee a
cinc mil eonductors de eamiona

dels ferrocarril enea deelarale
en vaga.
La Federació nacional de fer
roe ant LIs apawa a q ueal 114 0-1
stment.-lia y as.
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0111pmehrat /a sub/mata per
tarreadasent pel termina de
*frtia Paya del quiosc de begudes
'..1111 la p/apa de Gaspar Farrees., de recretable de Sarritt, lleven/ estat *adjudicada al senyor
Llnia Pararas per la quantitat
Mensual de . pessetes. El
Upas era de 50 pessetes Mensuals. Fon presidida pel regidor
eanYu r Rige', assistint en representació de l'Ajuntament el
regidor senyor Pascual, i autoUsada pol no tar i senyor
Greb ue t.
ADJUDICAGIO
Airl malea s'ha, adjudicat al
senyor Joan Pla, per la quantitat de 20309'58 pessetes, la
subbasta per a la reparació de
l'afermat dale carrers de Cataluuya, Caputxins, Weyler i Sant
Caries de l'esmentat poble, es.
sent presidida la dita subhasta
pel regidor senyor Esmandia i
assistint-hi en representació
l'Ajuntament el tinent d'alcalde senyor Alas. Autoritzä l'acte el notan i senyor Recoder.
LA CAMPANYA ANTI-RABICA
L'acord de la Coniissid Central de l'Ajuntament establint
la vacuna anti.räbica gratuita
per als gossos el; amos deis
quals hagin satisfet l'arbitri
municipal sobre circulació
gossos, no significa que s'abandonin els altres mitjans profilacties que poden sser amprats en aquests casos.
El problema de la ràbia a
Barcelona es molt senda i és
precia' atacar-lo duranient. El
mes de reblar proppassat mora
ren de rabia al Laboratori municipal 1 3. gossos dele 74 que
per a Hur obaervaeió havien eslat pertats al dit Centre: el malela mes, 87 persones foren victimes de mosse g ades de gossos
i assistides pel personal del Laborado! i.
1,a Golniesie es lamenta que
part del públie es reststeixi a
complir les Ordeaances muna
cipals. i que els enc,aaregats de
la recelada de gossos pcas carrera es vegin alguaes vegades
insultats i en alguna casos
agredas pel públic a favor del
aaal trcballen.
El mal és massa serias perque s'aban4e2i, i parque es vegi en ;la 'Sarilla que età estas
a la Matra citarla basta citar
que a l'any proppas.,:at l'oren
mossegades a Barcelona mes de
1.000 persones.
La Condssi6 Central estudia
la manera de minorar- en el possible aquest s.rvei.. per?) prega
rovitment que lots els ciutadans eondjuvin a que les lleis
es cempleixin en steisumpte tan
capital i que coastitueix una •
acrgenya ciutralana.
ESCORXADOt.
encrifiei d'avui als Esscoreadora:
Yedelies. 274 i 16 per a Sarria; moltons, 340; bous, t; cabrita, 201; anyells, 9a8; ovelles,
9 ; cabres, 85; porra. 355.
COMPLIMENTANT
L'ALCALDE
Han vieitat el esnyor alcalde: el
comandan: de corbeta senyor Ibarra,
tina representaciú de la Cooperativa
de funcionans pútiic . er a ii coastrucció de case:, termes. a la qual
acompanyava el tricot cealcelde
este Ales. per agreir l'ajut que ele
presta taus ealcelde rom
ment en pro de l'obra serial que la
la dea Cooperativa; i el rreadent
del Crease de leleme.m.
•nnnn•

GONICA jUDICURIA
paevuzzuL
VISTA DE CAUSES
Davant de la secció tercera
ha corriparegut Metan Ilernandez Moll. (a) el Mallorca, acusal d'un delicte de furt.
El fiscal, tenint en compte
que el procassat ha estat coademnat anteriorment quatre venades per furt i dues per toba teil, li ha demanat un any un
dia de presidi correccional.
A la seeciö quarla s'ha assegut al banquet Juliaert
Casas i caletre voins mes de
Castellvf de Itusanes. acusaba
de desobediencia a l'autoritat.
- -El fiscal Na retirar Pacusaelú
per Marlea de provee.
• ASSENYALAMENTS PElt A
AVUI
A UDI E N CIA -TE ItRITORI A L
Sala prinieraa—Oest.—Menor
quantia: Caries Fortuny Bordne
contra Joan Soler Casajoana.
Llotja.—Menor quantia: Ruderte Rubia contra J. }Mella.
Sala segona,,—Falset.—Incident: Senstlis toirina Faria
contra Manan Montaner Pesa.
AUDIENCIA movtriotat.
Boceló primern.—Drassanes.
/4;1011 orale par furt i robatori.
tilecci6 segona.--Oest i Vilafranca: Guatre «ale per - estala, bomieidi, furt i amenaces.
•Mecaló tercera.—Lllutja: DOO
per "tata.
,Wetiet4. — Conoepeld:
•_ Par filia' deltas

a
lates a 2 eith1vaWnt
xsigs.

.• •
sALA MOZART,
ANDREUA FOR>TET/2/'
D'al% d ripie aliddemic • Mella 02111011,
Lt notabillseirea amtiálu learrate.
ccauslfrestedeestitiecodbasIN Areler46.Ä0A
Andreas Porosas dala diente* a
pitee er.tro.
ce le» M ide
taita a la Sala Motuut us hatea- bo
beer.11 Ddeds
el . rif ase ' di l eitegge. —4 Ala
sant recital.
Paliase asidesid csl is-gairebé núvol, observeEn el , programa hl havia anegas s, plasme, gemela a reate de Gibraltar 1 a tot
de Gaaparini, Mozart Selnibett,Selne .41 Netd AVDA
mann, Brahma, ,Grieg, Mfoiff, SalatSena, Reger, Nicolau i Pujo/ que
integraren lea primera parta 1 &egona, i la tercera la constitulen sis cançons popular, catalanes humenitudai
pels mestres Nicolau, Sancho-Mari
naco i F. Fornells.
La senyoreta Fornells, artista bes
coneguda i estimada del nostre
tos oferi amb la haerpretaci6 d'aquest
important programa Iza nova =ostra
del seu talent i de lee seres excellents
aptituds. Es una artista seriosa i
intelligent, d'esperit exquisidament
educat i de tècnica perfecta. El domini mestrivol que ti de la seva ven
ti permet de trobar sempre les inflexions escaients i arribar amb naturalitat als mes deicils matisos, ave-

ar

lorant, a mis a mes, el seu ate deparat un sillabeig clar i precís que
facilita a eauditori la comprensi6 del
text de les composicions, les quals es
compren que aixi apareixen amb el
mexim interes.
Totes les cançons obtingueren una
interpretació acabada, havent-nos, pero, agradat especialment la que donä
la senyoreta Fornells a la de Schumann "No ho puc capir", a la de
Brahms 'Allà al prat" i, sobre tot,
a la de Schubert "Tu ets el repòs,
les di;icultats de la qual san per posar
a prora les facultats de l'artista mis
ben dotat.
Amb les cançons populars, en el qual
genere sita significat sempre la
senyoreta Forneils, obtingué el mis
gran èxit, vcient-se obligada a bisar
"Com som petiteta", d'exquisida meIndia, harmonitzada delicadament pel
mestre Francesc Fornells.
El eelecte auditori que assisti a
aquesta sessió no regatejà els aplaudiments. i el programa fan encara
amplia: amb una caneó mes.
Un èxit complet. en restan, i ben
guanyat per la distingida artista i unes
llores de pura fruició pels que assistiren al seu recital.
X.

CON CERT-REPAS

AL GRACIENC
L'Orfeó Graciene anuncia un concert-repäs, dedeat als seus socis protectors per a la diada de Sant Josep,
a le tarda.
En ZICIUZSt concert, entre. altres,
calaran la majoria de les obres que
elan estrenat últimament en els toncerts populars que amb tant d'èxit este
donant l'Orfeó Gracienc al Teatre
Elderedo.
Des d'alai, els senyors socis de la
dila entitat poden passar a recele: les
invitaciens corresponents, com així utateix fer enceerees de les Vetees, que,
com de costum, són reservad-s.

Eldorado. l'Ocieó Gracienc ha ajornat
el entert anunciat per al dia 16, a l'objecte de no eeincieli: amb el recital que
ha de der.ar, erecisemere al metí del
dia cerentat, el pianista Emili Sauce al
Teatre Barcelona, pertanyent a la
mattixa Empres a del Teatre Eldo-

rada.

El concert de l'Orfeó Gracienc que28 del corrent.
da fixat pel diumenge, da

MUSICA FRANCESA
(Institut franees)
Les duna cenferencies del senyor
renfeseor Pineherle sobre "E! concert
i la Sonata a Franea al segle XVIII"
tindran Ece &ene. dijous. i dissabte,
dia le. de set a me` de la Me Els
exemples vean u:metate pel prestigiós violinista daquesta chitar sens or
Francesa Cesta, a,nb acompanyament
del stnyer Dial Net.
Es facileen invincions al deseare
de l'Insiste (carneo del Consell de
Cent. 33R).
ASSOCIACIO DE MUSICA
DA CAMERA
En el concert que te preparat per
aval dimecres, l'Associaciä de Mesica de Cemsra hi prendran part la illustre pianista Blanca Selva i el nostre compatriota i eminent violinista
Jean elassiä.
Blanca Selva en les uoques ocasions
en eue ha passat, per les nostres sales
cte concert ha deixat inoblidable record de les seves interpretacions de
gran mesita, crinfirmant els alts prestieis amb que és tinguda i considerada
tots els pübees.
>san tefassiä és abastament conegut
i admiras entre nosaltres, i la seva
reputació de clecertista esti emítale-

ranear consobdada. La seva en/laborada amb l'exquisida pianista francesa scrä continuada, depris d'aquest
corcert, en abres a Paris i les printipals eimats estropees per chamare,
ultra les grane Constes, les mis importants de la moderna escote francesa.
El concert Selva-Massiä ha despertat una gran expectació, i ea esperat
amb molla amical pel gran nombre
de soets de )'entitat orgenitzeder% per
als qual, estari exelnsivament reservat.
EMIL SAUER
L'Amciate de Manis d Grane
amara
Ilers ha =Wat el sea
jJ. L'aal remad p1.e
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ta exima ha emal de as arase a Méta
Bel= da 6 grans sota sera a Fatigara.

rk—VENTS SUPERIORS A BARCELONA. (Sondatges de ratmodera Dure a lee 7 d51 mata):
250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000.
Altitud, metres:
Direcció:
WSW. S. SW. SE. W. NW. NW.
3,
9.
a,
a,
2,
4,
2,
Yelocitat en metres per seres

OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITÄT DE BARCELONA
Horas d'observació: 7, 13 i 15 hora
Baròmetre a mero i al nivell de la mar: 766'4, 767a, 766'5. — Terrnametre sec: rn, 13'4. 7,13. —
Termómetro humit: 7'o, 9'o, 9'oo. — Humitat (centessirnes de saturada): 74, 52, 68. — Direcció del
vent: WNW., S., SW. — Velocitat del veta CO rnetres per segon: a 6, a. — Estat del cel: quasi sere.
— Classe de núvols: strats-cíanuls, cirrua; fractoemimuls; cima
Temperatures extrema a l'ombra
Maxima: 14'1. — Mínima: 7's. — Mínima arran de terra: 46. — OsciRació termométrica: 7'O.—
Temperatura misia: 10'6. — Precipitada aiguosa, des de les 7 horca del dia anterior a les 7 hores del
dia de la data: o'o milimetres. — Recorregut del vent en igual temps: 79 quilòmetres.
ha despertat una gran expectació entre ets Soda dt l'entitat organitzadora.
També l'Anociació de Figueres ha
iniciat les oportunes gestione per eco>

seguir que aillustre e:artista pugui actuar en aquella ciutat dintre el present curs.
AL TEATRE BARCELONA.
Opera de Cimbra
Avui a la nit donará al teatre Barcelona una representado:, extraordinäria la famosa companyia d'òpera
de Cambra Ottein-Crabbe. Ultra reproduir-se la tan aplaudida apera de
Wolf Femri "11 secreto di Susana", s'anuncia l'estrena d'una apera
del mestre Calles Predell, nebot de
l'insigne músic catalä Felip Pedrell,
titulada "La guitarra". En la part
de tontee, ultra la tan aplaudida

Orquestra de Cambra, sota la direccid del mestre Pere Blanch, també
hi prendrà part l'eminent artista Armand Grabbé, executant escollides

composicions del seu repertori.

Les sardanes
CAL UNA ESCOLA
Recordem d'una regada que un
compositor de sardanes es queixava que un tenorista, tocant una sardana seva, havia respirar al mig d'una
frase, trencant per tant la continuitat i fent-li perdre bellesa.
A ben segur que algun müsic veurä que amena a parlar anal dels tenoristes i deis música de cobla i direm
que aquests no tenen tècnica, ni art
i que toquen sense posar-hi l'ànima.
Dones no: anem a dir mal dels compositors en general.
Sa p aquell componedor que es
queleava si aquella frase es pot tocar
sense respirar al mig? Sap aquell
compositor (no hin conjectures sobre de qui era yergue us equivocareu
en totes) el que es tocar la tenora?
en gap tots els sons, tots els secrets?
Segurament que no.
Ve't aquí una cosa de la qual paideen molts compositor, de sardanes: ignoren la instrumentació de
la cobla, no saben quina són els minora sons de cada instrument per
aprofitar-se'n, s'asseuen al piano i
fan una sardana.
Ohl alli sí que no costa gaire,
no !meran de respirar al mig ni en
cap banda; allí totes les coses són
possibles. Pere, és que no es recen.
den que per tocar la tenora s'ha de
bufar i que mentre es bufa no es
respira i que si no es respira hom es
mor? Es que no saben que si en una
sardana molt llarga i causada si no
hi ha compassos d'espera per a cada
instrument ve un moment que el Havi diu proa?
I Ea per aixtli que veureu sarda-

na en les quals la tenora ha de fer
un. aguts que no li pertoquen; per
asó veureu sardanes en les quals si
el cant confiat a la tenora estés en un
altre to quedada millor; per això ven
reu sardana que deixen extenuats
els música. i altas sardana que 560
defectuoses, degut a la instrumentae16.
Perth dirat 1 amb molta ta6, on
apraidran totá aquestes cosa eh
que val. in fer sardanes?
Tan. entera desimanta rateola cm ?hl apearás de tocar ele Instrumente nadando, i dele quin era
remudar. mas ladea per erear4s.
Am... Die me guardi da preadre
▪
'

CRONICA DE CULTURA
La rollferbncla

de bfr. Lamben
Ahir, a les onze del mate el professor Mr. Ehe Lamben donà als deixebles de les Escotes de Beta Olida i
de Bibliotecàries, a la Universitat Industrial. la seva anunciada conferencia
sobre "La decoració escultòrica en
l'Edat Mitjana francesa".
Amb estil fluid i elegant, amb dice
cite clara, el distingit arqueòleg irances explicà la cantada de la decoració
escultòrica francesa, particularment
la de caràcter floral. des de/ periode
remärtic uns a les acaballes del gòtic.
Amb l'ajut de nombroses projeccions
demostrà el dissertant com aquesta decoració escultòrica medieval s'iniciä a
França amb una estilització simplement ornamental derivada de la decoe
ració oriental i dels motius grecoromana, es decanta cap al realisme,
arribant, en l'apogeu gòtic, a una vividcsa i varictat colpidors per caure
nou en la estilització purament decorativa. Fiu alhora observar el professor Larnbert com aquel! procés :taliste es realitzà en l'escultura floral
gótica igual que en la nateralesa.
L'escultor gòtic cothenee per copiar
les formes florete encara no del tot
desenroteades, CJI7/ es ara els botons,
les poncelles, les croases de higuera,
els rebrots, els planeons, etc., i a mida
que a través dels segles XIII i XIV
l'arquitectura i l'escultura gótica es
detenemllen, aquests motius van badant-se i descloent-se, flennt, estenent Durs brancetges i Ilur fullam
atapeit, inflat i gras da saba, lbs que
en el segle XV aquestes formes vegetals copiades directament de la natura eran perdent Ilur ufana, van essent suplentes per les formes escardalenques, punxants i seques de lascardot i altres plantes espinoses; les
plantes carnoses perden llar esplet de
suba, van mustigant-se. adopten formes mis recollides, menys turgente,
formes de decandiment que s'arenen
a les formes de l'arquitectura com
reptils i per fi tornen a una estilitsacie, més o menys tierra. per?) allum'ad] de les formes naturals.
El senyor Lambert fou escoltas re.
ligiosatnent i. en acabar, calorosament
aplaudir i felicitar per l'auditori d'alumnes, professors i palie extern a
ja Universitat Industrial que cotilla
la sala de conferencies.
CONFERENCIA D'ADR1A GUAL
Als tenles culturals i artistics de
la nostra ciutat ha causat molt bon
efecte l'anunci de la . conferencia que
l'artista Adrià Cual donara a l'Orfe6
Gracienc dissabte que Ve. a la nit.
"El precio eseenogräfic des dels
grecs fino als nostres dies" es el tema
escollit per a aquesta conferencia, la
qual sera »lustrada amb profusió de
clixés fets expressament per a aquesta
interessant sessió artística

EL 1 vfil oR DIP
EL MONOPOLI A VESCORXADOR

Sr. Direttor:
Fa molts anys—d'ençà que el 04
% 11 . marques d'Olèrdola fou
cable—que a reacorxador no para
d'haver-hi altera:bu en el prorament de carne, molt particularment
en el de les de bou l Mena. En
a." Época asigna /a idea del moaopoli traque serni pablis
ledless sa hosa ve »triad ele afee.

.

*cirial:iban& —
Casi–te Cubil tt•res
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gribi« 1 da dime aziablt, suma les tesaperatm
sei retarle:aman me.
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ELS CONCERTS DE L'OREE°

GRAC1ENC AL TEATRE ELDORADO
A precs de l'Empresa del Teatre

g
. El tempe de bo a

aitai we +m'egregio. pik

tes de les ambiciosas que han vingut
prenent increment, atiades per l'actuació dels que haurien hagut de
posar-hi aturador.
Res mis absurd que el monopoli
del proveiment de carns, com el de
qualsevol abre article de primera
necessitat.
Tot monopoli o exclusiva de matarme en els escoreadors, en implantar-lo, es vol justificer con) a una
necessitat d'organitzar la demanda
per tal de dominar i recluir l'oferta i
els seus intermediaris, pene la präctica ha demostrat que els monopolis varien només els intermediario.
Res demonios tant l'absurditat dels
règims de caräcter monopolitzant
com el fet que, inherent a aquests
regirles ve setnpre la reducció de matances, cosa depressive per al termas
que sena i per a una ciutat com
Barcelona, cas Linie poseer en tot el
món, amb el qual hom demostra que
amb re;itus d'aquesta mena el públic
poc hi gut sortir beneficiat, puix que
encara que s'hi obtingues regenta
balsa de preus aquesta fóra copsada
a base d'abstencions de caen i per
tant, fent més consum d'alees acides que, en esdevenir mes sollicitate, enes s'encareixen.
Es convenientissini que l'assessoria municipal de proveiments tingui
present aquesta qüestió, tant pels estudis a qué es dedica com per comprendre la gravetat que entranya el
fet que no es doni l'assortiment necessari de carn, a conseqüencia d'haver-se implantat el monopoli d'aquest servei als escorxadors d'aquesta cimas.
L'Ajuntament governatiu ha seguit les petjades dels del periode
d'hegemonia lerrouxista i les que determinada autoritat central assaje
durant un Barg període de temps,
acabant amb un hiede d'aquells que
deixen pregone records. I d'això
corleé que Talludida assessoria se
n'assabenti be i vagi alerta. El cami que l'Ajuntament governatiu ha
adoptas és el que enluten:, dreturerament al lude. El reten de monopoli en si ja es duu el seu fracàs
cona el caragol la seguit
pel cansí perdedor, mutuas el senyor
Coll i Rodés, en passant per la presidencia de la Comissie municipal
de Proveireente hagués deixat ben
fressat el cerní dreturer i ben orlentat; tant, que en poc temps sabe, sense perjudicar els remaders productors, trobar la manera que la carn
de vedette sibaixes d'una pesseta
el quilo i la de bou tres rala.
Avui la tarn es Inés cara, molt
mis cara, que quan el senyor Coll
i Rodee es veié obligas a cessar les
seres encertedes gestiono. I sobre
tot, es fa mes remarcable aquest Tet
Osaran hom nota cona la caen escasseja i quan se sap que a no trigar
gairc caldee augmentar-ne el prcu,
pues que els que Cenen el monopoli ja ho van preparant tot per tal
que els sigui concedit. 1 hi ha sensacia que ho obtindran.
L'ambició de guanys desmesurats
plana damunt del proveiment de
carne. Aquesta es l'herència deixa.
da pel 5 a marqués d'Olerdola
en penar per l'Alcaldia de Barcelona. Qui rhagi recollida dones que
sipiga a la regada que recull la res.
peraaabilitat de les eonseqüencies deplorables que fatalment ten deriva-

ran.
El noble calla. Per6 encara que
ealli, pena i MOL 1 de mica en
mica, pel que min veient, aniré
eomprenent el com 1 el que de lea
altericione que es produeixen en
rauortintent de taras per al come

EL 00111TE DE plGOLS
_De les yak del etl'a les da
A MADRID tard.
— Cort de liazia.—Ama
Atine mad. ea, han otatuniat a la
Secretaria que el president de la Di- visita a Amera Doma de'
putaci6, mayor anote de %ola zurza Sant Jaume o a Santa Mark
cap a Madrid i París, i que durant la Mar.
— Comunió rever
seva abatata exerciri la tresidència el
sia de Nostra Dona de pomplii.
1.1
sana Madi.
— Vean' en suiragi ge
mes del Purgatori.--Torn de la y
EL CONSELL PERMANENT
ge del Pilar..
le
Heu's aqui el desate del ("set'
DEL BISBAT
en lea reunions dels dies to i u de
O
mere de me:
Benedied6 d'un non temple pie
A
Enterat el Consell de la Acial ordre quial a Sant Andrem—El 4j
Per
del dia 5 del corma, en virtut de la que som, festa del gloriós bisse
osa
qual s'estrenen modificats els Estatuto celoní Sant Paciä, fou bel,* w el G
de la Caixa de Credit Comunal de la
Mancomunitat, en el sentit que el president pugui delegar algunes o totes
les seves funcions en el senyor diputat
que cregui mis ccmvenient, el qual, i
menee subsisteixi la delegaci
ó, exerciré en nom propi i amb igual autoritat que el president, les funciona delegado, designà al dit objecte el diputar
de la Mancomunitat senyor Gaiete
Marfä i Clivillés.
Responent a les peticions formulades
per les families de diferents interessats,
acorda el Cansen dirigir-se a/ Dimeton Militar, pregant-li que es digni
aconsellar la concessió d'un indult a
prófugo i desertors, pertanyents a roten
les regions d'Espanya, per a normalitzar d'aquesta manera la situació de les
famílics, i aconseguir que puguin retornar a la pätria i treballar-hi, els
molts que avui n'estat; allunyats .
Es va accedir a la petició del Centre d'Estudis Alemanys reintercanvi,
interessant que seis facilitin Hilares i
material d'estudi.
S'autoritzà e lsenyor conseller de Beneficencia, senyor Räfel Martí, largue
estada i proposi la manera que els nois
anorrnals que estan albergats a Sant
Boi de Llobregat, puguin passar a
un altre estabeenent de Beneficencia.
Escoltà el Consell amb gran atenció
i interés ta ressenya feta pel senyor
Adolf Serra, conseller d'Agricultura,
referent a l'estat de la lluita contra la
!regosta a les pros:aleles d'Osca i
da.
Ressenye el senyor Serra en termes
d'alta consideració, per l'actuat per I t
Mancomunitat l'any 1922-1923, i els
magnifica resultats nbtinguts, emenent
que perque no es malmetin i per a
completar-los. era precio que es combetessin els focus existente encara, essent
aquesta l'epoca mes a prosee:e: per a
combatre'ls.
El Consell acordà que l'esmentat consetter, amb els funcionario tècnics lee
cregui convenients. visiti els Pocs on
existeixen eh des focus, i proposi el
convenient per: comba:cele. temes:tutee
ja perqué des d'ara pugni realitzar la
SeV2 comesa.
S'entere el Consell de l'in(orme encomanat al funcienari seeyer F. Cclindres, perquè mime acudir la Masscomunitat a la informarte °Meta pel
m i nisteei de Finances sobe: 13 cemeniencia d'implantar el sistema de bons
d'exigir-sacie de ferina, exposanr-se la
conclusió que és de gran COUVell:enCia
que s'estableixi a Faca" va el lit rfeem,
el qual a Franea dóna tan bono resue
tats. per afavorir l'expsetació ee blats
i farines.
El Censell aprove renuentes Informe. expressant al serpear Celindres !a
satisfaccie ernb que s'havia assahentat
del sen treball.
Es despatearen ele a:r e me:es otte
tiguraven en l'oletee del die deis despatxos de Finances, Ores Pelseques i
Politice So:ial.

El s Te a're,z.
TEATRE DE LA COMEDI.e. —
La company ln Claramunt-Adrie. que
amb tele d'exit ve, actuant en aeuest
teatre. ha posar en assaig el pierna
dretinitic en tres actes i cii lees,
de! senyor Antoni OIM Bertran.
que porta per tito! "E? deenma". i ene
serà estrenada el dia 19 d'aquest mes.
BENEFICI DE MARTA
CAÑETE
En la brillant terneorada de la
conmanyia de Pere Zerrilla al teatre Barcelena sIse pesat de rellen els
mires indiscutibles de la primera actriu Merla Catete en totes les obres
eme ha represertat. La netable acere, celebrare demä, dijous, el seu
benefici emb un escollidleeim pece
grama. A la tarda es representare
"Mi prima esta loca", i a la nit: "len
actor de frac". A més a mese la beneficiada Ilegire seleetes poceies.. Donem per descomptat que la bella actriu, pels seus mereixements., ob tin
un benefici beta falaguer.
-drà

UNEN
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NOYETAT INTERESSANT
"Las luchas fratricidan de Es.

palta"
a 3 pta. volum

— «el testamento de Carlos II"
II.--"La Saborana". IlemJrics

viscudes per una dama francesa, sobre les campanves de
Fells V a Catalunya en 1701
i

goa)

nostre venerable prelat un a.
temple erigit a la barriada de $ri
dar
Andreu, sota l'advocació de rem4
tres
tat Sant bisbe. Aquest temple 144
cinc
situar a l'antiga església del comas
de les Religioses de Jesús -Ma,,
fe
posteriorment dels Germans
Bao
tes, q ue fou pastura del foc ratea
cionari de l'any 1969.
¿es
ich
Hl assistí un nombrosissim
Ita
bija que „saluda amb aplaudirneas
l'arribada del doctor Guillamet 4
les deu del mate el bisbe,srevegit
pontifical i assistit del rector de
Andreu, del capellà tinent de la
església i d'altres sacerdots, beid
solenmement el nou temple pam,
quial. Després de la benedicció t,
Ita
Penada als fidels l'accés a l'esgliik
d'e
Ja qual, tot i essent molt espaiosa,
con
podia contenir la gran gentada
Ola
acudí a l'acte de la benedicció.
Despees es va celebrar un soles
111
ne ofici. Predice mossèn Alexaato
La
Pech, espelta tinent (Vaquees temple,
vid
El cor de l'Ateneu de Sant Usis
1
Graneasen cantà amb encert la mies
Ro
"Tertia", de Haller.
tre
¡cc
Prengueren seient al presbiteri d
1
bisbe, doctor Guillamet; el secretad
13a
de Cambra i Govern, doctor Boadt;
ins
el tinent d'alcalde, senyor Ale;
An
d'altree personalitats.
Acabada la missa es cante el Te
!Sr
Deum, en acció de gräcies.
b ei
— El din :8 d'aquest mes come
eare a l'Ametlla del Valles una saa.
dcl
ta missió, á cecee des religiosos
pri
franciscans PP. Salvador i Elles Je%
nir
LLIGA ESPIRITUAL DE NOS.
da
TRA DONA DE MONTSERRAI Pe
La secció de senyores d'ames
tat
Associació donare una tanda drandeis espiriteals, que finiran el dia e,
a l'església de Nostra Dona de !Ya.
senyarma (carrer d'Aragó), dirige
pel reverend doctor Lluis Carente
ce
preverte
CI
, Ordre genera/ deis actes
Mate a dos quarts d'orne: Mi.,'
a l'Evangeli: lectura del propi: a I'
c ii
ferturi: invocacions a la Mere
Deu; Ave Maria-enviolata: deserte
de l'Elevació: adoració al SS.; Adoti
remus-Laudate; seriad; visita estere
lii
tual;
o
Tarda. e dos quarts de eine: Pare
Sei
Domine:Mese:ere, meditad& resee
salve, plätica, exposició del SS., acedó, reserva.
re
Conclusió: dia 15
la
A les nula . miesa de cornunió gede
neral, celebrada nel reverend pare
abat de Montserrat, benediceie papal. ('anta: Christus vincit, Credo I,
Adoremus, Ave verum, Adoro te, Be
nedicite.
Notes: El primer dio. abans de la
miesa, es cantare el e Veni Creatore
Les misses d'aquesta dies seca
aplicades per a les sedes d'Atraes;
la
Josefa N. d'Andreu. Dominga
la
Canela Casas. Vidua de Guarro.
Les , eenyores sedes de la Lliga
hauran d'ostentar la insignia de l'AsSOCinCió en tots els actes.
A la missa de contunie del darte
dia es recargare per atendre a les
ricsuscs deis exercicis.
PELEGRINACIO A MONTSERRAT, DEL 22 AL 25 D'AQUEST
MES
L'entusiaerne per assistir a la Pe
legrinacie que preparen les Legues
de Perseverança de Cambie-a és
cada elia mes gran. De tots els
drets ota hi ha Legues estableces arriben novee-peticions de Muta, ex
no poden_ ésser ateses en ese te
talitat, par estar ¡a quasi esgotat d
nombre de celles. Tan sois n'hi ha
una pci:a resta de les resereadts
ala ranresans, les quals preveu
Comissió ergenezadera que secan
demanades ahans del slia 13, que es
eassenyalat per sanear definitivament
les inscripcions. Per alee trece: Ve
els que encara no slaguessin inscrit
ho lacia sense perdre temps.
Diversos prelats de Ce:aletee,
feet-se arree de la transcendencia
e xtraordineria de l'A5ee/1151a, han
momee la scva asuist,incia, CO e
contribuire ä fer mes esplenderoes
pelegrinació, i mes albiradora roba
dels Exercicis Parroquials,
Cada aquí per l'infatigable pare Va'
Ilet, S. J.. i l'objecte de la qual es
Cortar n'ejem extensió i intensitat 3
l'eneems a aquesta obra de restar
nació social. Alesi es compren ele
no vulguin mancar-hl els que regó'
ven la vida espiritual del nostre
ble, al igual que tots els que es are'
ocupen de la cristianitració de la «P
cima
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PASSAT PER LA, CE*
SURA MILITAR
,

▪

Opin reittrWei la.

opLUGA DE PlitANCOLI
ojo Servei d'auteaudbee
ogi peinada del Base de Roma
cotinua test una temperatura
baixa. A les muntanyes de Poi al lloc de la Pena l'hl ha ret rom a temperatura extrema 8
sota zero.
,

Des de fa uns dies

esta-

un servei d'autómnibus entre
ostra vila i Prades, passant pel
estio de Poblet, font de Nema
aolónia Banús.
Arriba a quarts de vuit del mate
empalmar amb el mixt de les
i sen torna despres de passar
torren de les deu.
La sucursal del Banc de Reus
contenga a repartir les llibretes
dulvis amb la quantitat inicial de
c pessetes a tots els que neixin eaV. no produint interès fins que
a aagin posas, pel cap baix, cinc
Aquelles cinc pessctes que el
regala no poden ésser retiraabans dels ra anys, i en cas de
"unció queden a disposició dels pa-

o

parents.

al Bane de Reus per
cesta agradosa pensada.
Felicitem

BADALONA
Conferencies Quareamds
El Cercle Catòlic d'aquesta ciutat
organitzat per a la Quaresma
nguany un interessant cicle de
ferencies, d'acord amb el següent
Diumenge, 16 de mare.—P. An‘:31. de Barcelona O. M. C. Tema:
importancia de la familia en la
*
Diumenge, 23 de marc.—P. Lluis
jodes. S. J. Tema: Qué s6n les esJles: (iHustrada amb diverses proecions).

Diumenge, 6 d'abril. — Francesc
prevere. Terna: Les can3 populars catalanes de Passió.
mb iHustracions musicals diverses.
Diumenge, 13 d'abril.—M. I. doctr Alions M. Ribó. Tema: La llirat cristiana.
Les dites conferencies, el producte
recemic de les quals es destina a
pfit de la popular institució badaloea "Casa Empar", començaran car dia, a les set de la tarda, essent
Fecedides d'unes selectes audicions
•

REUS
El-fred i les hortes
Detenció
- Al terme municipal de Cabatn ha estat detingut per la guardia
ar'lun individu anomenat Manían
Sra, de 51 anys, per haver amenafa de mort el capatae de la brigada
&ter; de la carretera en construcde Flix a Espluga, En Josep

a.
-

Les hortes de nostre camp, a
del fred que aquests darrers
es s -na sentit, han sofert mal de
nsideració, especialment el planté
dre i els ametllers, tot just
asa

- Per efecte dels freds severs
¿aquests dies ha quedat inutilitzada
h campana mes antiga de la torre
Sant Pere, la qual fa t 06 anys
pe ja va ésser reparada.
ha vacant la Placa de met
titular de la Torre de l'Espanyol,-a
istada amb 2,600 pessetes anuals.
PUIGCERDA
Alees noves
- Després de les fortissimea gekdes de la setmana fruim ara d'un
Ves de la setmana fruim ara d'un
temps esplendid.

- Corre arnb insistencia el rumor que en ésser destituit l'actual
? juntament sera. nomenat alcalde En
Valentí Gorriz, ex-alcalde de R. O.,
trormista afecte a la U. M. N.

TERRASSA
El Carnaval : - : Robatori :-: El defensa Massaguer •
Atr.b un ternos esplèndid i amb
• ex . raordinaria animació s'ha celebra: el Carnaval.
Tart la rua del diumenge com les
• Psssa,les" del dimarts s'han distinlit per la seva migradesa i mal gust.
Peques carrosses i escasses disfresres i-,ren la seva nota caraeterisea Es premiaren els carros seeients: "Ampolla de xampany", "La
clau i el duro" i un altre presentat
ich "Aflijas".
A les societats, pero, les festes han
tesultat animades i Iluides, essent el
tercie Egarenc el que mes s'ha distagit.
Durant el dimecres de Cendra,
aP t ofItant la benignitat del temps,
¡oren moltes les colles que anaren a
Pas 'ae el dia pels bella indrets de la
tsdalia.
- Dimarts, entre 5 i 6 de la tarentraren tres subjectes a una can del carrtr d'Arquímedes, empora nt-seh robes i ato P
essetes en Me'

- En Masaguer, el defensa del
Ter rassa F. C. designat per al parContra Italia, per una serie de cje.
,aost ancies, no ha pogut acceptar
agelst lloc, que li hauria proporetoki la categoria d'internacional.
La distingida esposa del regíPo Francesc Aurell ha desIliunt fe lignent, una :sarnosa nena.

Rhin

Radiatelefonla

Anee naves
va tenir lloc, al
Mire de Dependents, una re41115 de delegats d'entitats i
n iumenge

lerlioraoions d'aquesta ctutet,

t amb Individuo de la Penya
organitzadors del Gran
IateebItelO1114

. ,. . .
hile, els quals «posaren ele 'vi, guate pernees,
efflidentprojectes 1 canearen Meres- se despr6s mime.
Mona per,tal de posarse d'aoord
També el riostra munielpi ha
sobre els treball. que _caldr1 aprovat
les noves condiciona
fer, en cae que s'adopti el per a l'arrendament
circuit Sabaddel - Terrassa, de Aneja pública, del unid
cense baver
per a la cursa que se celebremodificat el tipus de subhasta,
rä el pròxim octubre.
da el de 33.000 pessetes.
— El Centre Excursionista queComissió
ha millocat el conorganitza per a la present set- La
cura,
suprimint alguns requimana un concert trames des de sita onerosos
que ho eren per
Londres per radiotelefonia.
La Societat Anglo-Espanyola al contractisla, da qual cosa ha
de Radiotelefonia és l'encarre- alleugerit una miea les difigada de donar tal audició, mit- cultats que feien quasi imposjançant es seus pertectissime sible l'arrendament de les e117
aparells.
— Dintre de poo es reptendran les obres de construcció
de la faeana de l'església del
Sant Esperit.
— El Casino da Comen ha
acordat celebrar, per a la propera taita de Sant Josep, un
extraordinari tormera a càrrec
de la banda de Badajoe, que tan
encertadament compti el seu
comes en les passades festes de
Carnestoltes.
— La nova entitat coral "La
Llanterna" es presentarà en un
concert públic al Teatre Principal el vinent diumenge, dia
18, havent-se anunciat ja un
programa de cancons escollidfssim.
TARRAGONA
Noticies diverses
S'ha reunit en sessió extraordinäria la Comissi6 municipal de Governació, per tal d'ultimar el plec de
condicions que haurà de regir en la
nova subhasta per a la confractació
de la neteja dels carrers.
— A l'oficina de Vigilancia municipal s'esta practicant la rectificace5 anual del Cens electoral i assabenta el públic que fins el dia :a vinent s'admetran les reclamacions que
tinguin a be presentar-se, referents
a inclusions o exclusions en les 'lis•
tes.
— Ha estat jubilas l'inspector
provincial de Sanitat, Dr. Pau Deó.
— Per ordre de l'Alcaldia s'han
fet pro,ves de neteja per mitjà de
l'aigua amb manguera, dels carrers
d'Apodaca, Real i placa d'Olozaga.
Com que el resultat ha estat excellent, s'adoptara definitivament el
sistema.
— Avui, a dos quarts de deu del
metí, es jugara, al camp d'esports
del Gimnàstic, un partit de futbol a
benefici del jugador de l'Esport Club
CathalOnia, En Josep Mensa, el qual
es troba servint a l'exercit d'Africa.
Contendiran els primers equips
complets del Reddis Eaport, de Reus,
i el Cathalemia,de la nostra ciutat.
— Una ponència designada per la
Junta de la Reial Germandat de
Jesús de Nazaret, formada pels senyors Camil Rodríguez, Rodolf Roca, Martí Güell i Ramon Busquer,
esta treballant activamelt en l'estudi de les reformes que hauran
troduir-se al reglament de l'esmentoda associació i que després han
d'ésser sotmeses a l'aprovació de la

junta general.

— S'ha constituit al cale de Tarragona la Penya Esportiva, la qual
ha celebrat assemblea general, havent-se elegit el Consell Directiu,
que es compon dels senyors següents:
President, Josep Rodríguez.
Vice-president, Josep M. Mateu.
Secretad, Ramon Teixell.
Vice-secretari, Pere Vidal.
Tresorer, Racnon Aumatell.
Vocals: Fecund Tornas, Joan Atad, Ignasi Verban i Francesc Güell.
— Despees de reryide.s oposicions
ha estat nomettat organista de resglésia prioral de Reus el reverend
Josep Moragnes, que fins ara ho
era de l'església de.Constanti.
— Al temple de Sant Francesc
han contret matrimoni l'oficial del
Banc Comercial, En Josep Muja, i
la formosa damisella Na Josepa Corbella, essent apadrinats pels senyors
Francesa alagrifiä i Josep Nin.
El novel! matrimoni ha emprès
viatge cap a Madrid, Santander, Bilbao i Saragossa.
— A. darrers d'aquest 10e5 es casaran en aquesta ciutat el jove Genar
Cases i la bella senyoreta Rosa Her-

rero.

— Pel delegat ßovernatiu d'aquest partit ha estat substituit l'Ajuntament del Vendrell.
— La jove de ao anys Dolors Figuerola Solana, que viu al carrer de
Santa Anna, intenta suicidar-se, bevent-se certa quantitat d'acid clorhtdric. Fou assistida pel metge senyor
Vives, que qualificä de pronòstic
reservar l'estat de la Dolors.
— Al matrimoni En María:: Nicclau Asun, oficial primer liquidador
d'Utilitats d'aquesta Delegació d'Hisenda, i Na Carme Queralt, Déu els
ha concedit un precien nen. Rebin
la neutra enhorabona.

Lectura :: tenores urbanos ::
Donatlu Verla
A l'Orfeó Tarragonf se celebra diumenge prappassat la

sessió literaria anunciada, a
cärrec del poeta barcelonl En
Mekior Font.
El nombréis i selecta auditor' que es congregà al casal de
l'Orfed Tarragonf es desleal
escoltant la lectura d'inspirades piusa«. L'autor fou
llosentent aplaudl t.
L'Ajuntanxent ha acordat substituir les «Ocies que
hi ha a la pirueta de l'eagidela
de Sant loan, que sola eón uti
destorb per al moviment dele
earrnatgep,- plentelt-I111. in eatv

Diapalgo paaaajiroLdals
Pe, al Tigre PrIneW4 Unge4
lloc el cintra. enmare 'de ilegon
cure organitiat per PAtmoollted
de Melca.
El pjOgrarna, altament suggestlu, eslava integre per
obres de liaynd. Raye 1 Destiloven, que el notable Quartet Zink
mar, de Bruselas, digu6 ma-

ICSTAT NONDAÅ] IÄ Ibli jìJ
MENT DE Le NOVA UVI MUNICIPAL

"ICDEBATE" DIU QUE EL NOU ESTATUT D'ADNINISTRACID LOCAL'
LA_REFORMA MES RADICAL I REVOLUCIONARIA QUE S'RA REAretUt
gistralment. arrancant sorollosos aplaudiments de la 'ele°.
DE CENT ARME( ENÇA
ta concorrenoia en finalitzar

cada una de les composielons.
LA TASCA DEL GENERAL
Crelem que en la «va olas«
5 , PRIMO DE RIVERA
ea el millor que naviera sentit
fina ara, amb tot i'que la direcMadrid, ii. — Al ministeri de la
tiva de l'Associació de Música guerra, el general Primo de Rivera
•combreries.
ha ting,ut especial cura en es— Un senyor anbnlm ha coilir els artistes que fina ara ha > despatxat amb el soto-secretad de
Governació, Gräcia i Just gia, Treball.
fet un donatiu de 10.000 pes- ens han visitat.
Finances i Instrucci6 Pública i arab
setes a l'hospital de Sant Pau
S'ha possessionat del el director d'Administració local, sei de Santa Tedia d'aquesta ciu- Jutjat d'aquest partit N'Eduard
nyor Calvo Soteló. Despees ha rebut
tat.
Carencia.
diverses auditorios, entre altres una
— L'alcalde senyor Mariné
— En la passada setmana el per arranjar un partit de futbol miha rebut el segilent telegrama moviment. demogräfic de la podel baile de Gandesa: "Agralts blació fou de cine morts, dos fitar entre espanyols i portuguesas.
Ajuntament i veinat per la se- neixaments i tres matrimonia.
LA PRESIDENCIA DEL
va ,intervencid pro ferrocarril
— El mercat de dilluns estiDIRECTORI
de Sant Carles-Val de Zafan, gué molt concorregut. Es resMadrid, st. — El president del Día
passant per Gandesa, el feli- l'izaren moltes vendes en totes rectori ha arribat al seu despatx a
cito efusivament. Llorenç classes d'articles. Les cotitza- les sis de la tarda,"manifestant als peManyes."
cions tingueren marcada ten- riodistes que tot estavaa tranquil Poc
— La Cooperattva Obrera dencia a l'alça.
mes tard es reuní amb els altres ge— El temps segueix molt va- nerals del Directo:1
ha celebrat junta general, havent elegit president En Josep riable, per?) ha minvat notablement all fred. Segueix notant-se Nota del Directori aclaratoCasanoves.
Demés s'aprovà un nou regla la falta d'aigua.
— Na Ramona Vilä Güell, ria de les operacions "en
ment I fou designat En Cosme.
Oliva com a delegat a l'Expo- esposa del comerciant barcelo.
moneda estrangera
sició que se celebrarà a Gant. n1 En Ramon Alentorn, ha doA la Presidencia , sha facilitat la
nat
a
llum
un
robust
nen,
pri— Al Govern civil han resegüent nota:
but un telegrama de Tortosa, mer fruit del matrimoni,
"El reial decret regulant l'adquisició
en el qual comuniquen que a
d'efectes
o l'expedició de giro en moREMES
l'esmentada ciutat de l'Ebre un
neda
estrangera ha
sens dubte,
subjecte ha assassinat dues do-. Visita »lustre :: Neri :: Les mal interpretat i ambestas,
carecer restricnos, tirant-se e I I després
Caramelles
tra, que no entra en la lletra ni en
al die díal qual se l'extragué tot
Divendres passat visiti la l'esperit de la disposició de 6 de març
segun, amb vida.
nostra vila el prfncep •Enric corrent, on no se cita per a l'operació
En esser portal a la presó, d'Holanda, acompanyat del ves- de canvi de pessetes derivades de girs
confessä, efectivament, que
comte de Güell. Acudiren a re- procedents de l'estranger que avaloren i
era l'autor del doble assassi- bre'l l'alcalde senyor !traidor afavoreixen reconomia nacional, i, per
• t Cedió i el jutge municipal se- consegüent, subsisteixi amb la znateixa
nat.
nyor J. Ferret i Robert, acom- amplitud que adés, ja que les úniques
•OLINS DE REI
panyant els alustres hostes
operacions que han estat objecte de proLes conferencies quaresmate
Cau-Ferrat i als mls bells in- hibició són les de compra de monedes
Amb molt d'èxit han comen- drets sitgetans, i per fi al res- estrangeres a termini i adquisició deçat les conferencies quaresmals taurant de Terramar, on fou fectes i girs en moneda estrangera que
a la Joventut Católica. Ha inau- servit un exquisit te.
• no estiguin priviament justificats per
gural la tanda el Rd. Ignasi
— Dimarts de la setmana una operació mercantil."
Puig, S. J., de l'Institut QuImic passada mor( als 26 anys de
de Sarrià, amb una interessan- seva vida, N'Artur Masip i Mit- Comentad de "El Debate"
Ussima diseertació sobre la ti- jans. La seva mort fou molt
dio -activitat. Amb un profund sentida, testimoniant-se auf en a la Ud d'administració local
coneixement de la materia ens recte del seta enterrament.
"El Debate", comentant la nova hei
feu el Pare Puig una documen— A les societats corals i d'Administració local, diu que es ditada descripció del raen.
recreatives hom comença a pre- fícil de comprendre pel poble, però
S'espera amb extraordinäri parar les tradicionals carame- si:ve no és cap incodtenient per a la
interès, per a la tarda del prop- lles.
seva eficacia.
vinent diumenge dia 18, l'AsAlguna preceptes no sí% d'immediata
saig sobre l'humorisme", que
SABADELL
aplicad&
ens té anunciat el conegudlssim
No is una obra per arribar ¡kitEl Quartet Zimmer
caricaturista . català En Joan
Abans d'ahir el Quartet Zimmer, ment a la gent.
Junceda.
Din que es la reforma mis radical
•
de Brusselles, doné un concert a
l'Associació de Música d'aquesta ciu- i revolucionaria que s'hagi fet durant
a
FIGUERES
tat, davant un nombrosfssim públic aquesta centúria.
Ha despertat una gran espectació que feia goig de mirar. Feia temps
Cal que se'n faci una gran propala noticia que la Junta de l'Associa- que la nostra Associació de Música ganda perque no sigui ineficaç.
ció de Música de la nostra ciutat ha- no havia ofert als seus associats la
Enumera, després, els punto que congi pogut eontractar a l'eminent pia- joia de sentir un bon Quartet, sen- té la Dei, pels quals cal una enorme
nista Emil Sauer per a confiar-li la tint-ne tothom les enyorances. Du- tasca de divulgaci
ó.
interpretació del programa del seu rant aquest cura cap agrupació d'aEl dia que el poble la comprengui
vinent concert, l'anunci del qual per questa mena ens havia visitat i no sea una gran Bei.
.
al vinent (MI:2ns, dia 18, ha estat recordem l'audicib de quartets sinó
causa de l'allistament d'un crescut de fa cosa d'un any.
La Comissió per a la redacnombre de nous associats a les llisAquest anhel que tothom, dones, ció del Reglament de la Llei
tes de la benemérita entitat orga- sentia per tal d'extasiar-se en les
nitzadora, la qual, pel seu esforç, me- delicias de la música de quartet, duMunicipal
reix l'agraiment i l'ajut de tots els gué al teatre Principal a tots els soMadrid, 11.—La comissió per
ciutadans. Aquest concert estarà re- cis de l'Associació, notant-se en ells a la redacció del Reglament de
servas exelusivantent als socio de Ud entusiasme diferent d'altres vega- la llei Municipal ha quedat
l'Associació i en dl s'estrenar à el des, essent remarcables els llargs constituida pels senyors Calvo
magnífic piano de cua "Pleyel" que aplaudiments que tributaren als artis- Sotelo, director general d'Adacaba d'adquirir l'entitat.
tes belgues.
ministració local; Josep de LarEl Quartet Zinuner és realment un ra, director general de PropieLLEYDA
quartet exceRent. Creiem que ea deis tats; Pere Basain, director geNoticies diverses
millors quartets que ens han visitat, neral d'Estadistica; Francesc
Han estat autoritzacles les transfe- sense que ens atrevim a fer cap cona- Murillo, director general de Sarències soHicitades en els respec- paranea. Es notable en aqueixa agru- nitat, comía de Valle/llano, del
tius pressupostos municipals de Coll pació la unitat perfecta i sobre tot la Consell d'Estat; Josep Maria
de Nargó, Bellcaire d'Urgell i Tàr- mena de manera d'interpretar cada Gil Robles, catedrätic de Dret
rega.
obra, posant-hi un segel inconfus- Politice; Lluts Jordana de Po— En /a darrera reunió del Pa- sitie: aixi, podem dir que en aquest zas, catedrätic de Dret Admitronat del Museu d'Art En Miquel concert realment sentirem Haydn, nistratiu; Jacob Varela de LiFontanals fou nomenat director.
Borodin i Beethoven, puix ens bou mia, professor auxiliar de la
— Sha firmat un reial decret au- oferta una interpretació fidelissitna Universitat de Santiago; Antoritzant a la subsecretaria del mi - de les obres d'aquests grans mes- dreu Amado, cap de l'Assessonisten de Foment per contractar l'e- tres. El públic vessi d'entusiasme du- ria Jurídica del ministeri de la
xecució de les obres del tros primer rant el quartet de Borodin, i aspe- Governació; Isidor 'Villanueva,
de la secció tercera del ferrocarril cialment en l'audició del "minuet", cap d'Administració del dit mi..
transpirenenc de Lleyda a Saint-Gi- tan popular entre el nostre públic
nisten; Antoni Gómez de Asrcns, mitjançant subhasta pública filharmònic. El quartet Zimmer, pa- seno, cap d'Administració del
amb el seu pressupost de 8.070070y ró, ens dona aguest quartet de Bo- mateix ministeri; Leopold Calpessetes.
rodia com cap vegada ningú mes ho vo Sota)°, de) Conseill d'Estat;
— Durant el termini de quinze havia fet: amb una força d'expres- Francesc Ruano, secretar de
dies s'admeten proposicions a la "Je- sió tan impetuosa i dolea que el pú- l'Ajuntament de Madrid; Eduard
fatura" d'Estudis deis ferrocarrils blic es trobi corprès sense adonar- Gallego Ramos, tinent coronel
ira,nspirenencs per prendre part a les se'n i aixi ovacionava els artistes seta- d'enginyers; Llufs Säiz de Torsubhastes de les obres en construc- se donar-sea: compte tampoc, tal- reros, arquitecte; Gabriel Esció.
ment Cont si s'hagués verificat una pinosa i Gómez del Valle, se— El governador civil ha dirigit viva transfusió d'emotivitat.
cretari relator de Sala del Triuna circular a tots els mestres dels
Beethoven fou interpretat amb to- bunal Suprem; Manuel Cristepobles Ileydatans advertint-los la sa la seca dignitat, essent de les ve- bal Mañas, comptador de l'Anecessitat que tenen d'inculcar als in- gades que havem pogut fruir de la juntament do Madrid; Josep.
fants, per tots els mitjans. l'amor a seva música d'una manera natural, Maria Pi i Sunyer, do la COMi0Espanya.
tense ampulositats ni musa pina- sió d'Eixampla de l'Ajunta— Ahir s'obriren paredes de ca- yació artificial; sentirem Beethoven ment de Barcelona; Miguel Vivas sernentalrY del dipòsit de l'Estat tal cont és, de la mateixa manera, dal i Guardiola, cap de la spca Almenar, Mo/lerusa, Terrega, per exem p le, que sentirem HaYdn o ció d'Hisenda de l'Ajuntament
Agramunt, Bellcaire, Torregrosa i Borodin. Volem dir que el Zimmer de Barcelona, i Domenec Villar
no fin ressaltar pas faceciosament Trajal, cap de Negociat del miBeethoven; es limita a interpretar- nisteri de Foment.
OLOT
lo i interpretar-lo be. i això nosal- EL MARQUES D'ALONSO icen.
Topada :: %note :: Presa de tres creiem que es un gran mida
TINEZ CREU OUE NOMES AMB
possessió :: Mercal :: Domo.
L'Associació de Música pot nova- L'AGRICULTURA SE SALVARA
ment restar orgullosa de les seves EL PROBLEMA DE LA DEPREgrafla Diven« noticies
CIACIO DE LA MONEDA
Diumenge, el tren de les nou sessions, les gneis eón evidentment
Madrid, 11.— El president de
del vespre, a l'entrar a l'esta- les festes de la gran selecció en la
l'Associació d'Agricultora, mar.
cid de Las Presas, topä amb un vida quotidiana sabadellenca.
Dilluns passat va celebrar-.e el si- qués d'Aionso MartInez, parvagó que hi halita en una altra
vi i molt a prop de les agilite% sé eoncert de l'Associació de Músi- lad a "El Imparcial" de la deocasionan( grane despertad« ca que, com es sable, esteva confiat preciació de la moneda, diu:
"Es en l'agricultura On toasa diversos cotxes t quedant-ne al repdtat Quartet Zimmer, de Breealguno de tombats. 'lodosa- odie& Aquesta excelient empeció mentalment hl ha el reme dede
cerda
acometa
un
dele
hita
mis
nitiu 1 tal que l'opinid ea «ament, apart del sust que sofriren els passatgers, no tt1 bague remarcablee de la presea temporada, veno! I ele governs sentía que
desgracia d'importancia. Ele eeeee t surnameat aplaudit pel nom- Aloma guardant la depila aten.
despedía« en el material lo- bres 1 distinga dele que ami g a a o46 a la produeeid agrícola pol
•atablIrm uni basa 'Onda cm..
ran de conelderacld, El combot la feota.

a la seva vida económica, per eislarló sobre alcohols, i ameayaM d
a la qual nomas la kv:Matas 1 peral que per a la viticultura sudor
el comen podrien adquirir la l'enorme producció de lea fabriques

prosperitat necessä.ria - C a I
doncs, assegurar la producid
agricola, que no haver d'importar els productes que se'n despendrien equivaldria tant com
exportar or. Perb aixb fóra inútil si alhora no s'afrontes la
resolució del problema del Merme, que en realitat es el que ha
portat a la situació actual. Creu
en reficácia del Marroo, però
diu que As una sagnia que consumeix la vida nacional.
LES EXPOSICIONS DE BELLES
AKTS
Madrid, 11. Dem& la "Gaceta" publicanä el nou regiament pel qual s'hauran de regir
les exposicions de Belles Arts.
Entre les innovacions introduides hi ha: Concedir igual dret
als artistes espanyols que als
de l'Amèrica liatina- Hi haurä
dos jurats, un per a radmissió
d'obres i l'altre per al fall; l'un
seré format per personalitats
reconegudes, i l'altre per artistes en possessid de medano;
d'honor o de primera classe.
L'EXPOSICIO • DE BELLES
ARTS DE MADRID
Madrid, 11. — Començarä el
tenia de recepció d'obres el le
d'aquest mes i acaban ä el 12
d'abril. Les obres es remetran
al Palau del Retir on se celebrarä el certamen. L'Exposició
se celebrara el 10 de maig.
EL VESCOMTE D'EZA,
DECLARANT
Madrid, 11. — Al Suprem ha
declarat aquest matt l'ex-ministre de la Guerra, vescomte
d'Eza, en_el preces del general
Berenguer.
EL PRINCEP ENRIC
D'HOLANDA
Madrid, 11. — DI prfncep Enric d'Holanda ha passat el dia
a Toledo. Aquesta nit, a l'hotel
Ritz, se li donará una äpat oficial per la Legació del seu país,
assistint-bi el general Primo
de Rivera.
ESPANYA I HOLANDA
Madrid, 11. — El rei ha enviat un telegrama a la reina
Guil/emeta d'Holanda, agraintli la condecorada neerlandesa
concedida al prfncep d'Astúries
i notificant-li que s'ha coneedit el Tois6 d'Or al prfncep Enric, el seu esp6s.
ELS SUBDITS I PROTEGITS
ANGLESOS DE LA ZONA ESPANYOLA DEL MARROC
Madrid, re—Es troba a Madrid el
professor Max Uber, jutge del Tribunal Permanent de Justicia Internacional de La Haia i associat de
l'Institut de Dret Internacional Esta
designat pels Governs d'Anglaterra
i d'Espanya per examinar i informar
la reclamació de súbdita i protegits
d'Anglaterra a la zona del protecrat espanyol del Marroc. El diplomé-

tic noruec senyor Haimarnkgold, secretari del dit Tribunal, pel mateix
afer.
ASSEMBLEA DE VITICUL-

TOAS
Mazar de San Juan, ir. — Amb
assistència de nombrosos representants de tota aquesta regió, se celebre ahir al teatre Modern, renunciada Assemblea de viticultors i alcoholers.
Presidiren, el secretad de l'Ajuntament en representació de l'alcalde,
i el delegat governatiu.
Parlaren en primer terme els coIliters d'aquesta comarca, senyors
Herrera, Penella i Pf ascaró.
El senyor Talavera, de la Unió de
Viticultors de Catalunya, feu un detingut estudi de l'estat de la vinya a
Espanya, agravat pel desconeixement
del problema i la falta d'atenció dels
nomenats a resoldre-la.
El senycr Simó, també de la Unió
de Viticultors de Catalunya, després
d'encomiar la importancia d'aquesta
fusió d'interessos dels viticultors de
tot Espanya, examiné la legislació
actual respecte a l'ús de l'alcohol industrial, que el prohibeix terminantment en rencapgalament de vins,
misteles i begudes alcohòliques, i fa
ressaltar la transcendencia que enclon per als viticultors del país
:Lacte compliment del legislat, estenent-se a aquest respecte .en copal, derazions sobre el decret del dia 6 de

gener darrer.
Finalment, assenyalä el fet que
mentes a Anglaterra, q ue alienes té
riquesa agricola, existeix un ministeri d'Agricultura, atent sempre a vet-

ear pels rateressos del camp, a Espanya, que, pel centrare la base de
yida es easenciabnent amtleola, no
comptem antb un organisme semdad. ço que explica la confutó
enorme que patio per la diversitat
d'orgaitiames que afecten l'Agrietatura.
Seguidautent ida es Ie te pamela
el reverend P. Roer., arsedeat ea
els Mielo expesste pes ~don &a-

teriere webre la importdada de la Ir

d'alcohol industrial
Censures a rAssociació 4a vedanton i rebutjà els extra= comisases'
en un fascicle publicat per la días
entitat.
Per unanimitat s'acordaren 22 conclusions, que sean elevades al Directori per mitjä d'una Cortraisi6 que
a aquest efecte es traslladare a Madrid. en les gneis es demana que al

compleixi la Ilei que prohibeix ritel
de l'alcohol industrial en vine i begudes, i que s'erdeni ala inspectora

que es denunciin les infraccions.
UNA NOTA DELS AGRARIS
CATOLICS SOBRE LA IMPORTACIO DEL MORESC I EL PROT
BLEMA DE LA CARN
Madrid, tu. — Una Cornissib dagraris Catedics ha lliurat al presides*
del Directori la següent nota relativa
a la importació de moresc i al pro-.
Mema de la carn.
Amb l'objecte d'evitar la ruina qua
per a Galicia i per a les regioas pecuirice significa la importació del
morese per a usos inditstrialsrmon a
les Federacions el demanar que yergue
les regions rarnaderes puguin obtenir
moresc en bones condicions de pese,
Es necessari que el Directori gravi la
importació del blat des d'ara cadasud en lo pessetes osen a isdninums Or,
els nao quilos, quan siguin importats
per a usos 'no agrícoles i pecuaria i
declarar 'Hure la introducció de asotose, sempre que vingui • consignat e
entitats agríenles solventa o deatinat
a Fin pecuari i consum de Ilatuadork
exigint a les entitats importadores la
garantía absoitna que ha d'ésser destinat al dit fi, i obligant -tes a remetre - les atril guíes i imposant - les Lactes
sancions en cas d'infracció.
Respecte al problema di la ares-

tia de la carn, les federacions católico-agraries de Galicia, de canto:littat amb Ilur fundó económico-social,
creuen, després d'un madur estudi de
la realitat. que el problema nnicament
Es rescat d'una manera harmònica, is
a dir, en benefici del productor i del
consumidor, i en la seva essència de
totaltat i modelas, establint esoaneadore rurals dotats de tots da elements
moderno a les zones de mis intensitat
comedera i de mejor confluencia de
vies de comunicació.
Preconitzem el petit escoroador per
dues raons: primera, per evitar el
transport de bestiar a grans distendes, gravissim inconvenient que recarregaria el preu del producte; segun, parqué els escorxadors rural, se-.
cien entitats cooperatives, i donada la
disttibució de la pcblació gallega, les
grans demarcacions fama impossible
el dit sistema.
El capital es repartiré en acciona.
de 25, SO i 200 pessetes, entre els soLis dels sindkats.
També bi bannt accionistes proseetors elegits entre les persones que sim,

patitzin amb les associacions rurals.
Les acciono reservade,s as protectors seran de la mateixa categoria que
les dites anteriorment.

DECRETS
Madrid, 11. — Entre altres,
a la Presidencia han faeilitat
el següent decret:
De Foment. — Concedint a la
S. A. F. G. Metropolitä de Barcelona el dret d'expropiació
forçosa per al ferrocarril electric subterrani d'aquella poblac
' ió, dit transa ersal, entre les de
Barcelona a Tarragona i de
Barcelona a Frenes.
EL CONTINGUT DE LA
"GACETA"
Madrid, 1 1. — La "Ciacete"
publica:
De la Presideneia. — Reial
decret eetablint un Colasen de
l'Economia leacienal per traeter el relatiu als aranzels de
Duanes, defensa de la produecid i gestee i negociació dele
convenio comerciads que actual
inent es troben assignate per ß
orgapismes que ea declaren suprimits.
Retal decret relatiu als "foe
ros" gallees.
ELS CREDITORS
DEL BANC DE CASTELLA
Madrid, te.—S'han reunit el' creditors del Sane de Cassette. Els assistent, s'han platigut de DO hilVer
pogut arribar a una solnció. Desitgen que no s'arriba a la fallida. Si.cordà d'arribar, pel bon caen( que I"
a una solució dins del termini legal
El Bane té un déficit de puntee

J5.186,845'38. Actualmeet els Tribunata intervenen ea rusumpte.

EL CONSELL D'ECONOIIIIA

RACIONAL
Madrid, 11. — El Moret
trennt el Consta dleaahlült
Nacional, ti la eeereeat sale

tura:

La presidir el sap da%
vera, substituiste al
departa:111.ot de
!t'arda%
antara
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cid Co•

4041 44 la roda, boneta

-de Ni Pm; Atildaste que asitgaterd der.
eebert. Ele regielreare honran
de remeta ala 'dama de l'EaNegociadora de Lit un resta ste la Madona:
ele *damita formelltieran un
Tractata.
Wat dota resume, paseata dalCARN
•
EL PREU DE LA
lada a la encoló del servei
cernimem velen apenen% 1 al ministeri • de (iráMadrid.
céntima per eta i Justicia.
/Ni« la eme »manta

111111014$424:esetata de Carteen,
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qk la El manada ni opon ter-
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ELS FARINAIRES
Madrid, a.—Una Comfasió de fasenara de l'interior ha visitas arma
asad diremos general' del Directa+
per oposar-se a la coneessie de bona
d'expertacaS, aRieitada pele tarad.
rea del litoral.
ELS VEHICLES MADRILENYS

LA OUESTIO DELS 'FOROS"
GALLECS
Madrid, 11.—La comiese d'agrario católico gallees ban
val al Directori una nota sobre
ola toroi. Diuen que ea »anime l'opinió que, en'oino, ‚'ha
d'etitablir la redeutpció atub carácter obligatori. Podria ter un.
dratintament la demanda l'amo
del domini útil o del directo. nt
el demanda el directe i ['útil s'bt
negué", es procederla a la venda de la tinca gravada.

Saeta lleven Oreseit elhtasaa
ase. dar" i esaleeese mies.

L'APAT AL PRINCEP ENRIC
D'HOLANDA
Madrid, ir.—A l'hotel Ritz s'ha celebrat aquesta nit el banquet que
el ministre dels Paisos Baixos ha
denat en honor del príncep Enric
d'Holanda.
Hi han assistit els reis i diversos
de la familia reial, ultra la Legada
holandesa. Eren ao. Després s'han
trasIladat al teatre Acial a Sentir ropera "Carmen".

Comentad de "El Imparcial"
a la nova Ilei municipal
Madrid, sa. — El Imparcial comenta la noca ad municipal.
Cemenila per dedicar tan elogi a
l'antic municipi espanyol, que ha estudiat i considera com un modei pele
estrangers.
No obsant. reconeix la bona fe
que hi ha en la nava Ilei municipal.
Com a concepció jurídica, com a
projecte academie no deatinat a produir immediats efectes, ens semblaria
digne de tota lloança i de tot estudi.
S aparta la nava consmucto ue i'A-

jernament espanyol el que hi havia
d'original en ele projectes d'adminis-

trada local que no :mueren miletetir en Hei ele senyors Maura, Canalejai) i González Besada ichi afegeixen
notinbrirms iniciatives, algunes
vadeada ja en altas palmo.
Teman, pero, corn im rezel nat de
le inerevissió en redacció del nou
Emite( que sil ras requisa per on el
«anime entri en ele Caneen, i lene

EL NEGOCIAR MIR MONEDA
ESTRANGERA
Madrid, 12.—La "Gaceta" d'avui publicara un decret disposant que els actarime:te que solliciten els Sanes. banquers i particu:ars sobre el negoci en
moneda estrangera es facin a les comissions de Madrid, Barcelona i Babeo.

LA LLIURA ESTERLINA, EL
FRANC I LA PESSETA
Madrid. ii.--"El Liberal" comenta
la cotització a qui ha arribat la lEura
esterlina i les relacione amb la baixa
del fre ne.
Despres es refereix a la depreciació
brusca de la pesseta.
Tot fa ereure que algun esdeveniment ha cridat l'atenció del món sobre
la reakió de les obtgacions iManderes
que pesen damunt d'Espanya amb les
actuals possibinate econòmiques de
rEstat fal'ant el plet en contra el eredit esparvel.
Es tracta d'un problema nacional,
davant del qual tete ens havem d'unir,
deixant-nos de preocupacions 1m/friques.
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400118TAT AlitTRONOKKIA'
DISPUTA -I AXICRICA
La Seetitat Astro:Mudes
deepangs I Amdrlea hl Ja ro-

Sobre, en la jata general de Mar
ge paras ha quedas comatelt seo deo:al el eeu programa de conmata: preddent, Mima Suba* Israel,' 1 emuniene MolinNOTA NECROLOGICA
Baldeas; usaren Ram Pestes*
ENTERRABENTS Hin AVUI Roas; secretad. Aldea Mota era per a la primara part
sur, de 1094, lee QUIA caviMATI
Gesnale; coesaem LIM ruould sacan oportunament. ComenBarrida Pla Banca, de 66 anys, Miré, Frenase Ralea« Catarla. emir el enes amb una confeSepúlveda, 166, tercer, al cementiri Enmara Mercad« Valide. Jeme ränois que sobre "L'evolueld de
de Sant Cierva". A dos guara de Cabida Danyadt, Jomp Izquierdo les estrenes", a Mera del seEdo, lean Fumé Tarrida, Frederic nyor Josep COIllei 1 Soll, quo
deu
Tialina Tendal Llame. de ye Rodearlas Rasqueta. /O» C°11 Re- tindelt lloo el proper dieseis e
ilovf: &meter, doctor alaba Sial«
anys, Babe de Sant Pero. ad, al ce
dll t i , a l'Ateneo Bartniont
-mentirNou.Ald Solé: administrador, Anead Voy anlmä
ilustrada amb formo.
de toa anys.

Jalee Penar ReviroUa,
Hospital del Sagrat Cor, al cementiri Non. A lee vuit.
Cuna Cabell Vargas, de n
Capellans, 4 tercer, al cenlaeliei Ven'
Madrid, 11.—Aquest mati eahau reA dos quarts d'ola"
unit a la Secretaria de la Unió GeMartí Casanovaa Coses, de 19 enes.
neral de Treballadora les comissions
Hospital Militar, al «mentir! Nou.
designades per la das acicate de
Encarnació Balata Batista, de gs
transporte Unió General dc CA-adue• anys, Vis.triol, it, al cementiri Nou.
rma i La Velocitat .S ha acordar que
A les non.
NOTICIES DIVERSES
la Unió General redactés les bases
Jan» Catees Tralla, de 33 anys,
Bilbao, II. — Han estat emde fusió.
Galileu, en), al cementiri Note. A les
presonata guatee soldats.
Aquestes duce mima, abano
Almeria. II. — La Diputaeid non.
vals, contesten el cena total de conSalvador Giban» Borra de 38
r a tole
ductors de tots els vehicica madri- ha acorde' comunica
cementiri
els municipis de la provincia anys, Hospital Chita, al
lenya.
l'objecte d'estudi de les bases de Sant Andreu. A les deu.
L'AFEA DELS MARCS
Joaquim Alficiente Tortalada, de
per a la constitució de la Man4 menos, carretera Bonavista (Mont
Madrid. 11. — Una comissid comunitat Andalusa.
del Gomita de Defensa dele teSevilla. 11. — Demà Se cele- Carmel) al cementiri de Sant Annedora de marca ha visitat el brarä en aquests Audiencia la dreu.
president de la Cambra de Co- vista de la causa contra el criMaria Casas Toms, de 7 2 anys,
Llobregat, al cementiri de Sant Anmete de Madrid . El senyor Car- minal Vives.
ees Prast, president de la dita
Mälaga, ti. — En el corren dreu. A les non.
Jacint Cervantes de Haro, de 6t
Cambra els ha ofert la colla».
de Melilla e han embareat 170
recia particular i l'oficial de la soldats de Biscäia per incorpo- anys, Parlament, 12, tercer, al cementid Nou. A les vuit.
Carnbra.
rar-se al batalló disciplinari.
Fa:atina l'agüe !badea, de 38
Sevilla, 11. — Aquesta tarELS NOCTAMBIlLS FASTIGUElliurament
anys, Mora d'Ebre, 33, al cementiri
da abs
' efectual el
JATS
Madrid, 11. — Els noallem- del vapor "Espan y a 4", a la Nou.
TARDA
Transmediterränia.
buls madrilenys elan vist sorSevilla. 11. — Un automòbil
Pasquala Ruiz Delgado, de 56
presos un altre cop, aquesta
Senchez,
anys, Sant Pau, 115, al cementiri
»atinada, pel tancament de ca- ha boleat. El meettnie,
a l'aelb. Els nitres ocu- Nou. A les tres.
barets, bars, tavernes i anees ha mortelan
greus.
de
p
quarts
pants
dos
a
Pere Llover» Mata, de 33 emana
-Moca d'eabarjo,
Vigo, ti ._ Cändid Nieto, que Rosselló, 266, al cementiri VelL A
tres. Aquesta ordre ha estat donada per l'autoritat, passat Car- havia heredat una grao» fortu- les guatee.
naval. Els noctämbuls han pro. na. junt amb des germana sexis,
Gozar Barman García, de 68 tuve,
testat debades: ara es dediquen Franco» i Manuel, sanava a Berenguer ven, 3, al cemeetiri Nou.
casar amb una noia de la qual A les tres.
a passejar
tenia un NI . El saltres, ere Josep Serrada Ulled, 'de 68 anys,
EDMOND STINNES A
gute que el Cändid. pel (el de Salv. 21, al cementiri Nou. A les
MADRID
heredés
mes,
anit
fin
tenir
un
Madrid, It.—Dissa bte arriba de el ma e nr a n. Ele criminals han quarre.
Antoni de Guardiola i de Cabanyes,
París Edmond Stinnes, fill de Can- estat detinguts.
de 71 anys, passeig de Sant Joan, 77,
portant heme de negocie alemany
S'ha Orna- al
11.
—
Seragoa.sa.
cementiri Nou. A dos amaras de
Elle Stinnes, que tan gros paper fa
nat que es decirt e; histbrie
en les qüestiona europees. El senyor difici on narique Ferran el Ca- quatre.
Joaquitn Forcadell Guarda, de 63
Sanea ve acompanyat de la seva es- tblie.
, anys, Fonollar, 34, al cernentiri de
posa i fa un viatge de turismo per
Sant Gervasi. A les dues.
Eapanya.
L'AMRATXAD OR DE Melena I
Pere Mermas Ernempl, de 5 anega
BATALLA CAMPAL ENTRE
LA VESCOMPTE SSA DE FON- Independencia, 3 1 6, Sant Andreu. A
VERDULERES
TENAY
les tres.
Madrid, it.—Aquest ciad, a la plaTeresa Navarro Picot, de 70 anys,
Madrid, 11. — L'ambaixador
tallan
barallat
duce
ya de Lavapies
de Franca i la vescomtessa de Margarit, 12, al cementiri Nou. A les
ea endemia
Fnntenav han visitat les obres quatre.
El mercat esteva ple de gent, i de la Villa Veläzquez 1 l'esgléVicens Collado Romero, de 15 anys,
dividit
les
verdnleres,
Oriaria ‚han
sia de Sant Lluis dele France- Sevilla, 37, al cementiri Nou. A les
ginaat-se una veritable batalla cam- ses i el Collegi de les Germen,» dues.
pal, anant a dojo els cope de verduJuliana Gibert Virgos, de 77 anys,
de la Caritat
yee, cistells, cadires, etc. Una dona
Riera de Sant Miguel, 64, al cemenha rebut una punyalada al costa.
LLEI
tiri Nou. A les tres.
LA PROPAGANDA DE LA
UNA JOIA ARQUEOLOGICA
Concepci6 Roig Pla, de 55 anys,
MUNICIPAL
Madrid, ir.—El Museu ArqueolòValencia, it.—Dissabte arribara el Casanova, 91, al cementiri l'al. A lee
gic Nacional corpta des de poc amb
senyor Calvo Sotelo per donar diverses durs.
una joia d'inapreciable valor. Es
Dolor; Moré Coll, de 60 anys, placonferencies sobre la nova Ilei d'Adtracta d'un fermal visigod, de cinyell ministració local.
ca Universitat. 6, al cernentiri Vell.
de bronze, arnb grenats i turqueses
tallades en admirable estat de coneervacie. Es contem porani dels objactes del tresor de Gonzar. Fou troLat per un obrer treballant

modble.:
~de tb.
da 411.1181 de *satis
comprima* A fama nefee que
a patee de lidia insulte qse dasgen 'menor atada del vida, esa
estudias una non mainel que
redutat alguna dies penneträ »a notable rebalsa en ele prem ja de si ve
ritablement económico.
Poden lormaliar-se les laxedone ah centres: Residiereis de FOrdre, Neme* Dona de Pompele. Diagonal, 450; La Hormiga de Oro, placa de Santa Anna, 36; Editorial Poliglota, Petrititol, 8, i Ilibreria Subirana, Portalerrisse; re, i a les de-

beeer, de

.419011,*

Ferri. i canalla. umeors. Linfa
Girona Cuyää 1 Salvador Palas Ra.
basad.

INSTITUT DE MEDICINA
PRACTICA
L'Institut de Medicina Prieta' celebrará mató el dia 13 dele carente,
a do marta de set del vespre, ea la
qual el doctor Lies Noel= Moka;
exponena el ',gimas tema:
"Elemente de judici per al tractoment espada de lee infeeciena.
SereteráP la, vacunoterapia i panelnoteripia.
Cäustica clínica."

A dos quarts de quatre.
Maria Antònia Teixidó Aigua, de
64 anys, Diputació, 92, al cementiri
Nou. A les guatee.
Alexandrna Pajel Rius, de 53 anys,
passeig de Sant Joan, eco, al cementiri Vell. A les tres.
Margarida Velero AguiI6, de 24
anys, Radas, tr, al cementiri Nou. A
les tres.
Isabel Xampeny Porten, de 64
anys, Sant Pau, roe, al cementiri
Non. A les guatee.

FUNERALS
Na Teresa Brosaa i Amigó, vid»
d'En Joan Alsina i Aras. Mori el dia
4 del corrent Avui, a les den, a la
Concepció.
Na Concepci6 Masvidal Casal. de
Aluna. Denla, dijous, a les deu del
nieta a la parròquia de Sant Pau.
- -Aquesta nit, a les set, tindre lloc
Centre Excursionista de Catalunya
una conferencia sobre els exemplars
de cerámica grega en el període clàssic. especialment les figulines de Tatuara, Minina i Tareas i les plagues
d'argi-a estampades.

RESTAURANT ROYAL
Seid de Ti
ada dia le dansant de 5 a doe
,uartii de 8, t dinar a Fautertsana. de e a 1f.
L'Acadintia i Laboratori de Gincies Mediques de Catalunya celebrare
sessió científica avui, dimecres, a les
deu de la nit, en la qual el doctor Corachán presentará "Cas de neoplasia
maligna de fetge clínicament cunt.
Presentació del malalt" Ea. doctor
B. Guilera. la comunicació ja anunciada sobre "Penuria gravidica; casos el nies".

PER ALS FOTOGRAFS
Les inscripcions al "Cure de retoc
de negetins" organimat per l'Agrupació Fotográfica de Catalunya, Aribau, at, entresol, poden fer-se cada
da, de set a nou i de deu a desee

de la valla, fina al dia ry que ¡baba
ei termlai.

EL COROTTEL LACANAL
(la tenue de Madrid. havent-se premias al «phi general, el corona
Alameda saya Ricard de Lomea', el qual, una regida madero ele

triar., reglamentaria 'arenad al
astil de lclentjuith per !M'Uf Veratruene que II lomea el Camal
freprem de Guerra 1 Mara.
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IMMIIsmal
:Inont
lee tionvertee•
'Mime /Mes estalles.,
sea. all eardeoal Boarns
per alt mmeele adtetid.

legacions,

sie projeocions.

. Ea d'esperar que les persona amante de la ~ola no
manearan a aquests ates, que
tiran extraordinäria importAncia cientIfica.

lalc assortit en portitta
de sobre-taula legitime de Dobbrnia, a lea erialallerier de
Lluie INglada, Rambla de les
Flora, 8,1 Ronda de San! An.
Local, O.

!OMS. naba' rall.11 00A810
1 Matee mata 4. tetes olas
ess Pasa Irbe TesItteili nelt

"ELS CONTISTES CATALANS"
Dimecres, dia 1 2, es posarle a
la venda el mimare 8 de "Ele
contistes catalana", publicant
tres selectes tontea del popular escriptor En Josep Maria de
Segarra.
Anirä profusament illustrat
per l'Apa.•

CIIISERS

MUR In
Telefon 5027 A

dllegee I mitjons
Irrompibles

CINC DETINGUTS PER INJURIES A UN CANTA DE
L'EXERCIT
Ama» d'haver proznogut cacen-

dol en un tramvia i injuriat un cals i van ¡MI' detinguts
ti
ahir al metí ele senyora Tomas Flores Graciano, Josep Paré. Mont,
Francesc Campa Mont, Pere Campe
Sarrä Josep Rodríguez robo, que
van quedar a disposició del capitä

LA URBANITZACIO
DE LES RAMBLES
LA VOTACIO DE LA CAMBRA
MERCANTIL
Dilluns passat acabi el termini conceda per la Cambra Mercantil pequé
da ama associaa, i en general els

comerciante detallista d'aquesta
tat emetessin Ifur vot en la qtlesti6 de

la urbanització de lee Rambles, per
aportar cl resultat al p:ebiscit obert
entre Associacions per l'Ajuntament
A les vuit del vespre es eortatitUireo a les oficina de la Cambra
seu president, ele membres de la Jtm-

ta directiva especialment designats per
aquesta per procedir a l'escrutini, del
qual s'aixeci tma acta que fon co-

municada a l'alcaldia.
El resulta de l'escrutini ha estat el
següent:

general.
UNA DETENCIO

ELS SALESIANS DE MATAR°
Diumenge vinent. al CoRegi de
PP. Salesians de la veina ciutat de
Mataró, tindrà lloc, al matt, la junta
general ordinaria corresponent a
arapest cure, de l'Associació d'Andes
Alumnes del dit
A la tarda, al cara de joc. el Esporta Club, secció esportiva de la
dita Associació, i una selecció dels
jugadora del Collegi es disputaran
el formas Trofeu Germanor, copa cedida per la Junta Directiva de l'Associació.

Ha estat detingut Josep Atas Rifé,
amo d'un establiment de rellotgeria
situat al passatge Bernardi fine que
aclari la procedencia de diversos
efectes estrenare al negoci de rellotger que li han atat ocupar a la
botiga.

Rambla . . . 6ra vota
. o"
Boulevard
Aquesta votació reflecteix. per tant
la voluntat dele comerciante detallistes. que Ea la clase representada per
la Cambra Metemtil, la Qual ha, ma-

civil.

Ii pres una joia del pia en el qual
atan rellogata

EL PUNT DE VISTA RIGID

Clinic.

EL GOVERNADOR NO REP

llegit la pastoral interessantissima del cardenal Mercier a
propòsit de la confertncia de
Malines. Acaben de comunicar
de Londres que el cardenal
Bourne, arquebisbe católic de
Westminster, en la sera pastoral de Quaresma, s'ocupa dels
esforços recents per la unió
de les esglésies cristianes. L'arquebisbe de Westminster, diu
en substäncia, que la unió de la
eristiandat no pot venir per
mitjà de compromisos basa»
sobre l'acceptació o la negació
d'aquesta o d'antena opinió
ligiosa; només pot venir arnb
Pacceptació integra i sincera de
certes veritats reveladee.
En primer lloc, cal acceptar
el fet que només hi pot haver
una església cristiana, la fundada per Jesucrit, això es, l'Esglésa estelas., apostólica i romana, i l'acceptació de la doctrina de la infallibilitat papal.
Totes les discussions sön inútils i representen una pèrdua
de temías mentre aquesta doctrina no es acceptada. Totes les
altres qüestions de disciplina,
litúrgia i rites eón subsidiaries

Mentre estaven treballant en una
pedrera de Montjuith, va suscitarse una discussió entre Josep Mufloz
i Josep Maria Mora, per qüestions
de Sindicats. De lea pararles es va
pasear als tete, produint el Mora al

seu company Mullo: una greu ferida
al tórax amb un ganivet de grane
dimensions i emprenent la fugida, si
hé unes hores despees va desee detingut per una parella de la guardia

El ferit fon traslladat e l'Hospital

DE L'ATRACAMENT FRUSTRAT AL CARRER DE MIGDIA
Ampliant la informació d'aquest
fet, que donävem en la darrera hora
de la riostra edició d'ahir, podem
afegir que N'Horaci Sánchez Amas,
amo de la taverna "El Gat Negre",
no va ésser detingut, per la seca
qualitat de sometenista i haver-se
comprovat que obre en defensa pròpia en veure's agredit per dos o tres
deis companys de Josep Martin (a)
"Llingot", que va Esser el primer
atracador detingut, grades a ralarma
donada pel taverner. que és el que
Ii atragué les ires deis altres.
L'atracador Josep Frucineso, que
va resultar ferit a conseqüencia del
tret disparat peJ sometenista, continua a l'Hospital. vigilat per una parella de la policia. També va desee
detingue Josep Martin Claro, de .se
anys, habitant al carrer de Migdia,
te, que se supon baria pres part a
l'atracament i agressió al taverner. Li
va desee ocupat un gros ganivet. Intervé en les diligencies el jutjat militar.

Moneders i Carteres
per a St. Josep. Cima Perelld,
pi, 7, biß, Sucursal, Petritxol, 17.
Fábrica d'artiOles de pell.
EL CENTRE DE CEREALS 1
LLEGUMS

Aquesta corporació ha remé. el
següent telegrama al sots-secretari
d'Hisenda i al de Fornent:
"Centre Cereals respectuosament
entén R. O. desautoritsant operario» moneda termini perjudicará internaos comercial., obligant-nos especuladons Impròpies nostre %mere
i es permet deaftjar V. E. trobi d'altres mitjans evitar depreciació pesseta.
joaquine Turnó, president."

"Cerealistes, alarman manca vago» estacha Barateas Per% Mere
V. E. raza urgest per tal d'evitar
desabeetterent oesercal 1 irme
danya noma imeeseser Castre de
Eteeste, Zurpenadit oficial.

J. Temió, matas."

La Uni6 Midierfarmeartica de
Catalina, midas de Negro mutuo,
eelebrari la Junta general reglamosMria el die 16, a les enaste de latu
a l'edita del Cale de Maree-da.
(eme da Saeta Ame, iS),

Tampoc ahir es Mil visible el general Lossada per als periodistes.
No hi ha noticies que trametre'ls.
estarles. refrenan, bronquitis
Tosare
erOniques, es guarelxen rapi.
LEiht, Semanal C1.01311T.
ganseo

LA DOLÇA PAU FAMILIAR
Sgura Serrano de 37 anys,
qu viu al carrer d'Aragó. 199, principal. fou auxiliada al Dispensari
d'una pila d'erosions a diverses parta
del cos.
Maria

Segons manifestacions de la interasada, aquestes contusione li form
causades en la batalla aferrissada que
ahir, a l'hora de sobre-taula va sostenir
amb el seis estimat espere.

CARICIES FEMENINES
Les mestresses Manuela Soler Roig,
de 28 arara casada. que viu al carrer
de Sardenya, 61, i Antònia Llopis
Poch, de 32 anys, casada, que viu al
carter de Sicilia 78, van ventilar a bu-

Tetada una vella rancúnia de solares.
Un cop arrullada la qüestió, totes

dues (oren auxiliades al Dispensan de
diverses esgarrapades.

ATROPELL :: UN FERIT GREU
Al arree de la Diputadas Cautomabbil número d837 B.. propietat d'En
Josep Tusell, va atropellar el noi de
te =ye Ramon Sala, qu viu al earrer
de Giner i Permites, 52, segun, produint-li fractura de la costella octava,

PELEGRINACIO A TERRA
SANTA 1 ROBA
Estime airea eobertem lea platea
disponibles, el Centiti de ¡Ordre
4. °manen del Saat Sertiore. es
ftel (AM& eranaltuader d'ama--P
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Velan* amas

Vapor espanyol `Tarden',
amb cärrega general 1 trännt,
cap a Génova i Palam6s.
Vapor espanyol "Tambre',
amh chrrega general. cap a 854
villa i Valencia.
Vapor espanyol "Sao". amb
eärrega general, cap a Huela.
Vapor espanyol "Conde ir
Zubiria", en ilast, cap a Gi.
jan.
Vapor espanyo/ "Cabo Sa
tif", amb cärrega general, eq
a Bilbao i escales,
Vapor espanyol "Cabo
Plata", amb cärrega general,
cap a Marsella, via de Tarra-
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La unid de les esII dús cristianes

Vapor espanyol "Amputaba",
de tränsit, cap a San Feliz].
Llagut espanyol "Anita Mar.
tinez", amb cärrega general,
Carmen Pastora", en %leal, cap
a Vinaroe.

DEL CARDENAL BOURNE
Els nostres lectora hauran

secundareis.

del cardeAquesta
nal Bourne es presentada a Ro
ma quasi en antitesi amb
perit que (du possible les "Converses de Matines", entre el ear-

neo que ensenya l'Esgifela oatblies".
Naturalment, el eardenal
Bourne ha establert francament el punt de diferenciarla
eonalstent en el primal, del Pontifei *Roma, esa que ron ehJesu de viva dleettesiene Idbue
,
. . .
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cap a Valencia.
Llagut espanyol "Virgen del
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LA REUNID D'ANIT PASSADA
Va celebrar-se anit a Novetats
nunciada reunió de boxa a base del
match Mis-S:rvain, que guanyi el
primer per punts. després de dominar durant tot l'encontre, que el traes'
eis aconsegui acabar completament
esgotat, per veritable niiracir. No
obstant. la concurrencia, que mimara una victöria fulminant del catepió, malgrat 'que Sirvain no sorti
mai d'una prudent defensiva, va que
dar un rae defraudada.
Efe altres combata de la relea
obtingueren els resultats segareis:
Mompie Blasco i Kessler guanyaree
per punts a Martí, Fabregat i arce
tres, respectivament.
Blind va batre Lambotez ret
abandonament i desqualificació
quest darrer, el qual ion advertit
verses vegades per entrar amb el
cap.

1

Pastoral

denal Mercar i algunes personalitats eminente del món anAls receles vaticans hom
UN ALTRE MORT AL METRO- glich.
fa observar que la Pastoral del
POLITA
cardenal Bourne tendeix preciTreballant a lea cobres del Metro- sament a combatre el prejudiedita de la Rambla de Sant Jesep ci que "els catòlics romano
tobar que patea la xapa 438, anor a representin un
menat Josep Fleta. fou enterrar en 1111 d'Anglater
obstadle per a un- acostament
esllaviseament de terres.
entre el romanisme i l'anglicanieme. En aquesta Pastoral es
UN ALTRE ATROPE!.!.
dit que caustMoia als catelic
el
tramvia
indPere
IV,
Al carrer de
d'Anglaterra el fet que "memexa 439. precedent de Badalona, atro- bree de Fesel Asia anglicana es
pen& el vell de 67 anys. M:qud Ca- trebin amb °altillos representaree. que 'fu al correr de Camita" Une de Frenes o de »Irles o
simas cetnarn-li u» ter» cos- de qualsevol ates pata per
o» a ha tegai rsecipital 1 commegi enraprendre millar les dootri.

gres

1

gona.

de protesta greu.

cerebral, de urente*

Vaheas
Vapor ringles "Churruce,

Vigo, amb Garreara gealwit
Amarrat Moll de Barcelona
Consignatari, Nao Andres.
Vapor espanyol "Rey Ah
me I", de Palma, amb carne
general i 81 paesalgere. Ama&
rat moll de les Drassanes. Com
signatart, Companyia Trauma,
diterränla.
Vapor espanyol "Ende.
R.", de Cartagena, amb cine
general i 73 paseatgers. ärem.
rat moll d'Espanya W. Conaigt
natari, Ramos.
Vapor espanyol “Ampurtiago,
de Mälaga, amb cärrega general
1 43 passatgers. Amarrat mea
d'Espanya Est. Consignalari,
Ramos.
Pailebot espanyol "Angeles',
d'Alacant, amb clu'redia general.
Pailebot espanyol "Venus",
de Torrevella, amb sal.
Pailebot espanyol "Lola Puig.
mal", de Torrevella. amb sal.
Vapor espanyol "Iberia", da
Tarragona, en tränsit. Amarrat
moll de Portee Nord.
Vapor anglbs "Holiwell", da
Calcuta, amb tärrega general.
Amarrat moll de la Quarentena
Consignatari,
Vapor Ralla "Bolzaneto",41,
Port Bald, amb chi-Tepe generd.
Amarra mol de Sant Bertraa
Consignatari, Loverdos.
Vapor espanyol "Beguina',
de Cartagena, amb cärrega
neral i 20 passatgers. Amar»
moll d'Espanya NE. Consignatari, Companyia Transmediterrä.
nia.

gia donar totes les facilitats per ¡'exprefijó del vot en aquesta important
qüesti6, estenent la votada a tots els
comerciants i detallistes que hi hagin
vo'gut participar. Prona. a mis a mis.
que l'opnió manifestada des del primer moment per la Junta Directiva
oposant-se al canvi d'urbanització és
compartida pele seus representas
essent un fet eloqüent et que no s'hagi
recala tm sol roe en contra.
Crelem que aquest sol resultat seria
suficient per fer desistir del canea
projectat

DETENCIONS
Ahir van desee detinguts:
Vicens Parra Pérez, que ion seriares al Pare portant un radiador,
del qual no va saber explicar la procedencia.
Cosme Martinez Marín, mosso de
l'estada, del Nord, que ion starter&
en el moment que robava un (arce':
de Mundee d'un vagó.
Josep Jordana Soler, que esteva
reclamat pel jutjat de Llotja per infracció de la Llei d'Emigrad&
Josep Utuarte Escionda, que esteva reclamat pel jutjat de les Drassanes.
Sadurril Lazeors tarros* 1 Manuel
Vives, acusats d'haver robat un carro a la Barceloneta.
I Merla Pons i Josep Fernández,
acusats per Carme Maten d'haver.

BARALLA
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Contra remesa de 25 en(metes blanquee de tes VI.
van enganxades en el poi
de la Ferina Lacteada NesUd, es regalará una per
eg os' alma 1 un bdn neme
rat per al sorteig d'une
nieta de gran tameny.
Ama coctel s'efeetuari

entre cada ama partidpaute.
Lea etiquetes poden per
sentar-se a les encinta de
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HORA ENS MEA( VIST

OELIGATS A SUBSTitTlYIR
EL TEXT QUE .00UPAVA ESPAI PREFERENT D'AQUESTA
PAGINA MEDICA

DARRERA

111110 1 1,111111-1CT17IIT
batejaren amb el nom de radi.

Eavien descobert abans, en el
cure dele sena treballa er
loni i
lambe radi-aetius.
Propletate general, dels oparadlo-aotius. — Incomparablement mole actiu que tots els
altres (urani, poloni, tori,
er radi permet d'estudiar
millor aquestes acetona A ell
ens referirem, dones, d'aqut

enclavara. Aquelles propietats
generals eón: Primera. Desearregar els coseos dieetritzate.
Segona. Excitar la fosforescencia o fluorescencia de certs
coseos. Tercera. Impressionar
la placa fotogràfica, àdhuc a
través de coseos opacs, de
gruixària, naturalment limitada, i Quarta. Despren calor; un
grau de red/ desprèn una caloria pella per hora. Aquesta
emissió d'energia ee el que es
denomina caleció, l'anàlisi de
la qua] ens permet de distingir
tres menee de raigs: a, b

O- (1)
Ele raigs a són formats d'a-

toms d'heli amb càrrega eléctrica positiva. l'alicate pe& radi
a una velocitat d'uns 20.000
quilòmetres per segon, però que
no poden recórrer a la pressió
atmosfèrica més de 9 cm. de
distància. No passen a través
de 0,1 mm. d'alumini i són deturats també per l'epidermis.
Es comporten cona els raigs -tanate de l'ampolla de Crookes i
representen un 91 per 100 de
l'energ:a del"radi.
Els raigs b són electrons o
corpuscles negatius llançats a
una velocitat cona la de la luna.
Són menys absorbas per l'aire,
del qual traveseen 3 m., i
mina n'arriben a travesear lins
7 mm.
Probablement degut ames amb
les rnollecules, els raigs b en
travesear urea lAmina metällica, es difonen t poden arribar
a una reflexió parcial. Representen un 3, 1 -per 100 de raetivitat del radi i san gairebe
iguale als raigs catòdics.
Els raigs g són immaterials.
rom els luminosos i raigs X,
però d'una longitud d'ona
menor. Són malt. penetrante: en
l'aire arriben a 250 m.; traveseen fine 10 mm. de plom. En
travesear certs roscos donen
origen a raigs b. S'emporten el
4,8 per 100 de l'energia total
del radi. Són els principalment
emprats en terapeutica.
Mecanismo de la redimid. —
Cal, per explicar-lo, admetre
l'ätnm de tot element cnnstitul per un nurli positiu rodejat
d'un nombre d'electrons igual
al nfimero athmir (Hipòtesi
Bribr). El ruhmern atòmic és el
del flor que l'element ocupa en
l'escala de Mendeleieff. El radi
probablement ocupa el 88.t Ara
hA, en una sal de radi, cenelantment, i regularment un nombre d'ätoms, proporcional al
nombre d'àtoms presenta. escinta expellint amb violencia
una partirula a, es a dir, un
Atora dIcoli le pes albmic
i convertint-se l'àtom esclatat
en un Mona d'emanació de pes
athmic 222. L'emanació a un
gas, dit tamla) rädon per analogia amb els gasos Argon, xenon i kripton, liquidable a-50°,
solidificahle a-71P.
L'ätom d'enianacid lambe es
destrueix (srguint igualment
una Ilei «proporoional amb el
nombre d'àtoms presente) emetent una altra partícula • i
passant a radi .k. altre cop estolid. de pes atbmic 218. Aquest
radi A es destrueix a una s'elecitat determinada, originant
una partIcorla a i un Atoan de
radi B de pele atórale 214. El
radi B emet particules b i PS
converteix en radi C de pes
atòmic igual al B. El radi C
emet raiga a,bigies transforma en radi O dé pes atòmic

210; després' en radi E. radi F
(poloni) 1, finalment, en plom
de pes atbmIc 206.
Cona veiem. ele tintes raiga
em p ane directament pel radi,

>tres pegues
eorrespenents, bevein de frenar ene. »L
reopeellemess.
la I renal& 1, le 1
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IluIssor momentinta.
rI degut a tiene Curte fa
amtest ¡encunen olble en el p0-
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26 de desembre passat va
anys que Pierre Curie i
sera muller comunicaren a
4
demia de Ciències de Paels descobriment del radi.
feeund en conseqüències
eätat aquest esdeveniment,
be pot classificar-se entre
eandals de la ciencia. En
e: una Neritable revolució
produit en la Física. arria trasbalsar radicaihnent
postre conepte de la coasció de la materia i ha obert
Medicina horitzons insostf- curuills d'esperances, que
han pes estat decebudes.
això e! món eientific acaba
retre als esposos Curie mecut homenatge entusiasta. I
Itres en. assqciar-nos-hi
ita contribuir a estendre la
irença d'aquesta memoredescoberta i dele seus .re-tate.
corn fou descobert ei reo).—
dcsombre de 1895. Routgen
cobri cts Raigs X sense que
ui encertés a donar una PInriC; de llur natura. Poe
pe després Poincare es preaya a la "Revue genérale
Seiences" si no serien-orite Per la fluorescencia de
polla de Crookes, produida
topar-hi els raigs catòdics.
)ns aquesta hipòtesi. tota
baria fluorescent emetria
e X en ésser iluminada.
uerel. per verificar-ho,
Pea damunt de la tapa d'ucapea d'alumini que mateen placa fotogràfica, uns
:fans de sulfat doble d'ura• potassi, substància finoreal: i ho exposà tot a la
solar. La placa oler la
trna deis cristalls. El fet
ab:ava comprovar la hipbtedePaincare. Pe.rb hru's aquí
qn B e cquerel volgue repetir
("eminencia. interposant, enrietalls i placa. pMits cabes- metällics. El dispositiu
mancä el sol; i aquell rohgtie en un calaix fose. esta la reaparició de Pastee.
cap d'unes dies, Becquerel,
més no per poeseeir una ron prova, destapà la capsa
: p rit que la placa no oferiria
impressió. Perla quina no
la seva sorpresa en veurra
presentava la improssid
'rana dels cristalls tan alela
(luan havien estat expo, a la Ilum!
D'explicació no n'hi havia
Ira sind que la sa! d'urea'
efia per romptc, proPi raiga
pew,os d'impressionar la plaM é s tard, Becquerel dealo q a eren capaços de desrogar els cossos electritzats.
bebes observacions - foren
tirmirades a l'Acadèmia 4?e
eles el 2 de mere de 1896.
telesta tenhmens. Ilavors inafile:11s 1 inexpticate. &marea a nombroses recerques
sTresns arreu, fruit de lea
als tau la dearnbertliraefiyel
i de propietats semi-danta' a
le l'urani: feta per Sehmidt
'llernanyal. Fou aleahnres Que
1115. Curie posä mana a l'oh. ata l'objecte d'eshrinar si
li 7adia-activitat que demostral'urani 1 el Inri es trobava
tembe en nitres roscos. En ele
SUC trehalls se servia d'un meale extremadament iensihie;
be5.urar amh tota preeisid.
ereb al errare piezo-electric
Pierre Corle, el corrent
ie que travessa una rapa d'aiteta conductora per /a prenda d'un ros radio- artiti. De
'e pis coseos assajate. els
actius eren ele enmpristoa
crani i tori i en proporció
la quantitat que d'aquests
contenien. Però la
'hlYlenda de Joachimsthal
OI d'urani impur) n'omitesuna activitat (pilare vega' superior a la de rurani mateix.
Aquest fenomen obliga,va a
keeplar l'existència d'un nou
ment, d'una radio-activitet
%e superior a la de l'urani.
4 elar-lo tendiren els posl'inrs treballa dele esposos
te, fins que en desembre de
113, ajudats per Beniont i Dome, aconseguiren obtenir en
t d. puresa equest nou,elede pes atbmic 226, que.

Ida 11 & Aottaii, 0016616 MI
pot fer visible prees a la
Menda de indot quel amtea el
zoo de cada partleula a per una

.

ee-

Quin des dos Mima' '40
mItodes eonTguta.
~Mete de la Sulleiremleet?
La puenhud * la tahereuBatant- be en l'•xperlanila de - ioel ea la Mame Infla*.
Si reoordein que la Física 1
la Quiera que se'ns ha ense-' tres »pi 1 en un material de ' En una comunicació a la Ternyat donaven com indiscutible 71 1 »tópales, K. Aoyama, del cera Conferencia Internacional
la immutabilitat dele elements, Sanatori d'Osa ka, ha arribat a contra la 'Tuberculosi celebraens adonarem del transcenden- la conduele que la tuberoulosi da a Bruseelles, R. Debre (Rees desenrotlla
vue de (a Tuberculese) comtal que ha antat per a aquelles pulmonar
desfavorablement quan el le- ba! l'opinió °luidos de l'herènenlacies el descobriment degut sionat
6s
e(
palmó
esquema
que
cia de la predisposicid a la tual irebal pacient dele esposos
quan és exclusivament o geire - berculosi en ala filla dele tuCurte.
el
dret.
bé
berculosos. Si els fIlls dele tud.' A. A.
En general, es mol( més rä- berculosos donen mejor tribut
pida l'evolució de la tubercu- a la rna/altia, is exclusivament
losi en el pulmó esquiare que porqué tenen mes molas de
e
en el dret.
contagi. Digu6 també que la tuL'autor creu que la diferan- berculosi bovina ne te impareta rau en els caràcters aneto- Miela practica en la transmime-fisiológica dele dos pul- ató de la ma g enta. El veritable
mona. El diàmetre bronquial perfil de el contagi Inter -humb,
és menor a l'eequerra que a la 1 no pas per mitjä de la llet
Semi eomple- dreta 1 e bronquI del Ibbul su- de la mace (gairebé sempre
Ussim suministra' mensual- perior esquerre va per la part privada de bacils). sine pel
ment per la Llibrerla
alta i gairebé en angle recta contagi respiratori.
Mambla de Oatalanya, tau.
mentre que el dret neta pral) del
Din Vautor'que As importanTelèfon 850 O.
la bifurcació i corre quasi pa- «asila
el temps que dura el
Obres trame«. — Medicina. ranel.
contagi familiar. Fine a tres
Berard et Dunet. — Cancel'
Això determinarla una pre- mesas, l'infant td una probaponderäncia del catarro apical
Myroldien i preu 40 franca.
sobre dues d'escapar del
Ball et Lahiltle. — Manuel du a la dreta, en que motivarla bilitat
contagi . Als sis mesos präctiChirurgien-dentiste. Fhysique una diaminuci6 de la resisten- eament la infecoló 63 ja inealeia. A mes a mes, el ibbul suet mecanique dentaires. Preu,
perior esquerre esta menya en tabla.
13 trames.
Les mesures profilàctiques
Dolonne (A.) L'Antogueri- contacte de l'aire que el dret. a prendre serien les següents:
El palmó dret té tres 'tilinte
son per l'autosuggeetion: 3'75
Primera. Evitar des del nalsolament dos Vesquerre, la xement
trance.
el contacte amb la meDopter (Ch.) Meladies infee- qual cosa també té, natural- re tuberculosa, perb "no priliensesi 2.. edició 24 fr. (re- ment, la seva influència en la vant l'infant de,. Valletament
difus16 de la malaltia.
Iligot 30 fr.)
matera". L'Infant estaria amb
La IlmIteal6 del moviment 13 mere sola en el moment de
Gley (G.) Traith élémenteire
en
la
otra
de
la
turespiratorl
donar-li el pit, 1 encara evitan(
de phyn6logic 8.• edició, 80 fr.
Roger, Widal, Teissier-Nou- berouloel.
tot contacte perfiles.
La
limitació
del
moviment
resflegrin. Educar la mare a
vean trillé de medicine 'fase 8. piratori en la tuberculosi cons(Patbólogie des glandes ando- titueix un coadjuvant terapèu- no tossir mentre té el nen, 1 a
crines. Troubles du developpe- tic de la cura de Tepes, engomas no petonejar-le (aquesta seria
la feina de la infermera dels
•
ment, 40 fr.
Dra. Kuopf. ("B uxellea Me- dispensaris antituberculosos).
Vinchon. L'Art et la folie, els
dicar, m'un. 14. 1924.)
Tercer. Formar una adecua1'50 fr.
L'autor ha notat que els moBulletin general de Thera- viments respiratoria poden es- da educació higiénica per a lals
. (Alpeutique, 2'50 fr..
ser rechina a 8 i 6, i tia a 4, de la mara; i de la familia
Veterinäria. — Fontaine et per minut, cense que e/ sub- zó seria feble, del metge.)
Quarta. Organitzar l'obra
Hugnier-Nouveau dictionnaire jecte experimenti cap molestia
vetérinaire. 120 fr. (relligat Durant aquest exercici, el wo- d'isolament dels lactants.
La pleuritis de véala en els
150 fr.
born de l'aire inspirat 1 expirat
Ciències naturals. — Seguy augmenta, perla l'augment de la nena tuberculosos.
Segens Garrahan, de la Clíniventilació pulmonar gatrelni es
CL.) Les insectes parasites de
l'home et des animar domes- limita a les parts inferiora dels ca de Buenos Aires, certs Infanta
tuberculosos presenten un
pulmons. Amb aquest exercicl,
tiques (relligat, 30 fr.)
Obres italianos. — Medicina. si amanera que han reduit les eindrorne especial consistent en
següent: Una matidesa o subChirivino (V) Malaltie della Inspiracions de 120 a 10 per n'e- el
nut, tindrem que al rap de cinc matidesa del vertix especial60 tires.
anterior i localitzat entre
Kharina-Marinueci (R.) Sull hoces haurem estalviat als pul- ment
segon i tercer espai interorganizzazione di istituti di mons més de 3,000 ates res- el
metal. En aquesta zona es noprevenzione antituberculare per piratoria
El sefectes que amb aixb ha taria buf bronquial, perb cense
la sec.oncla e terga infanzia:
notat l'autor, ser' satisfactorls. estertor de cap mena. A la ralimes.
diografia en tots els casos es
Krehl (L.) Fisiologia Pato- segons mbla. El pols es reveuria una orillara uniforme quo
lógica: (traducció de Lüttie- lenteja l tos, l'expeeteraci d i ocuparia per eemplet el vbrtix
la febre disminumix en, i per
han), 50 tires.
aznb lfntit superior poc net. En
La Cara (A.). La base orgä- l'ausculteei6 , es nota una deci- tole els cases hi hauria adenica del perventimenti sessua- dida orientati6 cap a Pesete- nepatia träqueo-bronquial.
li, 2.' edieió. augmentada amb ros'.
Els infante que presenten
Al remeneament el malea es2 capitols: 8 Urea.
tar:1 estés en un flit, amb e) cap aquest sImptoma, són, en gene
delta
tumori
7
(N.)
veno
No
edivat; mOs endavant ral magres i päilids, no tenen

Darreres publicacions mildiques

lingva e loro mera chirurgica.
Otto (I.) Bendoartrosi delta
cesa lunghe e loro cura Regoli
(G.) Plastiche einematiche.
Silvetri (Sa La neiropalict
secondo /le moderne vedute: 16
tires.
Travegli (F.) La moderna
hala contro le malattie aessuali: 10 linea.
Ciències naturals. — Levi
(A.) Notizie di storia della física enra yaran i cual cultori.
Obres espanyoles. medici-

na. — Ivo Geitrie Cobla. (Les
órganos de secrección interna"

2.. edició espanyola traduida
directament dr l'angle' pelee
doctore Montaner de la Poza i
Montaner T'entalla). 12 pesester.
Garcia Donato (1. i V.) Ma-

nual de diatermia. 16 pesantes.
Urrutia (II) Enfermedades
ded hígado i del ¡mareas, 30
pessetes.
(A la prhlima "Pägina de
Ciències Mediques" publicaren
la reata de la bibliografia Pcpanyola. l'anglesa i l'alemanya.
Per a qualsevol demanda n
infermacid madre-Varee a la Liibreria Italiana.

Intereanvl oultural entre Nula
I Milla.
"L'Ufficio" es troba en entrezioni" establert a Moscou, comunica que ha començat a ac, tuar, mitjançant un intim i ton' tinuat contacte entre l'Unió de
ice Repúbliques sovibiques
l'Europa Occidental.
•L'Offielo" es trova en entreta relació amb la majoria deis
centres de cultura de la Unió
de Repúbliques so y/latigueeft i

esta comeneant a establir un
Intereativl actirat de les edicieas
literarias, identifiques de pela
dios entre aquestes Institucions
1 les dels poderío de l'Europa

. Occidental.

*nepe Aptl-eamerda 46 Tome%

r

«I erdibret, del unirs(e- a utsine trame ha Mal nominal
cap dol sirva' de *ladea palo.
lbalea Ad Centre Anti-etnemde
de Tole*, que e'estä anua erlanittint, el doctor Voer.

estarä assegut i per fi en posicid ventral.
Aquest znétode estarle coniraindiret si existissin dolors
pleurals o lesione del lbbul in

feriar.

De la romea dele Melle tuberculosos a la sang.
Despres de monee recerques.
Tusan fshavara, de l'Institut
d'Hi g iene de la Universitat de
Tnquin. ha trobat le berile tuh . -calme s a /a sang de mole
alece:ala d'eme:e ta malaltia. El
resultat es positiu en 31 per
100 deis casos (la seva estadística comporta 3.t.1 .1 ensps.)
Extreu uns 10 e.3 de rang,
la qual en reserva un tere
(3 "3) per fer preparaci reas mlrrnschei q u e e, els alces dos
terma ele t'Inocula en PI peritn e i d'un rehala.
Per a l'eaamen miernscbsic
tracta la sang amb solucid ace_
tira al 3 nar 100, la renta amh
aigua destilada i la r e ntrffuga. tea l'obiettin d'immersie
1/10 i Verular mina. 6.
De rada noto casos en que
la inerulació al 'rehala era positiva, sis era temhd positiva a
l'exam en miernmehnie.
La termooreehal aa6 en el
dla nectle de la tuberculesl.

l

n

Wiget.'se guint els Melle Pelll-

dis cobre la termoprecinitaetn
per a le demestreei6 de l'anttgen taberculda en atibiteetes
atecials de tuberculosi renal. se
eerre i t del serurn neeriettaet,
de «¡Mime« d'orina cense nutre

Brunei, pren quantitats
de sediment 1 d'orina 1 fa bullir-ho durant dos e tres rninuts. dehrant-he deeerds cifredar i Nazar e t-hm. Sepa. Vitigel. l'ospetif at d'aeuesta reacció fóra absolutament arta.
Alices entere han sed ingut la
tesi de Wiget; per?, alampa,
(Me ja en ,un ConprOs anterior
havia combaba. lquest punt de

il

:

vista. ha terna% a censurar-lo
en el ami pon libre "Clferfore
contaba. * all Mutilo delta ter.
mopreeipitastana asile nano";
Aquest »ter ha eatudlat la termepreetpliaeld en mes de ele*Mal .ealenlea. de elitithe no
nIosi‘..**0016014p1 de la
t 211r 1 de tnberenleel, renal.
Bn alune d'aquel* hiede la

p‘ .

•

gana i estan febrosos.
La plació exploradora galrebe mai demostra pus.
L'anti-reacció és positiva.
L'evelució 6 sempre favorable en un perfede variable d'un
mes a dos anys.

L'autor treu que aquest sindrome ha de considerar-se com
pieurItic i adoptar per cene el

nom de "pleuritis de vertix en
netos tuberculoses".
Caeos similars han estat co=cliente per Eliasberg i Neuland. Aquests autora, perb,
ereuen que es tracia d'un prores pulmonar i prefereixen parlar arinfiltraci6 •pituberculoea".
(Copiat. i traduit de la "Biforme Médica". Näpols, 25 de
lehren de 1921.)
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Pee a l'uta& de/ sMei cmloldal alta arribat a posseir un
come», molt mde proas del
mecanismo de la calotfloaei6 de
les lesiona tuberculosos. Avui
se sap del cert que el allei
Juga un paper dolar mejor im-

portancia.

Inspeeolonem com sueceetzen

les coses en ele laboratorios, 1
aplicant els raen/tala a resol!.
CaCiá dele fenbmens que finen
loe en la intimad. dele Wats.
trobarem activad« mollea coses.
Si s'afegeix a una solució de
silicat de sosa una cena cantitat d'oli vegetal o animal, es

forma una emulsió fina i permanent, que si s'examina a
rultra-microseoplapareix constituida per partkulas olieses
tenufssimes 1 dotades e movimenta browniana. Els äeids
grassos s'han combinat amb la
sosa, constituint un trabó sblid,
i el eilici queda naire en forma
conoidal. Tractant *queda
einuiste amb una mica d'aigua
de cale, es produirà un coägul
semblant a la precipitació de la
citadas amb la Ilet. Talment
com en un formatge mata a la superficie, i en el fons
hi queda im dipbsit que no es
altra cosa, en aquest cas, que
giatetes d'oil embarbesclades de
süicat de cale. Si es fa passar
lentament anhidrid carbònic
per aquesta mena de formatge,
el silicat de cale es desdoblarä
ene earbonat de cale i locid si-

Ve't aquf -ara el que té loe
en les lesions tuberculoses: el
silicat a/calf forma en els telxits una emulsió grasas, que es

tractament
rfirgic de 11 "Aligar

El

pectoris"

L'operaei6 de t'angina de pit
bou practicada per primera vegada en 1916 per Jounescu. Ja
abans havia estat aquesta operació objecte de l'atenció d'alguns fisiblegs, als guate la necessària conducció al cervell de
les sensaciens que caracteritzen els simptomes dolorosos de
l'angor pectoria, a través d'un
dels dos nirvis acelerador o
depressor, havia suggerit aques
La idea.
Posteriorment a Jounescu i
ele seus limitats asaaigs, han
estat, molts altres els fisiòlegs
i cirurgians que els han seguit;
entre elle cal esmentar F. Brüning, de Berlin, que va en l'actualitat a la capdavantera, havent publicat recentment un
treball al "Deutache Medizinische Wochenschrift", del qual
n'extreurem algunes noticies.
En un cas greu d'aagina de
pit Nasomotora. Brüning va
ressecar teta la part. cervical
del trone simpätic esquerre
amb els seus ganglis i el gangli torticie superior. Consecutivament a l'operació van desapareixer les elevacions de la
pressió arterial i els simptomes dolorosos que en aquest
ras eren molt torta. Després
d'aquest èxit lea practicat Brilning altres set operacions amb
els mateixos resultats satisfactoris, podent-se afirmar. dones,
que amb loperació queda desviada o disminuida l'acció espasmeditzant del simpätio sobre els vasos cardiaca.
Eppinger i Moler s'han orienta/ envere un nitre senil, afirmant que l'atac de dolor estä
condicional per fracció i excitarla del retieul nerviós que
envolta l'aorta, i que les excitacions sensibles sen tramases
pel neumogästric. Interrompen
en sis casos les libres nervioses sortides del neumogästric,

considerades com a nirvi depressor.
Havent estat els prencedimenta d'Eppinger i d'lloger
igualment satisfacteiris, ene
trobem davant de fet quo dés

ntrvis considerats antagonis.
tes, tenen en el tractament quiralrgic de l'angina de pit una
valor semblant. Aguaste contradicció s'explicaria aceeptant

l'existiuteia de libres simpitiques en el nirvi depressor.

el que asoman/a ele UMIAMm
degeneran:ancla grano». L'ho'
cid tallar d'agnestes enmiela«
t6 011a gran afinitat per a mi
cale, que s'hi troba provinent de:
fa sang. Aquesta cale provén,
la caselnificacié de les ¡mese
emulalonadee, I guau fesabidrit
carbònic traveses el !orlaste š
cilicio, la calo pasea a la forma
de carbonat, cenatirnint el que
ele tractadistes en dinen tala.
ficacid. L'écid _silicio romea en
.els teizits però en quantitata tan
exigües que, o be escapa a la
recelé del qufmic :malita, o

aquest no !i concedeix cap al-.
tre valor que el de cendres.
Neyland ha descobert en les.
~Mutes lirofhtiques d'un bou'
tubercul6s, 0'27 grams de 5102,,
per un qutlbgram de teixit des-,
setat; i 1'35 grams del matelm
tos, en un quilbgrain de glindula limfätica calcificada
seca.En lea gländules lluafkti
mies calcificadas d'un nen tu-.berculds, Kahle hi va deseober'
1'80 grama de 51- 0 -2 em un'
quilbgram de substituta seca.'
Schweinitz, en les eendres de,
bacils tuberculosos' techa lago.,
hidrid silfcio én la proporció de

0'57 per cent.
Kahle afirma que el päncress
normal conté una quantltat relativament grossa de sitia, i
considera acuesta gländuia com
el reservani tisticid sincic de l'organisme. Creu, lambe que la reserva de silici que posseeixi el
pàncreas està en relació estretfssima amb les capacitata
emulsives dels sflicate alcalina
que determinen la calcificaJaume MoIll Fea,.
El neumogästric rep fibres
simpätitpes del gangli cervi-

cal superior i el depressor rebria filete simpàtics ¿inc despres de eeparat el neumogäscric. A, Fexclusió de libres stop.
pätiebes cal, segons Brüning,
atribuir els resultats obtinguts
en l'operació d'Eppinger i d'Hefer.
Si aquestes idees sobre la i n fluencia fisiològica del acunegàstric sobre els vasos 1 cl cor
ruin exactea, amb la ligadura
del depressor ha de tenir
una are/tosió dels elements nervinsas que s'eposen a l'aug-.
ment de la pressió en l'aorta.;
Per aquesta ra6 Brüning mal
considera l'operad") del depressor indicada en els tesos que,
comencen amb elevacid de la .
pressió aòrtica. La tecnica d'aquesta operació presenta a mes
a més el desavantatge que Veacitació 1 parälisi en el domin
del neumogästric pot afectar.
la larinxe, aconae/lant Brüning
quia en cas de len -la, sigui en
forma de simpaticectomia sobre la carótida primitiva, segons una técnica especial.
aqui l'estat actual
d'uns estudis que quirúrgicament i fisiològicament ens ofereixen resultats ben intimessanta.

5. 1.,
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rRECALCIVM
Illedlosol6 paltealeies total. Ibeal..
enlucid IntAmila da reperonee
coreranarrs, POLs, niaCTABLIS
/ least agradable)
(Indolora)
Dr. Andreu, Seeale, Tiple I Ilartl,

Casa litera, Farmacia de la ere%
vede. Aluna, salda, Tanda, ate.
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NOTICIAR(
Olvialó del Preml Nobel de*
Medicina. — Els doctore J. .14
R. Me. Leed i Fredericq G. Banting, de Toronto, alsquahs, cona
ja sabom els nostres beiidors.s'ha atorgat el premi Nobel de
Medicina per a 19 23. n'ban concedit 10.000 dblars al Senyoe
James B. Collip, professor de
biolitimica de la Universitat
d'Edmonton, 1 altres
1 0.000 al doctor C. H. Brt,
Urente), colaboradora ea l'o -i
bra de la insulina. El doctor
Benting ja n'havia donat deis
Mil de Ja pert que U campeas
ala dat premi, al Fons d'ibvesi
Ligaeid
•
,
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ATRES-

Gran Teatre del Uceu

Teon0watta fe PfirrMIlle• 45 1144
COMPANYIA INTERNACIONAL
DE CIRC I GRANS VARIETATS

questra Pau Casals. Presentacid dala eminents mestres lgor
Strawinsky i Franz ti chal.
Primera part: Sirnfonia en
do major (Júpiter), Mozart, so.
ta la direcció del mestre Franz
Saben:.

jaaugurgci ti

Cessete, ti de Mart,
dobutane el Colosal!
1111111 aiimmotozralla

Teatre Barcelona

tre Igor Strawinaky.
Tercera part: Don Juan, poema simfänir, Strauss: Serenata
Italiana, R. \N'oil; Medras cantata« (obertura), 1Vagner. sota la direcció del n'as tr e Franz
Schalk. Segon coaceit, dirimen-

èxit:

UN FIIJ- D'AMERICA
Demä, dijous, esputad« per
Infanta. El formidable exit en
tres artes i dau quadros, Una
vagad* era un pastor... clamorosos nialaucliments a la sortida

del sol, al rapte de religa, al
'watcau" de Pidilli 1 a la catäe..
trote del pont. Nit, Tertúlla Ca latinista, Un MI diAmbriaa.

boos4bessme•4444~s4

OTTRIN-CRABBE-DEL
POZO

Mili. dimneres, a un quart
nit. Quarta d'abonament. Primera part:
letrina de l'òpera humoristira, llibre francés de
F.ourbille, música del mes.
Ire Caries Pedrell,

Frederic

Caballé

Gran companyia dc aernue.
la 1 apersta. primer actor 1
director.

Ramon Peila
Avui, dimerrra, tarda. butaca. dure passatrs
POCA PENA i MARUXA
debutant Mateu Creed en
el papar de Rufo. Nil, a les
deu:
LA LEYENDA DEL BESO
Dijous, tarda i nit:
LA LEYENDA DEL Una)
Es despataa a comptaduria
arab tres des d'anticipacid amb l'augment del 'Z5
per 100.-Praixima setraana, eatrena
SOL DE SEVILLA
J
144.04~44444444444444.

Deroä. dijons, gran esdeveniment. Dues colossals
.4, funciona en honor benefiei de l'eminent tenor

o

Avui, (limarles, tarda, a les
cine, nit a les deu, la comedia en tres' actas
EL MADRIGAL DE LA CUMBRE
d;jous, tarda, a les cinc,
i nit, a lea dan:
EL MADRIGAL DE LA CUMBRE
***.reewee/44+444+44.4444.,
TEATRE VICTORIA
Gran companyia de inusuales, o per et es 1 revistes

quita.

SANTPERIC - IIIRGES
Arul, dtmieres, tarde, a les rifle.
Entrada 1 butaca e NA

VICTORIA PINEDO

Dama, altotes, larda:
LA 01110YORITA MANA
TM, 1 lotes les n111, l'obra Ael (Da •
LA muna Nuca
LA FALLARA Sil. OIL ~III

y

PILAR ALONSO 1 RAMPER

Pum«, zoo

da i no,

o4

LEs MILLORS Prt.LIClItE6
011111TURA 10 DE 10089

4-1144.44.044.0444.114.94-4-4~44.

e /010,

remirt . eta eelernas
;eren' r. mhdip
ro-st NatInIal t tii .nrntida dr II
ll ena 'cloral 1 tnlereaAnnt jlePleuld
duroniriilni • Al meater108 tenle de
II mar, ror,nom de grnI ) rrnerwl:
Ravtata Pateta: Trom p ada 1 Otra.
n'I da. Ir-ani rialleA. 01 p ro p use, ild, l''
, re + devenlment de l'any, Eis roe. e
2 mios de la done Idurx Inengdr+), e
jt trIonif 'muna' de y. l'Ilion Itit- 1
.e. flez, 11 pell l enh er:e tecO e tlarell e

ellm
0 Loteo Osan*

.

amb La reina de I« prado.
ras. Aviat, l'èxit mundial
de Franz Lehar, La mazurca azul.

I

Avul, Mineeree, tarda 1 nit, rana
i re7 %Untiliitni: ' S2 1 Z;17 il ; i i; '6'. /
ea
ag e-ee a redemplor 1 El aal d d .r
Cattin; II 1 'im p ort Jornada de le
eplosaal prIllrulA Lea <hose terni postas, p er la Mere Lillian Gisn,
...trrna de la pelll•
olla extraordinaria La tragadla del

1

corral, de Lid.

t.

N,

Ariat,

Glovanni Grau..

Tertúlia Catalanista
Denla, nit, Un fIll d'Améri.

CII. 7.3 4.1.epall.- 2n

5al 5
Gilt, Hospital,
Hospital, 18,: 1 Rellot.

garla Mullor, Davallada de la
Presó, 8.

NOVA EMPRESA
Grambas Cm, del nau alea c
n rtistie ilb cl qual figura
AUREA-ALBA
l'eneisaaora baIla e l an lessien
MARI' WIEDER
Ja notable parella de ball
LOS URAL
la brIllsairna
CONCEPCIO OARZON
i la relebra
FRANCISCA ROMERO
(La Moreta)
11CoMpanyn il a psI ealobre toca-

i
4114.0.0•1144+044.41~1.666.»
444.04,0441~1.04,0444444.04,

Monumental - Pedro
Walkyria
A% ul. dinweres:121 triornf de la 4esi
no, II 1 clerera. Lea a d :remallesdura. de ?m'In III ;61 de la da.
Mal Punga de ferro; Un Rama,
II la calvo. lb iJnlls, gran. ,t,-ener,
La croman Esmaira da, minada
penada; alarusa, adaptaeld II, g
r.tire d'Enper
Vxv^a: La tenia q ue lo y
b hieles nay; El que
fa una 1111a, I d'altea,

g

Diana - Argentina
Excelsior
Avui, Mcnna Vanna, ti última: Lea ducs tompcstas, El noi

•▪
•

El 5 d'abril, el vapor El

29 d'abril, el vapor
DUCA ABRUZZI
DUCA D'AMA,
El 2 de malg, el vapor Gll/L10 CESARE

•

Cap a Centre 1+ melca I SO Pacific
El 20 d'abril, e/ vapor
El 22 de marc, el vapor
VENEZUELA
ALBA»
El 28 de maig, el vapor BOLOGNA
ballets de F. C. Pressupostos de viatges de franc. Viatgas a "forfait"

••
•
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LAD I LLA (CABRES)
Exterminades en un

a

0'50 pessetes

deu

i

meres paraules a 010 per
:: cada una d'excés

minut 4Mb

lin rsecticida PÄRADELL

cci

FARMÀCIA PARADELL.COMie A5581 1 .28. 13 ARCEL0NA
UNA PESS(TA-Pra eoantu.130 pessetes.

infle ClEilitalS

P8IIIS

bI

Ferrocarrils italiana de l'Estat. Venda de tota clame de

Prostraitios 1 abonaments:
magatzern do música de la Unid
Musical Eapanyola, 1 i 3, Portal de l'Angel.

ele "4101~4142. eCtilreit: "1. 04 344enee'141,
.e

n1

OFERTES DE TREBALL

nl

ben arnb el ram
tfr memela, el, sollwila fabrica 111 de
llana per a labore. Eserluee, amb rete.
renrie I rull. a LA PLBLICITAT, 314.

n.

u

VENDES
CASA

- - ESPORTS - -

FUTROL
Demä, dijona. 13 de mare, a les
l'45 tarda
EQUIP NACIONAL
SELECCIO CATALANA
Camp F. C. Barrelona (Les
Corte'. Ela senyors socia del
F'. C. Barcelona, per presenciar
m'ana) partit. hatean d'abonar
In molla! do l'ontreda, podent
passar-les a rr. collir al Club i

taquilla!' del Test re Principal.
L'alma:unen( ca roaervarä
fina avili. a les vuit chi la tarda.

d cIda di gna, eintrlea I aterela.

tCPUdill;C.

liada. en von a Badalona. Preu
BAO, Seise:, 47.

de teta
MAGNETos• Conitrueeld
mena de picea. Rae.
l'arreo /MY. numero

znrr.itambo
. 26prtennt.ret.trirer 1.101P IANO
•- _•--Un C arro re P artIMent amb 04-

VENc

vall, hura t guarniciona, MI
gairebd nou. Per 1.111).10:ir ramo. CE' fr del ave. 9, Gratis. Nagatzem pia•

tenle.

REVOLUCIO.
In Neta. TLpus
Anbau, 110.

NlaquInarla mixer.

pa pl. 3 Irrbehar
pateniato. E. Bonner.

m"' " 5
BILLARS SOLFA
TOPAS ecennmles

5nvint °rolan:, a boa pren. Viladomal,
142. 100511 1 (Inmola.

PIANOLA-PIANO iir."1,`,",t,:„
11, ter-

nos nsemet. noma!. amatorias,
cer, .5e2Ona. De 1 5 3.

che de giiilarna Miguel nona!).
i trua cantadora flamenca

i'mntrzx
Acial

PERDUES
perilut roe 110p, 'renten per
"Sol" E+ arvil l, a • a la 3+,11
delnlue,A. cor re r 1.8 Tormenta. fum.

S'HA

(Barcelonetal.

011n••n

ELS

TO S

PÁTMIN
QUE

íde

VArSnig rlitileilcIalr"lifiiikÚUUrrletilagsuirnalpelidelnslingtglieliss
etectes d'aquestes milites, que a les primeres presea si
sent Ja un allettjament que sorpreni anlma I galrehd semen
desapareix la tos per complet en aceitar la primera capa

ASMA

o ufana& que usie
Els que tinguln
els l'APEES AZOTA% o els CIGARRETS ANTIASMATICS

l ntatelx Doctor, que calmen de segulda ela atacaldt
44\ nit permuten dormir tranquil.-Demaneu prospectes j
........ r

DIVERSES
DR. M. NADAL „,er Os
Hi po TEQT yre

Irartaeld. N. A. Paulare
entre o/. Talaron 504 A.

g

.

ami) una

de Con-

de la VIII , e.

CASA RERE

A maq uina Cerenlara Tr
nes
COPIES du on el
eles Mont-SIO. 1 . Te lerO n M S A."

C ift i a r ra II I

VIES UR1NARIES. 000.
000.
PM.

II Unreti cera, Anallst de sane, orlo' 1

pea. Bando

SI RESPIRE!)

Tramlisele re!.
de. linr it

Unitersttat, S. Pollellniea

PASTILLA VALDA
A LA BOCA

OS

PRESERITA-FLEU
del FRET, de la RUMITAT,

I dels MICROBIS.
Lee emanarlons antisepticas d'aguase meraoellae
prodelete impregnaran eis ramas mos Inaccessibies
de la GOLA, dels BIKENVIS, dels PULMOSS
4 da faran refractara a Iota congostiö,
a bici in/Limado, a tot cantagi.

NENS, .ADULTS, VELES
Procuren-voz tot segalt, tingueu sempre a ma

LES VERITABLES

PASTILLES
VALDA
SOLSARENT
qu'es yapen

en CAIXES
portant a la tapa el nom

VAL DA

de Cactus, Per posar-se a re«motor.

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou
AVIli, Un mi d'urg è ncia, Un
homo a la moda, Oharlot vlda
de goa, El triomf de la dona,
saneara.

Cinema Princesa
TEATRE CATALA ROMEA

MUSIC•HALLS
Unid, nilrnero 7

De MODA
Notable, oestes Torren.
t tele asee.

•• Prbrme3 sortl, es de Barcelona cap al Brasil 1 Plia
El 18 d'abril, el vapor
E/ 28 de triare, el vapor
•
PESA. MAFALDA
VITrOala

ALMA SIMPSON

(entre SibIl. Calalonye U Mimes)

ALCAZAR ESPAÑOL

Gran Teatre Comtal C
Gran Cinema Bohèmia

TEATRE TALIA

Gran Teatre Eepanyol

Cinema "MIRIA"

CINEMA

ITALIA-AMERICA

BARCELONA: Rb'a. Sta. Mònica. 1 1 8. Tel. 891 A.
• 1 4521 A. - MADRID: Carrer Alca% 47. TelM. ene

er •
Ta cmtuldii Ppiala
VUTJANTS catliuny•

Creddiefe.-Magflifica pregen.
lactó. Dama, dij0119, n r.

(15 011

l'alaU Música Catalana
Divendres vinent, 14. 1 diumenge. 16 marv, a te nit,
conocri per l'emlnont cantatriu
nordamerloana

Agua& iii0thirág 41. Naden»

ennelvent nula Anda.
Iota. ?dame. Llevan%
queleom drl Son! s'nrereil prr • rase
Str licor.. Ponte rererenclea. Eserlure a
LA . PEALICITAT, ntlniero_341.

PILAR ALONSO

IPAFORTANT; Queda obert
al despalx de localitats d'II
a 1 1 de 4 a 7.

enuncias artistas

PLANCHE SELVA, pianista.
JOAN MAMA. vlollnista.
Prim e ra audició de la
Sonata en sol, da
O. III. 1NITKOVSSIII
completant-se al programa amb la Sotana sonata
de Beethoven, i amb diversem obres a solo.
Ezelusivarnont per als socia,

•

VIATJANT

Non rapador: de la seva

efe444-114+0414.1belidleodsebeel

Companyia de con-eches de
MEMA - CIBRIAN

Aval, larda: Los cadete. de
;a reina, Doloretes 1 La vio.
leona.. Nit: Los granujas,
per Fidellto i La Gira:dila.
Dissabte, debut de

4+:44.04444.041144M44.044,

CORS 1 NE11.
L'as dala oxcantries,
RAMPER
La populartsttima artista
públie,
del
Idol

.0.10,0.
Z
i
0.04,l444444•04+.444444.4444.

4.40444114-044-o4.444.4.4oeseis-

Hee44.44444.44.444.44.4.

CORALINA I COIIIPANTIA
?Hl, gran fundid de gala en Sonar
deis earnpions de Catallinya de
futbol ( g rupa A 1 B)
P. C. BARrELON.1
F. C. TERAASSA
Programe VallonitJann
ELE JARROS
l'obre del Mg
LA DUMA NOVA
•
SA RALAJAIA 011. SR. MIRAR

ayPsE CAMP Co.
Exil deis nolabl a s acróba

S g I6 entaInnya

4 LOS MERITORIOS

BRIO A GRAO
arnb les vodettes

Dernli. DIPLOMACIA FE.
MENINA, per May Allison.
AVIAT: emaiu.Ea RAY.

SU raba

-C1NFMES-

-1-

(Esputadas Gibad)

TREU UN ALTRE CALI,
cómica, per flobliy Vernon,
NOVETATS UNIVERSAL.
número 77.

LA GOL.ETERA

THE WELGRAFF
ExItes dele notablos artiatea

Mace) Música Camera
Avui, dimecres, dia 12,
vuite macen deis cura,
amb la cuoperació deis

,

Eddh Roberts; UN CALI

Els ovacionats saltadora

3.333113•3

FOSER PINO

Divandres viarnt. (uncid en
honor í benefici de
ROSElt PINO

per Conrat Nagel. Jach Holt
1 Llidsa Wilaon. obra de
gran sentiment, última pro.
jarció de BONDAT!, por

Exil de la forraren baila-

.044•41•11•04e•

TEATRE POLIORAMA

PRINCIPAL PALACE

DIANA BELL) MARI
JEANETTE DANDREVE
GLORiA GUZfdAN
Susanne Darby, Lydia Franela, Ortiz de Zäratc, Frien_
tes, Parra. Troupe Aubln
Leonel, Becerra, 100 artista. Internacional'', 100
Revue 2 actea; 24 quadros
A l'estil dels grane teatres
europeus. Llibre d'"Amichatis", música Hosse116,
Clarä, Guerrero, Pou, Siervain, Bord, Chavo, Rebe.
Decorat: Alarma, Bulbena I
Gleba'. Sastreria: Max Wel.
dl, del Folies Bergere, do
Parle; Zanel, del Mayo! Palace i Empire; Casa Pa.

DAVANT LA VIDA, PROGRAMA AJURIA ESPECIAL,

lows

r4+444..444.~04404-444444'

dtmeeres, tarda, ate,' !ceta matinée. Ultima de
Ä
•k CONCHA LA LIMPIA

DIvendres, 11, a los deu nit.
Presentem

ELDORADO

Collaeu de «Metate
Magni fi ca filma 1 les arans
estrelles de varietats.
Avui. dimeerea, tarda, a dos
quarts de cine. Nit, a les
deu. Projecció d'interea.
santa i notables pellicules.

EMILI VENDRELL

AUR1GEMIMA N it de grans sorpresas. Prontamaci6 de la reina de Bellesa.
Enlluernadora cavalcada i desfilada de hallases.

Localitats: Casa durIgemma,
Ferran, 53.
044444•444440,40•••••44.A.

Avut. dimeeres, gran axil de

,4444+00.941+0414.0***4-0

Gran mall de vestits
FESTIVAL 1111-CAREME

COL1SEUM

asseesesessoeebeerreffle,

t ••n•••••••n••••• n••+ ;
Gran ectripanyia de earsuela.
Direcrie. etcioica, Leopold Gil. +
3 Primer, ociara i directora, Perran
i Caries Beram
Mestres directors i conciertadora, Jeta Vivas i Laurel
Riva
2
4'

Companyla drametlea 01>
4/.
panyola de

iaaaaavaaaszarammeassumanaaammeenaauestmea

444444.66•414444+54444•444

TEATRE NOU

Teatre Novetats
Dissabte ,i. rtent. 15 de mara,

eleeral

::CONCERTS:!

‘1:
gi:;t1.L.abb

- NAVIC.AZIUNE cErIrptuk.
LA VELOt
noLIETA. ITALIANA 01 5Ea1/1

palcos la letibilenitill de lime?
u tensa unenrure. en l'eliantupte 4e la QilSi es
ii testern. AVIS. el premura u 54115 1 5516 la dlaeltIlda Petelstotit »UN litial. n
tic actor trank Mayo; alee en.
He de la ) I I, insuperable film
de gran argument, interpretat
adintrablement per la mensa riaal artista Francesca Dertini;
La Ilel ho mana, assumpte den.
mitre; Odies« d'un bar« 1 Un
paren de vlus, gran broma.Dernä. tot estrenes, Programa
Muela; Fatty nou ele, gramil°.
aa comedia cómica. Ajurin;
tramar amagat, per Marica Daviro, A luna; De cap a pous, per
Wallnee Reist, Ajarla, i d'altres
de gran exit, alolt aviat, Lee
duce tempostee t Fru-fru, gran.
diosoa filmo extraordinaria.
,4**4444•4444+•••••58••••••

rie

garuilaiininnilmenzatkik
"-›-

endie

TELEFON MI A.

Les a In Mismita

eseeDSern.

VE

«t.

rina

t

IalL ORQUESTE** PIAN e.t «Lo ml litem rumio DISTINOM81 a!
dlmee rodi rul lpIlrabl e p recrons: di uvue eme, psi lionder 8
: ATOL
..e. texeluitylii.
e 1' • a.
0910ertlit. VIO .51% e.e II Pr‘,...• ....iet...•o, . Eieglni
t posma, typ a r
@id ele N c.111111 «NON viola pana: la divergid.
U
parcela & la letiber • odneeld cemente« Per l a Gol'
4. »re • tlatlett i hm(eirius
ve), e ea a
Ment altagneenl sentimental I d a.

1°0111144 a compladuria,
d'onz e a una I de quatre a

LA GUITARRA
Scgona part: !Mar/madi
dr mAalea elliasica.1, Marxa
religioaa, d'Aieeste, °luce;
II, !levarle, Schumann; III,
Mlnuet, Lutly; IV. AO . hule
de Mis cl Galaica. Raendel; V. Barcarola d'Oberon,
Webor.
Lee dure ültimes obres
eantadea per Armand Crabbe, amb arompanyament de
;I
l'orqueatra de cambra.
Terrera part: A petició ›:
general, l'aplaudida òpera ±
de Wolf Ferrari,
SEGRETO DI SUSANA I.
I
..)-04~0.044.74.004+40444
(44.4.4.444444444~44.44•4

(

8•161110911114
,id • OALO - KURSAAL 'ffl"ler•Igi,....

IMPORTA/1T: Despatx de

d'onze de la

TEATRE TIVOLI
TOURNEE

Marta Galleta. Tarda. 1111
pelma «ti loca. Nit, Un saSor da frac. Tarda i oit. lectura de ponles per la bona.
f iolada.
-

Cambie

Teatre Catalä Romea

EL VIDU TWIST
Butaques a 1 i a 0'85 pessetes.
Joventut Jordana. La comedia en quatre act e a, de gran

Demä, dijous, benefici

Company:a d'Opera de

ge, nit.
Es despatza a compladuria.

tarda, la comedia do gran broma

MI MARIDO SE ABURRE
Nit, ?mera da cambra 01.
teln .Orabbe-Del Po«.

14444444.44~444.44~

cid del sen propi autor el mes-

Telefoa 3504 A
Avui, dimeeres, a les cinc

Aval. dimeeres, tn "icht, a un
quart de sis. la joguina cómica en tres actea, d'Auto.
ni Paso,

111ACIITI

a

a

4575

Companyia cómica 'del tea.
tes Rey Alfonso, de Madrid.
Primer actor i director:
PERE 7.011111LLA
Primera actriu
MARIA CUETE

ROiatt-CAPARO

CARRERA SETNANA

Concerta da Cuaresma. D e ma tres quarta de deu.
Gnntsert Simfònic per For-

Segona part: Foca artifIclals,
Cant del «galayo), L'oca%) da
foet Strawinsky, sota la direo-

Teatre Barcelona

Teatro Cintile
cammay s. transallaa

gandeenameeemeilelellreliMmIleadiurdiatMiligue

Telefon 1371 A.
Avut, dimecres, grandiós Pro
Tao, interessant serie-gram:
repartida en sis 'libres, projoc.
taut ,e el ata:: i últim Illbre da.
quast precids film; Amura so.
te torre grandiosa cinta ame.
riertna, Interpretada pal simPL-

Fábrica de Productes Ceränics

Rajadas da ‘'elencia 1 arti.
raes de coustrucclit

Casimir Vicens

~pata: Talle«, 72
Telefon A. 1101110
Fabricar Carrer Renovara
prop de la Travoaaera de
8111118)

BARC LLONA

10 mil pies.

Raintegrables en 5 anys 1 ria
mesoe are interis del to
zoo, acceptaré per a alnPhr
cid del negoel.
referencias i detalla. J. C. C'
n.' las. Aquesta Adm6.

eo•

N
FONDA SiMO....i
MENJARS A LA CATeid""
E8PARTERLA. O-VIDRIOLA'

