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D'EG1PTE
El gran quotidià lliberal anglès, "Daily News", ha comentat
reccats eleccions per al Parlament egipci amb un article
ttulat "La veu d'Egipte", on presenta el resultat dels
com a auténtica expressiti de la voluntat dcl poble. Veraaquesta és la si g nificad() de la magnífica victòria del
...a:1 nacionalista que Zaglul Paixà dirigeix.
Considerat per les autoritats egípcies i pel Govern anglès
u:u un "agitador perillós", Zag'ul ha sofert una 'larga persxiteió. Dues vegades ha conegut les amargors de l'exili. No
fa pires mesos que els anglesos, rectificant parcialment llur
profunda equivocació. ablaniren la política seguida a Egipte i
permeteren el retorn de Zaglul Paixà a la seva pätria.
Consultat El noble egipci maja/1cent unes eleccions generals,
ha dclarat solemnement l'adhesió intrencable a l'ideal patriòtic
:la devoció personal a Zaglul. S'han acabat allí les buides controviTsies sobre quin partit i quina orientad() comptava amb
la majoria de l'opinió. Quan aquesta no pot manifestar-se directament pels camins legals, és molt fàcil de dir que hom té
la confiança popular. En aquestes condicions, succeeix generalment que diversos grups i deverses personalitats s'atribueixen
i hora aquesta confiança. Per desfer la contradicen!), per aclarir
la situació política, no s'ha trobat fins avui cap procediment
riléS propi, més lleial ni més decisiu que la consulta sincera del
pble per la lluita electoral. L'exernple d'Egipte i molts d'altres
EXemples anteriors ho han demostrat palesament.
Els anglesos han comes, estan cometent i cometran encara. sens dubte, nombrosos errors en matèria política. Però
Istert la virtut de saber-los esmenar. De ve,-zades triguen una
rica a adonar-se'n. Però quasi sempre se n'adonen a temps per
faienar-los.
En l'article alludit el "Daily News" acusa la burocräcia
británica d'haver - se equivocat en jutjar el problema nacional:eta egipci i d'haver persistit tossudament en l'equivocació.
Tanmateix, l'esmena ha vingut, almenys parcial. L'Egipte
;. -.• ui un règim polític de quasi independència. Lliure ea /a seva
y cla interior, vol escollir les institucions que més Ii plaguin, i
rasa en les mans de Zaglul Paixà—un nacionalista integral que
re arriba a ésser extremista —el present i l'esdevenidor de la
n'Ira del Nil.
Les persecucions angleses contra els patriotes egipcis no
han tingut altre efecte transcendental sine, el de fer créixer

l'amor d'aqull noble a la seva Ilibertat i als que l'han defensada
sablement i bravarnent. I mentre avui la Premsa anglesa blasma
rrnb severitat els funcionaris culpables de la política equivocada,
Zaglul, vell i malalt, percl el conhort suprem de veure com triomfen les seves idees i com parla a favor del SEU programa l'auténea ven de l'Egipte lliure.

Mitig BE U UN» tE
12;pres11t a Hongria :: les rel2cions serho-bnigares
El tractat franco-tiecoslovac
s onterenda de Belgrad.
- s August Gavain, al
- 1.,;:utal des Debate", ha ocafea després de l'examen de les
qüe,-; ions a l'ordre del dia. Horn
bap que les reunieras periediSet, dels ministres de la Peces Entesa tenen eom objecte
leinsipal acordar-se en qüestan, d'interhs cornee La cosa
tr4. urgent, aquesta vegada era
rafer de l'emprèstit hongares.
Efectivament, continua el
Thai ix comentarista, fou el 16
tte ..:ener que es reuní a LonSe. el Comité financier encar7-. 4 • de pronunciar-se sobre
,roposicions adoptades
se, •ipi a Paris, a darreries
t Ihre pel Consell de la Sode les Nacieras. A París
Ite : eslava d'acord sobre tes
atats de l'emrestit i sobre
• ves condicione politiquee
•
eues a tes adoptades per
e
-erra. Una diferencia sub.
•
només a propòsit d'un
.nient anual de deu milions
renes or. que els aliats
Iss
d'Hongria com a repela
.
i que el comte Bethlen
.va tot declarara que
sacrifiri feria vosear id
•
(l'amargura del poble
ne. ,r. Per bé que aquesta entra a extremadament, feble en
:e,raci6 de ço que Hongria
s de pagar en virtut del
Ira 'Iat del Trianon, i que eones
%Me mPs savial un sírnbol de
Ilsna voluntat que una indernsituarle; el enint e p enden prenia que el son pagament er"lunaria teta
tela l'economia de la
rfabinacid financiera fundada
P obre l'emprestit. Era snsttnelat pel delegat britànic i
pel delegat jI alitt. Frailea (le_
tensara la feei de la Petita En! Pu. S'inspirava on considerar iens polftiques de primer neIre. segona August, Gativain.
R itria extrernadament imprud ent, segons aquest escriptor.
de fer remesa deis Selle delltsg
1 d e Prestar (liner a un Estat
e ulpable i vençut. el Govern
anal (lissimulava poi, la tova
fillA rtrii', d'instituir-se en un
re ialrae amb tot el seu ven esele ndor. Si hom es mostra fan
te n s a-de envere ,antice enernies.
ces mantenir
nue
ele denles Infrr aliate. l'impnrt dels miele ha
este co nsagrat a la com p ra de
Ma terial de g uerra a Vinieres
de tots els aliaba, 1 una gran
teni da del qual ba annt a

rar a les caixes deis Estats
prestadors en forma d'impostos sobre ele beneficie de guerree Un comunicat de Belgrad
ha fet saber que els tres ministres d'Afers estrangers s'han
posat d'acord en aquest puna
Cal, dones, suposar que la convericiA amh ilongria serh signada a Londres 'non aviat.
Sobre les relacione serbobeis:ares, la Conferencia ha
adoptat el punt de vista del Gebillet fle Belgrad. Cap dele tres
Estafe no pot admetre que un
de Hurs venas retregui. intime
en formes amables. les cläustiles del fractat, do pan. El sonynr Tsankof (Unen que s'ha
estranyat rfrolt de 'remoce') pro(luida a Iugoslàvia pel passatge
del seu discurs sobre Mecerlenia. Fingia que en presentant la qüestiii Marrtl.%La
com havent d'esser ()tejerle de
noves negociacions. mantenia
certes illueion.c. a Bugeria que
c onduirien fatalment a un ronflirtee El gabinef de Belgrad ha
dual de dissipar cense tardanea aquests malentesos.
En co que es refereix al Trae_
tat franeo-txecoslovac ha estat
rebut satisfeetbriament. segons
el lamiere comentarista, a Belgrad, a Busearest i a Praga. Els
senyors Niel xit x i Dura han fe_
licitat el senyor raerles. Franca
i Txecoslovàquia sen toles durs
veines d'Alemanya. Es a base
d'aquesta comunitat, i en vis:a
de lur defensa comuna. (pie han
signat un traclat especial. su_
goslirvia i Romania es troben
en tina situació geogräfica molt
diferent. quo no comanda la
conduele; amb Frenen d'erranja Menl s idientics als que ha
eonelits amb Tasenslovitquía.
Arob tul, emlaseun delle fe are_
()rimadoras espeeiele sobre alarmes da les sevem fronteres.
Loe darreres noves permeten
(l'esperar mure aquest sentit resultate favorables.

istunzanusramerlionanutin
A derrap a hora ens hem telat
oblIgats a prescindir de pubUoar el "Full de dletarl", que ja
tenfem comPost. Aguaita 1 alguna altra eupreeeld, tgn Improvista com tonada. ene han
Imposat cortes modIfleatdons
en aquieta MUJA&
tammem•ummougmmloglium
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CRONIQUES, DE SIBSSA

Els Sanatoris d'a l tit u d

TOLOSA DE GLENG11180C

'kan pujat a Levsin a veure
un amie que es trOha fent una

L'ESPERIT OCCITA -:- EL COR "DEODAT DE sgVERAC"
LLENGUADOCIANS I CATALANS.
LES CANÇONS POPULARS -:- L'OBRA D'EN JOSEP FONTI1ERNAT

cura en un sanatori. A Alele,
havent deixat enrera el llar Loman, havem pres el funicular.
No hern pogut. prentlre'l sind al
cap de tres hores d'espera.
La nit abans s'havien produit
alguna atletas i la Bola no era
encara prou - segura. Despees
ha vern salud que abans un tren
Muf la deerarrilat. En fi. a
qUarls d'una de la farda l'ascerasta ha eonseneat. i al cap
d'una hora arribevem. sans i

amb bon tempte. a l'eslaciö (le

Leysin-Village.
Un trinca' ens ha condult fins
a la clínica on està el nostre
amic.
Pel cana( a través del poblet
ens ha sobtat un espeetaele insospitat. Les galeries de les entregues, pensions i xalets eren
plenes de Ilits i els malalts hi
rolen nur cura d'aire i de sol,
ese:mudan!, distrets n eneurioeits. el pas dele trineos que
eenduien als viatgers recentment arribats. Per tot arreu el
mateix espectacle. Soviet, a les
baranes de les galeries Bailen
algunes banderetes que indicaVen la nacionalitat deis matallo. N'hi havia lambe de nordamericanos, die franceses, do
suisses. 1 fins havern albirat,
una tuba Iluny, hategant a l'aire Hilare. una bandereta (lamejant que rils ha commogut
si-o-1)011U 1 del fons del vor havena frantée lila "Salill!" nl das
en malaltia i a la bandera en
malusuranea.
Al sanatori m'esperaven delires sorpreses. Era al monjador. sonant. Des do la meya
tenla vela l'ascensor i les gente
(pie pu laven i baixaven. La meadmiració ha estat gran
ya
quan ralle vist eortir un Hit amb
un malalt: tina nona bruna,
d'aire senitös. anule ele cabells
fu/Hale - e la romana. Al cap de
por l'aseenenr s'obria de hell
nnu per deixar pas a un altre
Ilit. on jein un minvi' de rostre
colret. i (l'especie no solament
saludable sind robust. Topera('II) renelif mi rara algunos
vegades mes. .In no sabia con,
explicare-me aquell moviment
de Ilite i malalts. i pensava que,
tal vegrida. drvien estar pr"nein la fresca i ara fornaven
llurs cerebros. e viceversa. Pere (plan ho sortit del menjador.
he vist com m'equivocava en

DE

les nieves suposicions. Els malalts, sense abandonar ele Ilits.
eren installats en el fumoir.
els un sopaveas els nitres, amb
els Bits ben acostats, jugaven
a cortes; els altres, en fi, conversaven tranquillament. Lia-

vors explieat que, en
aquest i en altres grans sanatoris de Leysins els malalts.
amb els Bits de rodes , poden
anar a lot erren. I, efectivament. l'endemia en rebia una altea curiosa confirmacid . "Avui
hi ha cinema, ves-hi—rn'ha

el meu anitc—; rinteressarh.

Jo avui no em sordo ¡arma bd
per anar-hl".
He baixat a la sala de restes
del sanatori. La sessió de cinema era ja començada. Un cop
hahituat a la fose« nadie adonat que ene trobava entre dos
rengles de Bits. Es projectava
tina pellicula bastant truculenta que produia, a jutjar pels
comentaris. una torta impressid en els malalts mes acostats
a la pantalla. Veus d'infant els
feien, i de solde, entre els comentarle polfglotes. una veneta
ha sorgil. 11'mM : "Ara es fan un
petó". T i : un pela eatale—he
pensat.
Certement n'era une i al ceshavia un
fat 'fiel sea
ja llevar. En el primer
intermedi m'hr acostat ras (los
infante. Han tingut una gran
alegria de veure'm. sohrelot ol
mes pela. que es el que esth
enllitat. Ene parlava de mil cm
See amb la seva boquete desde/llegada: es ficava emb detalls del meta ffsie, esperialment
amb el meta nes; 'botava en el
seu Hit. dosabrigant-se i velent-s'hi posar de pene . La inf ermera que tenia al costal maldava en y a per ter-lo estar
quiet.
Mentreelan` jo anava mirant
arreu de la s ile. 111 havia más
d'una vintena de hile. De' primer ele infrr te. geirette tots
ells t'airare freeinne i d'unee
colore de nina, mnetrant
gria i la salut en l'exnreesie i
Vaspeete. 1 atnit tnt , n'hi havia
alguits ale qual s no era penales
ni tan sois d'incorporar-Re, i
aquells posos que penjaven dels
Iliteds blanca &len prou el sofriments d'aquelles infanfeers.
A continuarid dele Ilits deis
non: ¡mi hada els dels adoles_
ernt e i deis pavos. Cap seperadó
de sexes: erran arran del Hit

d'una jeveneta d'aires indolente.
el Ilit d'un minyonhs que semtala confirmar les afirmacions
dels (hielen-s, ele quals pretenen
que serle«. moure's del 1111. solamen per l'arete del sol, els
matane arriben a muscular-se i
a produir tiptis de hentat clàssica.
Una bona eamaraderia senahla r eg nar entre els maialte. la
pell icmulms cbmirgf els fa em. la
en hallarles !temores que leeis
tes persanee amb salid vi-Orinen
sentir-se amh ron i arnh humor
do Ilanear.
Finida la sessid. el retorta a
les e:tintures comença. Tothom
empeny Ilits rap a Vaseensnr.
Els malalts han tirada, una Mil p ea d'esbargiment. sense altres ronsegfiéneies que algures
décimos rnds de temperatura.
Al cene-monte/i r de trobarvos en aquest poblet on el ronlineen, do personee malattes
molt superior al de oersones sanes (4.000 i 1.000. re:epectivament I. serttiu una cerda rierensid. Ultra la visió constant dele
malalts. sigui (bes 'lee eltaisigui a los galeries, hi
ha detalle que las reeorrien
ada montent qu e us traben en
una peidaeie ollo ee im 1 vast eanalori. Ades PR un trineu que
passa portant un metall rstkz,
adr: una infermera amb el Sell
vel hlan flotant itt ven': ací un
magatzem cm s'anunc i en adietes': per a unra allf uns
cartells ola es pro/libres (reeen_
uvr a terna sota pe p a do 30)
trance. t'e (10>a permetre el
luxe do llanrar-vos en Inge pele
..irrere ib ls vi 's im le: /lores
en que (.5 de ben -hoc
eee ru ter set viralere a eran
Veloeitat en line de fer-los al
pes, cona esetaxativament manid; nn pagaren enllk de 6
frenes. Perb, al de vosalices Si
a us atrapen esennInt per eael'ere
i remitan! San ano frenes. i 300
franco surissoe eón alguna coso.
Nfal gral tote. aquests "memento" sovintejnts. l'aprensid
pasea (le presea. 1 quan, per
alzar. tus aseabenten, com jo,
que la cambra on sojorneu immediatament abans d'acollir
vostra son, ha acollit l'aennia
(l'un pobre malalt. no deixen
nas do dormir-hi anal, tina perferfa tranquilla:te
Lluis Alguer

L'ANY 1640
•

Entro els trehalls que formen
el primor volum de la "Miserdlenta Prat de la Riba" 1/i ha un
estudi del docto historiador En
Ferran de Sagarra. tifulat:
_ 4". Es un
estudi seriös i doeurneulat sobre aquest triagie episodi, un
deis molts que es van produir
al comenearnent de l'any 1840, i
que van determinar la cotanagradó general de la nostra

terra.
El senyor Segarra. que es un
del, historiadors catalans que
rnillor coneixen atinen agitat
i transcendental pertode de la
nostra histbria, ha posat a contri/unció. per acierte i doeumenlar l'esinenlat (Tiende ultra lee
histeries, detiene i fascicles,
eontemporanis i posteriors, la
doeurnentacie dele emitas parregulaba de Sant Esteva i Santa Maria de Palautordera. El
Molad de la Generalitat Ii frneix U1111 detallada !merece) dele
esdeveniments, i els llihres d'ehile i funeräria de l'arxiu
parroquia! de Sant Esteve II
proporcionen la confirmad('
dele addassiflets romesos per la
aoldademea•
Pera abatas d'entrar e trapear
deis esdeveniments que varen
produje la mor! del hon cavaller
FInvilL el ernyor Segarra raposa. eruta a precedente. ele suc c e ceos de Vilamajor, Cardedeu,
Le Arma, La °irriga i Sant Pene de Ga g* La sa y a exposieid es
redileioif deixar parlar ele documente, a reproduir. Neme cap
rometifteli el sumari de les Informado/1s que a inethnola del.
procurador fiscal de la Generalila! es van fer f`j1 et $ l'oca esmentats. deserte d i tibver passat,
Dar elle les trapee del rel Felip
IV. A q uestes informacions amin
de mes alt Interbe per a l'historiad0r, perqub posen de mani-

INPRESSIONS D'OH BREU ESTID1

Les (erres °rellanes del Nord
del Pireneus no han perdut
completament l'esperit prom.
El conserven an molts aspectes.
Perb lingüísticament — i per
tant culluralment —estän protundament, desnacionalitzades
millor dit. profundamerrt franeitzades.
Ri ha poble.s que es desnacionalitzen cense aribar a anquite verament la nacionalitat
det noble hegemenie. Aquest
era el cas d'Irlanda. Melle filie
d'Irlanda deixaven d'esser espiritualment irlandeses: perd

no esdevenien anglesos.. Perdien

l'ànima pròpia, i no adquirida
l'ànima aliena. E així es quedaven sense nació i cense Anima.
Cal confessar que no ee
aquest el cas deis occitans de
Franela; prever-wats, llenguadocieno, llemosins, gascons i atavernesos. Pino d'elle s'ha esvait gairebé del tot el ven esperit nacional. Però el huit.
estat °tupiere immediatament
per l'esperit nacional francés.
Els oceitans són avui franceses. El geni francee ha pogut
assimilar-los. Els vestigis . de eiö.
l'esperit peculiar han pres
No es finilla a Tolosa el ea/4
forma de carretteristiques re- d'aerid
rnr " N'oda t de SAgionals. A traves de les rente- vente". El mes • de juny
des s'ha produit un procti s de tina done un concert a les Aretranenuttaciti de pereonalitat nes de Nimes. mes de
nacional i d'evoluria regressi- setembre en donh mm nitre a
ve dr la nacionalitat primitiva Besiers. bote dos, atub resultats
envere la regid. Intereesant fe- rep/Andids.
nomen de bioloda Malea.
Tonina entes que ara hs en
La renaixenca litereria ini- proiorte una PaCtirsifi a Parte,
ciada en el serle paesat a les ama un exclusit, programa de
ternes d'Oceithnia no sortí mal eaneons occitanes i catalanes.
deis límite d'un regionalisme
• •••
Mullid. En els darrers tinture
Ele catalans residente a Tase'ha inielet un ltni mevinient lase — que san molt nombroeennixenteeta. en part reprodire- . sos tullen una participarle'
eld de l'anterior i sn part es- considerable ell tul/leste instiforç novel! , que parle anar tuida roral. Hi ha An roristrs
bon (ros mAe Ilunts Si les dr- cataltins. i ealalh i el director.
eumsteneles hi ajudessin•
Ei Jocep Fenthernef. vilatge
Ili ha una petita. peri) va- d'AnglAs a IF.ropordh. i :lidie
limen. selerrid ()N'Ulula que. director dri p or "Llevant". de
tot parlant asen en franree. la l'hm eloneta•
!mal_ mes fortament l'espera
Eilmiz le les seve. facWes.
pa ira! quo Ale roseelloneens ¡In la cera vérbola. del seu ge4que parlen hatiiinalment oil eatieulnr teatral. En Fontho!!!nal.
talh.
comilitei ari Otim a d mirat
rrObra Atiene rFalimsta se
ble. Ultra la reine de rlirerriö
rih rs el cor "DAnclat de s41“..e- deis eantairre. ha romencet
rae". de Tolosa.
tasca d'harmonitrir les (tauEs ima instituriö importarle
o n s d'a q u es fa forra. tasca que
Cometa arnb 300 coristas dele coro
eneara verre.
dos sexes. i are s'organitza la
E ls l'somiado e ians, en 'comalsrecia d'infants.
lar hirmouilrade FordFa prop tie tres aove qur va
berna t . tIer rances "Jana d'Alcreateee el eres i As actualment roe". ben rectal snrnresos dauna institticiA altament preshvant el doll de bella masica
glosa. Fa ronreixer 1 estimar la que sortia d'un bren aire ime
les
rançnns
mesica pnputar.
humils reta obliflades.
El nablie eecoltava anal, t'ere
gent del Miteeirem de la Gellia. vide tlevoci,", la dolca harmonia
malinrénira:

valle, en tant que per ells
volien menjar sinó gallines i eapons. prenent-se-les a son arbitre. que a penes n'hi han deixadoe, i per los cavalls blat i
pa ami vi: malgastan!. dama porte s , i ohrint-los (lit canon.
enea i altra mes del que monja- per atuve lo prengueren. ligaren
v e n. I no contents d'això. cona- i donaren mollee ensayarles 1
posaren a quasi tots los amos meses, i advertint-loe nue ere
revolta. T.PR parauleVe Cano- de casa en diferente quantitats, rapellä. dierud hu d'ells que
vas del Castilln romentant Val- fent-los gratas amenaces de nia "aunque fuese San Pablo y tu-los. i guara se n'anaren ro--lar viera el Santísimo en las Maeament coetani (le Portugal. sdn
perfectament aplicables a arruen baren de moltes cases tot lo que nos. no In dexara rio hacer":
alcament do Catalunya: "Nln- els agrade i en particular lotes despees lo nujaren alt al cenagen punto de la historia de Es- les armes i algunee cavaleadu- penar, dient que el volien non
paña — fin — pared , tan ave- res. i composaren la universi
lar, i per anude efeete
riguado romo que Onicamente tat. amb motiu de bagatges. en venir lo hutxf que elle aportasn
prenla ociosidad. la isznorannia. el dotze lliures i després
ven. i es erre' ho hagurron
rifen de gorda de Felipe IV, jun- gueren los que els aparegué
multe sind que es moem". torre
A La Roca, La Gasriga,
tamente con la ineditud i tiraun gran avalot nimia los del dit
Cardedeu. Rubí, Caetellhis- t inr . Une Pis edverft."
nie de Olivares. su principal miEl Remad arriba ainh la renistro, fueron las PaliSne del le- nat, Sant Pero de Gavia i altres
pobles
on estigueren allotjats, bele dele esdeventments •lo
vantamiento de Portugal en
cometeren els soldats semblents
Din alud: "Era llore lte S, Pere
1840."
Lee tropre de Felip IV. enco- ciemos: essent dignes d'etahisbat cle Barcelona,
ratjades per la imminitat mes ment ele casos de La Garriga, datan nernalment los enhiele d'a
absoluta, van presentir a Cata- Cardedeu i Sant Pene de nave. cava?? que en (lit line estan
lunya cona sobra p ele de con- A La arirri ga, "per a triar ele alIntjats, cometent Ins mateisos
Tiesta. Cal dir. pena. en honor minore! vine — din el precilaf excessos i rielietem nee hen "el
a la veritat. one no lotes les Suman i — tibiaren ouantes bo- en los derm i s Hoce dalt retente.
tropes eren espenynles. Al ro,- t e s hi havia en lee cases a cm apederrant-se de lee rases del
tal dele "tercroe" repansmIsn'hi s'a p osentaren, rentant los ea- dit loo, forrant mollee dones, i
hada d'estran gere, napnlitans. vallo ami) ve que hi bague casa en particular en corla casa, lo
1 valone principelment. A (Bla- que mataren passades de vio- nona de la qual, per a ea honndiere, per exemple, t'oren ele quanta gallines nue amb une ra. es dalla. bastonejaren ln
valona ele Mi/ cometeren tolla nit i ‚inc n'atinada, entre lo amo d'aguo/)a, 1 dtesprAe amb
Ilei d'excessos . "En la vila do rumiar i heure. les composi- vinlénria prengueren a Sa
Omanollere -- din el sumari einlie, robos i lo aun melmete- Ilsr i sobre de con marit maahume eitat — rolan allotjats ron. donaren dany de mes de mil mix, que eslava en terca. quaset enlate valone ernh ses mu- i ciñe rentes lliures. i q u e d'una si mort de basto/m(1es. la hl
llere i familia, que eón prop de rasa on estaven Ins ornamente deshonraren. t'AM. per fono,
mil entre lote, els ouels es fan. d'una esglfeein robaren los Can- d'ella, lo Que volgueren: i
donar menjar 1 botarse amb vio- deleros, cardiii, ramas. esto- altra cesa del mateix lInc p ren!ende, lent-se aritos deles'easee, valles i nitres ornamento." ,Els gueren un minsei ,Vedat do nou
oometent gran exeessoe ., nue, per doeuments tenfirmen. dones, o den anvs i voleueren ame) ell
;nn poder-los , sofrir. falten de metas &fans enntIngute en lee usar notes da endemia. gind que
,fou • Ddli servil fillr amb 11011
!dita vilo enseadee de <Mes (len- eancons pi/putero d 'a q
Lampe.
tics fliMilies que tuaMAPT
'Manves los e granä ses mane
var ese vides 1 honres.0'
A Cardeden "per qubUn 9111:145-,1 iper una porta falsa." • ••
Menino a lote anueeta afronte
i • A -Vitamaior. quatre- rompa- Bit volguel 'anear l'eggIdela
; moles de aoldate de eachne'eta. din en allre Une el Rumari
11 el de la Inumnitat, i compreni. manadrs pec Dón Folio leed 1 tiraren dos e geopetadem. 1 ha- drem pereitä al cap de neme me!Don Joan.Pachero. "es taren vent-la taneadn. •nmb biguen
san al.naisnnItge va valer podonar menjar i betee ¡MI) gran. grano torees trenaren la IR>. sar -ha terme.
'abundäneia Iper elle 'elite ett+u da del portal 1,4patillarell les
fest. vom es va anar preparant
Postal. d'ànim que va permitan' la
guerra del 1610, i ron] es va
anee deseabdellant el p/a preentarebut pol eontte d'Olivares.
deixant impunits Iota' mena de
crims comesos per la enIdadesca i Ilaneent PI noble a la deseepereció i, en darrer terme, a la

que e's extraordinhriament,
(tronada a la música; Se - gene
meravellasla davrant la revelarle
deis tresors rimel( als que tenia
taa aprnp i que amb prou feines coneixia.
El viti instint ertrstie dels
()rellane ha compre.s ben aviat
la superioritat de les cançons
novelare premiers sobre U1, 11111.
siquAta Ilengera que la moda
parisetma havia portat ari.
Com ha dit recentment un jee
ve i ex( ellent eseriptar Ilenguadoeie. En Frederic Abolías, les
earteane del segle XV i XVI que
el ron "Deodaf de Saveraae ressuseila sOn molt unIs joves que
la banal caneó moderna de "La
Toulousaine".
•,
Els roneerts que el vor Una,
atnh camons llenguadocianes i
catalanes, timen un èxit creíxenl. Les raneoes populars que
es canten a rasa • nostra—les
quals no eón neeessariament
d'origen catalh—han desvetllat
entre els aceitaras un gran entusiasme. Dies paseats. "L'he-,
reu Riera" era arollit a Tolo-,
sa amb tina formidable ova -,

Talla criitné
a

la fortt si•ii negado
Jena

Allò era com tun mireele. Per
Fampla sala del enneert paseava el misteri d'una bulimia en
resurreecid.
Joaquim Aleu
Tolosa de Llenguadoe. gener
de 1921.

LA SUMIÓ A EUROPA
M. PoIneare, en Inaugurar a
Ferie un monument ale monta
de la guerra, ha pronuncia' un
vlbrent disours, en el qu'II, ena.
tint les 'Mencione de Franea
envere es &late I àdhuc amb
els enemice, ha dlt que vol vlure d'aquí enclavan', emparat per
la fe jurada 1 no amb ele pa.
pera munts com fina ara.
Stresemann ha rebatut en
un discurs la "celda M. Peinesre, quo solament la garantla de
la Ftuhr determinarla a Alemanya a efectuar ele pagamento
exIgIts. Alemanya--afegelx—ne

"
e I :1:fi ° r ceca° pa ePt Irteuldaf 16a nZ vnatmu nnleeeenbmIca; 1 he d aailaakt da *

tat

vant ele repreientante de la
prosaica estrangera la bona 1m.
preesió que harten eauliat a Al s.
manca ele 'rebollo dol Comité
do obrita 1 la decepold' per lee
respostes francesa I ball"
Total lea temptaUrthe ~pro.
des no han pogut ~jurar
vaga terrostärla a
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Oticials

CATALANA DE 13;3 I ELECTRICITAT, S. A.
0,41 tdts senSurs teruuinri,
de temo TaqUes',a sooiel al que
el eupá que y ero: El de retire;
airtont co pagara. a parti' (le
Pestatentada data, lijare d'in] _
pastos. a la Soeielal An411.11018.

carniunsa

í (Pasnig do titilado.
nuntero 9 i •Sindical de Dan(Mers de Barcelona :varen / . de
Fe. t.rml. número' 34, principal .
els dies feiners.
Bar eelona. 2! de gene.r 1i %.

VerseS

cremades.
---

.Ahir
Companyia Arrendataria de
Tzbacs va- fer un registre a una casa
carrer de Viianova. trobant-hi
haz de

F1 Ch.
CANP n s'4LC.:3

5

harnoia Gei Cr inen, PUM.

De. frOsiTAÑA. 121cccions u lo pell i cabed. Corts Catalanes, 539, acsri., pral.

barallaren a I.-,
Una ercles, Cante \laido;
/lado. rebé una ferida a rull drei.
1 ) 111:. dflus

PURE PERMANYER

el més bon substitutiu de la
tarifando materna

CAPSES PE LIT
i,1•1•

ga Casa BARGUES,
de . San t 'Pan, 38

ítfibul al mell del carbú.
Blai Martínez Corté , e'. trenca el brac
dret.

20. Rambla del Centre, 21

Telefon 1430

A. di
19

Sabó 'LA OCA
QUALITAT SI . 4-'11.1-tll t lt
Fabricant: J. ALERM. MATAR°

Cosa soRRIBAs nIEB
ET1P5
alimento per a mi
Fu

1

"
Sucursal

Bai g ant Ici escales de la Set,. Te- rosa Fontandlas Pintor caigue i es
produí uoa ferida al Ilavi superior.
»pu/ a

I Mis de f. Mas arai 1
Idea-tal - lalor3 - [Un;

Sa i merad, 722

Dr. Noguer More

Especialista en malaltles de la Den 1 Ca.
bel' Dirrotor, per oposlr/d. del Serves
de respeclalltats de l'Hospital de is
santa Cren C r oste 1 ta de 3 a 4
G DE GRACIA, 113, primar.

VERITABLE OCASIO

i objectes usats de totes olas.
Ab reu 7 ix Taller .; ro5rn '1
Baixant d'un autemnibus, Joan
pez POI1S reiré coniudens a la cama

drrta.
A les cases dels' senyors es len el
Chant-Sors, etiqueta cerda, sec.
Un carro, que I [LO'. passa per dantunt de Domènec Franco Hernandez,
dc ho anys. El Set ocorregué al car•
re:- de Sant Andreu.
El Franco presen . ava una ferida contusa a la regló femnral. fractura de
ceral, hematoma 1 ernsiens a la cara
Després (raux;liat al dispensar; passa a l'Hospital Clínic.

Antoni Blasco Rubio, de 56 an,
s'estava dalt d'una de les parets del

SOLER i TORRA

MAN.,

IBANQUERS

RAMBLA DELS ESTU91S, 13, 1 BONSUCCÉS, 1
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CUPONS - GIRS - CANVI

Negocism tots (13 Codos venciment 1 ds
talar i Obligacions del T18301 5 per 100
'encimad 4 1 J5 de

febrer

A uns cmps deserts del carrer de
Valéncia. Bonicassi Loveirani
di Martillo CO harallä amb uns gitanos
turi:u!ant. que descon,..ix. g abe111 1101111s
411 .2 a un d'ells se l'anomena per cl
Geperrn.
El Loveirani rebé alquiles ferides

p A ppru E s

l'erra!).

E:0 n111E0S

C

11. CaAa.

Ap•s

Mol/ruge es predial una alarma

7/1

cairer d'Urge! i per' l'a yer sentil

let3 d'alardla.
fet era que tuls Iladregots entraren, forcejant la porta, a la fabrica
de capses (le cartró ,l'Enric Lladó. Ped.' no s'emperiarcis res.
Gomar caigué

Rtanon Pla
anant en
Irnichita i es produí ferides a la llengua
i al navi superior.
En un pon sls•1 metropolitä un Ce. li dora una pinza a Josep Revilla
Va
Cuel'ss, produinidi felicito:, al pit i el

colze dret.
- - -•--Polvos sle nus.
Cueva d3 0-o da MARYCEL

Diumenge. a la una de la matinada,
a kt carretera de Montjuic. (lavan/ de
l'Estadi, volea una motocicleta. Els
que hi airaren forn,, auxiliats al dispensari del carrer (le! Rosal.
A'bert Figneres presvntava totumoció cerebral, i l'erran 11 Mines Pujo!.
elosions a les,carngs.
._•_ _
.
Josepa Leandra Garré. de 7 ares. per
desean dels seas pares es tre p a: una
quanti/al de llexiu

Ahir coninlimenta l'alcalde el diputa.. senyor Enric Sagnier Vil'areechia.
PARARE:PES CAIRDUS
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ni; comptador. En

dor,

Municipal del Parc ha ind:t
Maria de la Pau Buera, de 78 anys.
A

- ---•- --

Un automóhil atropella a Enlaces'.
Cuartern Alonso. Li produi diverses
contusions a di5tintes wats del cos.

Caielaccia idea
ESTUFA J• M. S.
. p lenr21 :!

5. ?

Teli. fort 717

LA REORGANITZACIO DE LA

POLICIA
Segons sembla, el cap superior de
policía. senyor ifernandez Malillos,
Ira tornar (le Madrid, ha conierenciat extensaraent durant la seva estada . a aquella capital anda els generals Arlegui i Alartinez Anido sobre
les re formes que pensen introduir-se
molt aviat en l'organització actual de
la panda (le Barcelona.
-.
EL GENERAL LOSSADA A 1.A

.1.1NCOMUNITAT
L'actual president de la Mancomuni•
tat. general Lossada. va anar ahir
primera hdra al Palau de la Genert•
litat.
Va despatxar diferents assumptes de
1 t Mancomunitat.
Tamhe va conferenciar anda el senyor Maria, que a la mateixa hora ha,
i II acuda al sea despatx de la Diputació.
1E",

SENVOR MAREA A LA
D1PUTACIO
Al,ir ;t1 11101 cl senyor María va
mi/landre al set] despatx de la p ipalawiú vxatitinait: diferents documents,
entre altres els pressupdstos.
Va reine els alto funcionaris de la

ABRICS I
d'esport 1 clutat

MEST

•

«" P"
"12
iglie
Gràcia
I 14

casa.

Després va asar a comp'imentar el
geveenador, general Lossada.
EL CE1ITRE DE REPORTERS
DE BARCELONA
En el sett local social de la Pl4a

Catalunya, van retutir-se diumenge

en sessió extraordinaria e19 socis d'aquest Centre.
Resultaren elegits per a la Junta
directiva:
President. En Josep Palou Gari;
vice-president primer. En Julia Clavera; vice-president segon, En Ramon Alibe.ch; seeretari, Carlea Garcia Atiné; vice-secretari, En Salvador
Arpemi Clapés; tresorer, N'Urbà Zara-

Bartomeu Salva-

Vocals: N ' Antoni del Cerro, En

Josèp Estrabau, En Lluis Ilascias i
En Frederic
Els socis oiren ami) viet plaer el
gran treball d'orgaaització del Clame
que baria portat a terna. la Junta
sort;ni: per a la (mal ion acurdat 4 :1
vol de grades.

trina 1 iarmenic. el 9121 es vek• m I:
corcorregat. . ..st les deu de la ni t ti;
socis del casal es reurnren en un

......_

i

Camiseria NeWrai

e

Boqueria, 8. i Acoles, 1
. ,

ES TRASPASSA

1

MAGATZEM
Rondo de Sant \nloni, V;

El, PRESIDENT DE LA

DIPUTACIO
El governador, general Lossada, i el

‘ke-president (le la Diputació. senyor
Mara, varen anar dita-muge a casa el
conite de Figols os comunicar-li- el 5:11tinient d'aquella corporació per la mora
(le la scva senyora esposa.
El comte dc Figols va palesar-lo: (
sea agraiment.
Va manifesar que vs iaria canee
de la presidencia (le la Diputació despees drls itmerals de la seva esposa.
CAS.1 1. TARRAGONA
Diumenge passat tingueren Poc en
aquest casal les festes Mangarais de

(anee (le la tarda es fea 1511 5eiree
arnenitzat per l'omites-

11511 inaugural

i

NOTiCIA
Amics - Clients -

Públic

Ts, reeordern que acabada' la conreceles de les 100 siolzenes ramlses
1 petsera popelin, amb dos e(715- O
.' :' 1111 paren de prinys pust•s-5.--. . 15.2.M, a la irnila, die-, -o ,
1,

. 27, tr3Q111-1 3 .1e . -. . al prelt 1,11 • . at i
gro C., IN
PE88ETES UNA.
211192•191m

'129n.1

Al Palau (le la Mutualitat de la ea,
de ,alut"
tingue Ildc el ti, • :
äpat tradicional. Es veie molt eoac.
regut. constituint :a presidéneia la
roiressa de Grinyó, presidsinta honor:. 7: •
Enrte Torné. president: el Sil •
d'alcalde senyor Manuel Alá .; ; el vi
pruident de l'Alianca. senyor Bou: 1
regidor senyor Protdrasta; el presid t
(le la Comissió Mixta del Treball, • •
nyor Gallo: el presido:e de la JI' •-.1
con suliva. senyor Cirera represen'. don,: de diverses cooperatives: el o A
facultatin practicants i la Premsa.
Brindaren en catala els senyors
-ne. Alá..'. Sales Anton, Prouhasta 1 C:cona,

i en. espanyol. mossèn Reur

Cerda ,
SALO KURSAAL

ffem rerstit una invitad.; de la ca (
L. Gaumont per assistir a la projecei
de prora de l'original film Animals •
com els hornos". que es farà avni. a.l•
Ofar del mati, al saló Kursaal,
G r A mg

PFBAIM

bulane 1 goig
fins a fi (le mes. la
Atad, moho de

la abra dependencia del Casal, el Crup
Esportiu Catalä. A les onze del tita•i

011 1211 1..' 111117 hill partit de futbol. en el
qual es disputaren onze valuoses
dalles entre les seleccions possibles
prolsahles del grup. A dos quarts

,

Liquida les seves existències !iI
a preus recluidissinr,
I

Set15 socio per al dio 27 del que SO/TI,
tindré, noc a Junta general orcii-

näria que prevenen els seus Estatuts.
A les enze del Juan es jara la de primera convocatòria, i a dos quarts
12 la de segona. per tal de tractar exclusivament de raprovacia de comptes
de rany anterior i renovació (lt mitja
Junta.
- - •En compliment del' que prescristen
els :elides 27 i 28 del Reclaman.
Junta directiva de l'Orieó Català ccuvoca els scnyors socis a la Junta general ordinaria que se celebrara el
próxim dia 27 del correal. 3 123 cinc du
la tarda, a l'estatge social, per tractar
delt Oh ssumptes reglamentan:.

k.7..t

de germano:- al restaurant La PA/C.,

CAMBRA DE LLOGATERS
I.a Cambra de Llogaters cou' voca els

Indispensable en id, apars• sea La Garza,

EL NOU CAP DE POLICIA DE
MADRID
l'er hace.- estat mrnienat cap superior de pulida de Madrid el coronel
del terc (le la gu'udia civil senydr
Valeria del Valle, aquest nutrxara al
set: nou desti d'aquí poco dies

UN ACCIDENT A L'AUTODROM
Segons una tinta facilite/la per la
policía, diumenge t-tassat va neórre7
una desgräc:a a l'Autódrom SAges
en ocasió d'una cursa que s'hi celebrava.
El cotxe 1484 propietat de la ilts-

Espanyol
Ar .61 5031 i 1 . .
le. Andalsisos ,1
.
Oh..
"
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e a i2
"
ON
Ole. Carees« rar.
!=1:

cron'al
...mima.
t an MUiera . .

pano - Suissa. va rodolar des de dalt
ia pista donant diverses voltes de campana per efecto d'haver-se desenganxat un dels neun•alics. Resultaren ferits els ocupants del cotxe. Joan Echa i Potts i cl =canje Joscp Bonet
Serralacá, el primer uni) iernles (le
pronöstic reserva: i raltre amb feries lleno.
Foren auxiliats al botiquí de rAu-

de

B.

2'7'

.

Han,

It

"

"smiEn3MMINEL

Entrada 'hure

Ar
!menor en,

F.strrlor
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s . Carteusera P,
"
O t./

liNijssus que ve, dia .24. de sis a sol
de la tarda. el senydr Lamber( donara
una conierencia pública sobre l'anuateetura gótica, a 5 111 projeccions.
conferéncia tindrri lloc a Efristi
lot franc , Marre/. del Comen (le
Cent, núm.' 3 81.
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LA COMISSIO PROVINCIAL
Diumenge, després de la reunió de
la Diptitacó. es va constituir la .eInissie provincial.

SARRIA
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La Societat d'Atracció de 1:master&
ens assahrita tue dissabte passat arribasen a aquest port, en el vapor "01bita", el prinizr grttp de turistes anglesos que inaugura els viatges desbanjo per la .Mediterrania, organitzats
per la important agencia de viatge3
"Thos, Cook Sons", ami) escala a
Barcelona. El número d'aquest
rieles era de 3 .77, dels quals tan, di,
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Vpid

Treballant de mosso de quadres,
L'Id, Jaques Franque rehe contUsiolia
al braç dret, de pronòstic reservat.
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Darse do Vila p ora .
/lime de Catainitya. 9

d.: Sarria. aconmaMats d'altres regidora assistiren a la ¡esta religiusa que
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El Tribunal de Casació ha declarat que no hi havia motiu per a la
tal recusació.—Havas.
t.

D'ANGLATERRA
derrotat a la
Cambra dels Comuns

Govern es

Ha esclatat la vaga

EL PARTIT CENTRISTA DEMANA QUE ES NEGOCI! UN
- MODUS VIVENDI ENTRE

FRANCA I LES REGIONS
OCUPADES

ferroviària
—
1•CildfC5. 21. — Cambra dels Comuns

Gevem ha coral derribat. per 321
eoat7a 257.-1-lavas.
COMIT F. EXECUTIU M.ANTE
LES ORDRES DE VAGA
Lendre,. :t.—A dos quarts de tres
'3 ma:inada el Comi è executiu de
soga p..tsistia en la seva negativa
retin-,^ o ordres de vaga general.
Hayas.
REDU CCIO DEL SERVEI
Londres, 21. — No es te cap detall
?ectc d.. la vaga dels obrers
.ociat1 Seciety.
Eis perayents a la Unió Nacional
7i3 de ferrocarrils continuen
forroviari ha estar recluit,
prioritat al transpon de
,mcnt"cies.—Havas.
EL tji -E DIU EL -DAILY
HERALD"
Londre. 21.—EI "Daily Herold",
la vaga ferroviaria, din
laut
r es :ruta d'una batalla contra
7'j:d i,: :71 contra el Govern. sinet
-tra le , Companyies ferroviaries.
ea q,:, › la vaga durara quinze
to.—Ha'• o.
VNIO NACIONAL DE FEROVIAR T S ROMANDRA ALIENA AL CONFLICTE
S EMPLEATS D'OFICINES
CON FINCARAN TREBALLANT
?zis, 21. —Telegrafien de Londres
d'aquesta capital que la
a actual constitueix un esdeveni-z:dentO lta gravetat per a la unisinica lista.
z miting celebrar a Derbv, el
k:ent de la Unió Nacional de
r:viaris proclam i que la Unió
•en que el set.' deure és romandre
na al conflicte actual. L'Associao etratdcats d'oficines publica un
nifest rescrivint els seus addico que continuln trehallant. — HaDIVERSES ASSOCIACIONS
iN VOTAT JA LA CESSACIO
DEL TREBALL
Londres, 2.0.—La resolució definirespecte de si ha de declararo no la vaga ferroviaria havia
doptar- oc anit passada, a les dotDiverst o Associacions local; de
,.viaris han votar ja la cessació
treb2.11.—Hasas.
LIDER FERROVIARI DIU
E QUEDARAN PARATS EL
7tANTA PER CENT DELS
TRENS
21.—El -Dai/v Chroni,e el líder ferroviari seC)- espera que quedaran
--Tanta per cent dels trens
• en circulació.—Havas.
..niUZERES TEMPTATIti PER CONJURAR LA VA.5 FRACASSEN
21. — Han fracassat les
temptativ,s per conjurar la
ferr,..viäria, la qual ha comenésser efectiva a mitja
LA VAGA GENERAL
COMENÇA
21. — La vaga ferroviaria
t a mitja nit.—Hayas.
'.1'ER COPPEE
21. — El Tribunal de
fallar l'assumpte prontode Conoce arnb motiu
el president de la Sala
iii anava a veure's noausa que amb tnotiu d'a• erra s'incoa contra del!,
tractes ilicits amb les
!etnanys durant locupaca
les tropes del

lee

it

gener 034 leti

Berlin, 21.—El Congres de Comités del partit centrista ha aprovat
una moció presentada pel senyor
Hoeffe, en la qual es demana que
es tracti de negociar anda Franca
restabliment d'un modus vivendi a
les regions ocupades. i s'invitava a
Alemanya a no fundar excessives esperances en Anglaterra ni en l'adveniment dels laboristes al Poder.
—Hayas.

UN CONTRAPROJECTE PER A
LA REPRESSIO DE LES OCULTACIONS 1 DEFRAUDACIONS
FISCALS
París, 2t.—La Comissió de
Finanees ha aprovat tnt contraprojeete presentat pez l'exministre senyor Isaac, el qual
baria aceept a! prévlan n •I
Govein 1 quo tendeix a 11 repressió de les ocultador:: i defraudacions fiscal.
Entre filtres coses, .Esposa
aquest projecto que ele ,stablt-

ments financiero que pagain
quotes remetran a l'Achninistraeid de Finances:
Primer: Una nota mensual
dels copons pagats; i
Segon: Un estat anual e la
litigio
totalitat dels copons que
cobrat per compte de Ilurs
clients.
Disposa altrament l'augment
de les tarifes de Correus, Telégrafs i Telèfons.
També exposa aquest roalreprojecte un sistema esplcial de
comedses telefòniques taxades.
—Hayas.
n•nn..

DE GRECIA

Ven i nlos insisteix
Eng113 vol 'consultar
el poble
Atenes. 21.—El senvor Venisetos ha rehnt els capa deis
partits de l'oposició que reclamaren la dissolució de l'Assemblea.
El senyor Venisettos insistí en
la neeessitat, que es procedeixi
al plebiscit, i va prometre que
l'Assemblea serä •lissolta desprt, s (Peset' votarles diverses

lleis de earäeter urgent, entre
elles les relativos a la ereacid
del Senat i a restabliment de la
representada proporcional.
El senyor Zaimis manefistä
que s'adheria a aquesta proposició i les altotes personalitats
que assistien a lacte declara
lenque s'adheririen plehis cit si es feia amb les garanties
neeessäries.—Havas.
REPRESA DE LES RELACIONS
ITALO -CREG L'ES
Atenes, 21.—El Govern daliä ita notificat oficialment la
1,..pre5a de les rtAactam (14,1,

niäliques amb Grecia.-111vas.

PIMS

RACIQNS

1. 1111112 IGL li lit EMPAJO PER U FE MIHUI 110 PR PIPtIS 11011111
buz dia a Paioca gas simoci mi) la girada de Ça hir
g

rg

París, 21. — En la cerimònia d'inauguració d'un monument en honor
dels morts de la guerra, eregit pel
sete districte d'aquesta capital. el senyor Poincare pronuncià un discurs
en el qua) declara que està conveneut que Franca servar en el successiti mis que mai el record dels
horrors de la guerra i treballara en
pro de la pau ami) totes les seves
forces, arad) tota la seva intelligencia i amb tot el seu cor; que mis que
mai buscará la manera d'aproximar
ramor a la humanitat i als pobles
tan freqüentment dividlts per interessos i ambicions. Franca encamina
tots els seus esforços a servir únicament aquesta causa de la concòrdia
universal.
Nosaltres, que hem conegut—va
seguir dient el cap del Govern Iran.ces—rera deis papers mullats, voten' viure d'aquí endavant ernparats

per la fe jurada. Per que haurien
servit tants de sacrificis, si Franca
hagués de romandre en el successiu
sota l'amenaça de noves agressions
o si davant la negativa d'Alemanya
cris veiéssim impossibilitats de reparar els nostres desastres?
El senyor Poincari acaba, defensant la impossibilitat de Franca en
el sentit de no desitjar solament la
pa-by-tia prosperitat sinó la dels altres
paisos, incluint entre aquests no solament els aliats sinó també els que
van ésser els seus enemics, pecó
Franca no pot permetre esser despallada de cc, que li ha estat promès
ni dosen escanyada pels seus seins.Has-as,
DISCURS I DECLARACIONS
DE STRESSEMANN
Berlín, 21.—EI ministre trAfers estrangers, senyor Stresemann ha pronunciat un discurs en el qual ha rebatut la tesi de M. Poincaré que so'meta ia garantia de la Rulir &terminaria a Alemanya a efectuar els
pagaments exigits.
El ministre afegi que Alernanya es
trobava en la impossibilitat de fer
cap prestació mentre no sigui reconstituida la seva unitat económica.—Havas.

Berlín, 20. — En rebre a la
premsa estrangera, el senyor
Stresemann declarà que re y estia gran importäneia p'er a Alemanya el que els Comités de
périts aconseguissin un resultat favorable en els treballs
que actualment realitzen.
Afegi que el Reich facilitarä
tot ei possihle la sera tasca i
que celebraria en extrem que
els périts vinguessin a Berlín.
Acabà dient que les respostes francesa i belga a la darrera nota d'Alernanya han produit decepeid.—Havas.
L'ADMINISTRACIO FRANCOBELGA DE FERROCARRILS
PER HAVER-SE NEGAT A UN
ACORD, LA GRAN BRETANYA
CONCENTRA EL TRAFEC EN
ALTRES LISIES'
París, 20. — A conseqüen-

cia d'haver-se negat la Gran
Bretanya a posar - se d'aeord
anda l'Administraeki maneomunada franco-belga de ferrocaccils, en eo que es refereix a
la zona hritän tea de Colönia,
l'esmentada Administració ha
ha adoptat Ilg nieseree necessàries per concentrar el trItfec it nitres línies.
Als verdes autoritzats confirmen la informació de PAgénria Havas, en la qual es docta-

Llet condensada

EL

LES

ray a que els franeo-belgues
realitzen en Eactualitat m4 de
cinquanta per Cent de la circulació normal.
Quant als transporte, excedeixen d'un milid eine emites
mil tones diäries, per tres cenia
mil que es transportaren quan
l'explotacid alemanya.
Si la produrcid n les mines
ha minvat quelcom a la Ruhr
des del mes de desembre eneä,
Ñ per culpa d'Alemanya, car
no pot dsser transportat tot rl
mineral a t'ilusa de no haver
Iliurat el Reich el nombre de
vagons que soIlicitä l'Administració franco-belga, de conformitat a record portat a cap a
Magilneia.—Havas.
EL GOVERN DEL REICH REDU1RA ELS DRETS DE DUANA,
AUTORITZANT LA LUCRE ENTRADA DE FERRO BRUT
París, "Echo de Paris" li
telegrafien de Berlín que d'un moment
a l'altre es publicará un decret ministerial autoritzant la Rime entrada
de ferro brut a Alemanya, luyera estar reduits els drets de Duana a 6
mares or , cn lloc dels lo que es pagaven.—Havas.
EL DIRECTOR DEL BANC DE
LIMPERI I EL SENYOR

AL COMITE DE PERITS
París. 20.—El director del Banc de
l'Imperi de Berlín senyor Schacht,
i el senyor Meyer, membre de la Kneglasenkomm'sslon, eeran cocabais el
dilluns vinent pe] primer comité de
perits encarregats d'estudiar la situació financiera d'Alemanya.
•
Els sots-comitès han preparat avui
els assumptes que han d'isser plantejats resmentat dio—Navas.
ACORDS PER AL TRANSPORT

DEL CARRO DESTINAT A
REPARACIONS
Dusseldorf, 20.—Shan portat a cap
acords amb dues inmortales cases de
navegació de Rheania respecte del
transport del carbó tlestinat a les reparac,ons.—Havas.
Duusseltb,,rf, 20.---Ert l'actualitat hi
ha entaulats 'paar 'parlera" amb una
agrupatiö rhenana qtr representa mis
del cinquanta per cert del tonellatge
total. per a la conclus'6 d'acords anälegs.—Havas.
DETENCIO D'UN COMPLICE
DEL PROJECTE D'ASSASSINAT
CONTRA VON SEECKT
Berlín. 20. — Ha estar detingut N
Baviera un cómplice de l'ex-oficial
Thormann, el (mal. cem se sap. tenia
el projecte d'assassinar el cap separatista senvor Seeckt.—Havas.
MANIFESTACIO PER L'ANIVER-

SARI DE L'IMPERI, — ES LEENCADA UNA GRANADA. — SETZE
FERITS
Hamburg, aa — Durant la desfilada d'una manifestació celebrada a
Itzelme amb nuttitt de l'aniversari de
l'Imperi, ion llençada una granada
que, en esc'alar, va ferir greument setze perennes—Nava s.

EL TSIBENAL DE LEIPZIG
CONDEMNA UN EX-COMBATENT PER DELICTE D'ALTA
Tn.11c10
París, 21. — Tele g rafien de
Leipzig al "Polit Parision" que
aquell tribunal ha confíenme a
sis anys de reetusió, p.er tleliete
g ralla traieió, a un ex-em»batent alemany anornonat Want,
autor il'un ;libro titulat "L'eta-

pa do Gaul", en el anal es deseent l'escandalosa vida deis ofi_

eials de l'exercit alemany a
Bèlgica.—Ilavas.
LA SITUACIO A LA RUIllt

Dusseldorf, 21.—A Ticket t
Wanne han eslat delinguts
nombrosos separatistes.
S'observa una disminució general en els preus deis productes industrials.
La tranquillitat Ay cada dla
mes pronunciada, excepto a les
rones d'Alemanya on les tropes
angleses han hagut dintervenir
per tal de restablir l'ordre.
Les autoritatts -britàniques
ordenaren als minaires de Rodderbrughe que els obrers de les
fàbriques Fortuna i Central
Elèctrica de Goldenbergswerk
reprenguin immediatament el
I ceba d.—Hayas.
VAGA GENERAL A LES MINES
DE LIGNIT

Dusseldorf, 21—Els Consells
d'obrers de les mines de lignit
han coniençai la vaga general.
Amb aquest fi es procedí
m'ir a un plebiscit.—Haras.
LA LLUITA PER LA JORNADA
DE VUIT MORES
Dusseldorf, 20.—A Grefeld tontita= en vaga els.obrers de totes les
fàbriques.
Les del ram de transporto, que
actualment es troben en vaga, s'oposen a la circulació de tota mena
de vehicles.
En la majoria de les fàbriques
la Ruhr sha remes el trehall, per
haver renuncia els obrers a seguir
Iluitant per la implantació de la jornada de vuit
Continua en canvi la vaga en alganes fabriques de lignit de la regiä
dc ColOnia, per negarse els obrera
a qué torni a implantar-se la jornada de treballs d'abans de la gocera.—Havas.
LA COMISSIO DE FINANCES
DE LA CAMEIRA APROVA ELS

PROJECTES FISCALS DEL
GOVERN
París, 20 — Després. de l'exposició
feta pel president del Consell de ministres, senyor Poincari, la Comissis', de Finances de la Cambra de
diputats ha aprovat la totalitat dels

projectcs fiscals del Govern.
El senyor Poincaré va fer ressaltar davant de la Cornissió que tots
els informes tramesos pels agents
financiers de Franca a restranger
posen de manifest que la presentació dels esmentats projectes ha produit a tot arreo el millor efeete.
Afegi que la rapida aprovació per
part del Parlament de les mensures
proposades pel Gabinet donaria com
resultat un segur i rapid ressorgiment del iranc.—Havas.

milions de maree orj teta
pela imana capigslistes alemanys.--Ilavss.
EL SECRETARE GENERAL DEL
PARTIT COMUNISTA ES
AGREDIT A TRETS
Lid, 20.—Anit passrtda van
ésser disparats alguna treta de
revòlver contra el secretari general del partit comunista M.
Albert Treint, el qual en sorti
!mes per mirado.
S'assenyala la coincidencia
que el local de la Unió anarquista estä molt a prop del !loe
de l'atemptat. Els treta disparata contra M. Treint es creu
que van ésser disparata des
(Puna finestra.—Ilavas.
LA PRIMERA REUNID DEL SEGON COM1TE DE PERITS
París, 21. — Aquest mati, a
les 1145, ha començat el seus
trebrells el segon Comité de Orno encarregat per la Comissid
de Reparacions d'equilibrar el
pressupost d'Alemanya i evaluar la capacitat de pagament.
El senyor Barthou, president
de la Comissió de Reparaeions,
pronuneiä el diantre d'obertura i oferí la presidència al senyor Mac-Kenna.
Aquest contesth que Receptava la presidencia, i deriarä
quo fria sevrs les paratiles proximidades en enmenear els seus
trehalls recentment el Primer
Comité poi general Dawes, president del mateix.
Després pronuncià una otoeueld improvisada, el texte
/a (mal serä publicat aquesta
ni!.
La sessió s'abren a Ilee 12
i 25 minuts.
Els dos Comitès celebraren
sessió aquesta tarda, a les tres.
El segon Comité fixarä en aques
Ea sessió el pla de treball que
hagi de sentir-se-Havas.

PE
Nordamirica facilfta al Royera

federal migan per

combatre els rebela
París, 21.--tea Journal" Publica.
noticies de Nova York, de procedencia anglesa, segolWreä quals s'assegura que la decisió del Govern nord
americä de tratnette vuit vaixell.: de
guerra a Veracruz obeeix al fet que
els rebels nicxicans obriren foc contra els vaixells arnericans "Virginian" i "Eugene Thaver", els quals
havien intentat florear el bloqueig.—
Hayas.
UN CUIRAÇAT AMERICA A
VERACRUZ
Washington, 21.—Ha arribat a Veracruz un cuiracat americi.—Havas..
TROPES FEDERALS TRATES-

SEN TERRITORI NORDAIIERICA MdB RUTA CAP A
MEXIC I EL PASO
Tucson (Arizona), 21.—Tropes del
Govern federal mexicä, en nombre
d'uns dos mil bornes, han travessat
la frontera internacional amb ruta
a Mèxic i El Paso, travessant el
territori nordamericä, amb autorització d'aquest Govern.—Havas.

ELS REBELS POSEN MINES
AL PORT DE SALINA-CRUZ
Washington, 21.—Els rebels mexicano han collocat mines al port
xicä de Salina -Cruz —Hayas,

SET VAIXELLS AMERICANS
CAP A VERACRUZ
Washington, 21.—El Departament
de la Marina ha ordenat que marxin
cap a Veracruz set vaixells de guer-

ra.—Havas.

DISCURS DE M. BARTHOU
París, 21. -- Ell el discurs que el
president de la Comissió de reparacions
scnyor Barthou. pronuncia aquest matí amb mntiu d'inaugurar les eles sessinns el segon Comité de perits cucarregat per resmentada Comissi6 de
calcular la importäncia dels capitals
altmanys dipositats a l'estranger i procurar el mitjä de reintegrarl os a llur
país d'origen, va fer, entre altres manifestacions. les següents:
Cennenea subratllant que l'obra a
realitzar pelo dos Comités ve a ésser
una de sola. encara que siguin diterenta elsmitians que cadascun ha d'emprar per tal d'aconseguir el fi comü.
Els homes que formen el segon Comité—afegi—tenen també tota la confianca de la Comissib de reparacions.
la qual Ita poSat absoluta confranea en
la seva experienci técnica i en la seva
competencia professional per tal de
portar a cap una obra que, be ho sap
ella, estä plena de dificultats.
Recorda desprès el senyor Barthou
que el Reich no solament na ha negat
l'evasió dels capitals alemanys a restranger sine) que va dictar una serie
de mesures legals i d'achninistració per
ecntrarrestar aques4r evasió, pero, per
desgracia. aquestes mesures donaren resultats ineficaeos.

L'EAHNENT ADVOCAT AMERICA, 3IR. LITTLETON, JUSTiFicA LA POLITICA DE

FRANCA A LA
Nova York, 21—En un discues pronttneiat davant l'Associacid política est t'ungen, reminent ud.- 0(nd Me. Littleton ha
justifieat la política de Franea
demostrant la legitimitat de
l'ocupació de la Ruhr, i ha
fet constar quo aquesta ocupació era un miljä de resultaba
financiers positius.
L'orador ha posat de relleu
que les dificultats d'Alemanya
eren resultat de l'exportació
fraudulenta a l'exterior de cinc

Recordi també que el senyor MacRenca, president d'aquest segon Comitè calculava pel desembre de 1922
que els capitals estrangers que es
trobaven a l'estranger pujaven a

uns mil milions de dòlars i pensava
que podia fer - se la venda d'aquests
capitals al Reich, per tal que aquest
pogués a l'ensems Iliurar-los a la
Comissió de reparacions.
Exposà després l'esperanca que
aquest Comitè serà ajudat pel Govern alemany, els representants del
qual mis autoritzats han declarat
que estaven decidits a donar al Comilité tiur mis resolt i actiu concurs
per a aquesta obra de reintegració
dels capitals evadits.
Subratllà després que els dos Comitin han de collaborar intimament,
perä sense confondre's, puix l'equilibri del món enter depen, en part,
de llore esforço.
Acaba dient novament que la participació dels representants ameri-

cans en la tasca d'ambdós Comités
té ara gran importäncia. El dret i
la pau, aquestes són les seves Ultimes paraules, sena inseparables i
ambdues exigeixen que s'arribi a
una solució. —Havas.
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GRANDIOSA EXPOSICIO D'ART
Darreres producciuns en' Innobles d'estils clàssics,
Preus

Adam, Reina

;nnap

Llalla XII; etc.

excepcionals durant els dies d'Exposició

° Saló confortable estil Reina Anna, Coixins

Dormitori de caoba i bronzes estil Ltuis
XVI, Armara de tres cossos, Mates interim,
Llit matrimoni, Tocador amb M2TC de ',ron
ze, Dates taules de nit forma calaixera, Dues
cadires tapissades de domas.
Ptes. 4,2°0

Chippendate,

ploma, Sofä, Dos cadirals, Quatre cadires, recobert de domàs, Una taula de centre. Ptes. 2,500

Dormitoris de caoba i bronzes estil Mula
XVI, Armad tres cossos central, tres Hurtes
interiors formant vestidor, Llit de bronze cisellat, plafons aconxats de domàs, Tocador
amb marc de bronze, Dues taules de nit forma calaixera, Duce cadires folrades de domäs.

Ptes. 7,500

•
•
•
•
•
•

_Saló de noguera tallat i reixeta estil Carles II, Sofà, Dos cadirals, Dos cadirals circulars, amb grane coixins de domàs i ploma,
Una tanta.

Pies, amo'

•
•

a

•
Menjador de noguera tallat estil Renaixe-

Rebedor estil

Renaixement, Penja-robes,

Menjador de caoba estil Reina Anna, Apa-

ment, Aparador, Trinxant, l'aula automatiza,

Sis cadires, i dos cadirals aconzate de domäa
i tatxes.

C omplet,

Ptee. 3,100

per

Dos 'mienta amb cuiros repujats, Una maj611-

I

ea de Talavera.

Pies. pe

rador, Trinaant, Tenla automätica, Sis cadiI res tapiando de venid.

Pres. Ideo

Rebedor de noguera tallat estil Restaiaomas, Panel«, Den banquetes,
de domi..

recobertes

Pta. os

pessetes
•
lozoo Complot, per pessetes
10. 900
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negociar a les quals ell no pot deseendir, i amb alio krorges, "potser si que
un dia cl senyor Artistas i jo ens haurem de pasar d'acord". acaba dient. (1,
misteri
I)
E! murar ARTIGAS (A part.) "Ni
t'escucho."
d'ésser aprovats cl‘ dictàDesprés
g
il:cris sobre cernentiris. es pasea a les

10 DE LIJUNTAMENT

Desor e de la "dimissir del senyor Arginion :-: El senyor
Frederic Camp tinut d'alcalde del X

que no sap si- Cultura .ho demani o li
digueren que ho demanis.
El senyor GIRONS diu que la proposició te grans dificultats juridiques
i explica al senyor Vila algunes ceses que el senyor Vila no recorda:
din que la facultat de rescindir el
contracte ea del venedor i es del cornprador. Afegeix que aquest vot de
coniianea Mes avia corapromet A.;mide que flO pas l'honora. a dentaria
que la propos i ció vagi a Cultura per
esser esunhada.
El senyor VILA dul que ti sembla
que el senyor Giron s no ha compres
be !a proposició: que no es traca
de donar a la comissió que es 'tomeni nies que funcions informatives; que
no ha de resoidre en definitiva, i repeteix el que li ha recordat al senyor
Girons, a fegint-in una frase 'latina
dels bilis de cobar de rosa del diccionari Larousse. i din que ell ja ho
sabia: Afeeeix que el que no sap eil
es com aixä slagi d'arreglar, que
el que ho hagi d'arreglar que ho
arregli.perque cll no s'hi vol fixar.
Li contesta el senyor GIRONS i
el senyor ALCALDE agraeix el rot
de con fianea que li vol donar el senyor Vila i tEtt que ell manes el vol,
en tot cas, per nomenar una comissid
inspectora (ara tot són comissions inspectores) que informi sobre testat
la finca i el que se'n pugui fer.
El senyor GIRONS d:u que si és
només per informar no hi té cap inconvenient, pecó que la proposició diu
que resoldria el que sisada de ier
això no.
El senyor ART/GAS proposa que
Cultura mili si li serveix la finca, i
si no, que es vegi si ,SefeeiX a una
altra Comissió, i si no convé a cap
que es nomeni la informadora.
El senyor PAR diu que creu que
1,t Comissió de Cul:nra ha de veure
abates de fer el pressupost quistes són
les institucions que li sobren.
El senyor ALVAREZ DE LA
CAMPA diu que es podria fer a tensems el que diuen el senyor Girons
i el que proposa el senyor Artigas,
aclarir la disposició dient que la
sera missió és purament informativa.
El senyor ARTIGAS: Aaaaaara!
Aixi es fa i s'aprova la proposició,
modif icant-la segons el senyor Girons
lis ineinuat.
El senyor ALCALDE nomena totsegun els regidora que han d'informar, que són: dl. per presidir-la, i
els senyors Vila Teixidó, Artigas (as 9,
Gimas i Mundea
El senvor ALOS s'aixeca per manifestar que ja des dels primers dies
que va ingressar "en este semicírculo" sisa ocupat de la qüestiä del
personal: que n'In ha sitie treballen
poc i cobren molt i altres que trehallen molt i cobren poc, i proposa
.ole es busqui un arranjament. Parla dels portera macees, dele portetra
d'oticines i dele agotzils. Demana a
la Consistió de Finances que se'n
ocupi "i aix.a a base que segons
ditien el dia a5 el Directori pot donar la regadora al que sigui."
Parlant dalles cosa din que mona
veins del districte IN ja ni se li miren la cara perqué no els pot concedir el que demanen i ja es dóna vergonya d'aliar a trucar a les luxoses
oficines sIe la casa. Diu que sempre
veu que els caps de negociat catan
treballa:a com uns desesperats i ell
es pregunta com es possible treballar tant i fer tan poca feina, i acaba
manifestant que ha dit tot aixta perque el públic s'enteri que no és culpa
seva si no es fan les coses.
El senvor ALCALDE surt tot seguit en defensa dels funcionaria
de retop parla de la feina que fan
eta regidora providencials. Titila dun.

PROPOSICIONS
Signada pe:3 senyors Vila Teixidó,
Esc:asans i Esmandia, es proposa:
UNA PROPOSICIO DEL SENYOR VILA TEIXIDOR SOBRE EL PARC DE
"Pruner.—Que pel senyor Alcalde
reg:dora
ce nonieni una cam:ssiö
AFICIONATS
-:LA
PRESIDENCIA
DE
CULTURA.
MARTORWA,ES,- .• ELS
assistida de técnica. perque Procedeixi,
prevM inspecció ocular de !a finca
- E4 . .4L7 E DIU EL SENYOR ALVAREZ DE LA CAMPA
situada a Martorelles, que adquiri un
anterior Ajuntament, a prendre les >cenen:s. mesures:
El senyor A LOS din que &allana
El seriyor VILA TEIXIDO. apraA dos quarts de sie, i previa usa
a) Variar el sistema d'admmistrala paraula per no detrautlat els que
fitant la primera arinesttesa. d:u que
fonia de timbre, el scuyor alcalde iracié directa de la finca;
si cls treballs de peritatge sisan ter, ho eaperaven. Que si &harta acornifesta que no veu cap incnnvenient inIst Atorgar els oporttins comractes
cha no donar subvelleions, per qué
superable perque la, sessió nn conienct cal pagar-los, perä que st no sima fet
cis condiciono i terminis que no paguin
ara se'n donen tantes?
no cal pagar-los. Ara be (diu gen:tot segelt. i demana que si ii tariert
en el, seu can, la restiteobatacilitzar
El senyor PUIG3.1AR1'I ti prega
culant amb eis dos indexa drets colo
el favor de llegir-li la ressenya de la
gradó de les coses ell l'ésser i estar
que exclogui de la (flacas-sis') tota
si bailes un ball %Mis). el senyor Cesessió anterior. yergue no se'n recorda.
que
tenien
abans
d'atorgar-se cl conidea religiosa o antireligiosa.
Nosaltres que durant un inoment creiem ra ha plantejat una qüestió que cal
tri-tete de compra-venda de la finca,
El senyor ALOS:
resoldre-la. i per resoldre-la el que cal
que li serä Regida la que amb tants
sl es decretes la rescissió d'aquel! conEl senyor PLIIGMARTI diu :desd'aplaudiments publicàrem en aquestes és una solució.
tracte.
El senyor GIRONS aleshores acta- lieres que tot és per afecte a Sarriä,
columnes. tenim el més recent de:s
Segon.—Que les mesures a prendre,
que abans el seu Ajuntatnent donava
reía conceptes deis dicta/nena i torna
nostres desenganys ea veure que la inno teman altre abast que les de 'carácaquesta subvenció i ara dirien que
formáció manca de tota amenitat. i cl senyo: Alcalde, que fa aixecar el
ter ,alministratiu encaminades a evitar
decidim no escoltar-la. L'alcalde. amb senyor Par, el qual. veient que l'han des de l'agregad() t.Ajuntainent de
istu dispcndi inútil a teconotnia de la
Barcelona els perjudicava.
privar de la presidencia es troba parmolt bon encert, fa el mateix.
El senyor ALOS li contesta parlant cititat, acuse compensació, han de quedut, i parla el senyor M.ADORELL
Aquesta sessia, que es doblement
del pa material i del pa espiritual i tliu dar al marge de l'actuació de la Cointeressant perque en ella es donara en defensa dels propietaria dels solare
inissiä inspectora, en relaca3 de la vaque no In pot haver disten; per al pa
cumple de la dimissió voluntària. més 1 presenta una esmena.
lidesa jurielico-ashninistrativa de Fcxespiritual si no esta assegurat el pa
que voluntaria, involuntaria. del tinent
El senyor GIRONS fa veure les
pedient d'adquisició de la finca i dei
material. i que el ele es tnolt amant
el
seny.)r
diticultats
legaLs
que
it
hauria.
i
districte
X.
cl
del
d'alcalde
contracte de compra-venda, i de les
de: pa espiritual pugné va tip del maArgimon el Pertmoniós, i porque es scnyor CERA maniiesta que abans
conseqüències que puguin derivar-se de
terial.
votarä el 'ca substitut, resulta que 19 es la Hei moral que no pas la Ilei
les resolucions que en aquest respecte
El senyor ARTIGAS diu que a Sara
es triplement. d'interessant. perque fa escrita (o llegida). Insisteix el sepugui prendre el Govern de S. Id."
ja es poden preocupar de l'espirinyor GIRONS, prou coneixedor de
la sera reaparició el seny er Vila TeiMentre es Ilegeix aquesta propositual. Per o né no els falta el material. A
a:Me.. ex-sisa:tic i sindic primer actual- la Ilei per poder insistir tant con'
Sarria—af,geix—no hi ha pobbres. Et ció, el senyor Vila i el senyor Artiment. rn ramhient flora la impressib vulgui. i el senyor MADORELL, ingas parlen en y en baixa. Es deuen poque la tornada del senydr Vila Teix'dä sistint lambe, din que cll podria ci- teinia que :anh l'agregació sortirim; - per b. a fortunadament, no n'In sar d'acord.
tivdrä tots els honors dam debut i tar casos, entre ella tut solar que
El senyor VILA TEIXIDO explid'una estrella. Des del sea lloc ens paga 247 pessetes anuals d'impostos han sortit, i ja que eh sarrianenes es
ca el que es l'anomenat pare de Martan sadollats de pa material pot donarmira .somrient i amb 13 seca mä es- i han estat posades al propietari Sao
torelles i s'expressa en termes mnit
sels sense perill l'espiritual. Afegeix
guerra, amb tota la seva mä esquerra
pessetes de drets de peritatge.
despectius per a l'amor propi de la
que 'tomes es tracta de respectar les
es cargola el seu encara jove bigoti.
Fu aquest moment el senyor Ribé
vegetació d'aquel! terreny.
yenes tradicients i que no tinguin par,
ros com un fil etor, tiniantament del entra per veure si tot es fa amb urAmenaza anth les ires de la Connssine de nora no en posarais cap.
qua: li ha impedir d'assistir a aquestes
banitat.
sió inspectora i din que malg7at de
E! senyor ALOS pregunta quants
darreres sessions.
El senyor VILA TEINIDO diu
que sha de sumar al criteri juridic pana espirituals hi ha a lass;-, per saber no representar la ciutat. exerceixen
Un cop acabada la lectura de l'acta
(els regidora actuals) el eärree com si
del senyor i que aquests a qué atendre's. (Rialles.)
es passa al
la representessin.
Al senyor Puigmarti Ii sap greu el
es vulgui, 5611
drets,
es
digui
el
que
OFICIAL
DESPATX
Parla dels obrera que Id ha feast ., de la conversa. i srl senyor
una
sandia
Afegeix
que
ben
buscatanlment i de les despeses que s'II:
EL SENYOR FREDERIC CAMP, da es podria trobar una fórmula per din que voldria saber si hi ha moltes
eriginen, i din que serä un veritaOle
consignacions d'acinesia mena.
NOV TINENT ALCALDE DEL dirigir-re a la superioritat. ja que
El senyor ALCALDE ..(que d'un negoci poder arrendar la finca a trasDISTRICTE X
crcu que la injusticia es enorme, ço
,•
temps a aquesta part tracta el senyor sos.
Comenten de Ilegir documents, i
és, un xic exagerada.
El senyor ARTIGAS diu que l'ha
ANas ami) cl que els esportius en dtEl senyor GIRONS procura calsegon es troba ésser la dimissió laraorpres la proposició: que essent el
rico "zamoranes"). Tetes les necessäel
senyor
Vila,
però
mar el senyor
eosament voluntäria del senyor Argisenyor Vila el president, a cabales,
ries.
mone que do content de renunciar, és Vila está massa excitat i mou el cap
El senyor PAR critica que es vulgui
de la Comissió de Cultura. podia . pornegativament, bol somrient als sena
un dir. el cärrec de tinent d'alcalde del
tar-la a la Comissió perquè els altres
donar caräcter monumental a un edidistricte X. renuncia també. i és un talents de polemista formidable, eo
/timbres tesutudiessin. Diu que el sefiel comercial que es construirá a la
altre dir. el arree de regidor de la es, cspaviladet.
pina de Santa Anna, i deinana que no nyor Vila no ohm assabntat que hi ha
El senvor GIRONS invita el seciutat de Barcelona. Una esperança
tina escala; que, aixó, a qui cal eGhte3 concedeixi.
nyor Vila a citar procediments per
que desapareix.
diar-ho prlmer és a la Comissió, assesEl senyor MADORELL li explicas
Tot seguit el Sr. ALCALDE dio que solucionar-ho.
sorada per l'assessor. i veure que fa
sme monument vol dir mes alt que el;
le> coses no poden quedar aixi i que
El senyor VILA TEIXIDO agal'escola i per que serreix, i si sita
altres i cita diversos precedents i diu
cal substituir-lo, en tant que tinent i és fa la invitació. amb tetes les seres
inventat l'escota per a la finca o la
que (Entre sie pocs anys tots els edificridat el senyor Alòs i els altres per mans, peró es veu que no te les
une:, pee a l'escota.
cis que es construeixin ho cenan, de
soluciona a la butxaca. .
c.rdre rigorosament alfabètic perque
monumentals; que quan es facin les no,•
El senyor VILA diu que no Iii
El senyor MADORELL dóna una
diguin llur
es discutirà l'assumpte.
tal escola; que moa ele les casetes s'haves
ordenances
De la capseta dels trans. dels tropetita soluciä, perú el senyor ALvia utilitzat per una colönia d'istiu.
En discutir-se eis dictan-te:1s de
nets. en surten 40 paperetes amb el nom CALDE diu que un altre top es
Caltura. sI scnyor ARTIGAS parla de
Din que el cas depen de la Cornissin
del Sr. Frederic Camp i una de ben veurä de fer-ho millor, perä que ara
testat lamentable de l'Escoda MuniciCentral i no de Cultura i que el Conblanca. No es pot dir, dones. que el
no hi ha nido remei que apeonar -ho pal de ltftlsica diu que fas/ demanat a
sistori ha de veme si ha de modificar
senyor Camp hagi estat elegit per una- tal cont és.
la Comissió un expedient i encara no
nimitat ; però el1 co té la culpa. El
I s'aprova. Mentrestant el senyor ha vingut.
El sess y or ARTIGAS diu que a
senyor Frederic Camp pertany a la Vila ja sisa Iluit.
Cultura Id ha els comptes sobre aquesEl senyor VILA TEIXIDO, presiComissió de Cultura, que presideix el
En llegir-se un dictamen d'Eixamla finca.
dent de la Comissió. sontriu. i declara
Sencor Vila Teixidó.
pla sobre les valles que cal fer poEl senyor VILA TEIXIDO conque. alludit pel senyor Artigas, ha de
El senyor CAMP , corn és natural, sar a uns solars, el senyor MUNDO
testa que a aquesta Comissió se li ha
dir que. legalment. no es pot, fer perclima les gràcies i fa protestes de mot'emana que es cerquin tots els terpenjat aquesta finca com moltes al(1 ué sentida que els han tret dtte_s sedestia.
renys no cdificats perqué aún un
tres coses; amb això, continua densa'
llegida després la remoció dels veritable niu d'immoralitats, on la nyoretes i tenen molta feMa; que "si
naht el vot de confiança per al senyor
hi ha una altra forma reglan/e:uf/tia
alcaldes de barri del districte primer,
gent de Ehampa hi fa el que vol. A
Alcalde.
de passar per sobre de la presidencia.
essent nomenats els senyors Lleó San- ell l'invitaren a anar-hi i quedä esEl senyor PUIGMARTI din:
cll s'inclinarä". (Segurament alludeix
taló i Garrigó, per alcalde primer, i garrifat.
Cultura
sletnaml el pare de Martorede
saltar
i
parar.)
Pauli:Maruny. alcalde segon, pel barEl senyor ALCALDE diu que * conegut joc
Iles.
A una replica del senyor .ARTIGAS,
ri de Sant Just.
consideració
les
observacions
pren en
El senyor VILA diu que vol recEn llegir-se sin ofici del Govern i que es Prendran les mesures, natu- que no entenem bé. contesta el senyor
civil concedint exempció de subhasta ralment. pertinents.
VILA que aixú sótu feines del cap del tificar, i ho fa, i din a mes a Mes
per les obres per installar part de
Un dictamen de Beneficencia prel'Arxiu Històric de la Casa de la posant donar cent pessetes mensuals
SEBVEI METEOHOLOGIC DE CATALUNYA
la
casa
de
l'Arcediä,
el
seCiutat. a
a la "jefatura" de la Guàrdia Urbanyor Girons demana un vot de grà- na perquè els dirs de festa no es
0 i a 21 genor cie 1924
cies per l'Alcalde pel zcl que ha mos- trobi desproveida, es intentat cor2. ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA A
a. SITUACIO ATMOSFERICA GENERAL
trat. No cal dir que li és concedit.
regir pel senyor ALOS, que creo
LES VUIT DEL MATE (Observacions de la
(Observacions d'Europa,
A I ES 7 ITSI,
Un top liegit i aprovat el despatx mes convenient assignar 500 pesseXarxa Meteorològica Catalana, comunicades per teNord d'Africa i l'Atläntic, reltudes per telegrafia sen.
oficial, es procedeix a la lectura, dis- tes i esperar que s'acalsiss.
lèfon):
se
fils):
cussió i comentan i l'ordre del dia,
En general el temps es te a Catalunya, obserEl senyor PROUBASTA explica
temps es núvol i boirós a la Península Ibérica.
que com que no té cap interés. dona- Fús de les cent pessetes i diu que
vant-se boires a les planes de Vich i Bages, vall
i
mig<lia
de
Eranea,
degut
al
regiin
anticicIónic
esrá Une a les Inés interessants contro- serviran per socúrrer ela desvalguts
ja del Segre i regiú del Priorat.
tablert. Les baixes pressions aún a l'Athintic sepvérsies que en casos semblants ido que ho necessiten en dies que les
La temperatura máxima ha estat de 19 gratis a
tentrional, amb pluges generals i renta forts a les
permeses.
Roquetes, i la mininsa de 5 graus sota zero a Puig•oficines són tancades.
die;
IltnAniques.
DEI.
DIA
ORDRE
El senyor PUIGNIARTI troba
cerdá.
A Polònia lambe Iti ha un nucli borrascós, que
Caudal del Segre a Camarasa, 49 metres cúbica
Dels dictämens que havien quedat que 100 pessetes e,än menys que soo,
prodeuix nevades a les costes de 1:1 mar Bältica:
damunt la taula, un, a petició del se- i el senyor ALOS ii replica que les
per segon.
nyor Alòs, sobre el servei de farratge loo "van manando • siempre" i les
dels canalla urbans, és aprovat. Un 5oo no.
Es aprovat tal com estaba.
precs del senyor Argimon (quan
YA
El senyor CAM PAN VA demana
era), es aprovat, ami) una esmena del
senyor Puigmarti, en el sentit que, que quedi per a la sessió vinent
lloe
d'un
WICS
traspäs
no havent-hi en el concurs per
dictamen sobre el
installacions mecàniques a l'Escorxa- del mercat de Sant Josep.
Ea amerada la ~chi-leudó de la
dor Central un projecte que rcuneixi
t ari fa horometrica dele automisbils
les condiciona necessärics, es reiteri
a la Direcció general dels serveis téc- de tercera categoria, que era de tres
nics que formuli un altre projecte, pessetes per hora parada, en el senel qual es presentarä a les cases que lit que sigui de mlatre, en la segilent
forma: primera 8 minuta, o'51a peshan pres part al concurs per tal que
al cap de 30 dies presentin noves pro- setes; cada minut i mig més, den
pos:cions.
ARCELONA
Queda, en canvi, damunt la taula,
Continua damunt la taula a petició
an
a petició del senyor. CERA, un dicdel senyor Taylor un altre de proveimema que ja Iti era a penen', del se- tamen proposant que a totes les paARRAGONA.
lyot
rades lii Itagi automòbils de les tres
nyor Campanyä.
/ 41})" A-• id /9Z10
To
Dittvi3
En aquest moment, el senyor alcal- tarifes.
s 8 /beta
Llegit un dictamen de Finalices
de surt i tot segun que ho veu
.Morella
concedint les dictes dels vocals pasenyor Puigmaiti, cuita a mantenir
trona de la Junta Local de Reforel talio del adió presidencial.
El senyor ' PAR parla sobre cinc mes Socials, el senyor ALOS pregunta si els obrera cubren, i el se3. VENTS LUPERIORS A BARCELLONA (Sondatges de l'atmesfera lliure a les 7 del mati):
dictàmens de'Tilmnces, damunt la mu250, 500 ,
Mutad, metres:
la a petició del Senyor Cera, i els nyor I'AR li contesta que ja fa
SW. SW.
Direcció:
explica parlant d'un R. D. sobre plus temps.
Velocitat metres per segon: 2, 3.
I ara, pregunta cl senyor ALOS,
vàlua, donat l'any
Piafó de iinvols, a 898 nietres. ',Tacto-cintitas.
El senyor GIRONS Ii diu que no han de cobrar els patrona:.
El senyor CASI P: Es traca, sees tracta de plus vàlua, sitié d'un imOUSERVATCRI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
"st
post sobre solars. i el senyor PAR, nyor Altas, o millar (corregeix),
Horca d'observació! 7, 03 i :8 mores
president de U Comissió de Finan- trata, seftor Alós..," i explica com
Barennetre a zero i al nivell de la mar: 7663, 7654, 74'7. — Termitonetre sec: 147, 112. —
els patrona no cobraven .perqué no
ces, diu que ja volia dir això.
Terminnetre humit: 9, 12, 99. — Htunitat (centessimes de saturaciä): 85, 71, 84. — Direcció del
El senyor CERA intervé aleshores ho havien demanat, però que ara ja
rent: NNE., %V., SW. — Velocitat del vent en metres per segon: 1, 4, 1. — Estat del ccl: quasi tapat,
1 diu que troba que per fer un peri- ho han fet.
nuvolós, quasi seré. — Classe de nítvols: strats-címitils, fracto-cúmuls; tracto-cinnuls, cininds; cirrus.
Ve després un dictamen de la•matatge s'hi ha d'anar, però no sha de
_e-a
Temperature, extremes
fer des d'una °tienta; que en tot cas, teixa Comissiä concedint una subMxinia: 178. — Miuuiuua t 92. — Mínima arran de letra a 8. — OseiHació termométrica: 86. —
del que es tracta en els dictämens és venció de 1,200 pessetes per u la lesTemperatura initja. 13'5. a-a Precipitació aiguosa, des de les 7 horco del dia anterior a les 7 horca del
d'una multa; que si fossin drets de ta de Sant Vicens Espanyol de Sardia de la data: o'o milimetres. — Rccorregut del ve lit en igual tentps ; 6.4 quilòmetres. — Observacions
rià. Expectació; tothoin mira el* seperitatge els haurien de cobrar, els
particulars; boira.
nyor Albs.

just al senyor AUss en dir que, es
frunce feina i ekpliia les dificultlati
que han Sorgit en renovar totalment
el Consieori, cosa que amb
gidors elegits no eitcera. Amb tot,
hi ha molt bona feina per citar.

no deinunt enderroetir sois
la Referíais identre n'Id
líes per a traelladaree. cita el
tres cases 'del carrer de Hipan
han d'anar a terra ir afecten y
tamílies..

"Hem, diu, suspes molts projec-

tes de l'Ajuntament anterior que potser eren rjudicials. Hem suspès la
compra de les aigües que anava a
caure damunt de l'Ajuntament'', i la
substitueixen per una serie de provatures de pous artesiana que poden
-dbnar molt bon resultat.
Renya al senyor Aló> per les SeVC3
paraules i Ii diu que no s'ha de donar
a fora la impressió que no treballen;
molt al contrari; això no está be. perque s'ho creurien. que no fan res de bo.
Fa després grans elogis del senynr
Aló!, de la SCS-a bondat i activitae i
recorda la tifiestió del pont del Dragó
i recorda que ell (l'alcalde) fins ra
passar i tot per damunt de la hei per
posar aquel!: Ilums que el senyor
Alias demanava.
Alludeix al que abans es feia aqui i
en "una aitra casa de Barcelona", pie
quan no es podia fer una cosa es carregara el teort "allá baix" i es donara
la culpa al centra'isme. Nosaltres,
quan no podem fer una cosa no la fem.
(M'al( bi!, en diversos sectors.)
El senyor Alòs diu que sentiria haver-se propassat. pera') que ala,' fet
consignacions, sobretot en la collocaciú
d2 Ilums que ell troha injustes, i critica les Ilargues tramitacinns que es
necessiten per acnnseguir encendre una
Ilum. Parla altre cop del pont del
"Dragó", i felicita l'"illustrissim semen alcalde".
El senyor CAPAR° esmenta les
queixes de la Pronsa sobre la velocitat dele autos. Critica el sistema de
multes. les quals es posen al cap de dos
mcsos del mancament. i din cine convindria que es liquidessin cada setmana.
Troba que les multes de 3 i 5 pessetes
no serveixen per a res i en demana
25 a ton i diu que es podrien cobrar
immediatament. Explica el sistema aneles i din que el senyor • Riba hi no.
dria len molt. Critica despees la manera de fer cls números dels autos.
sobre plaoues d'alumini, i les vol blanque a ; parla de la llum de darrera vermel'a o hlanca, i dele perjudicis que
porten als pavirnents les llantes estretes i cita texemple de les carreteres
de la Canadenca que emprava carros
americans de rodes anudes.
El senyor ALCALDE. li contesta donant-li la mis de tot. i diu que pian es
facie les nones ordenances alta de tenir en compte.
El senyor CERA troba massa fortes les multes perene les posin eIs mnnicioals, i com que no hi ha cap més
regidor previdencial que tingui ganes
11 .2 parlar cs 4/1a entrada als

Els escons sóil quasi buits i
blic no hi queden mes que els
particulars de tocador i dels a
nats que manquen.
EL SENYOR VICTOR 310y
CARRERAS
Porta una gorra cartera de
moid ros, d'on treu un paper de
da. Lliura a la presidencia un
paper enrotllat i un quadern.
veu molt apagada. Mes aviat
bla que repassi la hliçé, Segons
Ida demana clemencia pee a algú,
ra ningú no ii . hi te. perqué o
no se l'escolta. De tant en sant
paraules "abusos", "pobre inq
no" donen a ente:1(1re que
d'un drama.
En el palie queden dos addi
vigilats per sis guàrdies i un cap
mateix cos, no fos cas que fuga
En els escons, quatre regidurs
tos: el senyor García i el seta
Par, i aquest encara perquè el
xen seure a la presidencia; ea
recé, arnagat, el senyor
Finalment sembfa que es tracto
vuit censes Fumemos
EL SENYOR
ANTONI SANCHO I GRAU
Ve en representació de Vallcarn
demana arbres a canvi d'ese

REGIDORS AFICIONATS
EL SENYOR FEBRER SISTACS
(Reprise?
El senyor Febrer Sistacs, que ens
visitä per' dir-nos que rectitiquéssins
que ell no havia estat tnai arrendatari de les cèdules, sinú de les contribucions, vesteix de jaque, perquè
segons ens manifestä quan va a casa
d'un altre es muda.
Contenga per dir que es indispensable que . s'imposi el padró de cèdules personals.
Din que a Madrid fou honorat arub
la confiança del ministre perquè fes
el padre, de les cédules. Manifesta
que el que aqui es cobra és pot triplicar i afegeix que fins el que (lima
cl "malhadado impuesto de inquilinato" es pot tretire de les cédules.
Perqué no quedi enlaire, cris assabenta que ja en parlarä del "malhadado".
Assegura que eta antics Ajuntaments regalaren cédules i que ais:
és una infärnia; que tothom ha de
pagar, i com mes millor; tothorn ha
d'ésser igual, i "aixä es la democräaixé és la veritat, aixis éS la
igualta t ".
Din que les enes pee treure cédula poden evitar-se atub el padre,: que
el padri> resulta beneticn'o; per a l'Ajuntament, beneficiós per a la cinta
i no perjudica gens el públic. Explica anee-dotes impersonals i exemples. Desplal. s d'explicar noves i innoniltrables virtuts del padró diu que
és l'empar del contribtient de bona fe.
Cita un cas en qué ell, acuse padr, ' ,
Inturia anat a la presó, ¡l'explica ami>
tots els pela i senyals, les converses,
els comentaris, les llägrimes i les interjeccions.
Dits que el miel) es molt inil taus be per al senyor Alcalde, que no pot
fer una pila de coses acose padrta
Fa tot seguit una sagnant allusiö als
tunanta de Catalunya que nortaren el
"malhadado" i quan es va a ca te n
dre sobre el mateix "malhadado" el
senyor MCaide Ii diu que ho seta
rnolt, perä ja ha passat
El senyor FERRER: Alt! aki
acabo i si m'II° permeten els pregaré que cris guardin el torn per a
un altre dia. (Rialles.)
' El scnyor FEBRE.R: jo no solainent no me'n ric dels que Finen,
sitió line els perdono.
Vistes les declaracions interessantissimes del senyor Febrer Sistaca
decidint, en surtir, comprar a la hiel'
stierst farmäcia que trobein tusa botella de padró. Creiem que tut,,
llenada abans de cada repàs ens tornara la gana que hm perdut totalment a causa d'uns amors si fa no
fa quasi excessivament tràgics.
EL SENYOR )0SE1' SAN ROMA

GIBERT
Parla de la Reforma i de Eahelliment de la ciutat. Dio que tenderrocament es portà amb una rapidesa
de gegants destruetors i testificació
deis nous edificis és una obra madrepörica. Assegura que "amb tot i
el non Consistori, Barcelona sofreix
el calze de l'amargura-.
Afegeix que terco be tots plegats

rice.

Demana també que seis rebak
preu del quilo de bitllets de ir
i que els posin al mateix prea
per als habitants dels Josepets.
bé voldria tus desviament par
agafar mes sovint el tramvia.
Com que són tres quarts i cinc
punt, el senyur Par té la Sh7i5f
de poder tocar la campaneta.
seguir, cont un sol horno -(és el
de dir-ho), s'aixeca la sessió.

DESPRES DE LA SESSIO
LA PRESIDENCIA DE CI:LT
En els passadissos ens agá
seu compte un regidor de Unta
de cultura, i comenea d'expire-a
coses interessants.
La que ho és mes per a nosa.
per& és que, amb tot i les seves
tuds heroiques una alma gloria
a punt de mMvar d'esclat en e!
del Consistori. El senyor Fr
Camp. que ha estat nomenat
d'alcalde, pertany a la Comissió
Cultura. A el! , dones. pertoca p
El senyor Vila Teixidg
té gaire sort. Primer era sindic
i Ii nomenen després un compet
i finalment Ii treuen una presid
de gran to. Hi ha males tempOr

DIU EL SENYOR ALVAREZ
LA CAMPA
LA CIRCULACIO PER LES
RAMBLES
El senyor Alcalde, parlant ara:
periodistes, en sortir de la seeT
maná que rectifiquessin la notica
s'havia donat de la supressió deis st
vies de la Rambla. Digné que se
això al que s'anava. sino; a tira
(Meció del tränsit, tant le trac
com de cotxes i carros, que pror
Tia descongestionar-se pel carro
l'erran i la Reforma. i que -*irse.
ria un telefon de campana,: de
Canaletes rassanes, rae ta.
saber tsempre testat de congest:e.
la Rambla i poder regular la e:
lacré.
El senyor Girons manifestä qut
tractava de (er -er
línies reduides fessin tratobor
la Piase/ sIe Catalunya, ti q
aquesta Plaça acabarien alguns
trajectes.

CRONICA JUD/CUR
AUDIENCIA PROVINCIAL
A la St . «/ n:1 aeaests..t h
paregut Oscar Lund Lou
:misal d'un deliele de r ,ba
en grau de temptativa, n1 a
alta conformat amb la ni
de 250 pessetes, que con: a;
na sollieitara el fiscal.
A la mateixa Seeció i
pondre dels delietes de tus.
tinença d'útills per al te
ri. va seure uIt banquet.
Mollú °arria. El fiscal li
mana( dos n'esos i un d:a
ros l major per al de fuel,
Ist indemnització, i un any
dia de presidi correccional
la linetna d'údils per al

ASSENYALANIENTS PER
AVUI
AUDIENCIA TERRITORIA
Sala primera. — Vilan
Pobresa. En Josep Palmero,
Leandre Palmero
tea
vocal
. do l'Estat.

Vilafran'ea. — Desalmen
Juan Macollo contra En Ja'
Tort.
Sala

segona. —

cident. En Lluis Balite i un
Ire, contra En
un altre.

Joan Prui

AUDIENCIA PROVINCIA
Seeetó primera. — No le
senyalament.
Secció segona. — ItniN
tat. Un oral per estafa. nortelents per robatori i ait

hens.
ment
Secció tercera. — Sud

Ire' , tralla per flirt. dispar
tata.
Seceiö quarta. — No

senyalament.

LA ietiOrrür

illsteeelliFibtibfette. • PeT -aquegt
.-eord:...e...ti* oenteltetett kie tre..
MI ealdrA estipular *1 eis sena
efeetes podran o no. ésser suspesos temporalment per causes no previstes o imputables a
l'amo, fent-se constar, cas d'adetetre's .la suspensió, el temps
màxim que caldrà que dures
aquesta suspensió i per quines
eausee l'obreraadeixeeä de co. brar llurs sajar]
d..,fu'u
l
besares et 1,41 ,3a:dar del cas
afirlcomplien" a. Tuna de les
• eondicions (11 . .saitracte per
una ale les 'pat2te,-arribant-se,
despres_reamebreu debat. a, un
arerd de les diverses representaeions sobre les indemnitzaelons de -perjudieis, acordante
- (ere no navent ras-pedal,. la
a 11.1trt que no hagués &mal lloc
a 'Pincompliment. podria elegir entre la reseissió del contrftete o ei sen compliment,
amb la indemnitzacid, en arnbdes casos. deis perjudieis. sempre que no s'hagi estipulat el
tortear:.
S'aprovaren els articles del
capítol sise. que tracia de l'aplicada, dels preceptes de la
llei a les obres de l'Estat. de la
Provincia i del Municipi.
D'acord ambdues representadone, es va suprimir Pi capítol que tracia dele Gomitas paritaris professionals.
Tot seguit s'aixeca la sessió.
DIVERSOS AVISOS OFICIALS
La "ceta" publica els següents avisos:
D'Estat.— Ammetant, que PI
flovern de Suissa ha elevat de
10 a 15 frenes i d'un a qualre
francs. .els 100 quilos, els drets
d'entrada relatius a la benzina
ibenzol per a molors, i a la sosa
cristallitzada.
De Foment.—Anunciant haver estat sollicitada, en representada de la Companyia le!
Ferrocarril de Sarrià a Barcelona la coneesside d'un ferrocarril sor andan elèctric subter
rani a Barrelona. sense ganntia d'inteeesene per l'Estat. entre les estacions de Sant . Gervasi i Sarriä. passant pel rarrer de Muntaner i passeig de la
Donan aya.
Relarid de les factures de
presentada al cobrament de
crèdits d'Ultramar. en el torn
preferent. que han de satieferee per la Tresoreria del ministeri de Finances.
Entre aquests figuren PIS següents:
Girona—Rafel Maranit i Tarrantegni. 94 pessetes: Pere Pijean Gibert. 11825 pessetes:
Enric Sunyer Ribera. 117'75
pessetes.
Balears.—Pere Marí Eseanden. 170 pesseteet Bertnmeu
Perelle Estelricb. 148 nessetee.
LA FEDERACIO NACIONAL
DEL COL.LEGI MEDIC I ELS
PRODUCTES FARMACEUTICS
La Federada Nacional i tel
Collegi Medie ha elevat al Directori una exposició que diu:
Primer. — L'elaborada i dispensar' de tots els medicaxnents, es fundó pròpia dels
professors farmacéutica i competeix a ells exclusivament.
Segon. — Essent tots ele medicaments especialitats farrnaeeutiques, la seva elaborada) i
venda 'ornes rorrespon ais
apotecatiS, ja sigui per demanda verhal , ja per prescripció
facultativa.
Tercer. — tiautoritzarie per
a la intreduccie i venda de lee

1

Use era de , les note—ha- dit encara el president—, fs molt interese
sant, »perque tracia de Tänger 1 el

especialitats, seva classiticacid. .»er determinar lea que
puguin vendre's sonso recepta,
les farà una eotnissleS formada
per. metges, apotecarts i veterinaris nonenats per la Direeeid de. Seguretat.
•
Quart. — Toles les especie}Wats estrangeres, el mateix si
són introduides celaberade.s o
s'elaboressin dintre Espanya,
caldrä que signin garantides
-per un apotecari espanyol.
qual reepensabilitat erigid ferse efectiva.
EL COMUNICAT OFICIAL DEL
MARROC
ELS RIEENYS ACTUEN
El enmunicat oficial d'avui din cl

Marroc, indicant que. s'aconseguirà
molt del que ens propnsavent
El president '-ectori ha sostingut una Ilarga conferentia amb el Uncid geneCEDITS
El Censen d'Estat ha informar fa-

vorablement el eran d'un milió de
pessetes destinat al ministeri de la
Guerra per personal sense plantilla
un ¡turre milió per a l'entreteniment
de la xarxa telefónica de Barcelona.

NOVES RELIGIOSES

sceent:

"Dia 20, zona oriental. Ampliant comunica; dable, avantguarda columna
formada vuitena "mm" meballa Tafersit. comairdarla tinent Gadea. sostingue dues llores bar amb grup rebele,
protegint replegament forces anxiliat
mis 'arel per resta tabor. Aviació
conegué front sense novetat per dos
aparells ba.xos "Guis" i "Mekor". fent
enemic alguns dispars can6 cense novelar; hidros reconegueren costa des
d'Aíran fins a Sididhris sense novetat. Zona occidental. cense novetat."

CURSETS DE CULTURA RELIGIOSA SOCIAL
El tema escollit per a la tercera
conferencia que a càrrec del recerend doctor Ramon Baucells, prevere, es donarä atad. a dos quarts de
deu de la al Casal dels Lluisos,
de Gricia (plaea del Nord, o) send
"Naturalesa' de la qiiesti6 social. —
Que s'entén per qiiestió social. —
Capital i treball. — Ramificacions i
diferente aspectes. — Causes de la
qüestió social. — Història i solocions del sistema naturalista-Iliberal.

MANIFESTACIONS DEI. GENERAL PRIMO DF. RIVERA
• Ei general Primo de Rivera, en
Abandonar la Pi-es:ciencia ha parat

— Soluci.3 cristiana. — L'Evangeli

una estoneta amh eis periodistes.
quals ha preguntat si seas havien facilitar les notes oficioses.
Unaha afegit—es refereix a l'exps,rtació de lientics i fine molt interés que es publiqui, parque succeeix
que molla gent, sense saber el que
demana, sollicita que no s'exporti res ,
pensant-se que això porra com a conseqüència deixar desproveit el mercar
interior.
Cal tenir present que si no es ven
no hi ha diners i que no s'ha de deixar cense sortida tot cl que abunda
en el país.

eee•eies

duje codi del dret social".
I.A MISSA DE SANT JORDI
Demà. dimecres, dia 23, se celebrar:1 la missa de Sant Jordi a la Catedral de Barcelona.
Oficiara' el canonge Llobera i
missa comeneari a les vuit.
Es recorta als fidels barcelonins
la necessitat que hi ha d'aquests
artes, i és d'esperar que aquest mes
continuarà augmentant el nombre de
devots que amb veritable fervor assisteixen a aquesta missa, la qual ha
esdevingut un acte tradicional.

'e>ve«,.
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BANCA MARSANS

Vaiers - Cupos - Girs - Can y i - Coles • Viales

ona-Rambla Canaleles, 2 i 4
Queda aborta la negad: 7 a~ dala
empana corresponents ala valars
seg t'anta
(mentre el seu liquid import ens sigui conegut)

General d'Aigiies de BareClona..
Energia Eléctrica de Catalunya• • • • . • .
Bons Catalana de Gas i Electricitat..
Ferrocarril de Sarriä• • .
.. •
Ferrocarrils de Catalunya
Ferrocarrils Andalusos
Lleyda a Reus • • . • • ...
Societat

Port

de Sevilla •

Alts Forro; d'Ardalus:a...
Harte Hipoteeari d'Espanya
i dele altres cupons venciment

A P orloi e Corroo ',

DIRECCIÓ TELEGRÁFICA

MAR
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6 per 100
5 per 100
6 per 100
6 per 100
6 per 100
3 per 100
3 per 100
4 per 100
5 per 100
7 per 100
6 per 100
...
6 per 100
de fehrer vinent
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SUCURSAL A MADRI D :
del Coco te de Pefi llver, n il m
acede effldeezete
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Successora 'Evarist Arnü
B \NC4. ARNU S
CASA MATRIU
APARTAT DE
Passatge del Rellotge
CORREUS
Telefon: A. 1912 i 1913
Número r..25

FUNDADA EN

1846

CASA CENTRAL

Plaça Catalunya
Telèfons: A. 631, 4620 I 4621

Sutursals a Balaguer, Berga, Cervera, tigueres, Igualada,
Lleyda, Manresa, Pui , cerdà, SoSona, Tárrega i Vich

Negociem tots els cupe venciment 1 de lebrer pie ni
EL LIQUID IMPORT DELS Q CALI; ENS SIGUI CONEGUT

La M.usica
ASSOCIAC/0 . DE MUSICA
'
"DA CAMERA" '
Avui, a al nit, tindrà Iloc el
cinquè concerta de l'Associació
de Música "da Camera", per al
qual han vingut expressament
a 3a nostra ciutat l'il.lustro
lintsta alemany Adolf Busch,
andel) el', sea constant collaborador, l'eminent pianista Rudolf
Serkin.
Ea programa d'aquest cancera est Integral per les tres
sonates; en mi mejor, de J. S.
Bach; en sol mejor, de Brahms,
i en mi bemol major, de BeeD'oven.
Els •magnIfies anteeedlente
que horn coneix deis dos repu•
late artistes i J'excrete/4 qualitat arlIslira del magulla. recital de soztales, donen a aquesla sessid un parlictilar interés
per als devots de la bona música.
L'entrada a aquest corleen
estä exclusivament limitada als
socis de l'entitat orgapilzaidora.
TEATRE DEL LICEU.—"EI
valles de la Rosa"
IntInbiablernenl "El (mentid'
de la 110S/1 " ha constitint
dels exits mes brillante i legitims de l'Opera moderna. L'obra de Strauss, perd, continua
essent discutida imitilment. Els
uns no perdonen al famós compositor alemany la banalitatexcessiva nalguns fragmenls; altres, en canvi, valoritzen rimora atenent-se principalment a
les escenes de delivat hiriente i
de rica i admirable expressidi
orquestral. No obstant, "El cavaler de la Rosa" atrau nombres públic al Liceu i contribueix a imposar una estética
mes refinada que la que fins
ara hacia privat; els detectes
nie la partitura i del naire
(aquella grieta pesada. indigestan.) san com un parany
per al públic, fàcil dins la subtilitat creadora del gran mese,
berlinès, sempre renovada i
sentare prometedora de szzrpreset.
"El eavaller de la llosa" ohllague aquesta vegada una interpretada ben acceptable; els
artistes que hi prengueren parl,
però, no PllS satisferen tant coro
ras que estrenaren l'obra, els
quals ens han deixat el record l
d'una execució model, dificil de
superar.
Sobresortf .principalment Pe3ement femení: la senyora
Wildbrunn, que cante ti mb gust
exquisit la pait de la Mariscala; la senyora Marrher-Wagner
(de la qual recordäveh una admirable interpretada del "Quezulzin" de "Les ndzees de -Fígaro"), que donà saborosa gräeia
al feliç "Octavi", i la senyora
Jokr, artista debutant .al Liceu.
que posseeix 'ruta bonica veif,
no gaire extensa. i latnhe iina
gentil figura; es féu agradar en
la part tic "Sofia", vestint anib
gust el personatge.
El Barli Ochs fou interpretat o meter dit ematat pel senyor Mandevarda, el qual, mes
atent .5 la ven, no arengue gran
cura per doner relleu a la torta comicitat del seu paper. En
canee el senyor Wiedemann.
sota aquest aspeele s'excedí en
el personatge "Eaninal", desentonant en el ronjunt ele sens
insistente gestos de titella.
Les senyores Willer. Zannrdi i senyors Ruin], Gallofre i
all res es maní ingueren P»
terme diseret.
La direeció d'escena a duree
del senyor laidwig-Horth, hastant acurada.
L'orquestra fou dirigida pel
mestre Otto latemperer, el qual
posb tot el sen interés a posar
de ielleu el dindunisme i riqueea de niatissos que posseeix la
partitura, iteonseguint-ho P II
llena part. Va 0SSPI' cridat, a la
II elja escènica al final de tots
els teles, en unid') del comidita
dele principale mit b'n'prets.
El teatre es veié coneorregut
COM pugnes vegades haviden
vist en la present temporada.

CAMBRA CUIRASSADA
TARIFA DELS COMPARTIMENTS DE LLOGUER
(COMPRES 1.. IMPOST DEI. TRESOR)
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•

AlOri•
12

A

18
0,
lia ea •
31

Amplarla

Fondea.

20

56

20

56

CAPACATAT
decid-Detrae
quadrat.
14,762
21,800

41• .56

44,173

¿1

56

74051

E

to

. 41

56

96,163

E

59

411

158

139,272

TERMINIS
trimestre
semestre
any
trimestre
seMestre
any
trimestre
semestre
any
trimestre
semestre
any
trimestre
semestre
any '
trimestre
semestre
any

• TITITARS
Un
Dos
Tres
Pessetes
10
14
22
15
22
36
20
32
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30
50
75
36
56
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50
70
120

17
28
51
21'
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79
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43
81
36
65
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61
120
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101
198
371
132
248
474
189
348
677

Direcció telegráfica i telefónica: BANCARNUS

CRONICA SOCIAL
EL PATRONAT DE PREVISW
SOCIAL
En la (terrera sessiö celebrada pel Paf ro nat de Previs Id Soria) de Calabuiya i Baleare, sota
la presidende de N'Albert Bastardas, S ' eXa III ¡liaren lee dalles
que neme, (melificar d'un
veritable exit la implantada en
agitest territori del Subsidi a la
Maternital, del qual en gambaxen, una volla arribat el cas,
lotes les dones que san inscrites en el Regiin Oficial de Rete
Obrer, i tenida en compte tes
palpitacions del sentir popular,
l'educada del qual en les altes
virtuts de la Previsió, constiluda part 'de la tasca que eetä
encomenada a aquest. Patronal,
prengue record de dirigir a
l'Instad de Previsió une enraonade exposició sollicitant
que procuri articular en Paca
tual reglamentada del Subsidi
a la Maternttat i desenrotllarla oportunament en la futura

organItsacid tecniea del Segur," EL DARRER NUMERO DE LA
l'aspiracloY de que Pesmental.
"GASETA MUNICIPAL"
subeldl es 'rail 'eximido a la
A l'Alcaldia se'ns ha facilitat la
dona de l'obrer, ja que quan
ella no assistelk ni a- la abriga següent nota: "La Gaseta Municipal que s'ha reni • a l'obrador, la seva tasca
d'esposa i mate deu tenir-se en partit al públic darrerament fa refealta considerada i tal vegada rencia a l'any anterior. Esti dividida
mot per damunt del que en el en ducs parts en la primera es deregint de producció representa talla tota l'actuació de l'Ajuntament
anterior, i en la segona la correspol'esifore material.
En l'esmentada reunid pren- neta a l'actual corporació municipal.
Constitueix aquest índex un registre
alteren poesessió del cärren
vocal d'apresta Junta ele se- de veritable utilitat, en el qual consten
tots
els assumptes referente al Muninyors Manuel Surigue I Joan
Duran, designats clarrerament cipi i pe l qua: es troba ami) tota facien concepte dii piltre I obrera litar, només sabent el nom de Finteperlanyents a la Comissió pare- ressat, a qui afecta qualsevol dels destäria nacional en representada patxats l'any darrer. C9nté,
marcix, una indicació de les sessions
nie Catalun ya i Baleare.
E e Me:pelearen gran nombre celebrades per l'Ajtmtament i la Jund'assuniptes en trämit, consul- ta Municipal, deli ateza del despatx
lee. I expediente i ton nnentent oficial, proposicions i diclamens coeper al earree sreretari hnhl- responerits a lea Comissions permalitat d'autiest Patronal el ea- nents i especials resolts pel Coasistomayor Antoni Cassany Estire!, en
ri, a les qüestions despatxades per la
sus!ituriol del eonvor Manuel
Comissió nie Govern i aprovades per
Maria Calzado. que ha passat
l'Alcaldia, a les RR. 00. emanades de
a ocupar el eärree de secreter( la superioritat i que han aparegut a
do l'Oficina de Regim Oficial de la "Caseta" de Madrid i al B. O. de
Bolle .01-m a r Ilbligatori, en la
la provincia. i. en f;, a tot alli., que
Caixe Colleberailnre Tm-peste fa referir/da a la vida del nostre
(ente.
i que ha publkat la Gaseta NfuFinalment s'arordä inleneifi_ nic:pal."
car la divulgaciez deis avantali abast dol Segur Obren
Oblientori i. per lant, haver-se
ruesishenlat amb eatisfaecia de
Ittc'emferez ecia SPI1P^ turntest
1 PVIMENT MARÍTIM
lema donh ei senyor InC Vila
Ortiz al Patronal S. E. det
Poblet, el dia primer del cor-

rent.

CRO N ICh U, CULTURA
CONFERENCIA DWELSHAUVERS
Dijous prznxim, dia 24 del nace
correr-d, tindlizit liode de set a
vial, a l'Instara Francés (338,
Consell Cent!. a dime del
senvor Dwelslintivers, una ronferiule!a peblica sobre Pi tema:
"La ¡florete franenier contemporaine".

Les sardanes
NOTES A L'ENTORN DE LA
INTERPRETACIO DEI. CAVALLER EN AMORAT
II
Henn dit que en "El cavaller enamorar" hi hacia una part épica, una
i una altra
En els curts els instruments de la
cobla s'agermanen que sernblen
de sol, talment com si cantés gestes
d'heroi. Es el cavaller que va pel
cami abrupte, ple de penyals i amb
un estiraban engolidor on hi retruny
el ressó de les petxes del coreen. El
cavaller fa cand per la muntanya
amb la companyia de les graos roques i sota d'un ce, intensarnent
blau, recorda i enumera les seves
gestes d'heroi, les repassa, säborejant-les, un guspireig als talle, un mig
somriure als Ilavis; recorda l'estor;
geganti per vèncer un eneinic temerari, el gest generós auxiliant un terrero) desvalgut, la cursa tolla perseguint un enemic fugitiu, l'oració
resada al ium de l'ermita del xiprer
esqueixat.
Els seus ulls brillegen, amb el
Ilustre dele herois, la seca boca es
ring bada ami) la rialla dels infante.
La natura, les penyes enormes escolten la seva narració; (Mil/ seguit
de gestes; quin devessall de proeses
per oferir ecos un'rosari a la donze-•
Ila estinunla!
Seguim el cavaller en el seu cami. De solne el cami muntany6s acaba (Ilargel; una vall inimensa des
del cim s'ohira, engi i salita la verdor del calup d'usercla i els negralls
del:: ;abres ilorits curan.; d'ocelle refilaires, al bell mig un poble
col, el campanar dibuixant-se ettlaire, la casa pairal de la donzella estimada; mcis primaveral, placidesa
rierol esmunyint-se, quietud agradivola, remoreig de (tranques i
canyes movent-se.
El cavaller canta una caneó d'amor; come/tea quieta ment a pleret,
con' un sospir, s'anima, s'apassiona,
s'ablaneix; I'oreig l'imita, rocen l'escarneix. El cavaller calla per dalt
la collada el vent canta una caneó,
reminiscencia de les gestes heroiques. La sardana tineix.
blanca aclarir una cosa; de quina
época aquest cavaller? De l'edad
medieval?
Nosaltres creiem que es un caraIhr etern: a totes les ruhat tui ha hagut i sentida que Id ha/ni enamorat.s.
EN JOSEP MOLINS
Ha mort Ett Josep Molins, de Santa Colom de ', antes. El seu nom
era prou conegut per la seca tasca
sardanista, autor de nombroses serdaines, feia temps que tocata el tromhó a la cobla La Principal de Santa
Coloma. D. E. P.

1) I
SOBRE EL PROJECTE D'AleenNISTRACIO LOCAL
Poden' assegurar, encara que a
juntament no se nhagi (lit res, que el
secretari, senyor Planes, i els principals cape de secció mí!, a Madrid per
informar respecte al projecte d'administració local, del qual es parla que

serä aplicar molt aviat.,

VaIxens entrats
Veler labil "Carminina". de Bastia , ami, carbó.
Veler italiä "Ada", de Siniscola,
•
amb carbó.
Veler italii "Ninnetta", de Marina di Carrara, amb marbre.
Velo italiä "Italia'', de Viarregio,
amb carbó.
Velen italiä "Limite", d'Ajaccio,
atril) carbó.
Vapor espanyol -Rey Jaime II",
de 3fahó, amb càrrega genera/ i 42
tutssatgers. Amarrat mol' de Muralla. Consignatari, Amengua'.
Vapor espaeyol "Conde Wifredo", nie Pensacola, amb carrega general i t8 passatgers. Amarrar moll
de Baleare Oest. Consignatari, J'UdIMs.
Vapor alernany "Gerda", de Can(Bit, amb carbó. An:arrat moll de
Ponent.
Vapor espanyol "Infanta Isabel de
Borbón", de Buencle, Aires i escales,
amb càrrega general i 197 passatgers. Amarrar tnoll de la Barceloneta. COnsignatari, A. Ripol.
Vapor espanyol "Colón", de Castelló, amb càrrega general. Amar•
rat moll cl'Espartya 1A'.
Va l mr es n an V ol " Terranova" , de
Gibraltar, antb peix. Amarrar moll
de Llevant.
Vapor espanyol ''Villareal",
Valencia, amb càrrega general.
Amarrat moll d'Espanya NE. Consignatari, Companyia Tranenterliterränia.

Vaixells sortits
Vapor espanyol "María Mercedes", de Sóller, ami) càrrega general
i 4 passatgers. Amarrat mol% de Baleare O. Consignatari, Gilabert.
Vapor espanyol "Rey Jaime I .", de
Palma, amb càrrega general i 56
Passatgers. Amarrat moll de . les
Drassanes. Consignatari, Companyia
Transmediterränia.,
Vapor espanyol "María Dolores'',
de la mar, ami) peix. 'Ainarrat moll
de Llevant. Consignatari, S. A. de
Pesca i Navegació..
Balandra espanyola "María", d'Eivissa, ami) garrotes.
Goleta espan3;ola "Angela Mafia", d'Alacant. amb càrrega general.
Vapor espanyol "Juliana", de Car(hit, amb carbó. Amarrar moll de
Ponent Nord, Consignatari, Villavetcii la.
Vapor etpanyol "María Mercedes",
de tränsit, cap a Cette.
Vapor espanyol "Rey j3illie I",
anib citrrega general. cap a Palma.
Vapor espanyol "Rey Jaime II",
amb cirrega general, cap a Malló.
Vapor noruec "Brand", en Ilast,
cap a Valencia.
Veler italiä "Renato", en hast,
cap a Marina di Carraca.
11111!1111111!NE11111 n11!;:(1n11l1MTC11131Mir
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La

Publicitat

EdIctó Setmanal d'Esports
publica extenses infortilacons

sobre el
CAMPIONAT DE FUTBOL,
CAMPIONAT DE CATALUNYA
DE CROSS-COUNTRY,
CAMPIONAT D'HOCKEY,
CAMPIONAT CATALA DE
RUGBY
Pilota basca, Rem, Boza, Auto-

mobliisme, Ciclismo, etc., etc.
Nombrosos /paveas
La mes completa informaciú de
Catalunya
6

gran päi n s

10 Cte.

ATLETI8111E

(Extractat de Meció Set.
mana( d'Esperes.)
EL CAMPIONAT DE CROSSCOUNTRY A TARRAGONA
Organitzat pel Comide ProvinciaLde Tarragona de :a Federada Catalana deAtletisme,
el Club Gimnàstic, sota el' patronat i control del Consell Federal, va tenir Iloc ahir a la vena Ternero el campionat de Catalunya de cross-country d'enguany. prova que tanta expecta
cid havia deseerlat entre els
nostres prineipals cerclem
tetes.
La cursa, organitzada ame
iota cura, va obtenir un exit
cense precedente en els anafe
esportius tarragonins, marean,
a l'enseries ira fila molt digna
de tenir-se ell cumple pel que
respecta a gratis organitzacinne
catalanes.
Verament que la gran imponhuela del campionat, on (zis
millors crosemen de Catalunya
en Huila franca i noble es disputen el I114 prenat troten, la
mds alta distinció dintre de l'atletisme, merrixia per cert una
tan perfecta organitzacia. Pene
es el cert que Pis entusiasmes
esportius de Tarragona, superant-se a si mateixos. han sabut portar-la a cap sense entrabarce, pel qual motiu els felicitern (oralment.
A la crida reta per tal d'ohtelar el nreessari ajtit meral i
meterla], seame din quo ha
post tot Tarragona, pregant-nos
(z is organitzadors que vulguem
fer-nos ressee del eell agraiwatt.

Tanibe 1.A PUBLICITAT (Ediene d'Esports) ha volgut col-laborar en la ~enea (le ! e l seves
forres a la marta preve , con• eedint una modesta Cena que
ha guanvat el neafit Ojeda.
ELS RESULTATS TECNICS
L'ordre clauribada a la meta fou con] segueix:
Elassifie.acia genera]:
1 Miguel Palea. Barcelona. 38'46 in.
2 Joaquirn Miguel. Espanyol. 3901 in.
3 Antoni Gräcta. Espanyol.
39'20 m.
Pere Arbulf. Espanyol.
5 Manuel tentie, Espanyol
6 Lluís Planell, Europa.
7 Francesc Don Esnanyol•
Conrad Vinade. Ezirdena..
Joan Rosae , A. Sabadell.
10 Joaquim Sors, Europa.
PROVES ATLETIQUES
Despees d'ésser donada la
sortida als crossmen. el: Mieles del Olub Gimnàstic Llorens,
Bem i Nin intentaren batre els
records d'Espanya do llanez aments de pes, javelina i martell, aconseguint brillantment
els dos primers el seu objecte
en els Ilaneaments del mere
ter i la javelina, respectivament.
Les noves marques obtingudes pels simpätice elides larragonins sien verament espleedales, com pot apreciar el 1 n ',•
tor:

-

Javelina.—Bru, 44'1 metres.
Becoril d'Espenya.
alartell.—Ltorene, 32'02 metres. Record d'Espanya.
Rebin els nous record/len la
nostrzt felicitada.

FUTBOL

EL BARCELONA B.eT ,EL
SANS PER 2 A
Ea que el resultat significa una
mama per al Barcelona, o una tarda espléndida per al Sans? No, palesament no.
Encara que descartem l'evident superioritat dels blau-grana sobre Ilurs
contrincante, hem de convenir que
als minyons de Sans no els manquen elenients ni entusiasme per len
un paper brillant. Alai va aconseguir-ho en la partida d'ahir, partida
noble i heroica per al tercet dejen'
cm del Salte; de veritable revelació
pel que toca a Samitier, Carulla i
Planas.
Deis altres, poca cosa podriem dirne: Pascual, poritits vegades va intervenir; Sancho, no ho em; Torraa
Iza, no s'Id va escarraear; i Blanco.
Cella i Sagi emprareu un joc
tic, ineficaç.
Quant el Sans estnentarem, en primer tenme, Pedret, que un cop més
es revelä el formidable' porter que
tant honora l'equip de Sans. Les seves classiques parades i acurat estil
l'oren llargament aplaudits ett les seves intervencions.
L'ESPANYOL VENÇ ,EL SABADEI.L PER 2 A o
El partir d'ahir va esser d'aquests.
Gairebé no es va veme cap jugada
dc conjunt que danés la sensació d'un
equip que s'imposa al seu contrincant.
Ten quedi reduir a jugades individuals, algunes ben notables, pecó res mes.
Mantes ocasione varen presentar-se
tant per tun com per rahre bändel
per macar, iteró totes varen esser desaproiitades per no entendre's els jugadors, i daquesta poca coordinació
els que mis en pecaren foren els deiensors del Sabadell, als guata es veu
que la continua renovació de jugadurs
i de Roce ha fet estralls en l'eticicia
de l'equip. Per això is de desitjar
que arribin a conjuminar un onze definitta que a força de jugar sanare

•"`,77,-
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de 1924
mateixos einstitueix.in el -factor
pertant (itte havien estat fina ara
Boiles del Campionat.
Eucara que no d'una manera absopOt afirmar-se que el domini
•
„cpart gue a la primera part a l'Esa la segona al Sabadell. però
ly
niN ca de compenetració a qué ens
en1 referit feu possible que mentre
desea:mitaya una atan a una porta
eterminada li tos fácil a un jugador
bandol assetjat fer-se amb la pilo, gonvertir-se d'atacat en atacador.
.EUROP A BAT EL MARTINENC PER 2 A o
De tots els partits d'ahir, potser
dc ju g ar l'Europa i el
art:I: Tz era el que menys interés
,pertaNa quant al resulta:, pe: tal
tedv m el creia completament favorable a l'Europa; no obstant, el
que 00 juguessin alguns 'Imns deis daquest ens féu esper,r que,
,sent- se el Martínenc, ens aria
-esmc:ar un partit competat i no
a aren' pas. El Martitenc.
• - H, una voluntat i un urai,
.7 , . assoli desconcertar els
.ris. exercint un mar , at deprimer temps. posan; marten perill la poeta dejenlaumandreu.
i a ben segur
gda
el treball formidable
tiarrobé, els entusiastes dels
':aurien pogut tenir algmi
errr•
l'.rament la davantera marestigué pas massa afortue aprofitar les innombrables
tT• marcar que tingué,
del molt joc que des7. els seus mitjos. Al según
coses canviaren; l'Europa,
.27
juga molt millor.
cl Ilartinenc semblava esprodui el consegüent docamp:ons. que. més practizs
• :s contraris. cabreen cons-erDe tota manera, el Maruna bella partida. molt
o d'aquests último temps.
- que encara podria torci que fou.
..7ENÇ 1 El TERRASSA EM-

PATEN A UN GOL
va jugar-se a Sant Andreu
aeuet partit que, cont indica el seu
ion extremadament dur i
\ veme, volent refer-se de la
re ta del diumenge passat
7.1¿• ;ic, demostra tot cl que
va! quan de sarvar l'honor calcut es trac:a. Alee, peri,, no co pre1 ,as complet: la seva davantc-. e ei'. "reforçada- per
..län . nr., a la primera part. llague
eser modiiicada en comencar la
,.a meitat d'aquest partit. La
emprada ahir pelo avencis,. ton gens eficac per al bon rede la seva actuació, car haren de Iluitar, contra un equip
i disposat a guanyar bé i lea: Els de l'Avenç. ell canvi,
pas pensar aisi. car
•;,;t part tots ells executaren
e'.
- tanda de passades (Intentes,
a interrompre el partit di-.- . garles per lesione, mes o
causades als nois egaTi
A , nests casos s n',11
mes. i creiem molt sineeraperjudique!! greument la
T 7 esportiva que ha (le regencontre. no solament de
He ja de per si. sitió en tots
ti
7;S que tenen la pretensiO
ro-oefo• erar la raca humana... Es
•:0 s'acaltin mireste, rivalii (11 , Club .„I Per dalotes aquestes mentidencies,
:e gent se:1Se cervell ni cer,
t ,u la dignitat esportiva, que ens
tSr7y:, a estimar, C001 a cempany,
tr.r lo elemento que activameM
un club, sigui el que sigui...
JI l'ITER ES BATUT l'El.

;HACIA PER 3 A
-..ünc nitre no revesti, per, la imn. -thela que d'antuvi semblava fine
f'o • tenir, fent-se un joc pee
in tota la primera part i en
na de la segona. Amb tot,

hont pot qualificar-lo de partit irre.
guiar, ja que les alternativen d'anim
i de decatment ¡oren bastant marcades.
El darrer quart -de joc i (plan el
"seore - era favorable al Gracia per
tres a un i al Júpiter li mancaven
dos jugadors, aquest adopta un jec
tapid i ple (l'entusiasme, que constituí un dels millors moments del partit i feu aconseguir al Júpiter la recompensa de rnillorar el resultat drith
un nou gol.
Aquest encontre peca de dur i bona n'ostra en tenim en llover de retirar primer Reyes i després Ventura per cansa (le lesions sofertes. A
l'àrbitre li mancaren energies en el
segon temps per evitar totes atinesten coses i encara, potser, les afavorí
amb algunes ocasiono, que sempre
ein, lamentables, però que de vegades no es Poden evitar...

BADALONA. t; ATLETIC DE
SABADELL, o
El resulta: mes lògic i més d'acord
ami> el to del partit. hauria estat un
empat. Els ataco de l'Atlètic a la
'Irintera part foren perillosos, peró
tant aquest equip con, el (le Badalona
estigueren mancats de cohesió i en general el joc fou molt poc interessant.
L'única jugada d'emoció bou el gol
obtingut pel 13adalona a conseqüència
d'un córner molt ben tirat per Tejedor ,que Bau recull i passa a Martí,
el qual molt bel/ collocat remata. senoscgu:nt el gol que havia de donar la
victäria al sea equip.
ESTAT DEL CAMP/ONAT
DE CATALUNYA
GRUP A
G. E.
770
8 7 0
630
7 2 0
7 11
J.

Barcelona
Europa
Espanyol
Sabadell
Sans
Martinenc

7

01

GC. P.

I'. CS.
7 14
o 23
1 34 12 14
3666
5 9 18 4
5 12 .20 3
6 7 28

CRUP B
8 5 2 I 16 9 12
Terrassa
7 5 o 2 15 10 10
Gracia
o 8 7
Avene
7 3 1
Júpiter
7 4 4 3 12 to 8
7 2 1 4 4 8 5
Badalona
8 1 o 7 5 16
Atletic
Cal consignar en el Grup A que
a l'Espanyol li manca jugar el partit amb la l'nir", Esportiva (le Saals
per completar la primera volta.

RESULTATS D'ALTRES
PARTITS
Crup A
(Segons equips)
Espanyol-Sabadell, ,3 a Cl.
Barcelona- Satt, 2 a o.
Ilartinenc-Europa, a a o.

T

Grup B
(Segons equips)
Avenç -Terrassa, 2 a 1.

Gran Teatre del Liceu

Gracia-Júpiter. 3 a 2 (no s'acaba.)
Atlitic-Badalona. 1 a 2.
Grup promoció
(Llevant)
Andrettenc-Poble Nou, 1 a o (no
s'acal•ä.1

lloro-Llevant Catalunva, 1 a o.
GrailolLrs-Racing Club, 3 a 2 (no
s'acaba.)
(Ponend
Samboia-Hospitalenc. 3 a 2.
Atletic Tur, ", -Santielittenc, 1 a I.
AUTOMOBILISME
LA CURSA DELS "AMATEURS - DE SABADELL A
L'AUTODROM
I.a cursa. el comeneamcnt de la
qual estnva anunciat per a les deu
cn punt. ha comeneat amb un !lenger retard: a quarts (le dotze.
A aquella hora Iti hacia bastad
públie. a l'Autädrom. i adhun el nombre (le vehicles era me s gran del (late
calda esperar. L'afluencia (le gent,
pel que havem sentit dir als mateixos organitzadors. ha estat te, exit
d'aquells que sorprenen a la mateixa empresa.
S'han arrenglerat 'per a la sortida
els segitents vehicles:
1. Buick, l'arel!.
2. Hispano. Feliu.
3. Diatto, E.cobet.
4. Stinlebaker. Trapero.
cursa va ésser una cosa guinclocal; tots cts del
hé
públic es coneixien entre ells i
hm gran part ,l'aquest darrer coneixia els conductors i inecanic3 per
Ilur nom de fonts, la qual cosa setobla que doni cert dret a cridar i a
voltar els cotxes aixi quo han arabat alguns, sense pensar que encara n'In havia un qtte havia de fer
den o dotze volteo per poder-se elassificar.
De tota manera la intenció es lloable i caldria que altres grupo o altres ciutats de Catalunya segui,n1

l'exemple de Sabadell. Tret de retrete produit per l'accident d'En F eli tt -sobre d qual en els primers
moments la noticia ha cstat exageradament empitjorada-els concurrents han sortit força contents.
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1
Per
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ala,

RAYNARD, S. A.-Tallere, 35

dimarts, tarda. a leä cine.
N'agilitar vermut popular.
Entrada I humea I N% i•••••••••ta.
Fsit inunens de In, tragedia (va-

mor t viiesa• en

.******»04.64444444+0+.4.

CONCERTS

1

Avul. dImarts. tarda 1 1,11. grans
nrcerfanir,, lor,
pelliru.
le. Sastre i 1:crol 1 Elixir trenaformalor; imteressant nim El que
dein en als anYsl ay J ornad a rle la
roloä.al pellieula Els misterio de
Parlo, segun% la 'inmortal obra del
g, 3
CtlOen, sac: eh grandios einedrania Contra la Dei humana,

Asuc i.aciti littisica tioura

eiregedelgeireeMeMPedmermeo

bruna. thnterre .. . tara,

yell+t-e-d-S++114+044+oema.44.

EL PARE PEDRO

Palace Cine

.Avui. ilimarts. larda, inau4+11.04...-94.48~11.41~5.11444•11+

ella Paila. 2 possrl es. Dolnd

fTeatre

deis eantarils Tana L'una,
'gimo ga

J
4 0,1.. n IITTIOrt .. .

MARUXA
I

Nil. i

Teatre Català Romea
TelZlion 3500 A
diroarls, tarda. a les
'inc. a Eme)) Immilm. 1.a famosa comiulia ( 1 .. I'liongar;),:
Tillt o

MODES
per a senyor i senyora
la • celebre

dimart2, larda i nit, graus
programes. 1.:1 rorrnosa comedia
Les entremalladurce do Tonto 1,,
ah, rttde, pol`11e , Elixir transformador Sastre i heroi; el rinn
,, entanentai El que deizen els anye,
fYjous, eso'. na de Milla Venus.

1• 01,00 ab l'un • n....

a 1, den. Etat e•nreilb5, (ir 13
g randin-a n'll , fa (1c I • er:adle. e,i
anal quadrin.
VELE I NOU PALACE-REVUE
al ,,i. ,q, sui.• 1). ,,ad ,.. .0,.....
.
ELS NUVIS DE LA MORT
..t.r1,10.01./I I CIPPII-da,
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II ” '

1,,
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I! 11.111-Pit...
o NoE, . E, iiNii511•..
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1

-~~44444444~444.444
TEATRE POLIORAMA
Companyia de Comedias t

rompa-

A511i. dinurts, torda, a les
p ina, rnattni ; e poptiini:

ARQUES

DR. M.
C

71 :14TRrc

ennta lver Un ,enyor vial.
lant Ile niereeria i n er
catalialio a, a 11 d'eniregar-li un pella
inostinart a roinläsId. Eseriure a 1.A PCWoll 1T

DESITJO

TORRENT, DENTISTA
1P,a, I

3 a 7. Prell,

codemi

631 prens:
roo 1 ‚‚'71

M'Unen. ,

LA FIGLIA DI JORIO
P rol

isla.:

Butaca. 7.n lies s n10 , . - Donia.

Marionette.
I
Diiendres, II pespescicani.
catori d'ombre. 1 . :s despatxa
'a

III

Charlot).

.,-;t444-4-•4+6444+64444+.44.

1;./ n 1111

Diana - Argentina
Excelsior

Teat re Barcelona

Atol. (11111.'ek. (piada ¡orna
Eis misteris da Paris, Els
railions del trust, El que deixen
els anys, Elixir transformador,
Sastre i heroi.

Companyia de comedias
ADANI17,_(;()NmI,Ez

LLOTJA

I

Aviii. itimarts, larda, a un
quarl de sis. Exil. • extra(JI al del drama en ..ers,
PD irmi -aetes i un opileg,
de Iduis ForiMn.h . z Ardavin.
El bandido de la sierra
21 11. a les dett. La formosa
cota. ilia en Ices actos, de
Mil/Hiel 1.11101,- Ilivas,
LA MALA LEY
--- - ---- -1)..inä, M'operes. larda. La
trata ley. NO. La casa de la
Troya. - Dijo'' ' . benefici
dr la primera actriti Anneta
Adamuz.

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou
Avui. (lima rt Cal assegurarsc. Parr.plincs aprenant de fearoe, me,-.; colla dels somnis, La
novel-la n'una serventa, Els mistens do Paris,

•

BATEIGS
•
DINARS DE CASA t

1

---

DIVERSOS --

Madeedelem,e44444441MMR4." •

EXCL1SiYA DE HENO
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ta

I^ II
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JIM w ORAN contra PERE AA.:
1.0eabuts prafer..nts per a fu •
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Es reben avisos
4:1:N
Cal rer de Sepúlveda,

1:7,

pral., primera: telèfon 361 $ A.
SUCCIISAI.S
Passeig de Sant Joan, 95, pat.
Telefon 203,7 G.
Cisell', 169. 'relefon 3a27,
Carretera de l'Hospitalet -AlpOsits. l'elefon 529 11.
Francesa Giner, 56, tenda
(Gviactai.
Carretera de Sans, 135, pra-4

mer. segona.
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MENJARS A LA CATALANA
ESPARTERIA. 6-VIDRIERIA, t2
Telefon Eine A.

CASAMENTS

PER QUE CAPiVIAR CVEZ- .,
FOSA? \' ,d. ,. • • 1,? t de EL, 1
BARBEI: AL PALAU, per
sloe) . (lardo) ;. gerniii ,I,

Vera Vergani.

1111, La

•

Mercat-Transcorregué la sessi6 d'ahir amb regular animneid.
igual P pret.( (Paquest gra. essent-ne les vendes mott reduides.
Ferinee.---La vend t d ii iiiestes tambd pne animada; les oferies ei g11111110D a preus mes . (enes. que diem paseata.
Despulles,-N0 III ha ranimaeid (Nitres dies. Les ofertes son mes nombroses i la part ronipradora os' troba quel.
Co rn rnAs retrela.
i-duides per aquest genere i millIor disposició per la part compradora.
ala altres silletas amb poca variació.

lai HA tul C37:1 EL TR7.BALL, EL 000 PCL!CIA i t
NOVETATS UNIVERSAL,

a

Coinpanyia Darlo MG-

les

FONDA simori

rrIgare.esio generes':
---

Estrein de A TZ.T GA.
uid I; 11-iiil: NO
'
Lo?, ji,''‚-H

tiermatulah: cobra re-

Escrlure a LA
;11111 , paIll
PC hl IcIT %Lo_ mitn. _210.

Plunill.AM.A .1.1l'Iti.A ESPECIAL. per (,ilúria Swanson,
Iteln , Daniels i Thoinits :51,i.
gltan;. luxe. ;Lo i belle....).

Teatre Catala (-lomea

oculista. Cuen•
NADAL 'radia.
2. me 4 a

5

QUE CANVIAR D'ESPOSA?,

444+11144n4444444+0+114444.

Te1)4011 3.500 A.

Can CULLERETtS
4:w...en. 6
Talléfon 2 0

11•11.22

es

.1 01 11. d/1111111.5, el g°24•1
e• Xli .10 la timiporada: PER

i;.•(•

I LA SOMBRA QUE PASA

VIES URINARIES.
i p t.

El millor saló
Les milors peLlicul

LOS EMIGRADOS

a 1132 n1111111. Circulare. Tret
c a 1 E.L7 4ueclons del francea 1 en.
;lee rlont . Sitl 1S. Trienio . 4525_A.

PEST , URAN.1-;

.44•044.•4.0444.44444.4•44.4-•

col- ISFUVO
TELEFON 3535 A

honor i benefici
Tudela: Estrena de la coiii n, ,ita en I res ¡tetes

CASA RENE

poluncla A1 n 31,1 de sane, orina
/t'inda Vet yersitat, 5. PoliclInica.

-e.8444.44444+6.44~444

Yo gallardo i calavera

oDirg

pianista
Magnific recital de s o nates:
BACH ulsi major
BEETHOVEN )mi bemol) Major
7•
BRAHMS , sel major)
Exelosivament per ale SO.
C. /S.-AVIS: Les reatan-acions referents a ihviiarifen:, han de fer-se de
a dotze d'avni, al local -social, Passatge de sant
sep. !letra- E, per escrit
precisament.

nada . La força d'un amor, I • riigrama %nula. Contra la Ilei tumuta; Lluita Ce partas; la casa
do's mil terr7trema • s. I I IIIII,. P o - .
11,,-, La Loamote, II "ornada;
• Amor quo toma; Per un pecat de
cobejança; El me g cosi, t atares.
i
, .-....... -•.......5-.. e-e-g•-•.-, .-1,-.. e-Ir, a e,"

iiivendres. 25. funoi.í

rat ,Os des de 210 pes, etes. quid° 10. onalse.
lineelOr.

artisteS
ADOLF BUSCH
violinista
RUDOLF SERKIN

I'.3 n su. d'alarte . La Loupicte. 1 i0r -

Nii. a Ir• ,, don. p,,toilar:

NO! I q t • 11. 31:1110f1'11.

DIVERS ES

Monumental - Pedree
Walkyria

LA COPA DEL OLVIDO

a 0'50 pessetes ;es deu primeres paraules i a 0'10 per
cada una d'excés

AVUI, dimarts, al Palau
,1,-; la Música Catalana,
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...1„11.0). 1,,,,

Nit, primera de les sis finiques
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GRAN SALO DE MODA
PROGRAMES BELEGTES
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EL PARE PEDAÇ

NAO

Aria, dimarts. prngramg
collidissim; senipre les malora
produerions: La torre de Ratle, 8 1 última jornada; Risilla..
de la vida, drama per Viola Dana ; rot un cavaller, corned.a
drarnafien per William Rosseil:
Preceptor d'última moda' .esmira; Eta amor' d'una «dual,
dues parts • 'de' gran' bron:4.-Dijous, tot estrenes.

Ossi eswania; Miseellmla Pothg;

Un marit 011110a. Kioto, estrena:
Amor d'antany (ArtIstes As2ociatsi.
A, la', l'estlevenlinent l'any. Me.
muy ettt musical /101 mesure Vives

Nil.
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GRAN LIQUIOACIO DE TOTES [ES EXISTENCIES
Reatitzaciú de grans parlides de Camusses
Astracans, Velluts, Flassades, Teixits 1 Coleas

p

PREUS

DE

RECLAM
Teixit superior color sòlid
Ptcs.
Ras cotó per a folre
íd.
Poloneses angleses en colora
id.
Mel:salina seda, toa cm.
id.
Gamusses tot llana
íd.
Crepe per a tovallons i labors, 7o
centímetros.
íd.
Crepé per a tovalles, 170 cm.
id.
Flassades llana camera
id.
Flassades llana matrimoni
íd.
Llençols monja
íd.
Mitges seda costura
Sd.

Ptes. .005 un.
.
Mocadors novetat des de
íd. o'so
Flassades o tó, des de
Tovalloles russes iones, des de íd. o'bo íd.
id. 0 '55 íd.
Draps cuina forts, des de
M. 0'65 íd.
Tovalloles rusnes per a nens
id. 2'95 íd.
Canica
Id. 695 íd.
Bänoves monja de tots colors
Joc taula (6 tovallons i tovalles) Id. 695 joc
peca
íd. 13
Angelina bona qualitat
íd. 225 corte
Llana dibuixos novetat (3 m.)
íd.
Vellut molt bona qualitat (3 m.) id. 22
íd. 3'30 ni
Llana prunel tot; colora
ActuaIment
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525 Id.
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