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PENSI, SEITOI SALA
Estain segun; que el president governatiu de la Idancornut de Catalunya, N'Alfons Sala, ens permetrà que li fem alobservacions concretes a propòsit de les seves darreres
racione davant els repòrters. I des del moment que el seSala ens ho ha de permetre, creiem que amb molt más moho permetrit el censor. Tenim, dones, l'esperança que
ahtjrticle editorial no anirà a fer companyia ala altres que
al calaix fose deis ratliats pel Ilapis vermell.
Dones, senyor Sala, voldriem fer-li remarcar que la qüestió
tejad a respecte a l'autonomia de certes institucions filete
d.
Mancomunitat, 6s una rnica complexa i delicada. Setnbla
•
• -se de les declaracions presidencials que el règim autora c de les dites institucions és un mal que cal corregir, estasobre aquestes la plena autoritat i • la directa intervenció
Candi. Parlem-ne.
aa parlat el senyor Sala d'un estat d'anarquia, més que
neme. Per anar contra l'estat anàrquic, en et sentit de
i campi-qui-pagui, tots hi som. Pela) qui sap si, mirantolor, comprovirem que l'actual reina de les institucions
s fou creat precisarnent per fugir deis inconv,enients,
laguns, del règim de govertit directe.
Na Ii sembla, senyor Sala, que un Institut d'Estudis Cata.
una Escota del Treball o un Seminari de Filosofia, no potoser regits com una oficina qualsevol? No li sembla que la
fa subjecció d'aquestes institucions als organismes de
r polític, administratiu o governatiu representa un modahte ele
t
desviació . .1. ti taaa...id t
b
.a. 174? Nosaltres, que som demòcrates, no volem por democràcia fins al punt de sotmetre un home de ciencia,
<Fi ALE o da r Ala. t
o de lletres, u ta ata
El sistema adoptat en determinades institucions Illgades a
comunitat no a cap invenció del senyor Puig i Cadafalch.
aviat és una imitació del que es fa a l'estranger. Ho pot ben
e, senyor Sala, perquè nosaltres no som d'aquella que diuen
tasa per altra.
Quan les institucions de caràcter cultural depenen directat dels organismes polítics i administratius, es corre el perill
oduir-hi la política de partit, les influències d'amisßt, les
erencies de grup. I aleshores poden sortir els savis i els ares de casino, de terttilia i de redacció. A cada canvi polític
l'organisme governant correspon un canvi en el personal i
la feina de les institucions afectades. I aquestes viuen sense
igi i actuen sense eficàcia.
Senyor Sala, pensi-hi bé, en tot aiscie Fixi's en els casos anàd'Europa i d'Amèrica. Vostè, que ha estat a Anglaterra
leertat elite, que ha fet estades a Londres i a Washington,
otser el nombre més apte del Consell governatiu de la Manqtitat per comprendre la qüestió que acaba de plantejar dala rodona dels repòrters. I ara dispensi, senyor Sala, que
destorbat.
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EL DISCURS DEL SE
SALA.
-NYOR
ce :aren rebre al Palau de la
, st els primera exemplars del
gdei discurs que va fer el senyor
m l'Asamblea de constitució de
Nan comunitat.
aitilIct Meres als tallen tipo•de la Casa de Caritat, prencnt
de publieacions culterjors de la
anitat. Fins i tot hi ha el
la corporació, o sigui l'este,
lustre barres.
iiada 'Documente histérico. —
del Excmo. Señor D. AlSala y Argerni pronunciado en
h de Constitución de la .licurd de Cataluña el dia 3o de
le 1924 al ser elegido prcsi¡e la misma". Entre parèntesis,
is el test taquigrafie.
"documento histórico" se
'raid una vertió catalana.
'EDUARD AUNOS I PEREZ
fer constar—ho treiern de La
Catalunya — que el nou sotade! Treball, el jove Annés i
dera de pertányer a la Lliga
liga el tnes de Muy de 1923.
a fer aclariments j addicions a
afta que d'aquest personalge pudizendres, direm que, per
.ziyi de alises, li atribuirem el
de vice-president de la Lliga,
Ytalitat ho feo de la JovenaeUinalista de la Lliga.
II lambe, que sofrirem Yomissió
u igitar Tm en les darreres
m/t, d diseriete dc Solsona,
eretsia ha:•ent elegit el seAunús, foz& castigat a quedar-se
,esentació pels motius acos.
t enor Atonía i Pérez fon, per
t[ndidat tres vendes. En toles
farrista triontfant: AMII sola reere, s'ha poeta asseure ala fuele Canterra que en djiem poIV: OR314C10 D'.4,CTUALIT4T.
del diari La Acción, de
seg tient informació, receInals:s president del Direche de hablarles a ustedes de
.° que Inc afecta personal-

eormeido mío me visitó hace
-5 mirarse la libertad de wat
habia sido deferida. Tomé
tiolante y escribí al juez
aame pueda, se trame, y ea de 111 Mito, y
lasliaik pum asead a la dile

da. Hoy me he enterado con sorresa de que ese juez alardea de la
/ posesión de aquel volante y dice que
tiene una recomendación de varios polieicos de/ antiguo régimen, cuando
prever que un juez dijera eso, y afiadiese que ya seguía igual conducta que
los politicos del antigua régimen,
cuando precisamente he dado una prueba de lo centrarlo al nombrar magistrado del Tribunal Supremo al sefior
Vera, en premio a su actitud como
presidente de la Audiencia de Barceloes, al protestar, en su calidad de
gobernador inrerino, contra el movimiento iniciado per mi ei, Septiembre.
Comideré que aquél era el comportamiento adecuado de un hambre digno,
y le premié por ello. Y no creo que
pueda atribuirme caràcter de recomendación a lo que hago como jefe de
Gobierno.
Y como. al tener conocimiento del
papelito que hacia circular el juez de
que se trata, he estimado que el hecho
representa una ialta. porque eso envuelve una difamación contra el jefe
del Gobierno, he dispuesto que se proceda cor.tra ese funcionario.
Tengo que arete/ir que ese juez me
devolvió el volare ,: de referencia y ‘o
hice que de nuevo llegara a su poder.
Es mi deseo que lo conserve toda la
vida. para que basesen esas lineas todos los cargos que crea oportuno hacer
contra mi. Yo declaro que no me
arrepiento de lo hecho y que de igual
mulo procedería cien veces.
He visto también que un periódico
de la noche relataba el episodio de un
mode completamente falso y como
acaecido en Bulgaria, atribuyendo al
ref.« Kassel el envio en su propio
automóvil de un ayucfmte proviko de
un besalamano para el juez. Digo que
esto et mentira.
Se dadia en el suelto que se recomendaba un trato de la mayor deferencia para la sef-prita cuya liberead
era exigida, y llegaba a afirmarse que
el ayudante portador del besalamano
después que el juez lo hubo leido, lo
manifestó que, de no ser atendida la
indicación, impondría sn realización por
la fuerza de la Guardia urbana.
He de aclarar que en tst2 asunto no
ha intervetido ningún syndante alía, y
repito que es absolutamente fa'- o todo
cuanto se ha dicho. Claro ea'ä eue el
periódico 92 cu ese forma original ha
divulgade la noticia sufrirä la sanción
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LES "PASTERES" MIRA-

CULOSES
Mentre jo cometdava les obres que
fa a la Plica de Catalunya una societat recreativa, ramic que descoltava ha cuitar a dir-me que sense sortir de la mateixa plaça trobariem un
altre imnioble pròxim a esdevenir propietat d'una altea societat recreativa
que possiblement tumbé cuitarà a reformar-lo o a reconstruir-lo.
Aleshores, per inevitable associació
d'imatges, orbe recordar del bell
elitici que ha adquirit una atea entitat recreativa al carrer de les Corts,
tocant al Passeig de Gräcia, i del
magne palau que en la mateixa via
construeix una altea societat no menys
recreativa que les alludides.
Oh, quina puixança té la recreaci6
en el uostre trempa! Allí on la tos
leräncia, sempre desinteressada, de les
autoritats aMetitza el seu funcionament, no trigueu a veure un seguit de
canvis sortosos. Els !nobles vells eón
reemplaçats per mobles.nons; el decorat marcit, per un decorar esplindid; el pis de llover, per l'immoble
de propietat.
Es meravellós, vertiginós, taumatúrgic. En tota Barcelona no hi ha cap
fiarla que pugui comparar-se amb el
de les "pasteres", tocant a recreció
de grosses arquitectures.
En l'Edat Mitjana la fe era la m àxima força constructora; ella fou la
marc de les Catedrals i dels Monestirs. En la Renaixença, a mós a més,
hi hagué l'empenta de les municipalitats i dels gremis. En el segle XVIII,
la dcls reis . absoluts... En el nostre
segle, ja ho veieu, l'empenta de les
"pastercs" domina i ar ene totes les altres.
La "Sagrada Familia no s'acabarä,
la "Biblioteca de Catalunya" no tindrä uns estatge propi, els serveis de
l'Estat .seguiran installats en pisos
sòrdids, però mentrestant, a l'encís de
la ruleta s'alçaran tres O quatre palaus sumptuosos.
Carles Soldevila

DIALEG
Badoc. — Per qui no pericia de la
nova Mancomuni.at? No trobeu res a dir-hi? No us suggereis cae Ion/enea curiós?
Periodista.—Muixoni...1
Badoc,—.Ahnerrys poden dir alguna cosa
sobre els parlaments i declaracimo 'del scnyor Sala? Bé
sembla que demataa fescalf de
l'opinió? Bé sembla que si
dl diu una cosa és pugné cal
que sigui sospesada, analitzada, presa en consideració?
Periodista.—No us emboliqueu... Muixoni I
Badac.—No vindreu pas a suposar que
són indiscutibles els actes
i privats de tots els novells diputats de Catalunya?
Periodista.—Muizonil.. Per ramor de
Déu, muixonil
Badoc.—Em viso que exageren. Si
us és licit de criticar amb reL
lativa llibertat la gestió deis
regidors, fills de la sort, ne;
qui no heu de poder censurar
la gestió dels senyors que acaben d'anar a /a Manconntbitat
per voler del Directori?
Periodista.—Oh, quines filigranes tan
inútils! Quin aferrissat amor
a la lógica !... Callen, per
l'amor de Déu, caneas
Badoc. —He de callar? Aleshores digueu que nd es pot parlar de
res.

Periodista.—Angela Mariat
n•nnn11.....•

también inc tomo la molestia de recibir
a treinta perscnras diariamente.
Ile releído hoy aquel volante mío
para convencerme a mí mismo de si
había proctelid., o no conforme a mi
condición y a mi caballerosidad, y he
comptehado que todo lo que yo decía
era que, si corremondia en justicia,
fuese pue , ta tu libertad la seforita
aquélla. Vuelvo. pues, a decir que
cona, ' esa carta escribirla y escribiré
otra e ciento.
Ya tienen ustedes aqui el primer ca
lindo de una historia. Veremos en
qué dia se completa con el epilogo."
El matei.:- diari posa a la informacié el seqüent conirntari:
"No proletnns dudar ele la veracidad
de lo dicho por el general Primo de
Rivera; pero en estos asuntos suelen
producirse C n 111N.Si011e3 que tal vez que
desee desvirtuadas con una pnwkild y
sincera explicación del sebor jeez de
Madrid. al que se amante difamador, y
del periódico al que se. atribuye la interción de calunmiar con unas tábula al

ia de Rivera, que nos
l Pctr°irine
Ti 4c
e ePreife
la
Quiero vivir en un fanal que, todo el buena fe coa que procedemos, proeederä ami/adelante, a nuestro juicio,
mondo sepa corso procedo. Por e90
salgo a la defensiva, para disipar la autorizando esas !Micas exculpaciodensa atmósfera creada por la calme- nes y jnestificaciones, que probable.;
eh. Y así actuare mientras me ma mente, en beneficio de todos, del
asistido de la confianza de animes ala • nacida, *I Poder judicial y da
ealomma ea ese puede quise.: d pepe, .4dadpel mermo • it Waedie".
ro elditafteoi
ref. d pleab d IMedje 'Pera evo
(Me merece.

conoce lo instante para no dudar de
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Nli ha que Granen que Wil- que el fel
ES evident que en aquest pele, 'aten-ceder una cena agressivisignificava • la Ida.
son va fracassar, 1 no es reeor- (aria d'id
vivan una obra periodística ben lat romäutice que eta oprime:
närica. Semblava que
den
que
qui
ha
fracassat
realal
nula
hi
entreve un alee ve*Les aletees han arribat a la
ensopida; els Ilustres diaria viat. Els EE. UU., desbren poc, un to de discre p e 1 ~acole, de "La Veu" i el suyo, meat ase la pau, adn els EE. Ion
lu ostracisme eeradat,
d'eufemismo sembla qua alele Petilteena les ha publicades, des- UU. Els EE. UU. d'Amèrica, que pede del 114
ra la nerviosa empenta ole lotes' pees de rendar -se les mans i da un pais governat -per un ee- plena fine
lean, PlaP
insde
lmenuriamil"
a
les plomes. Anea a saber si ai- fer un aclariment britànic; els perit palillo eepessament pro- me", sort
rigir el a
en. El dirigiren nao
xb es un be o ee un mal. Anea nostres ames haaren pensat vinciä, candora de vegades
sovint
ple
d'estirabota
d'"eaquanta
die
-s, uns quanta meses,
a saber si film militar que tota que aquestes lastres catean com
tata terrible", han tingut uns gräcies a 1
Vilson. Perb el presta
nosaltres ens tiréssim els plata una bomba.;
casió
de
demostrar,
del
nostre
o
dent
que
lave ringla. a Eurve
1
pel cap des deis diaria, que utt
record, que san ais de priens poden, es troba,
to do polemice violenta, .que porte malgrat al», les lletres mor ordre, des del punt de vis- pa amb pl
tornar
a América, amb que
una literatura pamtletäria du- han fet el neu afecte. A primer la de la direcció, que ben gar- en
rebutger
5, d'una manera grogeles la passió a les penyes i a cop d'un tothom les ha rebudes bellat es el que interesan pro- Ii
tesca, la
:eva obra. Es potser
les redaccions.
ame simpatia. tothom "s'hi ha fundament. Aquesta ocasid
un cas
o a la història. Bree:
No hi ha dubte que ens dese divertit", porqué no hl ha dubun nom: Woodrow Wilson. No els amere
ans :aseen eeneet
ensopiriem una mica, pea> en te que resti( brillant, descordat la saberen aerofitar. I tallan di ter un
p rimer paper.
suggestiu. que eit dir les cre- quedal allä on eren: provincians tint pecad
aquest pais no es pot matar tot'
nciä I elmplleta del
el que és -gres, i malles vegaes pel seu nom i la "rebulla- de la barba d'or.
país tenia
des fära egeitraproduent, una da" franca són maneres que
nrésreffri
a
La història de la politice In- stvol altr
eralequW
e gu
ijo,
excesaiva sinceritat o una exa, aquí sempre divertetzen una ternacional dels LT. UU. és amargat, e
retira. le pot coaMica, porqué la gent no ta es- molt limpie. Potser, ben mesa siderar frat Sassat un boza eist?
cessiva violencia.
A Oatalunya manca una- erf- ta acostumada.
la noma dos noms: Nona». .Qui ha fr; rfeassat dnicatment
Com a mostra de periodismo Wilson. Quan alonroe digud, exclusivam
tica-seriosa i sólida de tot. Els
dett és el Un pide.
hornee que escriuen, peleen colorit i nerviós, com a paraula en el seu missatge presiDireu:
ele 14 omite? Per mi
melles vegades — i pensen /A- picaza i mengivola, no hi ha dencial famas, ale que Ami', ele 1 4 pu ol
sdn una tosa molt
cure en Iractar d'una persona, dubte que aquestes Iletres dells
rica ha d'ésser per als amen-- Importan t. . :No cal &alabar arom¡'endemà la trabaran a tal meus amics eón una Púa; ara cans, ho féu penant en An- Ha definial e; francesa sestons la
landa, i ti hauran de dir: "Lee Leed s'ha d'agafar pel mot. tot glaterra. Els mota foren dita en qual la pe)
Mea da "ata d'ama.:
lo guard, com està?", etc. Ene allò que diuen. si a les afirma- el moment que l'imperi espanyol gar sota &IN ces priucipis uns rtL
sultata.
Ea
es
desteta
en
mana
dels
política,
vara que Wjleon fos
~Mane maese tolo, i tots te- eions i a les negacions se lle ha
id'Universitit, no se
nim molt per perdre; jo -no he •de donar un valor posItiu per generala 1 cortisans madrilenys professor
l'ha
de
50
Europa
esteva
gol'època.
a
siderar tan infelm
de
dedutee
a
la
polémica
i
a
la
cregut mai quo Caialunya
ésser
a- que Arene la Ilevori eds seas bornes, molt al discussió serios/t. he de con - vernada per aquella societat per supo as
mide ea el sentit dicontrari; Cataluttya, abanu do lesear humilment, que la cosa monstruosa de cases regnants tra dels
que s'anomenä la Santa Allan- recte. Eta 1 ta punta foren el fre,
donar una queixaladeta a l'es- canvia una mica.
societat de de- la huma n al • lzleIó de la victòria.
quena d'un pobre diable, s'hi
Mi es parla d'En Mea& de e-a. En aquesta
el delinqüent mes Eren el in atode trae tela la i"•-•
pensa mea i molt.
rIxart. d'En Feliu i Codina d'u- linqüents.
l'apoca,
Ferran VII, dit ere real Per ate Lote els esAquesta tristesa, aquest ai- na manera d'estar per casa. gran de
canritts puetrati pleasude
rr Lmilhn,ancopmscernii.
gualiment periodistic, s'acceu- Cantees° que no canee l'obra el "Deseado", hi féu un cert pa- pe
de França i els molúa cada vegada mes, i ara per d'En Malle i l'obra d'Ixart, pu- per. El reifrancesas
del temps, libres ont.._atra WIlson. Han tal
les circums täncies anormals ré En Pla i Eti Xammar sem- närquies
que era
If de Rússia, Metere viat gpoerlasp.uridietaa-:
loe biopmorir
que travessem, no cal dir que bla que llames coneguin el Ma- Alexandre
ajudaven Madrid contra lista, fe
quan un agafa la ploma ja veu he de Cestrenye-caps i de la els gratis separatistes ameri- nisme
la deneocräcia. Es al
'amenaça d'un llapis vermell, caricatura, i un hala que prenI. Els que estimaren
Però Anglaterra, que ja contrae
que encara el fa posee mes en gués café amb eis ebmics de cans.
la
tanda
dels
ei
havia inaugurat
guàrdia.
l'Odeon. No seré jo qui con- sena genials primero ministres, autors
ealpietar tmfioar pe no s neßendeeg urts
Per aiab resulten extraordl- testi :pebre aquests punta, ni veid tlar des del primer moinent acitualleass •
T rsam
tat
oshä
farean
l te
näriament suggestives unes qui surti en defensa d'uns ser que la influencia d'Espanya a
mi-n
episarrarkr
cartee que de Berlín estala ha nyors que personalment
América eslava definitivament litar,
ate.. etc . I el que demostra
enviat a "La Veu de Catalunyal m'interessen, pene ja que En liquidada. Canning donava totes aixb '
AS l'estat actual del proels meus 'estimats amies Josep Pla i En Xammar han aixecat les seguretats de neutralitat wd
. Del
' des lee:enpiraruancaiopnrseoeu
bleias e en
Pba i Eugeni Xanuriar. Aquestes la liebre, fóra cima interessant benévola a /a Santa,Alianoa, pe- gua e pot acusar, si de esa, a
leetres eóit un comentari d'un que el qui pugui i e/ qui sàpi- ' rb de sota mä Iliurava cònsols
llibre i d'una critica, el tema ga intenti ter una revisiú d'a- a les repúbliques naixents, es- Mach 5 masiva per les qües..
es el periodisme catalä; l'estil quests valors vuitcentistes. No tablia amb elles tractats de cos econbmiqees. 1 això es pot
solucid
ostrar estaatiant
es el de tirar Pons i caigui qul n'i ha prou amis fer afirmacions mere, els donava, en un mot, da
q
donà per e nurse.
caigui. En aquestes Iletres 'd'En Anules 1 dir penjament cum una personalitat interqacional. tinoill
Pla i d'En Xammar es diuen aquel l que trenca altea en un Fou, llama que ele ni> UU.:,
en
at sillaß
11114W
alar mats davant la emesibilitat cia
rtit el Trae1
iroilleit.f
notas i cognoms, i es canten les pare d'atraccions.
d'un eanil d'amo a l'América me
nt de fer-le • Europa no bt
quaranta.
I pez' qué es fan aquestes sal- llatina, 'llançaren. per boca de ha
hagut
aquell
esponjagués
Jo eta faig perfecto cartee veíais amb els homo; de "La Moretee, el crit: Amèrica per als
ra' en sentirte:ata?, aquell desig
de la necessitat que En Pela i Ves de Catalunya"? Quin valor
de
redempee que ele 1 4 punts
En Xammar han tingut deserta- periudistio tenia el senyor Du- americans.
evocaren. Totes les pasaban
Monroe diguä una paraula so- las
re aquestes Iletres que duen el ran i Base Posats a defenear
acionals s'haurien deseneade.:
Mol comú i pintoresc de "Pe- la cosa. En Pea i En eXamenar nora i magnifica, perb, en reaat. No s'haurtat Ungut el comislitat, no sabä pas el que havia
riodismo?... Permetin". Quan podien fer l'apologia d'En Fert,
e que s'ha tingut — i ailb que
queda- efectiva
un caleta fa temps que viu fo- ran Agulló. No hi ha dubte que dit. Amèrica
II estat ben feble — en la den-,
als americano. però-ment.pr
ra de la seva lerra, en una gran l'Agulló ha estat durant una pinitace de les fronteras. Potser
passà a mans d'.Anglachata europea, i si aquesta eta- la d'altere el periodista excellent el neónI pel que fa referennia
noltes nacions que ami gaudeie
tat es Berlin, encaras mudo, per per als burgesos de la Elige. berra.
ten
de lliberts. !muriera itill1P104
als EE. UU.. a forea de quedarpoc sensible q ue sig ui, si té un llegidors de "La .Veu" abans de se a América. es convertiren en
ment canviat d'amo. El caos
interès viu per Catalunya i les sopar. En "Pol" ha estat una une pues i simptes americans,
econòmic Minada es tat eseanttla.
coses de casa p ostra, es evident cena de Marte, un periodista, la qual cosa no es pas res de
La Societat de Naoions, que boque se Ii aguditzaran dos selle niult mes periodista que el se- l'altre món. 5i es miren be les
na o dolenta is alguna cosa. isi s
volguessin encara seria mdlor,,
tinients una mica °posee que nyor Duran i Bas.
CO9P3. I si nn %vaguee estat elle
aqui a les Rambles eonviuen
no existiria. Les consedübeYee '
I l'Oliver, no Ita estat res mes que. a Pittsbur g , gratant pele
d'una manera poc enverinada.
socials enormes que ha prodult
que un erial del senyor dodó, carrers es Lroba carleó — a Alela guerra na'haurien estat rese
ha primer d'aquests sentíun "Ilepa-fils de la literatura"? manya 1 a Anglaterra el carbó
netas és un sentiment t'unen- Ala° es fiell de dir, i mes fa- el van a cercar a ROO metres —
ail
"ctl
E
s e15.4 punto torea eertaa
tic d'entusiasme, fill de l'enyo- eil encara quau l'interessat ja els EE. TM. /emulen estat un
ment una Kran desillusid. Per6
rarnent — aquest enyorament fa temps que ee al cementiri. Es pele del tipus de les reptIbliques
si no hi /taguas hagut, de part
que ens mata a tots per mult
molt interessant, molt divertit tintines d'Ameriea.
aliada, tants esperits que sellhn
quo i per molt que aquest to d'En. Pba i d'En XamViIson fou l'home que volgué
niaven reeeldre la victbria de la
fem el cor fort—aes el veure Ics raar, però hi falta una mica de donar al seu país una politice'
mateixa manera que l'hauria
coses nostres amb un color més gru:x a sota, un coixinet de doc- corresponent a la seva rientes'
resella el kaiser si hagués guaviu i més pujat, i seure-les de trina i de 'reune que aguantin
i al Ovil valor quantifatiu.
nyat
la guerra al cap de tres
conjuat, d'una manera sinteti- les boscallades. A mi; confesso devele( del partit demberata els 14
ce, i (tirare aquest conjunt per- que m' agrada , i no m'espanta que 43 el dels ianquis mew o mesos oomeneada,
e_ punta huurien tingut mds vire
cebre distintament ele gustos gotas, el to 'olent i dir les co- provincians — Torne arene ein
tualitat. La guerra ha estat gala
que els FE. UU . entres .
mes fino, les olors raes tuteases clares, perb, per caritatl guir
ni_ relee intecua des del punt de vise
Fou un esdevr
ses.
no en t'ene un gra 'rep osa,. no a la guerra.
histbrie de prtmer or be. ta ideal: sonsa ele 14 punta
Lieft ro seutiment es un sea- deixem anar les afirmacions ment
ets zs a'hdaourari.a convertit en una CO311
per l'aportació que
timent de pessimisine, d'escep- geatuites acose ni com va ni M49 quedonaren
ei.n. inútil i traneament deautoralita
5 la pum
ianquis
ticisme, en pensar en el poe que elan tomba.
considerabl e des del pur Lt de
hi ha fet, en el aloa que toca
pide
Ni des del punt de vista es-,
Toles aquestes coses que
econbmie, menyá con
a fer, en els falsos prestigis, dicten En Pba i En Xammar d'u- vista den d'altres punts
vis- trictanvint amecieä, ni dts del
reble
en el desortirte, en ea miseria una colea de senyors, potser des
" in punt de vista humä . Wilson ne
la leerme la guerra esta »m'in As
mental, en la manea tle prepa- d'un punt de vista absolut sön guanyada,
ateemble, sind infinitament
per la transeen,
recite, en la sequedat cultural, una /Mea justes. Aquests serespeed able. El que s'anomena
el wilsianisme fou un esfore faele., etc. Un, fatalment, esta- nyorse, vistos de Berlin estant
p3rque Amarlos trinquis
h• ele eomparacions, i sentpre o i vistos en el moment present,
rd
amb
tic
completament
d'eco
la seva closca d'isolament 1 pergairebe siempre, ens toca el poden lene tots aqueets i alperdre. Pele é, matara:t. el pessi- tres defectes, pede no ee pas la nota d'En J. N. Jui toy, pu- qué l'amerieä deixés d'alter el
Veu proviriciä de la barba d'or. Dei
blicada fa dos dies a
misme, , e1 sentiment viu d'enyo- amb una posició simplista que
cert que del pant de vista humä, el wlja
rar I denlusiasinar-se,
s'han de mirar les coses. En de Catalunya"; no és
d'Eu- soflame fou el fre de la ideani aleé fa que un, des de fo- Pla i En .Xammar em sembla en totes les redaccice
:(enius. lat que sorti ala aliste en el
re, prengui un interies molt mes que equivoquen una mica les ropa hi hagi guatee
gran per la seva terra — un distäneies. En aquest neón tot Afirmar alzó ds: o esl ar domi- moneent que la victòria eta po,
1rar. desviar de les !Ilusione
'nieves moraeSs -- que quan és relatiu, i quan s'equivoquen nat per una passi6, o , tenir pa din. :2,
grades a les quals guanyaren la
aquí s'engorroneix esitre ee ca- los distäficies es pot caure en a l'ull.
fA i la conversa i l'invariable greus enana,.
Ja he confessat, pe ni, que no
'ibis els /tomes de bona ame
ensopintent de cada din.
les ale- is el meu intent d asear tes tualat ens hem de deseo-brin deRespecte
a
la,
part
de
ata
ames.
Jis no pite pree:sar, i en' gua',
afirmacions
deis
me
tees d' g n Pla 1 d'En Xammar,
parque estima
daria prou do fer - ho, els Beige.. de si Calalunya devora o no de- He volgut lar iun 11 /segar co- vano., de Wilson,
Ilibertat.
mente que a En Pla i a En Xam- vora ele seus hornees, gatrebd mentar( al mnee d 'una sebo4rosp NO
alar els humea el llanera espec- tnt el que ella Muten fom, dlt, reu, d'una vibrara amera de 1.11•1•
naced mil MIMO
taele de la seva terra, barrejat Mueres quo En (Miel publieä periodistas eatalb.
amb la contemplació actual de el *tu matee a "La Vang•uar- llançat des de Ben l la per dös
La poma de
la vida germanice: però DO dubdia", en aquestes mateixes pla- estirada anales, val
.-lo 1 d'a
4
t o quo sentiran una mica o un nes, vidg dir-bi jo la me y a, res- oorejar-lo, de dise
bon tras d'alai> que deia ara pecte al eas d'En 'Camba, d'En feeter-lo ti cal.
Coa a untoso, t 'elche dtilea
n'atole.
Carnee. de l'Ore i d'En Pijoan,
Els meus ames han llegit ele coincidía gairebi en absolut Xammar 1 d'Ea Pta. t Pro> *eh
dtaris barcelonins, 1 han Xogit, ane els mella emite; fdra de zar de fidiellarelli I ablrelpári
41e Medie.
unes critiques d'En Manuel de lee apretteekaaa tetrabdains mi- loe, per aqueet del
roma
latentoliu; el tease del periodle- es malea awaierades que ale . ivlsepre sieb god
, que no hl ha &aleta que !sitió Mulos elaumereix la• p, er-, l'eneopida timada *
•
'
ttre groom 41».
ole2o uP s welt rl ivai red mita. 'eterna! Monda
..resde
tí 41111111»
F
ame* al tea »Mes. os.
, es, Yineet Al Ponla Per
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Li HM, Si TM1I PER SETMINA
Fácil de comeutar aquesta
na : Un to animal i. repetit .
en tots as valoro de renda;
de diner d'aquesta época de ro
zuany temerosa Catre el g
aquesta :emana frauctment r:t
No es estrzseya a sembisaa al
de diner la crisi de la ndústri:
deixa els cabals improduztius i
deixen a Borsa per treure n

millors cotitzacions, obeidores de calmo% denscs probabilitats.
Perú fer-ne la puja rápida i accentuada els escanyarà l'interés, que és
ara rcduit a canvi de ramortitzaciá,
i no tau óptima aquesta, els pot deixar abandonats o exposats a una llastimosa das-aliada, imprópia de valors
de renda i d'aspecte especialment fa-

acuna'

Segures,

fe Pula

corrent

1test
:17, en"
1151 lOO

'un'llr
's que
acu-

I

miliar.
Dels valors dc les mateixes Companyies d'altres signes d'inter è s, aixi
mateix nodrides operacions.
A to3 i a im, respectivament, els
Nords i Alacants 6 per loo.
Ajada a explicar la diiedencia. el
que el Nord 6 porta cupó de semestre venciment z5 de maig i l'Alacant

mima
1 com sia que resten pocs v.
tia"
de collocació, el diner ha de fer
loro
les ganes de ver.drc els tene.
en
aquests no es templen i encara
arpetates partides, si no és amb ir
cada millora de cotituriens.
De tEstat, tot atenea: Interi
Exterior, Amortitzable i Tresors, p:
aticularment l'Amortizalaie. per la re'
e"
nea proximitat de capó i els Te
n
cors, e/5 tenedOrs de lis quals volt
cobrar-se amb satisfactió les sor&
auge:es passades.
Ha estat un encert indubitable I.
prórroga de venciment a tres anys
dels mil cent milions de pessetes de
febrer. Es recordará que havtem previst la pensada.
Es natural: és més ilteressant que
es deguin dinero a un termini que
deixi respirar, que no a sis mesas o
a un any, la qual no és altra cosa
que un deute embolicat i que ja preocupa en moment de eantrera-re's.
Inútil es cap visió d'espaniiment amb
semblant extogalament
Tots els venciments immitents del
Tresor hauran d'anar ara . e.ferint-se
a prórroga de venciments mtl llargs
i d'aquest pressentiment la n ama a

Bona.
Però aún, que és un be, ene temem que sera, en definitiva, tun grato
mal, perquè la relativa i ne sessária
comoditat que l'Estat trobará en la
nova órbita del Deute molt ens temem
que difereixi el problema de la consolidació.
I la consolidació un dia será un
fantasma que ens espantarà a 'teto.
Les Mancomunitats stillem n un
quart: a 71'75.
Diferencia sernblant s'abonen les
Diputacions de les sérico novel.

•

I.a puja deis Municipis fe rociä mis
pronunciada.
enter puja l'emiui6 del I per
roo de ram: fa avui «25, mimes Jurel' del de l'Exposició.
Pub cito mis agut el donen ele
Bono de la Reforma, que feien 131'5o
la setmana paseada i acaben milla.

g

tate a 83.
•

poc musa de bombera de puja les Pamplcoes i les Prioritat Nerd,
del grup de Carrils, del 3 per zoo.,
Les primero pus= de 6375 a 6.5'35,
'1 49
i 94W mara arribaren •
Primita» Aierd stlopmen • firts.

(es

Eh Alune primera hipoteca atacon de do)51 a 6o'go,

Si ea fa gidre Wreflezira la pula

'le trimestre a primer d'abril.
L'ALacant antic 5 per roo, dit Ariza. aconsegueix Un aveng de cotització de 92'25 a 94, però abn1 en un
valor de cartera quieta com l'Ariza,
que no té tnercat, no té cap importancia. Una renda regular ii faria
perdre canvi de seguida. La guia del
5 per ono Alacant, en plena i Ilinre
cotització bursátil, la trobarem ellor
en la Sirle F, que fa 12 8 .
Els _lidalusos 5 pe: loo que de
pocs octaus turs de 78 passaren
79. avui es paguen fino a 7975.
La puja en la generalitat de les
obligacions industrials és aixi mateix
notable i les treu de Farreconament
que un temps entera es trobaven.
De la Catalana dcl Gas passen
3'7 5 le5 de la Séric G, que estaven
9250, i els Botos de 90 passen a

5

.

a

1/0
re.

reep
terio
Et
m0. ,

De rEnergia Eléctrica les Obligaas del 6, a 94'5o, i a 93 eh Bons,
Ira els canvis de 94 1 82.25
ectivameut, feien la setmana an-

.
Barcelona Traction del 7 per
inc eslava clavat en abundoses
partid,
a tot i que la setmana paseada
1 va rompre el canvi acabant a
ds
araba aquesta a 10175.
rrine de Sfiria Dimite eh arAleo
millora: un 99.
riba la
1 II 93 51 la Colónia Gfiell.
S'oper
s• „, n a 97 eh Bons de Conntruc.
ció Nava 1bastaras transaccions
Es fan
d'obli acions 6 per zoo del
95 75 a 66
Gran Meti
vators industrials la BorDintre el
ea va di Mesatrant prtferincia per
s dS.Em empresa que
aquestes obl 42
que será vha i popular a
es preuent

ror. .

op

.

.

partides a 70, que misas que 'no trigaran a acabar-ne la collocació. com
tul dia es va acabar la de la F. del
5 per roo i de la G. del 6.
La collocació d'aquestes obligacions
(11.1.2 considerem dignes i oportunos de
tirar l'atenció va cometiera' ja fa molts
mosol Sortien i surten de /a mateixa
Companyia. Es tracta ?una torta
partida que era adscrit o al ions i a
o.
la canea de previsió en part, i en part
al servei de Pensiono.
La Companyia les va substituir per
altrcs títols.
. Només aqutata sctinana n'havem vitt
operar mis de quatre mil.
Són del 4 per too i porten capó !emestral de primer d'abril.
Aquests títols gin olieses en 191 0
en quantitat de rsonoo.
Aparegueren a la cotització del desaparece Collegi de corredors reials a
9463 el di:: 15 cht- novembre de 3911r.
Pujaren fins als volts de 97.
Es clar que el diner té ara una
nora apreciació alteradora de cotitzaciens.
Segons el quadro d'amortitzariú
que. com OS sabut, l'Alacant fa per
subbasta,-correspon actualment ramortitzaci6 de 23,612 titols, pero!), en
realitat, se'n porten amortitzats
30,012.
Creiem beis oportuna l'adquisició
de leo dites obligacions.
TampcM el fi de mes ha tingut dies
dolents malteen setmana.
En resuni, els Nords i Ataranto
han millorat un mig per cent.
Han entrat al rottle de fi de mes
les accions de la Companyia Hispano Americatia d'Electricitat, cridades
contretament per Chade.
La fi de J'exercici SITe 1923 i la
1/revistió dels resultats en ell obtinguts han ptrtat una nova millora a
la cotització de les dites acciono, i
els eletneots bancario interessats en
l'empresa ltton cregut oportit denlanar-ne al Mercat Lliure la cotització

a tenue.
Començarcu a cotitzar-se a 513 i
avui feien 524.
R. Surinyach &enema

Barcelona, 9 de febrer dc 1924..
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Barcelona.

crerieen
aun& de 5 6

que hi pupgui IlaVer gaire
6.000 obligabas:mi en col.

kczció.
gi prena.g,4o ira zoo a les amicus

s'estima cona tala • eme premia moral
de les obliga. 'II.
Es amen tic dono de la Hullera
Bilmareim • z *S amicus d• La Maquinista Ten 11 tre i Maridas • yz,
desde de m• i 1 eme meta ese no
Imita milableti Mitrad&
gskumr• perad6 es va fer lo

P
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:ge:
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ercat de Borges Blanques

Elat blanc, de 24 a 25.
Idem roig sea, de 26 a 27.
Ordi, de 13 a 14.
Civada, d'II a 12.
Partís, de 19 a zo.
Faves, de 2 .2 a 23.
Fesols, de so a 60.
Veces, de 23 a 24.
Preus per pessetes la guanera de
guiare (101,1(.5...
Llaver d'atilde, de 19 a 20.
Patates, de 2 a 2'50.
Preus per pessetes els te quilos.
Alfals, de 5 a 6.
Palla, de 3 a 3'5o.
Falla d'olivera, de 4 a 5.
Garrofa:s . de 8 a 9.50.
Preus per pessetes els 40 quilos.
Gallines. de 6 a ro pessetes una.
Galls, de 5 a 10.
Conills, de 3 a 5.
Ous, a 260 la dotzena.

OLIS D'OL1VES
Fruitat extra, de 12 a 12.55.
Fi, de 950 a /0.
Corrent, de 9 a 950.
Prolis per pessetes • el quarta
3'903 qui/os.
OLIS DE PINYOLA
Groc, de 230 a 135 duros.
Verd, de 520 a 125 duros.
Presto per cargede 115 quilos.

Inforterld 'de la Casa
J. ,.7.sglle
ric i 1/2 nitrögen, a 14.
Superfosfat de cale it 1/2e per reo
ac d fosfGric soluble, a 1250.
Idein ídem 16/18 per lee àcid losferie soluble, a 115 0.'
Idem ídem 13/15 per roo lucid dosfbric soluble, a 0'75.
Sulfat d'amoníac 20/25 per leo nitreen, e 53.
Nitrat de sosa 15/16 per loe nierigen, a 48.
Sulfat de potassa 90/92 per seo,
equivalent a 40/50 potassa pura,
a 33'75Clorur de potassa 8o/85 per loo,
equiyaleat a 50/5I pitassa pura,
a 29.
Materia orgánica córnea natural
to/11 nitrögen i 2/3 àcid fostóric,
a 35.
Nitrogina "Sant Jordi" 8/to per
leo niträgen, a 30.
Nitrogina aliment, per toto classc
de bestiar, ton per loa.
Preste per pessetes els roo quilos.
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Tanea materias .

Obertura .
Segels Mierra:ni
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Tanca

Octubre

Soler 1 Torra germana

Sofre precipitas (aria), el me de 4o
quilos, a 7.
Solee sublimas (Ros), el sac de 5o
quilos, a 09.
SeiNstelr6e, ele zoo quilos, a 29Nene essi,.th ei• ore a 42.
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Banquera
filtIleta

Franceses, 3625 per leo.
Anglesos, 4365 pessetes.
Italians, 34 20 per loo.
Belgues, 3o per 100.
SUISSOS, 13625 per roo.
Portuguesos, 0.20 pessetes
Austriaco, 0. 0125 per Ion.
Helandesos, 2'8o pessetes.
Suécia, 1 95 pessetes.
Noruega. 696 pessetes.
Dinamarca, l'i7 pessetes.
Romania, 3'52 per roo.
Turquia, 350 pessetes.
Estats Units, 778 pessetes
Ganada, 760 pessetes.
Argentins, 2'45 pessetes.
Uruguais. 5'75 pessetes.
Xileno, 075 pessetes.
Brasilers, o be pessetes.
Boliviano, i'So pessetes.
Peruans, 28 pessetes.
Paraguais, o'to pessetes.
JapOneS0s, 3 pessetes.
Algerins, 35'50 per loe,
Egipte, 33 • 80 pessetes.
Filipines, .3'40 Oeserles•

1

1 rada els he 1 4 Tez L 5 61 1 562 kerlal e orres
Direcció telegráfica i telefónica: CATALONIAI3

Efectum Iota' mena d'operacions banca
CUIDEM DEL CANVI DE LES OBLIGACIONS DEL
TRESOR 5 PER 100 VENCIMENT- 4 DE FERRER Y1.
NENT, PER LES DE NOVA EMISSIO AL TEIUM 1
DE TRES ANYS DATA

•

•

Oil
Alfons, 148'Eu per oe.
Unces, 148 per /00.
4 i 2 duros, 148 per 100.
1 duro, 548 pee teto.
Isabel, 131 per 190.
Frailes, 148 per loe.

BANC DE CATALUNYA
BARCELONA

.

CAMERA

•

••
•
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CU1RASSADA

Compartiments de lloguer
ANIMA núm. 1: Callar Creo C ase, 8 - Teleion H. 667
611
S.
A NCIA núm. 2: ., Sal A mito, 146
8 .184
Salmer i d, 111 - „
AßENCIA sha, 3;
SummdsaGronalUeyda

AM 118 111 5 1411~ E 4C 11 11 2 18111 11 0 51 11111 111 18 15 11131~ 11 25 111

11De lli

MitiM Ül ROCE

L'Aures, 37'30 pessetes.
Dòlars, 7 7 Possetes.
Cuba, 7'65 pessetes.
Meviciì nou, 13 1 per ros.
Venezuela. 146 . 30 rnr nto.
Mares, 182'5o per leo.

'0

18131 i3SteChi

general d'autemmibus i altr
vehicles de transport públic de passat
gers a tot Catalunya
Indicador'

fawdur8

LA MES CLARA 1 PRACTIC

U?,111U'OU3
Aquesta Societat desitja adquirir un t'ami) d'esports als
afores d'aquesta capital, d'una
superficie apulsinitida de 800
mil a t.000,000 dro patas Quadedo. S'admeten proposicions a
la g eeretaria de la mateixa, i
seran preferides aquelles que,
cedint el terreny en Iloguer amb
unció a compra, tinguin bones
vies de comunil aciA s estiguin
el més prop possible de tramvia o de ferrocarril.
Barcelona. 30 de gene' . 40
9t El Secretari General,
Llijfs Girenella.
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Sacas d'avui: SRA, bisbe i confesor, i Santa Eacolastica, verge.

NOTA

NECROLOGICk

- ENTERRAMENTS

11111.•

D'AVUI

MATI

Per avui, al mata hi han assenya. aa, sass els següents enterraments:
a'aa Rosa Lleal Mora, de 66 anys, casada. del carrer Marques del Due'
ro, /02, quart, al Cementiri del Sudpese A les onze.
'tale Antoni Betllä Torras, de 49 anys,
casat, del carrer Casp, 6o principal,
toa,
Cement iri del Sud-Oest. A les
orae.
Segon Olivares Montoya, de So
anys. casat, del carrer Ah Bcy, al
Cementiri de Sans. A les vuit.
Ramon Mirabbete Salvadó, de 46
anys. casat, de la Rambla Volart,
74, al Cementiri del Sud-Oest. A les
des.
"1
Francesc Montalart Blanch, de 85
anys, casat, del carrer d'Oliveras,
ti, al Cementiri d'Horta. A les
enze.
Francisca Alberti Estatuet, de 31
anya. soltera, del carrer Nàpols. 99,
tercer, al Cementiri del Sud-Oest.
A dos quarts d'anee.
Francisca Sentís Valls, de 34 anys,
casada, del carrer Còrsega, 469, al
Ceme ntiri del Sud-Oest. A les vuit.
Josep Freixas Santacreu, de 46
anys, casat, de l'Hospital Clinic al
Cement i r i del Sud-Oest. A les vuit.
Carme Oliva Franch, de 20 anys,
casada, del correr de Sant Joan de
Malta, 153, al Cementiri de Sant
Andreu. A les nou.
Felip Falcó Caballa, de 77 anys,
casat, del carrer Comte del Asalto,
123, entresol, al Cernentiri del SudOest. A les vuit.
Servand Toribio Jurado, de 70
anys. casat, del correr de la Maestranea, 37, primer, al Cementiri del
Sed-Oes t. A les deu.
Francisca Selles Molas, de 65
anys, soltera, de l'Asil del Parc al
Cementiri de Sant Andreu. A les
vuit.
Francisca Aleja Sans, de 86 anys,
vidua. del carrer de la Cendra.
al Cementiri del Sud-Oest, A les
vuit.
Maria Coma Rovira, de 69 anys,
casada, del correr de Sara Andreu,
" 259, primer, al Cementiri de Sant
Andreu. A les onze.
Roser Yailez Garcia, de 13 anys,
del carrer de Sors, 32, entresol, al
Cementiri del Sud-Oest. A les vult.
Josep Ris Estruch, de nou mesos,
carrer Don Caries, 4, al Cementiri del Sud-Oest.
Merla Ferrer Albes, de 6o anys,
vidua, de l'Hospital Una al Cementiri del Sud-Oest. A les vuit.
Manuela Roda Garcia, de 76 anys,
vidus, del ena-rer Botella, 8, segon,
al Cementiri del Sud-Oest. A les
deu.
Cresenci Solana Pueyo, de 31 anys,
casat, de l'Hospital Chita al Cementiri de Les Corts. A les deu.
Catarina Ferrero Donech, de 64
anys, casada, de l'Hospital Clinic
al Ceznentiri de Les Corts. A les
deu.
FUNERALS
En Félix Fernandez de Castro i
— Vives. Morí el dia it de febrer
de 1023. Dilluns, a les deu, a la
Concepcida
Vaixelles de pisa per a 12
coberts, ben decorarles, al pece/
de 72 pessetes, només les podreu comprar a les cristalleries
Lluis INglada, de la Rambla de
les Flors. 8, i Ronda de Sant
Antoni, 5.
DENUNCIES I DETENCIONS
Marian Vallès Nadal, que te un
bar al carrer de la Cera, va denunciar que sortí un moment de l'establiment per portar una carta a un
estanc, i aprofitant-se d'aquesta absenda, el seu dependent Francesc
Escoda va obrir una calaixera amb
una escarpa, prenent-li 675 pessetes i
joies per valor de soo pessetes mes.
El dependent va fugir.
Francesc Sullares Torregrdssa ha
denunciat a Lluís C. Castellr, acusant-lo d'haver-li estafat 35, 000
de ferro, valuats en 8,o6o pessetes.

3anRra ".21,5* EanyeN3
Al carre 'r de la Mercè, cantonada
al de Simó 011er, foil detiene Gabriel Utero Cervantes, al qual s'ocup5 un rellotge i una cartera amb ballets alemanys.
Aquests objectes havien estat robats per l'Utero, junt amb un altre
individu, a un mariner rus que fou
atracat al moll de Sant Bertran.
Ha estat detingut Enríe Sänchez
Martínez, el qual intenta cobrar un
xec fals de eno,000 pessetes al Banc
Alemanys Transatlàntic, que presentava procedent de Mexic.

JOIES, VERITABLE OCASIO
1 objectes dieta de totes olasSet. Preu fix, Taflera. nurn. 11
LES TRACEDIES D'UNES ARTISTES DE MUSIC-HALL
S'ha presentat una denúncia contra
els antics empresaris de l'Alcazar Esperma al (leal s'acusa d'haver desa paregut, sense pagar abans, els salaria a les artistes que han
formulat la denúncia.
Es diu que una d'elles tenia un

OPTICA EcunioituttA — Ares, 3

Josep Giró Ribas ha denunciat el
seu dependent Antoni Deganime, al
qual féu remeses de factures evaluades en 3,00 pessetes, que cebra, desapareixent.

ci c5,!

LLAUNERS I LAMPISTES: La mitlor LAMPARA
PER SOLDAR, garantida.
Dipositari DAMALO, carrer
Roger de Llúria, núm. 9.
EL GOVERNADOR NO REP
Ahir els periodistes no foren rebuts ni a migdia ni al vespre pel general Lossada. No tenia res de nou
per comunicar-los.
Dilluns prendrì rhabit de la Mere
de Déu de l'Ensenyança la senyoreta
Concepció Vila i Mir, apadrinant
lacte el seu avi, l'illustre advocat i
patriota de Lleyda En Ramon Vila
i Teixidor, i Na Joana Caballé, vidua de Mir i Mieó. Oficiara el 1-m-ere/Id doctor Joan Serra i Puig, jutge
de causes testamentäries del Palau
Episcopal.
RESTAURANT ROYA!.

Sale de Te
cada dia te dansant de 5 a dos
quarts de 8, i dinar a l'americana, de 9 a 11.
Ahir la distingida esposa del nostre bon amic En Josep López Llauder destilará una robusta nena.
Felicitem de tot cor el nostre
amic.
CENTRE EXCURSIONISTA DE
CATALUNYA
Avui, a das quarts de set de la tarda, continuaran les sessions de projeccions que ha organitzat pels
menges la Secció de fotografia del
Centre Excursionista de Catalunya. El
senyor Pares projectarà vistes de C.arció i els seus encontorns.

la
- casa Grandin

té a bé assabentar a la seva
distingida clientela el trasllat
del seu establiment al carrer
deis Arco, núm. 10 (tocant a la
plaça de Santa Anna). Telefon
450 A.
ATENEU DEL DISTRICTE
La Comissió de festes de l'Ateneu
del districee 11 (carrer de Mercaders,
ninns. 38 i 40) ha organitzat uns balls
de disfresses que se celebraran els
dies 16 i 23 de febrer i primer de
marta a les deu de la vetlla, com lambe un ball infantil de trajos per al
dia 2 de mare, a les quatre de la tarda,
i pel dio 8 del dit miss un ball obligat
de trajos, que prometen ésser to:s molt
concorreguta.

PARPNES

Ferran, 14. Casa

BIOMBOS CLAP

s

EXPOSICIO TORNER-ESQUIUS
A les Galeries Dalmau dcl passeig
de Gracia tingué lloc altir a la tarda
ti inaugurariO d'una nodrida exposició
d'ubres originals del nostre ce.lebrat
artista Torner-Esquius, que de molts
anys enea resideix a París.
L'expusiciú testará oberta al palie
durant tot el mes de febrer.
• Avui, (humease , a les onze del mati,
tindra lloc a la terrassa de la Reial
Societat Colombnf il a de Catalunya
dels Estudis, núm. 8, pral) la
classificació dels canaris de ratea Pinta que hauran de concórrer a Mapasiciú que la Societat Foment de !a
Cria del Canari celebrara a l'Invernac:e eld Pare el dia 17 del que som.

i MALLOL
ROCA/el:dial/ata
'Jarree de Santa Anna, 39, tocant al Portal da l'Ansel
El millor que es produeix en
generes tic superior qualitat.
Les mes altes fantasies. Preus
económica,
ACCIDENTS DEL TREBALL
Al dispensad de Can Tunis, alnr,
a dos quarts de set del mata Ion auxiliat Josep Santana i Patista, de 41
anys. que via al careen d'Alcanar, 7,
per presentar desgarrament de la panta del peu, produit treballant a la
fábrica dels scnyors Figueroa i Cían
4303.
— Al dispensad del carter de Se-

púlveda foil auxiliat Claudi Fernández
Alvas, de 23, anys, solter. d'una ferida contusa a l'ungla del dit petit
du la mà dreta cursat treballant a lea
obres del Metropolitä, entre els carrets de les Corts Catalanes i Casano•
va!.

PURE PERMANYER
doneu-Io als vostres fIlls 1 ele
guardarcu de rescrotullsme.
DONATIU
Del sinvor R. C. i amb destinadó a
l'Hospital de Santa Creu i a l'aloevital de Sant Joan de Déu, hem rebut
La quantitat de duce centes pessetes,
les wats hem Iliurat per parts iguala
als respeceius directors dels esinentats
establiments.

ACCIDENT
Alije a tres quarts de deu 'del mati,
fou auxiliada al dispensad de Sant
Andreu, Maria Mirasol Roulés, de 70
anys, casada, que viu al carrer del
Pont, núm. 6. presentant trencat el
fémur esquerre.
L'accident fou ocasionat per caiguda
casual al carece de l'Ajuntament.
-CAL NO BADAR
Al dispensad de les Cases Consis.
torials, ahir a les onze deCmati, fou
auxiliada la minyona Agustina Merca
Coca, que vin al número 1 del carrer
de la Palma de Sant Just. Presentava
intoxicació per hacer ingerit, equivocadament, Seid clorhidric
Per a comen 1 Idiomas, Taqul-meca, etc., estudicu, senyor
o senyoreta a l'ACADEMIA
COTS, cerrar dels Arta, 10. Te.
leí. 5031 A. La més Important
crEspanya.
CASSINO DE SANS
En Junta general ordinària celebrada el dia 20 de gener proppassat,
van ésser nomenats per constituir la
Junta Directiva d'aquesta entitat,
durant l'any en curs:
President: Pelegrí Alernanyt virerpesident: Josep Cntarell; secretad:
Pan Maciä; vice-secretari: Just Cervelló; tresorer: Félix Cusine; comotador: Josep Guardiola; bibliot .ecari: Tomäs Plaza; vocals: Josep
Roig i Choree, Pere Escrichs, Victoria Rabassa i Joan Estruch.

AIJ
INSTITUT FRANCES
Denla, dilluns, dia 11, a les dotze
del migdia, M. A. Bertrand, director
de l'Institut Franeais, dissertarà sobre el tema: "Les impressionistes:
P. Cczanne".
L'acte sen ä públic.
Ahir, a les onze del =ti, al carrer de Ribes, toparen el canne: 7485 B
amb el tramvia descendent de Sant
Andreu, número 446, resultant de la
topada un fanal de la via pública trencat. No hi van hacer desgracies personals.
PortaferrIssa, 10
UN ALTRE REDEL
Al/ir. a les sis de la tarda, fon detingut cl carreter Francesc Binguera
Figuerola per hacer insultat al g,uärdia 478, en hacer -li reguera la dita
autoritat urbana perque fes via i no
impedís el transa al Pía de la Buqueria.

EitLAND

Nos mod• !. II catad 64 mas 51109. Oestansuffle una demeetuebi. Amor.
tlt complot . le Room do notan. Mamola pos • Cataluoya, Baleara 1 ames*

El distingit pintor En F. Campa ahir
a la tarda va inaugurar una exposició a la sala de "El Caamrin".

fill malea.; necessitant que lea seves companyes reunissin, per subacripció, unes pessetes per atendre la
curació del malalt.
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BARCELONA

(Parla, N I 100.
cabuda en la seva organització al
antic Mont de Pietat de l'Esperança, convertint-lo, en la seva secció
própia de prastecs sobre penyores,
ha completat el seu funcionmaent
en la forma típica de res Calares
d'Estalvis, augmentant alud la seva
aceita 'social amb les seguretats i
avantatges que proporciona la combinada/ de l'estalvi amb els cospenyos, que tau excellents resultats ve
donant a les Caixxes d'Estalvis des
de comeneaments del segle passat.
La Caixa de Pensions, en donar
cabuda e n . la seca organitzacio a
l'antic Mont de Pietat de l'Esperan
ea, es proposa: augmcntar fins el
possible les eficacies i delicadeses
pietoses de les seves operacions1
convertir els seus prestecs i empenyos ele instrunients de crèdit que
permetin ,a les classes populars el
desenrotllo d'activitats productores
d'utilitat económica, i fer que es
pugui entrar al Mont de Pietat no
anda la vergonya del fracassat, sine,
amb la dignitat i honor dek , que sap
Iluitar per a valdre's a si reateix i
per a essen útil als seus semblants.
El Mota de Pietat de la Verge de
1' Esperança es proposa treballar per
assolir aquesta dignificació de les
seves operacions elevant el credit
sobre penyores al nivell del crédit hipotecari perquè obtingui cls prestigis d'institució útil a l'economia social, no sulament com a reparadora
• de nece;sitats apremiants esterils,
. sinó tenle com a impulsora i protectora d'activitats econòmiques
creadores de riquesa.
Per donar entrada en la vida del
Motu de Pietat de la Verge de
l'Esperanea als ideals de modernity ació eme Ilail presidit la seva reorganització, han estat fornutlades les
set-es llores operacions, utiliteaut
elements tecnics que permetin alliberar cls prstees sonre penyoyres del
seu ande carácter cractuaciuns desesperaties de iniséria per convertirlos en manifestacions d'activitat productora.
Eis factors generadors de Vestalvi i rasseguuranea, sintetitzats en
les lleis aritmètiques, algebraiques i
actuarials dc reacres i de a 1110etilital, han estat combinats
referir al pablic els avantatges del
credit en fornics orientades a proporcionar facilitats per al rescat
la penyora, mitjans per obtenir cabals actius destinats a la pruduccie
i habas educadora d'economía popular.
El Mont de Pietat de la Verge de
l'Esperança ii.augura la seca :tova
existencia anea les formes de prè,tec
sobre penyores següents: ellIpelly0raments amb papereta, préstecs amb
llibreta de rescat, praetecs animenzables i empenyoraments cundrinats
amb .asatig u ra ¡lea.

sat, que vat • la Riera de Saat Miguel, 2g.
Sembla que in disposar-se els 'Ja cert municipals a realitzar la captura
d'un gosset de rintero-sat, aquest
silbé dive-sts cops els das Ilaeers.
A TROPEL!,
Al dispensari del carrer de Sepatveda loa auailiat, de forsa contusió
i erosions a la cenas i calas esnueiires. el nen ataco Camales Ferntin,
prodeídes jc haver es' st atropellat
per l'auto Daval 10812 C.
Les selectes cocotales elaborades pels

M onjas de Montserrat
es venen a l'antiga fabrica
de pastes per a sopa de Josep Blgorre, carrer de la
Boqueria, 40, t a la sucursal, plan de la Llibertat,
.Gracia).
ELS GOSSOS SEGUEIXEN LLIUREMENT LA SEVA TASCA
A les cates de la tarda un gos va
mossegar la noia de set anys Agnes
Fernandez Parra. que viu al carrer
del Tautat. 47, primer.
— Al cartee de Sant Gil, un altre
gos, propietat de Jasep Berenguer,
mossega la noia de set anys Consol
Pla Todo, que viu al número so del
mateix correr.

glypilg.;

i eristalleries. La
Cases Inés bel-% asSurtida i roes barata de l'Etartra_
pla.
M.
Catalunya. 93.
Itanibla
No tossiu mes. TY
Preneu pastilles
TRES rutts CAPSA

F 2; PueoL

Pianos autoiL (14'3 ele V. riu
Roparacló garantida.
filar:an Clavera.
wiiiilatine 111' la casa
"PHILIPPS" de Frankfurt
Enearrers: qu'ose -El Sol-,
Rambla dols Estudis, • 1 Floridablanca, 130, segun, prini••ra.

l dt
i
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Bcc.ncria) 32
Eran assared ea c u j i b i
EL CICLE DE CONFERENCIES
D'ACCH) POPULAR
Da y ant de nombrós públic dona
una conferencia a "leve/uta Social En
J. Soler Jammer, sobre el tema: "La
dona en les qüestions socials en la
Ilistäria".
Detalladament explicà els moya
ments feministes des dele temps del
paganisme fins els nostres dies,
menciú de les dones que sobressortiren.
Assenyalà eis defectes ¿tel feininisme i cls perills que eitclott quan
felta l'espera cristiä.
Deina, dilluns, timba lloc la no.
vena confeténtia, a dos elements ele
vuit del vespre, al local d'Acció Popular, a cerner d'En Joaquirn Civera i Sormani, el qual parlará de "El
sufragi individual, el vot corporatiu i
la rcpresentació proporcional."

GLeris UPES

CORTS CATALANW,..

IVIDELES, J0188, TAPLIGGS
LAMPARES decorad& pro* jectcs per eminents artistes
LA CAIXA DE PENSIONS
NOVA SECCIO DE FUSTERS
Durant el passat mes *de genes la
Caixa de Pensions per a la Vellesa
i d' Estalvis lea rebut, per imposiciares, la quantitat de 21.750.847 pessetes, i ha pagat per reintegres trestalvi, terminis mensuals de pensió i
capitals diferits reservats, 17.753.874
pesoetes, resultant, per 1 n011, Una diferMicia a favor de /es imposicions
de 3.996.973 pessetes, havent se übtet
4.685 llibretes noves.
la,• •

Ha quedat ja eallestida la nova
installaciO del Mont de Pietat de
la Verge de l'Esperança en la casa
que la Caixa de Pensions per a la
Vellesa i d'Estalvis posseeix al carrer d'Ortigosa, xamfri a la de Janqueres.

La Caixa de %atiene,. al donar

F, VEHILS VIDAL
2,

Ainh l'aparell " iN Die:" ••vitaren els nitral-zas. Conminen lo
iinniedialtunetil, al vostro rolen 1 eligueo ala eostree nunca
que us imiten.
-C. A. P. A."—Valaneta, 928.
BARCELONA.
—
LAUTORITAT
PER INSULT A
D'UN LLACER
.
deAhíte a les enize elci mati, - fou
tineut i cenduit a la el.aegació de
polícet del correr de la ledüstria. u:1
individu anornenat . Sebastià Setevi
Sahador, de quaranem veta anys. ca-

Portal
de l'Angel,
__

2

Pijamas franella 16 F t s.

Exfürd.. 24 „

11
11

semi - oda 30
popelín . 40

I

Caeses

K gué .
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BISBAT DE GIRONA
SE.1112PPe ed1111D51110I
La Junta diocesana de l'Hospitalitat de Nostra Dona de Lourdes está
portant a cap atril gran entusiasme la
rectificats de 96/97•. Especials
creacaí de les seccions d'infermeres i
per a Cliniques, laboratoris,
-brancardiers" per terne cufä dels mamicies, cerfurneries
bits deas romiatges. Amb aquest fi
ha constituit les Comiss:ons adjuntes
4.'2 tetes classes
encarregades d'organitzar i dirigir les
noves saciona.
NDA A L'ENGROS I AL
La Conaissió organitzadora de la
DETALL
secció d'infermeres estel formada per
les senyoretes Ni Maria Espeta
N'Ilermínia Auguct i Na Maria deis
Telefon 810 A.
Anaels Massó. La de "braneard:ers"
da de Sant
esta formada per Mossan Necis Cros,
En Carlea Suceda, metge; En NarINMENBIMMil
uninesema
ds Tubau i En Ramon Pijaurne.
— FI "Bu:Red Oficial Ecles;astic"
ÂVUL MUMENGE
corresponent al mes de g,ener publica
es posará a la venda a tols els
cl següent sumad: I.—Exhort pas- quioscos i Ilibreries el tercer
toral. II. — aleviment de personal.
faseicle de
tia—Grades concedides ala fidels de
l'arquebisbat de Tarragona. IV.—Couta
gregaci4 Rimum". V.—"Congtegació
ami) tres cantes de
S. Oficii". VL—Centcnäri de la eanonitzacid de Sant Todiä3 d'Arinn.
Wascras
VIL—Congregacó Mariana del S'edlustrals per En Gol,
matara VIII. -- Llaea Eucarística i
Administradó: F:ocier de Llúria,
Associació de Sacerdots adoradora
C2, primer, primera
1Na—tirarme/Sitas dc Nostra Dona ele
Lourdes. X "—Archic ” nfraria deis di- 4041ffluemese•44.4-41/44=4/xecca
Mas etnarist ics.
PELEGRINACIO A
TERRA SANTA
'Ordre de Caballees del Sant Sepulcro Capita( d'Aragi',, orginitzador

ALCOHOLS PUB
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L1 TENIU MAL
‘
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ne

seu representant a Palestina, sesee
Ick quzli tan pietio projecte ha elite
rebut amb satisfacció inmensa. PM' .
isser la primera pelegrinae14 eme deterres espanyoles, despeas de la aova
situació política asiätica, visita ami)
caracter principalment religiós tan TM.:.
nerables L'oes.
El Comité organitzador, responent a
diferentes consultes que se li han fet,
manifesta que a Barcelona no hi ha
altres llocs d'inscripció que els segiients: Residència de l'Ordre Nuera
Dona de Pompeya, Diagonal, 43o;
"La Hormiga de Oro", p`aea de Santa Anna, 26; Editorial Po:iglota, Petritxrd. 8. i Llibreria Subirana, Portaferrissa, r, i fora de Barcelona lel
delegacions establertes en les principals ciutats.
Tallase ha de recordar el Comité
que el vidge dura so dies, i que a mes
a mes de les ciuta..s de ruta, Terra
Santa i Roma, es visitaran les de
Constantinoble i Alertes.

' BISBAT DE VICH
Per motius de salut ha hagut de
tornar de Roma, on havia anat per
estudiar a la Universitat Gregoriana
En J. Palau, alumne d'aquest Sentina&
— Ha estat nomenat pel bisbe
d'aquesta daacesi professor de Ceneduna efe l'Escola d'Arts i Oficis
mossèn Delmir Single, oficial de la
secretaria episcopal.
— Ha estat nomenat membre
la Junta Económica del Seminari el
.canonge doctor Joan Puigoriol, i de
la Disciplinaria. el canonge doctoral
doctor Pece Moles,
BISBAT DE LLEYDA
En la part dispositiva de la reial
ordre declarant monument nacional
l'ex-Catedral de Roda s'ordena que
aquest edifici quedi sota la tutela de
l'Estat i la inmediata inspecció i vigilancia de la CoMissiä de monuments històrics i artistics d'Osca, la
qual realitzara les gestions oportunes
per tal que en el Ilibre corresponcnt
del Registre de la propietat en el
quid estigui inscrit l'edifici es faci l'anotaciä marginal ccmprensiva (le la
nova condició jurídica adquirida arnb
la declaració de monument nacional
si així procedis.
— Havent mort, a redat de 63
anys, el rector mossett Martí Sacies
ha estat nomenat ecimont de Nadul
mossen Francesc S e' vés, prcvere.
— lia estat designat per formar
part de la nos-a Junta provincial de
Beeeficéncia el doctor Raiel canina,
xantre d'aquesta Catedral.

Ahir, a les cinc. s'estava al monu/ten: a Colomb ta jove Manda Arisco Carrasco. de vint-i-quatre anys,
que viu al carrer de . Sant 'teman, S,
primer, segon; dc sobte caigué a terra
presa d'un fort ame de nirvis.
Conduida a la Casa de Socors del
Passeig de Colom!), fou degtalament
auxiliada, resTablmt-se totalment al
cap de dues hores,
v

devot romiatge als Sanes thiee;
de rebre noticies eta filleseres
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Mercal.. — Predomina (la poca animad&
R!ats.--/In pres consistencia la puja, en procedencia. Aquesta setMaila s'han venta molts mes vagons que la setmana
pastiada. i a preus mes cars.
Ferina s .—Hm diria que el preu de les farines hauria de seguir d'aprop el dels blats, que es alt, i no obten les
l'orines 'la,. lii han emniagatzemades es van venen al prou que es pot o amb visiblo perdut tlels fabricants m cumerciants.
de
Moreso.---Aquest gra be assolit ja el prett de 39 pessetes, i hi han probabilitals quo arlibi a 40. La remesabarmorid' s'Int pagat a 33 i 34. Ra arribat el vaixell "Sangeslis" amb un miler .de tones de classe caixal. alumna, blanc i
rejat.
una roaccid degut a Ven. preu
Despulles.—Els comerciante estan anitnats amb les ofertes de "proVInceis". Se eospita
5:•del moroso.
•
Ordle.—Aumenten les demandes.
da
probable
una
balsa.
grans i quantitats emmagatzemades,
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P GINA DE CIENCIE5 MEDIOVES
•

no ha eslat molt perno/tanda,
esdere yo que lila denominat
"catarro de la neu", coneistint
AQUEST NUMERO RA PASSAT PER LA CENSURA
en un eritema i inflor de les
parpelles. encara que moderaMILITAR
El mal de lee muntanyes es
dentella i hiperhemia conjuntiva) ami) sensaeid de cremor degut al deseen& lent de la pressid atnmsferitm. Es freqüent a
i ecu -sor.
3.000 aletees i quasi constant
Si l'estada a la neu ha estat
a .1,000, o siguin 47 cm , de
mes perllongada. pot arribar
pressi ó.
aquesta inflor a esser tan gros1 :1 mal de les mindanyes esea que nimia-Iris Votierlura parta earneteritzat per hl fatiga;
pebral. Aixit darrer deatil lamun sonlitnenl dc deixadrea gebe en part. a la gran folotabia
A la Sala de Glandes de Cequivident de la reempresa del
neral. transtorns digestins.
deis atacats. Lii rojor de les
Ilneiitut d• Estudie Catalans, va
ritme Normal en un bloa comparpelles Ne augmentant-se. la %• Artips, cefalalgia i transtorns
leair lioc el 23 de gener una plet obstruit ine r la persistAnanclitius; desprAs el subjerte
eoneorreguda reunió de la SohiprrhAmia conjuntival t arr
ri a dol periode refraulari
cau en una indiferencia mes o
• .cietat de Biología en la qual es
vol--ca/Unufse.obrva
l'aurícula durant una par t del
inenys eionpreta, una apatia ah_
prertentarenies següents cornileomplex ventrieular.
tes lambe lleugeres erosions
&mana que sel deixi
uirearions:
L'abre eas conducció recorneals. aquestes molt dolor ' l ranquil. ihi pot trattlinar i "no
Neta sobre morfologia de l'utrògrada fou en un Moquete. ?ea i minsis (pupilla estreW,
pia resistir la neeessitat de
roter, pel doctor Gil Lernet.
complot amb empleaos .1(111(. 1' • conseqüimeia aquesla iberodormir. En els easos gretis..tot
Oreseriu el coneunicat la nulares, observant-se en Pelecha,ra de l'enorme excitaeid !lumimoviinenl PS fa de seguida itil
fotaigia de l'unater observada
cardiograma: Primer. extra- nosa, constiluint el enyjnitt
ei presenta un altor--posible
per Schwalbe i l'observada per
sistolis ve»trirulars drets; se- simplornittie. el quadrti denoire ament profund que araba en
Poirie i Alharran més tard.
gon. dos tete de conditecid
mina! pels alemanys "Soling4elii inorj,.
I rAgril da. 1 . 1111 post-eatraaistaSrhtvalbe observa l'estronyiblindlleit”. "ceguera per /a
lii Present ach) del ata' v-aria
nient a nivell tle l'ureter, l'enlir. l'altre despres d'un hatee
1/PU, fenomens lots II e p..,11
seginas molles eirctunstimeiee.
- groasiment lumbar, l'estrenyiaut °mal ii.
aparatosos, pera que daleixen
latinea.< molt la fatiga muscumeta a niveltale la iliaca primiS'hit g le remarcar que les P.
tota elle al eap de aove dies.
lar. foul q ue tdanlieitii; per
tiva i el ineatus.
retrAp.rades apareixen quan els
Aquests simplomes no apareialma ele aviadore poden pujar
Pciiri descriu uitrstreityienmplexos ventriculars d e Is xen mai abans de les 12 o '2-1
a grans alinees Cense el mes
qual deponen sobrevenen
.- retent pielvie al qual seguida l'u_
hores.
peit simptonta. i els exeursintemps 'relativarnent llarg desretar . emb un calibre uniforme
El traetatme nt es limita. se- nisles poden pujar en tren ti'
pi'; I le la P que els preeedeix.
fin: . al /acatas.
gons
les
lesions.
a
compresos
refugi de la Jungfrati (1,1i3
Segons el doctor Gil Bernet.
S'ha de remarcar, pera. ;latí
fredes. instal•laeions 'Fui/ eoli-- mores i .13 eta, do prtiesita,,,
la disposició de Schwalbe seinateiN. ene altres compleNas
ri
débil
a
la
(menina
a
11
o
?
eense la loes petila alteraeita
d:tia niés freqüent. i la de Poiventricular,: no san pas eeguits
p e r eenl. ;%1 qua l se Ii uot ad_
S'han fea calebres les aseen- •
ri.i seria inferior en freqüenper la P retragrada.
jun
ta
l'ridzetta
1
ina
a
l'
1
per
snons dentifiques
•4caben els doctore Codina i
rij Al mateix temps deseriu
al
en 1831
Houssingatill
Si a Penseins lii lia lesions
dues noves disposicions per •11 Ved reSerint amirst cas al pre- rent.
emiratos, noe ,,torm 3 1 5 1 „ar ion
i les Celes en ed,.ceden:. afirman que dues
observades, l'una amb estrenyi_
;.11;11
Irice, per ti..irersion,
suhlitnat al 1/5»011 en 1dicio p e sAn necessaries prr
111,311 ptvie, nrossirnent inTn_
melles; titty 'insistir. a •iattd
nia
bar. estrentiment • degut a la
Eanariciti de les P refr»grades:
Ineires. per .Sivel, i
l'arma observar que lid es
que el li -rinde refraelari
dieposició de arderles ealia 7,:101i metros. i l'aseenaquesfes manifeslarions
cases; i. en les dones, el degut a
Vauricukt acata abano de la Fi
rala per aquesIs dos
mAs avial i freqüentru...it
del colindes, ventricular, i ql.
les arteries uterines.
i Tisis:m.11er a 8.601 li s- lies.
a aquelles persones ja pcopettl'nbetarle ano;tal per la lesia
Lallra disposieia, molt mas
•
Per expiran' . el curSi le les
ses de per si, a experinentar
aieni disminuit.
fre qüenta en la qual l'engrossiIr 1'
Estudis sobre mioroctocos mell- molésties. sensad6 de calor, munt ;luyes
(m'id pelvic és mes utlargassat
'
ININNS 111AS. L ' ;101 . 1 . 1)!Ilda a C'
eoiesor. cremar, aernainar
tensis, pel .1.aelor P. Tht
I aimuis, l'estrenyinient que sel 5 la de joilidttnet
1
'ralruucrIl
mingo.
tamiz és aeguram e nt Ilegal a la
el .. ., ;a una '11111» mes
...inpi g n la per Paul ftert i per
i nenys duradnra qUele..111
Pdmera nola: C.ancerilleariO
denreesid formada per una foItegnarl. Segons aquesla lt''en
¿TI
¡lila
arta que es troba en el trinaPh. deis medis desti_
n'As intensa que la norma!.
ir, el mal es d e util a la
nats al sea eultiu.
lleven] ,dit aitteinornient que
ra n de Marier. Aquesta
l'axigen l i . l'aire.
Observa el dueto!. Delding.. Als vales ultravioleta eren absola os troharia en inrlivi•
ltert ha a t'afiliar la salte
que moltes mmc.- de taieroeor,,..
• a: rimares, rar en els graasos
sorbits per les parpelles. can_
l'eammitada foseta estä ocupada
meliterisis perden lltir aglutina- juntiva i eärnea: alguns d'en- d'intimide que Imit e n estat en
qm. la
i
bilitat al ran d'un lemps de terc . ” un coixinet adipds' re *i r ilS polen'. frondes ni.- I la rquanti:al d'oxizeo tatitlinunait
Nef a sobre cirurgia experimen- nir-los al laboratori en se in gues 3311 a 375) desprAs
011 11 sane dismintiets a mesiltal del budell gros, vei s doc- bre a . atrae/ad-he a modifira_
fray-pasar aquests trixifs, arrila que ita11. 3t la pia . ssni. Si la
tore J. Puig Sureda i J. Pudone en la reaeció matad il-te ben al cristal-la el quid lambe
rarifleaci A rorerspan a la tras
medie- Araba assenyala II) la
ehe.
absorbeix en mol :a quantitat,
si.; que exisleix ;I 2. 1100 nie•
rema-Mi-aria Òptima que te_
f.a mortalitat observada en
realant-ne sole uns quanle.-ell
l',/3:igen en un
teeS.
leainterveimions de budell grae, nen la maNinia activada
petita quantitat que arriben a
tir per ton; si c • r r. • n-n Il a 3,11011
Segona nota: Acola de la bilis
r-r interpr e tada rom &azuda a
la retina. .aleshorea provoquen
luetres. en un 21 per 100. i si
sobre
le septieitat 4aqueet Miden n a
aelutinabilitat.
01 simplorna annmenal eritropObserva final/no/U • • 1 daelor sia (visid vermella'e. ein s'Ita t • 0; rOSIIIM a g .50I I 111P1f.i.S.
1 , * n menor vascularització d'e1011. Es cerl antena
un 701
a/a-ata rinrei&
Dominen que rale es de rneliten-'
aquesta inicua frOxl>0 . 11 lac;;;;sie ennlpfetrunelli inactives. observat Osares d'una llarga
fl an cereal ele doetrers Puig
ven 1 mateix he
Sa di' la niort, perqua si a meeren activades ¡neta:a-les par estada a la
lei-ceda i Purhe una tleenic a e".tnul st un eas d'a q nest a nal ura - sura quo Ni rarif iN11'1111t?
n ,• ^ireent a per enettprovar bitte t' bou.
roch tingut
el stm
et,umuutuei,l mi
Influencia de la Insulina sobeo lesa a la Sek*a negra :Ale:la/nenestee diles nfirmarions. En
atira hiperoxigenal,,
nrn sèrie troxoneirma nts. opidlahetla gratas gratia I meta- aya) despide ute sie 110reS, de dala
permanAncia
a
la
neu.
l'animal no timo. Ell mateiN
bolismos proteica, riel domo!.
rant asa!iranent amb ensens
Cona a mesures preveutivee.
observa resultals anialres latiR ("arrase° i Fornituurra.
han isquerniat troncos de budell
regeix
la
s
o
nzilla
precatieni
eant-se en uns aran campana i
Presenta una serie do casos
e a ee de 3, 6 i 8 e111.1Ie longitud.'
prolegir-se els ulls arnb uns %iu-sitie:mi aire hipero y ;gena l i
elinies amb deseanitihri nitre_
n, tes e rvant - so moditaadons
„i,s,o•vani que quan respirava
dees
apropiats..abans
s'empragenat. en els la insulina
maerneraniques. a part Fun en_
ven els d'un tinl mas o ramays aire de la eampana sotria
• uled amb un rerim adequat
A ong im e nt de la noreió isquetalarla. molt visible a nivell
efer1 0 , de la manea d'oxigen.
van ()Mena. requilibri infla mi- Maui. avni s'ernpren mes de tint
eXplira
Mee tu menys verd, però. ni els
Aquesta tenrin
llar que amb un trartament exla muro -a. 1 almines petites an_
inal.
uns ni els altroa són ela
prrqui, la fatiga anlieipa
( Iiisiu de r n-:01.11.
heraneies epiploiques.
eals, ja . cLue lun sent el 1114 prOnna Ara sèrie rrexperi1:a il eg al al canautu timad d'Omusx41011 nerm-sari pel
mettle a g eeptitzaren una ponla
n wIS P e r ll'i sa abir els ralas uttravirdela. Els uuubíe indivals i cular.
d e budell aros mitjaneant l'alpapel'
entar)l aldea' l'alcohol afer-iodat
Tambe . 1i/enea erri
ele pie aconeellem, sön r•Is vidilatació intestina/ i 1,1 eottgesdrea "fianata". que san ele mes
a 1'1. 1'30 1 per 100. Tambe
han assajat la solució Dakin i
lit .. &I , la pell , amb ani n mia del>
aplee per 11 l'a leer ió dril rais
»vean:: profunds.
ratenhol sol.
esmentat s.
Mosso ha exposal la t... 1 .. 1 ;a
Amb les solucione iodatles la
La casa "Zeiss" noquea/
(posarla a la
di . ra r a NI i u
-completa aseptitzarad del buvis fet construir uns
rle!l ale cine riiiniits d'obrar
tentad de S.gons
\idees espeeiale fuurnata. d'un
aqueata teeria. ch tnal es dogo!
l'aidisaatie. cont sita comproDar an t l'intrement i lentulo grisene, per a la neu, amo
a la die/ab/arda de raen) earval miljanyant eembres fetos
alasme que es va despertant per di t'o y en! preier:4 d•111.s.-,re1A.
i1,1/alde
:et.ans i deSpreS. de injertar Vanl' e xrursianisme i pels esporta
que demostra la impartanoia Venir" aiosao ha fel
una luirreja d'oxisien i
• li-aplic. Amh l Dakin i talco- d'hirern, que veritablement dins
giur• Id la pro) opo
s ulls pe!:
neeessi_
i
bol pur sembla que es
els esports, córt dels nies sane • aquests esports. que tan ex- ep 1;1 proporeiö de SS 1 por
Sei tuba- de rano minuts per oh100, sense nittégen. i ha vist
i saludables, voldria modestatraortlinitrianve nt estesos san a
tenir l'aseptitzaeid.
lu 1 . 11 atIll / SI O S 1.1111dil.dO'IS
ment editar Palencia) sobre alAbeinanya.
Dels feto expelan-u:enlate es guna regla profilàctica que cal
poi resistir u-curse ineunveatelils
Baena
j
Duran
Doctor
roe_
dedueixen (Jades importante per
una disniinurid ut..
lenir present, dine (Vaguea, giulluimi de
a la pràctica quirergiert• Reata nere d'eaports, que- per la perlili
respon o ut ii
salantent fer l'estad' de lea alllanaada exposició a una Iluin
L'Institut Nacional del Radi, 1 -1,000 ntetres.
terarions histològiques que puInc def0osit rOttlea e Dial 1;14
fr I rlatiu-nt intensa„ pot perju. giiin provocar aquestes subeque do As enAs
dicar encara que cense molla de la República Argentina
landre i assajar nous antiaapEle problemes teorties j eco_ qii...una adaptaciO al te..ea1i antgravetat les funcions oculars.
tapa
a
que
' t i es de menys acció
niarnies de l'esludi Itatli i los ',boli. .111i-intenta el vomite,. do
Sabia As que deis raigs
pis usats fins ara.
eritioeils i Ilitt . tamtitt!..al
sevos
aplieuebuts lecanetiliques
mes midas
Condueol6 retrógrada en dos l'espetare solar, ele d'a:levar
ferro i per tant llur apt i tud per
ostut
han
resolls
a
la
Ilepablira
lit
casos de bloqueig complot, en aquest sentit
f i cric' exigen.
.
Argentina
Tuna
h
:tatua
admiels
raigs
eón
net s doctor: Pard V i -il. de fineió visual,
rable [mil) la inauguraci.i d'atrarioleta, no essent el poder
Tann, i Joan (andina All(!s.
Iluminás dele sinó lluir quest Institul el 1 de desern
La condurció retrirerada
bre proppassal.
els rasos de bloc eortip/et V. 1111 poder quimie. els causants dele
(limpia l'Instant Nacional
39rieeIe . paradoxal. rar setnhla destorba i lranstorns que tot del inslallat provisionalsernil exposar. i . La quantitat
d'admetre que la cornil»,
lineal a la Facullat de CHolcie,
eió . -sorpresa entre l'aurietila i de raige ultravioleta, angmenla —ami), una dotad() inicial
Angor abdominalls. — (ala
ele ventricles es pug ui efectuar en relacid directa de l'altura del
grana sindromes dIgestlus),
200,000 pesos. que I iva assignivell de la mar, de manera que nar l'Estat ..tels quals n'han es- prl doelor
en sentit rontrari. Addurixen ele
Tarruella.
reens nbeervats, ele dos se- en les altes muntanyes As tan tal deslimits 110,0011 a l'adquiEl diel ingit presithint del
eaent
sobretot estera umtds exposats a
darrer
Collares
de Metges de
sietA d'un gram d. radi i del
Es leerla el primer dalo ma- sentir-ne les seves conseqüen!Mengua Catalana. ha edita!,
emanaloli i de mcdi te ! ! (me presenta un "bloc in- ci e s. Tambe, augmenten en "I P - ció, filtres, ele., que han de perb e llamen ! i pulerament el dis•re slablr, signifieant per tant I ermlnat s indrets, cono són, per »lelos a . aquest institut les tres
eure !leed ch dia I febrer
que
tan
fas
-cicle
un estat del
de 192n, a l'Aeadantia i Laboraexam P la , a lea rongestes, exten- funcione d'investigavia, enseeran
sser
aconduir
pot
e ri al
ses superficies nevades, ele., a nyança i utilitat terapentira que
tori .le CiAncies Mediques de
latraneuelahle en ~lit normal. les gneis hi ha encara un facIi estan reservades.
Catalunya.
De l'estudi electrorardingrä./
es
el
er
tor predisposal, ron
El const ati p la un faseiele
Les aplicarían* terapèutiques
f i r PF1 desprarr que les P. ne- flux de la Pum sobre el Mano
d'una rinquantena de pagines,
del radi seran absolutament
eativee que en la fotografia aepurissirn de la neta
on l'eminent professor estudia
gi atolles per ale pobres, i els
an e ixen a alguns complexos
No cal, dones, ter remarcar
• v e ntrieulars. eón conduccions que aquestes tres rircurnetim- que no ho siguin hauran de eon_ d'una manera brillant el gran
prores digestiu, emprant--cont
amb una quanlital,
• rhgrad og (me es poden procies es trobin compreses en ele la determinarle) de la qual es reell fa sempre — un lèxic acu- • Pagar a l'aurfcnla, perquè ella
punts on s'hi fan, esports d'hiserva a l'Institut i que eslava
es troba en periode refracvern. (Altura cobre el nivel' de destinada al seu manteniment
Inri.
la mar, superficies nevades 1' millorament, que. comptant
Observa lambe que poden ar- l'enea sobre el fono Mano estambé amb els 60,000 pesos res_
*bar a l'aurieula perquè la te- clatant).
Mediase amables tetad. Nasaltanta. i amb algunes deixes va46 del bloqueig es per moments
saleast• Intensiva iiiii redimiese
Els raigs ultravioleta de Cur- i tt eaes, podrit aconseguir, com
colaPallital, P01.11, lalJaCTA114.118
1 suave acre:finada. Com ho
best agradable/ (Indolora)
ta
ondulacid
(330),
aetualplent
albirar
permet
fautorltat del
les nombroses eutiese. Andreu, lasaallh Taifa I Illestl,
9141eions de bine parcial pel cobre lii pell de les parpellea, director, el doctor Jouquleres,
Casa aura, Perneas da la Cree,
eentplef..l ta f In P. re( M- conjuntiva -1 córnea, ,tpin absor- una vida del mes alt nivell cienVides 1111/11111, ladee, TIMPib. ata.
tífic i
ea, semblante catee és .bits, Si la perInttnénaia a la ?Ñu
-
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als esports de HINtanya i de neo
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El Lurset dei r. Canica

rat i una bella tnatització

Denomina "angor abdominalis" un eas particular d'estenocardia o malaltia de Rougnonlleberden. Després de la
descripeiú general de l'afeceid
i de . fer una detallada història
del proces, entra de ple en la
semiologia descrivint un ras
personal que serveix de (Mas
i que per el seu cure fulminan'
ennslitueix un exernple
for;a, interessant.
Després de comantar amb
'gran erudiei6 les diverses mininos mieses en parlar da/g//esta a terció enlra en Felb-a
logia (terminal que en la gran
majoria d e casos- c s dogal a la lues.' no arribant a
sosten». íntegra tu tesi
JesuA, el qual opina que la
111SS n'es la causa (mica. sitió
quedant-se amh l'opitbi de Vaquez que erell que la Mes n'As
la ransa hahilual pera no exelusiva.
En un llarg repitoh eetudia
la patouAnia traques-ta afeeeiri
despees d'esludiades ! les diferents opinions formula agitesta conclusia:
"Es prr aquestes raons que
la Tia legan im 11.. [amaina abdominal ha eoeuro'a en un tal
assintilatale a la de l'angina tb:
pa. veleta la sera base P I
balsa alta) profundes
sions troselecosi propagatles
SleV I III

vastellar_ ami]
da a altiall de l'aislarla: epie
emanen de la gran malallia
rettals_ die_rt• s 1 ciii •eardittes
!tus, note:Mis. de les ellimItilis easeulars sanett i tireesl nuA
PA• 1111 , Selen freqüentment and.
el síndrome piirliettfar do Fanene."
Delia ic . t. fi un darrer ettpilo' a parlar de 1;1 Irt•apeuil)l'a PI) 1 SPI) entteeple merlieitmenlOs
En ti. l'abra .101 .1..eler
uui e llui A g (1 •11[111elle‘ q ue lamore d una ct i lluca i pr1 . 1/ liii, la
votada (1 . 111111 verilabl e i (ami-

a:mis:dala

moungratia.

Tele, ama-eles abres testan
1. ..t 'artados etc alaHl: per aixa
ea- ea ....111.../11 t! .1;t1"atlainaid.
...ni Ii,, an 1 rom ten! atul. Intes
• lee

5: en-I N . ..

Sr.'1/S cii din.

que rounrixin aftlle4 requisit.
1. 0r eorsslar tucal la r attlie n IPA Males. la eurnpla ari" a uit, 1iil vel e n) vil rn
modra llonsilia 0 , rada dia infls
' patria r. idre rls nuslres (» allegues. i itrlitmit el, rslraligrr,.
una, 1 •01 0 0
Itel res: de
preparadors d'eepreffie s fraiieeses. rrdarlade,
rtni 1-Pro!,1arl i ',aneas errante. Cal eilar l'A,
d'un distinga farumeee ti r harcelaid • nve edita ititualment una
gil imt utiedieti. red:retada /II PSpany . d. i que atrios t any.
nades r‘A eirrurnalane:es. Elta
ralariada Ofleatala.
Ens Cmi ocupar -ui luan s'editi.

NOTICIAR!
congrés ealienistes 1 oeueblr0s francrsal'en 1824. - - tangos: d'enettany ee relehrarit
LirlISSPMAS fd

i/lId

W.

drls atienist a s i neuralegs
Eranea i paisns de Darla
fratiersit. Els !emes tic lierlIN-•
: "La deh i ldat nmntal
en el , infard,":
11'11310r:1s del parlar". i
l'ambient deis efeetes
de Iranstorns mentir/e".
•
Demografia francesa. --- lanlaat 01 »ray o'. serneslr0 de 192:1
la pabla•aa de Eran. a lia eugmonlat 11,, ll,tHI 1 ají/al baixa.
peeò superior a la del nuitaax
pe, ;ad,. de 1922. quo va ser da

9.015. L'auglimill os firn
aivarn e nt a la di , tuiiiiiri.l

de la
ulartalit:tl. rae la nalalitat ha
El nambre de casa_
ments lambe mostea un descens dr 7.3 in pe' mateix permite IV i111111 .1ÖS rtoye.

ir

La Diabetis i la Insulina
xar tant i tant la glucéntia, que
Per al trhetament d'un alabearribi a produir àdhuc la mota
tic amb insulina no poden doA aquest perill els primers TI;
nar-se regles generals. Lalnica
parlaren d'insulina i ädhue ele
es recordar que la insulina no
seus deseobridors, hi donaven
crea un non tractament de la
diabetia, sima que un diabelie,
una importància extraordinaria,
„El
red es que la insulina no as
de gravetat A el converteix en
molt menys perillosa que la
ciii diabal le di- gravetat 13, semmorfina per exemple, perqué te
pre menor, al qua' haurit d'aplicar-se el traelament dietètic.
un antidot senzalliaasim: una
terrnssos de sacre que el malalt
La resta — quanlitat que se
dila de donar, rAgim alituenttporta a la butxaca i que mema
en notar el prir»er aceident
ei, que slia de pu-escriture —
impossihle de recluir a unes
perghteamie. Els simptomes
•
a
tots
normes fixes aplicables
la hiperglucemia eón escalfor a
la cara i suor , vegades desels rasos; ens ho ha de dir l'esdetingut i acurat de cada apareixen espont äniament. si no
ee dóna surre. Si pasea tan en=
ululan . No obstant. el ermiila
davant i arriba al roma, de mo_
la insulina ile ladveraitat ne
ment s'administra de 05 1 1
Toronto. ha publirat unes
millígram d'adrenalina, que me.
orientado/1s que no poden servir per /Ti: cnés 1 que per alai,:
hilaza el gincogen que quedava;
per orientar: Heu's aqui el que
amb alai) moll sovint el matan
l'al fer, segons el Comité de
en té proa per poder engolir
TorOnto: Eixar lea necessita's
Ilavors se li donen 10 grams
energetiques del malalt en 'Tsucre anth el suc de muja ta.
ronja i mig'vae d'aleta- Si no
ila:: calculant el sea metalillisun 20 per llena pogut aconseguir que el
me ha yal. i
eerd enm 'a augment produil
malalt engolfe, es pot introduir
i es preSefid
etiere a l'estiarnae amb una son.
por
da o sind. i aix6 és el remar,
1111
suficient. Si Unin
es dóna una injeeció intravenea
aqUeld 111 ha 1.1 1.'le " s6ria , ea In sa de eluros-a. (Per via digestidispenaable se'n Co meneen a donar a /milete. Saug va mailsevol sueri- va bé; ptr
menta després Valimentaeid per xia intravenosa ha d'éseer pre.
risament gluensa. n
tal que el malalt pugui fer el
Control del tractament. — Al
1reliail
11111011eniald
prineipi s'insistí molt sobre
si ha gluroadria, la
control dele perille reconianant
doei arribana. :si cal,
extunetts de sang melt freqüenti
a !la imanta alai/ice (13 abans
per eshrinar la possible hipode eada venas; . Si en re aten mes,
gluctania. L'experiéncia ciemoscha de .restringir
Irrt que a aquest objecte no tai
Per ò si no es possible d'eldenir
requilibri nutritiu, trita lm instifer Cap examen de sang. Arnb
l'observitneia del malalt n'hi
la:a (pie calgui.
seguir
la
s
tie
pron.
perfila, (pian sobrevenen
loetin reeimana
els síniptomee hi Ida temps de
ittaleica tieertica que eu el fracsehres per ennjurar el perit.
tainen1 diuulètic. pern fittlbTa.j111
Id nit peria sita d'evitar grane
fle 5 a 15 unitals d'insulina ¡hitperquè si e produls la
des: Reeardetn - la: Deixar cl
hiena-lima/ala dormint el minit
malalt sense sufre. reduint
srria difícil d'advertir-ne
fins al dejuni- si en/
i
inai ara
slirkp ! ornes. Tarnli A s'ha d'evitar
de ennue ncar el traatament domiar desprrs andinentant fins
erial dosis fortes.
obtenir rAgint sufieient adettnistraia 11 qiunditat trinenEn ele casos de coma trartats
atol) insulina 1/i ha cl perill de
'tina que
Ilepolim que .l s ii111107:Sible 1.1e
•passat. Se I194. adnitar-son del
<limar una r.orina laxa, perquA
roma hipergluermie al roma hl_
probablement no s*wittplaria
pog,Ineantie. Si pedem fer l'exaval) 1 . 11S. El que el lizelge lumu do
men rEnritut cada hora , i•trobera
frr. inex.aumblen.010. rs adqut- super. poden-testar tranquil;. Si
t b. ele fonaments tle fisiologia
per cualsevol motiu no poden/
frl aimçÌI, tenim un procediment
indispensabl es i laxar brin he
Id
oca
lechan.
Si
es
taddretin
molt senzill a seguir. i és ina
tractar
la
malaltia
primo-a .
¡ p etar glucosa a l'ensems que
per tan elle al maleta os quedi
insulina. Ce clar que pel maeuere' Id l'erina.
ser. , ;ro rns
lall seria inillor no injertar-1i
Ila .5 fenlof ni que ealgui. per laques t sacre. pea, Si no ene As
despident que sigui al meada
pase q-de un enntrol eatistartori,
per tal rEaroaseguir-h u totalno bi ha més remei que ter-henema El inelge no. salta de t on:11re interessan t As el control
malta
t_ •a. mat. mai amb nna
per saber el que pot fer-ae i el
quantilat de glucosa a l'orina,
que s'ha arribat a frr.
per pelan que SlgZI l se use haQuan l'objecti,u es millotar el
post
t
Inl
l'humanamen
'Ver fre
malalt d a montent, que sera les
:dale ;,..r fet -la dr...aparAixer. I
menys .10 les vegades el u oil_
;mili la las-Mina ho aconseauit.a.
tlepnencirr de la blm; ci slo propasa termal/tenla
tia.,rtit°t/ialb hiat (Ild?pe
priliel:iatnient 1 . 11 1 0 1.S PIS Cstre•
que nl) uutignueitli la
Cal defugir l'entusiasta(' exglucosUria. Quan Fohjertiti As
e0 S .411 i PI donar rim e n nienlar minorar el Irastorn n privar que
comal:mi aneb la inijailina. Slut 's'agreugi, el control ha d'esser
mes sever. Gairehe sempre serà
lenir I` r“Ii1- 1)10 (111i , (. 5 4111:1sibl p que el Illetah.diStri e eStisuficient l'examen d'arina a cada erutas:hl. De vegades • pera,
gui en una zona en qua no es
i
caldea fer algun examen de
produehi
sate
estigui
sang. perque es posible que
canvi l'organism
uras a itit treball superior a les
sense haver- lli glucosúria
s.sees forres. • rampor : nn s'Iut
hagi hipergluremia, dogal a
rEnblidar tnai que actualment
una a y aria del filtre renal.
prodileei4 d • insulina és escasea;
p er tant, en ele caeos en els
(1) En el elan% d'aquests anides,
qua! , no es indispensable. sita
una transposició de hines delatas in(1 . ;11111r en ((Milite a mulbaullIal._
iittelligible la deriniciä d'unitat lisiohl, pergne
li.gica o americana grossa d'insulina.
a un vas en que, tos indieacia
aqui: "Quantitat mínima neN0111.
per portar a 0045 per loa
Porills I manara d'evitar-los cessäria
glileemio d'un conill de dos quiloi de combatro l s. --- El peuill la
grane, de re, que (ad 24 llore que
de la insulina eoneisteix en
no liasi pus cap alimenf."
ad ni inisfrada en oxees_ ru • i ha i_

-C4+eeesee44444.044+04.44.4.04444.

5.

1 EI
t

I
trECIALFIAT3 F1llI;Cillfl1)E3 DEI
UJIMITill F. Iftd6HT 1 ta S. en C. •
ARCELON

dala a l'estrager

representant de la
Hem rebut amb gran complaença una lletra del
casa francesa de produces farmaceutics"Maurice Leprince", redactada en ej nostre idioma.
Coincidins amb això, hem rebut també un bell fascicle de la casa
italiana "Carlo Eica", de Milà, també escrit en catará, i el que és
mEs interessant amb una ortografia perfecta que haurien d'envejar
molts catalana
En regraciar pregonament a les cases Leprince i Echa l'atenci6
fern
vots perquè aqucst COStUtn s'estengui, i
que això representa,
a l'ensems demanem als nostres metges que ho tinguin en compte
en formular Ilurs prescripcions

MorrhuctIc Jungken

PRODUCTES "CARLO. ERBA" MILA

11DRRISOL
NUCLEONAL ROIG
FOSFOHL 11110LAN

r

111.0TONO

Olf de Mol Erba
(seuse cl,( Iti mal gust)
vital Erb*
(sals de ferro i arsènic orgànic)

Opopeptol Ea»
(Per a les diseepsies atäniques)
Tenelg Erba
foil eteri de Falguera

mascle)

PROIUCTES DE .LA CASA LEPRiNCE
Idos Falda Ers.

I

. :460-Romnol aulpalna

Casearina-EumlotIne
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10 de febrer de 1924
Núm. 1.-Carpi-Margalett. (Verd i

Mame.)
Núm. a.-Hewdzon - Tretwerces III.
(Verd i blanc.)
Neme 3.-Sent (P.)-Towes. (Verd
Mane.)
Núm. 4.-Sant (J. )-Behiges, Mantesa. (Blaue.)
PUTIOL,
Núm. 3.-Escrich-Serrano. (Verd i
eQUIP MIXTE DE LA UNIO
blatte.)
teriVA DE SANS BAT EL Núm. 6.-Aguilera-Eiscrich,
ANGLESA,
(Blusa.)
E L'ESQUADRA
Núm. 7.-Torrell-Piguerola de Reme
PER a A
(Blanc.)
la tarda, al camp de la Unió.
panira de Sans tingué lloc el pri- Núm. 8.-Casas-Gil. de Villarreal.
(Blanc.)
d ek partits que l'esquadra an-

iSPORTS

e.:

ce:ebra a la nostra ciutat.
joe no %a esser gaire vistós, dique red) tampoc va isser desble.
primer tetnps, els anglesos aconreo marcar el seu gol, obra de
du$ cop de cap, en rematar
cpreer.
Ea el segon temps el Sane es va
força, aconseguint marcar dos
e primer en Soto i el segon
Res.
equips eres:
Esquadra anglesa: Williarns. Young,
Robinson, Blank, Heap,
Evons, Clark. iones i Fm¿es: Abata, Borras, Melló. Torsco, Moliner, Fardos, MarroCabré. Riba i Gil.
turné cura de earbitratge P. O.
eme, amb encert.
CAPIO NAT DE CATALUNYA
partits corresponents al Caos ¿e Catalunya que es.tiligaran
56n els següents
A

gereona-Eneopa.
keivol-Sans.
¡er:renc-Sabadell.'
B:
krassa-Atletie.
%lo:la-Júpiter.
lec-Gracia.
leomoció:

(LleetutOs
lereueee-Racir. g Club.
ene Catalunya-Poble Nou.
(Ponent)
embolä-Atlettc.
lir rera-Hospitalene.
Thrs aquests partes se celebraran
mrep del cerote esmentat a primer

ESQUADRA ANGLESA
BARCELONA L. T. CLUB
Tal cona värem anuncimr, avui, diumenge, tindrà Ilec el match convingut
entre el Barcelona i l'Esquadra anglena. Els partas s'efectuaran en
aquest orare:
A les ente: Tres individuals.
A les tres: Tres individuals.
A les quatre: Tres dobles.
Al tnigdia seran obsequiats els
anglesos atrsb un dinar, al qual
assistirau el capità de rEsquadra i el
cinnol d'Anglaterra.

MOTONISME
PROVA COSTA MONTSERRAT
Per aquesta prova que tindrà lloc el
dia 20 d'aqueo: mes, cada dia es van
rebent nos-es inscripcions, essent les
registrades fins avui com segueix:
Antoni Alá, motocicleta "Douglas";
X. X., id. id.; X. X., id. íd.; Joaquim

Vidal, id. "Indian"; Ignasi Macee.
idem íd.: Vicens Carrion. eidecer
"Metete. Davielson"; ' Pere Pi, id. "Indian"; F. M., autccick
AVIACIO
PENYA DE L'AIRE
Deseares que ve, dia sa, tindrä lloc
al Se' eswee sodai ecarree de Pelai, U) la inauguració del curs dc conferencies de vulgarització acroniutica,
per aquesta enti.at organitzat.
La primera conf creada mire a
arree del secretad de la Penya de
l'Aire, el pilot aviador Ea Josep Catrada, que dissertarä sobre el tema
"Les rutes aires a Catalunya".

'QUADRA ANGLESA

CLUB D. EUROPA
Deree a la tarda, tindrä lloc al
de fEuropa el segon partit dels
té projectats l'esquadra anglesa i
tea el primer equip del Club prodel terreny.
BOXA
LA 'MATINAL D'AVUI
Aquest mol seran inaugurades al
tre Cómic les sessions de besa
teur que ha organitzat la Fede. 6 Catalana de Boza.
Ea agre g a primera reunió un
del Barcelona Boxing Unitarä
ira un altre del Sporting sota el

re programa, en el eual hguen priraer Uoc, els socis del Boi en segon els del Sporting.
-13:u contra A. Alsina (planta).
-S. Farreras c. B. Jovcr (Id.).
D. Nadal c. A. Coca

URALITA

PES A COSERTE&
PER A RiEcONNINIENTI
Xapa Ondulada Canaleta
lamanys 114 x 185 orn..
1 75 x 120 om.
Plagues "A' de 40 x 40 em.
Xara,' "B" per a recobri.
mente:

tamanye 120 x 120 orn.
120 x 190 1120 X 250 cm.

Uralitä, S. A,

MADRID - LLICYDA - VALENCIA • SEVILLA SA-

LAMANCA

(Ileuger).

V.. Martínez c. Antonio fgall).
-P. Marín contra Llorenc Vitria

Mima de Catalutiya del pes
rosca).

CENTRAL: BARCELONA
Plaga A. L6pirt, 15
Telifons:

A

1144.

A SU

DE QUATRE MORES A

L'AMERICANA
A.piesta urda. a les tres en punt,
lloc al Velentrom de Sana
.a cursa, que ha despertat gran
es. podent donar la Mota d'inscui definitiva, la qual com seata:

liet condensada

elm•MMOMIhMide

z

Londres, 9.-Els diaria diuen
que Lloyd George ha tornat al
Foreing Office els documente
que li havia trames per tal que
dones la asea conformitat a Hur
publicad& acompanyant-los
d'una carta en ila qua) esmere/sea
que deplora el malentee que es
va produil.
L'ambaixador trance., comte
de Sabe', Aulaire. leas Iliurat la
resposta del senyor Pointer() a
la gesteó de Maedenald a pro.
pòsit de l'ineident Lloyd George.
Es creu que aquest incident
pot considerar-se com a definitivameat acabat.-Havas.
DISCURS DE MR. CLYNES
Londres, 9.-En un diecure
pronunciat a Platting pel lord
Guardasegelle, senyor Clynee,
aquest, en mig de geans i unenimes aplaudiments pose de relleu ele esdeveniments d'a.
quede dies cono la millor preve
d'una franca intelligencia entre
Franca i la Gran Bretanya. Insistí respecte les bones intencieno dele laboristes envere
França, per a la qual cosa afirme, que calla obtenir la con'sólidació d'una pau equitativa.
-llevas.
POING-NRE, PER ATENDRE VI.
SITES COMPROMESES ANTERIORMENT, NO POT REBRE
VON HOESCH
París, 9.-EI senyor Poineare ha hagut de rebre aquesta
tarda nombroses visites que estaven compromeses anteriorment.
Li ha estat imponible amb
aquest motiu de rebre avui el
nou ambaixador d'Alemanya
ven Hoesch, el qua) huta de
presentarese-li per primer cop.
-Hayas.
ELS REPRESENTANTS DELS
PAISOS OCUPATS INSISTE!.
XEN EN QUE EL REICH PAGUI
LES DESPESES D'OCUPACIO
Berlin, 9. - Els representante deis
paises (empate sembla que han instetit prop del canceller Marx amb robjecte que el Reich satisfaci les despeses d'ocupad& fent, ressaltar que la
negativa podria reportar greus perjudicis a la població rhenana.- Havas.
LA QUESTIO DELS FERROCARRILS A LA ZONA D'OCUPACIO
BRITANICA
Dusseldorf, g.- Segens l'acord arranjant la «metió dele ferie:enrede de
la zona d'ocupació britänica, la xarxa
de camins de (error del cap de pont
de Golönia quecierä sota la direcció
alemanya, pese la Comissió francobelga tindrä el dret i tota mena de
facilitats per pasear ele seise teces a
través de la zona d'ocupad() breerece. la qual casa permetrà el resta-

bliment del trifee normal, tal com es
Ruhr.
La Comissió técnica composta
acord.
La primera reunió tindrä lloc el

queet

dia 11 d'abril a Magúncia.-Havas.

XAROP V1AN

PtISLICITAT

L'incident Lloyd George ha consolleat
l'amistat franco-anglesa : L'exPrimer ha torne els faino
sos documents

glesoe, francesos i alemanys es reunirä per estudiar respecte tècnic d'a-

sotament en Patelvea els que
no nan procuras de recame el
compost vegetal anttseptle
Ce re50ltat3 meravellorns en
lotes ICa maizales du tes

EL PIES

LES RIIPARACIONS

practica% abans de l'ocupació de la

olOLISIIIE
IZA

•

vies respirasen-lea.

FARMACIA AL 810L0
Sees rau. *a

ELS ALTS COMISSARIS ALIATS
REPRENEN LES NEGOCIACIONS PER ARRANJAR LA
QCESTIO DELS FERROCARRILS DE MAGUNCIA
Londres. 0-L'Agencia Reuter cree
saber que els Alts Comissaris aliats
de Cobknea han repres les negociacions per arranjar la qüestió dele ferrocarrils de Colònia.
S'espera arribar a un acord anäleg al que s'estipulara en el protocol

franco-belga de 14 de desembre (Jarree, el qual comedia al monopoli ter.
rociad franco-belga facilitats per a
la circulació directa a través de la
zona britänica.-Havas.

1

RIMA VERA
de O. Verga
° 11 , els 1)411s dies que carni;sea de bracet sota ele nihr
os florite, sense amagar-se,
'eure els siestita de seda
Ile eassaven co eles coteee de
alte cavas , ele bella bar.
ets neue dele minyons que da_
ott v oltea amb el eiger a la boel e diumenges que anaven
itt testen!, de foce amb cine
es! les halles nits que e'iletae n una hora a la porta, abans
dei n?-se, dient-ae vera pllIde s e q tre ter, agafate de /a
m entre els yienants palmaaPre ti aatal f Ovan van cae creien iM0 buten

d'arribar a estimar-sis de veres;
-ara que en tenien les provee,
senilen d'altres inquietuds.
Paolo no li havia parlat mal
d'"aquell altre", l'exieténcia del
qual havia endevinat fine al
primer cop que la Princesa
s'havia deixat posar sota el seto
paraigiies: ho havia endevinat
per cent no-res, per fent detalle ineignificents, per recta
manera de fer, pel so de les seves paraules. Tingué una cu.
riositat insana.-Ella posseia,
al tone, una gran rectitud de
con, i va confesar-1'bl tot. Paolo
no digue res; mirava les cortines d'aquell gran liii d'hostal, damunt el qual unes mana
desconegudes havien deixat innobles taquee.
Sabien que aquella !esta un
dia o anee acabarla; ho !hablen
lote dos i no els aneelnan gran
cosa, potser perquè encara tenjen a Ilur davant la gran leste de la joventut.-Ell també
me senti com atleugerit d'aquella confessió que li bielda fet
la noia, com si Palliberis d'escrúpols t'U d'un cop, i Ii tes
mes fácil el modent de dir-li
edén. En aquel' instant poteer
bi peneaven tot do', tranquillament, coa a cosa • MIMA»,

NO ES CERT QUE EL GOVERN

DE BERLIN HAGI TRAMES AL
DE PARIS CAP NOTA RESPECTE LA OUE S TIO BEL PA.
LATIelAT
Paris, 9. - Conträrlament al
que manifestaren 111411/10 diaria urna determinados Infor~siena de Berlin, no es oert
que le Govern de Berlin hagi
enviat una non nota a propò-

sit del Palatinat al Goma
trance/s.-Hayas.
EL GOVERN DE LONDRES
EXAMINA NOVES PROPOSICIONES DEL DE PARIS PER AARANJAR LA QUESTIO DEL
PALATINAT
Londres, 9. - L'Agene,a Reu
ter oren saber que el GOVerl
britenie este examinaitt actualment determinades proposiciens
novas que li han fet el Govern
trances per l'arranjament d la
qüestió del Palatinal.-Ilavas.
EL SEGON COMITE DE PERITS CAMI DE PARIS
Parte, 9. - El segon Comité
de Orne que va sortee aeit paseada de Berlin, arribare ene a
la tarda, a aquesta capital.
Com sigui que el president

DE RUSSIA

Rakovski ha estat
nomenat pels Soviets encarregat
d'Afers a Londres
Londres, 9.-E1 eme« Rae
kovski Iliure ahir al primer anees eenyor Macdonald la contesta de Hús,, ia a la nota boltinica de reroneixement deis
tos-jets, en la qual es declara
que moleste retan disposats
a discutir i solucionar amb es.
perit anisetes toles les Miestions que directament i indirecta derivin del dti reconeixement
anunciant a l'ensems que enviaran a Londres representante
innatas de plens podere, i que
mentreetant han nomenat a Rae
kowski encarregat d'Afers de
[tesela a Londres, en espera del
nomenament d'ambaixador. Has-as.
EL PROBABLE AMBAIXADOR
D'ITALIA A MOSCOU
Roma, 9.-11 Corriere d'Elena" diu que es probrible que el
serlyer de Martillo, adualment
a Toquio. sigui nomenat ambaixador a Moseou.2-Havas.
UNA MISSIO DELS SOVIETS
ANIRA A ANVERS PER EXAMINAR L'ESTABLIMENT D'UNA
BASE NAVAL
Parle, 9.-A "Le Journal"
telegrafien d'Anvers que pròximament .anire a l'en-tentada
població una raissió enviada
pele Soviets, a l'objecte d'examinar lee possibililate d'establir una hace nasal.-Havate
NOC ENTRE ELS CANDIDATS
A LA PRESIDENCIA D'HONDURES
Washington, 9.-Diuen els
diaris que s'ha produit una topada entre els candidets rivals
a la presidencia de la República d'llonduree.-Ha yae.

•
MATCH DF. RUGBY

ANGLATERRA BAT IRLANDA
Reg ase 9. - En un match de rugby
hl batee Irlanda, per entone punts
contra tres-Has-as.

amb certa resignarte anticipa- incansable i inexorable, encare
da i dc malaverany. Perd en- que calguee caminar sobre el
cara s'estimaven, i s'estaven propi cor. Paolo va catire maabraçats.-Quart aquel l dia ar- lalt, i ningú no va saber res
ribe de veres fou Iota' una altea d'el!, durant tree dies s'encere,
ni la Princesa. Havien comenhietbria.
El pobre diable tenia gran val ele (bes esquellids i Harge,
necessitat de sabates i de di- quan hom va a passejar pele
ners; les seves sabates rehavien carnee polensoe m66 guille
gastat corrent darrera els fan- de les "porte"., o a mirar
tamos dele emito somnis q'ar- les aparadors deis joiera, els
lista, i de la me y a arnbició jove- dies que l'aigua que corre
nit-aquells fantasmes funes- cofa els ponte del 'Naviglio fa
tos que de tote ele recen' d'He- rodar el cap, i mirant endalt
lia venen en trepen a empalli- nieu sernpre les arpilles del
dir i a esvair-se sota els videos Duerno que us Anclen. Al veslluents de la Galeria, en les pre, quan esperan al carrer de
!redes hores de nit o en les ho- Sabe Pellico, feia mes fred que
res tristes del capyespre. Les de costum, les horma eren mea
meaquines (Ales del seu amor llargues, i la Princesa ja no tecostaven cal:es! A vint-i-einc nia aquell acostumat aire esanys, quan no s'es ric sind de ven i grade».
En aquel) temps li va caure
cor 1 de cap. no es th dret a
estimar. encara que fos una al damunt una fortuna colo*.
Princesa; no es td el dret a die- ea!, potser unes quatre mil litreure la mirada, mrd qua tos jes a l'any perque anee a zafar
un sol instant, sota pena de el piano pele cales i concerts
precipitar-se a rabie; de dalt americana. 'Va Receptar amb la
de lteepländida Mudó que ue ~ella jota que st hagas tiaha eneieat i que pot tornar-se gut el dret deeprée,
T'aren/ del noetre esdeveni- pentsh en la Princesa. III ves.
do r ; éat asar endavant, siempre pie la va convidar a sopar
endavan.t, amb ele una atente a un reservat del Biffl, crim • (mi
a‘uell far, Seda, fiaos, el cor un Mutuo diseOlut. LI bavibn
lanoat, le oren,» bordes, el peu fet un ave% de eent Urea, 1 mi

denuesta, wayor Ntenna,
Poni' dIreetament cap a Loddree, on paseanä uns quanta
die*, es molt probable que'el
Comitä no cellebri cap reunid
fine la tietmana entrant, esperant per reprendre ele set» treballa la tornada del Primer comilis presida pe4 general nord~erío& -Dawee, el qual tia de
romandre encare une vuit dies
a Elerlfn.-Havse.
EL GENERAL DAWES DESMENT QUE HAGI TINGUT LA
INTENCIO DE DIMITIR
Berna, 1).-E1 general Dawes, president del Primer Comité de Perito,
ha desmentit terminantment el rumor que ha circulat, segens el qual

=e111411JKA
", miromo....

•

vocar una nova Conferencia pro-

rice general Dawee. havia presentat
la dimissió.-Havas.

L'ESTAT DEL PRINCEP DE
GALES ES SATISFACTORI
Londres, 9. - L'estat del
prIncep de Gales, que va caure
de eavall, fracturant-se una
clavfeula, es molt satisfactori- Hayas.
MORT D'UN REVOLUCIONARI
ANGLES
Londres, 9. - Havent estat
trobat mort al seu domiüil el
revolucionari Forgue i trohat un
revòlver carregat prop del caayer, Intervingué la justicia,
ordenant que se li practiques
l'autheeia. El meige forense. en
examinar el cos. ha reconegut
que la mort a &sed' natural. Hayas.
VAGA TERMINADA
Londres. 9. - Ha terminal la
vaga de marinera alemanys ale
porte britànic.- Hayas.
EL RAID SEVELLA-CANARIES
Casablanca. 9. - El comandant de la missió aria espanyola que efectua el raid Sevilla-Cm:arrees ha telegrafiat a
Cationes que el gen hidreavió
ha sortit amb direcced a Casablanca. un arribare el dissabte
a la tarda.-Has-as,
TREN SEPULTAT ENTRE LA
NEU
Viena, 0.-ins ailau ha sepultat un tren de vialgers prop
de l'estad() de lil e flate a Estiria. Han estat demanats soeorsoe i tropes a Linz.-Havas.
VIATGE DE LA REINA DE
ROMANIA A MALTA
Maka, 9. - El dia 13 del corrent
procedent dc Nepote arribarä a aques.
ta capital en las-is angles Brory, S. M.
la reina de Rcmania..
Va amb l'objecte de visitar el seta
fill el princep Nicolau. que es aspirant
de marina en el cuirassat britinic
"Benbow".
Acompanya a la reina la princesa

Irme de Gricia.-Navae.

r

Din «este conlança le:KM
satisfactbriament : La Calibra iota
I arlicle primer dels pro- •
jactes Iscals
•
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‚Paria, 8. - Cambra dele Diputate. - En tornar al erutó el
President del Censen, aenyor
Poincare, ee repren la Desaló.
El president de la Cambra,
senyor Peret, ezho'rta a tole ets
Fesmentat general tenia la intenció diputata a evitar la repetir«,
de eemblants incidente. Mente
de dimitir la presidencia de l'estimepabies per l'apassionament amb
tat Comite.-Hayas.
ELS LLIURAMENTS DE CAR- que tole ele parlamentaria disouteizen les qüestions que inEO PER REPARACIONS
teresen a la defensa nadada).
Dusseldorf, 9.-Ele propietaria de
El senyor Elote rat ; ra la ceMines de la Ruhr i els empleats de le' eamena, deolarant-se satisDeanes acaben de prendre record fel per les manifestacions del
que els lliuraments de combustible eenyor Polncard.
destinats actualment al pagament de
Es posa a votació al final el
reparacions, s'abonin subjectant-se al paregraf erigen de l'article pri27 per cent de la producció útil de mer, el qual preve que les aseles mime.
gures adoptades per decret,
La suma actual de l'impost sobre quan introdueixtn modificacions
el carlee será mantinguda fine al pri- en lee Beis vigente, seran solmeses despees a la menee% lemer de marc.-Havae.
dintre d'un termini de
LA CASA BLANCA NO VOL gislativa
sie »sesos, essent aprovat per
FER CAP COMENTARI A LA 352 vote contra 182.„,
SUGGESTIO DE MAÇDONALD
Una entena presentada ¡el senyor
DE CONVOCAR UNA NOVA Locquin 1 combatuda pel senyor Poineare, es rebutjada per la Cambra per
CONFERENCIA PRO-DESAR3e9 vote contra 232. •
MAMENT
El senyer Peret Hegeix a contiWashington, 9.-La Casa Blanca nuació diverses eemnes presentados
respecte
fer
cap
comentad
a
es-nega
‚pels coratmistes i socialistes i una ala l suggestió de bfacdonald de condesarmament.
La Casa Blanca ha deelarat aixi
mateix no tenir cap noticia del rumor que circulava, anunciant que el
president del Primer Comité de Pi-

"

DTTALIA

Han estiletes les
proles 'd'una locomotora molada per
aire

comprimit

Roma, O. - Diuen ele; peritadios que ha estat favorablement
comentada la presencia del
princep hereu, acompanyat del
ministre d'Economía i altree
pereonalitats en les provee d'una locomotora transformada, en
la qua l se suprímele el carb0.
substituid per aire comprimit
el vapor.- Hayas.
LES PROXIMES ELECCIONS A
ITALIA
Roma, 9. - Els diaris donen
corle a segura l'entrada dele senyors Orlando i De Nicola, i
polser de Fere, en les Hieles
eleetorals gevernamentals.
"La Tribuna" de Roma oren
que les !listes oficials electorala a les quals eón reservades
356 artes de diputa!, comprendran dos rente einquanta
les. grial:anta repreeentads
gran
d'ex-combaten/e de
i
guerra i la recta sie
demberatee.
Es traeta, dones. d'una representacie parle- Ver l e el '. ; 3
cual formaran parl e le deterrale
de lote ele partite censtietteionals amb l'eceenciti deis '1'nembree del partit popular. -e- Hayas.
ELS AMERICANS RESIDENTS
A LA CEIBA DF.MANEte PROTECCIO AL SEU GOVERN
Washig g on, 9. - Els súbdits americano residente a La Ceiba han selle.
citar protecció del set/ Govern, el onal
els ha enviar en socors el creerte "Rechester.-Hayas.
e -LA HORT D'UN POETA SERBI
Belgrad, lt. - Ha mor+. a
Mosto:' el renomenat poeta serle Aleen Santie. El ~ere ha
disposat que els funerals tossIn fets a despeses de l'Estat
en forma solemne. La Sexi/4:dxina envià als funerals ele seue
representante.

Sra del monergeie mayor Vaftm, dan
que el primer decret haurä de =de

aje was distrinucie en el nombre Mi
ministerio i una redimido steriesesethe
ría, en les Indemnitsaciaas poema.
El eenyor Poincare declara.
que el Govern no admeträ cap
discussió sobre les esmenes, pe..
ró que ahmeträ el deeglossa.ment de la del senyor
plantejant la qtleetid de cona
'finca.
El desglosament de l'eemena
del eenyor Vallat le adoptada
per 360 vote cosa
per
Ira
3.
63.
Per
Per ilitim, el president de la
Cambra poca a votació la totalitat de l'article'primer, planteJant el senyor Poincare la
qüesti6 de confiança.
La Cambra vota d'aenrd amb
el senyor Pnincaré per 329 vota
contra 207 .Bayas,
ROieATORI DE DOCUMENTS
RELATIUS A UN NOU MODEL
DE MOTORS D'AVIACIO
París, 9.-Han estat detingudes
diverses persones ambb motiu d'un
robatori de decuments que ha tin-

gut lloc en una fäbrica que treballa
per a la defensa nacional
"Le Gaulois" cree saber que es
tracta d'una saliere d'aviació i que
els esmentats documento e. referien
a motees de non model.- Havas.
DETENCIONS
Parle, 9.-Ele diaris diuen que va
éster a conseqüencia d'artes revela'cimas facilitarles pel dibuixant d'un
taller d'aviació militar que la polida va obrir una enquesta respecte
del robatori de documente mintiese

enquesta que va donar per resultat
la detenció de tres persones, de les
quals dues eren russes i una francesa.
D'un moment a l'altre es practicaran aoves detencions.-Has-as.

ELS DOCUMENTS ROBATS NO
TENEN CARACTER SECRET
París, q.-Els documente rebate
pele empleats dels tellers d'aeronäutka de l'Estat, no tenen caräcter secret; es tracta, doncs, d'up robatori
vulgar.

E acusats no seran interrogats
fino que el ministre de la Guerra

faci coneircer la seva opinió respecte
de Passnmpte.-Havas.

MATCH DE BOXA
EL CAMPIO DE PES MOSCA
VILLA VENC PER PleeiTS
JORDI MARES
Nova York. 9.-En un match de

boas a 15 rounde, celebrat ahir a
aquesta capital, el campió de pee
inosca Villa ha vencut per punto
Jordi MarLo.
Aquest ha estat vençut en tote els
rounds, menys en el catorze.-HaVas.

LES PROVES FUE NOV PROCEDIMENT D'EXECUCIO DE
LA PENNA CAPITAL.
Nova Yorkk, 9.-Ahir s'assaja per
primer colo a Careen (Nevada) el
nou proccdiment d'execució de la
pena capital sobre un xinès que havia estas condeninat pels Tribunale.
Els mctges han constatat que el
ain,s va tardar trentá iegros a nere
drc el coneixement i sucumbí ale
su S minuts.-Ha\-as.
EL SENNAT .AIIERICA I LA
QUESTIO DE LES CONCESWashi n g ton , 9. - La Comissió seSIONS PRETOLIFERES
natorial que va obrir un del/CV/G/1e
respecte de la q:iestió de les coceeselotes petroliieres escoltad & ia setmana entrant el senyor Mar Adra.
Aquest ha anunciat que ha deixat
d'ésser adtocat de Dohenv.- Idavas.

gaste bona part. La pobre noia ritat. Aleshores es pose a plo. sempre per timidesa o amor
propi; 1 digne com havia anat
esbatanava ele ulls davant rar.
"L'altre" rolla dir el passat: arieb "aquell altre". A cesa no
aquell feeti de Sarda:Apee i
despees del café, amb el cap volia dir els bells dies de sol i eren rice, per dir la veritat: el
una mice. teixtic, adonis les es- d'alegria, la prtmavera de la pare tenia un petit sou a Fad_
patitas a la paret, asse guda al joventut, la cera pobre estima- ministracie del carril, i la seva
eive com era. Eeteva una mica cid destinada a arrossegar-se maro brodava; perb feia molt
phi-licite una mica triste, perb aixteds l'un Paolo a l'altre. sen- de temps que s'Infiel& afeblit de
mes bella que mai. Paolo lt po- se plorar mana quan esteva la son vista. i !leyere In Prini anee fer maese esca- cesa huvia entrat en una casa
san eoviut ele Havia al cel,
vera la nuca; ella el deixava fer, rafalls quan era contenta; volia de modes per ajudar un xio la
i el mirava amb ulla atónita, dir el preeent que se n'anava, familia. Alle, una mica ele ves:
com si tingues el pressentiment aquell noi que fins ara forma- hl. t'entice que veis, una mica
d'una deegrecia. Ell se sentia el va part del ecu con i de la seva les paraules boniques que li
cor eetret en una mordassa, i carn, i que esdevindria un es- deien, una mira l'exemple, una
per dir-li que l'estimava molt trany ab cap d'un mes, o un any mica la vanitat, una mica la fali preguntan com sebe feria o doe. Atol& en aquell moment, cilitat, una mica les Mea comquan no es eeietemin mes. La rumiava potser vagement leß panyes i una mica aquell noi
Princesa s'estava silenciosa, gi- mateixes idees i no fingen) el que trobava sempre en el ami
rant cd cep ala banda de l'om- coratge d'obrir boca. Normes l'a- cenit, havien fet el dermis.
bra, amb dt ulla tancats, i no braett ben fott, ben fort, l es
es movía per dissimular unes .presit a plomar, ell tambe.-liallàgrimes grossec i fluentes que vien començat "per s'itere".
Mueren i Meraren per les gal-Ea) deixell--erseutmuri la
lee, Unan el minyó se n'adone Princese.-QUi tilo ha ditt(Ambart)
era
el
primer
Ningd,
bo sl, lw endevtno. Te
sorprengue:
se
cop que la vela plome. -Que n'inicia -Ell abaisit el cap.
tenel-peeguntava. Ella nó Re- Mi ei mirA epoara un instan(
ponte, o dele: -RMO.-4mb ven emb ele ella plena de Ilagritnu, •
enfocada; dele sempre al», era depile es girä 50114, 1 plori
pon manillas 1 tenla rebeque- quietament.
riel d'infant. -Pernee eis t'ab. „ Llavors, polier perquè no tetre?-preguntava ~lo per ¡la el cap W, o el oor mama
prlinera vegada. -SO va ter Ira, comanda a dlr dialanata
111 esta el que II bavia alabo%
ella amb si cap, 111-4 ara
•••

Ll tea tiTiLidel, LES INSTrre,
CHIS DOCENTS DE 11 AISNCOMONITÄT
A la /mezclarla particular del
benyor Sala, bi Wat, lliurada a
la premsa la següent nota oficiosa:
"Una representaeid d e 1s
obrera - alumnes de l'Escola
d'Arts i Oficia i de l'Escota del
Treball, ha visitat el president
de la Mancomunitat, lliurant-11
el següent document:
"Excm.. Sr. :
Els que sotesertuen, en nom
1 representati6 de 1,100 obrersalunmes de l'Escota d'Arts i
Oficie i de TEeeola del Treball,
vénen amb tot respecte a N. E.,
corn a president de la Mancomunitat de atalunya, a dir-vos:
Que fins fa pocs dies fiera conoorregut assiduament i arnb entusiasme a les Escotes, despees
de la jornada de treball, ananthi de tots els Indrets de Barcelona i fins dels atores, i amb
bon temps 1 amb mal temps,
percute ens hi atreia la eordialitat i competència del professorat i l'esoalf de l'anublent escolar que teia que ens hi trobéssim com a casa nostra. Però,
una ordre donada amb deseoneixement de les nostres neceesitats d'obrers. que volem posseir una cultura técnica que ens
faci més aptes dins l'ofici. ha
vingut a trencar la normalitat
de la nostra vida d'estudiants;
nosaltres. que demanàrem
aconseguirem que Sena escursessin les vacanees, que se suprimissin festes i s'allarguessin
els cursos. i que l'aetivitat doren: no os paralitzés ni a Tes1 u. nosaltres, ara. perquè ens
era estranya la manera que
seas volia ensenyar, haguerem
d'abandonar les clases . I les
abandonàrem, Excm. Sr., per
una impulsió nascuda del fons
de la nostra ánima, perqué
se'ns parlava diferent d'ahans,
diferent de surtiere. pesqué les
paraules dels nostres professors. que ene eren tan ciares i
entenedores. ara a penes les
comprenfern.
Però, en heure esment que
bentost la Mancomunitat de mal
anava a Constituir-se, 1 confiant
que els bornes que la formessin
tambe serien catalans corn nosaltres. i per tan que comprendrien les nostres neressitate i
els acetres sentiment . . amh
mateixa seriositat amb qué haviene abandonat les aules hi tornàrem. i en saber aue era V. E.
Ja més alta autoritat de Catatunee. obrirem el eor a l'esperenca que ferieu que les nostres Escotes tornessin a ésser
com un eixamplament de la
nnstra llar i del nostre obrador,
que les tela ésser com la nostra
casa.
Es per això que acudim a V.
E. ronfiats en qué altra vegada els nostres mestres sus parlaran en la nostra !len g ua, que,
per ésser-nos familiar. entenen
millor i ens facilita la compren•

¡ l'estudi.
Perquè us sera prou sabut
nue Testat d'endarreriment de
l'ensenyament primari Unir que
hem pogut seguir, fa que la

Dengue castellana, que respectem i admirem, ens hagi astil
mal ensenyada i per tan ens es
mal coneguda. mentre que el "a talà. si desgraciadament no ens
be estat ensenyat a l'Escola. al Menys és el Ilenguatge de la familia. de Famistat i del taller.
eer aiab quan a l'aula ens
parlen l'entenem millor i ens
hi sentir]) bé.
sobretot 45 tant viva la permita dita en la nostra Ilengua,
que per la riostra intelligericia,
F.xerm Sr.. no n'tii pot haver
'd'Ora que ens faci enterrare
millor eis coneixements que
hem d'aprendre. Per aix;) us demanen) (me deix e ir que els nostres mestres i les nostres Escotes tornin a esser rorro abans
eren , que la Mengua de l'ensenyament i de relació sigui la
catalana. i com que entenem
que es be saber i comprendre
el. castellà, es podria establir
en« enseneanca seriosa de l'idioma oficial al costal dele ensenyament s lécnies fets en
gua catalana. que As la que
partem el 98 per rent de nosaltres i que As entesa pels rompanys no catalans, als quals Ple
nostres professors han tingut
sempre la deliradesa de variarlos en llene-tea castellana.
Es justicia que esperem obeenir del recte juf de V. E., que
Déu guardi molla anys.
Barcelona, 6 de febrer de
1021.— M. Carbonell, per l'Escola d'Oficio d'Art; per l'Escola
del Treball, Antoni Obrador, de
reseestialitat de manyttrus; (sidre hfussoles, de l'esPecialitat
d'electricistem; Anastasi Esteve,
de l'especialitat de fonedors 1
modelistes; Llufs del Valle, de
respecialitat de calderers plan:
mistes i (amistes; Joan Castells,
de l'especialitat d'indtístries
elintiques; Joan Adreher. de
l'eapecialitat de feixits; Fran
•
Redon, de l'especialitat de
Mate; Josep Roca Cortes, de
l'eepecalitat de fusters; J. N.
'dama Vila, de l'espetialitat

de paletea.
heut. Sr. Preeiditnt • de la
iklEIMMeaftat.•
rellieriete document el se401,1161111a,de la Meneontn-

nitat be contestat amb el segent:
'Senyors D. M. Carbone!) per
l'Escola d'Oficis d'Art; per l'Escota de Techen, D. Antoni Obrador; D. laidor hiumoles, de l'especialitat d'electricistes;
Anastasi Estere, de l'especialilat de fonedors i modelistes;
D. Lluis del Valle, de l'espécialitat de ealderers planxistes t
furnistes; D . Joan Castells, de
Teepecialitat d'indústries qutmigues; D. Jpan Pedrola, de
l'especialitat de 1eixits; D.
Franeese Redon, de l'especialitat de Wats; D: Josep Roca i
Cortés. de Tespeeialitat de fusters; D. Josep M. Vilaseca i Vila, de l'especialithat de paletee:
Be rehut de mane de vostès
mateixos l'atenta instancia que
en nom dels alumnes de l'Escola del Treball han tingut a be
adreçar-me com a presiden!, de
la Mancomunitat. i encara que
de paraula vaig atendre i contestar les seves peticione, els
comunico per escrit. ño sols per
correspondre al set'. sine per
concreta! i puntualitzar be la
me y a contestació.
Abans que tot, els vaig dir i
els repeteixo, que tots els chiladans. i jo especialment en el
lluc que ocupo, havem d'acatar
obeir les nrdres que emanen
del Poder i més en centres d'ensenyarnent, on és un
delire el contribuir arnb l'exemple a : l'educació ciutadana, que
es la base de tota civilitat.
En el punt concret exposat
per vostès de l'ensenyament
Mengua catalana. els vaig dir
que encomanaré als professors,
com ja els he cornunicat, que si
els alunmes no comprenguessin
bé les explicacions que els fessin
en el dit idioma, la repetissin
en ia nustra parla catalana, no
deixant auf de complir el que
esta manat per la superioritat
i donant una cenia elasticitat
que permeli compile amb els
fins primordials de l'ensenyament.

Que aquestes ordes a que em
refereixo, mes que a la foren,
slan de cumplir amb convenci.
ment, i que interessa als alumnes i molt especialment als
obrers. que pels mitjans de la
cultura, de l'honradesa i del tre-

ball, han de procurar elevar la
seva condició i esser útils a la
societat i a la patria, i precisament per aixiS cts convé conetxer, entendre i parlar la !lengua castellana, que hauran
tilitzar en moltes ocasions, dintre de poc especialnient fora
Catalunya. dintre d'Espanya i

fora d'Espanya.
Són molts els exemples que
els podria citar, de fills de la
classe obrera .sorlits. com vostes, de les nostres Escotes
d'Arts i Oficis, que es troben
al front d'imporlants eraeireses
estahlertes, o que han anat a
establir en altres regions d'Espanya. i alguns a América (a
Aféele especialment en podria
eite.r i per aconsegwr
això han Un g ir/ necessilat de
parlar i d'escriure en la llengua

castellana.
Preelisament en interés

de

vosli, s, de la seva cultura, del
seu pervittelre, s pel que comat
que es familiaritzin en una
!lengua que els poi, ésser d'una
gran utilitat . Es un complement

de la sera cultura.
A mes a mes, vostès han ele
reconeixer que són molts els
obrers. g ermans de vostè s en
n . 1 treball, que eón fills d'altres
regions 1 han vingut aquí a Catalunya a contribuir arnb les
seves suors a Pengrandiment de
Barcelona. i no es pas just, en
aquests temps rut qué tant s'ha
parlat de solidaritat obrera,
tancar-los el cerní de la cultura; i he observat que entre les
f irines del &palmen i que votis
in'han deixat n'hi ha una escri_
la en castellä.
Per altra part, jo que he visen! Iota la vida en mig d treba l ladors . em consta que no es
pas venial aquest. cleseoneixenieta absolut de /a ?lengua castellana. Nomes em cal observar
que a mes dels conflictes meciere, en toles les vagues, en la
mejor part de les proclames, sine totes, faseieles, ele., que surten del Por dele obrers, sense
sofrir cap pressió (nitres elemente. sen ese e ites en castell,
i p odem observar el matriz amb
els periòdics o diaria q ue mes
representen la classe obrera.
Posem-nos. dones, a la ¡Pantal, que a la nostra terra es
aquesta 1 no anta, ner mol? que
es vulguin inflar Ira puses no
ens podem enganyar, peralte els
tete del que /mesa a la vida es
arg ument que destrueix tots Pi3
altres. .
Menent ele fina de l'ensenya_
ment i a la me ya cultura, Otee es
el que mes ha de p reocupar a
vostés.i a mi, parlaré al Corladl
per establir desees de 'lengua
castellana per ala obrera que,
com diuen. costes, no t'entenen
en absolut.
Estic i estard Rempre,
president de la Kancomunitat i
«Un a partieelar, al costal de
voslee, .e om he estat !muere,
pe1,41qmite mueeted- -Motee

,

SERVEI METEOROLOGIC:ali CATALUNYA

e
'0 1 in lb febrer dar I1024
a. SITUACIO ATMOSFERICA aganutat.
a.' ESTAY DEL TEMPS A CATALUNYA, A
LES 7 DEL MATL (Observado« diarkefa. *ad
LIS 1 DEL KATZ. (Obturados, 4. le Xara.

a

d'Africa i leudes per
fila):

talar"

eme

Metaerolkica catalana, contonicades per »lides):
Cel completa:aun tapie a tot Catalunya, ambb pluges i boires baixes i l'interior.
La tentperatura mixima ha estat de 15 gnus a

La torta depressió de l'Atlintic s'interna al Continent europeu, produint pluges a Espanya i Frena,
amb torta maror a tota la costa occidental Manees'
i a les illes britingiues.
Les altes pressions són a lea Mes Canario.

yigueres, i la mlnima de 7 graus sota eero a Puigcerda.
Caudal del Segre a Cantara»,
metres cúbica per
segon.

ORANOLLERS
panyia R. 1 F. de l'Ehrt0r1e6 Oranoüerf :-: M'ociar.% de entitat pretén imposar tus'.
per cada cava)) de torça emjaat
Música :-: Teme
poblaci6 i ele particular. Benin
Per commemorar el sisé aniversari de • la seva independencia l'Ortee

Granollerl, que dirigeix En Manan

Batallen, dissabte passat, diada de
la Candelera; a la nit, celebra una
bella beata al seu estatge.
•
Aquesta vetllada d'art, que estava
composta de parlaments per diferente elements del Consell Directiu,

d'un recital de caneco§ catalanes per

3. VENTS SUPERIORS, A BARCELONA. (Sondatges de l'atmósfera lliure, a les 7 del matí):
Altitud, metres:
250, 500,
Loco, 2.000.
Direcciä:
W, WSW, WSW, W.
Velocitat m. per segon:
„
7,
9,
72,
18..
:

OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Mores d'observació: 7, 13 i 18 hores
Barómetre a zero i al nivel l de la mar: 7547, 751 8, 7492. — Termennetre sec: 7'8, 127. a 0'7.—Termbómetre hurnit: 54, 103, 9'3. — Humitat (centes simes de saturació): 66, 72, 8o — Direcccin del
vent: SW, WSW, WSW. Velocitat del vent en metres per segon: 5, 6. — Estat del cel: fittasi
tapat, tapat, nevulós. — Mena de núvols: St-Cu, St-Cu,A-St, St-Cu,A-St.
Temperatures extremes a l'ombra
Màxima: 13'7. — Mínima: 6'5. — Mínima prop del sol: 3 .4. — Oscillació termométrica: 7:2.—Temperatura rnitja: — Precipitació aiguosa, des de les 7 hores del dia anterior a les 7 hores del dia de
la data: o'o milímetres. — Recorregut del vent en el mateix periode: 71 quilòmetres. — Observacions par-

ticulars: Lleugera pluja per la tarda.
noma~~.

d'Arts i Oficia i del Treball, per.
què, repeteixo, el que he dit
sempre, es una obra social de
la major importancia, que no
antb paraules sin() amb actea
he demostrat sentir i estimar.
Deu guardi 'a vostès molla
anys. — Palau de la Generaltal, 9 de febrer de .7924. — Alfons Sala.".
FELICITANT EL PERSONAL
El senyor Sala segueix afalagant els funcionaris de la Mancomunicat encarregats dels diferents- serveis. Hen's aqui la
nota oficiosa que s'ha lliurat a
la prentsa sobre el personal dels
departaments de Telefons i d'Interyenció:
"Amb motiu del despatx deis
departaments de Telefons i
tervencid, en les darreres reunions de/ Consell permanent de
la alancomunitat, despres d'informar-se aquest dele assumptes en curs i tle l'ordre del treball en els esmentats departamente, va fer present als respectius cape. senyors Esteve

Terrades i Guillem Virgili,
considerad(*) antb que apreciava la profitosa tasca desenrotilada i el desig que segueixin collaboraut a l'obra que duu
a cap la Mancornunitat, fent-se
extensives ale senyors Modest

Nieto, sots-director del servei
de Telefons, i Manuel Marin,
'cap d'explota ció del mateix, les,
mostees de consideració del
Consell."
LES CONCLUSIONS DEL
romENT

El senyor Sala ha cursat un
telegrama al cap del Directori
abonant les e,onolusions de l'assemblea de productors celebrada al Foment del Treball.
VISITA
Una comissió de l'Institut
d'Estudis Catalans, cornil-o-osada
pele senyors Massó Torrente,
Coromines, Bofill i Pitxot, Ramon i Jiuhió Lluch,
ha visitat el senyor Alfons Sala.

A la Universitat industrial
No es cert, com ha suposat algun
diari, que el Patronat de !a Universitat Industrial, que és el que en
tot cas deuria ier-ho, slagi ocupat
de la installació de l'Escota d'Enginyers, en el clos de l'amiga fábrica
Batllú.
Per l'interés de la noticia hem
procurat assabentar-nos, i podem
assegurar que no sols no se n'ha
ocupat, sine, que ni tan sola ha estat circulada cap convocatória de
próxima reunió.
D'aquest rtasllat i installació fa
anys que se'n va ocupar, a instäncla
del director de l'Escota, scnyor Pauli Castclls, i deoprés de deliberacions
que vareo durar messcs, sen desisti
totalment.
beixam de banda bona cosa d'altres raons de pes, cssent l'Escota
d'Endinyers un organisme oficial de
l'Estat, la installació seva a la Universitat Industrial planteja el pro-

blema de La convivencia de dudes

autoritats i dues jurisdiccions dintre
un mateix recinte, i això, sempre i
arreu del alón, no ha donat altre

resultat que un seguit d'esterilitunte i molestosos conflletea, a
menys que una de les dues s'avingui a fer abandó de facultan. de III
tpul cbai no creiem caph al lateoaal, ni ala bolaga ene, de fet,,a,ini
dirige glen la Mancothunitat.

Del Municipi
DECLARACIONS DE L'ALCALDE
LA QUESTIO DELS ANONIMS
Ahir, ialcaldc, senyor Alvarez de la
Campa, va rebre ele periodistes. Va
parlar de diversos temes, insisaint. (seria en un d'ells, per tal—va dir—cor*
te veri!able interés.
El ti:tent coronel senyor Alvarez va
visitar ahir al mati les oficines de
comptacUria i, ben contra la mes-a
voluntaa—digué—, no en so de pau.
He esbrinat que els anóninis adreçats
a diverses personalitats que han acceptat el carne de diputat provincial
havien sortit de la dita oficina de
comptaduria. jo, senyors, no estic disposat que d'aques:a surtin censures per
persones dignissimes i menys si aquestes censures són fetes en forma anónima. Per aixa. ahir vaig anar a l'oficina de comptaduria i vaig reunir els
caps, fiat -los avincnt que calia esbrinar per tots els mitjans ami cren els
autors dels csmentats anea/in/s. També
vaig autoritzar els funcionari; de Voicina perque es reuneixin. i un cop
es tingui la centesa de qui sigui l'au.
ton ells matcixos Ii imposin el cästig.
Naturalment, aquesta visita de l'alcalde a l'oficina de comptaduria va
ésser molt comentada.
D'ALTRES ASSUMPTES
L'ak2Ide va parlar despres de la
nava urbanització de les Rambles,
lic tsabot—va dir—que N'han fet
nx,Its comentaris arran d'unes afirmacions meces tetes mara en una sessió.
Tot el que ala dit no té cap ionament,
car eothom va més m'Irá de les meres
paraules.
Justifico algunes d'aquestes opinions
pai fa que el mal projecte d'urbanització — les Rambles convertides en
boulevard—significaria una gran millora; caldria que els negociante eixamplcssin Ilurs establiments, haurien
d2 pagar ines arrendament... i per tan
hi ha censures.
-Per aclarir-ho tot, penso reunir
aquests dies els elencos interessats."
Ha dit tamhe que havia telegrafiar
al governadors de les quatre provineles gallegues per entrebancar le; baixes gestione deis acaparadors de la
car1/.
Finalment, parlà de l'Exposició d'Avicultura, de les l'atraques i de la decirha de la contribució, glossant en
aquest punt les declaracions tetes.
suara pcl senyor Puigmanti.

CRONICA SOCIAL
EL QUE HAN DE FER LES COOPERATIVES I ALTRES OBRES
SOCIALS DE CATALUNYA PER
ASSISTIR A L'EXPOSICIO INTF.RNACIONAL DE COOPERATISME I OBRES SOCIALS DE
GANE
Primer. — Enviar Ilur adhesió oficial al Comité de Catalunya Pro-Ex:
posició de Gant (carrer Aurora, ri
bis—Barcelona).
Segon. — Pagar eh drets d'inscripció segares les condicions assenyalades
en circular a paca o sigui segons

nombre d'individus que Ventilas coman.
Tercer. — Fer una hfemória de l'entitar en forma resumida, indicant en
aquesta les obres socials de candor
interior que tingui establertes, coas sen
mutualitat, auxili a la xara, Mur tor953, ate. Acompanyar també a realomad.
.

Quid. •-• Fer im trille de la Pro,

...

greisi6 de rentitat, ja en el nombre
d'associats, ja en les vendes, etc.
Cinqué. — Fer almenys una forografia-ampliació de recliiici social si el
te de propietat, o un quadro amb dlverses fotografíes de restarge social
que tingui.
Sisé. — Organitzar entre els sonis
de cada entiear adherida i d'acord amb
atjuest Comité grupa d'individus diepasare a formar part d'una excursió
col/ectiva a Gane Per aisä e, neomana als socis de les entitats el pagament d'una quota convencional per
arriba: a la quantitat d'unes 300 pessetes per individu. El Com .e.e creta
poder subvencionar l'excursió
va, organitzant el viatge i fent possible restada de dos di..s a París i de
cinc o sis a Gant.
Seré. — Les entitats adherides i disposadas a concórrer a l'Exposició poden demanar el lloc que hi villguin.
Aquest lloc és subvencionar pel Govern espanyol, i sois va a càrrec
les entitzs concorrents el que valgui
raixecarmett de les parets del stand
on seran espo sare els objectes. Per
respai que cada emita: demani i disposi ha estat assenya'at l'import de
20 pessetes per mctre quadrat. La tramesa i retorn dels objectes esposare
anime' a córner de les entinta Ea
prega la präetira d'aqueetes instruedons cl més aviar possible. ja que
lithim d'abrí/ vinent han dieser ele
objectes remesos a Gant.
L'ASSALT A LA CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA
En mèrits de la causa que instrueix
amb motiu d'aquell robaron: el comandara d'infanteria En Francesc Pérez
Garben, jutge permanent de la Capitania general, s'ha dictar aute de processament contra els paisans Leopold
Martille! Puig, Antoni Devesa Cayola, Doménec Solä Tresserras i Joaquim Almirall, per suposar-sels complicats en liquen fet.
IMPRESSORS 1 LITOGRAFS
"LA SOLIDARIA"
La Junta d'aquesta entitat invita a
tots el; litògrafs que pertanyin a la
Mutual. a la reunió general que tindrà lloc avui, a les deu del mati, al
5CLI estatge social. per a raprovació
del nou reglament.
LA FEDERACIO DE DEPENDENTS DE CATALUNYA
La Federació de Dependeats de Catalunya, emparant-se en els principie
legals que informen les Ile , s vigents
que regulen les relacfons del treball
al corriere. tenint en compre que en
aquesta épeca de Fans, correspon augmentar els sous dels companys que
presten Burs serveis a Barcelona, de
menys de 23 anys, de conformitat
amb ço que disposen els acorde de
la Comiasió Mixta del Treball, recorda a tots els empleare i dependenle del comerç i de la indústria
l'escala dele sous mensuals minims Ex* per resmentat organisme.
La Federació de Dependents de
Catalunya avisa. doncs, a tots els corteaaanys de. classe que gaudeixen de
sous inferiors als fixats en les escales. que poden adreçar-se a les oficines que ti establertes a la Rambla de
Santa Mónica. 25, segon, tots els dies

de felna, de sis a set de la tarda, per
formular les corresponents denúncies.

CLAUSURA D'UN SINDICAT
Ha estat clausurat el Sindicat del
Ram de la Fusta.

panyia i l'Ajuntatnent. Ara ei
nador nega el dret del nostre

cipi en aquesta qüestió.
En la <farrera sessió munkirai
acordä, per unanimitat, la
recurs d'alçada.
— El regidor goyernatin
Tarragó ha proposat a ? Aja
que tots els actes religiosos als

orfeonistes, del joc popular d'En
Lamben: "Els quatre cantons", i de assisteixl la corporació signin •
la representació del sainet "L'últim des les autoritats militare
angles", es descabdellà, posant-hi de la ciutat. Fou aprovat per
tots els interessats la més bona y o- mirar el prec.
luntat per rccixir ell el seu comes,
— A les sessions del M
aconseguint-ho.
amb tot i les baixes efectives i
Finida la festa, el mestre-director, cumstäncials, hom nota una ass
En Marian Batallen, obsequia els eis de regirlors exemplar.
concurrents amb una escollida au— En un article ele caient
dició cte sardanes, lea quale foren
i amb el títol de "Avui com
puntejades amb molt delit.
"Joyentut", periòdic de la pob
pntejades amb molt
diu el següent:
— Organitzat per l'Associació de
"El Cacic, crahír, desenrotllant
Música d'aquesta ciutat i davant seva obra a Casa de la Citrtat,
d'escassa concurrencia, dimarts a la bastidors, mai donant la cara, ea
nit tingué Roe a la sala de l'Aseen"- causant de fets desenrotllate
blea el segon concert del quart curs, que no tenien ni justa ni injush
compost d'un recital de cançons a plicació; pm-eh tenien un mota'
càrrec de la cantatriu Na Francis- havia de restar amagat: el de
ca Marlet, acompanyada al piano per "be" per a el/ i per als pa
Na Maria Faig.
amics i coneguts.
El programa es descabdellà tal
Fets semblamts a. aquella t
com s'havia anunciat, recollint els Roe avui a la Casa de la Ciutat,
intérprets nodrits aplaudirnents. In- grat imperar a Espanya un regia,
dubtabletnent, per& no constituí cap purificació nacional. Será que a
esdevenintent amiest concert, car si COM ahir, eatem sota la Mil
be galardejä d'una bona escala. Na perniciosa d'un Carie...; di
111arlet, dotada d'una ven por matis- he, sinó, alguns fets recentrnent
cada, no arribä pas, aquella, ha com- enrotllats."
pensar-ho.
• A continuació n'es/nema dos,
A orees del públic tau bisada ferents a personal de Casa la V
"Caneó", d'En Lambert. i fora de acorniadats per sobrers i a haver-se
programa, tumbé a instäncies del posar de nous. Acaba dient:
mateix, cana "Momear", d'Apeles
"Ens compadim dels que, pel
Mestree.
arree, haurien d'oposar-se a lk
— Per diumenge a la tarda la tuació de tot cacic, los de la c
Joventut Artística del Centre Caté- que fos, i callen i deixen fer; i
lic anuncia la representació del dra- tire menyspreu per un estat de
ma en un predeg i tres actes "Els ses que ha fet possible l'aparició d
blaus
tal "ésser" que ja havia mort a
t'ostra ciutat.
SABADELL
— La passa de "grippe" ha
La joventut Católica i el doctor Car- vat notablement; amb tot, la me
reres : -: El Centre Excursionis' ta del Tirar d'aquests dies sobrepassa a
Sardanes a Ripollet :-: La normal.
Han deixat d'existir: la seny
Congregaci6 Mariana La base de
Na Joaquima Alentare, el cene
població i les contribucions indosIlibreter Francesc Rabassó i R
trials
sens, el distingit metge Rarnon
La Joventut Católica ha organit- tellet i Montó i el jove Franc
zar un cicle de quatre conferencies, Rudi i Mialet.
únicament per a joves, essent el con— Denla la Congregació If
ferenciara l'illustre comparrici nos- na, com cada any, solemnitzari
tre el doctor Lluís Carreres i Mas, ¡esta de la Mare de Den de la C
prevere.
dela, la seva Patrona, amb un o
Aquestes conferencies seran
Hi predicara el doctor Sabate a
gran eficacia per la joventut sabade- nonge de Tarragona.
Ilenca, havent-se fixat per poder-hi
— El comerciant d'aquesta
assistir l'edat mínima de ra anys.
En Josep Bonet, mentre traste
Aquestes sessions se celebraran al pel seu magatzem, tingué la di
saló d'acres de l'Acadamia Católica, de donar un fort cop de cap a
a les dotze del nagdia deis diumen- viga, quedant a terra com mort.
ges 17 i 24 d'aquest mes i a i 9 de
La seca mullen, que era pres
mitre.
amb cor fort i serenitat, el tras t
— El Centre Excursionista del al llit, on bou assistit de seguida.
Valles fach una excuraió avui i deinä seu estat dóna moltes esperances
a Taradell, santuari de Puiglagulla,
— Ha infamar, anda tota fei,
Sant Sadurni d'Osan/ion, Sant Ju- una xamesa nena, la jove ea
liä de Vilatorta i Vieh.
d'En Jeep Marimon.
— La cobla "Barcelona" donara
— Un deis autiannibus que
demä, a les tres de la tarda, al vei sen per la ciutat, dilluns passat,
poble de Ripollet, una molleja da ésser a la vista de Barbará, sec
sardanes, a base d'aquest progra- hä en un desmunt de la caree
ma: "La testa inajt;r", Morera; "El Cap de les persones que Vocean
caealler enaiti,rat", Manent; - 1 .es prengué mal de cap mena.
concretes de Sant hinca;
"L'e:tris d'un despertar", GraveloOLOT
sa; "Infantivola", Serra, i
Nomenament :: Desgracia ::
Garreta.
tres noticies
— La Congregació Mariana
Com de consaetud, la sessiG a
Sant Lluis ha renovar la seca Junta
11 ¡tipa 1 ordinària corresponeut a
Directiva. havent quedat conszituida
setmana, ha estat de primera e
abrí: President, Ramos Clanes; vivocateria,
aprovara L se diversos a.
ce-president, Jaurne Marimon; seenesumptes de pur trämit.
vice-secretari, Setari. losen
— Ha estar nomenat jutge
bastià tresorer, Salvador
trucri,i del parta N'Aureli Arta
Codina; Put. de la S. religiosa. Josep
Navarrete.
Roca; de Propaganda, Feliu Tos
A la casa de pages "La Ma
nyols; de Cultura, Joan Llobet: Caprop de , Desalé, dues notes esa
tequietica; Miguel Solé; Excursio.
naven una escopeta. i tinguerev
nista, Criatófor Casas; d'Esport, Midesgräcia que es disparé ' , ocasia
guel Humbert.
nata greus fcrides a la mit esqutrl
— Es a .Madrid una Comissió
i calina del mateix costat a vi
d'autoritats sabadellengues, a fi ele
sollicitar i obtenir per a la riostra d'elles.
-- Disfruten' d'un temps
ciutat una rebaixa de la base de població i disminució de la contribu- blement esplendid, encara que tuti*
cont
frei, principalment
ció industrial i de comete.
Aquesta Comissió ha visitar ja ele
MONTBLANCH
generals Nouvilas, Gómez Jordana
Mallad
Fuutbol
i Milans del Bosch, i ha estat rebuda Nova Junta
pel president del Directori i despees
Robatori
pel sots-secretari de Finalices, conEl E. C. Montblanqui ha elegir
fiant-se en un falaguer resultat.
segitent Junta directiva:
President, Juan Martorr11:
SARREAL
presidcnt. _loan Miret; secretari,
Necea Robatori
deric Canela; vice-secretari, Ales
Han celebrat les seves troces en drc Bove; tresorer, Josep Tort
aquesta parróquia la simpàtica ae- vocals: Francesc Escayola, Franc
nyoreta Na Salarina Marti PerellaUlldemolina, Josep Guasch i Se
da arnb el distingit jove de Barbará tiä Cendrós.
N'Antoni Poblet .Abella.
— Els partas d efutbol je.
Trobant-se fora ele propiciapel Bonanova i el Monthlanqui
ris de la sastreria i merceria "El Serete guanyats el primer din per
ale" el dependent ho aprofitä per
quip local, apuntant-se dos gol:,
desapareixer, emportant-se'n 250
utt els contraris, casera el don'
pessetes del calaix. De tornada casempre deis guanyadors, veient
sual el senyor Cabestany, es donä un partit quelcom interessant.
compte del fet, avisant seguidament
El sego ndia le Bonanova,
la guardia civil de Valls, la qual tin- hacia pronosticar que volia gane
gué cura de detcnir, a les nou del
reforsä les seves filetes amb qua
matí del, metete dia, el Itadret, en boas jugadors vinguts aquel' di,
arribar els cotxes de Sarreal a aque- Barcelona i emprant un joc
lla ciutat.
dur, .aconsegui la victòria per

VALLS
AQUEST NUMERO RA
Noticies diversa
PASSAT PER 11. CE/4Me3 que rebombori ha prodult eayerman le malicié donada pel Gen.
, , SURA MILITAR
vera Me de Tarragona, el alee pea.
waimmaa.

han oposat, en virtud de
celebras l'any osa entre je

«Id entre el Municipi i la Com.

gola, tres d'ells de penalty", cae
un que feren ele locals.
L'actuació de l'irbitre i la
resa del joc deis (grasten motdi
protesta delk
,Per al dièisaik s'ammecia

çontre del r.

C.

lloatbiSagai

sido Mea*
Kiwi?) del Vals Deportiu, talle

Politeia bocal :: Ubre non Altren,
noticies

bod.

lloar (sic) l'activitat i encert de l'Ajuntament que tenim.
En la pausada crónica copiävem
un petit clogi del setmanari "Joventut". Per tal de subratllar aquesta coincidencia, retallme de "Pätria"
ço que segueix:
"Quan es nomen& el nou Ajuntament, tanmateix ningü no es Jiu
tap illusida sobre la seva eficacia.
Però hom confiase que gräcies a
rimpuls del delegat, es faria quelcom per a netejar els carrers.
Malauradament, ni això s'ha aconseguuit.
Esta demostrat que nostre activissim Ajuntament no sap esmerçar
les seves energies sinó en qüestions
lingüistiques-religioses.
Els carrers estan farcits de pols.
L'Alcaldia no rega ni fa regar els
velas. I així resuulta que nostres
vies ofereixen un lamentable aspecte de -brutícia i abandó."
Posats a dir-ne, afegim-n'hi una.
A la paret d'una casa del carrer
d'Anselm Clavé, tocant al capdavall
del Passeig de l'Estació o sigui a
l'entrada inéés important de la població, amb permis o sense, hom ha
pintas quelcom a tall d'anuunci, que
fa pujar els colors a la cara a les

40 dé consuetud, se celebrarà el
forfit l camp del Cami del ReEa uns dies es troba enllitat,
swerame nt malalt, el president
de Vinyaters. nostre
eI Sindicat
,oncular amic En Ferran Chapars'apio!, al qual desitgem un
'
ro

esspte restabliment.
la matinada del diumenge
pi sa« entraren Iladregots al Cantee
de Lectu ra , emportant-se'n uns deu
a dotze duros en calderilla que guardiva el conserge a un calaix del
nula!.

Ilem suposa que al tancar varen
guedar amagats dins el teatre, en/jata al café per el vidre de la porta

d'entrada, que trencaren amb una
Fossa

pedra.

Fius ara es desconeixen el autor
s autora del fet.
TARRAGONA
Noticies diverses
Sra establert un servei póblic
butóninibus per portar viatgers
des del carrer Real a la Rambla de
Sant Caries.
Horn suposa que aquesta empresa
trá la mateixa fi que la dels tramsas de traca:1 animal, que tingué
de plegar veles abatas deis dos meSC 3 de servei.
Xosaltres celebrarieni que no fos
en benefici deis veinä que yodca utilitzar els dits autaninibus per
ea pujar a peu les pesarles costes
deis carrers d'Apodaca i de la
Unió.
— El batlle. senyor Mariné, ha
disposat que totes les pilotes que
multan pels carrers els guirdies urbans, les entreguin a l'Asil de Sant
Josep i a la Casa Provincial de BeerficeiCcia. disposició que creient en cretona ele delló, per tal com és en
profit dels pobrets asilats.
— Ha celebrat reunió el Consell provincial de Foment, despatrint assumptes de tràmit.
— Ha visitas el senvor cardenalarquebisbe una Comissió del pobble
de Verdú. constituida pel rector, el
2ctge i un propietari. per tal de
convidar-lo a les solemnes festes que
sc celebraran en aquell poble els
primera dies del mes de marg, amb
motiu de rebre's la reliquia (le Sant
Pere Clavé, fill ind ia de la dita poblarte,.
— Es troba aquí, en visita d'inspecci5. el senyor Leopold Mercader
Mala sots-inspector del Regim del
Retir Obrer de Catalunya i de Balears.
— A disposició dels interessats
es troben a la Direcció d'Obres ptiMigues d'aquesta provincia, les caetesde pagament deis dipòsits provicknals efectuats pels senyors Marceli Batet, Josep Blanquet, Jaume
Saladk, Joan Pujol, Joscp Pinyol,
Dorene Orpinell, Miguel Montreal,
Joan Rossell i el Banc de Valla.
— Al poble de Prat de Compte
ha estat detingut l'industrial Josep
Sabater Serme , com a presumpte
autor del suposat robatori comes a
la seca tenda.
A aquest individu se li han trobat
tot, els generes robats. que ell mateia: hacia denunciat, a sota del seu
Hit. en haver-se practicat un registre
a la seva casa.
Quina vivor, Deu meul

Futbol

PIERA
E treballs :: El temps

En el partit jugat diumenge, entre el primer equip del Club Deportiu Pierene i una selecció del
C. E. Progrés. de Martirell, no hi
haeue vençuts ni vencedora; quedaren empatats a cero gols.
El nombrós públic queda satisfet
de rete:entre.
— Va intensificant-se notablement el treball, notant-se en almnis
ranas l'escassesa de má. d'obra.
— Fa uns dies esplendids, que
eta camperols aprofiten per a la
sembbra de patates.

La premia local coincideix

persones de pudor.

Els quue per Ilur càrrec tenen l'obligació de vetllar pel bon 11010 de
la ciutat, no la diuen res; callats
nona un lima
— El president i el secretar; de
la Unió Gremial han dirigit una comunicació a l'Ajuntament, pregant
que sigui 'limada a l'entitat que representen la quantitat de 750 pessetes, antb les quals els regidors populars destituits havien acordat subvencionar les passades festes i fires
de Santa Ursula.
En sessió hom acordl que
la comunicació esmentada passes al
senyor ordenador de pagaments.
Els sollicitants aviat podran dir:
"Val mis tard que mai.""
Una instancia presentada per sis
venas propietario, demanant una mica d'interés per tal de reconstruir
el proa de la l'out d'en Bosc, que
la torrentada de Sana Cinto s'endugue, l'any mat e, ha passat a eMudi
de la Comissió de Foment.
— El jove compatrici En Josep
Maria Cusidó i Torner ha acabat la
carrera d'advocat.
Amb aquest sán cinc eis fills de
Valla que en el present curs acadèmic han obtingut la llicenciatura de

Dret.
— El distuigit arquitecte vallenc
En Cèssar Martillen acaba de publicar u Ilibret que porta el titol de
"Cal-Tila de :N'ostra Senyora del Roser i les seves pintures en rajoles
vidriades".
— Diumenge al camp de la Xamora tindrtl lloc el segon partit de
campionat d'aquesta comarca.
El F. C. Santa Colonia lluitarà
amb l'equip propietari del camp, Atlètic Vallenc.
— La sastreria de Joan Roca ha
csfat traslladada a la casa núm. 64
del carrer (le Sant Antoni.
Ami; aquest motiu el propietari
ha embellit notablement la botiga.
Cal felicitar-lo pels rètols de bon
gnst i en els quals ha tinguut cura
d'interpretar els sentiments dels vallenes.
— El dia fa se celebrará junta
general ordinaria d'accionistes del
Batan de Valls.
MINIMPON.

Eis Teatre
ROMEA
Verament cornplagut es trobara el
públic asida a les funcions dels dies
festius en aquest teatre. car per a
avui, a la sessió de dos quarts de
quatre es representará la divertidtssima catnedia en quatre actes, "La

EL "CONDENADO"
de

Tirso de Molina, al lea/re Barcelona

L'actor Ricard Calvo ha clos la seva temporada del tcatre Espanyol. de
Madrid. ami., la reposició d'una obra
del segle XVII, descuneguda del públic i molt anometiada en les reten-ieaes i les histórica liceräries. Aquesta
obra és el "Condenado por desconfiado". A Madrid l'obra no va fer ni
fred ni calor al públic. Jo no si el
que en digné la crítica; només vaig
llegir un antele a "El Sol", ple de
consideracions i respectes.
Divendres pasta: En Ricard Calvo
estrenb aquesta obra al teatre de Barcelona, precendint l'estrena una conferencia del aneu estimat amic Joaquim
Montaner, plena de bon seny i delegan! literatura.
El "Condenado", per figurar dintre l'escenari actual, ha estat refós.
Cita refundició respectuosíssima i molt
duta a cap per dues pernotes de tanta solvencia com són Antoni i Manuel Machado.
Despees d'assistir a l'estrella del
"Condenado", ens ve molt de gust poder parlar una mica d'aquesta obra,
del seta valor i de la sera importetia.
Recordo que en els metas primera
liars d'Universitat vais Regir el Con1 ea fa ver ene impreedi
eones. Molla beis Ionall larda

egMt .9e mink,..» más/M.11118

marques«. *a so epa qua tat I a
.1 seo% de des guano de da, cera
, extraordindria, tindrà fine l'estrena
le la rondalla d'espectacle en tres ae-

VALLA .

7,;00,ena "

ara eoniesso que era cempletament
equivocat. Eis germans Machado. excellents penates, par° no bornes de teatre amb visió justa de l'escena, potscr s'han (:&xat fascinar pel prestigi
llibresc d'aquesta obra atribuida a Tirso de Molina; s'han deixat fascinar
cona molta gent i s'han equivocas, al
mes: entendre, coas confesso que em
vaig equivocar jo mateix. El "Condenado por desconfiado" no valia la
pena d'ésser decenterrat. Això pot resultar una heretgia, penó m'explicaré.
' Primer de tot, que representa
aquesta comedia? E, tracta d'un drama religiós; un principi dogmàtic serveja de nus i argument teatral: la
qüestió de la presciencia de Déu i la
Itibertat humana. Aquest punt que es
preocuparen en demostrar els escolástics i que donà lloc a tants &fines
i a tantes apreciacinns heretiques. La
presciencia de Déu, el coneixement que
Déu té del destí i dels actea futura
de tots els bornes, no sin incompatible amb el Piare albir de cadascú de
nosaltres. Aquesta es la tesi escoliatica i la veritable doctrina segons l'Església Católica.
L'autor del "Condenado" té present aquest principi, perla no el desamas en la forma eiairrreida d'en
"soto secremeetsP, en tot idet siso.

beilt Alsorsinen liedagiques. Per ler-

I

es i bou quadros, que porta per titol "Ilna seg ada era un pastor", per
a la qua/ els escenógrafa senyors Hat1k i Amigó han onstruit un amenlfie decorat, en el qua/ els admiradora
d'animan' espectacles en sortiran molt
satisfets. L'autor da En »seo liarla
Folch i Torres.
A la nit, el gran bit clenie "Eta
guatee amics d'En Rodó" i el XlM63
diales "Jugar a osara".

EL GOVE13

DI

ditit tmeneliMät
eilifiva' Maui 'a ti• .
dona el desenrutfisimen(

LA DIPUTACIO DE MADRID STIA DIRIGIT A LES RESTANTS DIPUTACIONS CASTELLANES PROPOSANT DE CONSTITUIR-SE EN MANCOMUNITAT
LA "GASETA" PUBLICA UN DECRET RELATIU AL GRAVAMEN SOBRE
1
L'EXPORTACIO DE L'OLI
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LA TASCA DEL DIRECTORI
A dos quarts de xis ha arribat a
la Presidencia el marqués d'Estella.
Unicament ha manifestat al s periodistes que el Rei ha signat aquest mati un Decret restablint un gravamen
sobre rexpoitació de l'oli.
Ha afegit que probablement facilitaria una nota oficiosa sobre aquest
afer.
DESPATXANT AMB EL REI
AUDIENCIA
El marqués «nena ha despatxat
amb el Rei a l'hora acostumada.
Despees el Monarca ha rebut en
audiencia els ministres plenipotenciaris de Suecia i Noruega i a l'alcalde
de Sabadell, entre altres.

Mr. Kingsley Peter es el nos.
hoste des de fa uns dies. Ha
cloral una confelimcla sola el
patronatge de l'Instilut d'Estudis. Es un especialista eminent
en qiiestions d'arquitectura romitifica, que exercita la saya especialitat. Viatja per Europa
en autornóbil. amb la seca familia, un xofer, un criat i dues
grans maquines de fotografia
(tot a despeses del Govern america) amb Púnica missió d'obtenir reproduccions gräfiques
de les muralies arquitectòni- Presa de possessió del nou
ques d'Europa per a les escotes
sots-secretari del Treball,
i museus del seu palta.
Benaurat pals! Benaurat proDon Eduardo Aunós
fessor! Benaurats escotes i muAmb el cerimonial de costum s'ha
seus!
Gran cosa es de tenir for- celebrat aquest =ti al min isteri del
midables ingressos que perme- . Treball rack de presentar l'alt pertin a l'Estat d'organitzar els sonal al nou sots-secretari, don Eduarseus serveis amb les màximes do Aunós.
El sots-sccretari sortint, senyor Flocondicions de pulcritud i
Pela) més impoetant en- ree Posada, ha pronunciat breus pacara és de creure en la [celan-, raules elogiant les dots que adornen
dilat dels esforços intelolectuals el senyor Austria.
Aquest ha contestat amb paraules
i de saber concedir-los una prod'agraiment i sollicitant el concurs de
tecció generosa.
tot el personal, sense la cooperació
L'una cosa porta Peltre? No
del qual—ha dit—no podria fer una
iligpcu aquesla heretgia. Ni en
tasca útil i profitosa.
l'ordre privat ni en el públic és
Ambdós han estat aplaudits.
cert que la riquesa enlairi els
Després s'ha traslladat a la Presiesperits d'una manera infallible. tina nació que passa de la
dencia el senyor Aunds. saludant tots
miseria a la prosperitat, sol mi- els generals del Directori.
norar la seca culata, la seca roLes disposicions
ba, el seu moblatge. Fins i tot,
es probable que millori la seca
de la "Gaceta" d'avui
instrucció... Però pel que fa a
CANVIS DE MAGISTRATS
la seca contextura espiritual,
La combinació de magistrats que
convé no mantenir illusions
publica aval la Gaceta és la següent:
precipitades.
Promovent a la plaga de magistrat
En el cas de Catalunya, per
exemple, podern assegurar que del Tribunal Sume= a En Gonçal cd
la Torre de Tras:erra i Fernandez de
la minora de les condicions materials de la riostra existencia Castro, president de l'Audiència territorial de Madrid.
ha fet molla mes via que la miIdem a la plaga de president
nora de les condicions morals.
Pugem en ascensor al pis d'all'Audiència territorial de Madrid a
gustes cases; perb rassalt d'una N'Antoni Santausa Ubeda, fiscal de
idea tina mica elevada encara
Iesmentat tribunal.
ens costa utt seguit de contra c
Idean a la plaça de fiscal de l'Au-cionspefm.
diencia territorial de Madrid a En JoLa pensin a l'estranger, la
sep Garcia Valdecasa, magistrat de
borsa de viatge, la subvenciú a l'ementat tribunal.
una lasca artistica o cientifiNomenant president de l'Audiencia
ea. el laboratori d'investigaciú, territorial de Burgos a En Ricard Ceetcétera, mira coses que entre
lestino Portal, que exerceix l'esmentat
nosaltres inspiren una malfiancàrrec a la de Cäceres.
ça llom lii veu sistePromovent al clarece da president de
màticament una simple combi- l'Audi è ncia terrir.ctial tic Caderes a
nació per embutxacar 'unes
En Francesc Delgado i Iribarren, adguantes pessetes.
vocat fiscal del Tribunal Suprem.
I noteu de passada que aquest
Notnenant magistral de l'Audiència
concepte, generatitzaeiú violen- territorial de Madrid a En Francesc
ta de qualsevol cas individual,
Barrios Alvare.s. president de l'Auexereeix una pressió corruptodiencia provincial d'Albacete.
ra d'incalculable torea. En un
Idem advocat fiscal del Tribunal
país on l'opinió pública és acea N'Albini del Pardo i Moseda a considerar els auxilis a Suprem
les arts i a les eineies cont a dena, fiscal de l'Audiencia d'Albacete,
Idem magistrat de l'Audiéncia tergangues que deponen del favor
ritorial de Barcelona a En Joaquim
política hi ha no tasé dues tendeneies can pugna: la que vol 1111•11•111•11111111131MIIIIIIIIIIIK
suprimir-lea i fa que vol aprofitac-se'n. »Ates vegades les
Continuant les dificultats que
duews tendencies ocorren en una aro Imposibiliten de pebre paper
maleixa persona o en un mateix
d'Alemanya, ens velem oblIgets
parta. Aleshores la supreasiú
a confeeclonar el diari d'una
no es altra cosa que el comí per
arribar ar un nou repartiment
manera anormal I amb papar de
de gangues. Compreneu? Fuig
qualltat inferior.
de la nienjadora tú, que ara
mlii posares jo.
••11 1111 ,91:11:111113111•1111111111111
Ire

lo mes planer, mis interessant per al
públic, Ii dóna una forma de melodrama d'aventures. I la tesi escolástica queda recluida, en el "Condenado", a presentar un cas de desconfiança en la misericórdia de Din. Un
borne que, temptat pel dirnoni i crelent
escoltar la paraula divina, es convenç
que s'ha de condemnar fatalment encara que faci tots els mielas per salvar-se. Aquesta és la tragedia del personatge central de l'obra.
El "Condenado" s'estrena entre un
públic absolutament arborat per
sentit religiós, en una epoca en la qual
els debeles de consciencia eren perseguits materialment pel tribunal del
Sant Ofici. Els lettes religiosos apassionaven, cutis ara apassionen els temes sentimentals. Si el "Condenado"
estigués be, fos una obra plena dc
belksa i de força dramática, la particularitat del tema donaria a aquesta obra un valor essencialment arqueológico Que literàriament estigui
be és el que anem a vente.
En primer lloc, és dubtós que el
"Condenado" s:gui de Tirso de Molina, encara que ceras erudits Im defensin a mil i a canal/. No iba posat
en ciar la paternitat d'aquesta comedia, i si es de Tirso pitjor per a la
sera ánima. El que puc dir és que
toles les caracteristiques del bon teatre de Tirso de Molina, en aquesta
obra np les hi sé veure enlloc. Primer
de tot, en la forma que està escrita;
Tirso es caractcritza per una facilitat i una vivacitat de vera, per un Reasume colorit i popular,, en les escenas d'aire cómic: per una defino:la
gros
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dramásies. Recordeu les bones escenes del "Burlador", de "Marta, la
piadosa" o de "La prudencia en la
mujer". En lotes aquestes obres hi
trobared peces d'antologia. En el
"Condenado" el vers és francament
dolent; un to de retórica tronada s'arrossega en mig de les sillabes preM:OSVS, en Mg del ripi constant. Voleu cagar amb l'orella una paraula
fresca, una combinació elegant, i sentiu coses d'una po›itiva pobreta, d'un
positiu mal gust. Fora de dos o tres
moments en els quals surt la gràcia
del versificador, en la majoria de les
escenes sembla que esteu patitd la lectura d'aquelges imbeeilltats polsoses
deis poetastros del segle XVII.
Si el "Condenado" és de Tirso de
Molina, no hi lia dubte que quant a,
l'estil i quant a la paraula és de les'
coses mis seques, mes pobres i mis
poc rceixides d'aquest autor.
Ara anem al duma, a la part humana i religiosa da l'obnt. El drama
té dos lierois, (Mes figures paralleles,
que només en el segon acte es peseta
en contacte per un atzar.
La primera d'aquestes figures Es
l'ermita "Paulo", un xicot de trenta
anys, que es pot dir que és un sant.
Inflamas d'amor divl, abandona la societat humaaa i es ded;fa a fer deu
anys de vida de desert i penitencia.
Se suposa que un home intelligent
com "Paulo", que a mis a mis es
dedica a deu anys de vida de santedat, d'oració i coneixement de Din,
no es deixerä ensarronar pel dimoni
aixf com aixf. Pub pausa el contrari.
"Paulo" té un earani, aqueo sonad
'anida

qua li anuncia la ova dama-

Femändez Pela. fiscal de la de Burgos
Idem president de l'Audiència provincial d'Albacete a En Joacp Gómez
Barbera, que muele ig'al !,cärrec a
la de Pamplona.
Traslladant a la pina de fiscal dc
la d'Alacete a En Camil Gouritten
Menéndez, electe d'igual cärrec a la
de la Corunya.
Nomenant fiscal de l'Audiència de
la Corunya a En Francesc Salgado
López Quiroga, president de Sala de
la d'Albacete.
Idem president de Sala de l'Audiència 'Albacete a En Joan Herrera Mulillas, fiscal de la de Cáceres.
Traslladant a la placa de fiscal de
l'Audiencia de Madrid a En Francesc
Strnuners de la Cavada, que exerceix
igual càrrec a la de Barcelona.
ldem per a la pina de magistrat
de l'Audiencia de Baros'ona a En Josep Maria Camas i Bailo, que exerceix igual càrrec a la de Madrid.
Notnenant president de sala de l'Au.
diincia territorial d'Oviedo a N'Antoni Fentis Fernändez, president de la
provincial a l'esmentat tribunal.
Promovent a la plaga de president
de sala de 'l'Audiencia provincia; de
Pamplona a En Pere Maria de Castro, president de la de Vitòria.
Idem a la plaga de president
l'Audi è ncia provincial d'Oviedo a En
Miguel Entrambasaguas Corsini, jutge de primera instància i instrucció
del districte de la Llatina d'aquesta
Cort.
Idern a la plaga de tinent fiscal de
l'Audiencia territsisial de Cáceres a En
Marcial Rodríguez Rodríguez, magiatrat de la de Les Palmes.
Idem a la plaga de magistrat de
l'Audiència territorial de Barcelona a
N'ileon; Bellver i Ola, magiffrat de
Valencia.
Idem a la plata de rnagistrat de
l'Audiència territorial de Burtos a
don Gerard Berges Pardo, magistrat
de l'Audi è ncia de Valladolid.
Nomenant president de l'Audi è ncia provincial de Villana a don Ferran González Prieto, Cocal de la de
Pamplona.
Idem a la plaça de jutge de primera instància i instrucció del districte de fa Llatina de Madrid a
don Miguel García i García, magistrat de la de Valencia.
Traslladant a la placa de magistrat de l'Audi è ncia territorial de Valincia a don Joan Armet Ferreres,
que exerceix igual arree a la de
Cáceres.
Nomenant per a la plaça de magistrat de l'Audiencia territorial de
Valladolid a don Francesc Sirvent
del Valle, president de la provincial
de Palencia.
Traslladant a la pina de magistrat de l'Audi è ncia territori91 de Valencia a don Ricard García Romero,
que exercia igual cárrec a la de Granada.
Idem la plaça de magistrat ele
l'Audiencia territorial de Cáceres a
don Joaquim Delgado García Vaquero. que serveix igual carne a Pamplona.
Una altra traslladant a la plaça
de fiscal de l'Audiencia provincial
de Lugo a don Jesús Rodr'guez Marquina, que exerceix igual arree a la
de Zamora.
Nomenant president de l'Audiència provincial de Terol a don Alexandre de Paz López, fiscal del dit
tribunal.

ció, i aleshores el dimoni, en forma
d'àngel, li dio que la seva fi sera la
mateixa fi d'un tal "Eurko", que viu
a Napols; que si "Enr:co" se salva.
ell se salvarla i que si "Enrico" es
condemna, ell será damnat. 1 "Paulo"
se'l creo . com l'Evangeli. Aquí comença el primer contrasentit del drama. Si "Paulo" és un heme que fa
vida de saucedas si coneix la sana
doctrina, sabrá perfectament que la
salvació d'una ánima no es mai condicionada a la salvació d'una altra
ánima. Les änimes se salven pels mairius d'elles i per la gräcia de Den.
Aixer en bona ortodòxia del frare Tieso de Molina i en bona ortodòxia del
púble que Oto escoltava.
"Paulo" cau dintre la trampa del
dimoni i se'n va a Nápols, i es traba
que "Enrico" es tnt lladre, ata assas,i. un disbauxat de tota mena: l'huata
mea criminal i mis viciós del nión. I
"Pattio" fa aquest raonament: com
que aquest subjecte alta de condemnar
per força, ja puc dir que he begut
uli. Es veu de potes a l'infern i din;
per que haig de fer v .da de sant, si
m'he de condenniar? Aleshores "Paulo" es dedica a fer de bandoler i de
capita de lladres, el maten i se'n va
a l'infern. 1 aquí hi ha un altre con..
trasentit: si "Paulo" no és un heretge, si és un home pie de saucedal, casan
suposa l'autor da 1;1 coma:a, lia de
pensar que cucara que "Enrico" sigui un crinniel, de mis verdes en
maduren, i que cls gians santa han estat, de vegades, gratis pecador!. En
'fi, que "Paulo" era un ermitä de
pa suca: amb oli guau tot d'un cop
desconfia de la misericòrdia da Din

Un altre Mena president de l'Audiencia provincial de Jaen a don.
Joan Fernández Soaiza Reinoso; fiscal de fa de Valladolid.
Traslladant a la placa de fiscal
de l'Audiència provincial de Zantora
a don Pere A. Sänchez Catete, qtte
ocupa igual càrrec en la de Girona.
Nomenant fiscal de l'Audiènciade
Málaga a don Josep Maria Ruiz Hedia, magistrat de la de Granada.
Ideal de l'Audiencia territorial de
Castelló a don Salvador Solier Sänchcz, fiscal de la provincia de Màlaga.
Promovent a la plaça de magistrat
de l'Audiencia territorial de Las Palmas a don Caries Zumarraga Egouzque, tinent fiscal de la de Pamplona.
Idem a la placa de fiscal de l'Audiencia de Girona a don Ignasi de
Lesa Grijalba, magistrat de la de
Tarragona.
Idem a la fiscalia de l'Audiència
de Badajoz a don Caries Caraba Altuna, magistrat de la d'Alacant.
Idem a la plaga de fiscal de l'Audiincia de Terol a don Jösep Maria
Rodríguez de los Rios, magistrat de
la de Cassette.
Idem a la plaga de fiscal de l'Audiencia de Palencia a don Dimes Mir
Mann, magistrat, de la de Bilbao.
Traslladant a la plaga de magistrat
l'Audiencia de Tarragona a don
Agustí Altés i Papá, que serveix
igual arree a la de Girona.
Un altre idean a la plaça de magistrat de l'Audi è ncia d'Alacant a
don Ricard Giner Sagarduy, que serveix igual canee a la de Múrcia.
Idem a la plaga de magistrat de
l'Audiència de Múrcia a don Pau
Manuel Sánchez Silva, que exerceix
igual arree a la de Ciudad-Real.
Idean per a la plaça de magistrat
de l'Audiència de Ciudad-Real a don
Joan García Romero de Tejada i
Garcia, que exerceix igual plaga a la
de Bilbao.
Promovent a la plaga de tinent fiscal de l'Audiència de Pamplona a
don Eugeni Izaguirre i Pozzi, advocat fiscal de la de Lleyda.
Idem a la plaga de magistrat de
l'Audiència de Bilbao a don Ildefons
Baraibar Pérez, jutge de primera instancia i instrucció de Palencia.
Idees a la pina de magistral de l'Audiència provincial:
destinat a la Junta inspectora
central de l'administraciú de
justicia corn a inspector secretari al senyor Felip Vicahco i Pérez del Villar, que ve
exercint l'expressat cärree.
Idem la plan de magistrat
de l'Audiència de Castelló al
senyor Marian Lequille Rodriguez, tinent fiscal de la de
Mal reía.
Idem a la plaça dc magistrat
de l'audiència de Girona al senyor Ramon Morales Pareja,
jutge de primera . instancia i
instrueció do Guadix.

La Mancomunitat castellana
La Dtpulació de Madrid ha
dirigit una lletra a les Diputa:simas dc Castella la Nova,
amb l'objecte de constituir la
Mancomunitat castellana.
"No es aquesta — diu la Iletra — la primera cegada que
des de les altures del Poder púbite s'imposen reformes de Diputacions provineials, pecó correspon a l'actual Govern l'en-

i rs converteix en un criminal i un
Harte. Trobo que hauria pogut triar
una manera de pecar més divertida i

menys exposada.
1 "Enrico"? Qui és aquest subjecte ? Es un personatge tant o mes fals
que "Paulo".• Resulta que, segons
aquest criminal no té escrúpols
de cap mena; la Seva cene:tac, /a
monstruositat en els seus crims i en
els seus vicis, no te fi tti compte, perel no se sap per que; aquest escorsó amb pell humana resulta que té
un entendriment gairebé angelical per
al seu pare, un pobre vell que ignora
els crims del seu fill, paré que 'el
fill confessa als seus * amics que el
seu pare viu en la miseria a costeqüencia d'aquests crims nsateixos. A
més a Inés d'ésser absurd, hi ha pos i
-tivesconrad lpues
de "Enrico" i en Fue:ir:a de l'obra.
Resulta que "Enrico" i "Pauto"
es troben. "Enrico", perseguit i perdin ; "Paulo" capita ate Iladres. "Paulo" vol fer una prava suprema. Fa
lligar a "Enrico", el fa tapar d'ulls,
es vesteix de frare i dita que lhan de
matar, i Ii demana que es confesa,.
'Enrico" vol morir impe»itent. "Paulo" es desespera, deixar anar a "Enrico" i es convene que per a ell no
hi ha salvació.
Però "Enrico" es agafat a l'últim
per la justicia i aquell criminal esgarrifes resulta que s'entendreix a última hora i mor com un sant, mentre
"Paulo" mor cotn utf renegat, dalt
la muntanya, i la seva ànima apareix
soltada de Hamo.
Si el lligam i l'esperit de rubra resalta absurd 1 tala, Is muera de dur

Idea.
Alai slevia de preadIr
verilet, parque da en tenores
d'associació el nacciesent
gionalista, i nonadaif s calor da
Comunes conviecions 1 d'espose
'tan;s anhele podria aeonsegair
realitat i eficàcia.
Ara, dones, els tracto úntele
Inent, com s'ex P ressa d'una m a.
riera diera el Reja) decret da
referäncia, de constituir Man,
comunitats provincials i el tu.
pecte d'afirmar la personalitat
de les penvincies mancomunaa
des no permet tau sola que recels enotjoaos torbin la clara
visió de l'avantatga de recia
procs interessos.
— La Diputació de Madrid Pele
tera el seta propbsit de coneórrer a formar una Mancomuni,
lat de lea provincies dei centre
d'Espanya i el seu fervent desig de veure's acompanyat en
aquesta empresa per les altres
excellentiasimes Diputacions de
Castella."

Decret relatiu a la oderega
sobre l'exportació d'oli
A la Presidencia s'ha facilitas el
Decret relatiu al gravamen sobre rexportaci6 d'oli.
La part dispositiva, diu:
"Acide primer.— Des del día següent al de la publicació del present
Decret a la "Gaceta" de Madrid, es
rebrä ,per les Duaries de sortida
gravamen sobre rexportacid de o i
d'oliva, la quantia del qual es determina en la forma següent: Quan el
preu mig mensual de les clames coz.rents d'olis amb acids no superior al
quatre per cent compres entre 174 i
ru6 pessetes eis roo quilos nets
¡brin, s'aplicarà el gravamen de lo
pessetes per quintar miele; passant
de 196 fins a 315 pessetes, el de 30
pessetes; de 239 a 36o el de so, i
per preus mitjos superiora a 360, el
de so.
Article segon.—Només en el cas que
el preu mig mensual sigui inferior a
174 pessetes, l'exportació de roli d'oliva es podrä realitzar exempta del
pagament de gravamen.
Article tercer —La Junta central de
Proveiments, amb les dades proporcionades pel Servei d'Informació Comercial, comunicara al ministeri de Finances dintre de l'última desena de
cada mes, el Oren mig que resulti de
les cotitzacions de l'oli de classe corrent en fábrica, que hi hagi hagut
durant el mes. L'esmentat ministeri,
en vista d'aquest preu mig. (izara el
dia a de cada mes el timas -le gravamen que correspongui aplicar, el qual
es publicarà a la "Gaceta" de Madrid.
A les exportacions que es realitzin
fins al da a del mes entrant, s'aplicarà el gravamen de lo pessetes per
seo quilos. corresponents als ¡creus que
visten seguint per a l'oli de classe corrent.
Articla quart. — En qualsevel dels
casos previstos en els articles prece-
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les escenes resulta pesada i poe
tral; una colla de discursos ensopits
s'atropellea sense produir gens d'interés. Ni un sol moment denuncié, ni
un sol instant de vibració humana sabem veme en el transcurs d'aquest
an'tor vol demostrar que no s'ha
draja
de desconfiar mai de la misericórdia
de Den, pecó el procediment sosa tria,
esta ple de contradiccigens, de cante
semits i de situacions falses.
El valor poètic del drama es gelrebe insignificant ; el paisatge i l'ams
bient queden ofegats per una retórica
i una versificació deplorables.
Això vol dir que no ii tot or el
que Ilim que en aquest teatre espanyol del segle XVII. per cada .41.
culk Zahnnen o per cada Comen.
dador de Ocaiia, hi ha centenars 1
centenars de ra yes que nornes rodea
servir de pastura a les intelligiucies
eixtrreides de quatre erudits. I això
vol dir també que els poetes hiacha- ,
da, en fer la ociosa d'aquesta obra,
s'han equivocat de erg a mig, i
fet que sortis a la Ruin del diA 00
ilautá tronat i fals amb aparences d'os
fi que guardaven els llibres de retb. •
rica amb l'espanta ocells del nona sh
Tirso dz Molina.
En Calvo ha presentat be l'obra 11,
ha dit bi els versos, encara que 11,
encarnat el criminsl "Enrico .' d'i *
manera un tros convencional. L'ama
Portes, que feia el "Paulo'. a me-,'
a mis de no saber el paya; su *7
fer patir tota regona.

tire
*ab, s'exigid& per lea Duanes de %ortiga, «en tins ara, la guia de e/reabrió per a ron, autoritzada per la
»ftta Central de Provelments.
Donat al Palau, etsa, etc."

Un marquesat
a cops de sabre
El rectrir de la vila de Sant
Toreen, de la dibresi de Madrid, mnesen Manuel Rijosa, ha
preserreat al julge un escrit.
El motiu d'aquest eserit és
•
el segeent:
Fa uns dos any e PS presenta
(IP Sandie
lloe
el
marques
aI
tiago, el qual. watt) enganys,
va treure 4.000 pesse;es. tornant ehi mece die:: despres,
trelenteli allres 4.500 i
que pi/animan-wat eompraria
una finen, per la qua; eta pagarla 10.000 peSSPIPS m. del
que o - a.lia per aleinar-li la guan-

tea:. que li havla envatIlevat.
Corra que pasee, ternes. durauh el qual relata infineat
lletres de l'aristeerata fent-li
prnmeses no completes, es donà compte que era victima d'un
engany.
.ene a Madrid i e presentä
a la casa 125 del carrer d'Alealä, cm el marques hi havia
dit que' vivia. pere allà I:
fueren que
que no e4 roneixien.
Es traslladä al Casino. en
celebre una entrevista amb el
e„..rques, el qual Ii digui qüe
no porlia saldar ela contles pot,
que eslava .separat dele muller
i no poda disposar deis seus
/p ene, per?) que una regada unit
de neu a ella ho (aria. Per arribar a aquesta unió necessitara desernpenyar alhages per
valor de 15.000 peseetes. i n'hi
demanä 5.000, rar les 10.000
restante els ho donava la seVa mere. EL capen. aleshores.
s'hi negà. El marques l'ineelä
a cree tornes a 'Madrid a finals
de Eistim car la teva muller
ii havia de parlar d'altres coses.
El capelik, que segurament
'encara no eslava proa esearnäl.
alai ho Ya fer. I Varistberata
allega que la marquesa 'mala
mor, a Santander. on era neceaaari maraar per a narren-

jament de Ellarmonia matrimonial.1 cena quo me tenia diners
li baria d'anticipar per a les
despeses del vialge i donar - li
500 peaselea per deeempenyorar algune efe-cte.
A Santander ei cepeltä intervingue inútilmant per aeoneegulr la unió del matrimoni, i
tornà el Sri) prablP. en. a causa de di c trufn. sufrí un ntae
cerebral, a eenseri anda ed
qual és hemipletie.
s'entrevistà
Pe el elarquee. que li nmsträ el
testament en riente del qual una
geernana f, e Va bererta-..a un
ii de p e seelee, die lee quals n'hi
corresnonien a ell 37,00 O. Per
robrar '..l e e, per'. hevla de fer un
iclat 2, Yaleneia fer ("espeses;
per aix ii demanir r(1 . 3 mil
pessetes. que el capellà les hi
negä.
Poes <Pes despras, eneara, el
mama, lt raaa;roslis qun
Nent de cobrar un prestee de
lleno pesselrs d'un paren!. en
necessitava tal). L'Andemä

demanä,150 mee. ene el eapeliä
tampor ele hi rimrfr.
Pn4oTiPTIIIP111. eneare E ha.
gue 50 peS5PleS. fine qu e ••• e epelle la pu/os/n . 9 t a rt‘•-•

Aclariment del Cecret
sobre ilcguers
AGLARIMENT DEI. DECRET
SOBRE LLOGUERS
La Reial Ordre aelaratória

del Decret sobre lloguers. que
publica avui la "Gaceta", del
abrí:
"L'apartat !letra 13 de Partirle quart del Reial Derret
21 de juny de 1920, prrirrneat
pel de 13 de desembre de 1923.
caldre inlerpretar-lo a tenor del
següent:
Quan , per conseqüencia d'operacions de comprevacie o re_
%asió, a tenor d'instruccions
dels registres fiseals, praelleades d'ofici, o rem a rouseqüencia de declararle directament
presentarle pel propietari.
augmentat la renda .le Pertifiel,
no donarà dret a aquel' a exigir
als 4tadans el pagament
esmentat augment. podemt. Are_
cament el propietari distribuir
proporcionalment entre ells
l'exeea de tributació que en virtul ele tale prescripcions o de-

eMradens s'origini.
DEL MINISTERI DE LA
GUERRA

Minieteri de la Guerra" publica un
Deeret disposant que teas ele
reg lutee que pPrlanyin a roi_
de de sant Juan de Dios. siguin
de gtineds a la primera Comandäne l e de Santlar Militar. amb
rribjeetp de que prestin assistència en les clíniques militare
als demente.
També publica una Reial ordre autoritzant ele rape i ofiMate perquè assistrixin a les
carretes de cavalls que, se relebraran en els meso de maig
i juny als Hipòdroms de Madrid i Aranjuez.
tTNA REIAL OORDE SOBRE
LE5bRELACIgit4S ECONNOM I1. 0UUES DE rEs EMPRESES
PUIODISTIQUES I L'ESTAT
«Gaceta" publica una Reial roPI "Diario Oficial del

—
dre, la part dispositiva de la qual
diu abrí;
Primer.—E's nomena una Comíarió composta de l'interventor general de l'Administració de l'Estat,
com a president, i dels directors generale del Tresor i del Timbre i de
tres representants &ti/Treses rriodistiques nomenats pel ministeri de
Finances, en concepte de vocals.
Segon.—Aquesta Comissió reclamará de les &l'entiendes del ministen de Finances relació exacta dels
dèbits que tinguin les empreses periodistiques per l'impon del timbre
de l'Estat en els seus dos aspectes
de circulació i anuncie i per concepte
d'avenç reintegrable a la premsa,
ami) separació dele que degui cada
unaHreriode de temps que corma-cama i indicació de la gestió adminiatrativa practicada fins el dia, fixantCc cl tcrmini de vuit dies per al
campe:use d'equest servei.
Tcrcer.—Amb vieta als dits antecedint., la Comissiö estudiara i s.:amena a l'aprovació de la sandioritat. dintre el termini d'un mes, a
comprar des de la seva constitucie,
el procediment mes equitatiu perque les empreses deutores rcalitzin
el pagament de llurs deutes pels
cenceptts expressats, corresponents
als passats exercicis económics, inspirant-se sonare la Comissió en cl
principi d'harmonitzar tot el possiblc els interessos del Trcsor amb els
d'agudice i respecte a guate debite
restaran co suspens els procediments
d'apremi que s'haguessin incoar , i
cae de no havcr-hi azord en la protesta es forn triaran els vots particulars dels que dissenteixin de la majoria.
Quart.—Els (lentes que pels repetits d'aceptes tinguin o adquireixin
les empreses periodistiques amb relaci.) al pressupost sigent i amb inclusiO dels consentn5 en virtut de
co que disposa l'article 50 de la llei
del Timbre, restaran exclosos d'acedirit a exigir-los sense cap prctext,
questa mesura i TadministraciO prola ritt d'apremi co son cas, sota la
bé pels procediments ordinaria o per
funcionaris que per retes o omissions
responsabilitat personal i directa dele
originin dentera en ci s treballs processals.
ELS SOCIALISTES ESPANYOL
I EL -LABOUR PARTI"
En la (terrera reunid. de Free-

((elle del Partit Socialista Espanyol. s'acordä frametre la mAs

entuaiasta felicitas/id al rlavern
obrer d'Afiglaterra, desitjant -li

grane encerts en l'exerriei ele la
•
SeVa dificil tasca.
Aquest arord a ha estat Ita.
nvl s al "Labour Parly".

e:CONO:11AT COMUNISTA
SUSPES
Bilbao. -- El general Fo y erna. d.or ha err spin s el funciona
turnt dc l'Eeonemu t. Cnniunista

del pacer de la L'emula, despees d'un registre del toral. per
ne funcionar nermalnieril. hom
din.
LA FIRA T'E MOSTRES DE
L'IlANANA
P•a• noticies lelegrirfiqu e e re(
hieles per la Junta Nacional del
Comer e Eepanvol tE171trarnar.
sal) que l'expediciA espanyola da
produeles atab tic-ti a la l'ira
Internrieional do Mostrea do
l'Ilavana. ha arribat felitmet!
a aquel t vol el (Va fr do l'ultra!.

DESMENTIelENT
Lluís Crariaga publica una Petra a
"La Voz", desmemint que ell volgues
representar l'Estar al Consell Supe•
t' er de Ferrocarrils.

AUTOM01311. AGAFAT PER UN
TRES
mami ta—Va ten

agafa un automb-

b:1 ocupar per tres individus.
aimmenats Pérez AlmaDos
gro i Antoni Apás, foren greument
L'automi,bil fou arrossegat pel
tren uns 6o metres.
El guarda-barrera fou detingut.

CONFERENCIA
A la Casa de l'Eszudiant, davant
d'un g:os públic. el colme de la Morteca ha donar una conferenda sobre
e! terna "L'estudiara &I segle XV".
La conferencia eslava plena d'aneedoteS.
LA REUNIO DEL DIRECTORI
De sis a viril de la nit ha estat
reunit el Consell del Directori, havent-hi asaiatit cl general Martínez
Anido.
El general Vallespinosa ha donat
la referencia, diera que slavia ocupar, primerament, d'afers de Satinar.
Despres ha tractat de subeisteneics
els selle acords es traduiran successivament en Decrets per aconsegri:r
que no continui la puja injustificada
dele articks (le primera neceasitat.
'lamba N " lia parlat, a dit, (Eun
decret, el contingut del qual es Miportant parque es refereix a l'arrendament de terres, contractes, terminis, etc., arel. manifest hendid dels
petits propietaris.
No és una cosa revolucionaria, ni
molt menys, sine, moderna i avançada.
1)cent-es parl i del decret d'ascensos en el grneralat i Ira (lit que potree per manca material d'espai en
la "Gaceta" no shavia inserit el
recio:dad de la disposició, que è e .
molt interessant.
L'ALT COMISSARI
DEL

MARROC

Al Negociat de la Informació de
la Presidencia sla manif .estat que
demà diumenge, arribarà a Madrid
l'Alt Contissari, per conferenciar
amb el Govern.
L'ALT COMISSARI
A ALGECIRDS

Algecires.—Ha arribat l'Alt Coa

misaari d' Espanya al Merme, general Aizpuru.
PER A VEURE'S AMB L'ALT
COMISSARI. EL PRESSUPOST
PER A L'ANA' tozs
Tentan.—Dema surten, per trobarComissari, el
coronel senyor °vilo, del quarter general. i el delegat , Finances senyor Liuda Valved
e.
Porten el pressupost per a roaa.
I,A JUNTA CLASSIFICADORA
PER ALS ASCENSOS DELS
GENERALS I CORONELS
El decret fixant normes per a raetuacia daquesta Jala: (fin en la part
dispositiva que el Directeri vol aplicar a totes les carreree i serveis de
l'Estat un critcri de dcpuraciá i seIceció.
Perquè em eis ascensos no Id hag;
despreszigi pel que no s'ha accedit.. cal
una Junta assessora. S'ha de tenir en
compre Pantiguetat, lernt d'aquells casos especials que els merits facin arangar un aseen..
La part disposi ira din que la Junta
es reunirá el mes poc un c, ,ri l'any. podeta ésser presidides pel miniatic de
la Guerra, i l'ara la classificact6 dc
coronels i generals de brigada i de divisió. El ministre dc la Guerra podrá encomanar-li l'examen de propostes cspecials. No es podrá per cap
ascens fóra d'una vacant. Podrá esser anticipi d'ascetas, trobaat-se el
primer quita de t'escala activa els que
tinguin aptituds acre& adrs pchs serveis d'Estat Major i cls que exerceixint drama dos anys la direcció d'academies militars. Els acorde de la
Junta seran reservats. Tot coronel i
general que hagi estar eliminat d'eleceia, per selecció sei declarará disp,mii'e.
EL PLOM I L'ABGENT
La Comissió Permattent
Minera i Fundidore s de plom. ha
fixat en la seca darrora reune)
se a Ja Cort amb

els preus pel plom i l'argeut
en el mes que ve.
El plout. IIPP cada lona, cal
812 . 4e pessales.
L'argent, per quilo, 15685.
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EL LECTOR DIU,..
.,\70j7.1 EMPRESA
Sr. Director: Tothom ha reconegut
que una de les rmllors activitats a què
ens pedem dedicar actualmera és Fedlció dr Ilibres. Amb el que no Ora
pensat gaire es la manera de fer arribar aquests 11:bres a la gent que més
ho necessita.
Veieu. simn, mica me ' , mica meiya,
el que está subscrit al "Berna: Metpe". lambe ho eslá a "La BIlioteca
Catalana" de l'Editorial. als "Poetes
¿'Ara' i als "Contistes t.:a/alai/A
Cce:nra: f sentare som els mateixos,
i precisament els que menys ha netessiretm tritt ens está el (Vr- In'.
Caldr:2, (1011CS, (me Id llagues qui
tingues cura de fer arribar els nostres !libres als estaments rnds mancats d'aquestes coses, als estaments
que devoren novelles cinematagräflques i pubrcacions Ilordes i estultcs.
Benaurat el jora que en el rara1
falig.55 del fanal (rendar hi entri tt
nostre Itibre.

A L'ENTDR.V DEL LLIPRE UN/e'

Sr. Director:
eenibla que tots ele catedrätics (exceptuant armen, que no recen opin;61
slan mostrar cs.ntraris decidits de la
implantacii, del 'libre Urde. Absolutatraen: d'acord.
Però no cal coneixer a fons el que
és la vida d'estudiant per comprendre que hom te suircients diners
per comprar-se eta múltiples II Irres
que saii necessaris per a una sola asignatura.
A:ab sols pot remeiar-se dotant
molt inés extensantent les biblioteques universitäric, : no n'Id ha proa
amb que hi hagi un exemplar dr cada
obra; cal més d'un exetnpiar, puix no
és un sol l'estudiara que el neccsf,ita.

Civera i Bonshoms
EL LLIBRE UNIC
Senyor Director:
Sobre la gpestió del llibre t'unir, cm
pednetre atreure l'atenció dcls que s'ocupin del problema 1,14)re un punt conde-t. Per mi. el ¡libre únic a la Universitat urna idea extravagant i absurda. El 'libre Urde a lInstitut de
segona ensenyança és rimé, (1eiensable,
pecó. al tren entendre, tampoc es aconselh.ble a Espanya. Peró em semita
qua Tusar raons pedagOgiques fóra
1.ardre cl lunas El Ge iern actual veu
els problemes des d'un punt de vista
molt mes reduit. Con' din ;tvcri mateix
un diari anglè,, el Góvern d'Espuma
e; massa trofessimal per tenir una
visió objectiva i anuda deis probfemes. En realitat nn veu un petit r tire imignificant. Es ,.racta en aquest
cae cont abres de "tallar abusos". De
tallar abusos pCtil(r, per que tabús gran
(me i5 qtte de l'edifica (Id carrer de
Corle se'n digui Univershat, d'això
ningú en parla.
La idea (lel Une únic está dese( necia a evitar l'abús en els preus dels
'libres editats pele prolessor. Dones
Iré ; in tant sols aquest s'evitaria,
perque to a persona que conegui una
mica com-van les crees a Espanya sap
perfectament que al cap dun any l'alunare comprada el 'libre único , però,
al ce-'tat, editat clarament o eneobertament pel prOfessor, sortirien uns
quaderns dkxercicis o uns mapes pee

colorir, o

unes nigeria complementaria, que valdtien exactament el mw.eix

dee gue val el 'libre actual del cate-

treball dedicadisslm, dime illus- d'Alealdia »entre vultena,
tren un alinee en el qual es 'Casa Consistorial de Oräcia:
denla remate del notable Inerte .eeeile5 novena, ex-Casa Gonete_
que ha fet la rnetereoloaria ami) ferial de Sant Andreu; serene
Consistorial de
el cleeenbriment de Sehesesehe- decena.
wielly i Wehrre deis anomenats Sant Martí je Provensele.
que no es ciecidia a cornduar Wimo1 ell compliment de Earticle
"sistPmPs d p m'acola",
rieticament a la classe tos els endor• 3 de l'esmentada Lime s'anime
L'enginyri:, Aenyor J. M. Torteriments, Ics ' confusicns i els moro
reja. riera-len lee noves i eorpre.
que segurament contindria el llibte
nents conquestes que en elle
únic.
J. Crexells (farrees temps s'han fe, en el
terrony de la íntegraesrle,afflarlarnallarlrarnlalfflira.rata.” ../Ses.
metete aeria.
Un anee treball de gran importända es l'estudi sobre la Per a prevenir els vomits
inmutarle dele amere, en el T'al
produits pel cloroform
el profesare neriefe, ine--e.
ASSOCIACIO DE MUSICA -DA dóna compte de les seves notaEl doctor Ravul Bloadel ha
CAMERA"
bles investigacions de carácter Ilegit recentment a l'Acadèmia
Aquesta entitat presentir dide Medicina de Parle un estudi
vendres el "Coi' de Coasacs
'präctie per a des indinstries sobre aquesta mena de \Imite
t
In tabart", agrupar/id fundada
sernpre penosos i àdlitic perimetallergiques.
' erigida pel mestre Serge Soko_
Un suplement t'ende indus- tirada; després de cortes infra.lotee•
trial i diverses seccions de pu- vengions. Sen d'origen no gitsEl programa cantal no tingue bliceat a die . erses tintes, for- frie, binó hepätic, i no són me;
l'inirras filme era d'esperar, do- men la par t comercial d'aquest que un dels senyals de trastorn
nada la riquesa del repertori número.
del felge, que segueix sempre
coral rus. Les trimposielorie
a res del cloroform o de l'eter.
tiendes. la inajor part d'aulors
Aqueet trastorn pot arribar fina
draeoneguts. ens Vall cattaar
a la neerosi de la retinta hequo
una impressió de vulgaritat
pática i a la mort al cap d'alformar
gatee
'nie
deixaria
no
guns dies.
bona idea de :1,1Inrs ai per
El doctor Blondel recornatia,
elles haguti ssini de judicar-lets.
per evitar aquests reinas, un
BALLADES
Fine les car4:rrI13 politenes que
procediment ben senzill. heu's• el aqul: Dimant els tres o gualeguraven en equeet ernerarna, Avui, ditunenge, al matt:
pre la poliresa de llur harma_
Plaga de Catalunya, Foment de
tee dies anteriors a l'operad&
nilzacie i arranjamena nn ato- la Sardana. Cobla Barcino.
es deixa el fetge en repres, sott-ien la nota viva olio sentpre
Plaza d'En Prat de la Riba (Sar- meten! el maten a un regim
donen les compoeivinns
ria), Utrió Sardanista, Cobla Cataprivat d'albúmines animals (la
queeta mena.
Vania.
Ilet compresa), de unieses i
d'atoohol. L'alimentaeió es
Dele e:ir:Mires. no etibr ni si es A la tarda:
Barcino.
Chic ...) de Sana, Cobla
compondrà de fruita tendra a
del lot ,inst orupar-se'n d e s d'un
Bar Avió, Agrupació Sardanista, disereree, pa t pastes seques.
nunt •,1 0 %esta exclusivament
Els
Curda
Catakatia.
Cnin
a beguda nigua natural,
musical. diguem-ho atxi.
fresca o lebia, te o cate poc
uniformes que vestoixen, les
A la nit:
OrieO de Satis, Cobla Barcelona. ensuerat. Ultra alee, cal admi:brines, que porten. la 'Mamada
nistrar sis o vuit grams diabeeláa de que venien precedits. Badalona:
Acui, diumenge, al cuatí, Plaga de les de citrat de sodi i practicar
poden aemblar coses que queden
paargrn actuacts5 de PO- la Vila, Cobla Principal Barcelo- un rentat intestinal quotidià
ristee, riere es Mal cerl (pie nra, trina.
amb tina snluet. de bicarbonat
en resumir Lee neslres impres- Ripollet:
de sodi al 30 per 1000.
La dieta i els purgante habisions. I ot e aquesle "acremente •
Avui, diumenge, a la tarda, Casal
primen una imprirfeeeia que latala.
tualment ernprats eón, (botica,
enetrei leen ele el nestre juinconvenients: la primera per
NOTICIARI
tal entil augmenta l'acidoei de
(-tire
la
con>
Felip está uftimant
.11111( toe direm el ben Predi,
la sang, i els segons premie exposiciO
d'unes
interessants
sardanes,
citen maese la ful t eiö biliar.
que produ e ix la guntent (te lee
entre
les
quals
exelleixen
"El
boven, exeellent s. sobrelol !As
eixelebrats"
liguen
cspavila",
"Els
dele baixos. envara niu la teten')
entre ele diferente grillas no si- i "La ballada (le les bruixes".
gui del lot pe rfcel a,
El conegut i apreciat tcnorista
EI ::,114ta senvon Lepers'er, es
dietinal per l'expressió de la Rossell ha entrat a la Cobla !Muro, temperatures axilar i

drigic i fine ele alomes no tindriett
altre remei que (merar.
1 el professor que ara abusa continuada abusant; i el professor que are
no abusa es moriría d'ensopiment si is

cita, per atuMbentar-ne
interessats. que lee hieles
momo tetaran exposades
blic, degudsment rectifi
des del die 10 fins al 17.
Barcelona, tO de febrer
1924. — L'Alealde, Ferran Abia.
rez d la Campa.
41111

COMPLEMENT DE LA PAG1?11 MEDICI

L a Musicd

MINUOVISM

Les sardanes

Diferencies entre les

seva el 5 itethr., sonpittil

la seca veu. Fou reoli
(lit.
El senvor Sorgo Seteeleff
moll areiredann a il toles lee
ideree, al:rimes de I ,` n quale fiaren lriearle3.
X.
de

de .Matarta la qual segueix acancant

pel seu cand aseencrOnal.
Recordem a les entitats sardanistes i a les Cables que el mestre
Juncä escrigué una sardana titulada
"El l'ose de Can Eetr-.
No saltear si cal parlar més
ciar.

ESBART DE DANSAIRES DE
L'ORFE() DE SANS

mona. DE CULTURA
LA REVISTA

"inEntcA"

Hern rebul el magnIfie núm e r o telre e rd i n a r e que cada
any aquesta interessant revista
dedica al progrés de la ciencia.
'Eant pe) seu canlingut ron) por
Irr sevit presAntródA, eonstituelx
Una dobl e manifestaria

tira i artiettea. Comenea rl número amb una informariO profasarn e nt illustrerla del Llar de
Snn1 elarlí de Castanyeda.
ha 1111 0 e planes a enlors d'un
IMI••nn•nn•••••n

0444.444444444+444+444+40
AVUI

•

ES fintes d'Ara :
tilillOtS 110e:,1(.5

publiCarall

de

Carlee

Soldevila

amb un prOleg
Es

Tomàs Garcés
0'75 a teils els quioses

Yen a

i llibreries

Festa a honor del director inusical de l'Esbart. Normand Solé,
.
diumenge to de iebrer de 1924.
Escollides bailadas de cardanes;
tarda a les cinc. Cobla Barcino; Mt,
a les den, Cobla Barcelona ,

BAN
Ajuntament Constitucional de
Barcelona
EL SORTEIG DEL REEMPLAC
DE 1924
Segons el que disposa lar) 1ele 65 de la Llei vigent de redulament, el rn Orleig- vorresponent al t'emplee craquest any
tindrà Hoe el tercer diumenge
del Incoe que son dio 17, enmorp:ant a les Sol i als Hoce se_
güents:
Secció primera, Palau de la
Indestria (Pare); sorció ¡nona. elagetzerns l'Exposicier
dinitestriee Electriquee, earrer
de Mèxic' : sorteó torrero, exCasa la Vea de Sarree; serene
(atarte, correr d'Aragd. 31 t (Tinència d'Alealdia): seeciei rinquona. m arder de Sadurni. 13.
principal; seerid sisena, correr
de Corta Ca !alanos. 568. baixos;
cernir setena, carden de la Creu

etre+14444444.1.2-44444444444

Coberta, 104, primer (Tinencia

inguinal
medica - . 15
desembre 1922', ha estudie( la
qüestió en individus sans i en
malees. En els sans los diles
temperatures sen sempre iguale,
tant les mtnimes eorn les miximes del vespre. Però en els
casos morbosos ja PS ScIta altea cosa. Pot existir una diferencia notable entre les dure
temperatures.
En la tuberculoei pulmonar i
en les malanies agudes do l'aparell respiratori, la tempera.
turra exilar es ebnstantment superan' a la 'inguinal. El contrate succeeix en les enteritis, hepatitis i peritonitis.
Aquese fenornens semblen
d e mostrar que les infeeeions lecalitzad e s tendeixen a produir
l'augmenl de temperatura en la
regid euthnia mes acostada. En
algtin cas. com en la faldea,
a la fase aguda pot sueceir un
periede en el qual, mentre
unta d'aquelles regions es en((ara demostrable la hipereernia. en Ealtra la temperatura
hagi ja esdevingut normal.
D'aqui la neressilat de controlar i confrontar les diles
E. Le y i Ligtíria

temperalures. sobrelot en pis

raeos l iiltloemrC. i oonsiderar febres 01 matoll quan rn una (remedies reginns ultrapasei els
37 0 , eneara que en l'Atril no
hi arribi. etiee es particularmet important en la t'obre tifeidea per regular el retare a
la dieta normal.
El tractament de l'eneetaliti
letàrgica
EIS doctore Cernid i Blamou-

tier han obtingut, en dos caso%
d'aquesta malaltia. resulta
ben remareables injectant in.
travenreament una solude
salieilat de erute Horn sap, pa.
pels treballs del doctor si.
card, que aquest medicameet
irrita greument lee parets de
les venes i que poden arribar
a obliterar-se amb una Sailleiri
al 50 per ron) i fins més fette.
Cal, dones, diluir aquella so ,
lució convenientment. N'hi ha
prou dissolent la dosi diària,
4. 5. gratos, en 100 grams de
ser" artificial,
("Le Journal", de de juliole
wocyfte••••,:•••n••,11116,nn

NOTICIARI
El Congrés de Medicina linee.
nacional d'Esoandinävla
fa poc eue sena eelebrat a
Cristiänia l'orne Congrés Escandinau de Medicina. Presidl
el professor P. F. Holst i hi
assistiren 200 metges. Algunes
de les cinquanta eme comume
eacions preeentades versaren
sobre els tiroides. Eggers 31eIler, de Dinamarca, comunicà
un augment en el metabelierne
basal, fina de 110 per cent; en
el seu estudi de 52 casos de
boci exoftälmic. Ilagedorn eamunieä la desaparició de botes
colloidens amb la iceloteräpia.
Aseerretra que el colloide és
reeulta? de Phiper-funcionament tiroideu, degut a la falls
de tiroeina; els teixite no pe.den utilitzar el rolloide preduit d'aquesla forma i leanmula en el tirnidem. Si es proa
poreiena a la g/ändu/a be Mide,
be tirnsina. no cal l'hiperfuncionadament i desapareix.
eolaysen es referí a l'axil as-

saiil'amh la quinina en el traetemen? dr la pneumenia,
de.
ditint 'laEnr-e;:grthalittlaatuzault12 e61 per
bat relate' e la in e ulina en la
diabet is, jacobsen insiatf en tel
necessitat d'arate zar la insnlinoterápia. per Asilar

nistrarits de quantitats exageredes. El prerivnent Ennree
se relebrarti a Estoceirn i el
preeidirä cl profeesor bree)
n oveol6 p
Holgrienp.
roftlintica
No fa gaire al cinema de ia
Magdalena, a Paris, es N'ojee,
ti sota el patroeini de la SeMetal d'Eugenica Francesa, la
primera pellteula sobre la Sifilas. :fi aseeetiren molts metges
entre els quals cal comptar ole

millors especialiates parlsenes.
na na l l a concurrencia estrangera

i el minletre d'Higiene fran
En primer !lec vareguer
a la pantalla eta seNyors Han
mear t Calmette. els quals. en
mea:Atice parlamente peelieulo-perlants, exposaren la importäneia profilàctica de

rExcePlentissim Senyor
ee:

'
\"•

arte

<>
.? 4

D. ANTONI DE QUADRAS 1 FELIU
Cele de Sed Liarme del Lid, Capitular Grao Cm de Sud `Sepalcre
que mori en la Pau del Senyor el dia 6 del correal
(A. C. S.)

e(

( n •:

z

la

pelle:uta.
Després es projectä el flm
propiament tut. on apareixien
casos de stfilis heredititria.
atrepsics. idiotes. etc.. i per fi
ea projectä una penieula microbiolegica. on es mostrava
el treponerna causant de la
malallia.
Els perledies cienttfies frene
cosos alabaren mol/ la pelleruta. que tiembla lambe que
ton del gust del distinga mide
teme

Ples unges que a l'esgleila parroquial de Sant Ylcens de Sarria se celebraran denla, dinos, día II, en sufragl de l'anima de

deh

drIkor.

La seva vidtia, fills, filles politiquee, nets, germana, germanes politiques, nebots i parents tots, el Consell d'Administració de la S. A. Successora de Quadras i Prim i d'altres als quals el finat pertanyia, agrairan
a llurs amics l'assistència a les misses d'ofertori que de deu a dotze es resaran a la dita església parroquial.
El mateix dia se celebraran misses en sufrag i del finat a Sant Llorenç del Munt, L'Espunyola i a les
esglésies de RR. Adoratrius (Madrid), de PP.Jesuites (Palma de Mallorca), de PP. Caputxins (Sarrià), de
Germandes dels Pobres (Vich) i parroquials de Matadepera, La Misericòrdia (Sabadell), Sant Quinti de biediona i Vilamaniscle.
Els Ernme. senyors Cardenal-Arquebiebe de Tarragona i Cardenal -Arquebisbe de Burgos i Me Exime. senyors Biebee de lea dibeeeis de Catalunya i de Mallorca, s'han digna( atorgar en sufragi del difunt les tecostue
ruedes indulgenciee.

▪

gna obra tte socer-

sS
aa.colónia francesa . t'a:• Berlin ha
.rotat tina crida per la craació d'un
c eiia ta fauna:efe:tal per organitzar
per ah intellectuala de teta
que es troben en situació
10 , 3, com a resultad de la pas.ssada
tucra.
dels primers artes deis nietas
..eria una temptativa de realmms d'acomunen, de
g.; bjes nacions, mitjaneant una obra
Úspaitänia fraternitat.
lies" aqui un signifizatiu parägrat
6, a crida subscrita inds franceses re&ras Berlin:
poble alemany esta abaudenat
ab miseria . Per culpa de qui? No és
„a...a el moment de preguntar-ho. El
aleinany sefreix. nitró basta. 1
er., és cert. és que només im resar.
..1tven: moral'podrá sa:var deiinitiva •
•• Alemanya, i aniu olla J'Europa
n:al.
és el que lu recenegut un gaup
i de dones aleepans a els quals,

a

no

defugir' cap deure,

i•paració i a en e: Iota mena
materials, 'del fans de Ilur
aii ca' deiallenea está rceollint, des
Ineb0.5. argent i joies, por
•
a...1...s a la França devastada.
-va::Apun gsonfer! " I a Franca. am
; are grup d'homes i dé donas ha re,
;ab aquesta acrificis i cerca
ast
rr.a•C:1 de correspondre-hi amb
!Kit da confia n ea, crencoratjament i
fraternal.
--asts franceses de bona volun,a,lbren•eo que sembraren aitrals
de bana voluntat, inten'ant,
!largar la bona Pavor. Peris
sofrelx.mates ieridas, la seva
ceceó/ti:ea és tan dificil, que
-,! grup no podrä gorir • tots als
;.an féra el seu deeig. Per aixii
üres ens adruEem a tots eis que
per la pan iIe món.
1-f.1-2/2S a establir Enteta fue:
a aceraranr actes efica. racórrer els alemanys que tenen
atc tot els intellectuals. rednits
• ..p ts extrems! Els alemaays no
,:dolar per a ells matcbms;

nanialtres l Mese
. ela
. peVells.
aten necessitat de, tot, i nie- que res

•

Ale nostra • ailpeiit de selidarltat t

.
•
eatuor.
Solatmatt aquest esperit ens alli&rara els uns i vi, altreS.Entreu a
les, Ilustres •rengletes. Ajudeu-nos e
donar e aquests germans alernanys que
sacrifiquen Pültiva,c'éntim. les itvces
fistqua i moa'als ;un!, una humilitat
commovodora, per relle . ar les nos,

resposta
tres prevlacies tlevastade.s,
que els >noca."
• Entre molts d'altres s han adhent.
a Franea, a aquesta crida, eli escripturs següents
Leen Bazalgetu, Victar Batel:. Paul
Bruna. Richard Bioah, Pehlen
Challays. Henri Do t tv. Albert Unbarr;. Etleuard Du; Ba..ene d'Es-a.entiles de Coaitant. Charles taide.,
Augustin Harma, P. J. Jume, Emite
Kahn. Mine Menard Dorizoi, Charloa
Richt. Romain Rollatarl. René Schar-•
• helé. Ilcuri Sea-, Novini Stricker.
En la :larp,z, Ilis na dele adharffs
alemanys reinareem els monis sepilaras :
Eduard liernstein. Colmar Be,le,
josep Bloch. Dr. Eloesser. Fr. W.
Foerater, Brugoetz, Fritz (rinn, Artur Holitscher.
Bernal Kellermann, Kacthe
Ende, Mann, Artur Nikisch. Prof.
coli, Emili Orlik: Artur Segad, Ugo
Sinton, Adria Torcí. Armiti 1'. Wegner.
"
A Italia s'ha produit un movimant a
favaar d'aquesta Entes .. franco-germánica i esta en vizs de constitució
Comité hall, per socórrer els itucllacmala alctuanys.
Umbert Zanetti Blanco. el gran ca-

criplor residtm a Roma ha Ilanqat
una crida als aeus colleguca iralians,
que acaba amb Les seg.:lelas paranles;
"Nesall'aei propaa-aera Que es rAti:sin a Italia totes ICS forces que

patitzin anti, armest moviment per donar raes cflzacia a la nostra abra.
Els intellectuals d'Alernaaya. de
Rüssia, de Pcotttit dc tots els paiszs

quals allarguem la mi, han de
sentir que el no.stre gasa co is paca
una ahnoina. sita, un esiore fraternal
par reconquerir el s'entit del deure i

ah

da la missió qua incumbeix alt Treballador; de l'E.:perft
emmlommwames..1

ALÇAT

2 Ligiénicamb SOLA DE GOMA marca

a

e

2

e

r_11++,-o. -n.-Peeeke941414

Aaui, 16 de propielat i abanainent a tardes. a les (matra..
Comiar lela eMehrer arlisdes
Ritter Olampl, Trantoul i Jour•
net. Ultima representaeidilta
1U•pera faul last tea on qualre
rifle quadros. Ele emites do
Ii&fmarin.
du la famosa eompanyia lovara. „lob l'estrena a_ Espa -

VENDES

•

TelUon .i500 A

1

dita 10, a dos quarls de t'irle tarda, posant-se en escena la comer la en tras actas, de lianla
broran

dote de l'obra i tutti> la psticritud Ittc l'empresa posa les e.
nMdies, Pespeet orle sera ara‘orit per la seta:eta coneurrimcia que cada ella ntes mimbrosa
¡mu• desiljosa d'aplaudir els
esforços de l'empresa.
8411.11444.11.444444+04.0~1

ELDORADO
Dimecres, 13 de febrer

Teatre Barcelona

4.A RONDA TRAGICA

Illr..A !ID CALVO
Primera antrin:
EMPAR MAFITI
Ln altre primer actor:
EMIL1 . PORTES

I

Carni! Grau Garcia
(OFtClfia TEENIGA D'ASSEGUDANEES)

participa a tots els seus dietas i amics el trasa
i de.scatx a la ROttdit de 'A
▪ liat del eu
• , .
- ;"eitir:
6, pr.:Ar,
E . a tever g t
121-21milna-Lmeummascumemmtlausaagamemmelawb

+

(rap

Avut,'dmmunge, tarda,
ettotre. pr,
dos quarts

Collseu de varietats

I

e

.• •

g4 1 4LS arzcso
ir"

Oliway's. Conliat tia la f..f.
datisarinn Mary VI/la-

La laacalat

dea. Cornil-U deis
scenbrt s tes The
exlt,
Joannys. Exil.
fam“-..as c!•.wat, pato..
distes littuiea! .., Rico & Ales.
indiseutibl c de 1 . 1 po;
pularissinta artista Maria
Conesa. Art. alla . 211:t. diabla cala . eialluraait. 1 .2;tintis, atriUtII:a! I a'Ns'Illa ,al repeytaGri
laLlit, vallarla:a i ulwrieit de la
De114,
ereacai.
dr y
SeralL: d'en01.0
Maria üoncsa. lielbul de la

Gran certamen infantil de ves, tits
I: k 11,'. .21 1 etl.• , 1 .,allat Ilatiet
a
Gran ball Pera et Travesti
torrer Ferran b3
e-rieveseas-444-eeriesrae.a.›se-isal
7
e
ti

ATRE NOt

f
.4

a nua• ''...

Grau companyta de

saraacia.

Direceiú escéniaa, Leepolti liii, ••,
Primers actors i direetors, Fra.tau Vallajo 1 Carlee Berazat.
Meatras directora i aencerta.',.;

e• dqr,"
é,

Y D . eta. el /1 . 9-, Le da
LA FAre.OSA GONOICIO

Monolito Mareo

kita

it

e

ria Corlean 1 de Rico & Alex.
reaPariC16

dotar, glera

tilda. a

u

do,

ttl.tal

1

111/.1111

OC.

1•01CA

etatli ale al u na a.• cnolkia i • sit del
,et,, 1
11
aia anta pol tele ,
anuulloEL LAte0,1 FlletTenatA
'a 0,1, 11( . !, ,;aanto : 5. CI arresto e
cs 7anterra, a la La tortire g a eet
pe t Icte; II? Le a.leandr., y el
ramula del ladrön;
ni'; P.
oe tullo a e
.; Un robe orloinnl; •‘•
▪ iedztra
aveJ; 5 1- latiron Grelo 4.
• et • uso; VII: La aenct.nza ea Fa., e.
t*nac. 141:4.1, 11,413.1..
19 It 1,41 . n n .11 n
•
/
r n lutia.
El. LADPORI FAN 71.1.1.hUl

MS844444.5+114.4:9s)ee4.011.114P

L'AIGUA deliORLINE
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eseededget

!.\,1 E S -

(41-1WeDet..-0444,5"E•4•11•»0.4..a

e

Saló Catalunya
tasar; CarlEala 1,ta NIMIA
Netaelas textet , trie
‚tac!, Ultima fide, 1,1.i.1 matinal. 1J1•

Nu:oen, 1 !u revista en dtia
fieles i 21 quadr,,, Nuevo
Aliando. Ni!, El dictador.
reaportdetntaua
SagbdIelea, aal XI
ri o
I dictador.
....ereefflpet***14.

Teatres Triond i 4arin4
1 Cinema Neo
A5ut. dittine PamplInee
tramoista, Arteu amb compts
amia els bandolera, 'El poli - la •
fantasma; Els misteris de Pi'

Pmnera j,trtitidat •
ría,
II» Lea dues edenes.

ORQUESTRINA
GATIZ-HAARA, Contractas
Reynes.-Tapineria, 36, primer.

T
FUTBOL
Campionat de Catalunya

11..ite Pavou :
POSTIS, ino!t. ei'-

LI:ausSati:.,:a

UN AMIC

a

a. altea. LLUSTR1NA BABA'', TA, Pftflt111AIll \ .1.11.111.:.
.I. vi 1....d flanoelf. ,Xal: ...I
i DGI ttaiK pl'Ugl'itItlt.l.

AN1S: F.s despatxen bu laques lakaltitaratail • S per a ta

1 ,.....,:iu
I. t1 thi.

ES1 1 , 1-':i'.1.1I.

ale

hl

SVIA • r: CHIQUILIN AN-'
TIST.A DE CIRC, l'ulall'n 311l.t,

gran (1.. dael:i .• Ca.togan.

EL
PATGE DEL REI DE SUECIA, p .21 II-11a Mojo.
Ilt111.1/!,. estrena

dc

ahume/tau:. a tic quart

al, 'iptutre de la tarda
Barcelona-Europa
Catup Barcelona
Espanycl-U.. E. de Sana
Caalp Espateol
Martinenc-Sabadell
Camp Martinete
Terrassa-Attetic
Ca tap Terrassa
Badalona-Júpiter
Cabila Badalona
Aveno-Gracia
Camp • Avea,
Per eultatie; i leealitut; als

avut dia del pattit,

t'ami);

--vmür

DIVERSOS

Venus Sport - Patata Ball
honda de San!. lut•tni, 62 i
'ngre.

6Z.

,Ivui. ditiniotage, tarda i
11111 de suciat al per la banda ‘'epus 'Sport. dirigida pul senya,r
Pottsä. Estrenc , : Fado "El Nae.
y o Mundo", Ono Step "El ma-

chuco", rumba "Mitä i mitt" .
'ereacal de :Varia Conesa).

,,,...-orateee

Localitats preferents

Cinema Priricesa

lI s despatxen CII EXC.LCS1VA DE

'1"elèfon 1371 A.

illars ,J.33101i3. hOi grat,:,

REVENDA S. A.. Universltal.
:21 '(cantonada a la Pluea das
catalunya). 'l'elefante 1670 A i
2157 A.

CHASSAIGNE 'SERES ctaris, 43
PIANOS, AUTOPIANOS,
HARMONIUMS , ROTLLOS
'PERFORATS, PIANOS DE
LLOGUER I D'OCASIO
Vendes a terminis. Pianos estrangers

gatuno!. 'n' orlada eanninlitt t., I
1.,•41i. Joal •
rano:atta- 11016;',13 .1

n 113 I.a ruina Carolina o El
prosee d'una rC1,13. 11 a a:dad-1e
Jornada ra O. randluA r.ortau., La
m'a quo Jo astIntava, narren: Ira -a'
t n •n .te t.cat t huy floatka, dulttnag,
Insteer.,s, una altr.1
afila,
71 n11tdo., .1 ... i11,34: Omita 45 Ocuideni, en In quid 1.,twareIN Cons•
law'e Tallea t tg e.

.e-tree+erreeetreeeveee .e.o+e•
44.11•1144•See+14044•144444,44.4

Monumental - Padró I

Walkyria

</Mitre a

no..rnaclunal a deu rounds.
°MONEO centra COULIAND
tren nel 5, 0.) tirlineee)
su/mis 1111 pudre unces; Orbitru
J. cuata/varas arbitres. Mana. erra*
Verilei ,AilOrit do la
E. N.
YOYCIAlts
Y.e deepalaa a Cumplaatirli1

:„,,w,:ti ,,,.:;,dia EL XI5; ,COT
DE PARIS. p..1. Saltara

4.4444444.6e~e

s-rus144.014.0444gert4

Munes Es la darrera conquesta cientdl:a co minen
írrmy. Motora prOgrcsaiTz, absolutamert tflOtensilia
TEA TRE APIII,0 •
atrae cap pritts*:pi tbaic o nociu, unge alambra dc nitrat de
Companyiet Giben
plata. No zis fa:a periedici a l'epidermis, to us farft
tornar-los
al
ademes
de
contrari,
al
sanó
que
cabells,
la
bi "
.> A salta. 1!:11tantlIta... lardo , a 4
Ilur color prirciriu, cts suavirrara 1 ondulara, treient-los la
dos quarls 110 . n pizttro, alitlitssmf.:.
¡Jrograitle...;.
1.0.;
caspa 1 cvitänt-los ¡'alopecia.
••n
dej
” I p res
Ame", peca robots us cci fareu una aplicaciá, senat fa
1,
fillllart.
1.11 Inet'l,:ln
-ca
r- o s, senze olor desagradable.
eartvo !fiando (.1101j 111:1,3',
oa-Oir:444 4,404-944'04+3,14+nfe4
Eltlicíctfar, per Lluisa•VeraLur
F3CDX 4\ 1 - In, el ,barit o n
.1 1• • t*..11' ArtralL Piten- t
te
de
resultara
dona al catell el sets fruti; pdmitiu es
,1„tt
Grini vetlleda p., a allanarle, te de
ter, t Cuelo. Nd,
al
ftbr e n , a le% den (Ice la
punl. El.upterel pro4ra •
segura.
TEATRE
NOVaTAVa
.
unuanuarainaalamanadonnauatuaaununaonannowenesaaderaweneuseneuenumar
um. 1. Ac! .. pinol de la re.
une eatupen, combata, cm:
sa1;a Muevo Mundo. 2, El
PhOnita ala
PRODUCT 7S HORLINE:
per Dolors Rosal,
ad
dictor,
L Prtine y i • ufebat a u ip:ai: n • round,.
per
als
cebolla
n . 111.11.1: * b:(:11112 Ortiz de
• !tarrico rouira Ir:nuera ,evon
*agua d'HORLin (natura progreiallta
(amit3.
Eatall
a
tannuat:
1
el Ittot. Miguel
(atea
1
Inoient.M):
e.
•
POLVOS
(molt
Maese,: 5. • DEP1LATOPA
rilurt11; terca . , riemllit. 3
Artaill.-•-rtintili. !zuda, opa T
adherents): 2"60. - CREMA (reta les arrudoes) 2 60.. Mena
SI3 lotaadara a,aiIiae Muna Amera• una.
acalIa- ti ettlnie
lost,a1 vermut p.ipulai Lii
DENTIFReit (se ccmptinOts efervescente: 5. • 6ATI.101..
e (mara runibat: Interdeutnall. 'ar
MONTRY (sala matarais pera banys de peus): 3'50. SANIBEt
represa de
ei ven alinde contra Ceo
regenerar
ei
sabed):
ZOO.
Ande, 1 1 n (letee); Ueque eumbat,
fecmpriadty al bee-rtunt . per
Las crrer.rlas, per Glbria
OP•dt aeornd e apee
OALSARU OLIVERCe. el. A.
DaVININ11111.4. $4 . leaeg011a •

Aval. ditenierm. • ...ii la scsstd matinal t ru ,i,, • t a "de
t ..1!,1 • !: EL RASTRE DELS
BANDOLERS, t . •.• \V:11:,...,,!
:-.
al ,:l - ; un 1111.-121E. A LA
4 MODA, por La,- t.:•al y . 1
" OCELLS DE FEFIR011talitrin.
eöffilea.
(.. En la .se.....io de le; a!..; d.
,izt !arda : 1.::,•tr.mia de lasen-

de:pula .le lunalittals III I
•
a I 1 de 1 a 7.

c

V 13
vil1[11'

imana. a no. a dua

1•nnMMIMINW

1M millo!, as ió
Ei millar programa

diunu•ta4•2, ead. n ssal pro;•tatua El quo digo' David, lit-

Corepanyta &aten:tea
%tul denle e3t .

t

iSEUM
TELEFON 3635 A

Pilar Alonso a de l'as deis
Ramper. - - IMPORTANT: • Queda obc11

Teatre

itonta-CAPARO

ILt llar:, pf erioNt
Itt1 itxdrt . ( tl'aRS 0551511,,,
entro Cor do llop, poi gran
tod .. r Lon Cluttiey; Les duss Or- lenes, ¡minera hornada, ¡rito,piad ¡ida per
germanas 1.0Hiait 1 lturoll y
(lo 11a1 '-E
que torrespolt a la cattedi.
rega la eanlarii la .eenyof lea
17...nuepeeí Parnultsi, a altres
gran igid.

(tettai t• -• 11E1.1.1 ,2

DOÑA FRANCSSQUITA
'; 1 Gi.: 0MAS DEL. FUEOLO
!a ta:taima e. I: . atta

ET DIE Q1.15 ET t'A ALA L'ULLET... •

l'atut..,,os eqt,:libristee;
Les Iteras. •Jt
comiat 1., Ma-

del;

Julia Vivas i aaturet

3. ,„„; i t L aeo . ng.. tarja a na: •

1

nyits-vos arnb Altea d'Holline.

al pri)16 de lebrel':

BALL ROSA

r

Pez cine 1

11,1L-earee.
jue

,11 luj n uar-

!
DOS' afta?! DE itERRELLARGA
II St Ftivelvis eX11.
CT DIG QUE IST YAPEN L'ULLET...
•t, a les deu: Esa aunar cla-1 su,
val ell II,. a le,, 011a tilaurpnre 1
1 NVeb.•:-. tratter e tti • atatillia t le lintIIM l'.. al •I•1,
ET DIE QUE El' VA FEF! Valla ET.. ,

eitr=mifflimifflownefflam4:

halls
la

aun

Teatre Espanyol ,•.,

Sial ditett eXe. tal da. a /e
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a 1:
Ani. diem.% Par le pan artlita Yatdae nellatnro 1m
II

Ev indublable que alunada l'in.

Aviat

TOURNEE

E

Per excessos r.lental's, per penes, per inquietara, per
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7oste t'e cabells Manee.
Eis cateas Malles, sigui corn sigui, son consideres cono
india de 7ellesa. SOU =Caro jtivE3 i aguces quanta cabal.:
blanca, us envelleizen.
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El . rapte , aje l'Ztliga: VI. La ca 1 ästrofe del pont: VII, El cas toll eneariat: V111. La princesa
a. el pastor; IN, ..I ttatt el gol. rn10te... La merestmda rettompensa.
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¿QUE ES LO QUE NECESITAN
los DEBILITADOS, los FATIGADOS
aquellos que tienen débiles los PULMONES y los illentllert
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una existencia larga con una salud cusidiable.
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bidos de oídos, falla de tacto, hormigueos, coafdos (desmayos), modorra, ganas (retocares de
dormir, perdida de la memoria, irrtrobthdad de
cardeter, congestiones, hemorragias, carices,
datares en la espalda, debilidad, etc., desZpa:e•
cen con rapidez usando auca. Es recomendado
por eminencias medicas de varios paises, suprime
el peligro de ser ticrima de una muerte repentina,
no perpldica nunca per prolongado que tea tu
uso; sus resultados prod n gi.nos se Maniiiestan
las primeras dosis, mantiituando la raemria hasta ei
total restableCimiento l y logrindose con el mismo
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