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EN CARDONA, ALLIBERÁT

Torna a medir de la Ileertat el ce
No volgueu, Mies, que l'ideal tia sigui donat dé franc,
is a dir, com una Vitela de caritat. L'ideal té una alta Villar. galanista Daniel Cardona, que ha o.
tut. con: diem eh lastres :legislen:,
se el comerç espiritual, ha de tenir un alt preu.
reclits anca guantes artesones a In PeeL'ideal t6 un preu que s'anomena sacrifici. El sacrifici pren
ió ModeL
es múltiples. No sempre el sacrifici cruent és el mea dolo110 celebres» de deba.
ni és tampoc sempre el més eficaç.
•
• "NATDRA" PLEGA
Hi ha sacrificis intima, quieta i silenciosos, que no premia
El periadic "Natura", del Vendrell„
'oritats dramàtiques, que no tenen la compensacid de la ceen número acontiodont -se
lat. Un hom pot sacrificar allò que té, i pot sacrificar la pos- ha publicaIlegidoro.
j3 dall ó que no té i podria tenir. Qui presenta el sacrifici deis sea
D'UNA SUBSCRIPC10
nt com l'única forma de servir l'ideal, demostra textir una
.Escria"Somniator", ea te mea ere'
epció primitiva i fisioläglca de l'heroistne.
Quan convé, ha d'ésser pagat el preu de l'ideal amb reata.- , *ice d'ahir de "Las Noticiar":
"La suscripción para el arainnesto
seré i el cot content, sense recança i seise regateig. No són
Monte Arrult asciende a cc henta
s les ànimes deis homes i el sacrifici revesteix en cedas- he pesetas.
mil

forms pròpies. L'orgullós que sacrifica el seu orgull; el
'enari o el dependent que viu del seu seu, i s'arrisca a per; el que ha pujat fatigosament per ell matee, 1 s'exposa a
davallada que el torni al punt de partida: tots aquieta horealitzen virilment un sacrifici noble.
No us en planyeu mai, andes, dele »cedida necessaris. No
feu tema d'ostentació, ni can«) de plorallea. No convertiu el
cas persona) en argument de relata ?eles o de cornpoeielegiaqUes. Absteniu-vos de presumir. Absteniu-vos de geE! sacrifici arnb ostentaci6 és un melaban. El sacrifici amb
ecs 68 nna

feblesa.

Qui tingui un ideal que no demani que li sigui servit quan
lgui a la taula parada. Que no dernani que li portin a casa
directora d'un grupo ele que tenen una representadd
Seria una equivoesel6 el creure que es té dret a rebre
micili pel fet d'haver votat dues o tres vegades i d'haver
t unes guantes quotes.
Tampoc cal exigir que l'ideal apare g ui un dia tot d'una, senculi, com el ros gall-d'indi nadalenc. En ela dies mía rigode l'hteern cru, si guaiteu bé el raig de sol que entra a la
ra cambra, veureu flotar-hi els brille de l'ideal.
Un ideal Vete o a preu baix seria urna immoralitat, com
una imtnoralitat el descans sanee treball, la riquesa senas
na, el poder sense raó, la felicitat menee virtut i la gibria, sanee

ra. Aquel] qui volgués aconseguir In ideal per un no-res,
varia que és indigne d'aaudir-lo i de fruir-lo.
LECTORES

I CORT DEL KAISER
.Zedlitz, en el seu llibre suapuelicat ("Zwolf Jahre am
echen Raiserhot"), defineix
meranistne polltie nie
11
lemps dee darrer Kaiser,
eII famées individu que ena eS diverteix a fer de Kaidisfressat del que un temps
estal, devela els derives
eparses que li resten a la si_
etrreta d'Amerangeu:

retorne tot dient: —Ara Pi l'escal( (pie metete—El vas fou begut arnh la mes gran devocie..."

Hi huela... familiarilate
Guillem que deixaven blaus per
espai de dues eetmanes. Un vell
mejor de cavalletift fou vigoro.
sament aferrat per les of elles.
E! ministre de la guerra i el cap
del Gin - orn militar eón acollits
en el tren impet ial arel) aques'Un sistema absolutista, un
tes mamutes: —Voseares, grane
en entre patriarcel i poll- lees, os ereleu d'ésser mes enee, un burocratisme un mi- tesos que jo perque son vellserisme exagerals."
eleetera. El venerable comte Ro:LeS estampes d'aquell temps
ger Sehrr, diputat i camarieng
ce Zdlitz ex-mariscal de la prussià, e rebut amb aquesta
ir, grava amb salutacid, dila en vela alta:
ert
precishe ene permet d'e- —Coin es. por." sartal', que it's
ltiì
exactament la curiosa han invitat a vies i tole—Un mis)
avui deeapa reginla
nistre és rebut a cope; de puny
uopa primianient dila, dels dareunt Yeequena, -que resma
I P s aus. Segons els cortesans.
nava Iota".
iilern II era quelcom que esmanera elan fa senyal a
ea per llantina d'un semilleti. la -La
gent. Mema la ine i agitara
eh laven l'onmiseiencia
el dit. fa pensar en la manera
La moderna _Me- de cridar els guanos. L'he vist
ne u . era ell. L'Europa fotofer senyals d'aquestu mena,
ere ell. EH tallada el drac
editin. a (tantee, que en resaliient testes—des de la fina- eren visiblement errares."
s t ntellectual flus a ia bes'
Ibas comeneava tot creient,
ilzada per l'ariaequia—de
sembla que el inexim be era la
-olla proletària. El sen
eontigiiitat a la persona del sa(I P nou tremp regirla les blee. Heu pOtlia fins i tot, en
Londres i París, les seils aqueas niontents, tenle. les se. f andes de la- lebi la t i le
ves idealitats, eseer una persoanal es poateitiden veueuna completament digna.. Deseteant ell. Els corteeans, pees, us anava oprimint una
tlitars en bella part, finen etiqueta terrissa. Us avesäveu a
leer totes aquestes comeneres- una meeanicitat implacable. Us
'9 nant les Iletanies hipertali_ angoienveu per copear una mies deis monuments oranlels. rada del senyor del món. El miNoel tenia els sera dubtes metisme primer, i, mes tard,
'Ire el sentiment central d'a •
l'enveja dele anees us filien exatells eortesans. No es tractava
la vostra incondicionali.
e, de l'admiració viril, tote gerar
tal. Menjàveu eaverata i dorlira i abnegada, qtte ea ronTremoleven i
r4 15 en acció (tal 1 no pas m i en inquiete.
os dava la impressió que tot el
Xe rrameca ponderativa. No alón tremolava, i ante us feia
a pes sol remolliment de l'en- tremolar encara mea. Perduda
aeetet perqUe prou cortesans la vostra majestat primera de
a Guillen/ fi eapaeos de ca - portera ele casa bona. fieu rías Ir
5 d'alertar nanas en comde conill; 1, /luan relee
anyea seva. Hi havia en tot trates
que el sobirb reta, Malles exatgeeat una cerio organitzacile
una
'esesiame", diem, comercial, gerada ne procuraven
l'e h la psicologia del (arteras disteresid nerviosa. L'absolut
tra massa immancable perquè naufragi del seny critic, us tela
meravellats o
ta, de t e rmines un propòsit per- aptes per doler
eet arneut cientscient. Hom veu commoguts per Pespectade de
d'un
amb el llibre de Zedlitz a la certes comparsertes, digneteníeu
Quan
4ue el sentiment central teatre provinciä.vosaltres
mames alta Idea de
dil e corteaans de Guilda
probablement, de tots els tebtoe Ce quan 'ireu eamereats
rtssans deis reis absoluta— per alguna eíasa que no enterifen, el senttt de la qual se us
. el masoquisme.
amagava amb el tilé g gran
aes anecdetee abunden:
menyspreu. Ele rampells d'un
kl Kaiser sela amb
n un dele usuals -soupete nyebil desequilibrat us teten fo-

Pocas son para tantos muertos y

legrimas."
REGIDOR QUE DIMITEIX
Halo día ere el regidor de fAjunmuna de Barcelona En Fratteese
ron; ti presentada la rendneia de ter
omita (arree.

RESTAIRLIR L'ORDRE

De fati& ene el senyor Combó
publicase alar a "La Ve% dc Labia.
nya" onib el Mol de "Les responsabilitats del desastre grec", si.12 de la
arie "'Viciaos d'Orient", Mallen el
segiient poedgrof :
"Tots saberes el que vol dir aquest
eufemisme de confiar a una potencia
la missió de restablir l'ordre a un paia
qualsevol: és la fórmula usada en diplomacia per consagrar el dret de conNarra,
(remeta. França i Espanya,
hi eón... per restablir l'entre! baldament resulti, especialment pe i que toca
la zona espanyola, que hi regnava
l'ordre alarte que nosaltres el restablissins i que estan en guerra constate
les ccrnarques ca hem comenat a res-

e

libile l'ordre."

PER LA, LLidERTAT DL
LA PREICA
Veditotial del darrer número de
"El Liberal", de 3fadrid. porta el tila
de "Lee pública", i en cU s'ud.:sea per
la 1111,er/a der la Pronta.
En reproduins nueces parägrafc:
"Jamas cundió tanto la murmuración
como en tiempos de previa censura
para la Brenca.
In:pinta poco que esta criatura ee
ejerza con mis o menos rigor y que
esté a cargo de funcionarios mis o
menos competentes. Aunque presida
tan delicada misión el más amplio criterio de tolerancia y aunque el lápiz
rojo esté en las manos más expertas,
el efecto de °pelees que con la censura he produce es el memo. Basta
saber que los periódicas tienen restringida la libertad de publicación para que automáticamente circulen rumores que la nuumuración ameniza
como mes conviene a lo i murmuradores; pero siempre enrareciendo el ambiente en que se forme la opinión pe-

blica.
Entre las instituciones de la democracia no hay ninguna. ni al propio
Parlamento, que tenga un sentido ball
gubernaniental como la libertad de
imprenta.
Ea al arte de gobernar lo que el
alumbrado público a la seguridad pública en las ciuds,des. Un pueblo que
quedara completamente a obscuros al
ponerse el sol, seria un pueblo entre-

gado a los malhechores. No /abría en
garanties ni para la propiedad ni
para las personas. Y toda clase de
delitos, encubiertos por las tinieblas,
quedarían en la mis completa impuni-

dad."
LA VIRTUT DE LA SOBRIETAT
Soguee "El Giron1s", "la sobrietat
s'absenta". 1 leo demostra argos/wat
en l'editorial del un darrer nsiesero.
D'e-post arada ade ala paragrafs
scgtiosets:
"Operat el canvi d'homes i darles racions, la modalitat d'una i altres s'ha
copsat tot seguit, ja que si Es natural.
comal diiem suma, que uns represen-

tants keritims triats pel poble vistalitzin bes característiques d'aquest pob le, es natural també que els bornes
que no tenen acuella condició d'ttna
manera directa, no encarnin cap modalitat tiptca o genuim.
Aixi. avut ens finen: solament en
retina& de le virtut de la sobrietat,
que ha dietinait siempre un poble
cceatituit per una sera "tan curta de
paraules, com es d. fett erinligs",
eubetitnint-la per una proium :erranena esplaiada as laman astil estaCierta ale periodista., en Gens Dietas
de persones que vida. o felleiteu;
traes blof mea que has de substituir
en rudevesider la desaitat d'una tasca
que aquí i a leca ha mamut Falencia
restan i l'aplaudiesen 68 iota mena de
gents."

•
Monta ara la ealmlaaaid de.
•n
Va 'odre carrera.
Una rasompesaa, fa dar,
I quia us el vil», el sabitili,
ara datada. No pedis pae .seqr,
era obJsete de loe burlete asa Ilaseinsqura, • »a sotana- abeallut, ateb *qua afee del
la mperader. navent-še all .04. Maula um predi' brea d'hostal, amb aquella bto..'
que el Mea al era Mansa qua • premia ~ata la vodra tened d'homo da terragadit,
etlealtat ami el alibtrb 1 l'en- tintaste ano ir» par la yeatitai
eateerier 1,11 eh lee
°Mamad. antara dibiut
Mida, tdeeprld de- uttateudent terriii11141-441
t
•
tia tel
Una pastada de sienk1=111111,40qpi14111
peilt

contar. El vell

ta l ven- Egloffatein, d mea
eeessor can manual de

lios.

akir
ebert d sarrobfat
de Tut-libk-imen
%Iodo

Luegeor, 13. — Ha estat
Obert el sareeefag on esta dimesitada la mema de TutsAnhk-a
Amen. — Hayas. '
El Caire, I. — Mes Cartee
«satinas elide: ia saint de
l'alustre egiptòleg té molt preempate ele taus aneas. — Me , 1
El sarcòfag de la tomba de
Tulankleamon baria desser
obert dimarts paseat, en presenda deis principals arqueòlegs que es troben a Egipte en
apee , moment.
...PERO EL FARAO ES VERJA
El professor Lafleur, de la
Universitat de Toronto (Cena die), que havia anale a la rail
dels lt eis per seguir lea excavacions, ha mort a Lugsor, despees d'una bree maleAtia.
d'Un altre eminent egiptòleg.
Ira Boward Carter, ba tornat
d'aquests dies a LtIgtior despees d'un repta d'alguns dies
passats al Catre. La salut d'aquest professor inspira vives
inquietuds ale seus amics.

• "ELS POtTES DIRÁ"

Joall M.Gasch
Jo no sé quina rara Ri g ió ne
dandysme i ruralitat sentida i
espontänia, fan d'Ea Joan M.
Guiad, un ces únie en la .poesia
catalana.
No cunee la seva blografta.
pera em cambia que 'largues
temperades al san-m li han emmorena el rostre, 1 el D'ene
fiaras amb la naturalesa Ir na
mantean la frescor de l'exquisit .temperanient podio, net de
cavilacions maleanes.
No da un enamorat eitern de
la bellaca Mema no As un excursionista que canta per aeeident el paisatge; no Asan date
?cable de Teecrit o de Virgili, ni
adopta per g aste:n/01m predileceie d'erudit o (l'artista ele
aseumptes bucearas . No Os un
pagete (recítele; es un eintadk
naturatitzat en la vida pastoral,
i els ternes de ~tanga li eón
tan familiars com a un vell rabreits: mole que la Muga conviventa reo ha esmerhill lee seves impree g ionta I (le retorn a
la ciutat, es gura l'enyoramia
entre les oques i les cuques de
Dura i la verdor dels claustres,
cercant els refugie que els cen_
Ire.; populosos tener/ de come
arnb les solareis t'amaestres.
El seu denelyem e es manife:„.
la en Yeeraritual tenor de la
forma, gràcii i desimbolta, i sobretot en la volguda parvetat de
la materia. Desaira paseen pes
taus versos bornes i dones, pera
tan de presea que apenes hi deixen reflexes fugitius. Ni pasalome, ni odie. ni entusiasmes,
ni meditaeions filosòfiques, ni
enginyositats tenderlcieses. Deis
estimule humane. o no se'n recurda. o n'extreu l'essencla pobtice. vom qui exprem una fruita per destillar-ne linee gotee de
perfum i deixar-la despees.
Tampoc no cerca escenas nt
episodis excepeionals. Els aspectes quotidiana dele arbres,
que contempla amb una certa
sensualitat efusiva, li basten
per animar les sa yas expansione
liriques. I tullera les goges i les
fades, M4 que Introduides/com
element fantestic. senil-den ftqueme sietes pel poeta amb la
bona fe del vailet que converteir
les reminiscències mItolbglques. catalanitzades per la tras
dici6, en criatures reate, bostas
dels Ilacs 1 lea bosceriee.
Es rua exemple vtu rle club el
poeta pot acostars se a nema
popular tense eubstltuir ele tetabas d'ingenita etegäricla eres
formas mentlevadete ial preste. El
han gust 1 el sentit umeeeat
lt consenten d'infrin gir les Beis
de l'harmonia metriem t st
permet alguna !liberte, • mes
que per premia fnellnacteS, Fe per
tribut a queque autor predlleCa
le. len Merneall, per atenuad
En Manen. una de tes peques posees que tensa segu_
mena. %aria d'un eatetor d'Aneto que li denle la flauta d'un yen
fauno. Dirleu que et poeta. on
ea vul gul que veo!, la porte dins
el frac o dins el ata: de 414 i
la Mena 114 primor de corearBenaillett note. metidlqua. de mis virtut eveaativa
que lee amulttleaelons orappp_
tale. en ronda ren Pinole 4* ree_
tienen pirentuke que So 'A fans
.,
da la stars 'peluda.
thiu Ii pagui l'aura .110'joih' I
"de 111111t q ue reildrent;lie,
„i..0•111 IIIbtiA,'
41ffil Mermei

full de dietari
•n••n•n••••"

EL Ar01 DELk

soNsonrs

Cataeineu al no& dele bonbons? El
coneixeu, no tal dubtar-ho. Es un noi
que porta un uniform lampa os. polainas, butoos dattrats o argentats.
¡isla mis, es ciar, la panereta amb
les capees de botera.
Aguan noi. amaiderat com a tipus,
es l'hereu legitim den altre noi vega
de qualsevol manera, mal pentinat, pro-

veit d'una úsala. El noi deis bonbons apenes crida la seva mercaderia;
el seu antecessor vociferava incessantment: "Caramillos dc ebsa i mental.
En cera indrets dula Sm canti i alesllores tanda cridava: "Aigua fresca!".
Un «anee superficial del problema pot inclinar-nos a preferir el noi
dels bonbona contemporme al mi dels
carameNos fi de segle. Pecó un examen aprofundit cns decidirà, ahnenys,
a considerar que tan empipador Es
l'un com l'altre.
Ah, si! El no dels bordean; no Es
simpetic. La seva edat, entre els deu
i els quinze, fe la pitjor de les edats"eäge ingrat". El sea posar de mute formas en la terrible escota de la
vida metropolitana, avesat a la claror
dele teatres i a la fosan dele cinema. Iliga tan pee amb la sera indamentaría pueril!... El noi dels barbees, abans de veurel aletear, ja desplan.
Penseu, dones, abrí que entra en
funciona! No es limita a voltee pels
corredora oferint el seu article d'una
manera general i abstracta. No. Escornee l'individu i l'escomet amb unes
certes pretensions de petit psiebleg,
gire arriben al SUMMUM de la imparel solitari que durant
l'entreacte llegeix un paper t'ilustre,
ni el que aprofita la clame entre dotes
projeccions per donar un cop displiscent a la sala, ni el que, barmt-se
equirent de mol, rama rhmicament
en el sets seient. Atacare el presurizare premie, el presurtate Don Joan,
tinNi
No
a

el prestaste tasta-olletes. Tractare
traidorament i insidiosainent de crear
rl compromfs, intercalad una de les
seres espese en Ilur dikleg. L'individu
anteat traetara potser de detentar-a
afectant ara dabas-ele increible o empenyent emes el teta ti tea emiaprometedora o Ikneant de piral una
mirada fulminante. No en sortire. El
noi dels bonbons és tossut; si ha eregut trabar una víctima, no la detened
fàcilment Es tossut i cruel. Posat que
aconsegueixi que l'individu es resigni
a fer un present—potser intempestite
potser indesitjat—, no s'acontenta de
fer - li comprar tma capsa de poc preu:
Ii imposa etteorosament /a mis cara.
Ah, us asseguro que aquests nois dels
bonbons perjudiquen notablement les
relecions socials. Si llur insistencia
continua, aviat vencen com el nostre
ambient, en lloc ¿'endolcir - se mis cada dia, esdevé mis eixarnit que mai.
veu que pot aturar gairebé
d'una manera automática el noi deis
bonbons és la veu del marit. El maree assegut al costat de la seva dona,
sol refutar la capsa amb una energia
inconfusible. Un noi expert ti ptmt a
no atacar-lo.
Tanmateix, teta els tiois bonbonistes cometen pifies dc tant en tant. I
és que de tant en tant, hom troba ma-

trimonis que conserven en la conversa
i en la mirada una deliciosa vivacitat

de parella incompleta o de panela irregular.
No n'hi ha saltes: perb n'hi ha algens.

Culos Soldevila
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LA

srruAció A EUROPA

Han eserreaut preue sumes. » al PalatInat. Ele naolonallebel han asealtat 1 'm'entiba redlilel que esupa y en a Firmasens
efe seaaratider Sembis que hl
ha 14 moda, poi* una mitra ters16 ele fa puja, a 40 o b• O. Na
estas proclame Paidat de utpa.
aollnden I Ceuhl, zona Inglesa, 'l'han celebrat mItInge oomunidas en ala queda 11 Isatisgut molla tedia.
Ile pirita del primer OemNä
han aorta de berilo. ti general
Oawn ha donen lee adates al
«Mediar per la ooltah•eadd
Podada.
Continua a la ealnhen fase«ea el debat sobro la doble dicho..
II aovara Am presentat un
mojada erdirgandowit) moload so bers
II Artero dele Ilaviebb ha
~KM si noneaseament daisIllehtails• nana, moto isse
MAL

illEST CUERO
PASIAT PER LA CES-

stimtut»

383
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De les ciutats d'Alenianya.
*tete, es le mis triste; Frene- 1
fort, la més agradable i oberta;
Montea, la ints starda i provinciana; Dresde i Hannover, les
MAS eenyoriale; Lelpzie, la mis
'hure i moderna; Hamburg, la
mlic rica. Berlin es la capital
de Sota aquesta corona de grana
però es una capital improvisada, imposada una mica
per ¡cena.
De iota manera no cree pas
que hi hagi ningú que Unge
res a dir contra aquesta enorme ciutat. Jo, per la mesa part,
trobo que dintre del genere es
urta ciutat admirable. No hi ha
reo que m'hi faci nona. Es una
einiat tete a miquina, ainb
metilo, triste, solitaria 1 monótona, pene s'hi viu molt bel.
Jo prefereixo viere ea una casa de ehnent armat que tingui
unes certes comoditata i un retalle confort, que no pas en un
d'aquests palaus del Renaixement que -hl ha a Itàlia, plana
de goteras, de males oteara
d'habitacioas immenses en les
guate un bona a'hi ofega a Visti s'hi gebra a Chiven. L'arquitectura? Ja Ens ho pedem
perfectament Miar «error perque hi ha coses que estan dades i beneidet. El menya que
es poi desarenar anta dia, Es que
l'arquttecte no sigui massa genial. Berlín, &lace, cota deiem,
es una magnifica ciutat feta a
mäquina.
Tot el que es digut d'aquesta
mecanització de Berlín, es poc.
Llevat del centre de Berlín, que
As la part vella (150 anys segens el Bedeker), 1, per tant,
la part irregular, tots els nitres
barras eón Iguale. Les teulades
sárt a la mateixa altura, les cases seen iguale, els namens eón
idèntics,, Ate fa que a Berlin
no bi bagi badocs, ni patriotes,
ni historiadors de barri. ConeiMal si sois- a rEar ci a. Mea;
pel barret de les persones. A
l'Oest bi viuen ale senyors, a
l'Era els pobres. Mete per orientar-se es molt präclic 1 té Vavantatge de suprimir el guàrdia vrbit, la qual cosa es un
mal, parque es un des productes mes divertits de la eivilitunció moderna. El guàrdia urbà és, certament, una anticipacid de l'orientada proleseionel,
però malgrat aquest origen illustre — h en aquest punt com
en tole, ens sembla que estere
d'acord el meu amio Manuel
Ribé, cap dele de Barcelona, i
jo — el guärdia urbe sempre
serä el guerdia urbä.
Haureu Ilegit multes descripcions objectivee de Berlin,
1 atice m'estalvia mona feina.
Diré ?lomee que Berlin As una
Multa construida a l'entorn d'un
gran !lose, conegut per Tiergarten. El Tiergasten es il'ull
Gest de la dele. Es un bosc
una mica trist i abandonat que
segrega pessimisme do bona
jeta en certes persones i provoca amero idillics an altres.
Amo; i Die:aceda. Naturalesa i
rae. Ideada noucentistes, sine
vais e rrat. Que voleu mes? Segona m'en dit, en aquest gran
¡ardí bi ha alguna estätua quo
representa algun perecedatge do
la mitologia i no pas germinaca precisament. M'han aseegurat quo les estätues eón diaaretes. En general he observat
que a Borne les estätues
passeblea. No hl ha, pea exemple, cap cosa grotesca, com el
monument a Gambetta que hi
ea als jardins del Louvre A Parte. I ele As curtes perque a
tot al mdn hl he monuments
que són una delfela. Sense finar
mete Heme a Essen hi ha tul
monument al vell Krupp, vestit
de levita i assegut sobre una
enclUsa que us podeu riere del
nostre Clave. A Francfort hi
ha un 13IeMarck que trepitja
un dragó i denla la res a una
Germänia plena de sazone, i
tot aleó ho fa el eaneener de
ferro eran at cantes l'ària del
Trobador. A Rita, paf" elidiste
de l'art, 1, ail de la bullese, hi
ha cada rei IJmherto i cada
1 d'aquí a uns quanta
sayo hi /dura cada Mussolini
que ter& rodar el cap. Etc., etc.
A Ber li n ne han arribe a tant,
Oraran/te perqui hin Otee
.altra Mas. •
Di larlidn que retaba el
jardf 0144111H1 per tete guatee
reaten. a elntat. Si be hm
luiver sestil a dir: Berlin
la al a liA e& Molde estatuid
territorial. Illa abete, no i'po• -•
"tal. 1 o qoaopren, horque
_Ate_elotat asta. pe
na 4a
sil 048391.1 Per neptatar

els setas habitants. No faig pes
cap descobriment st dtt que tú
ha una minoria d'anglesos i de
franceses que estaii seriosamera preocupes amb el %trae
be 1 que aquesta preoeupacid a
Alemanya és general. Alemanes
es el país on hi ha un confort
mitjà M4 considerable. Un afeite de mitja vida, a París Y a
torrares, a l'hivern pateix de
fred. A Alemanya i als palios .
del Nord d'Europa germanazata, Mate, no es compren. 'Si jo
fos francés o tan sols si tingués .
el gust de la utopia de la pau
universal, acinesia preocupa.* 1
alemanya del viure be, em fa- / • .
ria meya mala espina. L'alamany, home ral. ansent dotat del'.
frd reliis6.s, goleta i ansia& ,
desenfrenat, desarrelat, mancab;
del sentiment de la terra i deis

atonta es ()lenteja els ;atable-a
Mea de la comoditat amb una.
claredat impressionant. L'ale-,
many mitjà, penan, primer de
tot, en la emir casa. A dins,
hi viu a I la seva manera, perro:
em fa l'efeete que es una mete
neta (ora acceptable de viere.
.10 certifico que l'únic hiedes
de da me ya vida que no he Ungut fred ha estat aquest que
he passat a Berlín. Ha estat,
diuen, un hivern inclement. Bern .,
pasma un mes i mig amb una
mitjana de vnit i deu graus sota sera. No he tingut fred ena
lloc: ni a casa, ni al cate, ni a
la biblioteca, ni al cinema. I això és /non d'agrair.
Em deia no fa pas gaires
dies un amic, per ponderar-me
les gràcies i la dolor de Barcelona, -que tires a la dala no
tunda passe de 10 graus sota
zero. Us . confeeso que aire no
em diu res. Barcelona As una
de les ciutats mes fredes del
elan. Jo, almenys, hi he pulida lores horribles. per exemple,
quan estudiara. i baria de pazBars ttn miren d'horetes del din
tancat en una cambra de l'Ea.
~pta. El fred als peus era
un turment. Sobre el clima ele
Barcelona ens fem moltes d'illusions. Es en clima molt íneet,
sobretot per a nosaltres els artenles. Hi ha enees del clima
de Brtreelona veritablement gro- •
tesques, per exemPle, la manera de ploure. A tot arreo del
mea plou d'una manera dottert

i fina i certament existeix el
ruixat que és una manera menys .
dolo de ploure. Però a Bar-.
celona, quan plou, sembla que
baixen els engels amb mangueres a tirar-vos l'aigua a bel!

vale. Plou de dalt. de baix. de
dreta i d'esquerra, do tot arreu.
A tot arreu d'impermeable o el
paraigua san bons mitjans per
titilear contra la pluja; sobretot el paraigua, a Barcelona,
no hi val res.

Encara que aneu

%ceta de bomben queden fet una
coca. No hi ha mes ramal que
queder-se a sopar emb els porters de l'escaleta que us ha alxoplugai. perquè encara que
alearen eta cotxe, en el temps
d'anat' del cobre a l'escala, queden fet una desgràcia.
Unn de les . coses que hl ha
resoltes n Berlin, es el soase.

En Joan Creixelle, segons em
digné un din a Mal, apreciava
molt aquesta quelitat de silenci de Berlin, i alió m'ho explico, perquè fin Creixells es trasera a la Rambla. Jo tambe ho
aprecio molt perquè aquí em
recordo del soroll d'anees ciu-.
tata, veritablement horrores. A
Itàlia, un dia en] vaig posar rnalalt i el metge .em digue: Na
s'antoje. Alee 4 un solaste A
Italia hi ha malta empedrats
do l'epoca del Renaixement 1
fine i lot algun empedrat rente
pele jo no canvio pes l'empedrat, envara que sigui de tipoca del sirapätic i intelligent emperador Maro Aureli, per Pasten. A Berlin tole els carrera
sen asfaltes, ¡a/1 mae • lude,
lee cases metan cameleados a
base del jardi interior. Alee 46ne traer a una ciutat. Riba eintate (lúe al metí ea posen el anroii roan gut es posa la dentadura pastase. Hórridos dunas!
He passat tardes a Berlin,com a dlne d'una campana suternergiiie. EI silenei us &ene una
sensibIlltat de convele/8cent. De
regada. es puja una ?enterada
de negult I de nervietltat a la
cara 1 despista vdnen uno he.
res de leeiltud 1 "banda. fa
tornen com una criatura, perô
de yapados se MI °ararla 'a la
imaginada una ItePursid hala
una peralatenteeldeva da vetl.
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COT1TZ A C1ONS IDEL ' DI A 13' DE F'E/Breelelne
SONSA MATI
Obra
61'80
• •.
Mina'
Alseant.
'roo
Andabas. .
.63'50
Doces. .
15'95
Autómnibus
ruta ordinarl
Mates . .

ROMA NIT

Bata l'anea
618.3 61'80 61'85
01'00 6615 60'05
63'50
15'95
Al;

Obra
61'10
m'en
$1'60
93'00
7235
17'75

SONSA TARDA

*Mese «tremotiles

Balo Tinca
Alt
sin 61'80 6129 Frenes
eres 61" 61011 Surstalis
4100 litigues
Mes.
tentres
93'00 notare
72'25 Mares
. 17/3 Coronel

BORSA DE LONDRES

Nord. .
61'8o 61•80 6165 61'70 Cedules argentines
Atacan:. .
6E95 0095 6080 6085 Exterior
Andalus. .
5120
5120
Colonial. .
63'50
63'50 Franca
Cayeres v.
31.90 3190 31/5 3185
F. C. Metrop 12800
128'00 Nova York
irtrueres
51'75 52'00 5175 52'00 Eepanya
Gas ordinart
72.95
71'50 72'25 715
Gas preteren: 7805 7885 7825 78'95 Suissa
Filipines. .
220'00
22000
Algees . .
11050 tuno 110•00 110'00 Holanda
Crean 1 Docks 15'90 1fi'oo 15•90 1609
Pistes .
1750 17'30 llena
trlio
3uects •

Portugal

30
67
16025
13050
33:1
1.476
11498

eses

Argentina
Montevidell
kilo
Berlln
Copenbague
Yokohama
Belglea
Noruega

16123
173

La llova Malicommitat
Coses sense interés que passen al Palau :: Manifestacions del senyor Sala, del comte de Fígols
i del secretari d'aquest
Feia uns (piante dies que a la
secretaria particular del senyor
Sala no es facilitava a la premsa llista de les felicitacions que
rebia el president. Tanmateix,
semilla que eón innombrables
les que arriben al Pelan. ahir
l'esmentada oficina de propag anda iliure una nova !lista, en
la qual fi gurava; entre altreä
distingides personalitats. el senyor Perfecto Conde, registrader de /a propietat.
Tambe eón moltes les persones que acuden a visitar el
senyor Seia per diferente assumptes. Ahir mateix hi havia
al seu rlespatx, en rebre els periodistes. els senyors Marti
Ventosa i Ballerä. igual que alte p e dimeeres.
No gens rnenys. rom que h'a
passat una mica la novetat (te
l'aseensid del sPnyor Sala, no
eón tantee rom els -primero dies
les persones que acuden a
visitar-lo. En cenvi, rada dia
van mes periodistes a fer re- nortatge . •
La visita del senyor Sala areeenta una novetat. En nor
reransels. els periodistes stin
obseeniats amb cenes; cosa
ene no justifica l'augreent de
renbrtere.

L'amabilitat del senyor Sala
ha rnotivat entre anemsts un 13Pt 1 conflicto, del nual el! és ben
trtnecert. El nosire eerreetfesim
rompan y semen/. Tornee. de
'Las Netitsee". he dimi t e el
eärrer de delega` d e l.: rentmlere,
ene le , ennfianra do tete !i hevia eonfer , t, a proneeit do la
erme e eeid (l'anee guantes ampoll e s de s,amoanyeeer a un dinar;

la crtial diecreta mostea d'amabilita! va iniereasar-o pre s eindirr! de la rria ,kria dele romnenvs E rlrir rete in interven•
riel presideiil 1 % 8 /18 • 1 clar a,
0110 notiesi fol. f i ne no U inie-

rea per al OChlil. no patosa sind
loo br.rns dienesieions del se-

nyor Sala envere la premsa.
•

•

. Ei eenyor Sala. per rebre els
repòrter, s'havia fet una Mistš
de les cocee rp lo l ' asea do de..
Els periodistee varen formar
le milla rodona de rensuetnd
voltant del senyer Sala. Els eenyers Mart! Ventose i Ballerre
eme com de costum eren al F
patx. van enflorar-se o situaran darrera ele repórters.
Tot se:hit cl senyor Sala.
erm e ultant les notes quo tenia.
vn ter Ies eegfients declara_
done. nue done Aresumides:
Oaie hcuvi aciiclt nrnh nitres
dinit i ais, o bord d'en vetee', an_

egea, en !ene ehsequiä amh
- l o , correenonent al que s'havia
drmat al Palau ale t'ene de l'esquadreta encorada al nostre
port.
Ocie et C rIPSPIl bevia en/tenme
areh tina unnnimitel nhenluta,
reeneete 11110 rl senyor Sola
va fe,- de re/rente f per eecrit
riedeeteee do les esenles de
la Manerimunitat (me &manadeneseln
ren que le g el3A. Sr.o
rema pempre en ratalh.
.s la retinte del Consell
ile Pedairogla. tothom P Inavia
expressat la seva sattsfaeeld
la mateen resnosla. Con)
oltp aques 1 a unantrllitat del
reinen de Peda go g ía era forra
•
wist r anrflinAria nie la del
t'Aneen Peralta/ene eteun dele
pe C

ansseen1e 11 »roblar mire sal ra
gaser-ee'n 1 e! serme Rala va
alternar elle trielTua ele elemento
. fm,f68 trieeladi l'An g el! aefaven,
.,eratth
_ Ole eaf lacte.
e opto bit +miles« el Ofretnel I
mi Ô l'Eetitt - el redimen! M
eitef ter le Amanteelemerlayers

anat a Madrid amb la Ilista dele
expediente de camine veinats
dels segon, tercer i (mate concursos, entretinguts al Ministeri de Fornent. els (piale expediente el general Vives va prometre que faria transitar quan
va veure's a Balaguer amb et
senyor Sala. Tambe gestionarà
el senyor Turell les neeessäries
revisions de pl'eus.
Que va adherir-se oportunament als acorde presos a l'Assemblea de productors celebrada al Fornent del Treball.
Que. d'entre els acorde del
Consell Permanent , ele mes importante es referien a l'acobla_
ment dels pressupostos, o sigui que els pressupostos, per
be que prorrogats, serien modificats amb l'anunciada reorpanitzecie de eerveis en lee par_
tides de caràcter temporal i en
ele pressupostos extraordinaris;
i el nemenement d'una poner.eta. integrada pele senyors LloRae i el conseller ponent d'agrimiltura sellen! . Serra per estudiar lee gest inne que podrien
fer-se prop del Govern per obtenir l'oficielilat dele !floto expedite per l'Eernla d'Agrieultu_
ra dr la Mancemunitae
Que l'Assemblea dr la Mancomunitat diffeilment es farà
aqueet tnes.
1, finalment, que s'havia cedit la sala de l'Assemblee eee
celebrar-he el dia 24 del mes
que
Congres del Credif
Ar...rferda,

etetnediatement el secretar!
ud senyor Sala oferf eigar: als

reperters i senyer: Mar!!
Ventosa i Ballere, aprofitant
l'avinentesa de trobar-se c- enerant que el senyor Sala acabes
per acerniatiar-seee ensems que
ele perindiet ee,
• •*•
,see
t
eue
El
conste de Ftgoie va
nesethentar que la eegona eeeeie
de l'aetual !serio& de la pipo_
tare') es far el dia 11 0 les 4
de la terda.
Ya dir que a la sessie re die_
rutina la me/merla Mlereesada
pel Direeteri sebe,serven
de in Diputad&
E!s repòrter van preguntar
su 'cii 1i:tirarla un eetraete a
la premsa despees de la sessid.
No va Asscr, per& el reuno dr

Ffgole el que va responder, :ene
en anee eenyor. el qual va manifeetar que després de la els8;6 no hi hauria •ncenvenient
a facilitar aqueo,. extracte. El
P 111•01' de Fígols hi va Resentir,
company del costal nestee
ene treu de dislates. No, no es
limeta de cap diputat; e: un
funciona/ti de la n'usa, que ICT.113
de seeretari particular tlei senyor dombo.
-Ah?...
Dissahte Pe farà una lectura
previa de rem o ntada mera/tela
per als serenes diputa!» que
vulguin assahentar-ee'n.
EL SENeOlt SALA TE L'AMPLA
I ABSOLUTA CONFIANÇA DEL
CONSELL
El Consell Permanent ic la
nova Maneomunitat ha acerdnt
atorgar un ample ; abselut vol
de ronfianen al senyor Sala.
EL TEI1N DE SANT VALER!
El Consell ha acordat oficiar

a la Junta de Museue de Barcelona interessant que facillti ele antecedente que fa>
sin referlinola i l'estat actual
de l'awning e del, tern de Sant
Valer!.
,
LES TAIKIWIS D'AGRICUL: TURA '

En delpaiger ele eesuleeptás

glnadálajars•

it

Eoree l frpAesibr,
Consell
.
el di-
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Ene Ese de croen 14 '
Blas«
"Tic RIN Rin Plata Ir
Bulas'.
..
• 244'
Amengua
Burras P.
Brasil
Sucres 0141.
Brasil
Cedida. .
Noruego
Nord . .
rer
Dinamarca
Alar/4ot .
nr
Berlin
'Franco. .
• 18n
Viena
818 VI
8871
4264 1.11urn
Eran
14» NI 10
4376
4180
18'500 Valora no inscrita en la cotització oficial de Barcelona
27445
ente con.
Ante. con
2237
101'
P. Cremallera 1%. .
rete 2. de Caminan.
PSI
1125 Trulla' 7% 1511..
109
Callen ElectrIclIst
OS
3 2 17 8 TrattIOD preteren, .
119
OSOS tergenttetian 75; 5,515. 555
OS
O. Vari2;431,
1112
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rector d'aquests serveis, senyor
Raventós, i el director de l'Escola d'Agrieultura, senyor Pi i
Sunyer, varen explicar les tasques que respectivament els
estan confiades, expressant el
Consell la seva satisfacció per
llur bona marea i el desig que
continuin com fine ara.
1.111•n•••••11111.n

Els funerals de la
senyora vídua de

Guarro
Ahir al matí lores celebrades les
l'ànima
honres fúnebres per al he
de la senyora Camila Casas i Jover,
vidua del senyor Wenceslau Guarro i Menor (q. a. C. s.).

e

La parròquia de Sant Francesc era
severament enciolada i l'altar profusament iRuminat. L'ofici revestí tina
augusto solemnitat litúrgica.
A •I'hora de l'afertori foren repartits uns recordatoris selectes sota loto conceptes.
Com era d'esperar, tant per les
condicions personals de la respectable finada com per les motees retacions de . 1a familia Guarro, assisti
als funerals una nombrosissima concurrencia, en la qual hi havia representacions de tots els sectors de la
vida social barcelonina.
Reiteren/ a la familia Guarro i especialment al nostre amic i ex-regidor En Lluis, el testimcmi de la
nostra condolença.
.MMMIMI111n111•1•11611.1.1M1MMIN.I.Mn•••••••Men.

EL LECTOR DIU
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DECORAL 10 DE
LES ESGLESIES.
Sr. Director:
La Junta d'obres d'una pdrrequia
barcelonina convecc un ranear; per ice
na nou decorat de la seva església. Er.-

llar constava el jurat que havia de
qualificar els prectes pre,entatl. Es
que han d'eicellir el projectes persones que uo sdu cempetents?
Anem amb camine que no es repeteixin casos vergonyosos; cal evitar
gu.. la decerneie de guixots i garlandeJ
frute i poca-1 so:1a vagi envaint les

!lancheras 1 Sormani

D (?.1

Municipi

NOTA DEMOGRÁFICA

Segons estadística facieitadt
a l'Alcaldes per la Direeeie de
l'Inetitut muniripal de Demogrefia. nlureet e! proppassat
raes de gener foren donadas
d'altn en el padre, de poeree,
Pol , a rebre assitencia del Los
medie municipal, 303 families
elneeificedes com segueix:
Partehenins, 52; de la resta
d e la regid, 45; valenciana. 511;
mureirtnee 45; eragoneene, 31;
hacerte betierp-oxtremenys.
47; gallees. 5; vasens-navarre2; estrangers, 2.
CONCUR S
Els induslrials que desitgin
presentar proposicions per a la
reconetructid de la enberta del
pavelle de fusta arnh destinaeie
al Ilatzeret de l'Hospital (l'Infecciosos, ¡Jo podran efectuar al
Negociat d'Obres públiques
la Seerie Municipal de Foment,
fine el prapvinent dia 18 del
eerrent.
DONATIU AL COS DE BOMBERS
.4 l'A/ealdia s'han rehut 200
peseetes ami< deetinacie a la
flermendat del Cos de Bornbete, trameses pel senyor RaiMon Badaroug, agralt ale ser-

veis perindlvldus de l'esmentat
ecos en l'Inoendi esdevingut a
fa thetorertignue el dit :tenor
yosseeft.arbarree de Martf. • t
L'AIX.43411 CASTIdA
TRIANDIA UREA
• L'alcalde hilniellet•nn 00TStalin .14 na_ anÄrdis girb g, per
liar« Iv?nhIue-ft la vis ya.

Anteeeef le,

Cotitimeions del die 13 de felfer de 1134

GAFES
Nov.

Disponlble
%are . .
ida«
.
lullot •
&Reme%
Octubre
Novembm

-°

AUDIENCIA PROVINCIAL
VISTA DE CAUSES
A la secció segona s'ha assegut al banquet S. Se acusat
d'un delicte d'estafa per al qual
s'ha demanat la pena de quatre
mesos i un dia d'arrest mejor
i la indemnització corresponent.
Per reepondre d'un deleite de
desacatament
presentat
la secció tercera Maria Campos
Olivares. E! fiscal ha s•ollieital,
Tier a la processada un anv i un
dia de prese correccional i multa de 125 peseetes.
ASSENYALAMENTS PER A
AVUI
AUDIENC1A TERRITORIAL
Sala primera.- 'l'oleosa. Mejor quanti:e Joaeuini Menaeho
contra Baile de Madrid.
Sala segona. - Llotja. Inei'clent• "Ifiepattia" centra Angel
Sub tez,
AUDIENCIA PROVINCIAL
Seceie primera.-- Draseanee.
Un oral per matrimoni it•legal
eontra Manuel Cuerear.
Seeeie segona. -Univereitat.
Dos ()vals per itleament de bens
i estafa.
teeeeiri tércera. - Un incident per estafe.

••
•
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95'85
Valen, 1 1/2%
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!atetes 1.. .
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"
2...
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"
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•

c 4S

▪

34%

mete)
viren
eirse

e
14 1/1% 78'25
87'85
" F 5%
10135
•
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•
1A .
72'50
tA .
72'35
'•
3.• .
6300
Orenses ix 3%
89,75.
Caceres 5% .
76'00
311%
Caceres var.
31'75
Mdalils 5%.
8E50'
Secundarts 4%
6700
c. oral. Tram. 4% 81'00•
"
"
5% 93'50.
Tramrles EEG 5% 98'00'
" 5% 7500'
" Sr. And. 4% 73'00
Sarria Barna. 6%. 10300
Fer. Catalunya 5% 92 75
•
6% 10200"

raus, most, préssecs, albercocs,
ametlles, avellanes, misteles, oms,
aiguardents, licors. Aquests senyors
diran si alee, pot continuar niel. El
sector industrial esmentat. es víctima, mis que de la importad& del
buit creat a E5panya en tota l'economia nacional per tul C110é0 d'importació sobre exportació de més de
tres Miters de milions, en els darreis anys: a 907 milions ha pujat la
importació arnb Franca l'any passat,
amb augment de 389 sobre rally anterior. A aquest buit no ha contribuit menys l'cairacció anterior de
milers de milions de Mores, tires i
Írancs. La pujada del dólar des de
6'37 l'any i919 a 7'905 actualment,
i de les Ilittres, des de 24'97 a darTen) del 192o a a3'45 que estan ara;

l'entrada extraordineria d'automòbils
i artides de luxe i d'altres Causes,
encara que !a principal sigui la deis
tractats i especialracnt e'. de Franea, han produit /a grau crisi actual de: treball.
prod2Ccib,
vendes i monetari. .NomeS una gran
incomprensi i, de la realitat pot oposar-se a una rariacin3 de l'orientació
económica actual.Dontemec Sen. president del Treball Nacional i de l'Assernbleie
rol de Productors.

MOVIMENT MARITIM

geglg=i1=======

Foment del Treball
Nacione!
ASSEMBLEA MAGNA De.
PRODUCTORS
Al Foinent del Treball Nacional
es reben actualineig nombrases adhesions a les conclusions aprovades
per l'assemblea magna de productors
celebrada el dio 7 del que son.% entre les rp23.I5 figuren, ultra la Man-

cormanitat de Catalunya, Diputació
de Barcelona i l'Ajuntament d'aquesta ciutat, el Foment Comercial
i Industrial .de Sant Sedurni de

Noya. la Lliga de Defense Social
d'Olot i sa Comarca, de la Fcderació
Patronal de Palma de Mallorca, En
Josep Mestres de Botarell. i Cambra Agrícola Ausetana de Vicie Asaociacie dc Fabricants de Productes
Ceràmics, Associació le Fabricants

de Canet de llar, Centre Industrial
de Catalunya, Agrupacions de Fabricaras de Generes de Punt de Calcita, etc., etc.
El president del F. del T. N. ha
adreçat al director de "El Debate".
el següent telegrama:
"La agrairem que ineereixi la següent esquela contesta als 'ataco que
Sena adrecen des del diari que vostè

dirigeix. Nonsés un total oblit del
text del conveni entb França pot
explicar que Id hagl certs elemento
que es daten agrícoles i que protesten contra la demineia del tractat
Intb Franca, aieetant, tom afecta,
Mneipantent la seva continuad(/' ab'
paginen atildes per als guata les
~astiles 1 coa/cesaban tetes per' Un
-411? acabares eI die ld de jutiel de
igilt • tlinod• i n * Nuttelsgák plateo,

ELS DESTROYERS ANGLESOS
A fi de poder corrcspondre a le;
notabroais atencions de quo llan esIst objeetc els atadas de l'escuadreta ale destroyers iota ajornada la seva sortida cap a Mallorca. que llavín
d'haver-so efectuat ahir.
Definitivament els esmentats
xells deixaran el nostre port denla.
a dos quarts de cinc de la tarda.

Vaixells entra!,
Vapor espanyol "Enriqueta
de Cartagena, amb carrega general i
67 passatgers. Amarrat moll d'EsConsignatari, Ramos.
panya
Vapor espanyol "Sagunto", de

Cartagena, amb cerrega general i 23
passatgers. Amarrat moll d'Espanya
NE. Consignatari, Companyia
Transmediterrenia.
Vapor alemany "Catania - . de Vigo, amb cärrega general. Aniarrat
mol! de Barcelona Sud, Consignatari, Ricard Tor rahadella.
Vapor alemany - Portofino", d'Aguiles, amb cirrega general Amarrat tnoll ckl Barcelona Sud. Consignatari, Torrabadella.
Vapor espanyol "Torras y Bages",
de Ferrol. amb càrrega general.
Amarrat moll d'Espanya NE. Consignatari, Companyia Tratiemediterränia. .
Paikbot espanyol "Enrique", de

Torrevella, amb arena general.
Vapor trances "Mont Agel", de
Marsella, amb anega general.
Amarme mol! de Sant Batean. Coneignatari, Salvador i Companyia.
Vapor manare! "María Mercedes", de Palma,. amb rinna gene
1 e pass:unes. Amarras moll de-ral
Baleen Sud. Coasignatari. Gilabert.
l'agur reenFel ! Cabo San Sebi", de Marsella, aealb cine"
• t'e,

Orleans.

Tanea anterior . .
obertura . • • .
Petral teleerum.

¡miembro
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general i 3 passatgers. Amarrat moll
del Rebaix. Consignatari, Ibarra i
Companyia.
Vapor espanyol "Mark", de la

mar, amb pela. Amarrat moll de Llevant. Consignatari. Freixas.
Draga espanyola "Amparo", de
Tarragona, amb el set: equip.
Vapor italiä "Ducca degli Abruzzi", de Genova, amb càrrega general
i tränsit. Amarrat mol! de Barcelona Est. Consignatari, ltälia-Amdrica.
Vaixella

aorta.

Vapor Bahía "Bellenden -, amb cärrega general i trànsit, cap a València.
Vapor aleinany "Saar", anda carrege general, cap a Valencia.
Vapor espanyol "nula". en Ilast,
C21, a Castelló.
Vapor espanyol
anda
carrega general. cap a Patata.
Goleta espanyola "Cfanercia". amb
cärrega general, cap a Smit
Vapor francés - Motu amb
cärregi general i trànsit, cap a Tarragona.
Vapor espanyol - María Mercedes", siulu cärrcga general i
cap
Cette.
Yupur ›nec - 1:ernicia“, en lia5t,
cap a tía:bella.
Vapor espanyal. "Enriaineta R.",
amb arroga general, cap a Aguilas i Cartagella.
Vapor anglès "Ifiddleham Caerle - . de tränsit, cap a 'Marsella.
Vapor espanyol
Malvarrosa",
amb carrega general i trànsit. cap a
Cette.
Llagut espanyol "Pepito - , el llast,
cap a Vinaroc.

CONCURS

La

Mu sic

CONCERT REPAS
Diumenge vinent, dia
les cinc de la tarda, l'Orrete
talä donarà al seu Palau de
Musica Catalana, el cure
repite, que mensualment der!.-;
als seus *surf; protectors.
.ELS CONCERTS DE L'ORFE
GRACIENC AL TEATRE
ELDORADO
.Prosseguint la ierie de coa(
popular; que anal, tant d'exit ve
lebrant IOnicé Gracienc, al mati
diumenge vineut, dia 17, donan
segon de la present temporada
teatre Eldorado.
Fu aquest concerl lii lisuc,i si
teres.sant programa. amb
de dues obres del mestre
director lié l'Otee.; re.

de etelins de Re:.
CONFE.RENLIA
La eouferealeia pública que
Arree del muestre Borgunveb
via de tenir lliAC ahir. a iss
de la tarda, a l'Ateneu Ba
forii. per rat!seS Unprevi:§Ite

celel 117011 :14:1 pe:* d nj,
a les dru de la Oil. La
rencia versare sobre
ele musical a Catulutlya
neeeesita" de lona/sentarla
J'escota primäria".

A n uncis
•
SOCIETAT ANONIMA "LA
BLICITAT"
reate:Jet' anth el que preV
ele estatuts d aquesta ¡ocie
queda convocada Junta gene
ordinaria d'accionistee per
dia ee d.c febrer. a lee qua:
de la l st rda. a i'ebtatge .s0(
per procedir a l'aprovació
balan.' del finit exercici i all
M'ere reglamentaris.
El tionaprovants esteran
disposició deis eenynre are
atetes a partir del dia 25.
Per assistir a la Junta eaid
que els senyors aerinnistrs 11
sentin el resguard provi -lo
de les accione.
Per acord del C. d-4.--R.
Sil, secretare

La popular revista "La Novella d'Ara". anuncia un concure de novenos amb ele seguente premie:
500 pessetes a la millot • novena ciutadana.
e00 pessetee a la millor novella de earäcter rural.
300 pessetes a la millor novella de costums (IP la costa
breva.
DerriPS, les novelles que no
siguin premiados i que a jni de
la Direerid siguin mereixedoeee
d'ésser publicades. soran retribuidee ole autors anda la tplatlffial amb (311 es peguen normalment els orieinels publieate
SALAT, 5.
en La Novella d'Ara".
En aquest concure hi poden
Per acord del Geneell
concórrer -boto ele eseriptors ca- ministració, es convoca els
talana. Ele ori g inals, quo han.
nyors aceionistes a la J
ran Mete rigngnearnent
general ordinària que ur
dile, hauran d'essor Pecrils st Itoe PI dia 26 del presert
màquina, d'una sola rara i
a les once, all seu domicili •
nes 30 a 70 quartilles dr mida cual, en compliment de l'et'
corren!.
de 13 dels mateixes ests
Els treballs haurao d'dsser
aceionistes que
firmats amb un tema. que me- ere &enyete
eeepondra amb el d'Un sobre sitgin conerrer-bi Reman
termal, en el que bl haurb el dipositar llurs ekeions
nena ele rentar 1 l'adrees. ADEEBt .eine dies d'antielpaci6 a la
th511911111 ele% al 31 de mate ga de la Societat.
L'Admin rador, Juan
oropel.. Ele erigirme/, len i amb
hauran de tremor.% a tau SIIIIMM m'E
la Radseeid de eta Noveles EA.. mama or
rae, Monts16, 1, abatas del 31
de mol.- ,1

mi,

"4t1eee

"

.,`"1777111fflegeg
lamia,

14 de labre' ad 1924
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Noticies diverses

•

que Sabadell doni una digna benvin-

guda 4 tan honorable hoste i sàpiga

Dura'« la setmana paseada van
fegistrar-se non 'norte, un naixement
1 un matrimoni.
— A la cantina del Col lt d'En

Caubet ha estat comes un robatoa de diversos objectes de valor 1
una important quantitat en metallic.
Com presumpte autor ha estat detingut N'Emili Coromina, de Castelliullit de la Roca.
— El mercas setmanal, celebrat
dilluns, estigué força concorregut i
animas.
— Ha e$tat detinguda Na Caterina Domenech, del veí poble de
Sant Joan les Fonts, com expenedora de moneda falsa.
— Les audicions dc sardanes del
metí i tarda del diumen g e a la placa
L'Estrella es veieren molt concorregudes.
La cobla municipal olotina fou
molt aplaudida.
— El nostre distingit compatrici cl doctor Carles de Bolós, prevere, ha estat nomenat de la Junta
del Certamen Científic Literari oreanimat en el seminari conciliar de
Girona.
— Per la guardia urbana ha estat detingut un subjecte que feia dies
carne per la nostra ciutat i que ha
resultat ésser Robert Zavarro (a)
"Pare Isaac", jueu, de nacionalitat
turca, amb domicili a Barcelona, i
reclamar per diverses estafes.
Ingressà a la presa, a disposició
de l'autoritat competent.
— Encara que ha nevat a les
muntanyes veines, el temps es bastant benigne. .
Volem la

BALAGUER
capitalitat!
Piala
Nova Junta

L e publicada del document que
la part més sana de Lleyda ha fet
públic demanant el dret d'ésser capital de la Catalunya occidental lsa
fet el miracle de des p ertar Balaguer
r.o menys valuosos elements que
Lleyda es disposa a demanar
la capitalitat de la Catalunya muntanyenca, cosa snob pròpia i de dret
si es té en compte la s ituada en que
restara collocada cisma d'aquí poc
temps el ti•inspirenenc ratlli el Mont
— sec. S'estan enllestint els primers
trebablls d'organització. podent dir
des d'ara que la Junta del Comité
"Pro-Balaguer capital" sera integrada per elements dels rama diversos
productius i culturals.
Hl ha el pla de fer grans festes,
tals cota partits de futbol entre
equipa de Gerp, Llorenç, Valliogona. Ltimiana, o sigui que la cosa és
entre les futures ciutats de la nostea Balaguer-capital.
Assabentem de tot el lector.
-.... El temps es humit, persistint
una fina pluja.
— "La Palma'', entitat recreativa, ha clegit per aquest any els senyors següents: Josep Angerri, Artur Fujades, Maten Delsams, Delfí
Ortiz, i vocals: Palau, Profitós, Roca i Gatuau.
SABADELL
Un Goya a Sabadell
La nostra ciutat est à d'enhorabona: gràcies a un benemèrit datada,
En Joan Saltor i Saumell, a Sabadell tenim un Goya autèntic i magnífic. En la nostra ciutat, on tan pagues joies d'art posseim, l'adquisició
d'un quadro de Goya ha d'ésser rebut amb totes les honors. Cal, dotes,

1111111E1111 MANA
Batid de Calaludja, 125 - Tel, 850

!libres I Revistes en
totes les Ilengues (latines
Gran stock de novelles
(tallarles a
I Ptes. 113 volum
4111M
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importancia.
Gràcies a l'amabilitat del aenyor
Saltos, apassionat colleccionador
d'obres d'art, havem pogut admirar
el (»ladro esmentat, que fa tot refecte de correspondrs a la primera
epoca de Goya, i del qual hom no
avalorar justament la sena

en tenia cap referencia coneguda.
Aquest Goya esta pintas en catana
i enganxat el cartró sobfe tela, anda
un mare magnific. I born no p ot dir
concretament el que representa. Hi
ha en primer terne una taula, i asseguts en cadires hi ha Iren figures d'home, dos dele quals conver-

sen, i l'altre conversa amb un altre
borne que sembla un cambrer, puix
Porta un tovalló al braç, que esta
a peu dret. Al fons I a resquerra,
hom distingeix una altra tanta, en
la qual departeixen dos individus
mes, tots dos asseguts, l'un dels
quals porta el vestit de militar. So.,
bre la taula del primer terme hi ha

una mena de cassó i tres copes mig

pieles de vi.
Aquest quadro es veu que fou retocat, i per cert bastant malament
en algun lloc. I al darrera de la tela hom pot llegir: -Original de
Goya.—Forrado por mi, Gonzalvo."
A la banda esquerra i sota la taula
del fons hom pot llegir clarament,
'migras estar aquell tros despintat,
el nom de -Goya - amb el carácter
de ¡letra que hom concia d'altres
abres d'aquest artista.
Invitats pel senyor Saltor darrerament han vist aquesta obra els
pintora scnyors Domenec Soler, senyor Fio i Rafel Duran, els quals
han coincidit absolutament en atribuir a Goya aqueixa composició. Entre els snobs visitants que han passat darrerament per l'esmentada casa hom ha ofert ja al senyor Sabor
l'adquisició del Goya per vinta-cinc
mil pessetes, si bé tenim la segures
tat, coneixent coto coneixem a ractual propietari de tan admirable tela, que el Goya restará a Sabadell,
fossin les que fossin les ofertes, puix
no dedicant-se al negoci de compravenda d'obres d'art el senyor Sabor,
no té cap intenció de desprendrese'n.
Es possible que aquest quadro sigui exposat al palie co alguna de
ls entitats culturals sabadellenques
i aleshores podrà sota la ciutat desfilar davant seu, ami corn tots

aquella de fora de Sabadell qtr els
interessi.
Honorant-nos 'com a sabadellencs
que a la fi tinguen a la nostra ciutat una tela d'un dels mes grans
mestres, felicitem al senyor Sabor
per la troballa que ha fet, confiant
que no se separara pas d'ella, fent
honar a Sabadell.
GIRONA

La Junta Sindical Agraria

hastes de carreteres

Sub-

Nou servei

d'autos :-: El cadastre de la rieuesa urbana :-: Les cases consisto-

ríala d'Hostalrich
Dissabte vinent, dia 16. es reunirá
al Palau Episcopal, sota la presidencia del bisbe. doctor Llompart, la
Federada) Sindical Agraria, figurant
a l'odre del dia, entre altres assumptes l'elecció de vocal que representi
la comarca de la Selva.
— El rija ab d'aquest mes tindran lloc a la Direcció General d'Obres públiques les subhastes per a
la reparada, de la carretera de Besalú a Roses (quitan/erres 1 -al 26
i 26 i 27) i el dia 29 del mateix mes
se celebrará la subliasta de les obres
de les avingudes del pant sobre el
fin Terri i variant del passeig de la
Costa Roja, en els quilarnetres 732
i 733 de la carretera de Madrid a
Franca.
— S'ha concedit autoritzacia al
senyor L'iris Guardiola. de La Junquera, per establir un servei pablic
de viatgers en autornabil entre Figueres i el Pertús.
— Aviar començaran els treballs
de comprovació del cadastre de la
riquesa urbana al terme municipal
d'Amer.
— El dia 9 de triare se celebrará
a Hostalrich la subhasta per a la
construcció de les cases consistedais per l'import de 14,83150 pessetes.

Paolo. i quan Paolo l'hauria
deixada no voldria conèixer ninolí mes...

PRIMAVERA
de G. Verga

!in m'havla adorne que feia
, Mal, fine que ¡savia calgut ama• g ar-ho als seus pares: el pare

era un (*valla r , la Mere una
anda dona; baurien mort cle
dolor si haguessIn pogut sospit ar la, cosa", i no ('havien eres
anda mal possible, ja .quii haVierl elposat la filla a la temp, t acid. La culpa era tota seva...
• • !mis aviat ne era seva; perb,
qui sea, dones? Gel, que no
4 de
s.
• «a
urbil yoktut coriNger "aquel l
ara que «metate. el ,scu

$

LA PUBLICITAT

Parlava en ven baixa, adormint-s'hi. reposant el cap en
l'espatlla
Quan sortiren dels Mili, van
allargassar una mica el carril,

refent tata la trista "via crucis" de Unes volgudes i af Hables

recordances: la cantonada on
s'hevirn trobet, la voravia on
s'havien aturat a eanviar les
primeres paraules. "Tul—fleten
aqufl" "No, es mes enllà."

Caminaven rem gandulejant,
entontits. En aeparar-se es digueren: "Fins demä."
L'enclemä Pardo lela la Maleta, I la Princ e sa, egenollada
davant el Nell M'out' atrotinat,
l'ajudavit n eneahir-hi ?'escassa
roba, ein Ilibres, els papera de
música damunt ein (pala
havia gergotojet el san nom, en
aquella diem. Muelle; veVite ele
hi havia vist a sobre talles vigadest Una cosa cabria retira,
1 estrenyia el cor veure-les deseparblxer Mil, una per una.

%Me 11 «nava allargant ele ve.-

LES

ELS EE. UU.

REPARACIONS

Hall ocorregut greus successcs a !a
zona d'ocupacié

Cambra : El
Govern presenta un
projecte d'organitzacid nacional en
Els separatistes del ?alai nat atacats a Pirmascus 1 Ilur
temis de guerra

París, 13. — El Govern ha
presentat un prnjecte d'organitzaeid general de la nació per
en temps de guerra.—Ilavas.
DISEU1112 DE M. TARDIEU
Parle, 13. — En el discurs
pronunciat a la Cambra dels
Diptgats, el senyor Tardieu
comba( iscritica el projecte (te
Illei anomenat lambe de la doble décima. per tal com tem,
que parla eontribuir a angmentar el cost de la vida Afsgl que contenta que havin d'as
doptar-se una politica encaminada principalment it defensas
el frene i consolidar el acule
flotant. Atribueix la baixa del
frane. no a Focuparid de la ronca de 'la Ruhr, sind a abres diwatts circumsläncies i afirma
que l'equilibri del preSauposl
no elevarla el franc, ja que As
impossible sanejar una moneda
si misiva el seu poder adqu i si-

tiu.
Diu que per sanejar el franc
convenen les mesures segiients:
política d'acció sobre els canvis, política de crèdit, pollítica
de consolidació i pedalea general.—Havas.
DISCURS DEL PONENT

GENERAL DEL PRESSUPOST
13.—Cambra dels Diputats.
Després del socialista Vicent Aludo!,
fa ús de la paraula el senyor Bokanowski, ponent general del Pressupost, el qual declara que les prescripcions per a l'equilibri del Pressupost ordinari estan perfectament
assegurades.
Estableix que la plus vàlua d'un
ntiliar está calculada en la meitat de
la plus vàlua amb qué es pot comptar i és per nquesta raó que cal adoptar les mesures projectades, räpidamana perque quan els estrangers
posseedors de inanes sàpiguen que el
Pressupost francés esta equilibrat
tornaran a la confiança i treballaran
per la consolidació del frene.
Mostra el parallel entre el preu de
la vida i el valor del canvi.
Llegeix anides- financiers dels diaria anglesos i francesos, demanant
tots ells els vote de les mesures governamentals.
Sollicita de la Cambra que no retardi mes l'aprovació.
El ministre de Finances intervindrà demà cn el debat.—Havas.

A LA MEMORIA DELS SOLDATS

ANGLESOS

UNA RECEPCIO A CASA DE LA
•

CIUTAT

París. 53.—A la Casa de la Vila
ala celebrar una recepció en honor
11 la Comisaba sie l'Ajuntament
Liverpeol vinguda a Frenes/ amb l'abjecte d'assistir a la coHocacia de la
primera pedra del monument que es
pr o jecta aixecar a Livenchy a la memòria dels soldats aaklesos morts durar.t la guerra europea i a la fundadas
d'un dispen s ad a la dita pehlació.
El senyor Latosa president del Consell municipal de París, el prefecte del
sena i de Liverpool varen ús
de la paraula.—Havas.
DISCURSOS
París, 13.—En l'allocueló que pronuncia el president del Consell municipal de Paria en donar le benvinguda a la Conassi6 del Municipi de Liverpool. doné les grades al
lord alcalde d'aquella capital, se-

nvor Arnald Rushtan, per haver-li
proporcionar, en entrar a l'antiga
Casa oil hat el cor de la ciutat de
París gratissima ocasió per signar
de nou la cordialitat de semaneras
que experimenta el poble de Paris
envers el poble britanic.
Tendré expressä la seva gratitud
envers la 53 divisió anerjesa que vingué a imitar en unió dels francesos
terra francesa i en defensa d'aquesta i que va escriure ami) la se-

sotsobre i tenia un aire aludetits que treta (le la calaixera o
de Parmari; ella els mirava un
moment, als girnva i regirava,
després els posava senas
una arruga, entre els mitjons
els mor:1(1(es; no deien gatees paraules, i semblava que
tinguessin prensa. La noia havia posat de banda un vell ealendari en el qual Pauto solia
frr anntaelnne.
—Me'l deixaràs?
digné.
EH va ter que sf, serme girar-se,
Quan el bagul fou ple, entera quedaven per ei i per Mi,
per les cadires i el penja-robes,
els vestits gastats i el vell abete.
--Demà Pm prenruparA d'aque ll a roba — va (li Paolo.
La mea anretztvg la tapa del
bagul amb el genall, mentre ell
cordava les corretges; despees
t'Ah a enrolle el ve1 i Vombrella
que havia debita sobre el Ilit,
1 es proift a Piense a un eanth
trlatament. Lee parets eren
nuca 1 tristes; it la cimbra no
hl restara ein6 aquella gran
raixa. I Paene, que *nava 1 venia, filtres( Iper ealahum 1 re-

centra assaltat i iriceudiat : Nombrosos morts
Estat de setge : Desordras coluudses
a &liga

Asno

lliiisiy Mcdenid

d

Coblenea, 13.—Avui sisan prodttit
ntitings eamunistes a Solingen i a
Bruhl, capitals de la zona d'ocupaeiö
anglesa.
Iii ha inolts ferits.
Per altra banda, l'Alt Comissari
britana:: ha fet saber a l'Alta Comissió que els comuniates tenen latencia de celebrar praximament un
gran Congrés a Colänia i ha dentarias que es prohibeixi aquesta reUnió.
L'Alta Comissi6 ha pres l'acord
unánime de delegar un Comité especial, que tindrà per missió tras-

Iladar-se al Palatinat per prendre
mesures immediatatnent el:caminades al restabliment de l'ordre i a la
normalització dels serveis palanca
L'Alt Comissari ha proclamat l'estat de setge a Pirmasens i pobles
dels voltants. Ha decidit també dissoldre les Associacions nacionalis. tes, sotmetre a consells de guerra
els promotors del rnoviment, prohibir la circulada, de nit, així coas la
circulació d'automòbils i conocer la
policía sota les ordres de l'autoritat
militar.
Daca centes persones, entre les
que es datingia la noticia, se situaren chivata la prefectura de Kaiserslautern, cts la qual s'havien fet torta
els separatistes palatins, els mials
es negaren a abandonar el local.
En vista d'aixa la policia dispara i m'Es milers de persones oroabren la plaça.
Els separatistes es mantenen en
Ilurs !loes.
Les /topes que arribaren dispersaren els manifestants i aquests as-

saltaren nambroses botigues.
H/ ha deu morts i una dotzena
ferits.—I lavas.
Dusselderi, 13. — Comuniquen de
Firmasen; (Palatinat) que l'edifici
la Bezorksamt on es trobaven els separatistes ha estat pres per assalt i
incendiat després.
En la topada semlaa qee hi ha hagut
morts, dels quals sis eres separatistes ; perra el diari "Mittag" fa elevar
la xifra deis motas a 6c1 o 66.
L'Alta Comapia interaliada ha decía per unanimitat proclamar restat
de setge a tot el districte de Pirmasena

va sang una de les pagines mes
formoses de la histörla d'Anglaterra.—Havas.
NOVA LINIA AERIA POSTAI.
ENTRE TOLOSA I DAKAR
París, 13. — "Le Petit Parisien"
diu que pròximament será inaugurada una nava linia aeria entre Tolosa
i Dakar, que enllaçarà arnIs els paquebots que fan el servei postal per
a l'Anterica del Sud. Aquesta Elija
reduiria de nou dies la durada de
la transmissió de correspondencia
entre Europa i Sud-Arnérica.—}lavar.
N1111111111~13111
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deis carrerons i en mig dels ascollint en .ust gran farcell tea
altres robes.
Al vespre van sortir a passeig per Ultima vegada. Ella se
recolzava
al braç /Imidantent,
tj
corn si Tamant erimentAs (Pesdevenir un ratrany per a ella.
Entrar e n al Fossati, com els
(bes de testa, pesó van anarse'n aviat, i no es van divertir
gaire. El minyó pensava que in_
ta aquella gent hi tornares altres cops. i lroharia la Princesa. Ella pensava que no veuria
més Pardo entre aquella grnt.
Nolten bruce err y esa en un eatetó del Foro Bettaparte; Pan_
In estimava aquella gran plaea
.per la qual /mía passejat lant,
Pi. VPIIPT4F dentist, amb la seva Princesa sota el braç,
D4 lluny se sentía la música
del M'A anonelsi,

i

es velan

lurninadéa les finestres rodarles
del teatre Pal Verme. A cena
instant. al Ilerg del carter fose,
formiguejaven llums I gent
vant els taels I les etrvesories.
Les estrelles sernblavsn Amo.
lar en un blau fort 1 profund;
per aell per allf, en la humor
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I dissoldre determinades associacions i
societats nacioaalistes.—Havas.
STINNES I MENDELSSOHER
INFORMEN Al. PRIMER EtalIIITE DE TENICS
Berkn. 13. — El primer Comité de
tecties que presideix el general Damas
escolta ahir els industrials Stinnes i
afendelssoher.—Havas.
LI, GENERAL DAWES DONA
LES GRACIES AL CANCELLER

PER LA COE.LABORACIO DEL
GOVERN EN ELS TREBALLS
DEL COMITE DE PERITS
Berlín, 13. — EIs périts
Primer Comité han sorlit
Berlín aquesta nit.
Abans de marxar el president de l'esmentat Comité, general Dawes, ha y isitat el canceller per agrair-li oficialment
en non del Comité reficacissima collahoracid del Govern e n
tus treballa realitzats.
El canceller ba donat les gräcies al general Dawes per la
seva visita i la devociti arab qué
ti Comité-treballa en la dificil
tasca que. li ha estat encoma-

nada.—Havas.
POINCARE NO 11A CANVIAT
PER A RES D'ACTITUD EN CO
QUE ES REFEREIX K LA
QL'ESTIO DE LA RUHR
París, 13. — El "Echo de Pasis" desment els articles pubiseats per alguna periódics retatius a un suposat canvi d'actitud per part del senyor PoincarA en ço que es refereix a la
qüestió de la Ruhr.

esperant capag de partaz a tot, adhue
a una nova guerra.
Parlan: de l'ocupació de. la Ruhr. el
senyor afacdonald diu que de lernten .
:ada. ocupada, sea] deriven nombrosos
problemes que, encara que per si sols
no són greus ni desconcertants, pedas-,
no obstant, afectar la nestsa serenitat
i human. Espera quo d'un moment a
raltre arribara a un acord referent
rassurepte del Pa/atinat, dels ferrocarrils i de la zona ele Colònia. Ret
hamenatge a la rápida i cordial cooperació que ha trobat en el senyor Poincuré per a tetes aquestes .qüestions.
La diplomacia anglesa—afegeix—ha
d'ésser perfecta:Itera recta, franca i
simpática a tot arreu del món. i havem de &manar que. en canvi, rac
Unid de les abres diplemacies sigui
similar.
la sanca no ha de taquee res de la
política que perseguim. Es molt postibie que nn aprovem tot el que s'ha
fea i no esperem que ella obri en tot
segons els nostres &rier a pera entre
nesaltres. ciare Franca i Anglaterra,
no hi ' ha d'harca mas aus una valuaras s Ineera i una. }entrada manera d'obrar. Naveta d'enfocar tots els preblemes, especialment els de les rema.
racions i de la Ruhr, des del pura de
taral de França, de la Gran Bretanya
i d'Europa. i fer tot el possIle per
trobar tun arranjarnent satisfactori per
a teta
Afeada e! sentar afaeslanild que
si segueix treballant emb el mateix esperit que ara. abans da fi 'd'arte Franca i Anglaterra estaran d'acera cordial amb les nitres naden; d'Europa
per establir les condiciene trua arman-

El Presid—
ei Coage inaügera la campana electoral
pronuncie un importad discurs
Nona YOT, 1313—El president Cone
lidge ha inaugurat la camparya cleca
teral amb un important disc,urs, en, el
qual ha tractat especialment de (Mese
tans interiors.
Després constata que avui és més
favorable que mai rarranjament de la
situació d'Europa.
Acaba declarara que els Estala Units
es traben disposats a collaborar per
concloure un acord limitant !a febra
deis armamenis.—Havis.
EL GOVERN DELS SOVIETS
ACCEPTA EL YOMEXAMENT
D'AMBAIXADOR D'ITALIA

París, Govern dels Soviets
ha donas el seu beneplacit a la designada del conste alanzoni per al
carnee d'ambaixador d'Italia a Mos
-con—Has,

LA CONFERENCIA DELS ES-

TATS BALTICS

Varsòvia, 13.—El dia 13 del corrent
es reunir: a a aquesta capital la Conferencia dels Estar; baltica—Havas,
g•In11!

causa de les destroses causades
al sets territori. Anglaterra anhela tant com França la seva se..
guretat i s'esforearra, per ml'??mar la situaeid d'Europa, amb
l'aint de la Societat de Nacions,
al si detla qual hagin ingres-

tant Alempnya com Rüssia.

sat

Terminé dient que si França vol
unir-se. amb Anglaterra per estudiar aquest mètode, ells po-s
dran asegurar a França un es&venidos lliure de disturbis,
desfent-nos de la pesada (arrees,' deis armaments.
A continuació parla Llover
Grey, el qual din-que sense la
cooperació de la Gran Bretanya
As impossible le minorar la si•
tuació d'Europa. — Oavas.
LES MINES DEL SARRE
UN

PROJECTE DEL SENAT
FRANCES

Eranea — diu ll'esmentat
París, 13.— El Senat va aprovar
El senyer afacdonald creu que als ahir na projecte ck retal
diari — desitja avui cont ahans
completar l'actual sistema amb moment propici per exe.m'nar tres els s'estipu l a la' creació d'una oficina de
el de les reparacions en con- preh'eme g tintiné de sp eas mes la Co- mima dominiais del Sarre.
missió de Reparacions almtra projunt.
Per aquest projecte s'adoptaria a
Alernanva segurament apro• nunciat sobre la dec,sia del Comité més a mes la decisió de posar les esrimarafaei
paras.
Afesmix
que
d•
-•
fitarä el lliurament de l'informe
mentades mines sotaTautoritat de! mi-.
de la Comissid de ((Yentes i silae per artaltsr a tun acard en la nistre. d'Obres Obligues.
l'opinió de la Cornissid de re- qüestió a'armaments. Crea q ue Alema- ' Els senadors que varen ésser desie
paracions, sigui per oferir a eses .i Rasa,/ han de fermar Part de •nats per estudiar l'actual situació de
binares una nava conversaciji laSecietat sie le; Naeasns i ore Ame- les esmentades mines, han compravas
o be per reatlrmar que es tro- rica ha de part lelp ar en 11 !retejan.
que l'explotada es porta a cap d'una
Tot seguit. la Catabre ajornà les se- manera medt satsifactraria, trobant.-se
ba disposada a sacrificar l'aecessori, subordinant, pecó, sem- na, set.tiivits.—Havar.
en ple rendiment.
pre a Covacuació de la Ruhr el
LES TIET.ACIONS FRANCOEl ministre d'Obres peiques. %ea
agament de les reparacions i
BRITANIODES
mor Le Trocquer. declara que e; Geylanln TIMES" Fija_ vera ha resolt d'u : Pitear les min..s.
la enneessid de garanties equi- Ei,
valents.—Havas. ni-A LA POT.ITIP.A DF MAC. Sarre com a reguladores 'per al :icen
DONALD
std carbó a Franaa,
CONTINUAE10 1 ACAI3AMENT
Nova York, la. — El "New
Altrarnent. c's beneficis de l'extaaDEI. DISCURS DE MACDONALD
York Times" lathlica un edito- taca') seran riurats al Tresor. — HaA LA CAMBRA DELS COMUNS
rial en el guat e fa constar que yan.
Londres, 13.—El senyor Macdonalrl
sita dorsal itt gran pas per a
declara que es va encarregar de la
cooperaeiA franeo-britänica
cal : te:a d'Afers estrangers per tal de la
(les de que Mi'. Macdonalit
donar a aquest departament tot el pes
encarregat del Poder. Afegeix
i autoritat que representa el carece
el (lit peribtile (lile ate. Macdodc primer ministre, i que la conservara
tutti' ha fel en aquest sentit en
fins que els knuts esdevinguin
!res sets-imites el que Lord Curzon TIO havia pogut aeonsrguir
Parla acte sepas del reconeix.ernent
del Gotero dels Soviets. L'orador callosa pec clarament els punts de la
qüestió, especialment el relatiu a la
preaganda antihritanica, sobre el qual
cl Govern va trametre a Rússia la
nota corresponent. El delegat rus senyor Rakowski aniré a última de setmana a Mnscon per rehre les instruericos jimia concernents a l'obertura
de les negociacions anglo-russes.
En pujar Si poeler cm vaig trabar
sieh una situada) greu a rota l'Eneapa central. La nostra cura ha estat la
de pacificar. Les nostres relacirms
França aliaren a la deriva, existint a
tot arrea el sentiment d'una gran inseguretat i ls impressió que sense
cansa es produiria una situaciei des-

bree, resplendia un hm: de gas,
davant del qual passaven,
dues en dues, ornbres negros
silenciases. Paolo pensava:
"Ifon's ad l'Ultima:11dt"
S'havien assegut, !Muy de la
gent, en el creó monys illuinina 1, girant Pesque/la a una tamalera da rbus 1 os ma s'ultima planMis en velles M'unes de potroli; la Princesa arreneä dues fts!Mies i en donä una a Pardo;
all tea vegades s'In/aria posat
ristre. Vinguti un Ceg , 11 (pm ,esgarrapava tot un reaertosi a la
guitarra; Pardo li to,sft tntn la
calderilla que dula a la but-

sava.
i-nar is veure tina
y ar
"TriT;17
última vegada a l'estacid, al
moment de la manta, ett
tunanta de rallen apressat, distret, se»se pudor, sense
ah*/ i sense poesla, entre el
rull i la gentada de la marxa.
La Prinersa seguia Panlo snrn

una cimbra, de la consigna a la
taquilla, fent les maleixes pasaos que oll, senas ohrir la bolsa, amb l'ont g rella sota el bree:
esteva blanca com un llençol, 1
pum. EN, al contrari, era tot

jament europeu.

!tiesos.
Le apo el 1 onciliador del cad
laborista ha donar excellents
en molla

resultuts Out assumples laut

fteils entn ol relatin a la MiestisS ilel separatista. , al Palatinot 1 el de a eiceulació ferroviäria a la zona de Colhnia,

Cuando sus vestidos

Hayas.
sean demasiado deliPISCA 7 R S DF.15 1,01111 C A N E E
cados para confiarlos
LLER DEL CONSELL MUTANIC
Londres, 13. — Pa y an! la
a la lavandera, láveCanshra dels Inruls. el lord canlos V. misma con
del Consoll, lord Maldano,
qualifieä de qüestid de suma
imporläneia a do les relaeions NO ESTROPEA NI UNA HEBRA DE SFDA
ansistoses entre la Gran Ilre/523::=11sart333418.~111.111~ana

LUX

(anea i França. la ranaa — digne
— t6 (Irrt a les reparacions a

gal. Al moment d'entrar a la
sala d'espera, un funeionart
denianft p is hilllets; Paolo sinsenyä el sets; perra la para nota
ra lenta. Alija dones, s'estronyeren la tiM, (le pressa, I la-

una ;atada que empeinyla
per elevar i el funcionar' qu.,
innrcava el hit Ilet.
Ella 'savia natal desea vora
el dintel', amb la seva onihrella
rnlre les mans. oom si encara
esporas alge.mirant per ei I .per
ii:els gratis avisos engasixals
a los parets, i els vialgers (pie
aliaron de la taquilla a la sala
d'A:Tora; els it coni pa n va va amb
aquel! mateil esguard estmlait
fino . a la sala. i desprAs tornava a mirar els altres que arri-

van!

baven.
A la fi, deapres de deu minuts (l'aquella (urdida. sonä la
(» empana, i sol el xiulet de la
mäquina. La nota estreny í fort
liisPV11 ambreirn. 1 va anar - se'n
a poe a pos:, trontollant una tutea; fora dn l'estncid, va asseure's en un fume de pedra.
— AilMti tu que 1(1'n van, in
amt+ qul ha visent el mett (sor!

Adéu, tu que te'n vas anar

The epantah alaatna Co. lsteltuareti,

a/mes que ell! Adéu, tu que vindräs després d'ett t te it'atiirt13
com ell se sala anal, adeul.
l'obra floja'.
1 tu, pobre gran artista da
MVPSPria., ves a Imaginar la teva cadena; ves a Neslir-le millor
I a menjat' cada dia; y es a em-

els teus soinnis. d'antany entre el fum de les pipe.s

briagar

del "gin", Pn rls

paises iltiL

nyans on tintara no et coneix i
Miura no l'estima; ves a oblidar
la prineesa entre les altres
prineenea d'allä tsatx, (luan els .
diners cefalitis a la porta del
ea fa !nutran foragitat la maten-

chnien imatge Inane» aliétt
cas.vint ahile, en aquella trlsta

salas (l'espora. 1 desnrés, (pian

tornis„ in no jnve. ni polir'. ni
innocent, ni entusiasta. ni visto_

roas alnshores, I trnhis la
Princesa, no lt patita del hell

tas t
o

tema passat. d'aquell hure.
d'equelles Ilhorimes, que` ella
lambe s'hn .engreizat; ja
pros+ Dais eis vestils el Cordu
sin. i ja no et eomprendita.
(sisó neutra és mes trisL.de ve-
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L'As-soma)

NACIONAL DE VINICULTORS DE MADRID PROTESTA DE
— LA PRETENVO DEL FOMENT DEL TREBALL D'ADJUDICAR-SE
LA RÉPRESENTACIO DELS VINICULTORS ESPANYOLS

poca: aquest mati a:nb el Re:. durana duas llores. L'ha iniarmat de les
(le:1):s raelons del Consell anit gasaada.
rs a pres del despatx amb e: prcsie'-er. c Rei ha rabut una nornbcosa
axi 'ncia militar.
dOecto. general de Seguretat ha
s • a • els reia.
11.SAUTORITZANT EL EOMLNTO DEL TR.aBAJO NACIO

NAL
1.associació Nacional de Vinicultors
aa . sa una nota als periódica co la
•• protesta contra la pretensia del
, iocraa del Trabajo Naciona:" de
en- fer-se sera la rprs»cidcislan:cultors espanyals per
ia.a. a liur nom, danaaties a: (Joven.
Ea aquest sentit—din la nota—hent
cradtertir que rúnica emitas auloritzada per parlar ea nam dels interNSt.s vinieoles es Nacional
de Vinicultors. que :ea partia:pa. per
cera del criteri prohlacianista
qua cirganisme cataiä. aquesta An.50ciac * .:• . després de recollir ropinió
les diverses comarques i entitats vinieolea a les quals aiecta la poiiticia
dial:ansia comercial, es prcnuncia
comra els radicalisme.. del l'amena i
sopa.a a tota ruptura arbitraria i violenta del, vigents tractais cumeacials.
ta-cuen que han d'inki.ise le> ges tete, opas-times per. th:enir la revi • 1 Malora de.s esmentats convenis
dele:sama sense el ple i degut coneirertant de la defensa del> interesaos
nacionals, termnant els que es troben
en cura C01/1 els de Bilgka i Brasil,
ea.otaitt tots els neursos de decorosa
transacció d'arribar a la denüncia pret‘ritecia per la important ent;tat cataban.
L'ALT CONIISSARI
P.ENCIA AMB El. CAP DEL
GOVERN
Ya naire mes tard de dos <marta
del mati torna de Palau al
miaisteri de la Guerra el cap dal
Gove.rn, rehera la visita de l'Ah cotnieaeris -amb el qual d'He:da:4i durala una hora.

Aclarint el decret
tic repressiti de! contraban
La Gasda inibitca la segado reial

ordre
Con] aclariment al reial decret
vrimer del mes actual. publicat en
la Gaseta del dia a. dictant regles
per al funcionament de les Juntes
encarregades de la unificad(' deis
semeis de vigilancia i repressiú del
contraban i la defraudad(*) i amb el fi
que els vocals que hagin de fumar
part de la dita Junta en repreaentacid del resguard de la Cornpanyia
Arrendataria de Tabacs, sempre que
n'hi hagi, ja que els caps deis rearuards de la dita corapanaia entat/
rodilla:, en llur actuad() al> esmes:tata repreaentants. Eavent de rebre ver conducte d'aquests les degias
(les instructions te» al complin.ent
de Ilur missió;
El rd ala servil disposar que
a'eatengui aciarit l'anide primer del
rtial decret de que es ia eament, en
*el semi; que el, representants
la tenipanyia Arrendataria de Tal:Les aóis Cl, que. cola a cap, local,
del rcsguard de la dita entitat bauTals ue formar pan de les Juntes a
iuè !'expressat anide es relereix, i
tase aols en els Ileks un no Ei liagi
r e presentada) llama tressee citat el
1.2j/ del reaguard cumaponent.

El Rei de cacera
Ei rei sortirá aquesta tarda cap a
U:s.:res amb l'objee.e de romamire
d.), (liad' a la finca del taanalea ik.
lafiaranda. un se cekbrara una partida , de caca.
UNA RfilAL ORDRE SOBRE EL
NOMENAMENT DE MESTRES
Ha esta; publicada la següent ReLd
otüte:
"Declaras,. per rcial- urdreetie Id
Pie j dencia del Director' Militar del
ab de gmaer tillitn. exceptuats 'le les
nales rantrala estübltiae, pe; a l anisatització de Perscna: eis aert,c5 de
I (:co:a nacional primaria i dispesada
Lapedicid de nomenaments pels toros
•i r.fxrclimcn: cae as..rayal. iaaaatt
general del Magisteri de primera en> 2 n ar.t2. aque....i DireccIG ganara!,
aleara en tot mament a harmonitzar
I . aeticisals ur 5,2 li formaba atna cl>
V » reptes vigents i en el seu desig
d taarorir tara com aquests ho permeti': les aspiracions del, interestats, ha
:rC» idor. abans de procedir a l'adjudisació de paces en el aeti torn de
l'estatut sigent (mestrcs enteren, and)
¿ret a &ser nomcnats en propietat) el
.
orieucnt:
Primer.—Que els compresos en les
II- 'ir definitives i cn el termini de
as die',
umptar des del següent
la publicació d'aquesta reial ordre
- ala "Gaceta de Madrid", manifestin
per una sola vegada, en ofici adreçat
• catarata Direcció i presentas precisa...4 ,..staelt‘ en la Serió Administrativa del
t,.' 1Fitneea-resseayanea de Ilur residencia
- •,,:seerst• soles tes provino:les ptr l'ordri
.h•.. pelee« ati lea gneis desitgin Fuer

•;

maz

essw.jazt-ct.

»lit ofici, sense fer exclusió de cap i
separan: lea tate correspanguin a Grats
Canaria i Santa Creo de Ter.eriie. beis
entes que aquesta elecció no podrá tefcrir-se en cap cas a tuca, determi-'
nado dintre de la provincia.
Segón. — Els otitis a que ea
reft t eelx 'apartar »eran claaerficats amb beparueió de sesea

per les Seccions adminiatratives, forman( dues relacions
les quals per l'ordre numèric
que figurin en lea 'Lates definitives s'expressin eilt nonas i
cagnoms, trarnetent-les, dintre
dels cinc dies següents al d'expirar el lermini deis oficis, a
uquesla Diruccid general.
PA!' e ifar rectalereer.
lanuidos posteriors, es rayarila ini-rssa e que la colla-

prospecte a altre Ilioma, concertant -se com original 1 en
forma preferent el text espanyol.
Ilauris lambe de consignar en
llne mall visible de les etiquetes ell prest en pesa p tea de venda al ptlIalir, serie(' que el dit
preu pugui alterar-se sota cap
coneepte psi vertedor.

Estadistica
deis vehicles madrilenys

SEGONS UNA NOTA DEL DIRECTOR! HOM CREARA UN CENTRE PER A
L'ESTUDI I PREPARACIO DE NOUS ARANZELS I TRACTATS COMERCIALS
EL DESPATX AMB EL REI

PU3L112TTAT

S'ha publicat una estarliatica
dele "' hieles que circulen per

pern indicarem ein adietes mes interessants. que atin el> següents:
Per l'anide primer en probibeix
terminantment la venda dels preparats de compo»iciö total e parcialment desconeguda; aixi cein aquella
en els quals solament e5 dedueixi de
les frases "a base de tractarnent per
a tal o qua .' malallia", "vigor de...",
etc., puix es consideren C010 a remeis secrets i per tant prohibits.
.article segon.—Cap especialitat
farmacéutica podre ésser objecte
d'elaborad(' o posar-se a la venda
sense trobar-se prèviament registrada a la Direcció general de Sanitat.
essent considerades cont a clandestitse>. i decamisaadea, a part de la sandi) corrisponein, tetes den que estigiiill neaucte e le, d'ac,uest requisit.
'Iota especialitat de fórmula original del seu autor no compresa en
cap de les farmacopeas •fieials • que
representi una in•difieacia quant
al elements integrants, a la desi o
al mètode de preparació, consignar
per a cada preparat oficial i que,
a part de les caratteribtiques assenya
ladee en larde-le primer, hui d'ésser objecte de Ilur elaborad i
plotacid industrial o cernercial, devengara els drets d'inscripci6 que
assenyala larticlr 24.
Es elaaaificaren, no obetant,
per ala efecte' del »lt registre.

eacit; en l'esealafr; general del
Aiasiaate e ri dependrie únicarnent
da 1'er/tia-anal de la possessia
dels resperlius qualsc.vol que elan: el número que en
les 11:stes definitives tingueaerra
(Mata. Els que en el termini coto:edil , en l'apartat primer no Itaguessin fet la prtició en la forma previngucla,
s'entendrit que renuncien a'reIteceid i seran. per ( ant, nomenats per a qualsevol de les va- con] a e-OfllphCPa en els
canta que Iii liara segons les ficiß, de la tarifa especial de
conteriii‘ncies del servei.
l'eamentat article:
Cinquè. — La, Seecions Ada) Les especialilata d'autor
minis:ratives d'Ensenyament
espanyol conatiluidea per fdrpremari procuraran la Major mutes oficinals, naeianals o eadifuseea d'aqueates instruccions trangerea literalment repreduiper al inea bon coneisement dels des, harent de posar-se en enintereasate.
voltures. etiquetes i proapecteaCONCENNT UNA TRANSFEla farmacopea d'en precedeix
RENCIA
i curiservar el norn que en aqueLa "Gaceta" inseren un lla ree li consigne, acuse aub.e•lituirdo
ni acompanyar-lo d'alReial dec- ret pe1 tina' es concevigent presaupoat de tres de fantasia.
den
h' Les que eanaialeixin senisena
despeses de la Secei6
rMinisteri de la Govertració), ainarnenl ele fórinules tantea"ceuliquse d'un sol clenient deuna transferencia de eredit
gtudarnent dosificat, sempre
125.000 pesselea feil eapitol
Curreus, article únic, Conalrue- que es consigni la dita do n icierra. eoneepte seta, Construc- Gradó en ala impreacus adjunta
cid de eones correus. al capRol i ni) sigui designa rle anal desig24. Despeses diversos. article naeions convenrionals.
primer.aConduceions 1 material, • c) Les elnborades per tarmaMillas per a la senda al detroncepte sella per reparaeió
tall en Ilur± nficine,.
eltlrol P tiiment de eteIXeS rete,
(11111, SlIhiPtIalli • n 0 als preccpTen-, 1 tito. cal e fareia, rete., ele.
tes d'aqueat reglamenl, en el
Creació d'un centre per a la que re refereix als envoltoris,
etiquete: 1 prospectes.
preparació cJe tractats
Els grupa d'especialitats
comercjals
(ompränita, pastilles. gränuls,
"ahols. ele., que rettneixin les
Una nota del Directori
condicions que per a aquest
Aqueata larda s'Ira facililal ea» detallen els apartats a) i
a la presidencia la aegüeni b , . perh si entre ellea s'elabora
not ti:
alguna fórmula original, sera
"Aquests d'ea el tiovern reb eonsiderada ron; especialitat ininfisetnes coittradietoris i üdhuc dependent de les nutres del grup
aprerniants aollicituds en diss'inseriura a part en el Retints sentits. i segons l'interes gistre raer/eral,
que repreaenteri, per denttneiar
e) Els madieatneula
ita.
o matilenir els !variz-11s comer - gen d'utilitzar per a la que
via hicealn e vigor ami) diverses napriderniira nomenata injertacions estrangereS.
Idea, en l'etiqueta dels guata
(enhile:4 > W 'Telera dignes de PS
fixara praaisament la data
i u msitlel orló pel Director' bata
is
els interessoa narionals. i bati- de l prruarasM; j e lampe de
rla ',res una . deeieiii si Imanas frunció inalterable, passat el
linead coneixement exacte de la qual podrá tornar - se a hrboratori produrtor.
:airea per la qua! aquest, ea re_
Aquesta disposició ea refereix
presenten. ja que el fel de denuneiar convenis comercial» ex_ Artiramene al, productes färilpirats, de cap manera no pol ment alterables.
Artlee ata --- 'ratea I les esferie a e nt intent a rEarnialat
pecialitats g laborades a Espatcritacional, majorment si hi
el sincer propelrsir d'aliar tot se- nya , si g ui la que sigui la sera
proced n • nela. encara que sigui
guet a nona convenis.
Prhxim, perra. el mamen! de el aen autor esleanger i 111121
delimita! 11 atiloriltat la seva
cnnienear.a fun , frwat. P I Centre
organittador. fa-enmantent re p iahriraein ti Espanya, hauran
reunir totes les darlos que pu- sie lenir etiquetes, envoltor:s i prospectes redactats co
g11:11 1IP base a leal teje
dels traelata PI1 PIS 5111 n11S 11;111 espanyrds i sols s'admetrà la
tradureió complementaria del
tenir renr esentarió (cit., eta
interessne, i on, el s uns eis tront

Madrid.
San: 3.874 autornaliela
a.: g a g tnarftnetres; 890 cotxes
de lloguer: 400 cotas. . de Inxel
ton enIxem de casino; 98 auto-

nistre de la Guerra, senyor OlaguerFeliu.
EL REGLAMENT D'ESPECIATATS FARafACEUTIQUES ES
APROVAT
La Gaceta publica un decret aprovant el reglament per a l'elaboració i vesida de les especialitats farmacèutiques.
El reglament és extensissim i compren tots els Maga de laboratori,
expendició, vigilIncia, etc., etc.
Per la seva extensió i materia
c,,actsia la ‘Ctil reproducsiG integrar

LA

SITUACIO MTNOSYRRICA GENERAL A
LES 7 DEL MATI. (Observarlos» d'Europa, Nord
d'Aldea i
rebudes per telegrafia arase

a. ESTA? DEL TEMPS A CATALIJN y A, 4
LES 8 DEL MATI. (Obaercacions de la Xitat
Meteorològica catalana, comunicades per celtas):

Persisteix a l'occident d'Europa l'important centre de pertorbació atmosférica, que tan forts temporals p rodueix a les costes espanyoles de l'Atlantic i Mediterrinia occidental. — Rxisteiren actualment duea rones de pluges, comprenent la una tot
el migdia de Franca i l'altra tot l'occident i Sud
de la Península iberica. — Una forta ona de fred
envaeix les costes de la mar Biltica, donant lloc a
intenses nevades a Alemanya.

A tot Catalunya regnen venta torta de ponent.
Les pluges de les darreres a. horca han estat
rebé general& havent caigut neu abundant a tca
el Pireneu, arribant • un gruix de 7 centimetres
a Puigcerde.
La temperatura retal= ha estar de 7 gratis lo.
ta zero al trae Estangento.
•

les.

MES DECRETS
Entre altres. el rei ahir signa eta
segiirnts deerets:
Presidincia. — Resolent competer
cies.
Dr Guerra.--Que cessi del seo do-res. el governador militar de Mallorca.
haver complert l'edat regaimentäria.
De Finances.—Diverses jubilaciens i
nomenamenta.

VENTS SUPERIORS, A BARCELONA. (Sondatges de l'atmdsfera Ilitue, a lea 7 del matt):
Altitud, metres:
la«, 2600, 3000. 4000.
.2511,
500,
I tireccie:
VN \V; WNW. WNW. W. W W.
Velocitat m. per segun:
12,
se,
42,
20.
2o, 25.

SIGNATURA
A L Presidencia e: ha iacilitat la
signatura d'ahir.
En traietn els segiient nomena meto!:
Presiden 'le la Sala suena del Tribunal Suprem, al senyor Freder i c Enjuto.
Xantre de Girona, al semor Josep
Torres , i Rassen.
Araipresre d'Urgell. el senyor Joan
A. Nieto i Matees, canonge de la Colle6iata de Sant Ildefons.
LA REUNID DEL DIRECTOR!
La reunió del Directeri acaba a
des quarts de neu.
Con» de coartan, el general Valles
pinoaa en facilita la refereiscia.
Digue ipte el sots-secretari d'Instrucció pública havia assistit, per
primer cap, a la reunió. donara
ienipte dels neus prejectes dente'
nyanca referent: a la creació d'escoles i ampliaeie del nombre de les
exiatents. El prejecte abraça un
nombre coneiderable descules en el»
llora mes allunyats.
Deapréa el Directori continua l'estudi de la reforma de la Bei de reclutainent.
En acabar la reunió, el president
rebi diverses audiencies, entre altres. a la Junta de Cambres de Comere i Ultramar que li parlaren de
la :atoad.; dels prófuga d'América.
El president promete resoldre-ho.
Sentida que la soltici ó . sera cuneedir tui mujer termini als de5ertors
pesque no seis censideri präfugs.
La mateixa coinisLic) dernanä que
se separin les CarnPrea de Comerç
d'Ultramar d'America i Filipines de
Ice de nacions estrangeres, per poder contribuir mis racionalment a la
subvenció que es concedeix a les diten Cambres.
El comte sie Lizarraga, president
de l'Inatitot de Reformes Socials, i
el senyor Martí Alvarez, president
del Comite de Cases Barates, han
demanat que seis concedeixi el eredit consignar per a la construcció
de cases per a una sela familia, que
podrä arribar a ésser prepietat dels
rieres.
Una comissió d'obrera i empleats
de ierrocarrils; l'alcalde i un regidor de Sória; el, directers de l'Ins{Out i Escales de Madrid; la cantinera de Mozo Arruit. i el president
i secretar; de la Federacie Patrnnal.
CONFERENCIA SOBRE LA CIUTAT UNIVERSITARIA
A "rala ¿lactes de l'Ateneo el (lega
141175cultat de Medicina, de Madrid,
ona tina conferencia sobre el tema "La
nccessitat de crear a Madrid la Ciutat
Universitaria".
El cur.ferenciant no parla densenyanca sine, d'edificis destinats a l'ensenyanca.
Després de planyer-se de reitat de
Ieneenyanca, digne que el que mis
cal eón els tenla

GRIP

Preserveuse — Defenseuse
amb l'us habitual de les

PASTILLES
VALDA
ANTISEPTICAS
Conserven sans el vostros Bronquis
la resistencia del

Pulmona

Melb e

LES VERITABLES PASTILLES VALDA
(pm compraren
müsament

en CAIXES a 1'75 Me&
PORTANT 111. NON

VALIJA

OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Hores d'observació: 7, 13 i 1111 horea
Barimetre a zero i al nivell de la :nro. : 7477, 7 411, 748'1. — Tertnämetre sec. 8.9..413 .8, 99. —
Termórnetre butnit: a'a 8'2, 7'8. — Humitat (ces tisaimes de saturació): do, 40, 73 . — Direcció del
vent: NW., NNW., NW. — Velecitat del vent e n meres per segon: lo, 8, a. — Estat del cel: quasi seré, quasi tapat, nuvolós. — Classe de :nivele: dimuls-nizubus; strats-dimula, alts-strats; tractost raje.
•
Temperatures extremes a l'ombra
Maxinsa: 14 5. — Minizna: fe. — Minima ar ran de terra: — Oscillacita termométrica: 6'.a. —
Temperatura mitja: ti — Precipitadó aiguosa, (I es de les 7 hores del dia anterior a les 7 hores del
dia de la data: o'6 milimetäes. — Recorregut del vent en igual temps: rqd quilärnetres.
Poai l'exemple d'Anglaterra i els
Estala enits, esa les Universitata sea
6mm-des.
Parla de les Ciutat> Universitariel
deis Esta:, Units. • mb jardins, camps.
habitacions higiiniques, etc.
Digné que a Madrid es podria construir una Cimas Univela itaria a la
lione:ea.
Explica lea -aventures don projecte:
Creu que la idea :era avise una
realitat.
ASSALT D'UNA CASA AL
MARROC
'Eetualt. — Amar-Aanlido es
troba ferit de ronaideraria. pur
haver rntral a casa sera una

colla d'Ahd-el-Kriin, retirats del
frant eapanyol. Arrumar asaalt ha
estat desprea ríe guatee dies de
lluita• L'aduar d'Amar-Hamido
ha eatut cremar.
DE FUTBOL.
L'equip de imbel que ha de jugar a Milä el partir. interoacional
Italia-Eapanya celebrara un partir a
Metrapulita el dia 14.
L'equip ea iermara definitivamgrt
l'encontre.
VeWs aquit s
després de
dos equips que jugaran el dia lis:
al Zamora, Pasami, Climent, Samitier, Sanan, Mejia, riera, Triania,
Monjardin, Polo i Sagi-Barba.
b) Aguirreitsbala, Carmelo. Oscar, Zabala, Gurrnan, Sabino, Meana, Gamburend, Acedo, Vallana
Oscar.
DE LA RECONsTRUCCIO DEL
PALAU DE JUSTICIA
Ahir es reuní la Junta d'Obres de
Reconstruccin del Palau de Justicia.
S'aprovii el prempost, acordara aormetre't a l'aprovació del sote-secretan de Gracia i Justicia.
GRACIEs A UNA ENGINYOSA
FORMULA, MOLT DIVERTIDA,
SHA RESOLT LA CRISI DEL
..EREBALL
Els senyors Pau Canto t Ma-

nuel Navarro, en un fascicle,
han presentat al Directori una
fórmula per resoldre el problema de l'habitació i lis erial obrera. Proposen que t muestre
es riain tres granee cases
vernal 1 que en una dependencia de l'Eslat es porti utt registre de l'adjetrariii de carabrcs deallogadis. nitren que així
s'arrenjaria tot.

rada

f. 11 forma oficial i mitjanvatit rebut al sets destinatnri,

que mamitas l'absoluta eonforrnitat entre ti quantitat inclusa i la Inunda.

El director armeral de Comanicaciona ha dimposal que encara que ea trae- li d'un cas normal i corma del ocimplii-n4ut
del delire. s'anoti per a $ziKafacy;i6 personal de l'Interessiat
en la tulla de servei del cartee
m,ii • n rr

'larca el Jet rcaiitzat."

La salut del Raisuni
empitjora
Tatuan. — informes procedente; del calop diuen que el
Raialini ha sofert una recaiguda
l'II la sera 'malaltia.
A causa d'ania el doctor Lobo encara no ha' tornat. El doctor Lobo havia estat cridat
ildelor Zaldovia. inetge del Rai_
atina

Un article sobre
la Premsa Catalana
Voa" publica un artide de
Robert Castrovido parlant de la
Premsa Catalana.
Recorda que els seus primera escrits es publicaren en periódica de
Catalunya.
Parla sI el'Anuari per a 1923 de
l'Associaciri de la Premsa Diaria
ele Barcelona, que hauria de servir
d'exemple i norma a tole, le> Aaaociaciona tle peritadiatea.
Parla del a uo.senyor Valtnti
i Camp: ile 1. s, ria (le periodistes
iHusstres de 1 Associació de la Premsa Diaria.
Acaba posant aqueata .associacid
eran 2 exernple.

Descobriment
d'un nou cometa
Osca.—La Prensa diaria ha publicat una interessant mmcc ució sobre
el descobriment d'un nou cometa, jet

pel vei senyor Artur Bruard.
El descobriment es ieU a la mas:nada de l'u d'octubre darrer. El aenyor Bernard ho comunicara a l'Observatrre de Madrid, que encara no
lt . ' ha pomo comprusar cientifiFas
mero.
2111~ZISIMIEC:8=1:131=1MIEMO

FETA LLOABLE
A la Presidencia han facili-

N'OS DEIXEU SORPRENDE PER ELLS

Aumenteu

I

Par t i eu l a ra : 24 nutemnibtor de
Iloruer: autdmnibue fin titila: 2I nifintnhhils da servei ala
ferrorarrils: 1.107 camiones:
3 hirielelrg: 6 . 2no r ;urna;
rarrets d'un sol ase per passelar ele nena al Retir i a Rosa-

vos vigila
La GRIP es trova a l'atmosfera
•*e

>1.1tVE1 '1I11:1'EUHOLOGIC DE GATALUN
• 01" 13 fo b ser des t924

mäldls de casino: 92 tootorielele • d e li o rm e r: 113 motneieletes

deis nitres i a prosnria do la
representació de l'Estaf.

han d'exposar i demostrar el
aunainent (le seves aspira •
eions, ear el Govern ha crema
quo provediria amh 11(mi/erran
prenent per si mateix una determinada MI una materia tan
important i pm-mensa a la 1:0nsió i a Eanassionament, alean,
qu e aquest Centre comenci
exereir la alisan', aiel 1111111 ,P.1
crea, nie»' aninlíseimn. rar
l'han d'inte g rar N'Os els PIPmrnts d'estadtstira, i W'e Srls5nramnnt prerisos p er a la ronferri6 de nous arancel» i la ereparati6 de trae-tate eorrirrcials."
EN - MINISTRE MALALT
Es troba greument malalt Ira - mi-

Thious,•14 de febrer de test

tat aquesta tarda la següent
nota;
"De la inatena manera qu

encera la Direcció General de Comuninacions crearte
convenient donar a conèixer al
públic les circumstàncies d'haver natal. trobades, en condicions especials, 50.000 pessetes
en ballets del Banc d'Espanya
que el ambulant de servei en
l'expris del Nord recolliren perque, per mediació del director
general, Inesin Ilturades al seu
destinatari, un tet semblant
passant a fa t'arteria de Madrid
ha tornat a produir- ne, i la DI
rece-id es complau en explicarlo.
El carter de segona elasse,
Agapit Hoyos, perteneixent
l'Estafeta número 1, IliurA a
l'inspector de Carteria de la dita Oficina, una Ilustra que consignada als senyors Jorge i Sabuce, Claudi Cuello, 16, havia
'n'IDst al seu poder amh sobe
Aleados i eontenint Milete per
valor da 12.000 pasantes.
La Iletra .esmentada fou Iliudic»»

RUGBY

L'ESQUADRA ANGLESA BAT LA
UNIO SAMBOIANA, PER as A o
Cal agrair al Samboii aquesta negota exhibid& dels anglesos, la qual

ens produi mis bona implessie que la
de diumenge;
Els anglesos duguerea una cohesió
molt superior a diumenge, i al con'eme de l'encontre hom creia que :conseguirien una vktäria per mis punts,
no essent aixi per la defensa desesperada dels de Sant Boi.
La pr:mera part fou d'un domini
per als málins, en la gua' aconseg .iren dos, assaigs, el primer obra de
Buey, que no fou transformar i el segon de Mc. Cors.
Fins a la meitat de la segona part,
el domipi va éster déla blau-cels: desores trfnartn a dominar els anglesos,
i ele primers punta que s'aumenten
en mutua part es d'un drop-gol de
Bersekett Poah segtiit d'un eapl2ndid
assaig de Mc. Cuna, que Es ea:n(0r-

mar per Brokett i amb el resultat de
15 a o fineix el partit.
Els equips eren els segiients:
Marina anglesa: Blanck. 1fc. Gregor, Mc. Coes (ea/útil, Austrice, Cable, Brockett Pugh, Martin, T. J. Bu
'y , Jolly, Billings, Forbes, Noten,
Be!. Gibbons. Jada
Unió E. Samboiana: Arbees, Valls,
Vilar. Rufack. Roig, Reynard, Petit.
Bishal. Farre e , Lleä, Puigdengolae,
Valls. Artigas. Paloma. Nueials.
L'arbitratge, a carrec de Mr. M'aylana ofical de l'esquadra fou just i
imparcial.
FUTBOL
"ALS BONS ESPORTS1IEN DE
BARCELONA"
Ens ha estat pregada !a insereii,
d'una nota del F. C. Barcelona aash el
titul Tan encapeala aquestes radies, la
qual donem a coutinuació:
"El credo esportiu, mantingut per
la multitud en un dels moments mes
dificils, quan el fervor dels entusiastes aguditraia le» passions, lau consauna so:manten: el passat diumenge iii camp de Les Corta. Vint-i-cinc
an)s de tenaç spostollit han servit
perque la Ilustra f,Ina en InIQnt7i amb el
seu veritable carácter eituecatiu. amb
tot el seu esplendor. Al iutbol, que
in tot exaltació. paasiä noble que s'empara dels esperits, perra que d'igual
manera doma els caràcters ennoblintdevern el mirada que 63 va fe:.
Isatis el diumenge: el bell exemple da
ciutarlaMa del qual doua proves
multitud. SOin e, deu a l'espert z üilicatnent el el, irittple dr l'esport pot
proclur-se.
L'obra de tota—a Usa de tots—, el
camp de Les Corta, va ¿usar respectada i el fervor que tote hi posaren es
la prosa er.és gran del refermat que
esta l'ideal que venien mantellina La
serenitat i el valor chic dels nostres
socia el seny de tot el roble, sotmès
a una presa definitiva en circumstàncies excepcionals ha donar una afirrució de ciutadania que, per tal d'honorar-nos a tots iguahnent. ha d'obrir
catni a nave s conquestes
El F. C. Barce.ona. que 63 a l'espoc. gracies a l'acció reflexiva del»
seus soci,, la seva encarnad& obligat tots amb gratitud que fa mi,
terma els Hnos d'afinitat que els
uneix al pelele de Barcelona. es dirigeix a tots els que es trobaren al

camp
,ätiZue?;:a„dv';',""f2ZZ:57::

raules arrib i n a tots igualment i amb
la solemnitat emrcionant que e5 pe-a
en tatet les enes que s'uneixen ce
una sola l'acció cordial que les dicta.
la de la ment en donar-les forma,
en condemnar energicament el» fets
oenrrcguts que només peden i,eer
atribuir» a la intemperincia del que el»
mes-oraren, en perjudici dele bons aficionare el» diu a tots, grades. moltes
Pel F.

Barcelona, El Cense!: di-

rertiu."

entenss e mm mmmmmm 11~11

S'ESTA

EXHAURINT

EL TERCER FASEICLE DF
"

ELS CONTISTES
CATALANS"
que publica tres comes de

N'Altea' • *lamer»
a lustrata p'er . tn Oote
AdmInlatreo44: Roier de 1.1drfa.

primor, primera

•s

PREU:

33 CENTIMS

...

:sets d'avui: Valen«, prevere
i

Antoni Abad, confesaor.

loTANECROLOGICk

ENTERRAMENTS D'AVUI
MATI
Rosa Guillem Vidal, de tio anys,
,.pendencia. 328, primer, al ceretiri Nou. A les deu.

3atOrtia Bonastre Creixell, de 56
0y,, Cabanyes, 53, tercer, al cernera; Vell. A les deu.
Ricar d Libas Novias, de ba anys,
A margós, 7, tercer, al cementiri Nou.

3 les den.
Manuel Carrasco Santalucia, de
a ;iras. Casa Gori (Casa de Pescaaa), al cementiri Nou. A les deu.
alia Oros Alarcón, de 72 anys,
leltdo, 22, segon, al cementiri de
Si45. A les deu.
Ramo n Fastener Obiol, de 54 anys.
Queved o , 26, al cementiri Nou. A

1.5

den.

icsepa Nogués Campe, de 58 anys,

lar Corntal, 7 bis, segon, al cemena; Neri. A des quarts de deu.
Dolors Pla Sala, de 71 anys,
Clinic al eementiri Neu.
Maria Rosa Roca Guardiola. de
Sant Andreu. 321, al ceceaba de Sant Andreu. A dos
narts de den. •
34111114 F4L11.411dC2 Palera, de 31
le. Renten Ana. az, segon, al cerentiri Nou. A les deu.
teonci Ganan jordan, de 27 anys,
sael-Ras. 138, al cementiri de Sant
Leen. A les nou.
Pascual Paria Roca, de 68 anys,
l'Hospital Clinic al cementiri Non

A les vuit.
TARDA
Maria Mir Mestre, de

3 anys,
35. primer, Sant Andreu. A les

tea
Magdalena Duran Alegret, de 3/
Sant Paria. 14, tercer, cemenNou. A les due,
Llorera Sanan Canjeares, de 8
¿Ze. Botella. p. tercer, cementiri de
'are Corte. A les dues.
Magdalena Bertran Amela, de 25
alye. Premie, 36. cementiri Nou. A
la tres.
Francesc Gibert, de 70 anys, Riera
Sant Miguel, 63, cementiri Nou. A
le! tres.

Josep Domingo Fabregat, de 65
kny5. Rambla del Prat, 9, principal
cementiri Nou. A les tres.

Isabel Martínez Poma, de 7 anys,
I•ltner.e.es. Pelayo, abs, tercer, cer.sentiri Nou. A des quede de qua-

!re.
Antonia Segura Guinart, de 8 _anys,
rrt Jaume, 8, primer, cementiri de
in: Andreu. A les quatre.
Anastasi Herrero Corominas, de
tnys. Rambla Canina 3r, cenenNou. A les dues.
Andreu Santal6 Climas. de 35
• 5. Santa Magdalena, 8 i ro, ces:erial Nou. A les tres.
Maria Alcubirre Rodríguez, de 2
Rarnelleres, 1 2, cementiri
Nov. A les quatre.
Carear Crasellaa Vas!" de 13
•Iys. Llibreteria, 12. segon, celada

llores, cantonada a Sicilia, el paleta
Jeep Menas Catea, de 25 anys,
va caure de l'altura d'un tercer pis,
morint a Pacte.
Fon conduit al Dipòsit judicial.

LA PINACOTECA
EXPOIN010 P1RMANENT
Entrada Muro

UN ALTRE ATROPELL
Al Parallel un auto agaie a Ventura Manilla Mirtínea i Ii causes la fractura completa de la tibia i peroné dreea.

Pernee 14. Casa

RUINES
BIOMBOS CLAP

COMENÇAMENT D'INCENDI
A 11.14 botiga del carrer de Mercaders hi hagué un comeucarcent d'incendi. S'avisa als bombees, eh quals
comparegueren instante:llamear. Feren uns {erais a la paret per apagar
uns capa de biga que eremaven, i el
loe feu apagat de seguida.
UN HOME MORT PEL TREN
Entre eh carrera de Vilanova i Entren, un dele trens dé II. S. i A.
arrolla un heme, matant-lo. i tallantli les carnes. El sereno el trobä mort
i sie se sap qui ir. penase no se li
triaba cap deeument.

Abel maten suarda condicicealment
l'admissid den secretaria Pi ?drena.
Vilovi i Vilanavo de Bellpuig, i del
funcionari municipal senyor Bover, de
Manen
.•
Desudo resolgué el Consell diversen
consultes respecte al dret (Podadura dé

diremos funcionaria.
Saprovaren després les , baixes per
mataltin del 5 , senyors Bayis i Poblet,
seeretaris ae Vieh i Seralli del Come
tat. respectivament: sestees seRicittirl
del senyor Martí de Capaba/e, acordi
reconaixer el dret que li assisteix dc
entrar els subsidis per malaltia: i es
deroga el dret a la percepció ele subsi-

die del senyor Bonsfills, de Rellinis.
El secretad dona cornee de l'estat
de recaptaci6 de qunte4. donant-se'n
per assabentat el Censen.
Despeas secerdi que els afilíate trametin, el primer mes de cada exercici
econdenic, certificat acreditada de crin
eoutinuen exercint el càrrec.
Co 1112417117Itnt .4 VI/11de 5C4 der
Reglatnert de la alutuslitat e'acordà
alai mateix que les quotee previstas ea
aquest article per ala afiliare mejor%
de 65 anys esdevinguin a comptar
des del mas segiient al mes en /Di
compleixin aquella edat.
Einalment es dcet é comete dama proy-telele, subscrita pele senyors Parda,
Casen§ i Canudss, referent a jubilada,
dele funcienaris tnunicipals.

EL. PAPEN DE FUMAR
Pastilles Laxants Prats
MES CONFLICTES FAMILIARi
Al arer de Botella. Gregori Ber• güa Pueyo es batan amb el seu gerusA Temas. renegar. i va rebre
cop d'erte-ailler. eme Ii causi una ferida a l'occipuci.

RESTAURANT BOYAL
8.16 de Ti
rada din te dansant de 5 a dos
quarts de 8, i dinar • ¡'americana, de 9 a HA
ENTREBANCANT LA TASCA
DELS LLACERS
Al carter de Guillen/ Ten
(Sant Gervasi) feo agafa t Llibert Asemejo Sänchez. perqu
destorbava la tasen dels Hacen
muniripals quan bregaven per
agafar un gos que anava sense
morrid. S'abraonä ami, un dels
Ilaters i l'insultä escandalosament.
EN ATROPELL A L'AUTORTTAT
El guardia urait Juli Gil, estant de servei .a l'entrada del
Paeseig de Gräria, foil atropeIllat per un auto i Ii (a1.15. 11 tontv g ione al cap i al lInvi superior. El rofer fou acompanyat a
la belegaaló.
UN GUARDIA FERIT
A dos quarts de atoo del ves-

la casa

pre ha estat auxiliat. a
de soenreos dcl Paaeeta de Co-

as el que bares d'usar per la
cesa exceilent qualitat.
LA FEDERACIO GRAFICA
Ha retar ala:aliada al ceder del
Pea de la Creu, 14, primer, U biblioteca que les Seccions de la F. G. E. o
Barcelona posen a disposició dele trebraladors grilles, en la qual tata cls
dies. de sis a vuit, i els diumenges,
elan.az, a una trebaran llibres instruci resistes i periedies sindicals i
técnica facilitats per les organitzacions
obreres d'al:res paises% *Hades , casi
la Federada, a la Internacional Sindical d'Amsterdam.

Fumadora! L'abeis del tabac
us producir dolor a la gola. tos
i afonis. Alleujament räpid anda

lee Pastilles Bertran. Venda:

Junquerea, 1 1, i farmàcies ben

ustortides.
LA CREU ROJA FRANCESA
El Comité de Barcelona de la Creta
Roja Francesa (Union des Ferrones de
France) ha organittat a benzfici de
restnentada entitat. un lluit hall que.
es celebraré a l'Hotel Rita dissabte
que ve. a les deu de la nit, continuant
obert al Consolar General de França
al Cerda Francés i al mateix Hotel
el despatx dele ccrresponents tiquets.

a, Non. A les tres.
Maria Puig Mas, de 7 0 suya, Ro.
sdor. A cementiri Nou. A les qua-

lomb. el attlardia Pera Marín Sala. que preaentaaa (m'idea tal
pearte id 't” , i magolarnent, produits ver hnver calgut att haixise d'un autaninibus.
—• -

Trinitat Llurba Tadeo, de 6 anys,
?,ssal, 16, cementiri Nou. A les dues.

mulas

Mariana Riutort Santisteire, de 83
ata. Sant Telas, 87.A les quatre.
Pau Serra Gabaldä, de 70 anta.
etnocracia. 215, cementiri ,le Sant
Hirma. A les quatre.

vENIT111 BU 004810
i denotes unte de totes oletees. Preu Cli, Taller*. núen

L'ASSOCIACIO DE PESSEBRISTES
El saló lactes del Colleg: Cant-

LA SOCIETAT MEDICO-EARMA-

tal s'ompli de distinga:je coacurrinda
que el passia diumenge va aaat • a la
feble urganitzada per l'As,7...neció de

CEUTICA
La Societat Mi:dico-1-%rmaciutica

dels Santo Castne i Dandi celebrara

1 CAMISERIA
SANS

la junta general reglameeteria del present curs dijous, dia /4 del q ue sena
a les set de la tarda, al seu local social, Talarla 15, baixos, Foment de
Cultura.

lAtenci6!

Boquer i a, 32
Eran assenil en corbetas

LLAUNERS I LAMPISTES: La millor LAMPARA

PER SOLDAR, garantida.

Dipositari OANIALO, narrar

Roger de Llúria, núm. 9.
FUNERALS
N'Alfone de Chopitea. Morí el pri,.er del corrent. Aval, a les deu, a
.tant Vicens de Sarrie.
N'Angel Boixader i Clarä. Morí
del corrent. Jvui, a les deu,
Dominico.
Na Leonor Mas i Argemín Cau,
v ida./ d'En Ramon Noguera i Calabaschs. Mori el dia 16 de gener.
a des quarts d'onze, a la Ca'1 da 3

Caritat.
Carme Badia i Coll, vídua d'En
inett Segué. i Ftamoneda. Morí el
r!', 3 de iebrer. Avui, a les deu, als
fartrelites.
•
Ea Manuel Blanquet i Pujad«.
de
Na

Iteri e! dia 32 de gener. Avui, a dos
(Nazis d'onze, a Pompeia.

N'Adela Guille i Moren de Pla4.13.2- Morí el dia 3 del cetrera
Ar ta. a les deu, a la Concepcib.
:be TI7S,1

niegas

ENCARA ELS GOSSOS
a Al turnar da Ripoll murga% Xr sea la ;asa Mena Otee% letrinas, in saya, que en
415120 5 del mataia correr.
.41bn811111011110111.0111
._
KC IDENT 015L TIMALL
UN ROM/ MORT

-
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TERO PARK
Es treballa activar/len: per arreglar

aquests agradables jardäns en vista a
la prepara temperada. Es restaren toses les installaciona de les diverses
atraccione. suprimint totes aquelles que
ni guardia relació amb la importancia del parc; s'hi inetallen joes d'algua !luminosos i especialmera el notabilirsim horticultor Fa Josep Prats
eeta prescedint a l'arranjament, peda i
sets cultiu d'arbres. parterre i flors
q ue amb tanta abundancia adornen el
Taró. a l'objecte que aquest no solament recobri sind que vegi augmentat

el just renom que li d6na d'ésser un
dels mis atractius jardins d'Espanya.

A les cales dele s'ayes es bou
Chasis-Soes, etiqueta moda, eec.

PURE PERMANYER

el mes «in substituta esa •
lactänoia materna

Pessebriges dt Burcelonzt, a

«fa j.111 0411.24.

COMISSIO PROVINCIAL
La Ceo:lisie provincial ha despee:E
els settients atan:Wat
Ennecie de subbasta soNicioada Per
l'Aheleasen de Castellvell i Vilar per
a l'adquisid6 d'un pon destinit al provetee d'aisles de le pob'anó
Estennici6 de out:Insta i contra sdliana per FAjuntannat d'aquesta
tat per a matra/dar amb la Campal"
Radiad da TraMee les obten

LA MUTUALITAT DE SECREI FUNCIONARIS MineC1PALS DE CATALUNYA
He Intenso serió el Consell de **ni de la Mutualitat de Secretaria' i
Poscienerie ldtasicipale de Cable%
nuallaame witeetsadd de l'Aviial Pilas da la Generalitst.
S'aborde l'adoenid adjetive e la yo de b Etaibliea Arpad», e
orrer deliellied al 'Wad*
dita )ntiolitst dele assettaris de be
.
ele de Sustillen, Paleo, Vimbre, "AL 'Y:Mueca.
01140. Calledia Ligimiener•KLio
ASWIlise Palee ,Fir
duadeuebi irleattrertz,.*
Free»,
TARIS

e

• odiebtle

Mor etilledt
Mdlidoi 41710910‘11

de pit o de pretera infincia, les ear-

Informe al governadnr sobre el re-

metin deixar - los a cesa. peden durlos en la seva companyia i tenir-los
collecats eh besada i eadiretee dis-

cumstimeies deis quals no els per-

cura interpolar per N'Antoni Fiera
Jané, direc or gerent de la S. A.
Formen d'Obres i construceions. canea record de l'Ajuntament
thrtat pel qual lexigeix a la dita sa-

posats a Infecte per visilitr-los i teme
donar-leo el pit durant la seseó de
ti-Watt!.
5. artifitaatst aquest sefardí ha de

cie at el pagament l'arbitri dinaperdió de vais.
Informe al governador sobre la instercia de Na Camila I Na E'issa Casas i foyer, cintra record de l'Ajantarnent d'aquesta ciutat. exigia'-los
el pagamcnt de t.43257 pessetes en
concepte d'arbitri sobre obertura d'establiment, i en la qual s'interessa la
recerea de l'expedient a l'efecte instruit.

teair-se especial cura d'evi ar sorolls,
batalles i tota ciaste e molasties. devent atendre's í acatar•se les disposicions de conducta i ordre que e, donin
per maje delapersonal del Most.

6. La prestació d'aquest servei
absolutament voluntari i diserecir.wl
per part del Mera de Pietat. podala
la Direcció general concedir-lo o denegar-lo amb absoluta Ifibertat. sial
cotn trobsntse tambi facultada per
retirar en quaheaol mnment tota autoritració concedida.

El professor de l'Institut Catalä
de Sords - muts. N'Emili Tortosa Girones, donara una conferencia prietica de di, ulgaci6 de rensenyament
oral de sords-muts, al Centre Obrer
de .Nostra Dona del Carme, a les
quatre de la tarda de diumenge vinent, CiTa 17, al carrer del Carme, to7.

UN

FUNCIO DRAMATICA CATALANA' .
•
Dese dimeeres, a dos quinte di deu
del ,e5 P re , tindri une al Conservaron del Licett una representaei6 de l'interessant drama elt tres actes i en ven,
del malaguanyat autor dramätic Frederic Soler, titulat 'La tren de la

PURE PERMANYER

Dema. divendres. dia 15. a les -le
de la tarde. e l'Escola dinienneres
del Monteras de Santa Madrona. Baixa de Sant Pere. t. 3 i 5. tindrà lloc
la quarta conferencia de les organitredes per l'Instaut de la Dona que
Treballa essent la d'aquest mes a arree del doctor Jacint Vilardell. desenrotllant Viateressant tema "Fisiolofria de la digestió-.
Donat el 1 de divulgació cientilica
¿'aquestes conitrincies, l'assistincia és

r

Sijdr
vele
de la frittage de la tibia des
ta contiski al enmiele entierre.
• L'esposa del sosten particular vine
En Ilkinel García Marsella, ha infante feliçment nna formase *Se
L'enhorabona.

magia".

ATROPELL
Ahir, a les sis de la tarda. a la
Granda Diagonal cantonada 4 Cacanon. Pantotrabil B in549 va atropellar la noia Maria Blasco Santos,
de 13 anys, que viu al carrer de Gelabert Cementa 36, segon. Fou an-

PROGR I RA. vERIVENT
EITRAORPINA31

Tassa are plat per a llet,
d'1'25 premie: cada una. a p,•••
a mas!, dea de 7 .50 peesetes
nomää a Ies valiettorlea.
Lluis Mglada, de la Rambla de
Ice Flore. 8, i Ronda de Sant
Antoni. 5.

MENOS

.

12

I

TERMII I

JOSEP PUL I PUJOL
5105
Vergar». 5

El vinent (tintines a l'aristoerig ir Kursaal. 'estrenara un
programa abeolutarn e nt excluein de la C/132 Gaumont, el
'qual tindrà per linee les dues
arrasen-innata peallculea "AMmala... oorn ele hornea", parbdin d'un drama. interpretat per
tota mena d'animalets. i la delieinaa crimkelia. di la genial
Norma Taimada., « La Prime.
seta del pernil".
E! pilblic que concorre assíduament a aquest afavorit
esel está. d'enhorabona.

El miller aliment per a nens.
Ideal en apoca de ereirenca per
la seva (dril digeeti6 i pel seu
poder nutritiu. Altrament esta
indice per als matan!' de l'estörnac i (qu' ya iescents de malalfies grata. Dr venda al Centres d'espeeifirs i als colmados.
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EL LLIT DE METALL
A L- , ik BAST

a

o

DE

TOTES LES FORTUNES

UNICA AL MON QUE TE MUNTAT EL NEGOCI
EN AQUESTA FORMA
12 MESOS TEMEN(
De la casa da Une-

" Wennberg
dandis. Dieatets:
ostras

CORAT DEL CERCLE

EQUESTRE

-El Motu Pietat de la Verge de
l'Esperança, organisme de préstecs so-

bre penyores de la Caixa de Pensions
per a la Vellera i d'Orilleis, ha (-atablen en les setas DiPositaries d'objectes empenyerats. una sala destinada
a les mäquines per a emir daixades
en penyora de préstecs o empenyoramente realitrats.
En vitaut de la aova relOamentacha
del Mont de Pieut de l'Esperança,
les dones que tenen empenyorades maquines per a cosir poden sollicitar auto_
ritració per treballar en les esmentades mäquinee. d'acord atnIs les condicions aegüents:
2. Les esmentades clanes han d'efectuar el treball en la corresponent sala
deS Mont, i en el lloc en qui la Direacia disposi que es trotan installadei
lee seves mäquines.

2 Solament pcdeu
durant
les llores reglamentarles, que són
neu a latee del tullí i de tres a sis da
la tarda, deis dies feiners.
3. Les dones que utilitzen aquast
bendici no paguen quantitat de cala
meras per aletee-se d'un servei benéfic'
que e. Marc de Picar presta gratuitarnent.
a. Les dones que tenen liEs petits,

A

Tel.

El.!; PROJECTES PER AL DE-

completament

Balones, 90, ral., Primera.

En el saló central del Palau de Selles Arts i a les sales de la planta
baixa de l'edifici Sala començat a :estallar l'exposició dele projectes presentar, al concurs convocar pel Cercle
Eqiiesrre, per a la, installació i decroració del sea neu local social que ha
bastit al Passeig de Gricia.
La comissió artística del Cacle, amb
el seta president, mayor Albert Rossinyol, salan constituía en sessió permanent, disposant la anatallació dels
projectes presentats, molts del quals
san de veritable importancia artística.
La inauguradas d'aquesta exposició
projectes se celebran el proPer diumenge. dia 17. i a l'esmentat acte seran convidades les autoritats i la

UNO, Olt 15. SEGON DIA CE PRESENTS SORPRESA
Tots els cherna seran obsequiats ami, un interessant
SENT-SORPRZSA, nomds que feria . una compra do CINC

PESASTE&

altillaU, ad
TILO'« 472 0.

5. Be Martorell-Vidal Onadras
IIINVIL1 o. Rdleitt1181117 a 1401118:11.1

PERFUNIERIA

0081E8TIBLES

PINTURES

DROGUEll

SOLERi TORRA G.,2'1's

Prensa.

BANQUERS

INTERESSANT PER ALS V7.1NS
D E SARRIA I LA DINANOVA

RAMBLA DEIS ESTUDIS, 13. à BONSUCCES, I

Per tal que els veías de Sarria i
Bonanova puguin dipositar eerrespondencia fina mis tard que fin!, 2.ta,
l'administrador princ:pal de Correus
ha disposat que la dipositada en ele
bussons establerts en els tres estancs
.
de Sarriä sigui reeolhda a les 2030.
i la del que existeix al carrer de Sant
Gervasi, 91 (Bonanovi), a les 21, essent tota la correspondencia concluida
directament a l'Administració gritad-

VALORS - CUPONS - GIRS CANVI

Negociem el cupó del DEUTE AMORTIMBLE 5 per 100
venciment 15 de lebrer

551.
Nu tossiu mas. V EA Ni
Preneu pastillas
TRES RALS 0111584

IANC DE BARCELONA

LAVABOS.BANYERE
ESCALFADO

RS

BIDETS-DUTXES, etc

la ti cal

"Schola Cantorum" de Sant MigCI Arcingel. sota la direcció del
mesare N'Antoni Pires Moya, va donar gran relleu, casete xardormarnent
aplaudirles totes les carnees de cana.
ter popular tiadaleac que va interpretar, havent-ne de repetir algunes.
Despees de. llegida la Mamaria pel
socretari, el re verend doctor Dista
Guardict va dirigir a l'auditnri la sena
autoritrada paraula, explicant l'origen
i finalitat del "Pessebre". adre.:.‘at
una sentida salutaeió al venerable artista que presidia, En Migue! Tusauelles i un record a la memada del
difunt primer president de "I'Associacaí. doctor Carel. Tot segun e va
fer el repart , eneat ele premie del Contra e ptiblk infantil de ansiaste, romencant pels tres diplomes d'honor
atorgats als nene Jasep 31 . Sala. Erancrec Olivé i F. i E. Badia. continuant
els de menor categoria fine un total
de 86 premiers. El president de l'Assedada. En Jeta" A. Mida va donar
ancles a sets aquella que han contrahit a naif de la feeta, de la qual
en guardaran bell record tots el. que
hi concorregueren.
g I ret Ce l'arome:

municipal :noveno "Estudi de

fid

I

•
=--"-

Aquest Banc a la seva Central i a la
Sueursal número 1, continua realitzant les
operacions de Compra i Venda de Valors,
Renovacions, Conversions, Canvis, Agrogació de Fulles de cupons i Revisió de !lis. tes d'amortitwions.
Admeten dipòsits i tota riiena de valors

MERCAT DE LLOTJA
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Gran *aire del LACEE

Avui, 45 de propietat i abo_nament, a dos calarte de deu. Sean, fundió per te Companyia
Nacional Txecoslovaea. Sesera
representació de l'apere ehmica
en tres actea, de Smetana, La
Diasable,
miela
ció a hendir' •elels empleat s
pernaaneate, pretere, aromodadote i taquillera dalqueet Gran
Tetare. Primera representació
de Trletan I lealda. Mestre director. Felix Weintgartner i
• prenent-hi part els celebres ar»sea afaffgren, llalla. Embutiera Groene 11, alanowarda

• Teatre Catalä Romea
TeMton 3100 A

:

VII. El rastoll eneantal;
:VIII. La pabeeesa i i1 pato;
-IX. Outin et gat miola... X. La
mer rarlA a TecalaPails a. Nardo'roana apleadiMe,ras a fautor i
-als artistes interpretadors. Nit,
ruétiCatailaaist a :
LA •ARQUESETA QUE NO
TE
demait. tarda. per última Macada

.111PARE

preu popular. ,Itia ilustre
Itt ldit d'En Rod6.-Diumenge. a
_cine gparts de quatre. La fa- Mena rondalla La Ventanees. .1
:dos quarts de sis. el formidable
r.iait Una vestida ara e in pus2 tor... Es deepatva a comp.a_
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Cabailé

Gran companyia de sarsua.
la i opereta, primer actor l

director.

Ramon Pefia
Avui, dijam, tarda:

BENAMOR
!SILno hi ha -funció, por

-04444*******44~44*.s.
Teatre Nevetats
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CATORTIII

A,urigermate

Distingas baile ae mascares.

-segon de la serie per al pre_
im ajeeabte, SO de febrer:

BALL ROSA

•

TEATRE eivaL.4 »tela
nll. La Marqueseta que
no sap que U. Es despalaen
eals: Gepolleria t'ah, Hospital,
núm. II. i ttelloigaria Millor,
Davallada de.la Presa, 8.
Arm.

el.11404+114444444n1ffle114e
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mut:
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Butaca, 1 peaseta; mitrada,

4'40 peaseteo

cine, matinée de moda popular:

LA INDIORITA DEL PIJAMA
Nit. a les den, moda l'electa .
popular: Loe bailo* d• sol.
n Divendree, nit, runfla mn 1
honor i henetici de la ari- g
a mera actriu Agleila Pie« 1a.
? darte: Reposició de la co.

media en bala actea.
. LA 0111011 Oil DATO
i estrena del monbleg
VAYA USA MOCEE
i
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Orna Teatre Cada) 1
Gran Cinema Bohèmia
1 Avul. Miaus. tarde t las, grao.
programes. Eine estrenes' LPs 111certfers Imanaste! *mueco ese
sea emteentat; el
Me arar
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nil; la pu comete Le tinquen.
IWIntruila, per iandle Ponla*, 1
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?m
er II per-

50.

vaaeas~e~reame.

Conmempla Metal del
Teatre Eepanyol, de Madrid

Moje/mental - Pede&
Waltyria

-Primer actor:

RICARD CALVO
Primera actriu:

.EMPAR MARTI
Un altre -primer actor:

/veza. Miaus. terd a dos quarts
eale. oakeleal taillttee. Mentes,

EMILI PORTES

004A PRAINDEQUITA

Avni, dijeus, tarde. a mi
quart de Sis. el cederte

EMU Peed rel i artenent. ft etalLs

Ver
cartells. MI., a lee deu, l'obre (VeXit

drama en tres actea, en

0044 FRANCISQUITA

vers. -de Pere Galderan de
la Barca, arranjament de

e

Crraeló entintada de r pela entinte. :Veme alelo, Pilar Veintes,
Pineda. Valle», ereza. Pilaren,
Navarro. @I:. Illvendres n11, estrena sen›acional de II serme
'
la en
tres artes, de Sesee Romos Mar.
Im 1 e neetre ttueetero,
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Ce rifa 'aloa.

EL:ALCALDE DE 1111.01111111
Nit. a un quart d'onze. El
poema dramatie en cinc se Ien. en vers, de Pere
deten de la Barca, refosa
per taI Im. Moor.
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Dorna, divendres. tarda.
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Elsen-ro, ea el,' Inn-rprels, na.
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moquita, interpretan: per primera
serena cl paper "Don Mallas"
l'enmelar artista inu Gorge Nil:
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TEATRE APOLO
Avui, eli jopa, farda , a dos
imarls de rifle Mallado de
moda. La piechaa
II1Cs kait
en tres iicles.
del mestre DiNlee, El
Loador, per Lleasa Vela, Mime
Zabarto, (teten', cte. Nit. a
dos quarts de ami: clama
almea. 1. La lotee de Meregle. Couplete per 1316,16

eerieests

Magnifico filme i lee grana
estrelles da varietats.
Mons. tarda, a dos
quarls eine. NO. a les
deu. Projecció d'intime osants i notables pettleules. Exil del notable ma-
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OtenpanyIe Olbert

Anal, finas, estrenes: Le tertulia
grartintio• V t lt-t mesen; 11

M'astro glo la gramola; Amor do
1 ave•olt. 1 Merina, La pemearnai
IM. >Maui. dificil.
DiuMenge. rail: 4.5 torearga ~IN»
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eue. limpiad 5 St. Paul

Menead de metes Incidentes que son correalta 1 provoquen
la meada Ie oraptiona poden ler-ne fatal persono de pa
avala dedicada, ama atirantar crema despee de l'aplicacid.

Verted,

acoto Detenida el pe! Mole, penetra fine la ese" i tee

sitrded. astielleit alta tea lapida depilada atenuada.
Tres mimas d'apbkatie son suficiente per a oblindre la
eatituda del importo pel mole/.
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MALALTIES SaCigElltd

anoto« Preparat per quienes asgan al memo descollad-

ganas de la donaba ~terna 1 momean per el cos medie
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botigues, per no tasan- mide.
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Repede-Tapinerlae35, Primer.

FILL DE PAUL IZABAL

LIQUIUACIO VERITAT

k.,e
C as a
, is a. les
efierserp-cT feo-

NINIt atta tilaNt

ORQUESTRINA
•errefflukerä. Ooneraetwe

SALA /EOLIAN

MADRID: PRWA, 2

maaaawarmallasHiaeaualiaaaanallalla

'EL DEPILATORI

per a tismatti Unen. be-

'Vigilen la dala d'estrena de
Cetiquilta *nieta de 'lee
l'obra mes gran del petit

110111eveed9444.8 .. oo4-11-5,a4:45+5

eaRce LONA: OIPPOPL, _A II?

«11444•01444114•1444+114~

COUSEIT
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PILAR ALONSO
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Gran companyia de sanada.
Dha.:ció escnica, Leopold Gil.
Primera actas i erectora, Forjan Vsliejo i Curies Berna.
Mestres directas i .concertadora, Julia Vivas i lanrea
Riva
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