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LA SITUACIÓ D'ALEMANYA

r0111111 1 L'INTLECTIIIL
Decantant els ttlls de la política. terna desplaent i rehiló.% a
considerEm un moment els dos factors esmentats
que aquests darrers anys han viscut a casa nostra en un alluIt s ,inient totalment injustificat i que sap si, en algun cas indiviemmetzinat per la rancúnia.
No volem esbrinar, que prnu ho trobaríem, qui ha Estat el
it d'aquest simientes i quina finalitat es proposava: no es
avui de fer retrets, sinó de procurar amb tot l'esforç pos5 • 11'e la desaparició de les malicies i la unió de tots els fills de la
t3rra. Consti, nomes, que la culpa no és d'una sola banda: si
hagut obrers i menadors d'obrers que han menyspreat equi.
voadament l'intellectual com un ésser vagabund i inútil, hi ha
hagut intellectual que, cenyint-se senyorívolament la túnica, ha
iIefu git la companyia dels obrers allegara la superbiosa raó que
• n tuf d'oli".
al que això s'acabi. 1, venturosament. l'ocasió no pot ésser
propicia. La maltutranett comú sol ajuntar els homes, i mes
d'una vegada hem vist acabadEs les renyines entre germans a
l'espona del llit on el pare jau mort o moribund. Molts treballadors comencen de conèixer Ilur equivocació, molt intellectuals
csmencen de rectificar Ilur conducta d'indiferència, si méc no,
Savant Els problemes vitals que neguitegen la classe proletäria.
En serà permès de dir que qui mes ha contribuit a elaborar sir.ciosament aquesta reconciliació incipient ha estat la dissolta
Mancomunitat? Mentre alguns obrers la titllaven de burgesa o
davant les reivindicacions llurs, sense considerar
yrou que tenia les mans Iligades per intervenir-hi, ella, amanil'ida i tot, creava l'Escota del Treball, on centenars d'obrers han
slut una instrucció professional i una cultura humanística,
s'han pogut convéncer de la valor positiva de la cièrcia, on
son palpat com la competencia professional ajudava més que
l'agitació soeieteria a la defensa de Hurs drets. on, per fi, han
issit conviure la flor deis nostres intellectuals i la flor dels
obrers, entenent-se mútuament i acabant per estimar.
No és possible que en el futur desplegament de la qüestió
social a casa nostra deixi d'influir-hi aquesta convivencia d'alguns anys que ha polit espiritualment i professionalment el mi er dels nostres obrers i ha donat un sentit mes hurnanivol a
part que més selecta dels nostres estudiosos, els quals potser
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a que de vegades s'havien sentit punyits per l'orgull horacia
lel mertyspren pel vulgar.
Es a aquests elements que el tracte perllongat ha Ilegat amb
mutual simpatia que pertoca la gran corneen de desfer l'obra de
-enemic i arrabasar la cogUla sembrada per ell en el camp
la Patria. Els "meneurs" obreristes inspiraven a l'obrer l'odi
treball intellectual, duts potser per actual instint subconscient
e,ue ene fa entrellucar on és l'enemic. La cultura ja cabria quina
-ignPficaci6 ha tingut sempre entre nosaltres.
Però l'obra de la incultura pasea i l'obra de la cultura
-esta. L'obrer ha començat de copeixer, i mes ho coneixerà, com
neeeseari l'ajut de Pintellectital, Cont en tota mena de Iluita
la victòria rail en definitiva de la banda on hi ha la intolligúnla com és efímera tolo millora mat/rial que an trola per are'ar un terreny assaonat per la moralitat i la cultura profesr.'onal i humana. L'intellectual, que maltee vegades ée tan obrer
am el teixidor o el metallúrgie, coman-adra que cense un pole humil la seva obra cauria en l'areny de la més absoluta cixorquia, que una cultura que no troba un ressò de multitud no pot
esdevenir nacional, i que moltes vegades el mateix interès propi
ei dure a unir-se ami) els treballadors, la causa dele guí s sera
igualment la seva.
Aprofitem avaramcnt en laborar per la solidaritat del
i la intelligéncia les llargues hores foreades de dejuni po-

litie.

AMISISIMMINS

F-ull de

dictan i

.:1fONOLEG DE 1.71031E QUE.
VOL DORMIR VUIT ¡(ORES
mica de mal de cap. cruixi-

de carnes, coissor als ulls. Que
? Un començament de grip?
.,inic meu. Es que anit passada
diar al teatre i la nit abans tamdOS diei 11111C ficat hit
dues i mise Ilevat a quarts de

Iti ha gent ente anda poqucs hoson en té prou; jo, no. He de
; mes de vuit hores per gaudir
,ierfecte equilibri.
• que no faig una hecaina en hadinat? Fuig! De cap manera.
ha, cosa que cm destaroti mis.
Ji:erra la tarda.
e que nu deixo d'altar al futre,
prou d'altar-1th Aquestes mts
res l'interés lia estat més fort
' me y a prudencia habitual. Heu's
que hi he anat. No m'atra, mes. Llorar; bareeloni. el Inés
(1,1 món, ha convertit cl teatre
diversió extraordinària i catas:
Cal resignar-se. Només la
' teilt ociosa que pot dormir I ill3 a les
del rumí pot anar al teatre
angUnia. Un dependent, en fundo an, un professknal o una senyora de
casa que vol presenc!ar com els
in fants es lleven per anar al collegi
o com les minyones comencen la tasca
,aalutina, ha d'evitar el teatre corn un
e lement pertorhador.
No exagero. Totes les persones que
tenen el costum—tan europeu, tan enr aonat—lanar cada dia a cornéldia,
(6n gent que l'endemà no té cap obiiguió peremptòria. o gent que es juga
salut sense com va ni com costa.
errtanyo a l'una clame ni a la! tea.
Una carrmanya per posar Morad

harreloni d'acord amb la higiene i amb

Fera inútil. Se n'han
fet multes, de campanyes; tothom

el seny natural?

comprin que plegant els magatzems
i desamen' a les set, no bi ha cap
ine envenient per que els espectacles
Comencin a tres quarts de note I acabin abans de mitja nit. Entitats seoagrupador« professionals,

han votat a favor daquesta
Aleuns governadors, tant de l'estament civil com del brat mutar, han
dit que aquesta solució hacia de prevaler... Pcró, ara hi corro. No solament eli espectacles comencen encara
a les den. sinó que hi ha una marcada
tendencia a retardar. Si per alzar una
cortina s'alca exactament a llora
anunciarla, sim innombrables el; senyors i senyorer toca-tardan; que pertorhen la representaciO amb llar arribada sorollosa.
Mal simptoma. tot plegat. Hora pot
sospitar que som u:1 poble desmanegat,
que no aconsegueix ordenar les seves
ocupacions i els SC113 l'emes. No es
estrany que ene esdevinguin mis desastres.

Carles Soldevila

Converses filo-

lògiques
Amb pocs dies de diferencia havem
cist usats els dos mots qceilrIs i r..enr
traduint els dos mots cspanyols d'ori.
gen àrab quilates i rehenes. Els (los
mote àrabs que han donat aquesta dos
mots espanyols, forro certament manllevats també pel catalä, per ii prenenthi una altra forma.
El primer conservà la r originaria,
que el castcllä canviä ct I: el mot catala corresponent a l'espanyol
no es quila sinó (mirar, aml, la r que
retrobem en l'Itali à earats i co el frunces coral.
Quant al segelt, la seva forma catalana no is reell, plural 'yen:, sitió
recita. plural recites. Pecó per designar la "persona lliurada a l'enemic
amb qui hom tracta, com a garantia
dc compliment", el català posseia Un
abre mot que creiem preferible: os.
'afee. lorisen Ilall, corresponent al
francés antic colega (avul otoge) i a

nene

°guille.

P. l'abre
it

BERLIN,

¡per.

Fa mes de dos meses que la
moneda alemanya está. eslabilitsactin El mirarle, com hem
l'ha realitzat. el rentenmaro. El nutre papen no es mou
(le 42 bilions. El renten-mare
s'aguanta a l'interior d'Alemanya, per?, sembla que ha començat a 'sainar a les Borses
estrangeres. Teta crisi de canvi és una crisi de tionfirmlia.
Confiança . en que no hi haura
més que l'influid legal i permesa, confiança en que regidlihri del pressupost es un fet
Pos Silide • La balan del frene, que
tant preocupa a França. es deguita. principalment, al fet que
cl pressupost francés es troba
cada dia raes carregat i desequilibrat. França eseriu cada
any. al eorneneament deis sena
ingressoS, xifra hipotética que
Alernanya banda de pagar en
conceple de reparad/1ns. Sobre
aquesta xifra, quo ií, ro m diem,
) t ipotética. Franca destina
part dels seus ingressos a la
reennstrucei6 de les regions
cievastodes, Ni Anglaterra ni
Italia esicritien en els seus eapite& ifingressos el que ele

•111p001M1)

per eent, seria
una cesa natural. Essent, però,
les xifres d'una epoca en qué
la moneda ha estat estabilitzada, en que la vida ha batut el
record (le cara i en que les dificultats industrials no eren tan
forle com avul, resulten in-

cent cinquanta

ilen Alemanya. perquè aixti és

quietants.
De que depèn aquest fet? Del
problema fiscal, evidentment/
Perquè el lector pugui tenir una
idea de la manera de pensar de

es classes riques alemanyes
davant del problema fiscal, copiarem unes ratlles d'un &numera recent, ext raí/Minarlament caracterislit, del programa de les reivindiencions econòmiques del Corlee)) d'Administracid del Rentenbank. En el
Rentenbank , organismo bancari
creat per emetre el renten-mare
hi contribueixen les personalitate nués feries i preetigioses
de l'agricultura, 'la indústria,
el contera i la banca alemanya.
Entre les reivindica/done que
demanen aquests elements figura en primer lloc la "supressiri
de lote els impostos que sein un
obstacle a la producció". Acinesla frase és moit generiea, pera
cts facilment comprensible, donada la profttsid (l'informa-

Por de la !luna.
El renten-maro, dones. comenea de trontollar. Ja veurem
el que passa nitursIs dies silocessins, però el fit As que si
no ve un mirarte l'enfonsament
d'aquesta moneda es un rer cantal. previst i eatalo gat, llena es_
erll remites voeades que la si1 inri' !norte/Aria es planleja
A lema ti ya iin eI3 mal eixos termes, vez c amb mAs gravelat.
que a rItissia• El renten -mare,
que no es mes que el marc número do s , f'.1 el mateic papel'
<l'Ir el rutile 1921, que 5 rl
nfimern dos. Els russos tenon encera ./sin rublo ndmero
tren, i. si Driel na hi posa remet.

canas econAmiques que porten

veurern

interior., han fet naufragar tole: les templa ¡VOS per posar un
m post sobre el ea rhs, han, ri_
nnlment. torardeint el projecte
(l'in) post sobre les• gane/teles
produïd es per la haixa del masc.
Parallelani r nt a aquesta llorad, frien l'efensiva contra la
legislació social alemanya, i
juslifieaven ilient que les !Iris
1r1" i la mir orde los s'uiid
ganillo vIs contractes
del treball sOn Iteis antilla(
naln perqué enearMxiin el cost
de produccidi impedeixen l'exportacie i el fer la competencia en ole raen-ate. estrangers.
Al mateix temps. aiiiisstes

mar(' Ilú Ill r`re tren.
que sembla que (1 s dirà goldmarr, o sigui mar(' or.
En l'est abililzaiiiO do Iota

moneda hl entren, eviderilment.
f ns, raolors importanlfssims:
1' Pan ih ti del pressittinst.
prOldP fha fisrat. la obristi.1 de la
balanca com p reial. Diguem
quina manera moleste tres fae_
torsi j;IL,Hrt:
del renten -atare o poilrminfluir
en n/ .sni i enfonsament.
Primer, equilibri del pressupoet. El Tresor alemany llenen
interrnitrntment una nota PKplientiva de Erslat do le .: entrarles i sorlidos rtt un esprit de
temps determina'. La (terrera
nota que han publient (. 13 diaris dina aquesta relaeid entre
l'onze i el vint le drsernler
proppassats, le , diles cifres a
clic inelmsos. En armest espai
detemp, l'Esiat cia collit per lin
valor d.. S;1 miliars de ntiliars
de nutre pasee i isa fet dOsIrIPSOS
miliars
por un valor .lo I
miliars. D.. manera que. en Arrieros rodons, fEstat no ha en_
hert niAs que el 2n pos 100 do
los sovos desvire s i, por 1ani,
Ita lingut min défiiiit del 74 per
ine. Si ique ,., lee cifres fossin
de l'Apoca do renfonsament del
mart. : palier. riave e3. de Utipora
/1 la goal la inostabililat de la
moneda fria impessible el enbramen! .l'impost os porque hi
linda din que el mare PF &pro( lava per un cent i fins per un

La Política
PERSPECTIVES l'OLITIQUES
L'edirerial d'ahir de "El Debaie",

am!' tito( de "Perspectivas talltieas", diss.: rin sobre 1 que rugid pOSsar ni el 1110114i'lli que sigui consulta
el co: electoral.
l'orlan' de ComInnya.

"Cataltifia ofrece su caricter especial, agudizado estos (has, y en ella
los partidos se desenvolvcrim en la
lucha alrededor de sus notas peculiares. no compartidas por otras regiones."
"SOLIDAUN PARER
D/ID ORRERel"
RehdleM del diari «Solidaridad
Obrera":

"La volubilidad es la característica
del populacho: hoy elevan al Dictador al solio. y mama lo arrastraren
por el arroye."

COMENTAR( PERIODISTIC:
El diari "Los Pservinciis", de Va.
lacia. dar, a peefrdrir de la ilisselu.
cid de les Diputoderre:"Una excepción, sin embargo, beeetW

cts dlaris alernanya de In &eta
i sobre tot els me.s ttaicament
rapilalistes, i donada sobre tot
la polli ion económica del Reich,
que es a les mane d'aquestes
rlasses. Ele obetaeles a la pro(lucra', volen dir els obstantes

al capital. i 'Inés coneretament

Eacumulariii del capita/. Sobre aque-dil qiiestid els capitalistes aleinanys tenen idees molt
elares. El :nos de julio] de l'any
passat frien fracassar la Ilei
sobre els ir/ir/netos sureessoris.
El mes de naire, la Dei dels impostos . sobr e la renda. Han fet,
serenen-una qtleatIt1 !aneada la
volunlarieta ! -dele p i nares' jis
tl

classes organitcaven l'enssigr.lgran escila del capital
ritS

alrmany i5 l'estranger. prioriSuissa I
palment als
a Holanda, per sostreure'l del
fise. La -Grizeta del Voss"
deis
nava no fa galre les Ilistrs
flanes d'Amst e rdam que sein
dipósil e de capital
aleranny i que treballen en corn_
binacid amh les Bancales d'amil. Es una Ilisia edineani.

ro Esta!. dones, quo le una
tlasse capit alist a tan esquiva

a nana de pagar, dificil/rima
superare lee difieultals multiplirant ei imposlos que col peixera mes direciamen1 la

elasse mitjana 1 ele obres,.
Aqnrests Ir/mostos taren encar in considerahleinent la vida,
porie aquestes clases, que són
cona una Ilintona expremuda

de hacer, y ésta 'es co favor de la
Mancomunidad Catalana. Allí los quejido s ,1 que han sido hondos. El bisturí del cirujan o tropezó con cuerpo
viviente, con fibra y con nagte. El
document o de los comisario; de la
Mancomunidad manifestand o que
abandonaban sus puestos por una disposición del Gobierno, y en el que
relatan los servicios prestados a ,Cataluila, responden a una verdadera representación del pueblo catalan.”

porque són preetiment insolvente. 'no postran mas donar el
que no tenen. Es pot dir, dones,
i es pot dir percaté is una veritat incorítestable, pesqué es
de sentit coma, que mentre l'econornia telemanya s'orienti en
el senlit d'empobrir artificialment l'Estat i enriquir grassament les classes priiductives,
no seré possible la reforma
monet/tria, i, per tant, organitzar la reconstrucció d'aquest
país . Lti prosperitat del rentenmace, depen, dones, de. la política fiscal.
Perie, el problema fiscal esté
Intimament lligat amb el de la
balare:a eraer/g el. Avui Ale/nansa' importa mes que no pas exporta. Te, per tant, una batanee comercial desfavorable. El comore d'exportació. abans 'tan
floreixenl, de fet avui no existele. .S'Ila fet tot, ;possible
per mantenir les xifres de les
exportacions,.perb no ha reeixit.
S'intente especialment vendre
ciar a l'interior (l'Alemanya per
vendre a bon pian/ ale mercats
estrangers. Una p i lt factors
entren en l'ex pliearid d'aquest

tot: el tost de producen', snobvat per les Ileis socials (vilit
(le
cont rarte m'In(
treball, ennsells
el desgavell moral i material (1-31
pafs que ha rscapsat la rapar ital de treball individual, . ele
precie deis transports, la inseguretat notifica i menetüria,
impostos que inalg rat no ésser
justos són mol? oreseuls.
Perú, mengua int. amtest

dilema mire prosperital collectiva o millor dit en! " ti Prn"peritat t I PIS productors i la

prosperital irtchivichuial, rntre les
les necessitats individuals. no As pes
difleil de preveure de quina manera es resoldre. Alemanya,
pal s de gral .:vi/11HO. governat
per les Beis biológiques mes elementals, es deiantare del cantó
de la prosperaritat nacional . Sacrificare les Ileis sociale. la justicia dels impostos. el be/testar
individual, a la conservara.", dele
raer/sois estrangers, a l'equillbri .le la baritina comercial.
Si Alemanya frohes a l'e s tranger una mira d'aluda. el

necessitats de la naeid i

restahliment dol seu equilibri
eaturreinl seria relativament
fhc il. Por.% no t'al perdre de
la la por quo fa a Anu,laterra i
ale EE. UI'. la concurrencia ate-

manya. Es per aix ni, ett gran
part que agnests alisos han
rontemplat areb ele Y/raer/3 plt

l'enfonsament monetari
d'aquest país.

Ser). dones, aquesta una

qüeetid que .4Iernanya finura de
resoldre per ella sola. i per tant
seran difieils do superar les dificullals que la qüestid !robare.
Per pasear sobre lee Ileis soHale. per esemple, ealdre romper/ les desforme d'organitzacid
de la social-democracia. Caldre
an un mol compt al' amb el
:emps,
i ron] que el renten-marc
d u 1114 que un expedient per
goanyar lomps i la seva eelabilitzarld depen (le la rapidesa
amb (1 1i1. s'arribi a requilibri
del pressupost i de la 1/n1am:a
comercial, no ea! clic que si nn
s'hl arriba repidament la inflaeid erre inevitable i la segona
catlistroie segura.
Josep . Pla

CIENCIA I NATil
En MI nostre país sdn mollea
moltes l es persones que tener).
no diré una gran cultura histórica, però que saben les beenroles de la història, i quatre
oosetes d'en, i parlen d'arquitectura, i es pensen tenir un
eert gust literari, i donen la
seva opinió. i fins Ilegeixen
versos. Aquestes persones, p i Mies, advocats, notara], comerciants, gent de penya i gent
que viu ele renda, no acostumen
en general a terne cap coció
una mica científica, una mica
ordenada de la naturalesa. 1 és
una cosa que, ben mirat, senabla incomprensible, perquè to-

ta persona de mitjana cultura,
menja i heu productes vegetals
animals i minerals, i tota persana d'una cesta posició, algun
cap a l'any i de vegaties una
temporadela procura estar en
contacte directe amb el camp,
la mar i lei muntanyes.
L'home de :indiana cultura.
de vegades no integra la seva
vida amb ceses de pintura o
de literatura, i aquest. borne
sent euriositat, vol adquirir coneixements, vid ticas dinerada
en les converses.
En canvi, va aquest borne a
les seres finques, s'informa del
preu del vi, de si la collita és
bona a (Intenta, de toles les coses utiliteries des del seu punt
de vista preetie, però aquella
fina euriosilat espiritual. aquell
coneixement tan elemental wat
vuIgnin de les coses de la seva hisenda, ai que són pocs
els aropielaris que el perse-

rització científica, segueizest
un danesa de l'altre fets a 11
mirla de l'edat deis nota. EIII
procura que coneguin i
les plantes i els animals, els
monis populars de ceda espe4
eie es mantenen vius en la me4
merla de tothom.
He vist en /les lliibreçies pral,
maniques un reguifzell d'obretf
Sobre la naturadesa, de earheter
amable, amb l'esquer d'uns ni a .
nota ben colorido, . ansb la
utilitaria de protegir
tusa, d'adquirir coneixemente
sobre la naturalesa de les' ?era
res i els conreus, i sobre quing
eón eits amics i els enemics delg
arbres. Aquí Ita gent nomes sap'
que hi he borinots i
nes, i encara hi ha qui cantee
un borinot amb una . ves p a al

gueixen!

Quantes noies sentimenials,
quattt s nois haliga-balagues.
SP . II van un dia d'excursici, i
dicten: "AL que fa bonic!"
quina flor mes preciosa!"
i sún 1)0(11'U:sil-vis PIS que pregunten. els que velen saber el
nom d'aquella flor, i els seus
costuras, i la seva vida, i la
manera de florir i granar. /
lentos le l'any que neix, i les
condicions de clima que ajuden
a la seva vida.
1 qui diu d'una flor, din d'un
arbriss(3, d'una pedra, d'un ocell,
d'un escarabat o d'un esquirol.
I això, aquesta manea de euriosilat, pel que fa referencia
a tot el que siguin ciendes naturals, es un fet gairt13 exclusiti d'aquest país. I dient
ciencies naturals no vull dir
cine les persones nagin de sabor, de cor, titules d ie` classificació, i caracteristique s generiques i esperifiques, amb un
reguitzell de paraules series.
Ros d'això! deixem-ho per
als naturalistes. per als que
s'Id dediquen en cos i enima.
Aqui es limeta simplement. de
la part viva de les coses. sanplentent tenir una nació ordenada de la nostra naturalesa,
de la constitució geológica del
nostre terreny, hola arhres que
s'Id fan i les besties que s'Id
belluguen. 1 no es trarta de
neme teenics, no; es tracia de
les parattles vives i populars
que donen els fills de la terra,

els que guien les andes i poden els arbres i caven les vinyes, a tot el be de Den. animal n I0 los contrades que ele
han vist neixer i els veuran morir.
le1 cs tracia do tot
„ir-ne tambe un cert. eoneixeraen? cientifie. No per fer
pedant. sind per fer-se mes
agradable, mes interessent la
vida. per poder ordenar millor

les idees i finar les coses en

ball d'armes' ri nhiere. Ea copien; un
/requiera:
" i Mi opinión respecto al porvenir

la meta/brin amb ceda arquitectura.
En aquest país, al final dels

estudis de segona ensenyança,
de Espaiia!... ¡Puede dejar de ser
es dóna als xieets un enes d'hisaquel
que
siempre
lo
La
optimista hoy
tòria natural. Pese quin cure
yo
el
sublim'a
scr
de
sido? Habria
i quina histeria natural! Aeospoeta de la prosa para na tener otro
lama a misser una tortura per
empeño que el (12 llevar envindi t en- a la memada, un garbuix de
tre los pliegues (le mi Omita toda la
classificacions i de pasantes
fragancia que despide la mis
que no dinen rea ni interessen
(le las rocas que soñó tui fantasia y
l'anima adoileseent, aeompaque la realidad tiene puesta en este
nyades de la visió desagradainstante al alcance de mi mano; mas
ble de (metro bestiales mal
comerciante, vivo la diaria prosa
soy
GLORIA IGNORADA
dissecades i guatee pedrea alede la realidad de la vida, y desfilan
. UNA
de pote. Aixb, en comptes
"Gasiel", de "La Variguardia". ' te- por mi imag . nacidn todo el progreso rtes
de fer estimar, d'interessar el
Catalunya no
y toda la grandeza (lcl desarrollo del
Sits rad quan dein que
arab da Plus comercio y de la industria de rni pa- noi per les eióneies de la nafa porro naire rom coi
tura, fa l'efeete contrari.
tria."
homes eminenit.
1 aquest ensenyament es l'IICanfessent que ignordvent les eondiAquests dies se tifus fet /nadie 101
nie
que es fa en benefiei d'as
Carriga.
I
senyor
del
Joeions literdries
alter (os. Esa referir» al Jorre
Tiesta euriosilat eientifien tan
el 'more perol,
sei' Garriga i Nogrris, morqwes de Ca- prometen& amenasagradable,
(ata escaient en tata
berles, diputas &round i rendida a la brucord les seres produceirns i Puf persona que rio sigui un sures
goip,
(me
sois
club-,
gre
compartir
el
'lo
presidència de la liferreinunnitar,
En els països una mica mds
iouran.de proporcionar-nos, (III /le:.
eir» reeidr» que el seseo. .Cibeeres le
ronscients, a Anglaterrat, a Aletres
Ilegales,.
de ~retor ide mareo,- censor
manya. a Franca metal:, aquest
•
excels e» sesos amaines deis ifples INIIIN2i11.1111114111•11107 amor a la naturalesa, aquesta
; . 411all de rasni».. "Sec.' mella i olla" i
preocupada científica a Vabast
»Ores »doleos ealdtterisNeS . da les AQUEST NUMERO HA. de tothoin, es fa- de bon prin; »sufres .feetelt Mere..
cipi, 04 desperta en les criatupeter e» leime. '. "As Ves PASSAT PER LA cEN: res quia comencen a pealar 1
Tembiu
+ de Cetohoop e 'stoldr .piddie sale he.
SUIZA MIMAR
1 Regir. Ele I libres da vulga -

una mosca d'ase.
I el fet que en els paisos

Nord i espeeialment a Alemas.
nya, s'imprimeixen obres dl
vulgarització científica, fa mil
fruit insospitat. De vegadess
parlant amb un noi o amb unte
noia, que si a mit, ve sán dea
pendents de comerç, us amera
aquell coneixement clar, pee-4
efe 1 ordenat que (enea de leg
coses de la natura. La manera
com us an o menen un reguita
zell de plantes i com us
(pum les diferencies de les uneg
amb les altres. la manera cena
saben tots els nonos dels ocellg
que carden en les branques
d'un pare públic.
Aquella preneupacid eientfa
rica que dominava a Goethe,
aquell preguntar, agiten eses.
[ir i aquell experimentar, e x
cosa corrent en ITI OUC3 perso.:
nes, de IPS mutis no ho sospf-,
tarieu ni de . Iluny.
L'nä mira ineS de curiositat
per parteile lis gent d'aqui—d'aquesta gent que s'arsrganar.
r;en de eonfondre Ariaxerxes
auch Epaminäpdas, i que no
s'avergottygixen rIce efinfondre
un rtisseltnt eimb una alosa-ras äuttla7'sens dable a un afecte mes Intitn 11F4 nostre paisa tgas.a..ssisistiesig d'acostar-se
nna llit eiretis a la vida del
exI MP. Pesqué les coses no s'estimen ei jte ,ee concluí). 1, a
mes a mea d'albesla part afeeUva, els servida per distren,
re's , per enriquir .31 carnp de
Irils idees, per complicar i aclarir ele pensar/lente. Alzó comal
a tathom, especialment als literals i als arlistes.
Els artlisles (TEctrern Orient,
els arrstes priinititis, lenien un
ennelxemen1 precis d'a» de la
naturalesa que els afeelava més
direelament.
Ara recordo una titula del
Hiotto, on s'hi veu San/ Eranriese prediran! als °Mis. lii ha
!renta o quaranta menes
PCHS, que avui dia cdc poden
distingir i donar nora a rada
un d'ells. porque lote represee-

len esieries vives, ribservades
al natural. N'alela veitre je
(manis pintors craquest pais
saben deis ocells btu <par i a pool

de les coses que en sabia el
Cliotto?
aquesta ignorimeia mis etilp11 gairelte dels proeedimente
pridagógies que luan sofert. La
gen?, en general. hi este hrn
disposada. a la gent lt agradarle
saber aquestes coses. La prova
mis l'exit que han linert aquí.
cena per tot arreu. ele ilihres

del gran entombleg Fahr'. Manquen obres que facin interessant, que (m'in suggestiu l'es.
tudi de la Natura.
Aquest Ilihrel mou que es
din "Els (lee» amiea” i que
vaig fer per encerree de la Mari-

romunitat. ha tingut lambe una
aceeptac:ó que no m'esperava,
i que agraixo de tot cor ale
rimas compatrioles.
Sla de despertar la preocu.
paeld científica. o. si Inés no.
la preootipachl filológica, folklórica o pintoresca de /In natura.
dosel) atarle de Ilag artit

L mune gliTtOn
Oentinuee ele treballa de la
°embala de tientos per ileterol iese la «paella di . ~MI*
d'AtemanYar lbetvelet41
un VINO Oulitsle qua 11411011111*
dele «Mala Idelneare
a

reedialefer.

La Osediadd 0P
la Oambra frasellar be
eet haavnelt
Maui' sedtda
traai
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DEUTES DE L'ESTAT

c.1 „.„

EL FRANC FRANC ES
UNES

I ti
DADES 1)'1NTERES

El trontollanient. idel *Qanvi francés és degut en part a causes administrative:, i en part a causes
d'ordre econòmic.
• Les printeres poden evitar-se. Les
segones cal prevenir-16, pern les
Pateio t otho m, en IIICS o menys influencia.
LA BAIXA DEL CANVI
Un dólar és igual a 518 francs,
paritat or.
El darrer any de la guerra, 0918,
va fer-se la cotització 'unja de 5'45
franco.. Hi hacia, dones, fe en le; coses de Tranca.
Després de l'armistici la baixa del
franc s'exterioritzà.
L'any 191 9 el dólar co pata a un
prett tnig d'n'88 frailes, a 17.21 l'any
1920.'

L'any 1921 el canvi frances guatira en el inercat internacional. • es
paga el dólar al preu mig de 13'49
frailes.
1 des de l'auy 1922 fins el moment
present la depreciació del franc ei(leve UIt cas serios es fa el dólar a
1 404 frailes, a oe franco i a Inés ole
21 franco els anys 1922. 0923 i primers dies de l 'any 1624.
La post-guerra és fatal per a
França. L'ha duta a una depreciad()
monetaria del 8o per cent umb retado') al dólar, la moneda de Inés ca.luta.
Quines són les causes principals?
Una: la política poc previsora dels
seus governants i l'equívoc d'aquests de tailer impuSar una , política de vencedor daniunt cielo veneuts, sense restritatS:
L'altra deriva de la pobresa d'Alemanya. I, finaltnent, pe.s.a datimin
del credit de França lit manca de
concurs financier ..per -part dels
alisto.
DESORDRE ADM IN ISTRAT IU
Aparenterient s' entida que Franca
ha seguit una política mes sanejada
que molts altres palaus, en l'emissió
de circulació
En Milions de francs
• 1920,
38.186
1924 (3 gener). 39,014
Els avenços a l'Estat, segons les
dades del Baue emissor, han milivat i aparentment reflexa una ad-

ministració sanejada.
En milions de francs
1920
•
•
26,012
1 924 3 oerizr), 23.100
L'encaix del Banc nacional i els
dipòsits or a l'estranger guarden
cena estabilitat des de l'any 0914.

Za iniliona de franca
Base nacional Dtpósits
a
l'estranger
984

4,532

149», 2

5111

0 448

1,g64
707 ( 7 mur), 5,837
ti* 04 Cid bata n ee del Base

emissor un fet que s'amaga i que és
d'una inflació considerable.
E/ descompte de Bono del Tresor per a avenços als Governs estrangers, que de 630 milions de
frailes rally 0924 han acial creixent
fins a 4,590 tiiilioiis en els monleits
Presents, és mia conseqüència (le
l'esllavissament del sistema del
crèdit. }ion' no ignora que loi ha
un acord de l'any 3916 ancho Anglaterra Ich qual Frauça, per obtenir
els 1,864 milions de frailes en dip.6bit, ha de reemborsar una suma tres
vegades major cii frimes or, o siguin, al canvi ilel dia, 20 a 22 10i1
milions de francs papen.
inflacic, dones, de França és
ict real que pesa danitint del
fraile.
DESORDRE ECONOMIC
1NFLUENCL.1 DELS
PR E US
França, per refer-se de la pérdua
adquisitiva (le la moneda. ven les
seves mercaderies a l'engrOs a ',tus
mès alls que Anglatcrra i els Estato Units, i per talo requilibri
es restableix.
Les estadístiques parlen en aquest
sentit.
Franea Anglaterra E. U.
1 9 13
Tito
100
100
1922
320
149
154
1923
151
156
.406
Per a un brin cecinen; internacional no In ha coni teu,in abundor
mercaderies, bona qualitat i prens
avantaljusos.

ran que j1.151if ¡ea la depeco:lacio' del fraile, dones la (temeciaciO no té efecte en el cauvi,
per ltit5 MIS prem,
Cola IlIrio

BALANÇA COMERCIAL
FI N A NC I ERA
Abano de la guerra Eranea era un
país Creditor atIli es un pais deutor.
Compra rn és que ven
El)
de frailes
1919,

23,919

192.3 (8 mesos)
flto
I.a balança de les rendes li és del
cert, gens dolenta comparada amb
anys anteriors. Pero, per damunt ol'a(tuesta hi ha la balança de pagaments.
Hom Ito ignora que Erattea ha fet
moho emprestits a l'estranger. Els
interessos a pagar són molt eres
culs. En canvi, els cretlits que te a
cobrar (lamunt dels valors russus,
alemanys, austríacs, turco, etc.. no li
donen cap benefici.
I.a balança de les rentes li és del
tot desfavorable.
Els trancesos no poden collocar
dinar a l'estranger. En canvi, poden

empenyar-se.
EIS PRESSUPOSTOS

França ha pres la política d'amagar
Lo marica dels seus pressupostos, i
això perjudica en gran manera el
seu cridit, parqué tothom jutja la si-

tuacii, de ca5a seca polser més negra del que en realitat és.
L'otnissió de la inarxa administrativa és una nota pessirnista.
RESUM
a) Es un palo que' ha de fer remeses a Festrangcr.
Is) La seca situaciO angoixosa fa
pujar els preus de venda en el seo
mercal.
e) El decaiment ii prové dc la
inferioritat de riquesa veritable, que
esta constituida per les mercaderies
i valoro mobiliario.Aquests són els primers efectes
del decaiment del canoi íranci,s.

Francesc Colindres
1 7-1-0924.

Sccietat d'Atraccié
de Forasters
En la olarrera sessn, celebrada
per la Junta Directiva (le la Soeictat d'Atracció de Forastero d'aiitirsta capital, sota la preSidacia
d'En Francesc Puig i Alfonso,• es
dona comide per la secretaria general d'hacer-se ',roe-edil per la
seca oficina al re:Mitin:in de carteas-aunad per O les icstes dej
vinent Carnaval; dels cibsequis ole
opté oibjecte a S. A. R. la infanta donya Pau de Borboni, delegada honoraria de la Societat a
M tic ich ; de la remesa de texto i fotograbes de propag.anda de Barcelona a les revistes "II Globo", "de
Mita, i "Heraldo de Hamburgo",
per a la seva pubuicació en elles:
(le la concessini de lots de hit'
hinco instructius a div2rses clubtats' benefiques organitzadores
festivals dels Reis, d'haver quenat
acabada la impressió dels itineraris grabes rl ' exeursió per carretera que el Reial AutomObil Club de
Catalunya tenia acordat publicar a
prec de la Societat.
Es prengueren, entre abres, els
següents acords: 'sol-licitar de la
Conferencia franco-hispano-portuguesa de Companyies ferroviàries
que ha de reunir-se a Sevilla dintre el entera mes de mala, el restabliment del servei bisetmanal de
luxe Barcelona-París; agrair a la
direcció de l'Agència Marítima
Witty, S. A., la cmiperació brindada a la Societat per aconseguir (le
la Conipanyia Curiard Une, de la
qual la dita agencia es consignataria, la inclusió de ' Barcelona entre les escales dels seus creuers de
turistne, i convocar per al dia 25
del corrent la imita general ordinaria, i una altra ami) carácter extraordinari per addicionar un article als seus estatuto.
Finalment, la Junta es dona per
satiefactóriament assabentada de la
propaganda de Barcelona que mitjaneant els seus elemento de publicaciO recentment ha realitzat l'Agencia Thos. Cook and S0116, dels
treballs darrerament realitzats dintre ole les funcions de Ilse cartee
per diferents delegats de . la SocioIM a /menea.
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Mercats
Productos d'Exulotaclé del
Sud d'Espanya LInles d'Almería 1 Granada
Del 21 al 3l le desetabre proppassat aquesta tompanyia porta 1111
augment en la seca recaptació
54.92143 pessetes vista la tnateixa
recaptació en les estnentades dates
.
•
de l'any 1922.
De FI de geno' al 3/ de desembre de 1923 aquesta Companyia
porta un total d'augment de pessetes 1.0800408 sobre .1a recaptació
de l'any 1922.

Cambra Mercantil
Ell contestad... a una instancia
formulada a la presidencia del Directori militar per la Cambra Mercantil perque es procures concertar
iin tractat comercial amb Alernanya
beneficiós per al 'Ristre comerç,
retiut una cianunicació del ministeri
d'Estat en la qual, despres d'explicar les dificultats sorgides per les
circumstancies excepcionals en que
es troba la dita nacki i amb els de,
legats alemanes per al (lit assunipte,
es promel tenir en conipte les aspiradons expressadcs per la Cambra quan Co traen de reprendre les
negociacions per ultimar el tractat
de referencia.

Mercat regulador d'Inca

Idem ídem 'auto especial, de 73o
a 740.
Idem ídem id, superior, de 715

Siixl D'ALUMINI
Cotització del dia 16 de gener de
1924
Pols, de color natural, a 140
pessetes els 100 quilos.
Pasta colors grisos, a 345 P cs
-setloqui.
Despatxats en 111ag4112011 Bao,(dona.

(Mallorca)
Milenio, a 2'
Mongetes, a 105.
Cigrons, a 52.
tiamifes, a 18'50.
•MoreSC, a 38'50.
Ordi, a .30.
Citada, a 29.
Preus per pessetes els roo quilos.
Munes camines, a 6 pessetes el
quilo.
Figues bordissot, a 9 pessetes el
quilo.
l'olpa albercoc, a 1750 Pessetes la
caixa.
l'ores, a 9 pessetes la rosa.
Sidra, a 3'90 pessetes l'unça.

Mercat de Colonlals
SUCRES
El inereat es mostra recelós , maltrata les ofertes naturals del tornero;
Iliure.
Els preus, de moment, seise variació respecte a la setmana anterior.
CAE ES
Amb peques arribades i preus d'origen mes alts continua pujant la
cotització del mercat nostre, podent-se indicar per al consum la
següent cotització:
Moka legitim, de 6s 5 a 665.
Senil Moka Marrar i Africans,
de 635 a 645.
Puerto Rico Caracolillo, de 735
a 741

Mercat d'011s
01.1 D'OLIVA
Corrent ho, a 21304.
Ident superior, a 221.72.
Classe fina, a 26o'so.
Idem extra, a 290.3 1).
Pretio per pessetes els loo quilos.
Tendencia a la puja, degut a rescassedat d'existencies.
OLI DE PINVOLA
De color verd primera, de 13913
a 143.47.
Grue primera, de 131 .73 a 13656.
ldem segmia, de l39'13 a 143'47.
Preus per pessetcs els leo quilos.
Sense envits.
Mercal sostingut, amb probable
puja ele preus.
01.1 DE 1.1.INOSA
Cru, a -4111,
Cuit, a20(..
Senbe color, a 230.
En caixes, 13 pessetes Inés els tuo
quilos.
•
OLI DE CACAUET
Corrent. a 200.
Refinat, a 21 11 .
Prens per pessetes els mo quilos.
Vagons arribats en la present setmana per l'estació del Morrot:
Oli andaltis, 16 vagons.
Idem país, 29,
Queden a l'esmentada estació 6
vagons.
Per la Mar han arribar 33 vagous
d'oh andalús.
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''
.

.

.

. ;ce

11
. 5

tuoupoe,
re
La Irohietta t. . 1 of
S. A. Croo. .

It.
C.

•

1 ntr. Cort.
100, rior mg*.
>Menor 11.3..
Pan , E9lanyol
Or. Alarant . .
Ae. AndalUs09 .
reb3.
"
1.•
obs.
•
Oli s . Cierres var.
SI esos 'Note.
I •
I • atup1Aus 1...
Varrelona
.1 , 1,irit, 1.4.

.

U/limara Z . .
Salut 1 ,
61
Torras ter. I ron,
laulor. sur.,
. . 1304
.1.1tders Ta l -rap.
1 Yt

hf.p.

91

se

11%mni ;anti''' r ar0e..7%

.54•

No5ril 2.."Sertre%
" 3.9••

alINES I CARBONS

caii•nns be, xa (1 .

ttltr
eartwellera n. . 171
O 1.' i211"
O 2 .• 15P

II 70110,r5. . . . ikr
General de Carbotn. 4) Unió NI:nora . .

Dial blanc, a 25.
roig sea, de 26 a 27.
Ordi. de 13 a 14.
Civada. d't / a 12.

4. •

5. •

21.3

3..
1.11
.rr
iT

ir
r••
8'3
04.
$0

2.
.20-

ties

3/

2074
7 '1
587 420

446'idj

"

7

)915'
I

rit

liIl bons ekeiri, •
251
Mines g io itir .

Mercat de Borges Blanques

""

V7'

05111055 3.' •.
21V
Pruirat. . .
Pamplonae9 p.
)533
Valencia rttel.
711'51 713 ,
Alaearil
.
tu, .31500
c..r.eres 3ac.cie.
CnrdOveS . .
Anda:: sos
273
a.ja,kr

ractionirereo. . . 71'5C
HifilweeS
, 20
51 1 snlideigs O.

O

a 725.
Idem litem Hisenda. (le 650 a 661'.

Caracas esclofollat i similars, de
6.55 a 665.
Trillats extra; de 620 a 630.
l'uerto Cabello i Corrents, de boo
a 61n.
Palembang, de 545 a 555.
Pasilles, de 525 a 535.
Preus per pessetes els too quilos.
CACAUS
Segueixen fernis els p reus d'aouest gra: encara no slian posat a
la venda les darreres arribades, la
quid cosa podrá influir quelcorn en
les ¡nutres cotitzacions, podent-se
indicar de moment les següents cotitzacions:
Guaiaquil Arriba, de 450 a 460.
Idem Bala°. de 430 a 440.
Fernando 1 1.://4 1, de 345 a 355.
'diem idein .1, (le 335 a 345.
'den, ídem 3. ele 325 a 335 ,
lolem idem
dc 295 a 305.
Caracas I. de 5oo a 550.
Idem 2. de 400 a 45o.
Pret15 per pessetes els loa quilo,.

%'

BORSA DE PARIS
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112
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S0181 1 TOffa gnus
Banquero

BItIlets

Fallís, de 19 a 20.
Faves, de 22 a 23.
Fesols, de 50 a Ou.
Veces, de 24 a 25.
Preus per pessetes la quartera de
quatre.dobles.
1.1avor d'alfals, de 19 a 20.
Patates, ole 2 a 2'50.
Preus per pesseles els lo quilos.
Alfal s , de 3 a 6.
Palla, de 3 a 3.50.
Eulla /Volteen, de 4 a 4511.
Pron o per I.essetes els ao quilos.
Gallines, ele lo a te> pessetes una.
Galls, de 5 a to un.
Couills, de 3 a 5 un.
Ous, de 2'75 a 3 pessetes dotzetta.
OLIS D'OLIVES
Fruitat extra, de 48 a 50 ralo.
Fi, (le 39 a ao.
Corrent, de 37 a 38.
Preus per quartá de 3'9(9) quilos.

Mercat de vins
Pla:LIS per gran i liectólitre i mer-

caderia posada al 01 hico del
informariO facibtada per l'AssociaciO de Magatzetnistes i Exportador::
ole Vins de Barcelona:
Penedes Itlanc, .1 t'1.15 pessetes.
Idein ¡legre, a 1'75.
l:anip (le Tarragona lilane. a 2.
Ideln hlem negre, a 190.
Cornea (le Barbará blanc, a 165.
filian iolein negre, a 165.
Primal negre. :1 2.
Vilanova i Gelt rd ¡legre, a 160,
Igualada ‚legre, a 1511.
Martorell blanc, a 1'90.
Mistela blanca, a 2'65.
Idem negra. a 2.50.
Moscatel!, a 375.
Preus ferins e:1 les classes supe-

Francesos, 34'25 per Ion.
Anglesos, 3310 pessetes.
Italians, 34 per loo.
Belgues, 31 per ion.
Suissos, 13425 per too.
Portuguesos, 0'20 pessetes.
Austriacs, 0'0125 per zoo.
liolandesos, 2'80 pessetes.
Suècia. l'96 pessetes.
Noruega, l'uz pessctes.
Dinamarca, 1 '25 pessetes.
Romania,
per roo.
Turquia. 350 pessetes.
Estats Units, 7'76 pessetes.
Canadá. 7' 60 pessetes.
Argentins, 245 pessetes.
Uruguais, 6 pessetes.
Xilens, 075 pessetes.
Brasilers, 060 pessetes.
Bolivians, 1 .80 pessetes.
rerlia/IS, 28 pessetes.
Paraguais, o'iu pessetes.
japoncoos, 3 pessetes.
Algerins. 33311 per to0.
Egipte, 33'55 pessetes.
Filipines, 3'40 pessetes.

OR
Anféis, 147'50 per top.
Unces, 147 per 'no.
4 i 2 oh...os, 147 per /OO.
duro, 147 pee 100.

Isabel, 150 per no.
Emites, 147 per ion.
Lliures. 3725 pessetes.
Dólar:, 705 pessetes.
Cuba. 7 .00 pessetes.
Mexica pon. 050 per roo.
Venezuela. 14550 per 710.
.Marcs, 18150 per loo.
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1Marenge 20 de gener de 1924

COMAS

T A MOBLES - DECORACIO
LAMPARES - BRONZES

SIN EN C....

1

Provenga,

teléfon, 2042 0.

255 (tocareaal Plisseig chi GIriicie),

21

1DIL.XaCJ, 13 dk.
i

GRANDIOSA

EXPOSICIO D'ART

Darreres produccions en Mobles d'estils clàssics
Preus excepcionals durant els dies d'Exposició 4.44•0•901.4.44,6••••••40~094. •4•44144•44* •

ee....***•••••••••••••••••••••••••••~.
Dormitori de caoba i bronces estil Lluís
XVI, Armari de tres cossos, Ilunes interiors,
Llit matrimoni, Tocador amb marc de bronce, Dues taules de nit forma calaixera, Dues
Ptes.
cadires tapissades de donas.

Menjador

de noguera

••••••••••••••••••••••44.04444/0.4004.4.4.444

ploma, So! à, Dos cadirals, Quatre cadires, recobert de domas, Una taula de centre. Ptas.

4,21

2,500

e
u
e

tallat I reixeta esta Carcadirals, Dos cadirals circulera, amb grana coixins de domas i ploma,
Ptes. 4,700
Una mula.
-Saló de noguera

les II, Sota, Dos

t
Pree44444~144~04444444444•444•11~ eiii~iiiieiliee444~444444444444444
444+410.611.
Rebedor estil Renaixement, Penja-robes,

Menjador de caoba estil Reina Anna, Apa-

Dos seients amb cuiros repujats, Una majäli-

rador, Trinxant, Tatúa automätica, Si. ud.:-

ment, Paraigiler, Dues banquetes, recobertes

ca de Talavera.

res tapissades de vellut.

de domas.

tallat estil Renaixe.

ment, Aparador, Trirucant, Taula automàtica,
Si. cadires. i dos cadirals acorucate de doras

Ptes. 3,100

i tatxes.

Dormitoris de caoba i bronzes estil Uds
XVI, Armari tres cossos central, tres !lunes
interiors formant vestidor, Llit de bronze cisellat, plafons aconxats de domls. Tocador
amb marc de bronze, Dues taules de nit forma calaixera, Dues cadires folrades de domas.
Ptes. 7,500

-Saló confortable estil Reina Anna, Colaina

Ptes. 700 I

'

Ptes.
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Rebedor de noguera tallat estil Renaixe-

Ptell. 3,800
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GASETA
Sants davui: Fabiä. papa i manir;
abat, i Eustäquia.
;.aUGMENT D'UNA SUBVENCIO
Comissió de Foment ha acordat
proposar a l'Ajuntament que, amb
;rete de fomentar la renovad& de les
aceres deis carrera de l'interior de la
&Jai i dels pobles agregats i la construceió de les noves ami') subjecció a
bases aprovades en Consistori del
2 . !agost de 1914. modificades pel
er.-71 del 21 de desembre de 1921. es
la base 9 i el paràgraf darrer
de la to de les dites bases, en el nentit
daagmentar uns a 7 pessetes per rne1re quadrat la subvenció de cinc pcssetes que es concedeix als propietaris
que construtixin o reconstrueixin les
res amb subj cr a los di:es batea

LA 1Sl A DF. CUBA

ARGENTERIA, RE-

JOIERIA,
OTGERIA.

•

Plaja Ileial, 1 2:

' • , 3; Tei. A. 403. ImmenS
7 q t en joies, rellotges
'es d'argent propia per a
ents.
PREU FIX
DELEGACIONS
Alcaldia ha delegat la seva reprea'. al regidor senynr Ronqué pes
' e e ta deis Jocs Florals de la Co.
, !Aragó que se celebraran avui
-t e e , e rgonés. i el tinent d'Vealle
Pronhasta per a la festa de la
Faltet L'Xianea, que també

...n.

descobert la falsedat. VAineto ion detingut.
Antoni Noguera ha denunciat que,
anant en un tramvia de la linia de
Sans uns lladregots lt estripa:en rarprenent-li tres mil pessetes en
bitllets que portava en un sobre.
Matilde Royo ha denunciat una
Demà. eiiltuei, cl grup esperantista amiga seca a la qual va cleixar 9.200
pessetes, i ara es nega a tornar-les.
Barcelona Stclo inaugurara un cure
L'ex-eutat a Corts E:1 Juliä Noted'Esperanto. a cärrec del professor
N'Antrini Dar:, Martinez. que es con- u gués ha presentat al jutjat una denúncia contra un agent de, Duanes que,
tinuara tots vis dilluns. dimecres i divalent-se de l'aval de la seca signavendees, de non a deu de la vetlla.
tura, ha comes una estafa per valor
El curs acra p,ratuit i per a ambdós
de 40.300 pes,etea
5,1'M% Per inscriure's. tots eis dies
feinere, de non a deu de la vetlia, a
la secretaria 'del rgup. Itlarqds del
Els Monjes de ftlontserrat 1
Duero, 101 tEraternitat Republicana de:
la casa J. Fonolleda Serra rePoble Sec).
comanen ol seu licor
Hi3O711E5 OLL MO2175ERRAT
Sota la direcció del professor de
!C.L•LLGIALS!
cultura física Me. E. Tiberguien, s'Ira
inaugural, al carrer de la Diputacia.
núm. 31:1, cantonada al de Gieona, el
CAPES Ginmäs N'orlen: de París.
Essent ami, Iota els asenos moderns. es de creare que serà
lona concorregut pels esportins cata -

sacretri. Josep liumet i Cots; vocals,
Marnel Fernandez, EnleVe Rabadä,
Pan Griera. l'ere Comaposada, Josep
Aluja. Ere:mese Ribria, Aleix Julbe,
Caries Fonoll, Miguel Querait, Josep
Pujol. Jaume Farguell. ,loan Lloyd,
Josep Sicilia i Josep M. Ribas.

MERME
SUPERIORS

CASA

ROSICH

Ronda da Sant Pere, 7
Plaça

de

Sta. Anna, 9
Tapineria. 33

tilliCS e Impermeaoles
Rosich, S. A.

le , .

Es4.RCEL-ONA

l.alltT DF. LA BANDA
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5SICIPAle SUSPES
lavent d'assi s tir la Banda Muniel•
festa d01. Jocs Florals de la
a
la
3
. d'Arag& sus pes el corcel
'havia de donar a la plaça del

A 'Ces:atoe de la impal taat omita
Sintlicat Erni , or cte Catalunya , S. A.
carlee de la Princesa. nittn, 14. pral.
ti»drä Ene divendres que ve. dia
el 3ortuig cle Botes de la si, rie A. Dei
metris sortejats uns tenen per iinalftat fe:mentir i tots plegats
es destinen a l'adquisició de cases ba-

!MP : R Al.
VISITES A L'ALCALDE
Ahir visitaren el .--nyor alcalde: el
.1.^rtor Aranda. de Neme; el president
A Collegi de Metges de Carlia: els
,nels Patrici de San Pedro i del
Vele; el tinent coronel Joan Marea:
x-diputat a . Corts senyor Albert Ru.
• erd: . el president de la Junta de älttsenyor Llimona: l'ex-tinent wat, dde senyor Martí Ventosa; el colmeSanta Maria de. Pomés, i una Code medurs del mercad dc-Sant
i

(41M9-3

.

da

San g ra

1 „ Panyarás
- - ---

7,.:. 75 L

El Reial Cercle Art'stic recorda als
artistes que varen prendre part en el
como:, de cartells "Sterling" que els
carulls han d'esser retirats urgentmere
de El Sigle (alio de 13elles Arte).
quatre a sis de la tarda. mitjançant la
presentaciO del resguard de lliurament.

JOIES VILANOVA UNIO, 6
CONFER ENCIA D'EN IOSEP A

Polvos. de mo-

0 o da MARYCEL

. ' VT PER A UNA SUMIASTA
Eins el dia 12 es poden presentar proPosicions per a la subhasta per a la
construcei6 ile monjoies pel desnivel l
des pares tnunicinals. A l'oficina d'InI9-maciä 'Municipal osan a la disposirit del públic cls documents d'aquesta

sublta ,ta.
Dorant l'any 1023 la onärdil urbana
Y. fer 55,593 serVcis, per conceptes distints.

CABRER I OLIV.,.
A pastar ge 3nCiai de la Unió Professional de Dependems i Empleats
de Comere. carro- de la Ciutat. s. di.
mirts que ve. din 22 a les ded del
pee. en Jose-p A. Cabrer i Oliva donase,-

ris una im p orta:u conf e rencia sobre el

tema "De linean ; de Finesa/cm: Ceca
a l'estudi de les assegurances-tri!ech

socints".
Aquesta conferencia forma part
dele tese amb tant d'èxit ve organitzatit aquesta important entitat.

OPTICA ECONOMICA — Arce, 3

PARAMOES CARCAJ!,

CAPITOL DE DENUNCIES

Justa directiva de
de Viatjants deT C o merç i de la rinitis-

Ha estat detingut F erran Antrar
Vilardell, reclamar pel jutjat de la
Barceloneta per un delicte de contra-

Portaferrlssa, 10

La

fri a de Barcelona ha uuedat cons itulda
pe, a l p resent any en la segfient forma:
Presid a/e. Salvi Ibarra i GM / lemot ;
viee-president Josep Domingo Purroy;
co m p rador. Francesc Vilumara Bayo-,
Sa: tresorer. Josep Mate:
Roger:'
• atrever, Celesti Can: (tandal;
Pan Beoda Ctsanovas,i ylco

lates.

PIJIZE PERMANYER

Per a comerç i idiomes. TaOui-meca, etc., estudieu.
c senyoreta a recitm e..wil '
COTS, carrer deis A ets. 10 Te-

5031 A. La mis important
Espanya.

e5tablir aquesta festa a

Itarceli nia.

B

iibrarä arid.

d

Operaco. per

Moda.

ban.
Sino!: Antelo, amb un volant fals,
es presenta a una ittbriar de do,eos
del carrer ele Flassadent, demanant
cinc lliures de codonyat per compo
d'un comerciant.
A la fabrica preguntaren a aque5+
al era ceda la czymanda i havent-se

doneu-lo als vostres Mis I ola
guardareu de Pescrofulisme.

AJUNT.AMENTS MeTTATS
Fel Govern civil ha estat imposada
cl maxMium de multa a 226 Ajuntament d'aquesta provincia per no hacer remes. tal com sels va ordenar,
una relació deis wats de caça que
existeixen en llurs respectiu s termes
municipals i amenaeant-los atol: correctius Si no compleixen la dita ordre
en el termini de vint dies.
N'ETI.I.ANT PER LA MORALITAT
Atenent les queixes que li foren
adreçarles, el gorcrnador lea Prdenat

la clausura per tres mesas del café
comed Novelty i es mostra disposat
a continuar prenent mesures rnrgi -

amb les eres sales oil es cometin immoralitats.

quer

RESTA We ttalT ROYAL
Saló de Te
radit die clan . ant da 5 a dos
quarts de 8, i d:nar a l'americana, liP 9 a 11.

CREMADES GREUS
Anit fin: assistida al dispensari del
carrer d'en Rosal la nena Eranciset
Prats Pendes, de 7 anys. doiniziliada al
carrer de l'Aurora, nivel. 7. par presentar gentes cremarles de primer i
scg o n gran env va fcr-se, segons
dels seus parea, jugant amb
una espelma.
En greu estat fea: Irasttadada a Hiere.
ital de Sama Cm: en una camila
dispensan
JOIFS VEPITAPLE OCASIO
I objectes usats de totes olasTullere nom
sec Preu
El Centre Comarcal 'Forte,; prega
a bits els setn socia l'assisteuria a la
junta guderal que lindrit Ilec flema,
a les once del tnatfinnenge. dia
al seu estatge acial. Arihan. 21,

per a l'aprovaci6 elds conmine i clecció de junta.

Glleries lpyltuRs
CATALANES. 613
ROBLES JOIES, «l'APIOS«
LAMPARES deeeraold, proJeotee per eminente artistas
14 iliTS

l

. "JUSTICIA SOCIAL"
Sha publicat el núm. 11 d'aquest
imeressant settnanari socialista, cante-

el

turnad:

La crisi de rorganitzacii obrero; Le

;_ eamiserta Neutral

l'i;r:Ii7:::::¡:e(jo,;:d.i.1,:c,"•,';',....°,:wiiii;a:'.:',..'..räa.:',e.iy.I.,i7:i...7,te..
seria i acritud, per X. de IEmporda,
Carnet dIsi her..eddo.re. per Brand;

B044aeria.

Caber, per Demophil: De I ettnnonc,
per J. Sacs; L'amor comiettinat. per
Caldfic: El program(s laborista. per
R. Raids Cami: Les grans ,•ontrovert:es, secialisme i sinclica!isme. discursos de Jules Guesde i Vailant; Els
fresas!, per J. Balagué Baró; La Infi'r tl ar ia l lni : Els tres reis d*Oriem. per
Benet de 31onist rol: 1 .11 aspe,* inieressatis de elereions ¡ingleses, per I.
Utrillo; Pet emití de 'alba. Drscans, a
nié . a mis de les seccions de costum

Liquida
a

8

les seves

existències

qualsevol preu

Indicador general d'autämnibus i altres

1

I s recordem que avalada ea conreceto d. les 100 dotzeues carnlneS
petnüra popettn. anda don Colls
pared tle panes postl5ens. secan
posanes a la vena. dtvdndres. dta
t e 7. d'aquest rne. al prou mareat
d, CINC PESSETES UNA.

cAMIsl•Ars

Carrer detanta Anna, 39, 10-

UNA DONA MOIZT.A
Modesta 'robles Burra, de setanta
vuit anys. ca:gué o es naire:: daltabaix
del terral de casa seva (correr de la
Verge de (.i racia. 20). Mlai a Tacte.

t
oont ni Portal do l'Argo

Anta,
espiar!
Artteles.
sweter, jerseis, batirles.

ata.
guante, 1 . l .• . Preus
' •.
El , 4overnador ,preg à . ahir que es,
desmeinis la suposada malaltia ihr l'ac tual sots-seervtari' . de (iovernadd. el
qual. segase servirla, ve rehent moltes
cartes i t e ' o e-- e nes interessant-se pel
sil] esta!

I.I

BIOMBOS

Coimado Viladrosa
g

l'erran, 1 1. Casa

CLAPf3_S

INFANTS DE PAS
Arribaren e:: l'exprés de França i
seguiren el viatge cap a Madrid. els
infants don Felip i don Cabriel de

Borbón.
Anaren a saludar-1(A a l'estació les
antornats.

I PRACTICA
De p enda als quioscos i estacions, etc.
LA MES CLARA

I moommommumwase.
ai

r

hh1BRERIA 1T4111N11

Ex-apoderats dels Colmados
Simia, S. en C.
PP SSEIG DE GRACIA, 75

LLIBRES I REVISTES
EN TOTES LES LLENGUES LLkTINES

2

t elefons: '2::

Gran stock de novelles Palianes a

rormarae de Patina ittallat, (le la
ca.Na MaglIciaam l'rie.,0 e Fo411.
55115 lis, pi, a ropa. V lela
ittlatIla I cmanti otati gi. V1H,
eI'.riItelteer ‚lt la f e ‚II lee
ltargo,
(le la Case Juan
a

4 se e

del*
Dique. TorrofercW.
caracola!"
da , cte mi gra i
(Puerto itic01 I l'anee) Olas...ntee,: (1,1 l'encdAs a 0'15 t
eta e .
0 • 50 lit re. 011a d'9Itva de . 1'urZoS3

satiain1.

Cal e facció

.

ideal

ESTUFA J Rl. B.
n n'Aorta. 3 id Teli. fott 747 S. P

L'obrer Idnis liara Mohna, de trenta dos anys, vei de Pineda, caigue a
cite sot obert per la Companyia deis
Tramvies i rs produi crosions i contusions a la cara.

C

AMISE RIA
SANS

850 • G.

RamIga de Catalunya, 125

DE

fli li 1 PI, S. o C.

n !,

PArAi'llES

vehicles de transport públic de passatgers a tot Catalunya

Andes — Cliente — Públic

Roca i %Bol

I

51 •

NOTICIA

informacions de les Assemblees de rahas,aires u vinyaters.

EME
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Alcanc:•
T I MENT
beluVEl I n E 11E1'
A Id n NIVILI

12 MENOS TERMINI

JOSEP PUJOL 1 PUJOL

CANEES

Baula ria, 32

EL LLIT DE METALL
A L'ABAST

o

e
8

DE TOTES LES FORTUNES
UNICA AL

518i TE1.1-LA
— AVUI —

(tan asseriii en CJIä3t33

Tel. 5165 A

Vergara, 5

I LLURS ACCESORIS
8AKERES Í"-- Preu3
LAVABOS Retina z
WATERS

vol=

['tes.

MON QUE TE MUNTAT EL NEGOCI
EN AQUESTA FORMA

12 MESOS TERMINI

N. ihtel tia ueks tio>p n Ia n s
Lainpana ••uassi• •• Parls.
Entermetats de la dona:

En estat grial ion traslladat a ITIospital de la Sama Creu un home que
tau trobat al carrer, patint una ma-

Parta- — Censen de Cent, '322. entresol.

ENRIC CARDO
NICri ara re 1

I.A t'ESTA DE LARBIZE FRUITER
Ahir visitaren al senyor alcalde el
rector de la Un'veraitat, el tenor senyor Vinyes i toestre nacional seityne Salvatella. de l'Associació de
l'Arbre Fruiter, solFei'ant la seva co-- A l'Asil Aluideipal del Pare lean
,ectort Viceds Medida Rubila Magdalena N. N. i Josep Come Herrero.

ri,59 .13

Comte
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No loaste] Inés,

Prenen paslilles
TRES HALS CAPSA

' FARINGOL

"""'" " "L

OE COLL MIAU

ursitmememmeennrame

CAMISILRIA

JAUME SAURET
PELAYO, 7

CARVI :

2, Portal de l'Angel,

flerntde d ••n c.”tre 10

Pies.
Camisas des de
Pijames de'? de
Mitges des ele

•,
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Arinilles des de
ORAN RERAIXES DE'
PRELS

LAVABOS-BANYERES
ESCALFADORS
BIDETS-DUTXES. etc.

NUNELL
GEHMANS
VALONS : CUPONS

F. VEHILS VIDAL

traes IC,, S. ea Ch.
SANCA, CARVI. VALOR]

Nambia 4.1 Centre. en" •
1510 131

Dr. Noguer More
teeeteuste en [ostentes di. la 'en eaAM. DIrectot Por epeeten. del derI•I
de EnedNi tel de 'e
Ce leN eelan a
4.
> a nda cree

.
b t tstevevals.
Peeeele SSUl. 1111. erbegew

iiiggii

NIMENT DE CARVI 5 DO•ii
1111 PASIMICI DI GRACIA, 17X
Complimentaoid d'ordres:
de Borsa en valora al comp*.e tat i en monedes eatrange- I
Intervenció de contrae- x
11:1 res.
tes comercial % i prestare ig
sobre mereaderiee o va- 1111
I lora; subscripcions .a em. X
prestita, etc., ele.

›:

DireocK Dieitänee

«ii11181111,

II Telitenic *RO A. I MÍ A.

Diumenge 20 de gener de itt

LA PUBLICITAT

PAGINA ACRIC OLA '
de boca, Darrerament es ven
1i
(-no)in:, ilo'ricst i:iiit:it (jai] amen t a; co . !I ,,
eln en ¡Ir Madrid als putas de producrire tot _
111,111 es promet la victbria i totele moltifin. a atacar ratees in- hom torna amb cara falaguera.
Va
la decisiva - es din -- ene
sertes perjudieials.
juguent la (terrera carta. O ara
exemple servirä per eso mai!
einrie aquest conce,ple que in1 el bony ja sla rebentat•
dueix els entomblege a no ereuQuan al primer. la ponen_
re masea treficäcia auxiliä- cia enearregada dienietre el
rM dele ocells.
sen dictamen, base de diseus1;4-ruga de la col, prou ro- siiii de la Junta en phi, ha forncera:a drls nostres bertolans, mula! ja el seo projecte 'd'eses combettpla per diversos in- tatue
sectos, En d'aquests, anomenat
Es de suposar que. prr finó de
"Plerornalus pu/meran", As molt,
la represenlactó que im ;unten
El
terra.
a
la
riostra
enrren1
non i superior organismo por"Pterornalue" posa els seus ous
taren fulmine senyors tomate.. no
on les crisälides de l'emiga.de
hi hauria aquella unanimital de
la col en cada una de les quals pariere. i envara que en rl fons
Itom pot arribar a trobar-ne lit hagnis estal. aquesta no
fine a ient vine El ros d'una s'hatiria manifestat ;u l'exterior.
cenen. dones. pot arribar a
Deixant de banda enses que
criar imçs d'un centenar de no intrressen. cal (lir que el
"Pleromaltie". Supnsant que
projecte ha sortit, i si tu; /mili
aquest nombre sigui ignalment
minen. mol! rnmlest i un brin xi(
repartit entre ele dos Seses,
empalice cal suinn,er ene guau
d'una sola eruga riaixeran sei- vingui la ilismiesiri millorarh...
mulla femelles capares (Ir po. lot el que putitui milbear una
ser ous en les corsälides de cosa que ha de passar per les
esnesses teles d'un sedOs rereruga de la rol. Com que cada una d'aquestes femeeles pon vellie embusset i exigritt. Venmis en die-reses erugeies. en re- rein el que en sortitä despris
de la diecussió, diecussió que.
sulta que d'una eruga %le
col neix un nombre de -Plern- por endavant, promet (teste
molt moguda (i ho ha este! ¡a
malus" que pot alarar, en tetal. almenvs un centenar de rol la primera rennbl dr la iiiiila n perquti val a dir que. segarle
hoye:ti emanes. Si un oeell
noticies arribados (-Valide. edil en
iner.ja ene eruga
brin
nombre ele vorals que hi
salva, per aquest sel fet. aquell
trebellen de bona fe... enraya
eentenar que baurien esta? alaMol(
redes mis lard pels paräsils cine nihi Papi d'altere de
detnoQ_
contingtits en el ens l'ele,- vills quo ja ara celan
Irmit el seu maquinvelismr. En
rza que e'lla menjat. Alee (Infles.
fi. fine ara res de liml. Justatot elestruint un inserte !merament ene trobrm en el pum
diriel, rocen pot fer mol! de
lente. ver-e-elles trepitjat: Una
mal.
miniieeió que ho es:India ami/
Aquest As. errase voler MuropeOrrec d'emetre dictamen.
rar-lees a Considerar el yente
El tomes es qui diem/si-eh si
din+. ale sembrals i a les Manurse. ja que
tes que pum lamenten els pa- hern dr dir queecim poden
menels agrieullors mai
gesns. el mal que pralen fer ela
judieise i sobre tot itlItill es
(-melle. moll mis greu qm. ear
traela de [OSOS que sus poden
els beneficie que poden fer
afavorir.
nienjanl-SP 11/1PS guantes lar1 VP el Ser.011 problema: el
ves mis o menye reelimesoms. dele a Irollole indlisfriale.
Pel' rae?). ronträriament ras
Silvoso. volgut vinyaler. elle
oeellbfils. ele entornblegs. mes
henräs 'leed el R. D. romplet.
els
Tensen
que
doeumentats,
be a dir. no agora Poni (fue en
eaeadore poden., arnh Eitnima
Van portar ele filetee el primer
tranquilla dedicar-se a 'ranció dia. no: sind tel. Supnen 'mufavorita cense temor de causar de'. que Ehamäs infnimal de les
danvs irreparables a l'agriculoninions lioniradietteirs ene ha
tura.,
runlival. no fa rin el sin/ ron:
August Matons
i en la seva finalital. sobre el
(Pie hi ha una trista unanimital. sind en la qiireliA de detall
quo ha vingul a . entrehanere
/11(.5 la complimida Icgisla^;ó.
Cap (mera:1M inri.4.
Els (pie farlene val mis reme
tele farts tu. vinyaler. dinlee
.lel len he ir/fem. (iii mi s'Iii
pol Tirar mal Mugí' de la torLa quinzena que ha transenr- ra i on lene un carro vi/elle reglo des de la (farrera "l'iteran
eim per fer-les de tela mona.
Agrícola", ha estat certamen!
R. i V.
flirt, a prialiga en eedeveninienis
emocionante, especialment per
a Cala-Maya. dele (mal,: tina bona part 0/IS toca ale pagesos.
Per combatre l'arrulant seirn fa dir, diré
11

ELS OCEIAS, NUTRES E
D'un temps eneä. fundat poiSer en consideracions de caräcter utilitari, s'esten per la nostra letra sentiment que. emprant - amb perdd dele pnrieles - un nerelogieme mig
impropiament
constilidt, podriem' anomenar orellofilia.
Publicacions, cartel:t. notes
alls diaris. conferencies. ele..
cartel itueixen l'exterioritearie
d'aquest sentiment que. Ial vegada. empina i preocupa Pis. re. eadnr,. pene .del qual nosaltres
-que escrivim aquestes relame
contra els orells - ens en alegrem ben pregonament pel que
le d'humanitare
No obstant. si rem a cintadans pndem manifestar la nostra salisfaccid, emn a egrieulloes brm fer ennetar nnstra disconformitat arnh les
reines que hom invoca normalment per justificar la prolee-

cid ale laceas.
S'eserin; i aquest es d'arenment principal deis prole-dore
de les aus, que els oreas, o almenys que (Tris rnengen insertes perjudieials a les
eollites i que per nitzb han de
considerar-se com preciosos
aneiliers dele pages. rar redueixen el nombre dele enemies. Teta l'ocellofilia es. sind
fortamentada. almenys justifi-

cada en acuesta considerarle.
Es dubtós. però. qur rartivital o dele 'earnivors sigui erilablement efieae per a
Pagrieultura. tant pel nombre,
eran per la elaese. ron) per pes_
tal dele insectee que eón destrua s. Els entombleg.s n n
cremen gaire en la utilitat
les aus (Tm ajudants del parees, perque saben que eón
nernbrnslesimes les espeeies
perjudicials que no eón molestades o que ho eón en proporeions completament insignificante.
Ben poe, en efeete, poden
fer els neells contra lee larves
que viuen dins dels de
la fusta. com'els .enres i els
hanyarriquers, contra les que
•
!' passen gran part o fofa la se' va vida sota ferra (ctie blane.
ceden:e' • contra les que celan
amagades dins d'espesens capdetlles de seda o en refugie de

cera. contra les que porten el
cos reeohert de Ilarge pide aspres i dure. enntra les que,
quan eón destorbades. secreten
liquide defensius eäusties, contra les enteinilles que. ultra es' ser generalment molts petites.
estan protegides per una mena
.de desea resistent, contra les
que. com • els prazone.
.dins de les fuldes cargolades,

contra les que de «Da 'leed:3n
,

amagades sota els terrnssos n
les esqüerden i surten sois a
la nit... 'La Hiela pndria (resol-

El crüdt agrari a
Frauça

LA QU'NZENA
AGRICOLA

''als pagesos catalane”,
ja que ;1 InisaliCes, 011 veritat,
lioStres Prganit por
7.aciOnS o sigtti rime reelat
qub ens trobein d'avené en ri

fat del presseguer

continuada encara indefinidaMime
No pol pensar-se que aqueses
Els nostrce page•-•,r -7 han
inserlos quo no eón atarate on
D'obra, rles de fa mulle anys,
estat larvari he eón neresilun /Pinol brin efipaé per (milliaPitigl'i's agrícola. ene alerta enpiesepgiiiip.
t riament en esta! ndult. per tal
inleneital.
tre Earrufat
cara amb
o
enm ntolts essent nneturns
Fa anys. molla ;luye, que en As. :muelle malallia que pargoeslant reveslits d'élit res dures
parlar-se deis niUltrales
i deforma 111S f1111014 i les fa
1 indigeriblee trnint vida mur- blemes que ateeig,n en general tornar vermelles i cantolissima. s'escapen de la caea
ragrieultura. hom posa en un
tics.
(rente preteren( el dol
que pugnin frr ele
El remei consisleix en ter dos
de la seva esfe- tractameels ainh sulfal Ile
cadaseh
Si contra les aue-nomis
han melahagnresin aquest e irle. tindrion
une quants dies abans (lp
ra hi ha trchaliat i
potser. malgrat tot. les simpar-al germine i lot que. ami) tiple la flnritla.
liee deis enlomblege porquti
o mreys mime!. portr sempro
En ig.rneral poi dir-ee que
Os des traerlemets eón
sempre reduirien, enTara que
sent nrealiu, han local agites(le& s. P10,', eny. «el els
tus en proporcione modesle,, fa nota•
el mimbre d'insertes prrjudiVe un gnvern quo es din re- quals, materna les pulveritzedale. Si no lee gaudeixen es nrrvador. i una de les seres pri- 'irme hagin estat fetos Pll ?TI-1per luna ratra red.
men., inlencione ha esta/ hfun_ ra i en 1:1 forlia i pro_
poreions adequaddis. hi ha /in
restabliment del eredit agrnVärein eseriure fa ~pe en
menys
apresta mateixa pitgina un at- ti. prr atxt, ha nomenat una dps/inerillaturnt .mis o
foil d.:111'11ra'.
prehnine de raer,r ranit.sig;
flete en el qual parlärem rle
Aixre mis lia resultal sempre
la lluila hinlbgira. que ronsis- eralura i de la hanea intrqui senn in( ompreneible. Ara, pi._
teje. com. diguirern. en rom- renanierii esludiessin aquesIti
balee els inseetes perjudirlals rifles? i emetessin el sen dicta- rh, Ilegiin uns experimenle que
ens dropro potser una explicamen. Aieb per una banda.
treient pretil d'allres ineerie)
Per una alt tia banda, tuut en- rle d'amustia anonvalia.
(pie els ataquen per nodrir-se.
fila} forla de Cal:Mil/va ;mili
iiiie experimente fets a la Van
D'aquests insectes rae/Arare no
eelrela relarió amb nitres Ira? del Reine, a F1"11'.1.".1, per f'hahi ha de diversee menee; els
Irrs
comarnues
viriValeces
..brurihe
mee: importaras són, cense duhDrapirstes 'd'oyes, eoniliniealantpades (le la no.o'.,-,111.
e¡! te, aqueas que Villen dios del
icemilia ;out' un el/In-Mea, /lee a l'Aradinoitt d'Agrieullure
cos deis insertes que perneare/
inusilat fa !mis ri•Im epv,
dr• París. resulta que eles trae menjant-ne a poe a poe
el set/ IMnibm's esto! gle
teniente Uds menvs I In lees ser
vfseeres.
vinyatere. va de enmarca en ro.
toa n es o d'un mes abane de
Molt envint tun eur que obmarea eseampanI la ven de la plena finpueii6. As a dir, en Vi.serven, devorant tranquillament
i de la ralt en nn
poca en la IIII:11 agolititient a
una tulla o un brol. minat sumple
untelel imnnetänrie
for-Ine me-nitres,
ja pel germen (u pele gi.rtnenes
eVeacos". Aixt)
prohibir-Vi
l'úe
es
"pnreinlinent
que en breu el mataran. Aquest l'alta-0Pd industrial en ele tren,: vol dir que en els anvs de noria
cur malea pot fer ben poe mal
invasid eón suficiente. por()
/10-.1%/7/1•610V1111%2M111211n1111Mtalla
directe i cap mal indirecte per
piran les ir/vi/glotis. per les contal com. malgrat les arar:Mirfoierals Ineleorte,gieles exteriors de ealud, no arEl rttrPt
pues, ha d'Asiere fieta. aleshnribarä completar la erra
res no tener! orou efieäria per
Aelnh lmnresianalble prr tt !traen
i merirä cense hever dodelitrar integralinent el riesenen, e/ eintia Intensiu. »testa hirnat deseenzlencia. Si en agitesmalattm.
rottlaMent
ma de rultIn As la Profflata,14
tes condicione un ricell (rarrisl ern•
Chabroro.,s,ant per rrntegar
eXpecitnents
L'attrleuln, 1:110111.
queas que eón considerals preighera
lin han Monostrat que ele reNITRAT lik: NILE
gent erurra
ciosos auxiliare, es menja el
is
a
dir,
l'alneultat e
I augmenla nora rohilea eonslcue• parnsilat. es menja lambe
rament al/sol/ti de la. inalaltia.
derablement.
neressäriament els paräsils que
e'obtenen fent el. treetemeets
Totes le% eeSe%1 que venen adobs
són din:. del seu ene. i en maal final 110 novernhre i drsomPE
X1LE.
NITRAT
tener)
tar un insecte ja conde/in/al
tire. o almenys nbans d'un Illes
räpida mort mata, junt ata
del romencrucent de In florePer a informeg arainits
ell els inseelee Idas que porta
ció, amb solueions etlpriques
vos al senyor 101111 havlian, Aparlat nilmero a, Madrid, Barquillo, al
.fortament alcalineei
a dins i que si no mnrissin,
linicien, en. Completar Ilur ciP. P.

er

assegurar una hmia collita. En aquesta
epoca, denles. la presa de la planta és
més fäcil i mis rapida.
Com hem ene les planteles poden
procedir del camp mateix o d'un planter fet exprés.
El desplantarnrnt del blat resulta
fäcil, sohretot quan 110 ha passat del
primer grau de tillolament (3 tigcs)
o poc més.
L'operad& cs practica agafant pub
la mil esquerra el conjunt tulles i
tiges i estirant a poc a por: Ealtra mä
proveída d'Iota cspätula remou la terra i anida la separació de la planta.
Aquestes precaucions tcnen per nhjecle ele perjudicar en grau minim les
arrcls, co (pie més segura i rápida
la presa de la planteta.
Trctes les plantes del terreny, es van

Segons el import. presentat
pel Consell de l'Oficina Cerdea!
del Crielit francesa, resulta que
els ayer/roe tete en melittlie a
lragrimillura. des del set] funrionament (en 15 (l'abril de
1921) fins a 1'1 de novernbre
del passal any de 1923, han es(al de 279.632.000 frailes. 1 el
Iota': /iris aveneos acomba puja
fins a 425 milions i mig aproximadament.
diner
Orrecies a que
deixat (per miljit de les Caixes mirras riern inteemediäMes) a en fermini Ilarg i a un
inleres durant aquest
periode la Franela ha vis? poni
es constituiré-in unes 15.000 propielals rurals.
?;ii cal ponderar els ealnosissane sert eiS qlle lia pm-retal als
Sindients Ag.rienles i en especial a les Gaixes releas, lei
(piras. en general. es nodreixen
dele rliners que sels presta
en el cas mur lee imposicions
fui bastin a robrir Hure necee-

han d'ésser plantades.
plantació es fa de la mateixa
manera que per a les plantes d'horta;
on doto es jx)sen una o dues plantes
al maximunr.
L'important es que el coll de la
planta quctli un sic entcrrat, a penes
coltet-t per una Iletig,crissitna capa ie
terca.
Es convenient fer aquesta operacii;

es
Aixi i tol, la Comissió
por satisfela a mh els
oblingnI e. eind que treballa per oblenir mes disponiballets i estit trehallent arrtiramera en la confereiö d'une
projecles de !lee allament bei d'una gran free.
nefiriós
rel moral En el primor
es t'emana auloritzarid al minislre d'Aerieratitra per pn.ler
fer leísteis ale propietaris per
putear Pis jornalers, anth el
qual. indublablemen! s'afavomil,: mis el pautes jernaler 1 es
proporciona un miljä diem:. por
raugmeril de producrid. I el
Segon lendeix a permetre l'adquisiebt pet /tes porrions
de !erres als ,irenaters agrienqes que siguin paree (le ni,m_
brese familia, lote delineas a
l'agrireilture. o bb hagin treballa! ell una mateixa misa per
rspai (Ir vinl anys, le S quals
pnreions pelean destinar a
jarrle
Per altra. pret. el Mole/tal

ildna ptif:

(Meter. ami) data 15 de desembre del passat any. publien
un &ore' arlaraferi
sirione anterior,. deslinat a faeditar la dietribucie erenergia
efi,eleira els remes i en les
rimeles.
Seguidament es disposa que
l'Estaf faci un avene de sis
rente milions de frailes. els
quals seran repartils per mill'Oficina Nacional dr Criéjir
agrari per esser destinate
exelusivament al transport i
distrilmci6 de restnentada emirgin.
honie l'nflei de paAixí
gés

nieh quo Frenen. encara.
reenemirament. nn es trehe pas
refete dels estrelle raseals!
M.

1.5n••

Els cl.ars en els sembrats
Per més mires que boca fingid en
lit la gertn:nadó no es sempre
ben igual a tot el Cainp; sempre
dares, en
tillcdell claree mis o inceys
les gneis la produeció és irristnia.

pot t.tsser degut a diverSeS causes: mala sembra, llavor aCciatac d'insectes
dentalment
rieMolets (sohreciit si el Wat ve darrera
d'un prat), inundació, mala preparaciú
o disposició del terreny, Oc.
Per remeiar aquest inconvenient es
pot tecórrer segons acensella Viverma.
al trasplantan/vid parcial del blat.
tracia, senzillament. de reconstituir en
els sembrats els trocos en el quals
senihra ha tallat. portant-hi plantes
procedents eh; planters fets expre.ssos
o treles del camp mateix, d'un llec
siguin un xic espesses.
Aquest

Durant tot el periode de

CM/lame:u.

aixO és, des de pec &s'Yes de la g/:tu/U/avió fins al mala; o a l'abril, el
blat pot isser traNplaniat lealse illcoavenient per tal oatt les arrels llaves reestableix'm promplanient les relacfons entre la p!anta i el terreny.
segons els experiments de N'ivenza, els millors resuliats s'obtenen

el trasplamament al gener. a la
pTinera mcitat del periodi (le fillolablat, ahans que arribi
ment, car aixi
la vegetació acpritravera i
i
tiva, te temps de continuar
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en temas humid: la terra, peró, no ha
d'estar impregnada (nigua.
Si es vol, per estimular la vegetació,
cs pot donar un xic de nitrat de sosa.
Fai temps sec. slumiteja la terra amh
ailpia que contingui Ion grams de nitral per Inn litres. els qua/s sein suficients per a unes mil plantes.
M.

La mosca de l'oliva
AqUesi any 1:,mbri• han retal
realitzats a Tarragona algune
experimente (le liuda Tontra la
mosca de l'oliva. ele quals vitrina a confirmar l'opinió sustentada por mol!: rempefents,
:rime es. que el terrible enemie
(le rolivera pot esser veneut
anule relativa facinilat.
Sorlosamera aquesla idea va
ehrint-se pes entro els pagosi.is
i trinas pobles sen pn nom_
bre important els olivicultors
que s'Iratt docidit a Tombatre
la mosca. Ponerse) per aixn que
metal
nostra liera anirh al

/lavara de toles en la Huila contra
terrible flegeln.
Els experimente d'equest any
han-fingid Ilne a Cambrils. Pare
Sarnä. Floqueles Campredó,
oldnnint (ds resullats segiients:
Pare Same. Znna defensada : 15.3 per Ion d'oliva curada.
Zuma perifeeica: 20.4 fiel' 100

(l'oliva mirada.
Zona no defenstuda: 67 per
100 d'oliva (meada.
Cambie!. Zona defeneada:
p,r, per 100 d'oliva entrada.
defeneada: 72 per
Zona
rucada.
100
Campredte Zona defensada:
25.2 per 100 d'nliN a curada,
Zona no defensada: 79.2 per
ton

d'oliva (meada.

Aquestes xifres prnu eln(leen!. porquZt sigui neressari
do ron/tintar-les. Nonnis ene limitaren/ a (lir que aproximadament aria, una fleSTPSa d'Una
dally ell
pesSein per arbre.
retIlleiX al IllaXienllila
Ilmnninl al 25 per rent
ol'Asser del 70-80 per tient. 1 As
seglir Olle Si ISIS IrarlantellIS
fossin genera/e a Iota una enmaren seria possible redUir
110 deepese por ;ubre, tot °merara 11171 111401. e fieileia.
mosea
Si lioin peliSa quo

eausa iinualment
ein/Sidel'ar-Se

dany que
eilh•

milions de pe/serles i qlle rn
ríeles ;invades (le forta invasió
iirribti al-, !renta i als /piaranla. (momeé/1 de seguida la ulilitat dele experimente 'malito/ale. els quale han fot roneiere refiehria del melode
ttrinut
antiestes provee
Pel .
noslra
dr linda
tlainioniunitat n'ha fet una alIra 1111 mis nova di. !mis Miporlant, introduint de l'Airea
del Nord naräsils 1111 la 1110Sea
exisbriern a la nostra
1111e
s'aelimalen 'Potorra i mur
den arribar a salvar les eolli1 u-S d'idiveS Sellse tiecresilat de
la iffiervenent dels agrirultor,.
nee 10.'1 ile

tr

LA PODA DEL CEP

posant. cont es fa correntment, cn un
cisteil. i es porten despres al lloc on

sil el s.

El

la manera mes

rerminnira.
elegons les t'errores notiries
min nosallres lenim, la ManTilderomunitat ha sembrat
12.000 /quiten:
cona prop
/le la• mosen: As a dir• una
quantilat veril ablement formielable si bona ponsa que les
lemptatives sonaderas por eranba Ire nitres insertes, c'han fet
a resleengre, comencant al
inhximum arnb pnqufssims cera
limare de naräsits.
Ele olivinelters. dones. no
poden estar queixosos de la
tlanromunilal, qua! demneira per liolivera un gran interés, no deeettidant cap dele utajans de Huila que la ciencia
cinc efieaeos
eonsidera
per combalre la posea.
el. Pagó.

1

phi
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Tot vinyater sap que

un cep

abandonat es torna un arbrissú
que va minvant la produteiö.
es necessari, dones, regularitzar el erti funrionament cada
any initjaneant la poda. ',Peque
en la rnajoria IIPIS ceps el fruits

surten dele, bruta de la fusta de
l'any anterior.
'ringui's present que per anar
a la producció intensiva tA una
impnrlitnela eahdal l'eleertó
sistema de poda. (Iones amb ell
trobarem un augment DAS
gran de colilla si el romparem
amb raugment que resulta de
rempleu (l'adobe,
En 31arporl Reventós va fer
una serie (reeperiencies durant
sis anys amb adies i nodes; c7.e
assaigs (l'adobe dener-ell Poelles
asentar-1one a ta per?). en
canvi. les eeperiencies de pedes
donaren mee del doble d'anoment en la porta 'larga compararla anda la limita. De tole són
reinegudes !les notables experiAnries sobre podes retes per
renginyer director de l'F.etarid
Elnob'drica de Vilafranca. En
Mretre. AVIli die. a
Franca. nn hi ha vinyater que
coneelli la finen de

revieres.

M. Mareger. la qual is una
demostrardit gräfira del que poden fer les podes en la produeeld intensiva,
No ern proposn, en aquestes
tilines. parlar de toles les regles
generals de poda. rae ja rima
s'Ira eserit sobre aquest particular: Anieamen1 inri alsrunre
ohservarions sobro bis generalitate i altres soler algun detall
de les distinles menee de po-

des.
Es la poda del crin l'operació
que vül mis dirileri entre totes
les que ordinäriament ten] a la
vinya. El podador lia ele SillInr-se
en front
ralla rrp observent
el que r 011VA. SPIPn P recordar el
cap que ha pedal ni el que poriarä drspris: cada yen As tln
individu arnh carael eristiques
hen distintes unes (nitres. i el
volee podar vinya un iformrment As la enusa de monis fea_
eassos. Trobarem nosalt res dintre d'una mateixa vinya riere
potente i debas, i radaseun
trells lient dr donar la noda que
ronvi. Si a tun eop inolt entera
deixern pera rierega. s'arare,
Int a produje fusta. i naturalmone que el vinvater no I•ntiroa
la vinya per explotar la biela.
sind per beneficiar-se andi els
rep
ranns: en ranvi.
(tuesta naturaleen ben medra ens
donar?' una bona fruelifiraeire
ene gis el nue a nosaltres mes
ene ineteressa. A rita len dähil
nn el volearen exrdmiar /fiasen.
0.011ea arallared per anullar-101
podem-lo curte? peroné produeixi bona fusta. nue el quii
en mines' eas ens interesen per
poear-lo e/1 brines condicione de
produl
Elealgunris enmarques els vi_
nyelers timen la meran de (bien r en PIS peps 1110111S. 1 taMblç
en Mires olio Pf, ho st'In tan!,
altä vnigartornt gr'n din
"lante caos, tarde harrels".
Aattests eens anal tants braeos
deeens n Sn
cal% favoralle

roOlament de lee. inalall les
erintorthminues. latieps sen
deelorh. degul al gran radi ano
°reinen. per ter bi les operario/te culitirals lli he mollee vinree MIP ele ennvA. en podarle.. una trace nirle. de timbal! de
xertine. aixis n49. el que eepun_
ta n'emite' Pagesns. rae As ntAs
seneill i rivpid for anee la tienen. our el xereare i dennts nihi ha
d'altrrs ene penSen une treient
brneOS perdran ceslit a. Tot el

eontrari, trolera Meteos (fusta
regnlaritzern tris la dieti ilmoió la Snva. i nlesItores 10s_
dan! pk• ',traeos ralo deixem a
loes borrons. per exererle a
lea-hada i SAIn reeoll llartz.

pedem

rchtenir mi: colilla que no ;Mans
i el ren la potente' en minore
rendieions: nib aquest a poda
oldenim numen/ de
truelifireeire elegid a la cara. •

terislica de me% deis nostres
ceps, dele quals els borrons mis
fructífers són ala mes allitnyras

les

de la soca.

po

13n cep amb dos o tres hm-,
cos. els quals no ene taran nosa per a res si sabent regular
la seva torea mitjaneant ia poe
(la. ene donarä mes i en.
la portarä en millors condirione, que un altre que en porli
de cinc a O. emb ravantatge
que la poda ;ni el prirner ca3
serä molt mes senzilla i rápida,
la qual cosa ens compensara
de sobres la feina que bague?,
tingut amb el xerrae el pdraer any.
Tingnin present vinyatere
d'anee rejovenint els seus ceps
eml, ele brotims de soca. dones
amh nieb aeonseguiran la desaparieid de la fusta vella, que a
mesura que es va allargassant
va eseanyant la eh-mi/arad dr la
productivitat
sabe i rninvant
del eep.
Lee podes Ilarguee. allf "on se
migran aplitar". eón lee mi-,

na

irr
er

g(

llore: era que en la forma que
les apliquen alguns. que no les
han viste% mai a! natural. és un
fraeäs. Molts rellenen per poda
Uarga el ()Mear a un rep. adée
deis bracas que ja elortava
rany darrer. un o dos ser-,
ments: amh aixh el que s'a-,
consegurix is una fructificarid
migrada i ila ment del
top. El que virlgui aplirar podes
Ilarones ha de suprimir primer
bramas i suplir ele borrons
tret amb apreste leaqu'e
Tos allergassant mes els sobre_
Fent-ho aixi pot ohtenir
resultats posit tus.
Scmpre que es vulgui aliar a
podes Barones contenuades o
be lierotufesinies qualre n
mes sarments. ha de recórrer's
a l'enfilferrat. dones cense
aquest no ohtindrem tota la
fusta netessäria per eOniinuar amb els rnateixos siste-

mes de podes. Una senzilla explicacid aelarirä aqueeta idea.
El (re As. per naturalesa. una
planla rampant; per aieh poseerle entre els seus brean; eis
fils o cireells per arrapar-se.
Tot el que sigui portar ei e.r9

en forma distinta de planta
l'empane ene perjudica la produchó de fusta. En el cas de
podes ("tutee unieses efeetes nn
ee fan sentir. per?) en les porlee
Ilargues. sobre tot en les llardesenrot Ila nivel
glifeeinles,
de la fusta proporcional a la
superficie que te erarraparnent
el rep. Tots els pageseis hart
vist aqueel ces en les seves vine'ee arch ele e.ps que es troben costal dele arbree. Veieni
noealtres que. al rontrari del
que fan els altres erree. ele eres
sarro/mis s'allargassen per enamb el tutor. A
base deis enfilferrets a sis filferros. amb el ifile a( onceenfile M. Maroger for podes
serments
Parentseimee a 1 i
ame) posara Oeil. donee Meta moit bona por ermlintrar a rnb
lee SeVe3 podes rada any. Sdn
molt cnrio,ne ele Me o eireellif
aquello:e
quo re trohen
M'os. iiones prenen un deseorotilainent molt gran derut
tretiar-se el rep rom el Teix It
l'ajena. As edite tenint on arrapar-seE. fa. D'Ymbert

L'Fno 6giza de Reus
liem releil de l'Estació Enra:
lhgtee Tiene dos voltiminneres labres eontenint: l'un. la
nivinbria eorresponent als trehalls efeeluals i serreis prese
tate durant l'any 192:1, per
ammil esta/Mamut. i re, que
es refereix a nieh durant els
ritlys de 191-1-1920.
Conslitueixen uns volums de
tee i 287 pägines, reepectivae
mont.
En la impossibilitat d'extrae-4

lar en un bree) comentan el

grmous
CLETRPC
111nrn

Tiplis tallo de gran
M o nI e I
renditnent.
12/22 11P, per a grane
conrens. Model 2/10
111', per a vinyes, arhortes arrossars. Aplicable a Iota
mena mäquines
amb força motriu.
Apareas agricoles

Iota

mena.
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seu contingue ene• limitem en
regraciar ratenrió i a donar
gräeies seu autor, el director d'aquen eetabliment, En
Clandi

el mis indicat sdn els

riii i Hl DE 31i
Demaneu fórmules
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11, Pça. Catalunya, 111

magatzemistes de Drogues

Tralalpar, 52

o a Solvay & C.., Apartat
403, Barcelona.
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Ira el Perill
París diaris ('aquesta caa- • publiquen noticies de Washingt a ae procedencia britänica, segons
aals el president Coolidgc i cls
rea. del Govern han celebrat
Ir
aat. ei qual ha tingut molta
peraMcia. Sembla que eiccidiren reretare aoves tropes a la zona amenaçaizt pels successos de Mèxic.
El secretad d'Estat. senyor Hu.. sentida que dintre de poc farà
ir rtants declaracions. anuticiam i
e. aerant una serie de mesures ri,as que es proposarien adoptar
ad d'impedir al general Huerta
bloquegi Tampico.-Havas.
a.LS REBELS CANONEGEN
TAMPICO
leiaaston (Texas). z9. - Un grup de
,rs rebels ha canonejat Tampico.
NAUFRAGI DEL CRECER
"TACOMA"
19. - Comuniquen de WaI'
-on a Le lourrial que el creuer
ma 5 ha encallat prop de Elaner' '• . El vaixell es considera perdu.
-ara la sort de la tripulació.

MUSSOLINI Vol. EVITAR LA
RrVALITAT -DEIS SEUS PARTIDARIS
ra•ma. 19. - El diari L'Epoca diu
el president .Alussolini no rebra. a
- • • ardel -.2s de pae,„aa a ea, a i t ra
.litat del partit feixista, per tal
-unir una estreta neutralitat
els seus particlaris.-Havas.

rt DIRECTOR' ESPANYOL
7'.ATIFICARA AVIAT • ELS TRAC-,7, DE COMERC AMB
TRANGER
-, 7C5. 19. - El Flaily Mi/ publiaespatx de Madrid dient que en
:erviu celebrada amb el general
de Rivera. aquest ha declarat
Directari comptava anth ratifiels tractats dc (7.111C7Ç C011• :mb l'estranger.-Xlavaa.
POT e 1NVIAll DE

TusTA
Viena. 17. Es sahnt l'est uque desvelllit el Conures
'frie de Viena (van el proTinkler anuncia que ha-.dirigid do ter Un besean-• n estes entre dos insertes.
diaris vienesos puhliesullats que han do..
Hguns 11011S experiments
,..ofossor Tinkler. Segons
el profese. després

¡III 110juni de
- i anestesi, a1 amb ider
• 'A (en general l'S(.11.,neb ttn roo ele gani. deoapitit dos alloma,

tI despres la testa de l'un
- el ces de l 'nitre. La sang.
• . s a Eanestestament lent,
..1 a les ferides de cita!-SP amb rapielesa. Desque els inseetes han roancrits durant dos mesos
na campana de vulre. en
‘ + mosfera adequada a llurs
...ions. reprenen perfecta• llurs funcions. El doetur
•-f>. per?). ha fet a la vega_
•,acions estranyes. Ila
nstatar que 'laven!
-_,etiee la testa d'un masele
la d'un insecto femenf,
•-‘1 darrer s'ha comportat
- del punt de vista del SOXP
z uns els intints del toosele.

Llet condensada

11";5'S1`1(12iirile
Paris, 19. - L'ambaixatlae
d'Espanya a aquesta capital, sonyor Ottifionoa do Lean, va por lar ahir al ministeri d'A.fers
Estrangers la cont e sta d'E s Panya a la darrera nota francesa.
En la dila 1101 a es liMia a 00-ni• iXer l co condicions en litt al
lloren": espanyed li seria possilile d'adherir-se a l'aeord ebd 18
desetiebre proppassztt,
rents a Titnger.
Els eanvis d'impressi e ms nssogurixon de la manera mes
amistosa. fins a l'exhami quo hi
ha 'notita per ereure que, donai
l'esperit eoncilimbir OIl till n•
nspira el Govern fracte.i.s.
aviat arribara el menant en que
res no s'oposara a que Espanya
doni la seva adhesió. - Ila-.

vas.
LA PREMSA FRANCESA r LES
RELACIONS FRANCO-ESPANYO
LES AL MARROC
París, 19.-"La Libre Parole" publica en el seo 11(1111C70 d'avui un article, en el qual, entre altres coses.
din el que segueix:
Nosaltres concedim gran importande re"
eia i valor al desmr °111alneet
Eslacions d'amistat catre França
panya.
La qüesti6 del Marrec és un assumpte que ha d'unir espanyols i francesos. en Ilue de distanciar-les.
Els espanyols cauen en greu error
en fcr responsable França de Ilurs
pirdues al Rif. N'hi. ha que adhuc
arriben acusar Franea s enaver fomentat la rebellió d'aquelles terres, pro.
parciolant als rebels mitjans de com.
hat contra Espanya.
Malgrat aixia és ben sabut que la
potencia que ha realitzat aquestcs casipanyes anti-espanyoles ha estat Alemanya, cae ella era la que l'Cl/a lee
armes i les maMcions a les tropes der
Rif. Bona mona d'aixb la tingui
França durant la guerra a I Atlas.
Unicament una inielligencia comple•
ta entre França i Espuria pot crear
una situa'cia estable, descartant a refecte totalment i definitiva, els maneigs del "corredor britànic", mandes
la continuacit5 deis quals solament podria tenir per resultat crear un desequilibri. en perjudici d'una o l'altra
de les (tacs nacions mes directa/wad
interessades en Eassumptca
El periialic "Le Matin" , per la sera part, crea saber que cls plenipotenciaris espanyols han anunciat Ilur
arribada a París per al diumenge vinent.
Afegeix que tot permet creare que
el Directori espany o l. donant-se enmpte de resperit conciliador en qué taten
iraprades França i Anglaterra.
sense cli ficul;ats de cap mena,
1 . E .. aaa. de Tanger.-Havas.
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orle de vestit de
Cana ncietat
!listes i gens
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Ceutinuen les del baracbs de:s thenics : en sellen comi
Esceptcisme a Perifa : La prcc ama del Govern
del Palatirat : la sltuz.c.ó a la Puhr
Londres, lq. - A la Cambra dels
Conntais el laborista senyor Thomas
critica l'actitud del senyor Donar
Law en la qiiestia de les reparadona i reprovà a França el deixar
diners a la Pctita Entesa, mentre
que Anglaterra paga el neu dettte
Estats Units i ha de fer preparadas
per a la seva pr.pia defensa.
Digné que Franca segtteix un eamí que conducix al desastre.
Rebutja la idea que es parli d'una
ruptura amb Franca i afear' que el
Govent britanic segueix en l'aculalitat una politica vacillant.
El canceller de Elachiquier contesta al senyor Thomas dient que
el Govern declara a Franea que desaprova l'ocupada de la Ruhr i que
no pocha respondre del manteniment
de les relacions amistoses entre cl s
dos paisos si Franca persistía eh seguir per aquest cand.
Que banda fet el senyor Thomas?
Si el seuyor Thomas es adversári
de la guerra no ii pertoca d'acusar
el Govern de no l'a yer adoptar una
linia de conducta els resultats de la
qual haurien estat la guerra ;tiernablement.-Havas.
EL SEGON COMITE •
1)1:. PERITS
ELS CAPITALS ALEMANYS
EVADITS
París, 19.-La Comissi6 de Reparacions s'ocupa de preparar la reunid del segon Comite de Perits,
convocada per dilluns vittent, i el
qual esta encarregat devaluar la
quantia deis capitals alentanys evadits a l'estranger.-Ilavas.
NOMENAN1ENT 1)F. DOS TECNICS EN QuEs-EIONs
FERROVIARIES
Paris, t9.-E1 Comitè de Perits
encarregit de l'estabilitzaci6 dc la
moneda alemanya ha 'esolt invitar
a aa'illiam de Worth. iecnic anglas
en qüestions intcniacionals de ferrocarrils, i el senyor Leverve, secretari
general de la Unió europea de ferrocarrils a que prestin llur collaboració a la redacció d'un informe netalitt a les qüestions ferroviaries.-Havas.
ELS SOCLALISTES DEMANEN
QUE LES No-rEs FrIANcEsA 1
LEs CoNTESTI LA
1 tE: N. L.
Ilerlf», 19. -- La fraccid socialista tIcI Reiell a la g doniana
que sigui vottettealla una ComissiA d'Afees Estrangtars perqtM diseuteivi les reapoales
francesa i belga a l'Outima noPavas.
ta del Henil.
LES IMPRESSIONS 01 1 E SOBRE E.r. MEM(MANDU:11 .-ILEm A Ny po l urEN .\
ELS

AQUEST NUMERO HA
PASSAT PER LA CEN-

SURA MILITAR
32U1117133.7.1011NENZiE323131111!

Beil M. 1 9. - Els 'mea eroga(
d'Afers a París i t Brusselles
donaren compl e altir verba! men t al ministre d'Afers EsI railgerS de les impressions que
porten amb ro Irritarla a les
eoneessions que varen oblonie
sobre el memorandum airmany.
Coto a eonseeM;meia d'atpleat
c anvi de ponis de vista, el sonyor Stresetnann sentida haver
donat a la pro tus a achlict a la
consigna d'a( ollir la resposta
francesa atril) exceptieisme, perqui , no (Vota lloc a optimismes
de cap gi'mere.
Conseqüentment amb aqtie
la "Gaseta de Her_
-bei
'
esrritt
"No hi ita cap motín por considerar ;mili optimismo els Toaullals de la pral ni alemanya
encantimula a arribar a un

Fie7,71;err"
„ ti : e! /1131Pril
fil17k„a‘zil7"125i
Aacraescr..-

:".

,r 41,-7
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HA MORT A GRANOLLERS

Haveet retut els Auxiii3EitELi
(A

11

C. S.) -

La seva vid ja Na Maria Teresa Guasch C9rtbs, fills Francesc, E'ena, Ramon, Antoni i Manuel, fills política Carlota DEneux i iVfred Baró, neta, germana Francisca vídua de Bigas, mare i germana político, nebots, cos:ns i familia tota,
preguen que el tinguin
participar als seus amics i coneguts tun sensible pèrdua,
present en llurs oracions i se sErveixin assistir a Venteriamcmt i ftuurals que Cndran lloa a Grano lers demà, dilluns, dia 21, a les nou t.e1 matí.
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT

itketekle:.-2=,

Granollers, 20 gener 1924:.

acord i tnoll particularment al
principi d'un modus vivendi a
la Itultr."
El "Lokal Anzeiger" din que
als centres antoritzats recomanon no mostrar inassa oplituits
cremen une el eliscurs que-nie
el senlyeer Poinearé pronuncia
altir autoritza per rococar-se
en una aeliturl exePptica.
itt "Gasela de Noss" retreu
al senyor Puntearé no l'a y er fet
t7ap eonressid ah.; desiljos d'Alentanya, respecte la Ruhr, 'sine", que. nitelt al tanilear!. hagi
manifestat que les penyores
garantia prévia no seran re(Mides i si augmenttules. - Ha-

La C. de Flamas mg Es cree 11110 Zagal
Paixà formara el
nou Govern egift
, ..

s

I

r

D'ORIENT

DE FRANÇA

läne 1 11E111 D J Li la e: UI 118311 HE
11191 ALS NE 111 113:01fi 9E1 [OIRI

nE p riEsTN • r.‘NTs .n pAnis
Bussu.:t.T.Es. SON 7,11 i;
A al II ExcE p.ricism E

(10Cant PaSSeia in Grar.ial

e

PrleteTT

LES REPARACIONS

DE TANGER

MEXIC I EE. UU.

EL

T.K

n••••111 n

denhurg i Vesinitge projecten
bi' elarar-se en vaga. amenacan,
arnb interrompre els treballs
en nonderoses fabriques de :a
enea rheno-ivestfaliana.
Itt polieia i els manifestants
han sostinaut diverses collisions a eonseqüencia de les
quals han resultat dos morts i

yas.
LA PORTA ALS NASSOS

Berlín. 19. - El rancoller
Marx -'inc no g al a coneedir l'audienela que baria sollicital el
senyor Reohlerg. qui dirigeix

l'oficina d'Estrangers. - Ha-

diversos l'emita,
Sis mil o brees ti, xtils han
abandonat el IrPhall a it regid
trElherfend ' i. en eanvi. l'han
reprès els ohrers del dit ram
de la regid d'Essen. - :lavas.
LA IMMINENT VAGA FERROVIARIA ANGLESA
CONVOCATORIA DE REPRESENTANTS DE SINDICATS
Londres. t9.-E1 Consell general
del Congres de la 'reale Union ha
convocat els representants de tres
grans sindicats ferroviaris.-Havas.
------ DE RUG13V
ANGLATERRA VENÇ EL PAIS
DE. GALES
Swansea, 19.-En el partit de rugby celebrat en aquesta ciutat Anglaterra ha venent el país de Gales per
17 punts contra 9.- I -lavas.

discossii fols

Goma
loe do codill o- atorols
iirorticlos do;

El Cairo, 19.-Havent-se tide4
duit crisi ministerial a cona-4MiAncia de les darreres alee.
cions, es creu que Zaglul Pahfi
formara Govern.-Havas.

París, 10.-La Comissió de Finances ha comeneat la discussiö dels
nornbrosos projectes que davant dcha han estat dipositats pel Govern i
que es reparteixen en tres categories.
En la primera categoria figuren
les noves regles per les quals haurà
de regir-se en el successiu el comerç
sobre canvis i importació i exportad(*) de capitals. El comerç sobre
els canvis estará subordinat a l'autorització del ministre de Finalices,
i els contraventors d'això podran ésser castigats amb multes que oscillaran de mil a cinc mil frailes, i penes
de prest d'un a sis cresos. Les Camtires de Comerç llaman d'aprovar les
declaracions precies relatives a importació i exportació de capitals que
es vulguin realitzar, declaracions que
actuahnent no estan en vigor.
En la segona figuren les economies a realitzar i els nous
ingressos a percebre. Hi figura
un projecte peel qual s'augmentarjen ett (loes déeimes la tutalitat dels impostos. compresos els drets que cobren les
Duanes sobre el tràfec interior,
zirn la sola excepeiö de les diverses sobretaxes que en la
susdita categoria la s'esmen-

•nnnnn•n

En augment. En ras de reinciA
(limeta. se'ls aplicara pena !le
cinc anys de presó i perdUa

dels seus drets rivils.
El cinquè projecte mortifica
el repartiment en Pis departaments deis fonds fiscals i
mi urtl os r. reres v. .isant les evaluacions
,o

La tercera categoria com. prim un proleete creant la caide pensions de
guerra.
En cela pressupost s'inelonEin

pas.
LA DIETA BAVERESA NO
ten.
VOL ALLIBERAR ELS COMPLICES D'HITLER
Un segon projecte augmenta
considerablement els drets soMunie. 10.-La Comissió constitubre timbre, Precies. xecs. girs,
cional de la Dieta bat-cresa ha justipaquels postals autonibbils i
ficat les mesures que ha adoptat
bieieletes,
especialitats farmacontra el general Ludendorii, neMitigues i tabac.
gant-se a posar en Ilibertat els TimUn tercer projecte estahleix
Er. NOU SINODE DE MOSC01.7
onees dllitler.
penalitats per als retardatario
La mateixa Comissió rebutjà una ENCOMUNIe:.\ L'ARQUEBISBE
i‘n el pagament. als quals, en
ANTON1N
moció presentada a la Dieta solliciras de retard que arribi a sus
tant la niliertat de les persones de!liga.
nou Sfnode
111P50 0 . SPlf: aplicara 11/1 murtingudes amb motiu del fracassat
3loseou ha extromunieat i priment del den per cent. F.11 eatutat I !aras.
cop
sa( de la sera d:gnitat
vi. als que pa g nin per endavant.
ELS NACIONALISTES BAVEid -he Anlonin. ex-rap•d'una orsols coneedira una bonificació
RESOS VOLEN QUE ES MAN- ganitzacia tle l'Eaglesia Supti•cera a recompensa.
TINGUI L'ESTAT DE SETGE
ma, que organitza una n o va secUn qttart projecte crea el carta rol iginsa.-Ilavas.
Berlín, 19.-E1 canceller Marx ha
net-copó per al pagarnent de
sortit ami, direcciO a Hamburg. oa
diversos intore ssos. valors
conferenciara ami, el sellyt,r Knibons del Tresor i
Hong respecte a l'aixecament de l'esLA RESTAURACIO FINANCIE- del Dende nacional. quedant extat de setge a Baviera, el manteniceptuats d'aquest carnet els os-,
RA D'HONG ft LA
meta del qual desitgen els nacionatrangers i els francesos resi19.
Ila
continuat
Londres,
aius
inconfesaables.tu
.
per
listes
Pis seus treballs el sots-Comi- elents a l'estrang e r. Les defrauliaras.
dacions al fise rolaran -severos
Ilt encarregat de la restaurztoid
A BAVIERA PODRAN PUBLIsancions i altrament secan reerlfongria. El Comifinanciera
LIARES
ULTICANACIOCAlt-SE
forrrades les - penal it al s vigents
te' especial. que presieleix Lord
N ALISTES
contra la falsa flec/aracid soCeeil, examinara probablornent
31unich, 19. - La comissiú
denla els resültats dels estu- bre utilitals i altres, i evasió
encarregada de la reforma de
de -capitals. mitjançant penes
dis técnies portats a cap.-Hala Constitució vigenl ha cele- vas.
de ()cesó i intrIles que aniran
'wat volaciU, quo ha resultat
mulum i nnu i npu i
grami-"uminuiluidinuminiumill:iiniiiliiiiiituummoilailiiininummilinaiiiiiiilininimainiumni
forfavorable a la revocad( *) de
_
..g
.7-zi:
dre probibint la publicacie ç tle ---.-.
El1111111tIlIntlItIHIllillItIlltelltlittlIttlIIIII111111111111111t1111111111111111111111111111111111111111e1111111111111111tIlle111111111111,1111111111i11111t11111157
=
diaris ultrattacionalistes.-11a1T-vas.
E
. -- 5
ä
l'exco lient prosista
LA PROCLAMA DEL GOVERN L._: 4
ä
I-DEL P.ILATINAT
3
París, 19. - Telegrafien de
Magúneia als diaris, que la
proclama del tiovern autonomista del Palatina( afirma que
ha escrit dos saborosos con
el seu tinte peopäsit es substes per al
treure el vais a 'les conseqüéneles de la politiea militarista i f-fill11111L-=
PRIMER FkSCICLE de
reaccionaria ele Iletrlin i el.. Mili practiefar una política
de pau na ib jan ‘ ,.ant el cura pli- E
I
ment de les obligacions estipuladeo en el 'rractat de Versalles.
Proclama aixf mateix que els
palatins voten continuar essent =-Iimminnutm
alemanys. i que l'estnentat Govern autonomista esta dispoEstara illustrat per Junoeda.
sal .1 aliar-se andt qualsevol al1 ra 1 rae e id t erri i orla 1 de Ithe PREU: 35 CENTIMS
Mol ia que alonli les mateixes
aspiracions, Fobjecle de crear
Est al rice ti
conjunt ame nt
-11avas.
ADMINISTRACIO:
• 1,ES REfilONS OCUPADES
MOYEV1ENT
IIEDFCCI O DEI,
LferiCELL, 82, 1FERRoVIAlll A LA ZON.%

e

ran ls anualitats d'amortitzaei.i del capital representat per
aquestes pensions. amortització
que es calcula en un termine
50 anys.
Aquesta Caixa cte Pensions sera administrada per la de Diptisits i Consig.
nacions.
La Comissió aprova en principP.Ch
projectes de la segona categoria,
cepte la qüestió del carnet de colagii,
el qual s'examinarà ovni novament.
mulaat reserves sobre alguns paas
de vista de detall i.introduint
geres modificacions.
S'amara també un altre projecte,Vie
autoritza al Govern a introduir Per
decret les reformes administratives=qae
Mirad necessàries per realitzar .uses
cconomies que hauran d'esser, al reenTk.
tic- mil miiions de francs per a .ny

1025.-1-lavas.
FNIAL DE LA SESSIO
DIVENDRES
VOTACIO DELS VOTS DE ,
CONFIANCA
París (final de la sessiS de la C1ail1•4
hra ) . ro. - Acahat el discurs del -sei
nynr Poincare. i &eras d'una brea
interrupció del senyor Dubois. es posen
a votació dos rato de confiança,
dels senyors Manaut i Brousse dient
que la Camara confía en el Govern per
prosseguir la política de salude) na.
cicnal. i un altre de M. Herriot en qué
se substitueix el verb ".confia" ami) el
verb "compta". El senyor Po:mear&
declara que accepta solament la primera
ordre del dia.
Votada per parts voten a favor del
Cavern 446 diputats centra 122. Li
totalitat de Fordre del dia és votadi
de veis per aclarnaci6.-Hava5.
París, 19. - En la votada, de 'conBanca dahin sobre prioritat de Ere.
dre del dia Manaud, el Govent obtingué 4o13 vots contra 14e.
Aquests 140 en contra foren emesos pels següents grups: cornunistes,
12; socialistes, so: radicalsiradeigratrles
socialistes. 53; vots repartits
quatre partits diversos. 25.
Hi hastié 5 abstencions i 22
sents.-Havas.

En Caries Soldevila

„as .

CONTISTES

ciTILINs

BELGA
IVIagancia. 19.-L'Administvavid franco-belga no podent uti-
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11.1Va S. •
MANIFESTACIONS
S.AQUEI G D'UN TREN I D'ALGUNES BOTIGUES
Dussehlorf, 19. - Els obrers sense
treball saquejaren ahir un tren catregat de carb6, practicant-se amb aquest
motiu diverses detencions.
Una gran manifestació, en la qua/
figuraren :un-librases denea ha recaeregia la poblada', saquejant algunes
botiques. IA policía féu una carrega
contra els 1171I/ifesta nt s, resultant diversos ferits.-Ilavas.
NOVES TEmi Y r.vrtvEs.- ELS
PATRONS META L.I.UliGICS
Dusseldorf. 19. -- Ilatt estat
reprimits alguns intents de saqueig porlats a cap pels sense

N a aI egir que les noves mesura
adoptades no poden ésser considerades Per res Tom a remitida dels
drets de França sobre Alemanya.
La Cotnissi6 decidí examinar im.
mediatament les mesures necessi.
des per tal de cubrir les despenes
del pressupost de despenes rintegrables.-Havas.

EL NOU GOVERN
EINLANDES
lielsingfors, 19.-Ha quedat con,nou
Govern, sota la presitituit el
dencia del professor Gajander. La
cartera d'Afers cstrangers esa a carrec del bata) d'Enekell.-Havas.

aaa;a

En Cebria Pagés 1 Pagès
FIN EN PRIMERES MIMES DE JUMA. LUIS
mori el 21 de gener 13 1923

Havent rebut els Sants Saura ments 1 la BenedIceló lpostblIca

(A. C. Si

reina.

del Tribunal arbitral que

fina es horra do treball selinanals en cmptanta cinc i ols sous
per hora en einquanta cinc penics or. - Hayas.
MES VAGDES• - COL.LISIONS
Dusseldorff, 19 - Els obrers
de lee Mines de lIgnit de Gol,

M. POINCARE INSISTEIX DAVANT 1,A CAMERA EN LA URGENCIA DELS PROJECTES
DEL GOVERN
París, ro.-El president del Con.
sell. senyor Poincaré, ha insistit davant la Cornissió de Finances de la
Cambra respecte la urgencia que tenen els projectes dipositats pel Go-

CAP D'ANY DE LA MORT DE

Els patrono metallúrgies tle
Bielefeld han roluiljal la stutlitt.
ritt

:

ü E-

biliar toles les Hines de la zona
ele Cohtnia. ha Itag.111 ele reduir
el seu movintent ped (fue es CCferrix a resmenlada zona. -

e
o..

a g.

Els seus afligits esposa Dolors Mir, fill Cebrià, germà i germanes, cunyat
cunyad2s, oncles, nebots i nebodes, nebots i nebodes política, presents i absenta, par.nts tots i les raons socials: "PACES I PACES, S. en C." "GALERIAS LAMA'
YErANAS", "LA BASILICA", "LINARES GERMANS", "ASOCIACION
NUFACTURERA DE TEJIDOS 1 FIBRAS TEXTILES DE CATAWA" i "EL
SOME l'ENT DEL DISTRICTE IV", de Barcelona, preguen als amics i coneguts
una oració per l'ànima dtlfinat, i els conviden a l'Ofici i Misses que se celebraran
dernä, dilluns, dia 21 de l'actual, a dos quarts d'onze del metí, a l'església de la
Casa de Caritat.
Agraint l'assistincia, e dol es dé» per acomiadat.
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT

1-7.75ultr7fr"

iLS TEATRES
GOYA
' "Gli

de

Carlo Goldoni.

Després d'unes representadoras de
•eatre de mostassa i mantega i tot0t1C3,
1 una carn no gaire cristiana, vull (lir
després d'unes imantes representacian;
de literatura artificial disfressadi amb
savoir faire i atnh ciencia de teatre. la
campanyia de Niccodemi ens ofereix
una comedia fresca i delicada i natural,
sense trampa ni trues. Una comedia
rearl 1/0 pom de flor; o un cistelIct de
cireres.
Cado Golda-ni ea el creador del teatre italiä, és l'heme que s'aprniita
totes les finases del rernixement
traes les situacients anheles d'I'alia
de jura
i co fa veritahlea comial ; ^, gracioses i humanes. No es
Ma l;ere. ni ti arriba a la sola do la
sabata. Goldani no és un hame son;a1 és un persora , ge fi. bellugadis,
arnahle. molt intelli gent molt hon mame. molt artista. Les seves comédies
s'assemhlen una mica a les t'intimes dc
SaTva. ar Rosa. El- nlors. les elan.:
i les dalenteries serahla gute varin lligades amh limeta de seda i amb
pintata. fle tant en tan+, l'hnme de
farsa, l'home que vol fer barrita i vol
esee'nvu ssar el póhlic. sent però no
aent mai amin anuella emoenta rtinnisiaca. ama, anuella finia diable ceta
Meiere clima a les seves situacions cótrzionea.
"Cli innamorati" is una comseli(da
per ran eguela. una ~lima de res
Ofle se't nateda als ‚lita- ron" el nolsim
de la s ales rrnn %atine. Tora la co.
nit'edia sO'n les rehenueries i els
entesos dc dm'enamerats gase s'estimen
desesparadament. raeré, eme es piquen t
s'er ,a.den cada dos per tres.
persnnatre central, el .ernyer Fui.
fieltda . senyar sie panza i casaca. tenme i fareriós. heme ridie-ul i infelle
(ins al carhmunt.• nun ara fa do
c&ner i ara Queda roen un pore dayaM
de t athom. servedx de tons gratescna a
Pidilli. Un triar d'un terotesc mas
dese someat encara, es cuida narnés
fe' rime.
Vera Yer gan; fer la enamorada,
una enamorada deliriaaa, ne-?•1 pqsh ur,
gen; 00e Sí un fos del miel li plantarla
quatre bolets.
Aniarn. natematment. era l'enamnrat
A lnals-ante era el cela . grotesc, un pro,
die; de caracterització.
S.
TEATRE ESPANYOL:
Estrena de "El l'are
pedaç". comedia en
tres artes. un hridon
ti un lailep. de Pampera &rimel.

Dieendes a la nit va e s trenar-se el
cretegut teatre del vodevil ama Ara
d'En Pornpeu Crelmet que fou mAt
ber, relate% Pel
• Pr ierlenef, apotetari dels harris de
Sato Pera. , td un temperment bandadó, que l'inclina a protegir una suposada vidueta amb dales criataras ne.
tires i ama de gran ente regen'en /in
cale omh r'vol. La viadeta no és vtalua. sine; casada aml, un hótxara que
va aaaadonar-la per margar a Al-fiérica. P,ndenet fem honor al seu nam.
té p ar d'embnliear-se: vol ; do!. Casualment ennelx el secret de la falsa
vídua. elimines' el peelll del mateinveli
obee bar a hat ta porta seu
sentimmc miee mierra!, mig arnora,
precisament, la noia sean de la vida%
r' va per mal: camin s . Es entdstista. i
una arrabota la treballa per fer-11 rail.
i re als taramos d'un setwor Yici4s i eh.
P que fa molta fortuita als "centres ele
cultura" del districte V. Eil Erudeoci
inaerve: te una distaMt anda la noia que.
en l'exci • aeid, del debut. l'acusa a ell
i a la seca osare de mirar molt prini
en e l s :riera del, lt es i Molt 00e co
els llur. La Carnada. és a dir la
es desmaia als Imano; d'en Prudenci. que ¡tira seguir la noia fins a
l'Eden per evitar la catástrofe que seinbla
I,
A l'Eden. on canta la noia
hi ha tota la rent del
Prudenei i la vidua ma t eixa. Ale-li •
que el senvor risa i a lelas sembla
a nunt d'aconseguir la
noia, s'esdeve la sor p resa: sial 1,,.
fi l la L'ombra de l'incest passa s•:,.
les taules.
D^sprés d'una certa earalaria.
manir de la vidaa convertir en "ied.,
no" opallent decidebe de tnrnar a Ama
rica i de deixar que en Pruelenci faci
plenarnent el paper de "pare pedas-" per
al que l ha demostrar tanta concia La
noia. desenganyada i dels
selle trenca-din. e: casará amb el de pendent d'en Pr ud anda. que havia estar el seu prom e's. i aldea a Vilassana
a regentar una farmacieta.
re P ileg hom traha a Prudenel
amt: les dues nenes petites prenent
les aigües de Sant Hilan La vieira
és morra Sense ha‘er-se rasat, ha tingut moller i fills. I, fet i fet, no seta
ptnedeix.
• Amb aquest argument en Crehuet ha
fet tres actea uss pre;leg i un epileg
que ara cs decanten cap al melodrama
i ara cap al sainet. El timas del pare

petlae es el mo• consistent. Tots els
aitres divaguen trua mica.
Eta Santpere. fent de protagonista, i
el &raes:en un personalge accessori,
foren ela que ea dearacaren més, per
be que cap tic la dos sabia gaita.' el paper.
El púbic. co pa hem dit al eemeneament, va acCep ar dc aeguida una obra
ene, evidentment, era dedicada, i crida l'autor al final de tots els actcs,
amb grana aplaudiments.
S.
TEATRE ROMEA. — El; programes (Favui eón veritablement atraicuts.
A dos quarts da quatre es representara
l'espcc'acle que mes ¿electa a perita i
graos "E:s pasto:teto" amb l'arribada
dds Santa Reis d'Orient, que, cose
¿'habitud. °hacinaran ami) (Idees es
petits espectadors. A dos guarra de sis
es posará a escena la divertida comedia moderna dei hangares Moblar, versió de Caries Soldevila. que amh tara
d'èxit s'estrena en SOICIVIC. SeSSiel
Vetllada Selec'a, que te el suggestiu
Mol de "Modes per a senyor i senyetra"
exhibint-se ha decoració d'En Baffle i
Amigó. representan; una famosa botiga
de modes.
L'ESFONDRAMENT AL TEATRE
APOL
Els metges forenses han donar d'alta nnu dels individus que van lesionar-se amh motiu de l'esfondrament
d'una galeria del teatre Apol.
Els perita enginyars han dictaminat
dient que les higues i altre material
tenen prou resistencia per sostonir el
pavitnent, ocre') na el pes excessiu que
slavia agombolat gel molt públic.

1nes

Les s!rd

Organitzada por la Comissió
do festos do "Catalunya A. A.
del Districto V" (Conde del Asaalto. 10 aquesfa nit, a les

deu. lindra Illie tina andició do
sardanes a fälT011 flf• la Cobla
Barcelona. la qua/ interpretara
e! sec,iient programa'. "LI suar¿la", Garrota: "A Fretlerie NIus-

s:- 'as", Catalá: "Gina-elit". Don;
Ai. clarines noies r. Pep Vent u-

- e Pujol; "Cecilia", Junea; "La
inta Espina". Morera,
La COlnia
'e con_

S • 1111 tela el, sarda01-; n -s,

Avui, diurnenoe, al mati:
Foinent de la Sardana, Plaça
de Catatunya, Cobla Barcino.
oment Sarilanista Andreneno
da Fabra i Pulga Cobla
Ca Iba II 'tila,
Avui,

diumengo a la tarda:

Centro Moral del Puble .N011,

Cobla Barcino.
*'• •
Les Cobla Brueino •executar
aqus s t mall, ti los onze, Urda

temps anal, ternporals i plugea
gelle rals a An g laterra i Frattea. — El ri:gins
cielónic és a Espanya i Nord d'Àfrica, produint en
general bola ternos, mera amb boires baixes a CasteIla i Extremadura.

Seeri4 P e ro/anead d'Idilueneto
Instrateeiii. — Diumengo, lita
20, a dog quarts de cine de lit

Dillung, cha 21, comenrarä
un cursot rebosteria enmprenont 16 Iliéona (pie es ¡lunar:In a t o a.", do :pudre per sedfusIleS (iptedant exelnadts ala diesebtes'h se dos (illartS de cene sie'
la larda. El preu de la matrícula sera de 20 pessafem.
Dijons, diss 24, eS faca la visites instenetiatt a la Funiliiiid
Mal e nn I , esseni preets. per
assistir-Iii, inseriure's fins dimerres a migditt a la Secretaria
de la S. P. de Oreanitaei6 pro_
paganda. No postran assislir-lsi
les menors de 16 anys. Llos a i
borit
reunió:
Vd 11 I. de l'Es-

-

la
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3. VEuka UPERtORS A BARCELLONA (Sondatges de l'atmósfera !dure a
lee 7 del mats):
Alutud, metres:
250, 500, 1000, 2000, 3000 ,
Direcció:
lt".
lA".
Velocitat metree per segon:
5, 7,
S,
9,
lo.
•

02SERVATCRI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE
BARZELONA
Flores d'observació: 7,
i :8 hotel'

Barinnetre a zero i al nivel l de la mar: 7656, 7636, 763'5. — Termbrnetre
set: to, 574, re. —
Termórnetre hurnit: 9, 14, — }Imantar rematé ssimes de saturacin): 86, 67,
— Direcció del
vent W., Sa','., NW. — Velocitat del vent en me Sres per segon: 1, a, 5. — Estat 64.
del cel: quasi tapat;
muvolús, tapat. — Classe de Illinois: cirrua: cirros: eirrus-strata, alts-strats
T emperature arremes t Portara
31axima: 584. — Mínima: 79. — Mínima
arma de terna: 71. — Oseillació termométrica: 105.
— Temperattira tnitja: t3' — Precipitacid aiguosa, des de les 7
llores del dia anterior a les 7 hores
dia de la data: o'o milimetres. — R ecorregut del vean en igual
retama: 32 quilòmetres.
••••—•

tació de Franea, a dos quarts
de deu.
Queda oberta la inseripciA
per al tercer curset de (Metilograna. que en:nene:1ra el lees i
U' &s heet : . La inseriprii's es tancara el dia 26 a les vuit del vespro.
Secció P e rmanent de . Religió
i Culle. — Diumenge, a los %lid.
'Miss:1 rosada do Conumiö.
Sect ii Permanent de 'lela(
Trehall.
Diumenge, a les
II. N'Alexandra do Mendoza i
Arias do f:arsitial, viee-presiden/ Calashuoitt•
donat-h una ronfeelineia atibro
el lema "Missió social de la do-

na". Eis recoma:la . rassisleneia
a les tagnigrafos ell general i
mol,. especial:nos:1 11 les inserls
tes a la }Corsa de Techa!: d'a-

La ill,S eI PCC • ü de

l'All!rhent

E: jutge i el seroldri n o menats per
a la tasca judicial de la insta ee'd
l'Ajuntannau ta,ntilluen treball,nt aei
varean, perú fins ara no s'lla pogat
dictar cap auto de processamenta
INSWIOffilii.11.1103

ALCOHOLS PURS

recti f icats de 96e 07". Especials
per a rliniques, labora taris, lar.
suar -ea, per tumeries

ANISATS
da tctes classes

VENDA A L'E-OROS
DETALL

1 Al.

A. ,ANTICH
Telefon 819 A.
11 ,, nela de San! Pila, 32 ,
f.T.
aartefflan1111

Del

Mun'cipi

LA D ESTITUCIO DEL SENYOR
ARGIMON
ALEGRI,-1 AL DISTRICTE

X

la NfancomunItat de Catalunya,
puix que aquest es l i únie imganisnie ettpdavantor en la !Mita
contra les malures dels
de corral,
No cal dir que l'esmentat Lahondee . : continua realitzant els
nnalisis i les proves al damunt
de los rörpores de rapo d'aviram

Retallem de "El Noticiero Universal":
CIlle vulguin oto, industrials ra"El caso resonante dc la destitutnaders i pagosos romesar - N a
ción del teniente de alcalde y conce- p 011
estatge, carrer d'Urgell, 187,
jal señor Argimón, ha despertado gran
Barcelona.
entusiasmo en el distrito decano entre
todas las clubes b0c:alea de aquella
El Laboratori de Patologla
ex pablación (le San Martin de ProAnimal de la Mancomunitat de
vensals, que, se nos dice. se proyecta
Catalunya, avisa a les enmarrealizar una maniieitaciim verdadera- I ques que orlen el bestia: . do
mente popular muy cisuras:1)1e de ho
llana i oaprin, quo molt prom ;ramaje a don Fernando Alvarez de
le romenuira una si, rie de Hila Campa, alcalde de esta ciudad, por
to-tras pritetiques por iniciar. als
el gesto gallardo de depuración admiraloaders on la vartinnote; deis
nistrativa y castigo con la destitución
sens ramal,: d'oval:os 1 t'abres
fulminante de elicho teniente de alcalami: la s'ova vacuna preparada
de. llevada a cabo últimamente.
por Mr. d'al5solut a enEl amo de verdadera ciudadanía que
ea g e per a pros: p ule l'agalaxia
está dando dicha industrial barriada
enromanailissa quo ele vega-les
se demuestra c,:s la numerosa concurs'acompanya en el primer ped'aquesta. de los febres
rencia de industriales y propietarios
que acuden al dianicilio ele la Unión de Barcelona on el beslin r ea-prio.
de propietarios e inelleariales del distrito dacimo para dejar tarjetas felicitando a dicha entidad por el éxito
obtenido con SUS feCtos propósitas en
beneficio da dicho distrito. la de,sitaCRUP FitirOLAR
rió,: del referido concejal."
"1.A FARIGOLA”
ELS PREUS DELS AUTO-TAXIS
El Crup Escolar "Lit Farigola" faA l'Alcaldía te ' llS ha facilitar la Se- 5 d, mn rant aque s t mee, les visites i
güent nota:
excursions SeiS11,01S:
"Algalias periódica han assenyalat reAula Parvular: Passeig per la elecentment a l'Alcaldia suposats abusos ra "1.a Farigola''. Finalitat: coneia l'aplicació da les tarifes del servei xer les amigues aportacions d'aigua
d'auto-taxis, atribuint els dits abusos sei Pla de Barcelona anal, relació
al fet que en les tres rategories la le, Itamblea.
bandereta indicadora del "'llore" parAula NIonserela: Excursidt al Guita marcar un leen determinat pa- t' qui- narda.; o bservacions del cariar a NilOmetre de rec o rregut, pecó, en bajear vel-u.
Aula Santa Teresa de Jcsüs: Pasla bandereta per entrar el cotxe en
ser vei (le taxímetre assenyala un al- seig per la placa del Rd i els amas
tre preu mis elevar. 1)'aixii en dednei• voltants. Finalitar: relacionar l'estudi
nett la necessitat d'una revisid perió- de la Inquisició amb els 'loes de la
dica dels comptadors i eta la supressió localitat on funcionava,
sie la
l bandereta que jutgen enganya.Ass i a Arenal: Visita a l'Asil deis
dura,
Pobres, de Gracia. Finalitat: el traeEstudiada la qiiestió, l'Alcaldia, sen- te ale velles', desvalguts, i ense nVametas monda 'me de Ja vida deis
se desconeixer la possibilitat i ádlatie
l 'existencia d'algart ahús, que els abuassilats es poden deduir.
sos denundats no sial tuls, encara que
semblin per e feete d'una con fuaió molr
expi:ealile a la qual es presta la forma d'egiar establertes les tarifes."
co ntilittació detalla les tarifes del5
.. 1.111CS DE LA 311:81CA
aute-taXis Els abusos que actualment
Dijous vinent, din 2 . 1 del cer; fan san estudiats per l'Oficina de
reta, aquesta entitat celebrar0,
Traerle', Urbana.
el >TUS ronoert del prg sent curo,
"Quant a la revisió dels aparells
que anira a carree de la sot a xime t res—acab it la nota—no és peotou vienesa Molar:le Ilaeker,
sinó permanenr. Corre a ciarla qual ti:foil:retara, ami) la
!Te de la guArdia tarhana, estant desecil•ItiboraeM dol pianis.ta Totinar; al dit ser vei individus especian'as Buxn, un seleole progralitzats. Aquests fan retirar els cómoma, les tres parts del qual estadors que avancen en la seva marta
tacan dedica:les, respectivafple funcionen amb irregularitat i
ment, als grima classics Sohauformulen les co r r esponents denúneies."
noe Brahms i Ilug Wolf,

CRONICA DE CULTURA

La

Sobre la mejor tribuna.
la mejor prueba:

.... Illitlemosurd

11111 • 11141e g

PLAÇA CATALUNYA - --

i Stare inferior de FEIere, i cel completament serè a
la rest4 de Cata:my:t. — Les rosatles 1 gebrades 300
gairebe general,. — La temperatura minima ha estat de 6 graus seta acre, a Parigecrelä.

LIPA

tarda, :lita; de (mina (asolana.

A lee eta ; e tinferimeia titob proj ee ei o na per la seityorit Carate
3iarti .111aaJi "Litt moda
del ventii a travAs dele seglos"•

HOYES

RELIGIOSES EL LECTOR DIU
n•nn•••

1'ER A 1.:1 C0.110D1T4T
M1L1.01: EXERCICI
EXCURS10.VI5T!.1:i
Sr Director:
Torno d'exeursó: anee: he

Quarimla Lores: Refal Ussílicis du
Notara Doma de la Mtrce. Hores d'expoalei6: Da dos manas dc cuit del
;rail a abs
o qvarts (le. set :le Lo tarda.
Comunió reparadora: Parr5enia
del Carnes.
Adoració toeturna Tora de la
Sagrada Familia,

coneguts; pela

L ' ll0100 que 8 ln/ s,l111101X uvét.,leljoeunient la liet fresca en
Isis dontestie i en l'alimentació
deis infanta. Faseicles de fraile
a culi en demani II la SOCIE T AT

NESTLE A. E. P. A, Oranvla
Layelana, II, •—• Barcelona.

Seleels de Ramaderla de la
Na l comritat de Catalunya
Ilavent-se fet nvinent por
/Holle poblea iisOries sil faso/es
Instilut Posteur do París quo
aqueiv.,s Maulas anys el entera
de revira:u tstu y j augmentsts
virior e:tallan/ d'una manera
morosa la difusiti i l'estrall en
toles les rries d'aviram, co que
fe-le :mas' nuls els electas de
les vanunes filis eunra n 'Ondee per eninhalre l'estnentada
malura, l'Inetilut Paeteur ha
pr o narat una p riva va(uleu d upa
enorme potencia. ele 1411%11 n 88
estudie de valoraoi6 do la qual.
ha encarreget de fer al 1/abordo?' do Patología Animal do

Avui predicará I'llornilia a ia Catedral, cl canonge doctor Josep Maria
Llobera.
— Asad el nostre venerable prelat
visitará el poble de Santa MargaridaMonjos, anda fobjecte de bencia el
terreny i collocar la primera pedra del
temple parroquia( que s'ha de construir en aquell terme.
Sortira en el tren de les nou del
mati i tornará en el de les 1937.
— Han estar sgnats pel bisbe, els
següents nomenaments: Ecónom de
Gallifa. mossen Joan ['Jures; regent
de .Maaquefae. mossio Pere Baffle;
idean de Cubells, mossen Jaume Rosell, i de Palma de Cervelló, mossin
Félix Corrons.
Tinents : "de Nostra Dona del Port,
MOSSé11 Antont Blanchi; de Sant Paca. mossen Alexandre Poch: de Sant
Esteve d'Ordal. mossèn Joaquim Canals, i de Sant Vicens de Calders,
MOSSéll Domenec Maynat.
ROMIATGE A TERRA SANTA
Ja han estat fetes les primeres inscripcions per assistir a aquest romiatge organitzat per l'Orde dels Cava•
Ders del Sant Sepulcre, el dotncili
de la qual és a Nostra Dona de Ponepeía. El programa a realitzar durant
l'estada que es fará a Jerusalem, que
ser* d'ouze dies. ha quedat ja ultimar.
Els hotels on durant el viatge citaran
allotjata els pelegrins han estat tumbe
compromesos costa han estat signats
els contractes amb les Cornpanyies de
Navegac'ó ï ferrnviäries.
Ert la "Gula del Pelegrí", que ces58 eonfeccionant, a mes a nade dels
gravats, plans, manes i tota mena d'ins
truceons, s'ha assenyalat amb una
creu els Unes on amb la visita es
guanya indulgencia plenària.
CONFRARIA DE LA, MINERVA
Avui. diumenge, últim dia de l'Octavari de la Minerva. A les vuit missa de Comunió general amb
del senyor rector.
A les deu , amb l'exposició de Sa
Divina Majestat, solemne ofici, panegiritzant les grandeses de l'august
Sagrament el R. P. Pijoan, S. J. El
Santissini estarä expnaat filas acabada
la fundir de la tarda. Aquesta comeneará a les sis amb el res del Sant
Rosari i Trisagi, i sermó pel mateix
P. Pijoan, solemne process6 per dilas
del temple. reserva i benedicció.
Detná, dilluns, a la rnateixit hora,
fundó de desgreuges.
El dia 22, ales deu del matí. (Bici funeral en sufragi dels centrares
di f ums.

ARRIBADA
DE

L"ORBITA"

Con: ha% ient arsimeiaf. ahir al
malf ancora al port el vapor
"Orbtta". de la NIala
Angleaa, del qual viatgen

223 toristeut . que. procedonts do
Soulharnplon, Lisboa i Gibraltar, visi taran div o reue ouvls
la Mediterrania i de l'Altanliea,
regresant st Anirlatorra després
de vint-t-sis (110s do vialgo.
Com el -Orhita",

que 6s un formós vapor de
t5_000 tones, amarra de costat
al moll de Barcelona. (lavara
ITslaein Marítima. Eis mristes, tole gent tistessgjela, baixa reis tot seguil a !erra per viSi•

lar la einial.
Coni a dada curiosa. cal Consignar quo, malgrat importancia del vaixell i el llarg dril
vialge quo, realitza, el prPel
passalgto no passa quasi de rffil

.1;u1.11.i u!J ruplea

Montseny
ensopegat amb els
cursionistes alli aplegats en noreko
ses legiona.
l'er que som taa rutinari:. ? Per qat
aterra tots al nkireix lloc? No cacen
que calcita descoagesaionar atteastat
muntanyes taa ccaegadesf
Anean a eoneixer nous l' y es; al rete
per exemple, les mutitauyes riber eaques dc l'Ebre i les que confinen • !ab
l'Aragó.
Compreneu?
Josep Sabate,

DEL BISBAT

ATR A CA !A ENT

Institut le Cultura i
Pn-ti ar de la cal

Ešttmpne te de gener de 1

t. SITUACIO ATMOSPERICA GENERAL
a. ESTA? DEL
A LES 7 193,L MA-21. (Otservanizas d'Europa LES VUIT DEL TEMPS A CATALUNYA A
MATI. (Observado» de lo
>lord d'Africa i
roLudee per telégrafia osa.
Xara. Meteorológica Catalana, comunicad«, per tese fila):
len):
Una forra borrasca es triaba al Nordest d'EuroIti ha !mires a la conea de Tre gua, pla ¿'Urgen
pa, produint 01a)

de Sarda nos, a la Placa

Dos fcrits
Anit passada, a tres quarts sIn noto,
els esposos Antoni Barreto García, de
trenta anys i Alopel Hernandez,
cinta i-tres, de naciatia'itat brasilera,
laut atracats davant llur domicili,
S'aleada, 83, tetada, per diversos desconeguts, que, en no poder robar-Ins
per la resistencia que oposaren, el-,
agrediren, e,casionaut-los diverses
de; llena, bailar despees acose ev.,tos stet perseguits.
Coavenientment assistits ai »irr'
sari d'flostafranes els forra apree.a
eles les següents ferides a al Barreta,
dues ferides a les regions parietal i
occipital esquerres, Ilesa. i a la seta
mullcr contusió i hetnamma a la regió
parietal esquerra, tanibe Ileu..

PUBLMITAT

METEOHOLOGIL DE CATALUNYA
Dia 19 gene"' de 1924

quostit seeriel.
S o elifil Poi : manera de Ceritno_
nia! i Eostos. --- Els (Pes 25 i
int Catithanyn, otigattitzaila pol • 2il i tel eorronl, 110 gis a vuit sIeh
Eorriont de la Sardana de Barvesori. _ podra
rol" 011ir-se 10"
celona.
C01111 . il5011yeii
ilfq•
al
comsert quo POriiiiiiistrit
MIMA.
t5terat donarit
dia 2 7.
¡1 ecl

r i el•••11 111 111•11 111 1C•111311I1 111 1•1 1 3 11 •• • 111111• 111
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Cabra Mercantil
La Cambra 'Mercantil, complint ug
dels accsrds de la darrera eennió
la Junta Directiva, sha dirigit a hl.
calde de la ciutat en documennirla
instancia en pro que interessi de la
Companyia concessionària del Vetropolità la perlIongació de la linda
fins a La placa del Teatre.
Entre altres raons que s'evos:2
en l'esmentat escrit ionarnentant :a
petició diu: "ha bastat, en electo,
que es plantegés el problema d'organització dels treballs per a La cutistruceió de l'estació-terme al pl., de
la Boqueria perqué la Premsa 1 deanes órgans d'expressió, i d'una
manera especial aquesta
prearesain llur atendía en el conflicte que per al trànsit suposa robstrucció--que sembla
dels llocs d'afluencia mis intensos
de Barcelona, la qual obstrucció
malgrat tots els esforeoa, hazla sei gurament de mantenir-se per bastant
temps.
No seria potser aquest anotiu suficient, amb tota la seca importäneta, perque rnolestéssi:n ratenció de
V. E. si al seu costar, al cap i a la
fi de carácter temporal, no hl haguessin raons permanents que, al
nostre entendre aconsellen, des del
punt de vista de l'interés ciutadà, la
mateixa soluciO abans apuntada.
Es innegable que, de la mateita
manera que la lininació de la rada a
la placa de Catalunya, com alga en
altres temps havia proposat, hauria
produit una desvalorització de les
Rambles i la decadencia potser definitiva deis cauces afluenta, niolts
d'ella atta de primera categoria per
al comen; i per a l'interès general
de la ciutat. així mateix—i sols ata:noració del mateix
del final de linia al pia de la Boqueria ha d'ocasionar una pèrdua en la
resta de la Rambla i darrers ailuents
que no temen a poca distancia un sistema rapid de coma/adeudó amb la
part alta de Barcelona.
La perlIongació del 3Ictropoliti
fins el nivel abatas proposat, o posar
niillor fins a l'aeabarnent de lee
Rantbles, tindria l'avantatge de re&d'ir el tränsit de tot siuefl tros de
Rambles, ele les placee i carrera próxims i a mea estaria a diatáncia no
excesaiva del pon i de les gratis ai.ej
que hl atluelaen.
Es mota possible, demee, que l'esoplaeament de l'estació terminal al
pta dr la 139queTia COISSlittle0gi sesea/ce un focus d'agioineraciú pernio:,
donada La poca capacitat i la molta
intensitat ¡a normal del trajee i. ea
(*VII i, /a placeta que es fornta davant del teatre Principal donaria
copal suficient per a tes necessitats
d 'un prinCipi i fi de Unja,"
En un sentir semblant s.11,2
aixi maten< cl representant legal de
lee Companyia.

AQUEST NUMERO HA
l'ASSAT PER LA CEN.

pessetes, lot compri.s.
Aquest mati l'"Orbila" sortirä eap a 1%1i:flaco.

SUIZA MILITAR

Musica

A. fasajuana
Diputacid. 2 7 9 "s." eAnget,oNA

AGENT
daca. tge9

Univitraxl

AUTOM6111.11 : CANtons

emainnwr Til 4 C YO I

amingsgw. I

etge,
LA

EL GOYERN DEL DIRECTORI NINTAR
LA "GACETA" PUBLICA DOS REIALS DECRETS, UN AMPLIANT LES FACULTATS DE L'ALT CO MISSAR! I UN ALTRE CREANT L'OFICINA DEL
MARROC ANEXA A LA PRESIDENCIA
LA REUNIO Ð1L .D1RECTOR I ces al preeeple de l'antele eis is
Fi Consell del Directori tia es- conseqüència, se li conferiran els
fat reunit unes diles Iturrs.
oportuna tramas,
El general Valleapinosa ha dit
Podran propasar les proves que es-

que el problema ferroviari s'ha.
via abordat en termes generals,
sense arribar-se a acords
forme.
S'ha traetat tartibé d'alba!s
asournates serme importaneia.

timin convenients i demanarau en el
seu dia, en lacte de la vista, el que

a la reclamació culaulat a la llei. En
la restant tramitada> del procediment per aubstantacid en les tratantacions oportunes observarà el Tri•
Sumen, iguala regles procesLes atribucions de l'Alt Co- bunal
sale que ve obligat a observar la sala
del civil del (lit Tribunal quan enten
missari al Marroc
La "Gaceta" publica él se- en aquests judicis.
Disposicions addicionals:
üent Reial deeret:
P ritnera.—L'efieial major del SeA proposla del cap del Govérn, president del Direetori nat trametra, cense perdre temps, al
ntilitar, vine a decretar el se- preaulent del Tribunal Su P eanl, ladea
les demandes de reaponsabilitat civil
Artiele primer. L'arria d'Es- que es trobin pendents de resolució
en la dita Canihra.
tsanya al Marroc sera exereida
Segona.—Resten en vigor i subcom fine ara per un Resident
sisteixen en traes les seres parts la
general, Alt Comissari. dinlre
Hei de 5 d'abril de igan i d regladala límits i condiciona estament de 2.3 de setembre del mateix
nlertes pe/ conveni hi epano- any,
quan a ÇO que mesfrances de 27 de novembre de crin aquest deeret.
1912 i demés rompromions internacional: que determinen la LES CONTRIBECIONS ENDARIIERIDES
nostna actuació jurídica en
La "Gaceta" publica un Retal
aquel(' territori.
decret. In pum d lemas] tia a del
Artirle srgon. El Resident gequid din aisf;
neral, Alt Comiscan. en les seArticle primer. E.Is conves relacione ara el Gavera,
d .-Te:Ara de la Presidència d'a- tribuenrs per endarreriment?
de la contribució industrial i de
elletek •
COMPre ¡ sobre bis utilitals flP
Arfiéle tercer. L'Ad( Corniseariquesa 'nobiliaria tarifa
ri sera dipositari de lote ele p,3_
prini p ra, que lin siguin per M'ea
&re que en ella liagi d'exercir
te
de les derlaracions teles a
E.spanya.
l'empar dels Relat decrete do
Anhele quart. Per això sera
26
d'abril i 1 de desembre de
l'interventor de tots als artes
1923. podran arollir-se al bedel Jalifa i el sen Govern. i
nefiei
ute salisfer l'import dele
nle intermedian i entre ells i els
endareerimenls per fraccions,
spents oficials estrangers.
en torrara anales als alorgats
També serà irania intervenper als contribuents per estilase
tc,r de lee quantilids que per a
l'equilibri de la zona coneedei- Ire de la riquesa urbana o rústica.
xi l'aeció protectora en coticenAnhele segon. — A Feierte,
te d'anticip, i en aquest sentir,
umm rop aprovat riel Govern es- les Atiministraeions de contripanyol tl pressupost correspo- bucions, en liquidar les altea
nent, gaudirb d'alunices atrij ci deeItiracions pres e ntadas, nobueions per resoldre tot el re- mas estendran lanfmaleis, Pis
ferent a la sera inversid. pm= rebufe per les exaccions mor&ni adime autoritzar aquelles responents a l'any econòmic en
transferencies de crialit que cure. fent a la vegada la liquijutgin nere A
l 'aitES d'urgèneia dar-id per Prolarreriments a qué
per als organismes de l'Ana luegués retal donada nolifieaComissaria.4mvent, però, de cid al conlrilitnint, assenyalantdonar compte a la Presidencia li lot l'import total delle. cona
les fraccions trimestrals en qué
del Govern.
Quan sigui general, tindra Al poden considerar-s e diiidits,
ale efeeles del pagamend Si no
Comanament- edita general en
mli convingués satisfer-los d'un
cap de Feséreit.
cop.
Sera, Pi cap superior de les
Artiele tercer. — El enntriautnritals i funcionaris cepabuen' l'aura tumbé i al sen arne1 de lote els m'Idees que
bitri, d'abonar en PI Irrmini
presten llurs serveis en la zocine dios Fimporf total do lee.
na, ami) caracter permanent o

temporal.
RS CREA L'OFICINA DEL
MARrIOC.
La "Gacela" publica un ditCret creant l'Ofivitut del Marne que formara miel do la Pre_
seidimeia del Govern. enearreA;gent - se d'auxiliar el prvaident
en reatadt i tramitacie, (le lote
Pis aseumples (11/1` l'Alf Comissari a la reso I tiele, di'! Gavera.

responsabilitat

La
ministerial
La "Gaceta" publica un Reial
(leeré!. la part dispositiva del
qual din aisi:
Art ele prinnr. Ln respon_
abilitat dels ministres a que re
refereix la regla tercera de larfide 45 de la Constiturill de la
monarquia rapanyola. P» reta.
cid amb la Ilei de procedintent,
unan el Senat es cansí ihmeix en
tribunal de Just irla, de 1'1 t• de

maig de 1849. sera exigida daaant del Tribunal Suprern en
eonstituit co sala (le justicia, al qual .coneixera dels fels
en única instància, sense que,
en conseqüencia. càpiga cap
Yermes contra les resolueions
krue dicti.
Anide segon. El Tribunal
f uprPro en ple coneixerit igualment en aquesta easoe dele debeles anexos deti principal que
aparegui durant el proerls o on
el seu inielament."
Un eltre Reial deeret dls.
posa :
'Art irle primer. Quan algun
dels funcionaris públies timandals arnb subjeeeld a la Bel del

5 d'abril de 1904 o sigui per
ni-les ci fimissions en l'exerriel
del "Arree le ministre de la Corona. el coneixement de la de_
manda filtrara eerrespondith al
Tribunal Silprein on pie vonss_
lituSt p i' ‚ala dr. justfria.
Contra Ine sentimeies que dic.! no e'ndinetra cap rentes.
L'exenten', de les dite m ronrAncies cm-tanga-atrita a la tift la
del civil de de Madrid. lenta In inepereié, .1,d Tribunal eupretn. fOntlf, que Pulli
delegar en aquest Cae la .turis•
idlecifi que ella rep delegada.
Article segon. La competid*
dell Tribunal Suprern per coneixem'
xal Eis assumptes a que es refereix
l'inicie anterior s'estendr4 5 tate!,
lea demando en trama des la datt

dha premulgació d'aquest Decret.
Anide tercer. — El Tribunal 90.
ipein, distraed terrniel de tres Ales
- partir de la roer/lució, donara
41111iphte id

fiaca/ de les demandes
IMANKats al uy etleeixenient. Aquest
~sre
san ea el litigi, 1 es.
mi

mentabaliquidarte). miljaneant
Fingre directo en el 'frosor,
renoninl
l'oportuna Ilidra
pagament (111, Ii servira de re-

huí, o esiendre n favor del Tresor un nombre dc P agrU Ñ' es perial g , segfin model que es mine
nana. i g ual al de fraccione asrartiyalades en la notificar/6
pele importe respertine de rada una rl'cl'lea, ami) veneinnint
en el primer dia de cada un
dels trimestres nnrmals fh,
reraplarió ordinaria
subsegüent
la dala de la notifica-

ció.
Arliele m'art. — Cada pa g a-

mA hatira de portar l'aval d'una
casa de liamos o romercian( matricula( o contri/raen! d'anillo.

gn Importancia.
El total impon( de la liquidarle' per tala endarterim p rile es
roneideraris, a ifiie el. (d'orles
tegals merdra no quedi varicelat PI denle, corn a parl do l'anualitnt y ermada i no pagada.
En el ene de trampas, quan

traen d'una boliga o establiment industrial fi merraniii, es
ronsiderara mi Cadunirent eom
a responsable (bree/e fleta en.,
darreriments, 1 a liquen doc.

tara, i per aixl queden colmerogadrs toles IPS disposiciona
que s opossin a eta que prevé
aquest fleta) deeret.
Arlicle addicional.— Els contribunnte per lee imposicions
a qué es refernix aguas( DPCI'ef
que fin. darrers del present
mea (lecharía la seva situació

tributaria en relarid a ella, estacan esemples de les penanDeis administratives que d'altra
manera hassuessin ineorregul

inedrrer."
S'AUTORITZA A LA SOCIETAT
D'ESTUDIS BASCOS PERQUE
OBRI UNA CLASSE DE BASC
Ils celettrat una de les seves acosel pfiguessin

lumadee reunions el Comita Execude la Societat d'Estudia Bascos.
Es 'recta., entre altres assumptes
d'hileras, de rorganitzatié de l'As~Idea de Pesca Marítima Basca,
que ea projecta celebrar l'estiu vinent. 1 de la redacció d'un escrit que
s'elevara al Directori Militar exposaut eta antecedents i estat d'organflzaciea de l'Assemblea.
Es donä compte d'una carta del
marqués de la Torrecilla, resposta a
la que el senyor Elorza li dirigí,
tranametent . li el telegrama de. protema contra injustes acusaeions, acordat per la Junta permanent de la
Societat.
La caria dio:
"1'aig rebra la seta atenta carta en
la que copia el telegrama rebut del
sectetari de la Societat d'Estudie Ban,
ces de Sant Sebastil. en nom de la
aeva juma permanent.
a aand, malt de gust he donat compte a S af. del contingut de remen.
tadi carta i laugt SCI1Y0f, el anal
s'assabenta del seu detall amb marcada
satisfacen.) m'encarregà que li exoressi; el molt que agraeix els sentiments
manifestate per l'esmentada important
du

enrielar.

"En reanunicarali-ho, m'ofereixo
vosta s. s. i a., el marqués de la Torrecilla...
S ama rebut un ofici de la Junta directiva de l'Escota d'Arta i Oficia de
Vitaria en el qual e; dama canalla dc
Eacard que ha adaptat d'acecdir a qua
a una de les seves sales installi la
Socictat d'Estudis Bascas, quan Im crecmli convenient. el SCU Cerlire de t'al.tll i desee de !lengua basca, podent
utilitzar per als actea pública i confelenciee. quan lm necessiti i no estigui
previament disposada /a seva utilitzacia per la Junta de l'Escota, la sala
d'actea.
PARTIT sorrm. poPrr.Art

PRESENTAT UNES PETICIONS AL DIRECTORI
Una representarle' di' la Directiva del Parid Social Popular ha viailat el president del
Directori per fer-li remesa dr
les peticions aeordades en la
dama trunies els punk es:sondala de les quals sán els segiients:
Que os deereti seguidament
la representació corporativa ta1 ri 1. o almenys al Senat.
Refrita electoral proporcional.
Itlgint local I Estalla regioIl.

nal.

En el que es refereix al pro
Mema de l'anger demana que si
Espanaa no 4 reaprelada en el
que eatima jutd, es mantel la re_
visir') del Lateral; i tumba de_
siljatil que el Diem:lord al ronluir' del que feren els reh s izo vrrna centralistes, relableixt
una política (le pan S harmonia
que esborri lisdifotanciea sota
galos i propala el que sempre
han liagni il'euroliuslir els govenus, qual As la mritua simpatia entre toles les regions espanyoiell,

BANC. DE CASTELLA
El Dame de Castella rolararh avui la seva :muní tarta Junextroordinitrla craerionistes.
le. subscriurit eh; pagarés pene
CAVALLS DEI. litARROC
denle. iii, auloritzant-sa cense
Madrid, to.—Cotn que en les tzoaital requisit 1 . 1 canvi do mevincies andaluses ha produit alguna
ntirilla.
alarma la tratneea ile cavalla proceCae (lo buixu, cense traaPäa,
&tus del afarroc ale liatzerets de
es minsideraran venmils a luir.' Cadiz i Sanlacar de Barrameda,
han
le bits eis agarAs praulents
<lit a l'oficina d'adormid( ' de la Preno te rureare aquella sense el
sidencia que es tracta del sobrant de
sea abonameni.
les repalKacions, i com a mesura preArt irle (tinqué, -- En el d a .
ventiva es porten als llatzereta esmrs l'adminirlowid s'aromo- mentats. ii al «lama podent desdará liii ui possale a les norpres &tse" aprnfitats en els regimente
mes previngtides per a nquestis de la península.
PROPIA Pa P i itPial deerrit ile 24
LA SOLUCIO Al. PROBLEMA
de ()estambre proppassal. sonse
FERROVIARI
que aqursla Pnervi
Madrid. 19.--Sendila que aviat ea
les reeponnalii lit ale 1111P con.
forme mi la ile contribueld coneixera una saludó per al arable.
sobre les utilitals de la riquesa nut ferroviari.

mobiliaria eurresponen a la
perenne n entilat obligada a la
indire,tla de in dila
contriburid. que m'in les (n'ida.
'lee a estendre ele dite pagarés(
per l'im p ort 110 la qualmt ilul que
ini g in ele val m'ir.
El sfilaigtre
Atilde sise,
FillailePP ePein fne i rtiat per
Montar [malea beneflei ala contribuente per endarreriments
dallres eontribueions que, al
seu judiel, ho demanen justifieadannent.
Quedo Igualtnent enottrregat
de dictar les instruccians opor.
tune• per ii compliment d'aqueet Retal deoret,
Article • atil• —. R e s t en d e -

ELS CATEDRATICS
D'INSTITUT
Comis,ió de catedractica
lii presidida pel Ittilyor Miranda. estigua a la Praddiacia per fer remesa
ni general Unnsi Jordana de les
canclu , ions votadva iii l'allana Aseemblea.
El, ItE01111
I.ES FOIIMACIES
Per ruta' ordre publira la
"Dovela" ea deroguen ami( (tarar:ter general les dlispoisicione
2, 7, 8 I 10 do la retal ordre dil
8 d'egos( de 1021, I declara que
les farmacies, encara que eeliRuin incluid.' en la bel de 4 de
juliol de tele, eón exceptuado,
de su anda rebeló tunb 011811,
Lmms

fizin lea Juntes local, da Re.
formes Rodal» lea »reo d'oper-

PUBLICITAT

de fa mateixa lle segone la
qual correspon al gremi 1 als
couteretants particulars, si no
existía gremi, aerleder la .dIstribuct6 de la jornada uniforme
per cada grerpi, per?: sense que

aquesta • facultat pugui arribar
a la imposicI6 amis carticter
obligatori i general d'hores o
dies de tancament, amb prohibició absoluta de despatxar duran( aquestes hores, seuse que
sigui poteslatiu del gremi o del
Cedlegt d'Apotecaris renunciar
a aquest règim d'excepció, ni
d'estahlir. encara que sigui per
unanimitat, un règim distint (le
la jornada que pugui Osser tesis/ als interessos de la salut pública.
UNA CONFERENCIA D'EN
MARCELI DOMINGO
Logron. — Al teatre Principal ha donal una conferència
En Mareen Domingo.
Ha elogiat zel sentit 'liberal
de les eleccions angleses.
Digne que el triomf del laborisme ho califica cona una
forma mes fonda que la del so-

eialisme.
Va eslablir les diferències
entre els partits que existeixen
a Anglaterra, dient que (JIU l'o_

pinid ha donat el Idomf al Ire.
ball. que significa l'assaig d'una nova política social i económica.

Va fer resaltar l'idealimme
d'aquell noble que rebulja programes seductors d'ordre i co
nuorlilal e privades.

Digne que no era pesimista.
mar si tos no actuava en
pnlitiea. M'Iba perqué té fe en
la virlualilat civira espanyola.
Foil aplaudir.

Un suec mort per sospitós
Valancia.—Aquest emití la guardia civil ha donat una batuda pchs
voltants de la ciutat i en acure uns
honres sospitosos els dona l'alio".
Hora diu que un dels deaconeguts va intentar fugir i aleshores la
guardia civil dirpara, matant-lo.
En ésser identificat el cadäver resultä ésser un satbdit suec.

SOBRE L'INDULT DE MATHEU I NICOLAU
Aquest matí Eadvorat defensor
d'En Nicolau, senyor Serrano Batanero, Ima estat a la presa, lía donat
al seu patrocinat la noticia que el
Directori ha proposat el seu
per la qual cosa En Nicolau sala
mostrat molt content.
El senyor Cid, defensor d'En Ma_
theta lamba ha CSIat a la presó amb
la mutare del seu patrocinat. Ha donat la nora que Vindult, segurarnent,
és un fet.
AJUNTAMENT DESTITUIT
Vigo.—En vista I tel resultat de la
risita governativa ha estat destituit
l'Ajuntament de lloren.
Els 110U3 regidora han elegit alcalde a Ema 3C5.i13 Prieto,

El Rei va de cacera
Còrdova.—A dos quarts de viril
ha arribat en l'exprés a Mochuelos
S. M. Anbis XIII, vestit de paisit,
per tal d'assistir a la cacera de
Moratalla.
•
lía arriba( tot el seu seguici.
DETENCIO D'UN ALTRE SINDICALISTA
Saragossa.—La policia ha detingut
uim
..iltrq sindicatata anomenat Juli
Morals Vaso, reclamat pele jutjars
de Bdtaa.
Usava neme falsos.

ARTICLES SUBSTANCIALS

um,itEnT INSUA. — ES :1105'FRA PARTIDARI DEI. PUBLIC

BAREELONES
Abert Plena, contintiant la
sbeiti d'ar t Mies a "La Voz" sobro Barcelona, en el número
d'aquesla nif s'ocupa de la diferèneirt que hi tul entre el ;mitin(' de Madrid i el IMCC011111i.
Aqi1P/1 bg explosin, lanl en
les aoves manifeslacions
monplarnea eom en les (le (lesn' ava r a ; aquest é sempre reservid. I després (l'un diftleg
entre un nator castallat i l'autor
de I ;oliere, en el qua) agiten ea
mitstra partidari de la manera
d'e...tare del madrileny.
lesna, nItronienl, la preferémchi p o lluilihic harcelonf. (Agraldfssims.
Din m'a p eles parciales, d'alDesima smlor literaria, patita
obra ine•alre:

"Barrelona es una (hilar bilin g üe; I/1 alternen la llengua
ver:lamia i la naciona• 'buceemil és una (

1. nn srm n po!ita,

ni n ir e. siticipolita; hi abunden

sobre tot Pia ittliiallS. francesos
1 alettianyst PR efillanies estrangPres. nodridee i compactes, eaneixrp l'espanynl i van al IraIre a eaefillar eurnialies cepa-

oyeres,
Donee, tut : aquest ¡Atine intertutramal de Barcelona. no pot
arribar m il i, As psiroliglipainpnr
impossible, a anime/ aran de
parent in, de simpatia,
que I.; el de 'Madrid. Milite PM 11/1 lento, ple, el públic
de ltfadrid esta, en familia. i el
(le Tiaree l rela. Iret de ePriPS cales del Parallel, es treha serapoi (le vieira.
En ramparaeid ene deninstra.
;unte IMPU, nue no seria gene
fati, mudar l'exmlerii (1'nquegte
#Ine grane nilhlles, els inda noM_
brosne d'Rspanva, q ue sdn els
que fin els ¡dala 1 després se'n
cansen."

f stil acaba l'artiele d'Albert
/nena,

LSESPOR
ATLETHIMIL
CAMPIONAT DE CATALUNYA
DE CROSS - COUNTRY
Tarragona, 20 gener 1024
Podem donar una impressió del
cap la dieputadissima prova, que tincLa lloc avui a Tarragona.
Donada la sortida al camp del Club
Gimnästic. desemboquen ele corredora al

Camp de Mere. de Ileugera pujada, se.
gint pel cerní de l'ermita de la Salut ,
que ea torna baixada en desviar-se a
continuació fina salvar un torreta. Despeas del mida i camp a través, es va
a sortir al cami del Llorito, que porta
al corredor a la carretera del Cementini. per pujar a la muntanya de l'Oliva en forma ziga-zaga que, guanyat, el
deixa a la muntanya de Sant Pere , que
ha de babear en torta pendetu, i es
aleshores que triaba boli cami pele Quatre garrofers, emití de les Germanetea,
E s tanislau Figueras i fina el camp Gimnastic, tot planer i de Isla ph. Travessat el dit camp, i desprée d'enfilar.
es per un marge, desemboquen de nota
a la carretera del Cementiri, montanya de l'Oliva etc. , per segona volta,
fins a trepitjar la nieta al match( punt
de enmiela.
Es comprendra que no existeix ultra
pujada que mereixa tal nora que la de
13 MUI1L1113:1 de l'Oliva. La baixada
la nauntanya de Si Pere cal prendrela amb precaució pel molt accidentan del
terteny. No és gens recomanable l'ús
de sabatilles de claus.
Ne cal pas dir que seran deguda nidal muntate els surcas de la Crea
Roja i telefons, el qual permetrà co.
neixer

l'Esport Ciclista Catan, En Jaume
Janer.
La sortida s'efectuara a la placa
de la Universitat, a les set del mati,
envera Sana. Cornellä i Sant Boi.
Després de Tapar familiar tindri
Roe la curca copa Sanromi, sota el
següent circuit: Sant Boj. Cornellä,
Sant Joan Desoí, Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei i Sant Boi.
Fans avui hi ha inserits uns ao novells correclors, que van a la Iluita
per a la conquesta del trofeu Sanroma.
Es de creure que per lee simpatiem
amb que compta En Janer, l'homenatjat, aquesta festa es veurä concorregudissiena i resultará un cedatant èxit.

ESPORT CICLISTA CATALA
Avui, diumenge, al mata es jugaa dos (maro de guatee de la tarda,
la celebració
Eassemblea ardinäria
al seu estatge Diputació, 3,33.
Donada la importancia dels assumptes a discutir i a aprovar en aquesta
Junta, l'Esport Ciclista Catalá recomana Eassisteacia a tots llora asnociats.

BOXA
CAMPIONAT D'EUROPA
La importancia extraordinaria que
es ve donant en els cercles de restrangers al comban que hauran de disputar-se el Campionat d'Europa del
pes welter, és malt ajustada, majan.ment si Cm té en compte que el tricotfador quedara classificat per concia-

en tot moment la marica de la

moya.
La !lista are premis d'aquesta cursa
resulta altament suggestiva per la seva extensió i välua.
Encara que no podem donar la (lista definitiva, podem avançar les segii a nts inacripcinns:
Linaj e, Forcadell. Ripoll, Casanovas,
Queralt. Solé. Espina, Gras i Ojeda,
del Club Gimnästic.
Miguel, Cutica • Arbuli, Doz, Marca. Gracia, Vives. López. Soriano
Caaadevall. del C. D. Espanyol.
Alfonee. Devesa. Lagarriga, Miret,
Flanell, Ramos. Rofastes. S075. \T inadi. Barrero i Falca, del C. D. Europa.
Planas. Caatellä, Vamerich i Compte. ele la U. E. de Sans.
Blat, Ferrer, Coll i Royo, independent.
Falten noves inscripcions.
HOCKEY
Amb el partit Barcelona-Polo, que
tindrà lloc al camp d'aquests, fineix
el Campionat de Catalunya de primera
equips.
El partit començarà a les onze del
mati i 'ladran cura de l'arbitratge els
senyors Moles i Vendrell.
El mateix dia i al camp antic del
F. C. Barcelona jugaran per al Campionat de segons equipe.. el Ponspeia i
el scgon tcam del Club propietari del
terreny.
Arbitrara el senyor Sanehez d'Ur-

lje

La

Crema dental
científica

Actúa com a

MEDICINA
PREVENTIVA
DENTISTES I METGES
en coneixen la fórmula.
Consulteu-los•

Basta cobrir un
terç del raspall
quan s'usa

• ••

Amb el fi de proveir els dos careces vacante de president i secretara
la Federació Catalana d'Hockey ha
aval-del ronvocat assemblea general
extraordinaria per al dia 23 del corrent.
l al local de la
La reunió tindra Inc
Societat S. Pompeia (careces de la
Travessera i de Casanova) a les deu
de la vetlla.
• ••
Coila a homenatge al Club campió.
la Federada ha disposat per al Milmenge dia 27 la celebració d'un partit
entre el primer equip del Polo i una
selecció formada per elements Tatúes

NOTICIARI DELS CERCL
CONEEDERACIO ESPORTIV
DE CATALUNYA
La nit de ditnecres passat e- re
mami la COMIS5I.15 Técnica de la
federaciei Essiortiva de Cataluny
ambl'ohjerte
procedir a fc,tad,
de la proposicin del senyor Vendrell
i veure la manera de portar-la a
compliment. S'acorda, d'un milicias
l'organització dels festivals espot
tius en els diferents sectors que e
troben representats en resmentat or
ganisme, agrupant-los solament et
el que permetin les circumstanciet
comunes de temps i lloc i conaultara
individualment pels grups acordau
en principi, a les diferents Federa
cions i entitats afectades, arnb
jecte d'establir les dates correa>
nents dels esmentats actea.
Amb respecte a les condices
tècniques de la copa Stadium es re
novä el nomenament de la Ponente,
sollicitant el seu informe i per a la
copa Güell acorde la COMißSiú preposar que anualment sigui conceda
da a l'esportista que es trobi afiliat
a un Club catalä, i amb residencia
mínima de dos a p ys a Catalunya
que a juche; de /.I COMISSiö hagt
portat a cap un :tete espurtiu de mes
gran relleu.

DE FORA

s'ha introduit en
tots els paisos
amb l'ajut
espontani de la
clase professional

gell.
Aq q est partit comencarà puntualment a les q'45.
La Federadó. tenint en compte l'intetes que entre els aficionats han despertat eta dos partits, ha acordat de
celcbrar-los a llores diferente, amb
Vobjecte de facilitar frassistincia a
tots dos.

de Ribes, pedem maltear-ve per
a La Molina els trens especial,
aquella diles posará la Companyia
Ferrocarrils Transpiren. ncs.
La Semi() ha aollicitat la cabads
els preus de totes les fondes h
d'aquestes dues poblacions i des
denla, dilluns, funcionara, ele ,et
dos quarts de nou de la emita.
oficina informativa en la (mal e,
servaran habitacions per a aquel! , dFina al dimecres sha 2,3 s'atendrá
més al socia del Centre Excursi“ra
pasean aquest dia, fu
nata tambe per al Mina en gen
Encara que amb la cabuda total
les fondee i hotel. que Tus ara es
posen ea potra allotjar un nata
creacudiesim d'excursinnistes tenazt
compte l'entusiasme que aquests
porta han despertat pot avançar-se
a darrera hora hi haurà
per inquibir els ciularrerits.

KOLYNOS
Dura dos mesos
usant-lo
tres vegades al día
Concessonans.
SIEVENSON, BÖNET 1 C'
Apartat 888
BARCCIONC

Chumba

AUTOMOBILISME

LA CURSA DE TURISME
D'AVUI
Avui, diannenge, a iris quarts

clUMMInOIL.4/121111ame-

SANT SADURNI

rig NOIA

El Catalónia S C. assoli una esclatant victória sobre el primer del
e C. Aguila, per-4 a o.
El domini correspongué en absolit
als tocata, els guata ea manifestaren
superiora, desenrotllant un joc de
moka aisualitat, que desorientä cena
pletament els contraria.
Els gola van ésser fets per Sabat,
(l'un 'fin fulminant prop de la porta;
Navarro, passant-se mitjos i dejenses i sol darant del porter xuta
aquel) li deturä, pera arnatent Sabat, remata decidit; d'una centrada
de Casanovas rematada per Natarro d'un cop de cap val el tercer, i
el darrer es a conaeqüencia d'una
indecisió que aprofita Sabat per Marcar.

Salan diatingit pela forans l'extnin
dreta, que juga d'una manera prodigiosa i pcla locals el davanter cela
tre Sabat, el qua! lia demostrat em
ser un ju gadorn 'oh hàbil per cn
duir
linia datar.
STA. COLOMA DE GRAMANET

El E. C. Gramatiet acaba de fer
un partit ami) el F. C. Paretenc
camp de l'arets. batent-lo per un 14.1.
PARETS DEL VALLES
Diurnenge bague /loe un partir e,
Ire el Gramanet i ea Parets , que raaula emocionant. Els forastera a minaren quasi tota la primera pai.
acuse aconmeguir cap pum, a can-a
(le la parcialitat
l'arbitre. que
Ha totes les arrencades faraateres. tata sttposata off-sides.

d'onze, tiodra lloc l'anunciada curca
17ampionat local de cotices de turisrer al Campionat del alón de la sera
A la segona part cl partit resulta
me a l'Autialront.
u n sic equilibrat, especialmut
A la !lista dele cotxes ineerita cal categoria.
Els clemente entusiastes que ha poal comunal/1cm.
sugmentarmli un altre, el qual Ce
sal el F. C Barcelona davant d'aguce.
reserva en la Melinita de X. X., i
Els locals aconseguiren un pe.ta erganitració, seht Una garantia de nalty, que detura. d'una manera coserA pilotat per un ceuegut esportal'exit docriiii que obtindrä en Joan basal, el portee Didac.
mn
a.
El tren apropUsit er dirigir-se a Elias. el qttal esta ja acabant la conEn una arrencada local, un defem.a
[ceca', del programa. el qual sera porSitges es el que surt del bateador del
foraster esclareix la situació romPasscig de Gracia a dos quarts de tat a la practica amb el match Piet promesa de la seva porta, recollint
(lela
IlobinAlis, el detall del qual donaretn
l'interior clreta, al qual la passä al
El Club Velocipedic de Sabadell, en una de les nostres vincula; edicions. davanter centre. Torrente, que de,organitzador de la cursa, tal com
mes de passar la 'matra defenal
deiein en passades edicions. preESPORTS DE NEU obtiugue, de manera estupenda, el
ocupo (lel servei de bar nombre,
Havent-se de celebrar els Esports primer gel de la tarda.
els quals ha conliat
l'Orxateria d'Ilivern ceganitzats pel Centre Ex.
Des d'aquet.t. monient el domini
Valenciana.
del Gramanet es aplastat, no mar.
curaioniata i la seva emití d'Esports
La cursa acabara sobre la una, de
Muntanya a la vall de La Mobna cant mes a causa de la defensa destempa a propetait per poder agafar el
esperada dels postres.
tren que aun a tina quarts dues, els die; t. 2 del vinent febrer i
no existint alli tuateix mitjans per
Deis tocata es diatingiren: el porTumbé Id ha un altre tren a les 5.1e
alhajar els nombrosos excursionistes tee, defensa, i regular eta mitjos.
de la 'tarda per aquella que no vulque aquells dies es traalladaran a
• Pela foresten: tots bastant, sobreguita aliar
precipitaciona.
Ens purga Direcele de la His- aquelles pistes, la Secei6 ha pres ha- sortint. perb, el porter, nng-centre, I
pano Suissa, fábrica d'autornäbils, cord d'enearregar-se de donar allotja- la dovantera.
me»t a guantes persones ho desitgin
L'equip guanyador éstava integrat
Societat Ama:tinta, que km constar
que no pren part mm la curca que ne- a les ¡nades i hotel. de Pecera 1 per:
fectuará aval a l'Autiadrom, encara
tate entre els cotxes inserits 'Chi figuiri algun de la ceca labricació, que r."."1"1"»..."•41.104,1111,0*••• n••••••1114~emee
en tut
correrà per iniciativa par-

ticular.
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FA ES R le jkliderä
CURSA CICLISTA COPA
SANROIIA
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•
1. r,
Aenii lincha lloc a Sent Boi de*.
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•
me
L'obrera l'horneaste, al eran» de
a
ea

tia •

ERIA 1 1 RGENTERIA‘
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metlife 20 dP

gener de 1924 '

I, Jorba, Torrents
nklac. Torrents
Torrents, Arús, Gabi. Castillo,
1.
Torrents, Aloy i Aureli.

CASTELLBISBAL
canip del Castellbisbal Migue
s el diumenge un partit entre el
stellbis bal i l'Estola Superior d'Acultura que certameut no iou
:leas dinterès, vencent els de
s cela. P er 6 a 5L'equis, de l'Escota es presentis inij

Estas-a formal per Vidal. Iglesias,

Llobet, Sanroma, Porqueras.
bot,Pine , s, Dalmases i Capdevila.
El; gels entrats pels p ostres foren
°casi. , 2 per En Pinós, 2 per En
mases i 2 per En Capdevila, tots
lt bonics
Els del Castellbisbal ho foren: 3
clavan:e s- centre i 2 per l'interior

—

toni Trantoul i del baríton Matiranl. amb l'opera Faust, - Mofistúfole". el eelebre baix 3ou g
-net.DisaW,prenlaciód
l'eminent diVO haribm Paseuale

,mait el primer temps els Mrans
;en un fort domini. perö a la
upar; foren eis locals els que
_.:artn d'una manera marcadissiL'arbitre. senyor Aran, estigné reperi, imparcial.
L'eneotare ataba al-ab remisas a
• gols.

El Diumtnge havia de conminar
non el campionat, pecó per haverdrinolt del Rapid F. U.
Banyoles, EOlot F. C. s'adjudica
punts.
— Diumenge. al canija de La Bis. aunaran per al campionat els
tres equipiers amb els d'aquella

Telnin 3500 A
quarts de qual re, el uses joiös
515dIS eSpeetarlos,

1 5 er al dipms gin , , a la tarda.

FITIOR
Coliseu de varietats

Exposició
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tortera Caitelia

de
de
de
do

fl
itt

.

•

M'In, diumenge, tarda; a dos
quarts de eine, la formosa
comiulia en tres actes, dels
germans Alvarez Quintero,

1
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Teatre Cómic

TOURNEE

vistes del
PRINCIPAL-PALACE

Frederic Caballé
etean co mpanyia de sarsueI
. la i opereta, primer actor i
director

NVIII, diumenge, colossals functons.
Tarifa. a 1, quanti. I ud. a le,
deri Eatt sort/Ila, de la grandoe..,
r, -si. d'espeidaide on 91, 11,111,1,,
VELL I nou PALAC
E-REVUE
.1113 n
,- 1/1... - 1,4 qua.1,.ELS NUVIS DE LA IECRT
1,14

(primal

a.

dl
dl

..1 1...- ch 1/ 11.4”,...a11,1..n.
.1, la r,5,14

li

rala m'artera de TO litros
ale namens carro up.11.)

NO,

Enr.in.rini... a
Ell e

•
Rail.;••
"
'
rojo .meours . . .

L'obren'

de
de

a

de

a.
UI

lides le- dils,

aprencnt de t'arree a El rnecanic;
es e illediaina Dubto t'ave: III re,
7
a l , 1.1 e id e... :11 ia • !Illat la Ets
a meterle de Paria, sese p es la sm- f
.t Ill.nial obra- ilid aran Elleent
.' 5 la s es,uta de la 1 5 11, ,./rella 11,1 .,
lllum. Contra
3z 111311 , 11 n 14 efro
llei 4
4r humana, a el, 14 IV iorri,1 la
n 14 de
Els mhzaris do Parla.

1

t

LLOTJA
73 a 75
41 1 , 2 " 12
411 "
IR "

15 "
34 " 35 •

r,r,

•
Rimes g rruests alfarnalea 56 ( 60 da
Manro arrumts altarnatea no/sa sie
Pelona
.
• • "
..,_
de
Manila,.
• • . •
Gaszes
de
• • • 100
••
(Preve en peinetas
ag. 11110 sise
dununt carro *con.)

ur
" ps

de
de
de
de
de

DESPULLES D'AMEOS
Corlo@ . .
• • • • • • do
etundre (folases«) . . .
4.
Escialllat .
. •
• • • de
MONOILTIS
re,truo
... do
do
de
de

100 5 140
en " art
45 " 413
el " 61
60 " 61

48 a 50
22 "
17 " 18
125 a 130
108 " 110
103 " 104
8(1 " 515
101) " 502

106 3 10a
a5
tua
o. ' 911

125 a 127
114 "
113 " 115

sibil* n'Idee'
de
alrals rasp an
de
Palla luir/meta
.. de
Pena curia . .
.. de
lidia d'envera
ti.
(repulen& . .
(ervils 5. n pesante. 40 kg. clamunt
alero und.)
Palpa ?melaza. aelrandera.
de
'Mina remolida* vals.
da
*fume de roCo
de
llintrea.
. • de
(Preui per lote 5.,r. suda sic ala.
1150311 cerro) ab!,)

l• s'IN&

Exclusivainent per als socis

ASACi3CM

SALO KURSAAL ¡

llarg
rafge. inlepretada
guau arlista Hernian Schi.
adv.' Els vius, a s stuntile retinte;
Odissea d'una pòlissa, dues
parls
!india lottatid . Xj1, es_
mis a

I'illa
ce

GRAN SALO DE 010DA

a II
40 "
40 " lt
,7 "

32 " 33
•

!aun. al l inta11 .,.... na rasar,4,141.5 510
II,. guarro de quaire a sis: preus,

nla,

1 a tt

—24444-040-*Xeded•c444444144.6

COLLSEUNI
TELEFON 3535 A

1~114441114444444+0+4444441
4•0•w-44-3•0

El millor saló
Les millors pel.lícules

4

.t1

gurar-sen; Actvalitats Universal,
reensfa falsa. NO,,
nes: La Loemate, 5 jornada; La
" terca d'un amor. Peina. dilluns; •
Contra la del humana; Lluita de
parta; La casa dele mil tematrentols.

1

38 a 39
" 29
26 " 27
33 " 39

ESTACIu un SORIa
tnat: 7 ate tos loa.

ampressitAiponeral;
--- - -

.
— Continua esta cionat el preit d'aquest K m.
%lata. — La puja que tia sofort a ()rigen agites' Ken eL a remesa del vaixell "Cuarlal -q-Uivir" As de la nasse corrent.
,re, persisten' sense cap incliei de baixa.
a hl rone. — La venda seggueix (mi-atinada. Aquest gra t endeix, nal.iralnient, a
la baix a.
Ores i oil/idee. — Ment;' e Tu .
I'vrili aguanta els preus i té torea acceptació, la riba da, en canvi, teideix a la balsa.
Ou•ofee• — Les bende s Ön reduïdes. . .
E.16 aun,: arheles, sense \Militen; d'impurtitneii.
.
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p e llicula PER QUE- CAN-

Venus Sport -.Palace Ball
Itunda de Sant Antoni, 62 i 61,
Tigre, 27

Stvatrímti , Thontas Meighau
i Bebé 1 ) .111i1•1:4-. ile1111,81 yen
una vogada
se‘a superiorital: EL PAPI31,
C1111'101 11.1y, I AMOR !SABATES, uninica.
51,spat.
Neri luaaques nunteratles per

mespremes-,iveleee4efe+4440.4.44.

a amiesla sessi6, d'onzc
II na del [mili.
No PER QUE CANVIAR

D.F."3,,-n?,
;

iii327.
AL f il Lfi

EL

t5. Ar.:
tiral>=SMAL , 4:

I5JO t27.7,:lTS
número

Ezrzc.

£2,

1

Avui, ditimengts, , ball de s.,e.;-s:at
tarda i nit. per 1;1 banda Venus
sport. dirigida Mst s.enyor Ponsil. Estrenes:

Parean. -Amor de un dia";*
Fuxtrol. -Belio Don Dtrnt
-licita in dr",
One
1"

MASIVA V REVEIT 1 1
2. A.

ARICH 1 SA-

Frotis: 1-51.1,
i 0'50 ptes.
altres estrenes.
t
vt1÷511+0,ree*C-2-

ORQUESTRINA
GeTZZ-H2.121.7:A. Contractes
Reyneis._Tapinerla, 35, primer.

Prhioa estr e17, a

DIVERSOS --

ur FILL SOBREPOSAT,

NIA MI. 111A ESPECIAL Oil
¡IN uta, els 111tivia

oliortura. Provema.
Baixtolot C. Baltnees.

FUTBOL
Campionat de Catalunya
N'llt. diumenge, a iles tres
4- 1, la tarda:
Espanyol-Sabadell
t:amp Espanvol
Barcelona-U. E. de Sana
Camp Barcelona
Europa-blartinenc
Camp Europa
Atlètic-Badalona
Camp Alligic
Avenç-Terrassa
Camp Avenv
Gracia-Júpiter
Camp 6r:teja
Entrados i localitats als
camps de joc el dia del parlit.

EL. PRIMER

OFICI; DENTS D'ACER

vtan D'ESPOSA?, Pitinlit.1_

Cinema MIRIA

5111E2
CII H L311111

Avui, diutnenge, a la sessiö
matinal i primera de la tarda: EL LIIVIIT, per Atina

cintilen.
Sessid espeeial nl los sis al,
la tarda: Estrena de la gran

11~4.444444+1.-9-4444444+0+1.1

——

Gran vet/lade internacional
de BONA
TEATRE C1RC CARCELONES
1. • n ./ II .1, 1
11 n 1116 . 1 .- ,
VALLESP1N contra YEU-Y013
JIPI MORAN contra PERE sArz
Localitats gratcrenta 141 a pe.
eis t, aires I pallo- als' tuthul a 11
la Ideal. Rumia 1 intersital. 111111/. 1 5
fraulunaila ii 11 1 1111 e a ale
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C3141111,51 Imperial . , 1
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Excelsior
Avui.
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i Sa n Il •

II{I

l'etofon 301.553 A

Próxima inauguració
1.1t da.

x

Saló da banquets

sessia matinal

N

n una. Els misteris do
París, ti . ' idird paula:Ida Realltats
de la vida; El mecànic, Pampiin 4•

8 " 8 1/2

-

est remes.

Realitats de la vida, .(-...reació de
Vía da
Tot un cavaller,
Eis amere
d'una vidus, i d)altres.

de sIs a 55111: ',red,. especial, 1
pe s sela; prelerencia. 1'50 pts.
Terrera Se:eta, a les deis:
•spe•rial. 0'75; g .-44,441.'1a.preus:
1 pta.
Pfele e idi% de nomines ponientes,
1; a rorruos i euru/sna La banarina
d'Orrent; el elite:trama Et sespitas;
la 13 . 141m13 de 1110Ita b1,11113 ei 1110cjffic . A la g rl,stil do 1.1 IliI. a--1
ch./ rotor-ai nint El quo des.
ion ets anya; e strena del votossal
111:II Vise Venus.
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1
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al

quarts de sis de la tarda..lieapariei4; de la entipent
eellisla hongaresa JUDITH COKOR; pianista ALEXANDRE VILALTA. Inseripeions: Sala Mo.,

la Yllill • 11.1
¡lila jornada de La torea de Nesie. De-

PROGRAMES SELECTES

Walkyria

Avui, diumenge, dia 20, a dos

111 . 1

Cine

Monumental - Pedró

intima de Com.d i

Sala Mozart, Canuda, 31
I I

Diana - Argentina

VAGONS ARRIBATS

eir

completant-se el ¡migra-a
itria amb obres de Mozart I.
Beethoven.

•

11/5 " 135

ESTACO, M. 8. A
1r, (I,. Wat; 5 de fuina; 2 de idvaila.

Mama

Selle. . . .
. .
de
BlaiiCa uranio altornotes 11/46
blanca armarais alfirnetes 48/50 de
Manca arrugue ananases 34 /56 da

!!":1

GARROFES

57 " 5;4
Xlpre
de
41) " 40 1 /2 Neg ra VInarng
de
34 " 37
runeild
de
sil"
Necia !delatora
de
Regia Entres
alt1 llorra
.
sie
vieos en raes 42 kg , tense ase (Munan carro upa.)

lercat. _ Durant el dia d'ahir es portaren a cap diva roes operarions.

k
Mo roso.

as al, i l t, on d. 1114 1 '. ,.,,...ololn maIIrlal trf I
1; falda a l all. sfrans p , ..a. . ames,
144 1/11,115 5 / •.. p a llwailf . • Pamplinas

QUARTET ZIMMER

ande del cinema, no

,

FARRATGES
de

Minores

3, 1/2 a 34 3/4
37 a 38
29 1/2 " 30
28 1/2 " 213
28 " 28 1/2
47 " 48

/

BEETHOVEN
BRAIIMS
Diutnenge, 27 de gener,
presentació a Barcelona
de,1

piro.

Gish. Avui, darrer dia a l'aritocratie

‚

BENAMOR

LLEGUMS

CEREALS

ratral Danubt.
Plata.

Gran Teatre Comtal i
Gran Cinema Bolv:mia

-,K-3464reeeeer46-5..-4.6-0-6-ree-T-61.6.**5

Prat,
kaarardiereln
Erial(

09....e.fullea.,•-141.11,141.14-. ^,-e •

BENAMOR

vELL I NOU PALACE-REVuE
., I,: . ,. e • 10:14 int.•-.
BUTACA: DUES PESSETES

19 0 20
18 ^ 19
13 1/2 " 11

46444+€,Cee6+0444444.0.044411.

ospee:11:

Piltims. tarda, a d.,, qua, as ale fahr. •

liehest .

iT111

Avui, diumenge, tarda.
dos quarts de einc, funclú

APRES MINuiT
Skelsch tragar d'Aneen:411s.

1/2

1 Asia. minnenge, gran ntoinat. Tarda , tlasa-. 1,,40111. EX11 41,11 n411.54,
L'etorna flama, superpi.i . liteete de
luso. fIrll 1,1111 Ti1111111-1,.; 1/1,0ni ernumentista. de Irran s Malle,:
Revista Pathe. .Nit. g ran . • ,aleveluItionl, dues vslr,11,I : VaGonc... per
chavud. 5 Teibularions 5,•5 . El, nls
•, ab,: initgles de 13 rialla. P e
ina. di,' Iliins, la 'mete,/ 1 . ..miea, ilitee esl. trenes. I Vaccnces, per 1 har/ot, 1
3U lacioS,
n
per El.
M'In. Meruaa, 1 IJIII'd lid dia.

Ramon Peña

FOXTROMAN/A - LES MAMANS

20 • 21
18 1/2 "12

GRAN CINE51.1 PE MODA
Notables amtet i teto

TEATRE TIVOLI

da
.2 a 41 1/2
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Erps (mudar .de
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st. Ame ale
44 " 45
dalnurit carro adula
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Saló Catalnnya

BACH

na: el quartet de

OS TE.CAPESTES

a 1. La torro do Nulo, VIII 1 darrer Tot un miscible; Cal ame-

FM ES

violinista
«REI N
pianista
RECITAL DE ERUTES:

sIe Brusselles.
Primera audició d'una de
les obres Inés imporlants
de l'escota italiana moder-

SensattiMial pellieula de nriffilli. per l'esi ella Lillian

diunnmn

3****44•n•••5444..-emeee 2- ueeuir
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Companyia internamonal de re-

Rombo
Fi-perla!
detecte .
Mallsal
hell-Iloas O

!\. 1

El bandido de la sierra
---- -Demil, dilluns. tarda. El ardid. Nit, El bandido de la
sierra.

411+11.0461444+154-9464645444444.
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RICO 1 ALEX

Nit, a les deu, ex st . t !Xlraoldinari del drama en vers,
en tres astes i un epiliig,
"de Huís Fernandez Arda vin,

tarda, a ten rinc
LA SENYORA VOL UN NEN

Rit x 25
1 '2 "
22 " 22

1 celebres dios

LAS DE CAIN

ARROS
de

BLANQUETA SUAREZ
6.
.z
; Demis, dilluns, debut dels

ADAMUZ-GONZALEZ

Crentiet,

. LES
.! 1: •
1

FELITO
Exiths de la ridebre troupe
> la m me .‘a
AKEBONO

Companyia de comèdies

EL PARE PEDAÇ
Nit. a les deu: La COM51113 de rosMutis barreldnins, en 4 artes, d'En
l'entren Cretino/.
EL PARE PEDAÇ

deixeu 5.1“ veure i admirar

1.:

, Ciit In'

Teatre Barcelona

Nvui. diumenge, formidable cartell
Tarda, a les .111aIre,
PER TRES PE 55 E 1 E8
i la comedia de V0,1111115' barretonina. en 4 a.1,4, atEn Comp.,

Tant si sou amie (mili si no soli

ROBERTY'S
Gran SUCC49 del popular ex_

I.a notald; • 1 madimil
Marimba guatemalteca
Exit sorollós st,' 1:1 minutas:artista, i.1.-1 tb . 1 pititlic,

ADOLF BUSCH
RUDOLF

"RISPETTI E STROMBOTTI"

eh; eorreografica

4441444+8444444444•4444444

• Olve5N Manó Cenes
FeVf15 Extrrrn o ami/nema.
4 4 0111 exerem o andaluSia.
a- avons e strangere

DESPULLES

Dimarts, 22 de gener, pre.
sentació a Barcelona deis
entinents artistes

AL, PUBLIC

Jack Riskit i Betty
Ovaeions a la notable al fue

Patiorames a quarrets biblles so.
bre •• I Naisement ne l'Infant Jeans, pelo ardiste; s e neors Radta,
Junyent, 51ollne a Ros I Güell.
EL TIO DE NADAL
Concome i ballets popular.
Visible tole els ches de testa 5 els
diJous, de cine a s'un de 14 larda,
des de Nadal a la Canderira.
Entrada pel c aree, de Valldonzelia

•••••n•••••••••••••••••••••••••••

pe.ase.trs nie de 100 Ing.
carro Wat.)

/0 I

Pessebre

~41~44144444444~~>"

'rantinci de demä a la nit.

1

del

N

Avui, dfitimerige. tres sessions extraordinäries. 'l'arda, a dos quarts .(155 qualre
l ni les sis: nil a les 'don:
opeek's (lo
jii•I
1 sillas, Exil dols fanmsos
g /. Mita:dos roinedian!...

CASA DE CARITAT

Dimarts, nil, debut de la
companyia esteringera: llegiu

1111.

Travesti

n -÷14414.64,44444.6144~,

p1suhit': 2 exits, 2: El barret
de cascavells, de Pirandello, i
Don Pau dels consells, d'En
Nil. El vidu trist
Sis autora cerquen un perso.
natge. 3 llores de rialla

..• I

et

latealitats: Carrer Fernands), 53

_

1 Onvnrro

Cmnpanyia Enlsidi Cirera.
Avni diiiinenge,, a dos ipmils
de cine, la preciosa conteil;a 1.11
!res aeles sist Tristan Bernal,
Et. GAFE DEL RECO (Peilt
Preus econörnies. Butaca.
pessetes. Entrada soei, 050.

44***4..........44444444~

Gran Ball Paró

pectadors. Preu popular. A dos
quarts sis, el gian èxit de
In Velllada Selecta, la comida
tle 'Moblar, versiö d'En Soildevila,
MODES
per a senyor i senyora
Decora! nou
Catite i
represerdant una moderna boliga de inodes. Nil a les den:
MODES
per senyor I senyora

Ice

Associació Música C181318

ill

Auditöritim. Astúries, 85

BALL GROC

amb l'arribada si -1 Sants Reis,
epte obsequiaran els petits es-

11

Tatre de l'Orfeó Gracienc

Gran certamen infantil de ves1 a la li tt . el t enninenal i

ELS PASTORETS

1-a

di), Cill ti de stell , p an s Sur-a 41,1 mas dIßctint Pon de l'an y . 1.1
••• Sensacional espeetacle del gran W. Grlf1111-1. Lea
ere tempeetee (vecinal» 12
d'aquesta Empresa:, obra en la qua; les passtons humanes I el* eietneuts •,,,,
deseneadenam rimen (ni tontunt d'Insuperable emoein, Itilmllatie creaCIO •-•
, de la gentil estrella tintan Gish; gr onilloses
' eseenes sobre eh, tunpans do gel,
;,.,, d'una irlandesa /ep operra. Completen
m
el programa Ortos, de molla broma; NI
Geumont, I d'allres.
'
fii IMP ORTANT.—MaIgrat Actvelltats
el liara' metratge (le la p ellIcula Lea dudo tom p ootoo, :••,
;o
per tai que p u perdi nueves es protectara senceva a 10Ies 11.1 1110111104.
I,. 1115 1114. ¡ta g uas,. y.51044,11 r• SdeverlIntemt, E,, Iretia sie
la superJois marra yinver111 sal. Ele amera d'un prIncus o El .. carrouseel u de la
vida tesetuSiva d'atines1 la Empresa,.
.!
meravellttsa polltettla, conceptuada ruin 1.1 MO3 aren htidiina wi
;•.; (t'amo'. 1..iuteres
que uespevia aquesta magna produreld, i la faslubs itat amb
111 qua ha eslat lraslladada a 14 pantalla la cuthapied al nivel/ ile les Mes iMpor• i
producid:14. Magistral interpretacki pele .5151111e111.5 .arlisles Nlary Phil- •••
I N Out?
•• bin 5 Norma Erres. . Completan' el proorania 1,1 estrenes AGUO
enérgica, tare' IN
1.4 elOsa enniedi a hui' 1101,1 Gibse p ; Cultura llanca, do molla Intima,
i La cacera i
Ii ota Ileopard. NOTA.—Peont a l'inandlant Intere, d'aquesta
ei 1 /5.0j,.lat.isesu 'e r a.1.,, ,f11,41111•illII 1 .11 Mes que .. • e%1111)el£1, magist ral Pellh ' i lla ...:
(4 11 seruents preus: 7
PRCFERENCIA": DIJES PTA.
"....
GENERAL,: una Pra.

nr4+044KKV

Per al dia ti de febrers. Primor
de la si‘rie.

Teatre Català Romea

Demà.

CONCERTS

‘

funeks a honor i prora
d'Alfons

Carnaval Aurigemtnu

MERCAT DE
BLATS

Divendres, dia 25 de gencr.

Teatre Novetats

SANTPERE - BERGES

ecnn ja diem, snob des. En Just.

diumenge, larda, a les
tres, primera sessid,
Yo gallardo i cal
A les sis, sessid especial,
nit, a les deu, gian moda:
EL DOCTOR GIMENEZ

..-144504.511444144.6+0g4+6.0.0e.

.malo i de la sopran Catite
Tosela. amb l'Opera Falstaff."

SANT CELONI

La asiera d'actuar, extremada: 45ra, dels visitants fa que puaporrar-se dos gols a la primei 3 a la segona.
Del el porter ellh ha
dat 55.;;It, si be la defensa ¡Irga
no ens agradà la forma.
Draper, Domenech,
si C,.rreres molt Iré; el, altres,

Oompanyla de Comedias

del:
THE LLIVIR I C.
arrabates puroillsiPs de gran
estiertaele.
111. LA OUCADERA
comeilla eli 1111 arte. de oran baria. 1/..14
PREUS: Sitió awb entrada. 150;
Unen/ numeral, amb entrada, 1'00; .(
Entrada amb seent, 0'50.
SOItTEIG PE1. MoNl MENTN1.
TORTELL PE ›AN F ANTONI
Taquilla uherla des su Sei 0u511.
110 Mal I.

Gran Teatre Espanyol
vant d'una gran gentada tingué
a r lucst partit Mara-Ausa-EsEsportin que fou guanyat pels
im per 3 a t.
nostre públic hi acudí, cridat
dable per la fama del Mara; a aquest Facompanyava molt
darle Vich.
;Juro iEstadi, fent una visita al
to buda la bala. aquest
ci a gr.in distancia, essent ova rat.
Despris /.e melles arrencades per
tes Cuts parts assoliren els locals
pr:cter pc-I de la tarda.
Podueix aixt, efecte en l'anim dels
Ch quals es 'temen a la lluo¿ara, sease que l'arbitre cursis de
bgiir algunes faltes que produeiels va. tants.
ASee, ercen nnirn del públic loflas rextrem que es Berna. al
5. etnia- electa-les contra alguns

TEATRE POLIORAMA

Garrar den" 11

fwbant

nyora Nonsnecorf, del tenor 'Ata_

ilitimenge. tarda. a dos

assisti regular concurrencia.
En conjunt Mis un partit poc inte4at. ja que cap dels bàndols en
a ida res de notable. notant-se
r. falta de cohesió en les files oto, gniN. requip estava format per
meras .iel primer, segon i reser-

}:i4M ':'"':-1.¡J-11.;',..t_;..

*Al R s 'A - F

' De 111 ..:
' ..:joto
NEKATOORAPIA
n .4
"
ilil
OROIASTAIAA S' E.M.,: SALO DE IIEUNIO DFAMIL
EA4.
• IE9 DeTiNdIDES
:•; AVIII. (111/11111)814, gran sessid;matinat d'II a 1. Duelan-Mur/09e firmes ro des- HP
!;11,x,itars sliw ti i, ii i.11tiz s..til icin pairadiole,e ( 1 ,5 ,earria, 1:ü sae isisalt i.71s7e1,1113 1. 1
e,„Ine is.44. 0; 1,1.1 , fsted: ai ':';

SALA EMPORDANESA
EMPRESA; E. Polo
TITELIAIRE: d. Aneldo
55-555, diumen g e, a los quatre de
la tarda.
TITELLES I ATRACCIONS
I. UN COP DI CAP
gractOs saltad 1 . 11 III1 acte, pels

cavaller de la liosa. Dimeeres,
debut deis celebro:: a l tistes se-

OLOT

t"'`. ';

TI

Avui, 12 de propietat i abonament a tardes: a les T'aire,
l'opera espanyola en tres actes.
del immortal mestre Brelon, La
Dolores, pels eèlebres artistes
srityma Campiña,. senyors Palot, Damiani. Redondo, Torres
de Luna. senyoreta Lueci, mes_
tap Sabater. Parel/es de ball per
a la Jota d'Aragú. Dimarts.

arbitratge, voluntariós i imparpecó deficient.

;eme! Barcelona) i un equip de

1 .

TEATREsGran Teatre del Liceu

Ottre.

Ditiale1li2e Se eeteltra Oil partit
'en:u-ent re el Catalunya del C. D.

many.agaxistemaik~mmax

ELS ESPECTACL

VILAFANT
diumenge, dia 53. se celebrà el
V
campionat entre el
art partit de
laiant i el Carnallera, resultant
icedor el darrer, per 2 gols a 1. El
arma es presenta al camp amb
u jugadors.
Ei Vilafant actualment compta
b quatre partits jugats, arnb sis
ts

PIRILICITAT

do ferrar.

NO,
alltilda

Servei espe cial m 'elida di; tealres. Orquestrina de cinc
de la tarda a les tres ele la p latinada. Su curnal del

Restaurant Cataluna
7.:

Els misteris do Paris.

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou
•

I

Avui. diamninge. Ingatitud, El
seu passat, Pau 1 Virginia, Ohl
la cultura física, t is misteris do

París. Nit_ ..-Ireme do ia miarla
jornada do tts rnisteris do Pa6.(s.

Cinema Princesa

.r, , u . ron 1371 A.
Avui , dittineng, • , programa

sefinStre: La torro de Nesle, projeciant-se la selena jornada

d'aquesta . s6rie histftrieo-dra_
mätiea ; Llel d'herencia, inle.
resano', fluss de g sensneiA,
eretteid dle la formosa artista
Elsit • Ferguson. Programa Ajoriss. I premia • ere" grandiosa i 611Yertidissima comiedia

PIANOS

3

AUTOPIANOS,

HARMONIUMS. ROTLLOS
PERFORATS, PIANOS DE

LLOGUER I D'OCASIO
Vendes terminis. Pianos entrames"

uissta lil gi-tie
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ineves mg ira .10
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ueminemmenemi
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Estrena en la se gase especial d s avul tarde

•
•
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¿PER QUE CAVIAR D'ESPOSA?

•

•
•
•
•
•
•

11111111131~11111MIIIMIRON

111111M111MITINIMIMMOIR PROGRAMA AJURIA ESPECIAL

Glòria

Swanson, Bebé Daniels i Thomas Meighan en un assumpte de palpitant interbs
1111111111111111111111111111111

611111111111111111111111

r. ailimmosaannuenimmezwimmiumezzonezzawszemmewom
..........3..........................m........n..........
1 MAQUINARIA FRIGORIFICA 1
ESCHER WYSS Y C A:

a

•

PER A FABRIQUES DE

.

i CAMBRES

FRIGORIFIQUES

N

1.i1l.

O E L

a

emulen - Lu-

1. ALJTOFRIG,0R
E

lingtos A. pelan. Vejez prematura y
demás enfermedades originadas por la Arte-

VI

• HOTELS - RESTAURANTS - BARS .
• CARNISSERIES •
• TEMES . FABRIQUES DE XOCOLATS

7AXIA111111 DE PRODUCCIO
FRIGOCIFICA
•
•
ISININIUN DE CONSUN DE FORQA
3

A

Los sintomas precursores de estas enfermedades: dolores de cobee°, rampa o calambres, zumbidos de oldos, !alta de tacto, hormigueos, uohidos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de
dormir, perdida de la memoria. Irritabilidad de
cordel«, congestiones, hemorragias, varices,
dolores en la espalda, debilidad, etc., desapare•
ceo con rapidez usando Maca. s recemendado
por eminencias ~iota de varios paises, suprime
el peligro de ser ulalma de una muerte repentina:
no periudica nunca por prolongado que sea su
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a
fas primeras dosis, continuando la mejoria hasta el
total restablecinuento y lográndose con el mismo
una existencia larga con una salud envidiable

LA PETITA INDUSTRIA •

BARCELONA: GIRONA, 112 E,
MADRID: PRIM, 2 i

ezazmwe E caz a mame a sis3 vium u e wizzimemesammaamiti

i% E

SOC1ETE GENERALE
de Banque pour l'Etranger et les Coloides

I Sucursal de Barcelona

RUOL

IN
IR

Bronquitis, catarros, asma y demás
enfermedades bronquiales

1

rteesolereste e litpertesslin
fe sarao de un modo perfecto y radical y as
emitas por completo tomando

is
LA MAQUINA IDEAL PER ii

E
F. VIVES PONS
o
11

ZURICH

P1et9st de

Teta mena d'operacions da Banca da 8orsi

:

CA!XES DE LOGUER

•

IIIIIIIIIUIIIUUIIUI

VENTA: Ilegal* Rambla Flores. 14, Barcelona,
y principales farmacias de España, Portugal y

A met icas.

vnimnmsmniit.me

BLENORRAGIA
(puRGAcioNEs)

a.CALÇATS S1MON ti
pa

a

•

le

3

o I
SE CURAN
▪

quito

Cachete del Doctor Solvrit

• 1 calçats amb tares que no podem lar•
•
»
lliurar als comerciants
1,U
e
a

a
II

rl

u

que depuran la sangre y los humores, comunican a
la orina 5115 propiedadeiant iséptica, Y rteirrobiribbi
en. admirables resultados se experimentan a las pt o
merc .. lomas, la majoria prosigue hasta el templista
y perfecto restahtecimieato de todo el aparato er- nito orinario, cueindose al paciente por al gidíA ata..
in y ecciones ni lavada, en cine haya -de inferienr el
inedico, y . nadie se entera de so enfermedad. Ilast•
tomar una caja para convencerse de ello.

.

a

loII PREUS DE SALDO :B
I.
••

rl

Rivas,
Agente exclusivo: Hilo reir just
S. so C.. blonceds, 21.- Venta, 5 pta.. fraseo:
l'Armaos Os Sac•ci, Rambla de las Flores,
ta pe, Princesa, 7, y principales farrnactas de Es rusa, Portugal y Arnericas.

.
.

a

on.

toa ID 3115 manifestaciones. arsiriiis,'
0,011., gola madura, ele.. por crónicas y rebel.
de. quo sean, se curan pronto y radicalmente son los
ea

ire Liquido a la fitbrica mateix les mostres i

radicalmente
con las

Cata1un7s, 20

2I

;

us

LLULL, 21 E
a Fürica de alçat: —
(Carrera al Parc) in

a

:e
Es ven a totes les farmacias de

Catalonya Valencia,Aragó Balears

L'ORTOPEDIA MODERNA I
de 13. Ca casona

Taller I despatx: ESCUDELLER8 BLANCS, 8.—Teliefon 332L A.

Breguers reguladors per a la retenchí absoluta de la trencadura
Cotilles

: RIGHLT 1 611LBE/111

FAIXA-COTILLA ADDOMINILAIODELS MOOD11114

ortopèdiques per guarir o correigir les desviacions de l'esquena

Arda da 150 m'ya de práctica oda la millar garanfla

La Mutual Agrícola i
de Propietaris S. A.

'f.'7,21E273r22rdirJa

ORA» TALLERS DE FLIMISTERIA I CALDERERIA

FI.;

Termo-Sifons

1

TE1_ FFON 698 H

OFICINES i TALLERS:

Censen

L'EXTRACCIO DE LATRINES
Es roben avisos
CENTRAL
177,
Carrer de Sepúlveda,
pral., primera; telefon 3648 A.
SUCURSALS
Passeig de Sant Joan, 95, pal.
Telefon 2037 0.
Coello, 169. Telefon 3025 G.
Carretera de l'Hospitalet (dipòsits). 'relefon 529 11.
Franeesc Giner, 56, tenda
(Grücia).
Carretera de Sans, 135, primer. segona.

Estufes de totes classcs : Leixivadors
Torradors : Assecadors

de Cent, 135
iudillii iillii1O1111111111111111111i11 111111111111111111111111111111111

EL

--If—E

QUE PATEIXIN
per forta I crünlca que sigui, que prenguln les renomenades
?ASTILLES del Dr. ANDREU. Un tan raids I segurs els
efectes d'aquestes pastilles, que a les primores presos se
s'aja un alleujament que iteraren I anImal gairebd sempre
desaparelx la tos per complet en acabar la primera capsa.

ASMA

o sufocació, que uein
els PAPERS AZOTAT8 o els CIGARRETS ANTIA8MATICS

Ele que tInguln

PAPER DE
FWVIAR

TABLETEE

GABA

refrescants. desInfectants,
sobiranes contra la TOS
1 afecciona de la gola.

I Tapioques i Purés
FIGUERES
eón els millors del món

S,
Uralita,
MADRID - LLEVO* -

LENCIA - SEVILLA LAMARCA
CENTRAL: RIMEL
Plaga A. López, 16
Telèfons: A 1848, A

PETITS ANINCIS CLUSIFICITS
DEMANDES DE TREBALL

LLOGUERS

a 0'50 pessetes ;es de
meres paraules 1 a 0'1
:: cada una d'excés

DIVERSES

nieta.
neres de pult
mcretart-adminIs t rrrrr s'ofenda
COMERCIANTS: res a preus
FABRICA d e tri•tualvendre .1
pED
" oomptable. F.,erlure a LA PUecontimles, antielpant l'import. Escriure
vocear in al 8718; liantbla de les Ii
ItLICITAT, numero 211.

a LA PUPLICITAT, rulni. 009.

VENDES

DR. M. NADAL„',Tra

c llttEerr areimante. Pele destIlo

practica. Casa aullCa. Riera Alta

AUTOMOBILS
non 1 non
CAMIONS

del meten( líder, que calmen de seguida els Mace I de.
N'U permeten dormir tranquil.-Demaneu prospectes /

11~1111113111101MAIMI

ENT

Par a talles de mono
APREN
es necesitas. Merare
BUBLICITAT. B. 1'.
e I

5

OPEL

FABRICADEJOYERIA79LATERIA

1111811116116861111111.11111118111181

»VE procurador per mallare 4 1:10• res. Modesttastmea pretenstons. Escritos
a LA PUPLICITAT, número 147.
Casal. d'tms trena dos luan,

Afanan
Comoras' Eapaße
A.---flambla de llanta
adule% 7, prima'.--eand.
de, lowele, 11111

"unten

Tk.:MPLAF40§

1

Conslencela de roto
tuerta pee... Ros.

c .... Mar. rulmere.

PIANOS

de

autoplanoa de marques

aereilttlelea, garantitzets.

Preus redults. Ra y nard. S. A. Tallara, 35.

habliael6 tranca 1 Mal durad
ei mes, ea necesetta. ISsesion a LA PUBLICITAT, D. T.

Tota 14 manea catalana
MUSIC A • I toles les entres Atelana
del món. Condiciona molt espeetale.

ben premie per • 14
senda Os meraste,
es Desuella. ltscritin a LA
1. T.

molt 'mosquees.

DEPENDENT

per e MI. de II
aun. as memos. Preterida estatua. tinten e LA PUL!•
CITAT, II , T.

MINYONA

ENRIQUE CORTADA

MAGNETOS.

emana despatx d'advocat o

CR1AT

DEPOSITO DE FeRNITURAS PARA RELOJES

rri.1

.

etie:r eC S.perge nü ea On;
amb c,nstancia

OFERTES DE TREBALL

.CLASICO

5 PIi)til
PI?

Vldrleres d'art Earnaltalx al fOC soAlares 1 rels•
bre ladre 1 crIstall
Baldoses, Salculis plana 1 corbata
oosetes. mimas, biselare 1 mirilla
Casanova. 92, entre C01 53 a Sepillverla
BARCELONA
TELEFON 5243 A

LA TOS

l alee; pide sr
c

PER A COMERTE&
PER A RECOBRIM
Xapa Ondulada Canal
tamanys 114 x 185 e
i 75 X 120 cm.
Plagues "A" de 40 x 40
Xapes "B" per a rec
ments:
lamanys 120 x 120 e
120 X 190 i 120 x 2Z.0

per a

PRECKLER, SABATt I C."
Cuines ecotbmiques Bateria de clima

URALIT

Venem a 41:la- unirla 11.000

patos. tots editioats, moderna
eonstrucció, ascensor, teleton.
Dos mitgatrems i cine pisos rtolates, 37.000 pessetes l'any, igual
al 675 per 100 net. Peen. 80.000
(tucos. Favilit al s de Itagament,
Morsa de Contractació, S. A.,
Passatge do la Rau, 8, entresol.
Telefon 5424 A. De 4 a dos
quarts de 7. Tracto directa.

.41•INIMEIRSERRIS

FAISES DE TOTES CLASSES

r--

CASA

E
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QUALITAT Medite
Prabettuis d. MARK RAMO

*AVISARA. A. 4.—lealiere.
ROTI./.0 Toles les marques a

condlelons Odien»
OIL—Tallan. SI

Per 600 pessetes. Canee Ora.
plati n
%s auna. as. entren'.
ARQUE

S de cabila des de 510 peeset«, liquide fe. Cuaba.

yo) tino. Maltona. 1111. Interior.

In« s breas de maga pelle

per a adoeSBRSO$. »amo
uanaciel Mansa, Eoussb, etc. V111arorla.
red. da, dede• pis..

pintats. La e
tos portant d
lispecialttet en Intimas religiosos
alead permanent de madres 4 1'
vais, oleogranes. ele. FabrIcaelO r18
I moillures.—No cosnpreu ecos'
aquesta misa. P. mostrarte..

TAPISSOS

tianal PorlaterrIalla).

conetzer un ate
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Catalunya, •
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