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BARCE1191A, DIDMENGE, 3 DE FEBRER DE 1924

ANY XLVI—NUM. 15,832—PREU: 10 CENTIMB

'ESGLESIA YEMA Lenin i la Revolució Russa

TRES PEUS AL GAT

l'ere rllegit Ilun y de Barcelona—en una llunyania que ene
fa veure millor—aquell article d'En Maragall "L'iglesia cre-

Aquí a la nostra terca eón
molts i molla els senyors que
es dediquen a cercar tres peus
al gat. En el ram on es veu mas
aquesta delicada i inútil afició
es en el ram de la Mengua i la
literatura.
En 01 ram de la llengua encara hi ha qui menja amb
aquella coberts de quan s'inaugurà "Can Cullaretes". Ja fa
temps que tothom, o gairebé
tothom, está d'acord amb ällb
de fa unitat ortogràfica. Quan
sortiren les famoses "normes
de l'Instaure protestaren una
colla de senyors, però la immensa majoria d'escriptors catalans d'aquí i de fora d'aquí
acceptaren les normes perque
vis resollen un problema que
cadascú havia de resoldre imperfectamente i de la resaludó
en sortia al% de tants caps
tants barreta. Totes les publicacions de Catalunya i Ameren escritos en la nostra llengua, els documente oficials i
els documente particulars
societats i de comerciants, que
no tenien cap punt de contacte
amb les /Mulles literàries, acceptaren les normes. La manera com s'ha d'escriure una pamaula da cosa d'ordre material,
que no ha de preocupar ua
botiguer, ni tan sols un poeta. sind que el gramatie es el
que ens ho ha de donar fet,
cense que la cosa tingui cap
importància.
Pece aqui no ha paseat aixi;
tothom hi ha volgut ficar cullorada, i a conseqüència de les
normes hi bague persona que
agatä mal de pedra o que li
vingué un atac de feridura.
Sembla que parlo de coses
velles i de l'any de la picor,
eh? Dones, no, senyors. He sabut que la "R. Academia de Borles Lletres" es preocupa de
construir, o que ha construit
ja, un sistema ortogràfic per a
ils propi. L'encarregat de duelo a terme cree que es el senyor Francesa Maten.
El senyor Maten es una de
les persones que em sán nula
simpätiques, i sento per ell una
veritable amistat i veneració.
Perb em dol que aquest senyor
encara surti amb atea de l'ortografia. quan tothom ja n'ha
sopat i tots estem d'acord. Que
no ho y en el senyor Mateu, i
Uds eðs bons senyors de la
Reial Academia de Rones Lletres, que estan eereant tres
P005 al gel? Que es preocupen
d'una gilestier que no te cap
importància? Per una "i" amb
"un o sense cua tants maldecaps? A mis a més, que no
veuen que els tocarà el perdre? No eón criatures aquests
simpàtics senyors, tenen ja pes
seus anyets i acabaran essent
(Matee. i un cop Nostre Senyor
el envii a corear i paesar comptes, numera ortografia del senyor Mateu, nomes tindrä una
valor arqueológica.

da", • no sabem per qué, ens ha fet mes impressió que altres
des. No és pas que ara hi hagi a Barcelona cap temple creper i' atzar dels elements o per la fúria, molt mes ferotge,
llenes. Una pau octaviana, un aire aquietat, un ordre
estant envolten l'altar i deixen celebrar amb tota
solemnitat els ritus religiosos. El sacrifici incruent es enkat d'una atmosfera social també incruent, ben al revés de
Maragall escrivia aquell bellissim article que en certs pasarriba a tenir eairebé el to d'una ()rack') sagrada.
Però aquel! optimisme que traspua a través de tot l'esmaragallenc, tan en contrast amb l'ambient de desolació i
rmeerial que l'emmarca, ens ha suggerit quasi instintient Cl tito' d'un altre article que no té cap pretensió d'imiaquell: església vexada". Adhuc l'esmena lingüística que
fem CS colpeix misteriosament. "La Iglesia" de 1909 creper la turba, en 1924 és esdevinguda l'Esglesia", corn en
vuit ,Ents i tants havíem sentit pronunciar als nostres avis.
que no entenem de cap manera és per que un instint enteror del seny ens ha fet substituir el mot "cremada" per
haurà cap relació entre ambdues esmenes?
Aval la turba no crema ¡'església. Més aviat hi entra, i la
es menté fora sent una pruija, oculta de vegades a ella mad'tntrar-hi. Cap vexació, dones, no entristeix el temple, ni
rra ia seva volta, ni escrostona els seus capitells, ni fuma
murs amb la foguera dels objectes del culte. Tanmateix,
Orna, deixada al seu albir, s'entossudeix a escriure: l'Esvexada. L'absència de tot senyal de vexació ens arriba
de:lonir contra el determinisme estúpid de l'estilografica,
decididament hi ha vegades que les coses són esclaves de
reis inconscients, i més encara que inconsciente, irracionaLles. També la ploma té una anima.
Sera, per ventura, una explosió purament fisiològica de l'eper lectures prcterites que ens parlaven d'époló
§e2n que l'Església fou vexada, així com ara no ho es, ni pasrisiblement almenys, cap perill d'ésser-ho? Remotissimes époe cada dia més allunyades pel sentit respectuós lliberal de
aeitica europea, que ha donat el cop de gracia definitiu a tota
analla de jacobinisme, com és desitjable que no tornin mai
a ennuvolar les destine dels pobles!
Donant per fracassada la investigació sobre l'origen d'aquell
-tint que ens ha fet escriure el tito!, rumiem una mica sobre
ue3ta explicació rememorativa de temps passats, prenent-la
isäriament per bona.
Aqueil optimisme que amarava l'article d'En Maragall i
a veure la victòria de l'Església com a fruit del seu sacrifici
Are!, arab perfecta consonancia amb la victòria del Mártir
I Calvari, seria apenes aplicable a les èpoques en qué l'Esgléha estat sotmesa a una persecució molt més fina de formes,
oh més respectuosa per fora, molt més ajustada a les normes
la
de la diplomacia, molt més "legal", en una paa. Aquella poders polítics com Julia l'Apèstota, o els Lluïdc
pre-revolucionaria; o Josep d'Austria, de qui
é nom el "josefinisme", els quals, tot respectant la si:egal de l'Església en llurs Estats, i abstenint-se de tota
2ució sanguinaria, introduien l'intrusisme laie en el seu
.nament intern, cuidant esvair-ne l'esperit de Jesucrist,
e un mal molt més profund i inguarible que les crueltats de
lo dels jacobins de 1789, o de les turbes de la Setmana TräEl sacrifici de sang fortifica, el sacrifici d'esperit afebleix.
eglésia cremada per la turba folla, torna a edificar-se i reneix
• potent de les ruines cremades per l'odi. L'església vexada
s'aida d'esperit per un poder intrús. hipòcritament respecper fora, ferotgement enemic per dins, acaba decandint-se
sorint sota els intactes enteixinats d'or. La pompa de la prode l'enemic astut i opulent l'ofega. 1 quan fui g l'esperit,
tda ja no torna, a menys que una persecució avalotada i
ta de la turba, o el cilici de la penitència espontània, Ilela mala sang inoculada per l'intrús.
De qualsevol ordre que sigui un ideal, perú molt mes si es
otee religiós, pot passar-se per un temps de les folgances mai fine, de vegades, d'organisme corpori; del que no pot
mai és d'esperit, i no de qualsevulla, sinó del seu espepropi. La turba embriagada d'alcohol anàrquic pot enderroies parets del temple, perú no li maculará l'esperit. Qui arria l'espera de l'Església d'un poble (mai de la universal), o als ho intenta, és la mä acariciadora que, tot fingint protecció,
i treu dignataris, exigeix acatarnents i submissions no semiues 1 regira per dins l'ordenament funcional de la vida
g ose amb deria clarament o encobertament cesarista. Una
glésiz. que es deixés intervenir d'aquesta manera ja hauria fet
tots.
La llibertat, idea sempre salvadora, és la condició més escial del bon funcionament de l'Església: és per ella que ha
t de sostenir les Iluites mes aspres. I aquesta libertat se
més dins un temple enrunat i fumós, que dins una esa endomassada de seda i or per la mí hipòcritament munídel César. Era més lliure l'Església de les Catacumbes que
le Luis XIV.
voldríem l'Església cremada, per() sempre la preferia l'Església vexada.
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PARELLA DE FESTES
Pn dia de festa és una cosa bona.
O dos

dies de festa sein una cosa

Potser superflu d'insistir en
r itia desillusiö que comporten
'ardes d'un dia de festa que te
feiners per davant i sis dies
per darrera. A entrada de
Si noi que l'endemä ha d'aliar
<rtite ui s'ernmelangeix, i l'obrer
h a de tornar al treball es neguii.i el burócrata que ha de rcprene els expedients es confon.
Rem arquem que la desieusier mes
nsa dins aquest ram és la de la
n Yona de servei. Tot just ha dei'
el aromes, al peu de l'escala,
e ncara sent la sera 'en, !misPotser, pesó plena de suggesquan encara experimenta radies

lee missor del darrer pessic, ha
altar la veo malhumorada de la
Que crida:
--Chtdida. no sé ai oto que sé*
*le de non. A quina hora so-

parem avui? Que sigui la darrera cegada que passa.
No serà la darrera cegada, és dar;
ni la darrera, ni la penúltima. Perú
basta semblant advertiment perqui:
la minyona recordi que la vida és
niés aviat "això" que no " allò". La
veu de la mestressa i el fogó i la sopa i el gibrell mes acial que el promes endiumenjat i el cinema hospitalari.
Ah, si! El cap-al-tard deis dies de
feota que porten al darrera un seguit
de dies feiners és una hora amarga
i desoladora. Val mis no viure-la.
Per contra, un dia de festa qué va
acompanyat d'un altre dia de Cesta
conté la mexima dosi de felicite que
pot ésser assolida co aquesta val? de
El burócrata, l'obres, la minyona,
el collegial, veuen fruir le, dolgore
de la primera festa sense gaire re-

canea. Pensen que hi ha una represa, una continuació. Obliden una mica que són el que són.
Les festes sempre haurien de com.;
parkixer aparelladet.
Caelealloldevile

Fins a quin punt es pot dir
que l'obra constructora—o destructora, si voleu—de la Revolució russa es obra de Lenin?
Una volta realitzat e4 cop, les
diverses branques de 4a vida
russa passaren a mans de quatre o cinc persones, amb plens
poders per fer i desfer. líamenote és l'organitzador de la burocracia; Trotski comerme l'obra gegantina de restructuració
de l'exercit roig, estere fantàstic que ha impressionat a les

persones d'Occident que tenen

fama d'organitzadors; Txixerin
es posa al davant dels Afers
Estrangers i assegura a la politica internacional russa una
dentamitat, que encara avui no
S'ha trencat; Leenides Kras.sin,
per últim, crea el Coneee Suprem de l'Economia Nacional
que avui estä en mans de Rikow, i que is el teixit administratiu de la República dala Soviets.
Lenin china la, pauta, però dirigeix des del seu eloc
Tancat a l'Institut Smalny 1
després al Kremlim es inassequible. Des de la seva torra
escriu, polemitza, propuncia anyalment en les grane
assemblees del partit un o dos
discursos. Lenin, segons diuen
els que Iban edita, no era pas
un orador. El gran orador de
la Revolució is Trotski. Lenin
parlava antb les mans al darrera. però amb una gran sin-mil
El seu fort era la ironia-cita.
i la polemice. En aquest camp,
l'oratòria de Lenin es torçava
xiulava cono un fuet i el seu
cinisme era un espectacle magnific.
La ilibertat de paraula dels
l'emes de la Revolució russa,
arxili que en diem el seu cinisme,
a nosaltres, occidentals, intoxicates per tets els tòpics de l'orareis:a, de la diplomàcia insubstancial i del professorisme
ens sembla una cosa
molt estranya. No tenim el gust
de la vida ni el de la veritat, i
ens espanta tot el que pasea de
la pell de les coses. Rebutgem
la polemice i la critica i nomes
tenim paladar per a les coses
en,euerades. Leelusionisme de
la correcció ens enganya.
perb. l'allunyament
de Lenin, es qui dirigeix tebricssment l'obra de la Revolució.
seus discursos sOn sempre
la justificació de la seca posició. I la seca posició es sempre
Clan. El mes radical, en el moment dels radicalismos. es el
primer que recula a l'hora de fer
marxa enrera.
Lenin no solament es el teeric ele la centralització de l'econornia. del maximalisme marxista_ de tot el grandiós assaig
per imposar la revelució, de les
tesis i conclusions mis radicals
de la Tercera Internacional. sine) que. quan arriba el moment
de fraeäs del regim de centralització econbmica, pronuncia el
discurs del 8 de març de 1921,
despees del qual s'inicia el replegament comunista 1 es torna
al regim de l'economia privada, a la Nova Política Econòmica, per entendre'ns. I tan decidida i franca és la posició per
un canee corn per l'altre. •
"Els nostres enemics—diu en
ei (tienes del 8 de març—són:
primera, tla fatlenderia comunista; segon, la ignorància;
tercero'. la banalitat.
La mateixa fredor notem al
justificar el dictatorialisme de
la primera fase:
"len entrar a l'escena de la
Histeria una nova classe per
dirigir la societat, s'llan de produir per força commocions, Hesites, assalts, ;. al mateix temps,

un período de paseos insegurs,
experimente, vacitlacions, tan-

teig-e per rae d'elegir els nous
mete:idee corresponents a les noves finalitats."
El discurs de Lenín del 8 de
maze de 1921 fou saludat a tot
el raen amb un veritable entusiasme eeetari. Fou la gran arma del feixisme internacional
per la 'propaganda contra la
virtuttlitat del comunisme i contra el seo èzit. Diguerem. a mis
a mes. que la primera fase de
la revolució russa ha estat unisertsrelment criticada. Els econontistes mes objectius han .reconegut el seu fradts. L'efecte
d'atinen fracàs, perb, no s'ha
pas d'exagerar. Durant una temperada molt Marga fou un argutnent t'oíd constantment contra adenia, la centrarte) del rublo. Però aval, despida de l'entongada ded maro alemany, Infin itament mis teatral i eafdi-

trbfica, es pot allegar alguna
Cosa contra la poliftica monetäria de la revolució? Regonament: la característica de la
primera fase de la revolució es
la centralització de l'economia.
Lenfn era el primer partidari
d'aquesta centralització. I si era
partidari d'aquesla centralitzacid no era pas per gust de fer
el doctrinare ni l'home llibresc,
sine perque la dita centralitzacié hacia donat resultats admirables a Alemanya durant la
guerra. Alemanya. durant la
g uerra. visque ente un regim
ferri de cartee alimeettcies, de
dictadurto de primeres meterles.
e el capitalisme d'Estat fou p ortal fins a Fextrem mis fantàstic.
El senyor Rathenau, al davant de l'organisme que centralitzava les primeres matemies, havia fet fili g ranes. Aquest
regim. veritablement comunista.
beata estat implantat a Atentauva per Iluitar arnh un mäxim
d'organització contra la miseria. A Rússia. el träneit de la
guerra a la pan compretä tambe remeis hernies. 1. finalment.
direm que e'be exegerat enormement tambe en parlar de la
mieeria en que he raint Tiús_
sia. La provincia del Vetee; paseä fam degut a les males
tes. per?) no té compareció la
fam que paseaven ele imperes
centrals duran' la guerra emb
les restriccions elimenticies (ene
la revolució ha imposat a MISsia.
Al costal d'aquests ineonvenients que. (gen diem. han
estat molt Peal:r ente. la revolució rusea realitzà en aquest
pertode iii repartiment de !erres
i creä la petitn nrcipietat.
aquest fet tranerendental i d'una iMporläncia hietbrica tan
considerable. per farra havia
realitzar-se a base de eominodone.
La segona fase de la revnlucid. q ue significa la tranade a
l'economia privada—a la !libera
tat del petit comete. en un
mot—. no va pae perlar una
mis gran adhesió de la pazeeia
rueca a la revalurie sobre la
pagesia rueca.'reorki ha cerril
tree o (pudre planes nrriteindes.
Es un estament. serntela. que no
s'ha pogut marta-turne mai
un ondee social. Malgrat hacer
tornat el regim fierre dolo ins_
fines, Lenin no abandonà pas
seis método de govern. Cnntinuä
defensant cl govern en el Parta. això és, en ele obrer industrials, i cercit, sobretot, l'adhesiú de l'avantguard a ennscient.
Lenfn, que en els temps de rexit s'havia ja plantejat el problema del dualisme entre obrer %
de la fàbrica i obrers del camp,
entre chitat i paisatge, i havia
arribat a preconitzar la guerra
civil en el cas que la pagesia no
valguis abandonar el seu particularisme, aria allunyant cada
dia mis la pagesia del Govern,
de manera que es pot dir que la
seva dictadura fon feta etaparaid -se sobre la ciutet.
Perb es natural que aquesta
reculada de Lenin davant del
programa del maximalisme marxista. provoques la divisió del
partit. Havent Lenfn evelticionat
cap a la dreta, es creà de seguida una esquerra. Estigueren
amb Lenin els economistes de
la revolució, Krassine, Larde,
Rikow, i es posaren en contra
els comunistes purs. davant deis
mulle se situà Bukarin. flukarin,
homo jove, nces, antidemberata furibund, es convertí en el
teòric del marxismo integral,
per lant, del sacrifici illimitat.
Respecte de la separació. mis
aparent que real, de Tro! ski, del
Govern, sembla que es deu a la
diferencia d'aprecia ció mantasgoda per Trotski davant de ea
qüestió agräria. Trotski, borne
d'un orgull, d'un pastare i d'un
duresa extraordinària, ha (tetensat sil punt de vista de rabandó
de la qüestió agrària i de meetre jar regoisme dele pagesos
amb la força.
Lenln feia molt de temps que
eslava metate En realitat, tela
ja mis d'un any que no s'ocupava dels atore del Govern. No
fa pas gaire temps que el
"Manchester Ckuardian" va publicar una fotografia del dictador, presa al petit iallet de Gorki on Lenin ha mort. El revoludonan esteva mig ajegut en tia
coteet de malalt. Tenia el cap
enorme 1 tallarlo recokat, quael calgut. La lleva cara, atinada,
tenia aquella Helor provocada
pet camine" que' ble la -.mes
feble de tolde. Ira un •-borne,

mora

Durant el temps de la malal-

tia de Lenin, Rásela ha estat
governada per un triumvirat
formal. per Rikoff, Stalin i Kameneff. Rikoff ha portat les
qüestions econòmiques; Stalin,
les politiquera Kameneff. Intim
amic de Lenin company de joventut i d'exil del dictador. ha
estat el veritable cap de la situació. De manera que da mort
de Lenin no portarte cap canvi
a la politice russa. perquè de
fet feia més d'un any que Rúasia marxava sense Lenín.
'Un judici sobre aquest heme?
Es inútil fer ressaltar la gran,
desa de Lenin. perque això ja
ho fan ele seus mateixos enemies. Berlin Os potser la unitat
del món on hi ha un fluch i mes
fort de enserie emigrare. Hi ha
menxevics. hi ha partidaris de
Kereneki i Kerenski mateix. hl
ha monàrquics. Aquest, nucli*
tenen els seus diaris. El dia de
la mort do Lenin sortiren amb
relrats i biografies de Lenta
plenes d'un respecte i en el forte
d'un org ull nacional extraordinene Lenin is potser un reformador que donava encara mesen impertäncia a Vangelicalitat
de la naturalesa humana, perb
en els moments de perill—enm
en ei moment de la barbärle
blanca subvencinneda per Pestraneer—havie defensat la terra russa i servil el desig de
messianisme moral i material
que porten els russos en e4
cor.
Josep Plä
gener.

La Política
EL CONSELL DE CANDID
Retollern d'un °Hiele d'En Gómez
de Boquera publica: chi. a El Sol:
"Cuando en una colectividad se
dice: "¡une hace iu;ta un hombre I",
es .que allí no hay hombres, hombres

capaces del emperna que se pretende. y
el hombre providencial no aparece. o
si. por maravilla. surgiera con dotes
para el caso. el medio no le ayuda. r
fracasa. El olmo no da peras. Si
Pol. milagro brotasen. no madurarían
en la rama del arhol extraño. La
teoria de los héroes no se opone, sino
que se concilia con la de la potencialidad colectiva. Cuando esta existe. es
mondo surgen los héroes. que son sus
condensaciones. El mejor consejo es
el de Candido: cultisemos nuestro
huerto, tratemos de salvarnos nosotros
mi-mos, sin aguardar el hombre pro-

videncial."

COMENTARIS DE LA ACCION
La Acción, des/'rh desliaran les
condicions personals del senyor Sala,
escriu:
"No pot oblidar-se que aquest president. amb toles les seves rellevants

condicions personals. es a l'ensems el
ciip d'un dels grups potajes que a Catalunya Iluiten, i que no és certament
aquest grup politie el que, per la seva composició i la seca actuació, ha
contribuís millor al sanejament dels
costuras públics ni a la transformació de la política."

151 moteja- periòdic fa el següent eomeniori a l'actuació del Directori a
Cotoluuya:

"1 un dels errors mis greus que
nosaltres lamentem és el d'inclinar-se,
salvant tot el respecte que les persones ens mereixen, cap a un grup
polític com el de la Unió Monárquica,
l'actuació del qual en les lluites eleetOraiS i en les altres que afecten a la
vida pública no ha estat exemple de
renovació."
LA DERIA DE MANCOMUNAR-SE
Seions El Debate, en la darrera ses3(6 celebrado per la nava Dipulacid de
Madrid es va nomen ar une ~Luid
enearrrgado d'estudiar la possibilitat
de formar una mancomenitat.

L'ANALFABETISME A ESPANYA
La Correspondencia de Espata puMira unes manifestacions del rei Altras Mil, en passar per Cárdeme, i

les cm-ah-ala amb ognest ceigeof: "Al
Monarca le preocupa hondamente el
problema del analfabetismo".
Hess amii toles guantes dt les aff itdijes inaitifestacions:
" D ijo también. e l Rey que uno de los

propósitos del Directorio era quitar el
voto a los ciudadanos analfabetos.
También hablaron el Rey i el obispo de le posibilidad de establecer escuelas al aire libre, habida cuenta de
que se dispone de la ventaja de un di.
ma propósito como el de Andalucía.
Lte esta manera, se combatirla el periniel0 que cansa la carencia de escuelas cenadas. Citaras cones ejemplo
ote esee,peapiateo el propileo, que más-

1 es que amb aiab de la nostra llenarla passen coses diverticHeslmes, do tant que cus
l'estimem Ii causem veritabdes
perjudicis. A tothom, per ¡ene escriptor que ce sentt, quan es
tracia del català, ii pasea com
si es ¡redes de la cesa dona.
Són mollee les persones que se
lee donen de cultes i quan es
tracia de la !lengua, no voten
fer aquest acte. mínimum de
cultura, de deixar l'orgull i el
AMINIMMIIM

te en Madrid de habilitar varios locales para escuelas al aire libre."

A lgadrid i a Andalusa tene n tots
aquests p-opasits... En els darrers
trmps s'han publicat—i nosaltres n'hent
reproduit algans—xonsbresos i outorittal, &pis a les 'acoles que visen funcionant a Barcelona.
LA REFOR3fA MUNICIPAL
El "Diario de Barcelona" publica

ahir un arlicle parking de la imminent
reforma municipal.

Entre abres coses. dio:
"Hemos de formular, sin embargo,
una modesta observación. El proyecto
de administración local no podrá pro-

ducir resultados positivos para la descentralización, si no va articulado con
el prometido proyecto de acoplamiento
de las regiones. Este acoplamiento seria algo meramente artificioso, es decir, sin vida y, por ende, infecundo,
si no formase un todo armbnieo, basado en una ordenación ¡entronice,
con la descentralización municipal Es
mäs: esta misma descentralización. a
la larga, resultaría bale y hasta contraproducente si no estuviese amparada ea la «empecido regional, formando tul todo a su ves deteentralisedo en fa medida eennatiente."

prejudici de banda i acatar ele
preceptes de des persones que
saben de què va. Són molts els
que es pensen que per escriure
be el catalä s'ha de fer d'una
manera original, fugint de tota
vulgaritat, dir les coses al revés de la gent. Avui he vist 1/1
escr.l particular d'un acadeeee,
on Ilegeix entre altres lee
Ilicarleses: "Em dol fort", eue
voste tal cosa i tal alltra". Pere
que areee cultissim senyor
sala cregut obligat a usar
aquest "em dol fort" que es
neci lt possible que no l'hagi senfit dir mai a ningú?
Si aquest senyor va a comprar moniatos a una castanyera. i la castanyera Ii dio que
s'han acabat, i ell com a comentari contesta: "em dot
fort". is gaireb4 segur que la
castanyera no l'entendrà, el
prendrä per un txecoslovac o
cosa semblant; en canvi, si diu:
"em sap molt greu", rentendra
eastanyera i l'entendrà tote
hom.
I no es aquest senyhe acae
dernic, es qualsevol senyor de
renda i botiga, que quan eßcrill
una carta a un arme sobre :a
salut de la prbpra familia, no
es pot estar de dir alguna cosa
aixi: "Dissortadament h meya
xamosa menuda se m'ha reinedat". Tothom, tothom, té el mai l'este wagneriä i tants i tants
estas personals, i la gent no se
s'adona que 3a millor manera
de dir les coses es 1a mes clara,
la mes neta i la menys o p tarregada. Sempre. compre, veureu que hi ha molts amics vostres i molt coneguts que perden el temps cercant tres peus
a/ gat.
En la qii,esti6 orlogräfiea,
que Os fa mes material Ha que
hauria de preocupar metete»,
ha qui en fa una qüestió d'honor 1 una qüestió sentimental.
Fa uns quants. nnys que en una
retnid d'adjunts deis Jaca Flo-,
ra de Barcelona es tractà par
primera vegada de la qüest16
te l'ortografia. i un senyor expresiden'. de l'Ateneu i ex-pree
sident del Consistori dels J. F.
digué que de cap manera toleraria substituir la "y" que Migasa els ecos dos (mamona per
la "i" que usem la majoria,
això no ho toleraria perquè
semblava una mena d'ofensa a
la memòria dele seus progeni,
tors.

En fi, tornem a d'ortografia
i deixem l'aneedota de Solsona;
no tracto ara de defensar les
"normes de l'Institut" per cone
vencer el senyor Mateu, i si
aquestes normes no fossin pene
sedes amb el cap i mesurados
per persones que s'han pasear,
tota la vida esludiant les qüese
tions filelbgiques, Si no hi llagues de -per mig un home tan
eminent cono En Pompeu Fa-,
tira. que quan obre la boca sernbla que tingui la rae i ha V0144
tat enganoades als Ilavis i errapedes a la Mengua; si tot això
no fos pron. per convencer un
homo exeellent i raonahle mas
senyor Francesa Mateu. hl
ha la torea del costura. que
ha consagrat i va eonsagrant
cada dia mes aquestes normes
ortogritfiques. Que per mes que
ele senyors de la 11. Academia
de Rones 1.1elres cliguin el que
vulguin, quan surti un nou setmanari en un rece de Lleyda,
sortirä amb les "normes de
l'Instilut"; quan un manescal
humil vuegui publicar una monografia per curar la neurastee
nia dels conells, la publicarà
ami, lee 'normex". í els hons
senyors de l'Acadèmia poden
ter lautes ortografies cono vulguin, per?) no taran res mes que
peden el lampe o quo cerrar
tres pene al gel, que ve a desee una mateixa cosa.
Josep Marta de engarra
i======•

LA SlTIJACIÓ A EUROPA
—

Desp ide de la «mentaste del
nou *m'en anglas ele eones,.
vedare han aceeentuat d'una manera notable llur trasmitida,
~aboliesen ara • llamear liar
donald de fee lee al e» lon•
no topen par oemearver PUM>
tat ande grama. II sao *4 Si-

anidas, ore la aova PA
Nimia eled sama de lee «SS
ante R. Pelease* ase
• mor Paris. la j=
cris

0•10/6.

-Mantenga, S de febrer

ea

COTITZACIONS . DEL DIA
Dore .
Atacara. .
I. C. Met?.
Platea

DIVISES ESTRANGERES

SOR» NIT

SORBA MATI
Obra

data

Obra &U mor ilYe

11111e

.

• • • •

Niel

ere. 0rne.

!Metiera . .

Amortltrable 4%
Amor:tu/Me 115
Exterior 4% .
llene d'Empolva.
itane Esp, de crean

Obra

Alt

!lord

rase

8011

Alacant . . .

Exterior
Franca
Nova York

Andel». . . .
Colonial . . .
Platee
Ched33. • • • •

3300

stantevideu
XIII
Berlin
Copenhague

2490

Yokohama

1712375(
43430

Espanya
1•Missa
flolanda

11527

9912

llalla
Suecia

melca
Noruega

2/1'50.2
23000
n 311.03.7
31111'111.1•
Ae. Andalusos .
"
1 • 30300
Ob,.
•
2 aaa)a•
Ob'. Caceres •Ilr.
157'0A11.
Acclons Nord.

junta general ordinäria per al
dia 29 de febrer vinent, a dos
quarts de cinc de la larda, al
domicili social, carrer (Id Vidre,
número 6, principal.
Eis senyors accionistes que
desitgin batir:lit de
dipositar ;bus acciono a la
caixa d'aquesta Socictat fins al
dia 19 de febrer vinent, crome
a una.
Barcelona. 30 de gener
1924.-J. Barbey, vocal secretan.

BANC DE BILBAO

lmvon•

Oficinas provisional*: Rambla de Catalunya, 8.
FontsOfloines en
nella. 9.
• Font Sella, 148.
Ens encarreguem del canvi
dels Bons del Tresor, venciment
4 de febrer. Sense eornissiö salvant avis contrari dels nostres
eients procedirem a la renovació dels Bons que guardem en
dipòsit. Negociem elä cupons
venciment 1, 4 i 15 de febrer.
Admetem valoro en dipbsit o en
compte corrent, amb numeració deis títots. sense percebre
drets de custòdia ni COMiSeiö.
En tots dos casos tornem els
mateixos tllols rebuts en el moment de solicitar-8e.

95000 .

Pamplona t..
Barcelona

A813ries 1.'.

S25'00.,
c.0 non.
•9'50
2.'55
54'55
60953.20•04.•
72610.
915•no*

l'abata Fillp.

Alotinto . .
Benta frene. 3%

c%
0 . serie
3' •
" 4.•
5.•
•

200

"

Lleydes
Astürles

11P1'nO•

epren•

Priora:. . .
Pamplona esp.

05000
s'.• vol*
A111,211t 1.492000
3/5 o n •
3.• .
- "

Yalencla Utiel.

lon•no•
Caceres aceld.
Ist'oct
Cordoves . .
Andalusos 1.. var anean
* 2(11•00
19173% 645'00

"

Badajoz . . . . 04,50*

Ced. argent . . .

350'00

NOTA.-Ele canvia mensalate amb un ~arito (•)
e6n canee anterior&

CARVI : VALORs : COPONS
leambIe del Centre. 18

Raid Compalle

Casa SORRIBAS ligETARIANS
alimente Per a •`"

da lieldills do

a

aura,
".
'
Fca.
I rucursal

N

e

rn 222

jjjjjjjj11
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AGENT DE CARVI I BORSA 1111
1111 PASSEIG DE GRACIA, 17::
COmplimentaci6 d'ordres
113 de Borsa en valors al comp-z
tal i en monedes estrange1111 res. Intervenció de contraetes comercials i prestecs
II sobre mercaderies o va-1111
lots; subscripcions a ennprestits, ele.. ele.
DIrecci6 telegrät lea
•••
"MARGENTE"
1111 Teläfons: 445 A. I 489 A.
•••
-

LA CARBONIFERA DE L'EBRE
8. A.
En compliment del que prevenen els Estatuts, es convoca

NONELL GERMANS

Ved

Socicial Eléciricil i tiels

"Muleles"

F.

Sangra "..:15„L Banyeras
S'exhibeix als principals estatalments l'elegant cartell anunciador
deis tan animats i distingits halls
de mascara que la casa Aurigemma organitza, de fa n'oh; anys, a
la platea i llotja escenica del teatre
de Novetats.
I.'artista senyor Bigorre ba dilmixat el cartell, desenrotllant el terna
d'una manera tnolt característica i
aristocràtica, havent estat reproduit
en colors amb tota perfecció i Ion
gust.

Eltstics Ge31. .

rectilicats de 96/07*. Especials

per a Cllniques, laboratorio., fu!sacies. perfumeries

ANISATS
de totes aleases
VENDA A L'E01908 I Al.
DETALL

ANTICH

Telefon 810 A.
Ronda de Sant Pau, 32.
11101111091111111111•11

-ste

1 la Banca Marsans, S, A.

obriran subseripció pública a títol irreductible el vinent dia 5 de
iterar de 1824, per a la collocaci6 d'aquests 10,000 Bons.

de

91

per

ScIre la riujor tribuna,
msjor prueba:

Íili Hermosura

100

Lloes de eubseripei6

P. %Me Furor

11101101.1.: Rana

do Sabadell
: lomo lioniorolol do TaredgpoNe

111004

Tenso»

do

es» 48 Tortooa

.
1011111,11 III 98 VII.099
.$d• hbrir tes4
I
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ati l“n

t e rt/.1.

eYY1

31rel

:7%-

-sol
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COLL MAL
USEu
DE "NIU

noca

Times 1 febrer Nova Orleans
11 311
anterior
11.14 Tarea
Obertura
. . .
10 91 segon telegrama.
.
1015 Panca
. .
1 11:
1' 2
1012
16'50

l'ora

Duponlble
Marc
Maig
Pinol
Setembre
Octubre
Novembre
'Jumen.
.

PER EXCITAR A LA REBELLIO
Ahir, a les nou del matí, fou detingut al carrer del Parlament Josep
Sitnehez Garrido, de 27 anys. solter,
que viu al carrer d'Aníbal. núm. 25,
per excitar un venedor ambulant que
cs rebelles contra uns guardies que
intentaren decomisar-li la mercade:ia.

Els dles 4, 8 I 8 del corrent
san els assenyalats Per repartir
els tan desitiats com
ARTICLES GALLS
amb club la casa comercial EL
LOUVRE, al ecu domloill, Ronda de Sant Pere, 13, obseqularb
la sera clientela.

h

Preneu pastilles
TRES RALS CAPS4

Panlalons °sport, dit reses
forme s . i a preus molt reduils.
els !robaren a la Sastrería LA
SERPENTINA, Hospital, 97.

h9hgig&40P4
'L'ileicit que eubetituem'avantatjoesment la PM fresca
I'de domästic I en 'renglones*
dele infanta. Fascioles de frene
a Alti en doman' 8s- ROM-7AT
RBSTLE A. E. P. A.. arme
Barcelona.
Loyotsaa, 41.
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34'35

312

a

ie
md5

S'ha aconseguit la readmissió de 21
despcdits, i l'augment del sou a V.
el personal en quatre importants establiments, un d'ells dels anomenats
de seeveis públics.
Aquest Sindicat celebrr.ta, probable.
ment la setmana próxima. una reunió
general per a sol-licitar del Directori
la nivellacó dels sous de tots els empleats dependents (remeses que enclouen serveis público. 3mb els de la
dependencia mercantil.

La seceió de Cultura de la r
Professional de Dependents
pleats de Cornee visitarà dimarts
xim les obres del Gran Me
de Barcelona, S. A., galantmeat
citada per aquella empresa. El Ilec
reunió sera davant de l'edif:ci
Banca Arnús. a ¿os quarts de
del vespre. Queden invitats els
que no ho hagin estat particula

RESTAURANT ROYAL
Saló de Te
rada dia te dansant de 5 a dos
querte de 8, i dinar a l'americana, de 9 a II.
ALLIBERAMENT
Diuen de Manresa que han quedat
tots en llibertat els detinguts que hi
havien a conseciiincia dels incidents
ocorreguts fa vuit dies, durant la projecció d'una pellícula.
-Avui. a les onze del matí, tindrà
lloc la inauguraci6 del Servei d'Orientació Professional de Sabadell. primera instituc6 fillola de l'Institut.
Assistiran a lacte. nutra les autoritats i entitats patronals, obreres i docents ole Ecsmentada chita:. representacions de la Comissió de Cultura de
l'Ajtmtament de Barcelona, del Consell Tecnic i el personal de l'Institut
de Barcelona.
Una cegada inaugurat el servei, començarà la 5eva actuació.

te

Camiseria Neutral
Boqueria,

8, i Aroles,

Liquida les
a

EMPORIUM

EL GENERAL I.OSSADA
Ahir a migdia va manifestar el general Lossada que no ocorrla res de
nou. Tot l'interés estä ara a la Mar.comunitat-va afegir.
Tambo digné que hacia elan: una
denúncia havia trarne3 a Hisenä,
a propòsit de cortes irregular í tats que,
segons sembla, s'intentaven cometre
amb les entrarles del combat de boxa
que ha de celebrar-se acuesta tarda.

A PUB DE FABRICA

S'han reprès les investigacions escolars dels alumnes de les escoles municipals de la cintat que es venien realitzant per determinar les mesures escolars física i mental. Els ahumes que
ara s'examinen amb aquest objecte,
pertanyen al grup escolar Baixeras.
INWe

Galeries layetanes

•n•11

CORTS CATALANES. 653

ROBLES, JOIES, TAPISSC)8
LAMPARES decoració, pm. jeotes per eminente artletes

I

La Schola Orpheentica celebrart
la seva Junta general ordinaria el
proper diumenge, dia 3, a les goatre
de la tarda, en el seu estatge, carrer
Sant Honorat, 7, pral., per a l'aprovadi, de comptes, elecció de Junta
assumptes generals.

1Cei,-Li:
CAPES

Ilf[HEAREi

Casa
PAPAIRIEs Ferran,A 14.
P S
mantos , L
ESTAFADOR DETINGUT
Anit passada va esser detingut
requeriment de Joan Cordomi Puig un
subjecte anomenat Constanti Gano
García, que mojectava cobrar 3,5 00
pessetes. mitjançant un taló fals.

ESTUFA J.

BALL BENEFIC AL RITZ
El Comité de Barcelona de la Creu
Roja Francesa (Union des Femmes de
France) ha organitzat, a profit de la
cita entitat. III lluit ball que se celebrarà a l'Hotel Ritz el dissabte dia
16 del corrent, a les deu de la nit,
cuedant obert al Consolat general de
Franca. al Cercle Frailes i al matela Hotel Ritz. el despatx deis corresponents tiquets.

CASA ROSICH
Ronda de Sent Pero, 7
Place da Sta. Anna, 9

Clients - Públit

dotzenes
comises peinera P P
are .1
La venda de les

Hules e I mpermeable;
Rosich, S. A.

fent in de les facultats que li concedi la darrera Assemblea general,
:.ert sessió de Junta celebrada el dia
e . de . gente proppassat, acorde Fea; piabe6 6919 individua de la mateixa
1 "more Amigad Domingo«, Narcfs
Sarda, %momea ' Martorell i Este' ge Boratausa, ex-presideat, vice-pre-

EA Fe cm C. O NA
EL SINDICAT LLIURE MERCANTIL
Aquest Sindicat ha cursat, dunmt
el mes de gtner, 483 reclamacims ter-

o c1111.

con:: i un parell de puny• podis.
sos. a CINC PESSETES UNA, cfee
tuada el ella 27, te raer dar-re
ultrapass? 10-sil esperat. La 1,a1l
partida de 100 dotzenes me3 afee
ta al ptiblie, s'esta entlestint
nostres tatters. l d'aquí a por, rho
n'anuntiarem la venda.

CRIATURA INTOXICADA
En virtut d'una denúncia ;:c
tada per Josep Martinez Morales
re d'una llena de tres anys mona
conseqüència d . uns paperets que e
receptar cl dependent d'una fr
del carrer Baix de Sant Perc.
3at del districte de l'Audkucio
obert sumari.
Els paperets sobrants han emesos al Laboratori 'Municipal pe
seu

iIRT DE BEN MÍ ]9
'libre de cuina

I.a Cornissió de festes de l'Al
Obrer del districte segon, nrcad
38 i 40. ha organitzat tres ex:ra
naris toalla de disíresses per al.
16 i 23 de febrer i r de mace.
valuosos premio.
Per al da 2 de mare se el,
'In ball infantil de vestits
mis a totes les distresses, a ic
t re de la tarda. El dia 8 de =ce
,2elebrarii un ball obligat de estis . a
les den de la vetlla.

CAMISER1A

SMI S
BoQ u eriaj 3 1
(tan assort i l en

C3fl 3t3i

L'ORFE0 DE SANS
El Colosal directiu de l'Orfee
Sans ha restat constituit ea la fe
següent:

P;esident, Jacint Vaportat
siclent. Ramon Navarro; secren.ri
mer, Benvingut Balague; secre:art
gon, Ton Sabate; tresorer.
Tarrida; comptador. Estere Ataseis
arxiver, Ramon Falgueras;
ri. Ramon Ferré: vocals, Caries
rd, Pece Casanova, Miguel Ti
Daniel Santmartí.

DR. J.

LAMAILA

PELAYO. 7
Vies urbe/irles, Peal,
hospitals

dele
Dra. Campand Gassi •. Ex-rnlerna
Parle. But•euintats de la
Parta.Cenad' de Gol, 323R eatretoL

ru
e

lao

JAUME SAURET

Tapinerla, 83

a

NOTICIA

LAVABOS-BANYE R ES
ESCALFADORS
BIDETS-DUTXES. etc.

IMPERIO»

La Unió Ultramarina ens pt : ega, la
publicació del següent acord:
La Junta directiva de la germandat Societat La Unid Ultramarina,

II. B.

A'
Fi
a

Calefacció ideal
Valencia. 346. Telefon 747 S.

seves existèreiet

preus reduidfssims

EI millor

OPTICA ECONOMICA - Ares, 3

nt

Ir

Andes -

Ilencols i peces blanques

UR

Ahir , a les ojo delmili, el sute
dia número 1293, sospitant d'un individa que portada un fuel' pel carrer de Santa Madrona, va donar-1i
l'"al . o“: aleshores l'esmentat individu abandona el fama. que resulta'
ésser 11113 vela de les que s'usen al moll
sur colorir la inercadefia
El lladrcgot no tau detingut,
-

y

2;15

rn
I
sor

tra patrons, que loan donat per resultat
indemnitzacions al personal que pugen a la 5111113 de 12,87633 pessetes.

MAGATZEMS

FARINGOL

guardareu de l'esorofulleme.
-

:2.4s

3414

Si

II

!Mia r.

CAFE8

CARME. 105 A111

Excursionistes

. •

gairt

.

Tasca . . . . .

ATROPELL
a les tres de la tarda, fou
la
auxiliat a casa de socorsos de la
Ronda de Sant Pere Josep Joan Ventura. de 36 , auys, casat, que viu al
carrer de Valencia. 327, que preseataca una ferida contusa al ,cap i erosicns a dierses parts del cos.de pronòstic reservat. Li toreo causades
per l'auto núm. t de la casa David.

JOIES, VERITABLE OCAS10
I objectes mute de toles g lasee. Preu VIL Tallare, núm.

Canoa Ilarsans, 8. A.
°arria* Nogwitt Robots, 8. en C.
Rano de Catalunya
FIlls do F. Mis liardä
Zanca Tusquets, 8. A.
Jover I Companyla
Soler I Torra (keniana
Bano Urquyo Catalä
Filie de Mg( Valla
llano da /Mataos I Dosoomptss
Rebote de Parasols I Cornpanyla
Nonsll &emano
Banca Mir, 5. A. Roads I Cornvanyla
0A111111 DE LA SELVA: Ilosch I Codoll, Julnart I Proseo

Societat Antnima Arnús-Garl

1111.1114:

VI'

Mire

LIVERPOOL

PEDRO

,

o sigui 455 pessetes per lttol, les gneis seran satisfetes en Cacle
de la subscripció contra remesa dels títols definitius.

WUNIMILLIRI: Cano do Oranollero
11111111: loso do Reos do Dosoomptoo I Prdst000

.
.

oterlura .
.
seron relerrarna. .

AMA !MUR

Ido toaSiu més.

El Sindical de himen de Barcelona, S, A.

Db1).

Talara anlerlor . .

Galianvs llana grassos, 125 Desee-.
tes; guants 7 pessetes; camises
latid -la, 12 pessetes; impermeables.
73 pessetes.
L'INSTITUT DORIENTACIO
PROFESSIONAL
Slan rebut en aquest Institut ei5
Miestionaris per a la investigació d'intelligencia i cultura impresos en alemany i que han estat contestats per
alumnes i professors de diverses Es.Coles i UMversitats de Berlín i Orcelen, sota la direcc:ó del professor doctor Otto Lipmann.

PURE PERMANYER
doneu-lo als vostres fIlls I els

10.000 Bons 6 per 100 ALCOHOLS PURS

tipus

Disponible

C:arrer de Santa Anna, 39, tecant al Portal de l'Angel

Per a cornerq I Idlomes, Taqui-mece, etc., estudieu, senyor
o senyoreta a l'ACADEMIA
COTS, oarrer dele Arte, 10. Te.
lif. 5031 A. La més important
d'Espanya.

VEHILS VIDAL

A.

526
331'
E36'
5411'

ROCACA1M MALLOL
I SCits

de

hures d'impostos presents i futurs, amortitzables en 20 anys, a
partir del 15 d'agost de 1925, amb primes acumulativos a ra6 de
pessetes 250 cada any. fins arribar a una prima de pessetes 50
en 1944. Porten cupons trimestrals vencedors el 15 de febrer, 15
de maig, 15 d'agost i 15 de novernbre de cada any, essent el primer vencedor el 15 de febrer de 1924.
Aquests Bons 6 per 100, ultra la garantia de l'Actiu de les
entitats emissores i dels productes d'explotació de Ilurs respectius negocio, compten mil la garantia subsidiaria deis BANQUERS
DE PARIS senyor DREYEUS I C.', fins que el rendiment o iquid
del negoci, coLertes les despesos d'explotaciö i les càrregues financieres, sigui superior a un 15 per 100 anual durant tres exer

Tanta anterior .
Obertura . . .
Semen telegrama.

PARAHMES CARDUS
PortaferrIssa, 10

Camises Percata. 7 Fts.
Camises P i qué . . 9
C3n1tses11311 Ó.. 12
CL11113ES Zdr. . 15

Subscripció pública

NOVA YORK

sident, co .Mptador i tresorer, respectivament, per malversació de cabals
i per la seva mala actuació dintre de
I Entitat.

P le .

amb un capital, en conjunt, de 17.500.000 pies.

3713
vis

Sants d'avui: Blasi, bisbe i manis:
Celed, bisbe i manir; Nicolau de
Longobard, mínim. i Celerina, Mártir.

• 2, Portal de l'Angel, 2
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Yola el pro-

ma desglossant lo! el re-

Lcilonald
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a anar a París ver

DE RUSSLt

LA S. DE N.

Declaracions de !a
delegada del Govern
anos a la Comis-

Coges pabris grua
3CilliCié general

d. a ling de perra ellifeYiSine 2 mb el cap sió del Desarma- Sale
dcl GDYCII francés
mis. 2.--A la Cambra es
posä que fos adoptada una
addicional l tendent a ron , r el dret de revisid a favor
5 sinistrats que hagin readepeses nies elevados
el Mal de la indemnització
rdada.
pl senyor Poineare contestà
sant-se per la necessitat
«ondules, afegint que el
re sollicita de la Carnbra
volac iA dels ingtessos, pera
de les despeses.
pirigint -se als partidaris
prejectes del Govern, els
gä que no facin ohstruccid,
regada que les eireurnsq,d s .:.•posen l'observacid de
disciplina.-Hames

parís, 2.-A petició del pre-

poincare. el qual reciaper al Govern tota la resbilitat i que va proposar
est procediment per guatemps, la Cambra acordà
per una gran majoria, en
"mans enlaire", desteId
e r del programa fiscal tots
adietes que fan referacia
but-s de guerra. aprovant
segUit la totalitat de Pesst programa, que constiäd'aquesta manera un pro.
upar, que serà trames
'a fa ment .-Hayas.
IWERN VOL SUSPENDRF.
itEDUIR ELS DRETS DE
INES PER ALS ARTICLES
RENTS A L'AGRICULTURA
?el, 2. - El Govern ha presentat
SCamb ra un projecte suspenent o
els drcts de duanes per als
ceta, maquines, eines, adoba i
-n artlelcs necessaris per a Magri.-Havas.
IIDRT DEL DIRECTOR DEL
"GAULOIS”
2. - Ha mort el director del
M. Artur Meyer.-Haras.
CONGRES SOCIALISTA I
PRO:MIES ELECCIONS
Marsella, 2. - En la reunió del
lgres socialista el senyor Le
reierint-se a la tactica electod:gue que per al bon èxit de les
:lar.s cal que els partits obrera
ala nombrosos i ben organitzats,
t en el sentit sindical com en el
lista. Afegi que calia fer una
a tots els treballadors.
bi Faure declarà que una alianels comunistes pdoria minvar
Cra dels socialistes, i que en
aacoptar-se les eleccions havicn
ate vizilades per l'organització
del partit socialista.-Havas.
SOCIALISTES CONSIDEIIN LLUR TRIOMF ASSEGURAT
2.-Congrés socialista .sezyor Clive donä lectura i deanta moció netament oposada a
alianza amb els partits politics
tos.
Urad,r demanà que el partit ro::de! a les decisions adoptan el Congres d'Amsterdam i
ela perills que implicada la
de qualsevol tractat.
ittül ::m, posa de rnanifest els
salesirs que el partit aconsegueiverament victoriós de la
ianya que s'acosta.
Dumoulin va fer desos de la paraula, invitant el para p reGcupar-se d'ara endavantfe
Szma cu que hauran désser
des lts diiicultats que trobara
després de la victòria.
,r el seu di-curs el senyor
ali s'aixecä la sessió.

PIRMA DE LA CONVENCIO
L'EsTATUT DE TANGER
2 - Els plenipotenciaria que
ci tle signar la Convenció reisacut de Tánger sän cape', que ve a aquesta capi••
as.

GRANS
LIAG ATZES
INI

Londres, 2.-E1s diaris de la tarGinebra, 2.-La Comissiä del desda posen de relleu la importäncia
armatnent celebrarh reunió dilluns
les cartes creuades entre Mac Do- rinent, estudiant principalment la
nald i Poinearé.
qüestió del träiec d'armes de fabriSegons "The Star", el primer mi- caché particular.
nistre angles sentida que esta dispoLa senyoreta Margaret Bonficld,
sat a traslladar-se a París a la prirepresentant del Govern ringles, ha
mera ocasió.-Havas.
declaras al corresponsal de l'Agencia
ELS CONSERVADORS ACCEN1 -lavas que, reconeixent el Govern
TUEN ARA LLUR FRANCObritänic que la Societat de Nacions
FII.IA
no aconseguirà tots els resultats que
\Vitstable, 2.-En una reunió ce- caldria, d'entre no hi pertanvin Alelebrada en aquesta població, pels
manya i Rússia, tala tot tl que puconserradors, el senyor Mac Noil, gui per tal que això sigui un fet.
ex-sots-secretari d'Afers estrangers,
Contestant la' senyoreta Bonfeld a
la pregunta de saber si entrar Alefent allusiä a la carta dirigida per
declara
titte
manya.i Rnssia a la Socictat de NaMacdonald a Poincaré,
el primer ministre angles demostrachotis reconeixcricn Ilurs obligacions
ra, mitjançant la seca política, la
internacionals, declarä que aitaó és
sera amistat envers Franea. i ales- , un assumpte d'ordre eminentment
hores sera quan el Govern archapolitic, al qual no podia contestar.Hayas.
llista tindrà l'ajut dels conservadora.
L'orador feu ressaltar que la políCOL.LISIO A LA MAR. - UNA
tica de Franca no és agressiva ni
GOLETA A FONS. - QUATRE
militarista, ja que Franca el que inMORTS
tenta és assegurar la sera pròpia seguretat.-Havas.
&tira John (Canadà), 2. -La
goleta "Maid of Scotland", proHAN FRACASSAT LES NEGOcedent ole Nova York. ha nauCIACIONS PER SOLUCIONAR
fraga( a conseqüència d'haver
LA VAGA DE MARINERS ALEtonal amh un vapor peruà. Han
MANYS ALS PORTS BRITANICS
resultat ofegades quatre persoELS SINDICATS ANGLESOS
nes. entre les quals es compta
FAN EL BOICOT
el capità i el segon d'abordo.
Londres., 2.-Han fracassat les neEs ten] que la canoa de salgociacions que s'entaularcn entre els
vament que sort/ a cercar els
armadora dela vaixells alemanys i els
näufregs hagi també volcat. tripulants dels mateixos que es de'lavas.
clararen co vaga en aigües ungieses.
Amb aquest motiu i tamhi a cots,
qüencia d'has-er-se fet a la mar diLES REPARACIONS
ve:: sos vaixells amb insuficient tripulació, els Sindlcats anglesos d'obrers
de transport i els c-tivadors han acordat negar-se' a comptar d'avui a intervenir en la carrega. descarrega i es- Cfinuarzcions
tiva de tots els vaixells alemanys.-

de "Le

Imps"

gil:

Amaga toynya

Moscou, 2-Ei CongrA» panrus ha adoplat una resolució
aprovant. cense renerve g l'actuacid general alela Soviets. - Ha-

vas.
EL DOCUMENT BRITANIC
RECONEIXENT "DE JURE" EL
GOVERNI DELS SOVIEeS
Londres, 2. - EI doeument britirde
trames a Mascota reconeixent "de jure" el Govern deis socios fa ressal-.
tar la nccessitat de portar a terme
acerats practics i definitius. Anglaterra sap que els soviets posaran autonaticament en vigor els tractats
concertats aban5 de la Revolució entre Rissia i Ang aterra, a excepció
d :ar,uells que han estat denegats o no
teten existencia jurídicament.
El docurnent precisa que la reglamentad() de les reivindicacions entre
un Gavera i els seus nacionals contra un altre Govern i e l s seus nacMrals no equival tecnicament 3 Ilur reconeixement, però té forca importancia.
Angla:erra incita els Soviets a que
enviin a Londres un encarregat di'era i representants investits de plens
poders per tal que discuteixin les
qüestions pendents i fixin les bases
provisionals sobre les que serà redactat
un tractat reglamentant completament
i definitivament tots els assumptes
pendents en l'actualitat.
L'actual representant de la Gran
Bretanya a Moscou obrarà d'ara endasant ten encarregat d'Afers mentre
ei nomena un ambaixador.-Haval

ELS

EE. UU.

t. lion s'aguja cada
ha peques

dia

egralices de vida

r rtuplic gt f.u:re?

L'HOMENATJAT
Londres. tingué lloc un dinar en honor de l'ambaixador deis
Estats Units. senym- Kellog, assistintIn el princep de Gales, acompanyat dcl
primer ministre angles i l'ambaixador
de França.
A llora dels brindis, Ntacdonaid declarb que es trobava disposat a osas.
teche-Se completament al costat dels
Estats Units, no ja solament en les
aliances polítiques, sinó cal un esperit
de companyonla. per tal d'ajudar-se
els uns als altres.
D'ambaixador nordamerica, senyor
Kellog, declara que es pronunciava en
favor de la reglamentació de les qüestions internacionals mitjançant arbitrat
ge.---Ha vas.
MATCH DE RUGBY
ESCOCIA BAT EL PAIS DE
GALES
Edintlaurg, 2.-En el match internacional de rugby celebrat en aquesta capital, l'equip d'Escòcia ha batut
cl del País de Gales per treinta cinc
punta contra dita-liaras.
EL NOU AMBAIXADOR DE
FRANÇA A MADRID
Bordeu, 2. - La Municipalitat i
Comité d'aproximació franco-espany ola de Bordeus han rebut al Palau
de l'Ajuntament la visita del nou ambaixador de França a Madrid. havent
asfistit tumbé a lacte el cònsol d'Es.
panya a aquesta poblad&
Responent a les frases de benvinguda que li t'oren dirigides. el vescomte tle Fontenay expressa el seu des ;g d'estrényer tot cl que sigui possible
les relacions franco-espanyoles.
Després d'una estada de vint-i-quatre lo -res a Bordeas, el 11011 arriba
xador sortirä direclamcnt cap a Madrid.-Havas.

T

FABRICACIO PROPIA

Paris, 2.- "Le Tema" (Ira
que merare rfl Reich recauda
1.060 milions de mares or com
a producte de la recaudació
Duanes j. nitres impostos
l'evercici que acaba el primer
d'abril (Id rally actual, Franca,
de la recaudació de Duanes,
contribucions indirectes i taxes
de consurn, va obtenir rally
passat un producto de 7.487
mil ions de' francs.
Afegi que 'd'hit Alernanya
rata població doble que Franca i
valent l'any 1923 el mare or 4
o 3 francs, el Reich Murria de
recaudar annalment uns dos
mil eine cents milions de mares
en Roe deis 1,060 que recauda.
-1Iavas.
EL GOVERN FRANCES APROVA EL NOMENAMENT EVENTUAL D'AMBAINADOR DEL
REICH
París, 2.-El Govern trances
ha donaf el seu beneplàcit al
nomenament eventual de l'encarregal d'Afers d'Alemanya a
la capital francesa , senyor
Hoesch, per al cärrec d'ambai/radie del Roch a aquesta eap t al.-Ila vas.

Washington, 2.-A les dues de la
matinada d'avui l'ex-president Mr.
Wilson continuava en igual estat
gravetat.-}lavas.
Washington, 2. - I.'ex-president
Wil3on es troba en estat d'accentuada debilitat. Ahir al migdia prengui molt poc aliment.-Havas.
Washington, 2.-EI seitader senyor
Mac Cornick ha visitas l'ex-president
de la República, senyor Wilson, maniiestant, a la sortida, que hi havia
noquea esperances de salvar-lo. liaras.

Von Hoesch ambaixador
d'Alemanya a Paris

,iaix mlienna informaren ahir
PI senyor Fischer i diversas personalitats financie.res respecte
Pestadistica comercial eternal'any 1919.-Hartas.
nya

Berlín, 2.--EI president
l'Himen ha nomenal embaucador d'Alemanva a París a von
Hoesch, i encarregat d'Afers a
Itrusselles a von Keller.-11avas,
DIVERSES PERSONALITATS
FINANCIERES INFORMEN EL
SEGON COM1TE DE PERITS
Berlín, 2.-Davant el sepias
Comitè de 111421lieS que presi-
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APAT EN HONOR DE L'AMBAIINADOR DELS ESTATS UNITS A
LONDRES
BRINDIS DE MACDONALD I DE

D'ITALIA

Mr . tVILSON S'ESTA MORINT
%Vas!) ingt on, 2. - L'ex-president de la República, Mr.
son, va dormir anit passada du_
rant breus rnoinents, la qual cosa va fer recobrar alguna esperarlo a les persones que es Irohavon vetllant a la capsalera del
Hit, per() gairebe segur que
a mort de l'ex-nresident no es
mies que qüestiö d'agunes hores.
Q1.131) clareja. el malalt es troha y a, en efecto, en tal estar de
p ostracid. que gairebe no tingue
forres per abrir els ulls. - Havas.
ra••n••••••••••n••••nnnnn•••n•••nnn

EL PRESIDENT DEL REICHSBANK INFORMA AL COMITE
DE TECNICS
Berlin. 2.-El Comitè de leerada oil l'exposició que, ha
fel ei president del Reichsbank
a propòsit del nota Baile d'omiss i6.-11 ayas.

Roma, 2. - diarls dluen
que els Metates dissidents da
provincias han constituil, un nota
partit,
qual prendrä part a
des pròximes eleccions.
Havas.

SOLEMNE FESTA ANIVERSARI DF. L'ESTRENA DE LES
"CAMISES NEGRES" :: DISCURSOS DEL GENERAL ITALO
BALBO 1 DEI. PRESIDENT
MUSSOLINI
Roma, 2.-A la Sala Augusta
se celebrà ahir una reunid a la
qual assistiren tole els oficials
de la milicia del Regne, alai
cona els representante de 180
legions de "camises negrea",
amb motiu de lanivereari de la
l'unduló de la milicia nacional
voluntària per a la seguretat de
la pälria.
En entrar el presiden! Muscolini, fou acollit amb una entusiasta °vació, essent entonat
per tota la concurrencia l'himno
feixista.
El cap del Govern va prendre
selent a l'escenari, acompanyoa t
del general De Bono. comandant
Bianchi, general !talo Balho,
caporals d'honor gencrals 1 oficials d'honor.
Al fans onejava la bandera de
les legions.
El general de Bono presentä
a MussoSini ele oficial% de la
milicia. la majoria d'ells excombatents, ostentant alguns
d'ells la medalla d'or i un gran
nombre a/ de pala en borneos 1ge al valor militar.
El general Halo Ba/bo pronuneiä despHe un extens diecura, en e onal. desprós de ter
In història de la milicia voluntäria, va fer reesaltar ele brillante merite contrets per la
mateixa en pro de la seguretat
pública, :Aludan( el (overo i la
noticia sempre que ha calgut,
perseguint assassins i maltee_
tors en divers
os ocaions, fer
constar el aisrnificatiu que 4 6 el
fet que la milicia pot mobililar
en vint - i - quafre bares un exereit de tres cente mil hornee, ele,
g iant la brillant reir/Anda ohservada per la milicia en les re_
cents operacions d'Africa• Dig ne que la milicia voluntària no
buera una competencia amh
reiteren: el Peu objecle no es
Qn l ament &l'enser el feixisme,
eind educar la jovenlul en un
alt sentit de sacrifici per a la
Pätria. Invità a tothom que
ersieht en actIvilat dieriplina,
preauntant deeprés si ronfintiaVan Info diSpilea I S asracomanear
ha p nita i morir: si eatgini s. par
la Patria L'Asamblea laus ron.
le sial anth un indescriptible

"ef(fif!!!".
Berlín, preu del ferro en brut
indigena ha estat reduït en un vint per
cent, amb relació al que slavia vingut pagant fins ara.-Havas.
EL SUMAR! DE L'INTENT D'ASSASSINAT CONTRA VON
SEF.CKT
Berlín. 2. - El "Berliner Tageblatt"
d.0 que el sumari instruit contra Thoma,,Green. als quals s'acula dhaver
formal el projecte d'assassinar von
Seeckt, ha estat donat ja per dos,
mantenint-se imicament la inculpació
dc provocació a l'assassinat.-Havas.
NOU ACORD MdB ELS PRODUCTORS D'ACER
Dusseldort, 2.-Ha estat signat un
nou acord amb els produc:ors d'acer
pel qual es preven a canvi d'una disminuir?. important en les laxes de les
nuexportacions el pagament d'una con.
tribucI6 igual al doble de ?a taxa d'exportació reduida, el producte de la
qual podria esser esmereat en el pagament de les prestaeions en natura
cventuals, ja verificades, a titola de
reparacions.-Havas.
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Cotdmineie 5.: El temps a.: Linee
noticie. - •
Al local on notan inetallat el diosa "Foment Republicà Nacionalista" hi funciona actualment un café
pnblic que porta per nom "La Perla".
- Els enginyers del Servel Agror:6n* han recorregut aqueste dies

diverges znnes de les voralles de YEtire, dona.« instruccions als agricul-

tare per tal d'aprofitar hivernenca, per tal de prevenir els olivers dele atacs de la "mosca".
- Al Centre de Lectura ha tin-

gut Iloc l'anunciada conferencia sobre radiotelegrafia i radiotelefonia, a
eärree dels joven d'aquesta ciutat senyors Balsells i Diez.
AssIsti al dit acte una gentada im-

66

fe

- Han estat detingeti per la po•
leía •. els Mdividus anomenata Ramon Bel, de Tortosa, i un
altre crinclo'cumentat, els quals han
iugressat a la ves&

TARRAGONA
La Cambra de la Propietat e- e Eximens
Subhasta :-: La temperatuna
Vacants :-: La collita d'Ove,
A la Camina Oiicial de la PropicUrban
l
ala rcb una
na reja) ortat Urbana
di-e del ministcri del Treball, cn virtus de la qual baurä de piendre possessió de !vimbre de la Cambra En

Manuel Guasch.

En eis exämens de patrona de
cabotatge que slan fet a la Comandäncia de Marina d'aquest port, cota
la pres:déncia del capitä de corbeta
En Joan Fernändez Anton, han estat aprovats els següents senyors:
patr6 de primera classe en embarcacions
vela, Gregori 41berich
Lluch;
segona cla -se, Manuel Siasió Nos i Vicens García Castellä
El dia 14, a les dotze, es fati
a l'Ajnntarnent la subhasta per adtendra florida.
judicar
el servei de neteja de carrers
- Els preus de les avellanes assenyalen puma, pagant-se les que es d'aquesta ciutat per un termini de
detallen: Negreta, a 76 pessetes el cinc anys, prorrogables per altres
sac de 58'40 0 quilos: gra primera, a cine. L'expedient es troba de manifest a la secretaria municipal.
122, i segona, a 112 pessetes el quinEl tipus maxim sen ä la quantitat
ta.
Ha jurat el arree de jutge de de 33,000 pessetes anuals.
- Sla proveir un heprimera instäncia i n'ha ores possessió el fiscal Lluis de Blas, antic neficiat eclesiästic, amb el càrrec
d'organista i mesare de capella, funmagistrat de l'Audiéncia de Guadadat a l'església priora' de Sant Pelajara.
- L'obrer heiter Marian Aulés, re, de Reus.
Els que vulguin sollicitar-lo, dintreballant, es produi una ferida al
braç dret, que el metge qualifica, de Inc el termini de 20 dies, hauran dadreear-se
aquest vicariat general.
pronòstic reservat.
Dijous va ésser el dia mis fred
- El Reus Esportiu anuncia per
a demä passat un partit entre el seu d'aquest liivern. El termidnetre assenyalà zero a la minima.
primer equip i • 1 primer de l'Aveng
Estan vacants els arrees de
de l'Esport. de Sant Andreu, el qua)
encontre és esperat amb veritable in- metge titular dels nobles de Vilavert
i Vandellös.
terés per l'afició local.
- Torna a publicar-se la revisDurant el mes de desembre
darrer s'han registrat en aquesta pro- ta mensual "Cultura Ferroviaria",
ärgan del Sindicas ferroviari del
Non], d'aquesta ciutat. - •
Pot donar-se per acabat rarA continuació parlà el presi. replegarnent de la collita d'oliVek a
dent Mussolini, el qual , despres la comarca de Tortosa. Ha resiili-at,
d'afirmar el caräcter profunda- en general. migrada. degut-espeiah.
meta nacional de la milicia. ment a la nitiica oliäria lo'seque;
evoca el sien origen Iota la se- dat.
va història, fins a arribar a la
i

mensa.
El senyor Balsells, co espanyol,
explicà la técnica de la radio. Durant la conferencia Sol; sentida lisona de la torre Eiffel, un concert
de Manchester i l'hora donada des de
Nauen.
- La temperatura es rigorosament freda, ço que fa témer pels
ametllers, que estan ja brostats de

triomfal marea s0br' Roma,
fent ressaltar la gratitud que
san' el pals envere la milicia
pele brillante ßervets que en tot
moment lia preetat al poble italiä. Deepres ha dirigit una afeetuosa salutacid al rei d'itälia, a
la qua l s'Ira associat tota l'As-

semble. Mussolini dedica despres alguns parägrafs per traelar deds diversos problernes que
conve solventar per sistematitrar completarnant i definitivamera la milicia nacional, rnanifestant un cap mes la so y a admiracid i confianca envere agite_
Ila.
Mussolini acabä el sen
frenetiques
curs' en mig
aelamacions, prestant després
la concurrencia aquest solem.
ne jurantent de fide/itat: "En
non) de Deu i d'Itàlia, i en tinos
d'aquells que han ealgut 'tratan( per /a grandesa de la patria. Juren consagrar per sempre i enterament ola nostres esforcos en he d'Italia".
En dissoldre's l'Assemblea
es forniä una unporlant manifestacid que. anib música i handeres, es dirigí a l'Altar de la
Pätria, par letra homenalgo al
sohl a t doseon egn t - vas.
A D'ANNNUNZIO 1.1 SERA
CONCEDIT EL TITOL
DUC DE FIUME
Roma, 2.-El “Nuovo Paesse"
sera
que a Galaries D'Annut;zio
hast el títol de duc de
concedit
Fiumc.-Havas.
ORLANDO ES RETIRA DE LA
POLITICA
Roma. - Segons s'assegura als
centres ben informats , el senyor Orlaudes ha decidit de retirar-se de 'a
politfca.-Havas.

tlas si lica : s
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3 tovalloles rones, 30 per 60. .
6

',india 657 naixements, 570 deis:ucimas i 335 matrimonis.
Essent el nombre d'habitante
de 388,06, correspon una natalita
de t'70; niortalitat, /So,-

. 1".9) ruse;es

fi
e

5

"

eSIME~MIFnIZISR71

MES D'OBSEQUIS :: MES BL
tiras

Rito a toles les

Seccions:Oescomples:

10 15 120'2LT

•

LA ittrilttetTAT

Ditlalenge. 3 de febrer

POI

.0

gr Casara Mercantil
nhai

En vista del nombre extraordinari

Després d'emes setmanes seguides
edt que les accions Nord i Alacant
estiren adormides d'avorriment als
canvis respectius de vora
les noves (1.1 decret i el decret sobre
rigim ferroviari les esveren i arriben
a fregar els tipus de 60 i 59.
Tan dar CM es ven que un temps
a venir han de tenir aques:es accions
tina aova apreciació de valor de 13
6 15 enters més1 .
I fins i tot assegurem que aqucst
Valor que estimara futur el tindrien
actualment si no fossin e l les rúnica
porta oberta a la sensibilitat .de coti:zatió ¡le aoves, afanys, desesperances, i se les deixes closes en la sera
sola representació d'accions de com.
panyies poderoses.
Això no vol pas dir que aconsellem
jugades de puja a diferencies. tal cosa
Nieta aparellat un estat de neguit, una
exigencia de romanents, una oscillacia
dc regu'adors i una serie de reports i
despeses que forma tot plegat la raó
de la poca serenitat que les regeix.
Mes aviat les aconsellem com ac.
cines de cartera.
Suara, amb les noves del decret i el
decret mateix vingut a continuada,
però que per manca de parlar clar
de tecnicisme ofereix una vaguetat
lamentable - cosa que no creiem pas
quan ion creada l'oficina tecnica-,
s'ha demostrat un desconeixement o
desatenció a la Borsa. la qual sensibilitat o agiotatge altres voltes ia tanta por.
Es compren el descoratjament
Borsa davant del decret que disposa
anar disminuint fins a extingir-lo
l'avenç a les companyies i davant la
vaguetat de solució que de bell nou
plantegen les compensacions que batirá .de proposar el Consell superior de
Ferrocarrils que va a crear-se.
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Si es troba. com es pressent. que
les Companyies del Nord i d'Alacant
tornen a estar floreixents i poderosas; si la desatenció suicida d'una
Governs a tres quarts de quinze quan
la . Harpa hora de la ;mema era una
angoixa no va poder, per un color
de Deu, deixar-los perdre la vida
pròpia i aquesta torna més o memas
brama. que es parli car.
E! que no és, sota cap raó. concebible és que res que en definitiva en
aguce eautjós problema s'acordi o ea
veredicti un dia, un mes o 113 any o
altre. sigui en perjudici de les cotapaayies.
D'aquí que sia comprensible el descMatjament de Bona fatigada despelar, perä no lbgic.
No reslariem, dones. gens sorpresos
(Puna regular reacció de tipus en les
dite accions aixi que el mal efecte
present s'esvaeisi.
•I fent constar que les accions a
tse del Rin de la Plata pase
de • 1125 a 19 durant la tetmana, halient tocat com a mínimum i máximum
et1 alees sessions 1775 i 19'65, fem
ora a. la ja Ilarga divagació respecte
aala Bona a terme.
S'esmeni aquesta setmana la baixa
de deutes d'Estat que va significar la
setmana anterior.
De 025 a 045 reaccionen. segons
les series, Interior, Exterior i Amortitzable.
Del Tresor que venç dilluns. dia 4.
en la respectable quantitat de mil
noranta cinc milions de pessetes i qpe
s'ofereix a renovació a tres an}s
amb un t per zoo de prima d'est 'mal,
ser, fan durant la setmana grans par.alle de 10280 a 102 . 70 i
tides al rot
102'75, la qual cotització vol dir
que. tenint present el cupé 125 i la
prima d't per roo actual, a Borsa es
paga. diguem-ne la seguretat de renovacid, amb una prima real i efectiva de mig per cent.
També vol dir, dibuixant l'èxit de
l'operació de dilluns, que el diner
sesmerca en Tresor al 517 per too.
Les Mancomunitats, immébils, a
71'5o. Tota apreciació ja havia estat
teta, dones, abans dels últims esdevenimenta, que pel seny catalä
considerats com un pont en l'obra
augusta de la Mancomunitat.
Ferms els Municipis. sobretot els del
6 de 1921. Reposant i fluixejant
poc els ferrocarrils del 3 per sor),
cosa ben comprensible després de la
marcada preferencia des de cap d'any.
Pugen els Alacants 3 per loo, segona
hipeteca, per la puja de les usures
esterlines, que de 33.43 passen a 33'7G•
Valentes les altres obligacions
carrils.
Els Andalusos 5 per too, de 78
passen a 79.
/Eones compres d'obligacions industrials. Pugen de tot a 'm'as les obligacions de 1921 de Barcelona Traetion Light and Power; de tot'so a
102 els Tramvies de la general del 6;
les del Gran Metropolità.
I • es partides de Mines de Posa.; a de Muta al 7; d'Aigües
Barcelona del 6; d'Unió Eléctrica de
Cata:unya, del 6, i de Bons de Conotrieció Naval.
També s'envesteix el paper de t'ere/orare:11s catalans i de ferrocarrils de
Caialunya, ambdós del 6.
rer al dentarte, dia 5, hi ha anossubscripció pública d'altres
Natos Bons 6 per loe de Regadius de
Lkitant i Elèctrica dels Alrnadencs.
Sis Miares d'impostos presents i fu.** i'oucten a 91 per NO, ama culta
'*4I 1S 4r Iebrer, la qual cae fa el
4114/111110116 71166.
a . .7ale, de ameres 3233.
0$400‘,414 siqc Hispanocup6 alba ao.

de monedes de cinc pessetes
que d'un temps enea, circulen per
aquesta ciutat, la Cambra Mercantil, accedint a precs ¿'alguna dels
seus associats, ha denunciat al cap
superior de policia aquest fet, perqua vegi de remeiar-lo donant les
oportunes ordres perquè sigui evitada en el possible aquesta circulació
de moneda fraudulenta.
Aquesta moneda és del tipos de
la de l'any 1891 que porta. i la imiSació no és del tot perfecta, caracteritzant-se per la brillantor i poc
desgast de les peces. propi d'una
encunyació o circulacjó recent.
• ••
Dimecres passat va celebrar reunió
ordinäria la Junta directiva de la
CaMbra Mercantil.
Examinadcs diverses miestions
d'ordre interior i d'interès per als
socio, el president, senyor Josep Cabree, va donar compre de les ges•
tiono darrerament practicades.
Es va Regir la contestació donada
per la Companyia concessionária del
Metropolità favorable a la petició
que li havia dirigit la Cambra perqué iras prolongada la tinta fina al
cap de la Rambla o. almenys. fUts
a la Placa del Teatre.
Es van Ilegir també uns oficia en
contestació a la aollicitud d'augment
de guardia urbana en alguno carrero
de la ciutat. acordant-se interessar
novament de les autoritats que curio
de ceras aspectes com el de la revenda de bitIlets i la venda ambulant,
que es presenten avui com una nota
d'incivilitat que fa poc honor a la
noatra ciutat.
Es dona compte d'altres oficis i
comunicacions de la Fira de Mostres, agraint la collaboració prestada per la Catnbra a la preparació
lo Fira prixirna. i del Directori Militar acusant rebut de diverses instäncies i peticiona. de les quals es
donb compte oportunament.
Vist el Reial decret. de 15 d'aqueat
mes. dictant troves n'eles per al servei de paquets postulo, per virtut del
qual queda restringit en quant al
tamany i pes. s'acordà interessar
del Poder públic l'oportuna modificació sollicitant les máximes facilitats per aquest servei , que tanta rendiments i tants avantatges proporciona a tots els paltos que tener/
una vida comercial intensa.
Comestant les preguntes i peces
que en aquests darrers temps vénen
dirigint-li molas dels socia afectats
pel recàrrec . en la contribució industrial com a supletori de la tributació
per utilitats imposada per la Ilei de
reforma tributària, la Cambra Mercantil ha de lee avinent a tots que
les gestions que alguno li dernanen,
i que la Cambra atén com sempre,
foren ja practicades en el temps de
discutir-se la hei.

Ingles
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EL COR DE COSSACS DEL KUBAN A BARCELONA
Estan ultimant-se les gestiona per
aconseguir que el famós Cor de,Cossaco que ha abastar éxito molt ressómano a Franca i darrerament a Italia,
doni un concert a la nostra ciutat.
Si, com és d'esperar. les gestiono
donen resultar satisfactori, el palie
barceloní tindrà ocasió d'admirar agriesta celebre i tan ponderada instituid
coral d'aquí i sno lt pocs dies.
LICEU
"La Walkyria"
Poques vegades ha obtingut "La
lValkyria" una realització tan ponderada i expressiva com en aquesta
ucasió, sobretot pel que es rcfereix
a l'orquestra.
Amb la formosa obra de Wagner
feu la seca presentaciO al Liceu,
1:din Weingärtner, director que gaudeix renom i sòlid prestigi al orón
musical.
El senyor Weingartner do lliure
de tota "pose" inútil; pertany a
l'estirp dels mestres que posseeixen
una concepció seriosa de l'art i de
Ilur professió, la qual coa. junt all)
el seu talent i intelligencia, ii(tAna
la possibilitat de treure el millor proiii dels músico agrupara sota la seca
experimentada batuta.
La partitura de "La Walkyria"
obtingué una execució perfectament
equilibrada i una interpretació model, matisada i ben sentida, amorosament compresa.
Tota la riquesa (le color i ambient
del primer acte, sadollat del profund
misteri de l'amor, la lluita (le sentiments oposats i intenso fatalisme en
el segar], i el tercer en ela seus diferents aspectos-la brillantor pomposa de la "cavalcada", la sublimazuda tendresa del comiat, el "feéric"
encantament del loe- assoliren (le
l'orquestra i'expressió justa i acabada.
El públic es donà contase perfectanteas de la bondat de l'execució i
féu Ilargues ovacions al senyor
Weingartner en finalitzar tots els
ames.
El quadro d'artistes que interpretaren el drama era ja conegut, a
excepció de la senyora Land, que
intervenia en el paper de "Siglinda".
El senyor Schubert fou l'expressiu "Siguiente tan apreciat pel nostre públic, maniíestant-se un cop
mis cona artista de sensibilitat i
enlodó.
La senyora Hagfren-Dinkela, l'arregara "Branilda * de temporades anperiore, torea • reencarnar amb el
vneJes1tsnneo Ir, «te $
.
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a. SITIMCIO NINOSFEPICA " owliota4
(Ubserracioni
A LES 7 1131L
.redea per telegrafia-mm•
Nord d'Aldea
se fila):
Domina el régim anticiclònic a les costes «eldentals d'Europa, produint bon temps a Espanya,
Franca i Mediterrània occidental. A Escandinävia
hi ha una Parta depressió barométrica, que (lema II«
a temporals i nevades a les costes de la mar Bàltica. També entre Canàries i l'Estret Id ha un petit
euch ile pertorbació atmosférica, que per ara no
Milicia en Vestal general.
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a. ESTAT DEL TEMPS A CATALUNTA A
'LES VUIT DEL MATI (bbservacione de la
Xaras Meteorológica Catalana, comunicades per te'Non):
Cel cómpletament seré a tot Catalunya, amb
vents fluixos i de dimitió variable. Les temperatures són molt haixes a l'interior, haveat total la mínima de 8 gratis sota zero a Puigcerdà' i Sant Juliä
de Vilatorta.
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03SERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Pores d'observació: 7.
i
hores
tarOmetre a cero i al nivel' de la mar: 768'8, p6ß'9, 7694. - Terniómetre sec: 51, 11'7, SS. Termémetre humit: 3, 74. 5'3. - - Humitat (edité asinies de saturació): 68, 50. 55. - Direcció del
vent: N., WNW., Woe - Velocitat del vent en me trea per segon: 6, -4, a. - Estar del cel: seré.
Temperatures extremes a l'ombra
Maxima: 12-8. - Mínima: SO. - iI Mima arran de terra: 2. - Oscillació termométrica: o'a. Temperatura mitja: 82. - Precipitació aiguosa. des (le les 7 hores del dia anterior a les 7 llores del
Recorregut del ve iit en igual temps: 82 quihtmetres.
dia de la (lata: di? milimetres.
sa Waikyria; una lleugera indisposició no assoli desiluir la seca veu
extensa i diáfana.
La senyora Land interpreta encerladament la sensitiva Siglinda; igual
es pot dir dels senyors Grocnen en el
paper de Wotan i .Manowarda en cl
de Hunding. i de la senyora Willer
(Frickal.
La presentació fou la de costum,
remarcant-se una actuada direccin
escénica, la qual anava a arree del
senyor Ludwig Horth.
TEATRE CATÁLA ROMEA.. Recital Sainz de la Maza, guitarrista.
Divendres passat donà el guitarrista Sainz de la Maza el seu anunciar recital al teatre Romea, cl qual
es velé forma concorregut.•
El programa. dins la limitado iniposada pel poc extens repertori guitarrístic, oferia retnarcable interés,
essent integrat per obres de Chopin,
TOrtega, Schubert, Sors, Coste,
Guilmant. Guridi, Debussy. Granados i Sabia de la Maza.
En totes les obres el concertista
palesá el seu domini del difícil instrunient i els seus dots excellents
músic. Perd pensem que aquestes
qualitats no es manifesten encara en
l'esmerilar artista del tot madurarles.
car manca a la seca actuació aquella forea de suggestió atnb la qua/
l'interpret, verament compenetrat
amb l'esperit de les clueco que cacenta, s'imposa a l'oient, i Ii nianca lambe. sobre tot, el control d'un sentiment ritrnic ben desenrotllat i educat.
Anib tot, ja ho hem dit, el senyor
Sainz de la .Maza es artista de condiciona gens vulgars i en la sessió a
qué eins referini tingué encelas Ven
remarcables, palesant-li Fatutitori la
atea aprovacié ami) calorosos aplaudiments. que l'obligaren a afegir (Mes
obres al programa.
SALA MOZART. - Association
Amicale Française
Aquesta entitat organitzli un concert, que tingité lInc divendres, a
càrrec de l'orquestra formada ami,
elements de la dita Associació.
La sessió bou dedicada al gran
mestre francés Camille Saint-Saens,
i comencá amb la lectura d'unes interessants quartilles sobre l'obra de
l'esmentat compositor.
L'orquestra, dirigida per Mr.
Grente, cxecutá les obres següents:
Réverie du Soir. Danse macabre, Le
Cygne, dos fragments de lépera
"Sansone et Dalila", Le Rouet d'Oni
phale i Marche heroique, essent remarcable la justcsa ami, qué fiaren
interpretades pela "amateurs . ' (milisiastes que formen aquesta Agrupació instrumental.
El distingit auditori que acudí a
la Sala Mozart aplaudí afectuosament els executants i sortí ben cornplagut de la simpática festa.
X.

CROMA DE CULTURA
CURSET A L'ATENEU
Dilluns, a les deu de la vetlla, En
Joan Givauel i Mas donan ä a l'Ateneu Barceloni la segona Ilicó del curset de "Cervantologia", inaugurat la
setmana precedent.

Les sardanes
A LA PLACA DE CATALUNYA
Avisi, diumenge, a les cate del mati,
hi henil' una audici6 de sardanes a la
Plaga de ,Catalunya per la cable Auriga Pep deflipseree.
'
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PER GARANTIR EL PROVEIMENT DE I,A CARN
Per tal de garantir com cal el proveiment de la caen, l'Alcaldia ha dictar el scgüent
BAN
En Ferran .livarez de la Campa i
Arumy, alcae president de l'Excm.
Ajuntament ¿aquesta capital, faig saber:
Que vistes ics malteo qucixes que
arriben a ama sta Alcaldia, del públic
per una part per no poder-se proveir
fàcilment ile can, i ¿'ultra part. dels
carnissers. per la forma en que els proveidors distribueixen la carn sacrificada deixant-ne sense als clients que
els plan mancant axí aquest artide
en moltes tardes si els carnissers no
s'avenen a pagar preu superior al de
tasa; resultant de tot aja() evident perjudici per al consumidor, disposo:
Primer.-Tot proveidor está obligat
-com ho indica el teu nom-a suministrar carn als SCUS clients. Si l'escorxament re.alitzat no abastes el repartnnent entre tots Ilurs clients, aquest
repartiment es fu à per sorteig, havent (le quedar abastits alinenys les
dues terceres parto d'aquests.
Segon.-Si el proveidor fos taller,
entrará al sorteig en iguals condi' el dia que
cions. prenent carn 110/1/SS
ii toqui i en quantitat proporcional,
igual que els alunes.
Tercer.-Atenent que ara hi ha molla escassedat de bestiar, cada proveidor queda autoritzat per distMnuir la
seca matanca en un 30 per cent de
la que realitzava en temps normal. Ter
a aquest ealcul servirá de base el bestiar sacrificar per cada preveidor durant el tercer trimestre de rally 1923.
Quart.-Les contravencions al text
del present ban eran castigades rigorosament i cemplertes tot just
pi ungut noticia de la infracció.
Barcelona, 30 de gener de 1924. -‘
L'alcalde president, Ferran Aleara de
la Campa.
VISITES A L'ALCALDE
Han visitat al sector alcalde: una
comisoid (le Proveidors; Ullin ultra d'estudiants de l'Escota d'Enginyers Industrials: el secretari del Reial Auton'iba Club per parlar-li d'assumptes
relacionats amb la eirculació; el diputa( provincial semor Dionis Conde;
ei senyor Leocadi d'Olavarria; el comandant del; rnossos d'esquadra, senyor 011er; l'advocat En Blai Becerra, En Marc Jesús Bertran; l'enginyer senyor Montobio i el tinent coronel senyor Riera, cap de Presons
1 taro.

Y

ghees Dominiques (carrero

El Camplonat ti9 futboi

de Roger

de Flor i de Xlailorcal.
A les cuit del molí, missa de Col/metió general, que diril el P. R. Cayudo. S. J. A doo quarts (Fonze
' ofici solemne que celebrará el paae
rector del Collegi del Sagrat Cor,
predican: el P. Joan Blanco, de la
Cornpanyia de Jesús. (rota els fiáis
poden guanuar Indulgencia Plenaria
visltant. anula les deglutes dis'posicions,
aquesta csglésia.)
A les cinc de la tarda, al Patronat
de la Sagrada Familia (careen de
Sardenya , turtm- 335 a 339) tindrà lloc
una sessió académica amb parlament
que fara el prefecto de la Congregad(' de la Inmaculada i Sant 1.Iuis
Germana, el doctor Ea Joaquim Mario Dalnvau.
LA FESTA D'AVUI A ST. JAUME
Parréquia de Sant Jaume. Avui se
celebrara, amb la solcmnitat de rostum, • la lesna del ' gloriós Sant Blai.
A les vuit es beneiran els limito que
ds devoto del Sant acostumen ier beneir en dita diaria. A les den, Missa
solemne, cantada per la capella de música de la mateixa parròquia. fent el
panegiric del Sant el reverend doctor
joaquim lIaselexexar, preven; a l'ofertori es donará a besar la reliquia
del Sant. Mentre, se celebrará la Missa de dotze. cantant-se, per la capella,
algun motet allusiu al Sant.
Tarda, a dos (mano de set, comenearä la novena ded'cula a Sant Blai,
predicant el mateix orador. ient-ho
(lt mateix i a la mateixa hora els altres dies, acabant-se amb el cant dels
goigs i donant-se a besar la reliquia
del gloriós mártir de Ceist.

Ei Tea're
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TEATRE ROMEA. - La tercera
de les vetllades selectes que distingides
dantes de la nostra bona societat han
organitzat en aquest teatre se cele
Mara dintre la primera quinzena d'aquest mes. L'Empresa, que ha donat
a conèixer a Espanva, al fainds autor
en Lluigi Piran(lello baix un dels
scus aspectes dramátics mes interesa
sants. dedicara aquella 1-citada a presentar a l'eminent autor siciliä en una
de les seves mes brillants comedies.
Estem segurs que la bona acollida
que es dispensa a Pirandello en el
scu drama "El barrer de cascavells"
es repetirá anal) la noca comedia que
l'Empresa de Romea promet donarIt0S.

1•13111111211111111111•11•111111•311111

AQUEST NUMERO
HA PASSAT PER LA CENSURA MILITAR

Lt1011111A ITALIANA
PErIla 113 CGIalunya, 125

Tel, 850 -

G.

tares Revistes en
totes les llen os 'latines

it

Oran stock de Reselles

'tenues a
I 97,e

?tes.

1 I t)

TENNIS
QUEEN'S CLUB DE LONDRES
BARCELONA L. T. CLUB
Ahir començaren les partides il/ternacionals de Tennis entre el
Queen's Club de Londres i el Barcelona, en les quals el nostre cercle
aconseguí tres victóries.
La manca d'espai ens priva de donar el comentan i de l'actuació dels
tennistes. El farcrn en la nostra edicil, especial de (lema, limitant-nos avui a donar els resultats
tècnics dels partits, els quals són
con) segueixen:
Sindren bat a Turnbull per 6-3,
6-1. 3-6, 6-3.
Morales a Daviii. per ti-o, 6-4, 6-t.
Riera-Sindrett a Davin-Turnbull,
per 0-6,-6-3, 7-5, 8-6.
Alsthalter a Riera, per 8-6, 6-4, i
r.
Mes. Craddock a senyoreta
ronda. per 6-3, 7-0. 6-4.
Asthalter-Hunt e Tarruella-Morales, per 7-9. 14-12, 6-3 i 6-4.

EL "BARCELONA" ES EL CAMP10 PROBABLE

OVES RELIGIOUS

Quaranta horca: Església de Santa Teresa de les Religioses Carmelis
tes Descalces. Hores d'exposició, de
dos qttarts de vitit del matí a dos
quarts de sis de la tarda.
- Cont de Maria Avui es fa la
visita a Nostra Dona de la Salut a
San: Agustí.
- Comunió reparadora: Avui a
l'església de Religioses de Mont-Sió.
__ arduas en sufragi de les animes
del Purgatori: Torn del Sagrat Cor
de Jesús.
CONGREGACIO DE LA PURI-A
FICAC10 I SANT JOSEP
Aquesta Congregació celebrarà el
seu XXIII aniversäti avui, diumenge, amb els segarlas albee, el quak
Medran u pe a %nena de lea Reli-

Notes d'Espor

ORDRE DE JOC PER AVUI
A les deu: Mrs. Beamish-Craddock
contra senyoretes Marnet-Torras.
A (los guarra
Turnbull-Davin contra Moralea-Tarruella.
A tres quar's d'onze: Hont contra
Andreu.
A les onze: Astl ialter- {tunst contra
Sindreu-Riera.
A les dotze: Mes. Bcamish contra
senyoreta Mannet.
A tres quarts de tres: TurnbullMes. Craddock contra Riera senyoreta Torras.
A tres (marta de guatee: Astlialter-Men. Beamish contra Sindreu-senyorcta Mantea
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EL BARCELONA GUANYA EL
MARTINENC PER TRES GOLS
A ZERO
Si el 1,1artinene. ultra l'entusiasme,
llagues jugat confiar en la possildhura de guanyar, possiblement algunas
falladea de l s seno davanters frec a
frec de la porta no s'haurien produit i el resultat hauria estat tot tut
altre, o almenys la derrota no seria
uva aclaparadora.
L'actuació de conjunt de l'equip de
Sant Martí es fin mereixedora d'un
gol que no saberen apuntar-se ni
aprofitant la mala actuació dels blau-

grana.
Pallejä tingtsé una bona tarda, i
amb ell els defenses, els quals hagueren d'emprar-se a fono, desemperegant-se admirabletnent de la sumió.
tat del contrari. També els mitjos i
els davanters compliren. essent digne'
(resment l'actuació del uta Manne,
Barralxitia i Vilar, que en molts moments Va ésser encertada.
Fins a la meitat del segon temas au
do donaren compte els jugadors del
Barcelona que el Martinenc es creixia davant seu, i allavors començaren
a jugar de debd i len!) sentir el pes
de la seca superioritat, aconseguint
afiancar la victòria.
El primer gol, ab trenta van minuts de joe. l'aconsegui Samitier d'un
xut des d'un xic lluny, que sorprengué a Pallejä. El segon Fenträ
Martí, d'una passada d'Alcántara quan
fal taren ciar minuts per acabar l'encontre. El gol més bonic va essen el
tercer, marcat als tres minuts del segon. Una passada d'Alcántara a
Szanitier, el qual. rápidament, d'un
xut de gairell, introdui la pilota a la
xar xa
Jugaren pel Barcelona: Pasqual.
Planas, Coma, Torralba, Sancho,
Piera. Marl, Samitier, Alcántara i Sagi.
.Martinenc: Pallejà, Costa, Pague,
Cemorera. Blanco. Besses. Vitae, I3arratxina. Mariné, Sala i Rodríguez.
Arbitra Vilalta , el qual xiulä mota
lanniateix deixa, encara, per
assenyalar faltes ben evidents.

L'AVENÇ I EL JUPITER I
EMPATEN A UN
El partit resultà molt iguale
ens en ocuparem més caten
la propera edlció d'Espwas,
avencista ho fou de penalty,
Gu:arons, i l'empat hieran,
Gil, d'un precio angle.
Arbitrà En Mariné.
ELS PARTITS D'ANT3
Els partits corresponent ., al
nat de Catalunya que es Musa,
són els següents:
Grup A:
Sans-Sabadell.
Grup
Terrassa-Badaiona.
Gràcia-Atlètic.
Crup Promome:
gaevant,
Granollers-Poble Nou.
Andreuenc-Llevant Catalanya
Ilurn-Racing.
(Ponent)
Turti.
Santfelinenc-Samboiä.
RU
PARTIT DE SELECCIONS
Ahir, a l'Hipódrom, es Rum
tit per formar definitivantent Y
que haurä de representar-nos te
prOxim encontre internacional 9,
farä diumenge vinent contra vea
lecció d'una divisió de Fesquadra
glesa (le la Mediterränia, que
d'arribar a la nostra tintar di
dia 7.
El partit va ésser exclusiv
d'individualitats, ja que el cot
no es velé en cap Erija.
Arbitrant el senyor Alen es
macen les selecciono de la se
forma:
Vermells:
Eatapé, Roura, Baldes, liar,
I.asplazas, Balcells, Esteva., B,
quet, Lorca, Nel/o, Roig.
Ruiz, Nonials.
Blanca:
Arbós, Bori. Rossini, Ferrer.
fo, Poblador, Ricoi, Salé. Alb
Farrando, Menéndez, Ubach,
Guam i Artigas.
Durant la primera part ea TM.
ren tres assaigs per part dels
mells, obtinguts respectivament
Baldes. Blanquet i Nello: aquest
tim el transformà ell mateix.
A la segona part (que l'arbi
senyor Camino) sols es enarca un
saig, que acab à d'augmentar el
sultat a favor dels vermells,
leo executat per En Baidcs.
Denla ens ocuparen) amb tnes
tensió d'aquest match.
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IV VOLTA A BARCELONA
MARXA ATLETICA
Ahir al mati se celebra al,
prova, la (mal resulta bastara
favorable per als seus organitza
per tal com la seva poca cura
que entre els concursants exis.
ba jaes. Iluites que lenco de
menys esportivitat.
La classificació bou com sega
t. Garcés (Barcelona); 2,
va (Espanyol t ; 3. Urrtitia (8
lona); 4, E. Radia (Estaanaoll
Cardona (A. A. Vida); 6, Serra
panyol); 7, Soler (Espanyol):
Valle (Barcelona); 9, Giben
panyoll: ro, Civit (Barceloma).
Per equipo: Primer. Espanyal
punta: segon, Barcelona. 33 P
tercer. Agrupacié Atlética Vida.
punts; quart, U. E. de Sans.
punts.
VOX

CAMPIONAT D'EUROM
PIET HOBIN - RICARD ALE,
Ahir, a darrera hora, pognére
comprovar que l'expectacié peras
tir al Campionat d'Europa era
les mes grana. Mal In ha bagar d
tes que serien l'atlas els reeords
l'assistencia i el (le la recaptaie.

BOXA

L'ESPANYOL I L'EUROPA EMPATEN A PROFIT DEL BARCELONA
Aquest partir, en el qual tota rafició tenia els ulls fits, se celebrâ en
mig d'una gran expectació.
La Runa es de.senrotIlá ben animada, veient-se per part de l'Espanyol
un gran desig de marcar, encara que
la seca davantera no sempre s'arriba
a entendre. L'Europa jugà n'oh descoliesionat, i al final totalment desconcertat.
Els gols foren entrats, a la primera part. el de l'Espanyol, per Sanahuja en rematar un córner ate k el
cap, i 1 la segona part, el de l'Europa,
d'idèntica forma, aconseguit per l'Olivella.
El partit acaba amb joc fort alhora
que dcsgraciat dels espanyolistes. els
quals efectuaren un vM atac a la
porta de Jaumandreu. com ho demostra el l'armar tres córners seguits
seu favor.
Espanyol: Zamora, Canals. 'Montesinos, Trabal, Sanabuja, Caicedo, Olariaga , I.akatos, Llauger, Maurici i
Juanico.
Europa: Jaumandreu, Vidal II, Gar.
robé, Xavier. Pela& Artisus, Pellicer,
Juli. Cros. Olivella i Alcázar.
, Tingué cura de l'arbitratge En Llovera, amb encert, encara que en algunes ocasions hauria pogut ajustar-se
mis. En l'edició de demà ens ocuparem iinfs llargament d'aquest partit
que tanta transcendincia ha tingut en
l'etapa final del Campionat de Cata.

brosa

CHIP DE LES

CORTS

Diumenge, 3 de febrer de
1924 - Tarda, a les 245
PRIMER COMBAT A 4
ROUNDS DE 3 MINUTS

Moro - grua
SEGON COMBAT A
ROUNDS DE 3 ratrluTS

Merez -

TERCER COMBAT

CAMPA ,T BEURON

Aifs
(Shallerçe
QUART COMBAT A 10
ROUNDS DE 3 MINO/

i A. Rwz-Soiners
d(:apl.lennyllaer)

le27)6
(Chal c_

C.-mpl6

4

a1342;
CISQUE COM BdilT
ROUNDS DE 3 . MINU

..

63ü Ferien - 6. ia

1

DIRECTOR DE COMIUT
(i

JUTOE
MR. DEVERREZ
do la Federaold &Asa
1 Jata.: SR. CAIIAROVat

1

LLARD
aIR.1600"11a
"Jutdo
la ir:Iderm
do la ',donada bota

14 ettifierrAT

p ,menge, 3 de febrer de 024
concurrencia
llene temia que la

amb tot, molt nombrosa...
La aupressió ahir a darrera hora era
gao la concurrencia serà tan nombrasa com la que va als partits de
futbol

En l'exprils de Madrid i de Valèndiversos periodistes,
vénen expressament per presenque
ciar el match.
Eis organitzadors i la Hisenda
jjagueren ahir algunes diferéncies,
q ue poc va faltar perqué el match
fos siispZ., s...J per ii tot va arreglarsansfactóriament, segons assegu' en persona el general Lossada.
cia

DE

han perdut infinitat d'ocasions
d'aconseguir marear. Ele .gimnästies, d'haver' jugat potser en

Sanjuan des del començament,
el resultat segurament hauria
esta tun altre. Dos gols aconsegueixen, un per cada banda,
antullant-se dos a favor dels
nostres i un a favor del Martinene. L'ärbitrre deseneertat.
Et Martinene ha deeepeionat
tul xic, potser degut a no presentar-se complet. - però el piehile tu adesfillat complagut cementant les ültenies incidències de l'encontre.

polningo.

Comengä l'encontre amb gran vit'esa. apoderant-se ben aviat de la
?ilot a el Rens. que obliga a intervedn. n iiverses vegades a Roca. Una
precisa centrada de Magrinyä és
2prontada per Fort per marcar el
ointer gol per als seus als dos miouts de joc.
Els locals accentuen el seu
i En Pallejà remata räpid, ohunint el segon. Poc despees el niaaiX jugador engega un xut fortisr., que Roca no pot detonar, i va
ti tercer gol. •
Els tarragonins apreten (le ierra i
¿jc.c, per uns momento, quedà basau anivellat. Pecó els locals assoExen una altea escapada i Ilagrinyä
(?escolloca oportú. endineant el
cart gol per al Reus.
I poc despees acaba la primera
Reprès el joc, noteni el canvi de
oc del davanter centre. que s'ha le-enat i jura d'extrem. Aquesta pèrdua de lloc co deixa sentir notable=CM en la unja davantera. que si be
ha jugat anda tota voluntat durant
el segon temps, no ha rnarcat cap
Inés punt.
La segona part Ita estat xetraordinäriament dura, ja que al joc fogós
dels tarragonins els locals oposaven
una. enérgica defensa. fent aixi, que
el joc fos més anivellat que a la primera part.
Slan distIng1t pelo forasters: Roen. la parella defensiva i Santä. Forés i Crees en l'atac. Els mitjos ilaquejaren. l'er Reus han jugat de forma i cnnjunt tots bé. sobressortint
Pellicer I. Vernet. Soguert, Salvadá,
lagrinyä. Pallejä i Domingo.
L'àrbitre. senyor Piera. cornpli.
— Aa Riudoms han jugat Helvéta i Reddis, de Reus, un partit de
mpat per a la possessió d'una
cepa. guanyant l'Helvetia. per 7 a o,
qual resultat ha sorpres. ja que en
l'anterior encontre s'havien demostrat une. iorces igualades. empatant
d •;.rtit a un gol.
OLOT
Diumtnge van jugar un partit
unisteis el Torelló F. C. i el reserva
de l'Olot F. C.
Arbitrà el partit, encertadament, el
:enjor Aran, i hi assisti nombrós
1Jurant el primer temps el domini
del Torelló sobre el nostre reserva
arr molt accentuat.
:Jamaren el primer gol els fi:rasar . , aconseguint. poc després. l'emlast els olotins.
.', la segona part els locals exerciren un fort i continuat rlomini sobre
els del Torelló. els quals jugaren visiblement descoratjats i sense
La desmoralització del Torelló da
completa quan per dues vegades set
gaides traspassaren el locals la
sei, porta, d'una faisó brillant.
F ou, en ronjunt. on partit distret
i ','.te acabà, colo queda dit, arnb
gols contra un a favor del nostre
rva.
— El partit de Campionat jugat
a Figueres diumNge entre els 1,nm equips ile l'Olot F. C. i l'Ernp . c.nn, d'aquella localitat, acabà
ate:: el resultat d'empat a un gol.
Tal com s'esperava, 1 degut a les
brutalitats del partit, la primera
'rolla de Campionat del grup B de la
provincia jugat al cantil de L'Escala
entre el nostre primer i el d'aquella
n ol. lació, la Federació l'ha declarat
anullat. Probablement será jugat en
un camp neutral, que segurament será (I del Figueres.
TARRAGONA

Tentnt cura de d'arbil ralee el
c elltegial senyor Vilaittu, foren
alinials al eamp dels rojos els
vitae-dos jugadora en la segurent fajad:
Martinene. — Pallejà, Cost a. Elaquer, COnnieera, Blitnee,
S ala, Geriot, Bale e:denla, Marine. Bessas i Rodriguez.
Ginmästie. Calabia. Mara! , Calabuig, Paulo, en la seebria part Casas, Pujoll,
} e rre. Paco, Sanjuan en la sellena part, en la primera Ca
BIS, Alvarez i Güell
E ls dos equipe han jugat
ami) ganes d'endur-se'n la vicferi a . prineipalment els nostres,
%te hrin treballat de valent,
migrat teta els avenços coni marcant a Barralxina,
Ii Qual se ti entrogh tol el joc
11 ft que marques sols. Per
eta pausa, efii oemplons

AVUI SERA BENEIDA AMB GRAN SOLEMNITAT LA BANDERA DELS
"SOMATENES" DE MADRID
AL NEGOCIAT D'INFORMACIONS DEL DIRECTORI HAN MANIFESTAT
QUE TOTES LES NOTICIES QUE S'HAN PUBLICAT REFERENTS A LA
NOVA LLEI MUNICIPAL SON TOTALMENT GRATUITES
SOBRE LA CESSIO

FORA

REUS
mant compliment als acords del
diumen g e començà el Caenpionat, jugant el Reus Esportiu i el
Tarra gona F. C., al cm:1p del primer.
Els cquips eren:
Tarragona F. C.: Roca. Inglés, Virgili. Cobes, Sendrós, Solé, Samä, Arbici. Forés. Creus i Albaradc.
Reto: Esportiu: Pellicé. Vernet,
Salvadó, Pellicé. Blay. Marinyä. Domingo. Pallejà, Fort i

EL GOVERN DEL DIRECTORI MILITAR

TERRENYS
La "Gaceta" publica el Reglament
per a l'execució del Reial decret del
DE

LA INTENCIO
Sita tanto les moro que C uto aman'
ene,/ la vida, que devegades ens vemi ganes de Ranear el barret al fue
i d'esbarlar-nos el cap :romea la pare!, repicant amb una cons:incia
exemp:ar. Que dolç sí; tenir alesllores on reposar la testa. aque:la 1111teixa que voldrieu esberlar, i benoir
leo sävies Beis que ens han donat el
conhort d'unes ;Mines tendres i inno•
cents en l'hora dolorosa de la prova!
ani els avanntges d'una bella educació. En aquests moments
desesperació conscient. en comptes
d'ofegar-:a entre el buliici atraient
de la gent. agafo cl tramvia i unen
vaig a veure el meni nebot.
Ja son ben be de plänyer els mortals quc no teniu un nebot! Cal entemire'ns : un nebot en cdat de no
pensar encara en el vostre heretatge.
Us dóna uns mamelas d'esplai indahic i d'un cost mea enraonat, estalviant-vos una paternitat dolorosa, de
pantalons mullats i de nits dinsomni.
Pel preu insignificaut d'uns
us peden donar el luxe de moralitzar
sobre la transcendencia qua tenen els
trenes i les bossogues com indio.; d'una iniiincia turbulenta, amb el magnific esdevenidor d'una joventut
Ilesa. I si els anys us pesen 1 ja estott
Iluny de les históries sentimentals,
ate) un nebodct encara us poden permetre (l'excitar la gelosia d'una dona:
germana o cunyada, segons els gustos.
El rneu te guatee anys. cridaner
con) un galiiardeu i insidiós coto un
camàlic. Molt divertit, perd: una mita
egoista i lié massa diligent: al temps
d'ajupir-me per fer-li un petö, que
cm torna de tnala gana. amb ums
boca cansada de prodigar-no ja nflia
entafurat les mano a la butxaca
cerca de llaminadures. Unes mans
bufones. oidà!. peró d'una rapacitat
meravellosa. Despees murmura un
"gräcies" esmortuit que li ordenen els
pares. tombant-me l'esquena amb una
mica de desdeny. Val a dir-ho tot,
é s cridaner, peté) té poca conversa:
le s seres manifestacion s vocal:: es limiten a hisillabs d'un so repetit. que
traeixen el clon afectuós o la necesSitat Ingent.
Arai l'he anal a veure: un excés
dc potineria Ii la costal mitja hora
de quarto fose. entremi g del; mal,
endreços Pci forat del pany -- mal
costum (le Iota la nieva vida ?-1'he
vist capcot, amb un posat de victima
innocent que trencava el cor. Es necessita roser pare per tenir una ent,rmya tan dura que permeti cästigs
d'aquesta mena. Una mica de benignitat. Den dels celo! Ara que sial
joves, no els encolomeu unes estones
de solitud meditativa?
Me lile compadit i l'he tret a l'elxida. Perú el trobo capíicat. seguint
ami, molla atendí) el vol de les masques que. implacables. atapeeixen
tarda. N'In ha tina. sobrctot. que s'ha
engrescat amb Foliara i no cessa d'enrondar-lo, femenina i punyent. Es
un /abre, mosca de cavall, la cosa
mes matussera i innoble que hagin
p..gut infantar els segles. L'infant
malda amb els bracets per allunyarla o caear-la, cosa de mal discernir...
Decididamen t . la mera intervenció
s'in/posa u a riscos de listar -li mal
exemple, vull lliurar el meu nebodet
d'aquest insecte obsessionant... Ja hi
és! La meva dreta l'ha aixarpat al
vol. Dintre el palmell clos sento /in
instala el seu pessigo:leig. Despees
Ii infligeixo la mena de mort que,
des de criatura—n o parlo de gaire
temps—les mosques ' reben de mi: el
braç pren abatane i el puny s'obre per
rebotre el Mine contra terra, amb una
gran ira. Plai! ()nitre espeternecs,
i tal dia fará un any.
Peris, qué tens. fillet meu? Per
qué plores? Miren-me això! La mora venjança contra la polea masea
indefensa l'ha emocionat! Vina'm
aci, que et basi, brotet dc hin, ánima
angelical-- Treu -te aques:a agullä
do la mi, que et punxarà... I no
ploris mes. rciet de la mire, que aixt
no et tornaran a amoblar aquestes dolentes!
Ah. no (liguen. és una cosa ben
aconsolado r a aquesta compassió de:s
iniants per les pobres bestioletes de
nostre Senyor. Quati un hom els compa r a amb nosalires. homes egoistes i
oeste cor... No ploris, maro!
Perú l'infant no s'entén de raons
ni de bones paraules: fa igual que
rl seu oncle Joan... Eh. que dius?
A través del diluvi. que arrossega
cara avall un allau de polo, forfolla
amb un accent "Volia...
fer... volar amb agüia... al c...!"
Joan 7dIngues
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AQUEST NUMERO HA
PASSAT PER LA CEN.
SURA MILITAR

primer de desembre de 1923, sobre

la legitimació de possessió dels terrenys roturats per particulars o cedit's indegudament a aquests pels
Ajuntaments, i sobre cessió d'altres
terrenys dels pobles als veins.
, SERVEIS ADJUDICATS
També insereix la següent reso-

lució:

"Vist ei resultat obtingut en la
sulthasta de les obres de reparacid,
d'explanació i aierrnat dels quilämetres 29 al 39 de la carretera de Girona a Olot (provincia de Girona),
aquesta Direcció General ha tingut
a be adjudicar definitivament el servei al millor postor, Societat Agusti
Germans, ceins de Banyoles (provincia de Girona ) , que es comprometen a executar-lo amb subjecció al
projecte i als terminis designats en
el plec de condicions particulars i
eccinärniques d'aquesta contracta, per
la quantitat de 8.2,335'40 pessetes, essent el pressupost de contracta de
82,335'4o pessetes, havent l'adjudicatari d'atcrgar la corresponent escriptura de contracta davant de notari
que designi el Degä del Collegi Notarial (le Madrid. dintre del termini
d'un mes des de la data de la publicació a b "Gaceta" (le la present
resolució.
DISPOSECIO SOBRE LES ESCOLES DE NAUTICA

Ha estat publicat el següent decret:
Article primer.—Les Escoles
Nautica i tot el que a ensenyament
de la Marina mercant es refereix,
quedaran integrarles per la Direcció general (le Navegació i Pesca
maritima.
Una comissi9, presidirla pel director general de Navegació, i de la
qual formaran part un cap de negociat corresponent del rninisteri
d'Instrucció pública, resoldrä i proposará tot el convenient perque, en
canviar de ministeri. aquests serveis
sofreixin la més petita pertorbació
possible.
En el proppassat pressupost es consignaran en el corresponent al ministen de Marina els crédits necessaris
per a aquests serveis i sera:1 baixa
en el ministeri d'Instrucció pública.
Anide segon. — La sanitat entenon, si bé continuará, com fino ara,
depenent riel mi:listen de la Governació. findrä una comunicació Inés
inmediata amb els directors loe:As
de Navegació, pel qual conducte passaran als capitans dels vaixells la
factura dels serveis que hagin presta!.
Per facilitar les relacions entre les
autoritats sanitäries i les maritimes,
el director general de Navegació i
I'esca será vocal nat del Reial Consell de Sanitat, i els directora locals
(le Navegació i Pesca. de les Juntes
provincials i locals.
Article tercer.—Els cimsols, encara que tenen Ilur dependencia natural del ministeri d'Estat. podran
entendre's directament ami) la Direcci 'ó general de Navegació i Pesca
Marítima en tot el referent als vaixells mercants, i ha Direcciä general
s'entendrä també directament amb
ells a aquests efectes.

Artiele quart.—Tots els serveis referents a la Marina rnereent que es troben aval estala erl o al ministeri de Eoment,
a la Direcciii de Mines. Metallergia 1 Intletetries navals, passeit a formar part de la Direceiú General ile Navegacie i Pesea Marítima del mliesteri
Marina.
En un termini de quitase dies
os renue trä. per la Direcció dq
Mines, eletal.lúrgia i Indústriee
'm'ale, a la Direcció General de
Navegad(*) i Pesca Marítima.
t ots els expedients en curs i
iti.xite sota inventare
L'esmentada Direcció de Mi-

Metallergia i Indústries
navals. s'anomenarä, en endavant, Direecie Genera ,' de Mines
i Indústries elelittlúrgiques.
Els reedita referentes a aquests
serveis passaran des del pròxim pressupost al ministeri de
/les.

Marina.

Art irle eínque.—Tot el retere tu t a "almadrabas", que es Iro,
ben aten al ministeri del Trehall, Corriere i Industria, tornarà
al rninisteri de Marina i a da
Direerie General de Navegnció
i Persea Marítiam, on s'integrarà lot el que a pesca marltima es refereix.
La remesa dels expediente i
de l'arxiii serä en el mateix termini assenyalat en l'article an-

terior.

Els crèdits relativa a aquest
servei passaran al pressupost
del ministeri de Marina.
Artiele sisè.—Ms perla i molt
eepecialment des de l'extrem
dels molla, platja i vora del
Mar, fine al limit de les Mates
territoriale, Pánica autoritat él
la da comandant o ajbdant

Marina, director local de Na-

vegació i Pesca Marítima.

Anide setè.—La Direcció General de Navegaeld i Pesca Marftinla procedirä, en un termini
no superior a dos meses. a organitzar els nous serveis que
per aquest reial deeret se

assignen, coordinant-los amb
els anties, donant entrada al
personal leente de la Marina
mercant, i i lo la pesca que sigui
necessari i amh da mine ceo_
'torrija, perque amh atea i gritcies als beneficis de la centralització, des despeses ocasionades pels nous serveis no arribin
a la simia de les partides ayui
consignades pe r a cus en diversos departamente.
Artiele vuitè.—Queden dorogades totes les disposicions que
s'oposin al rompliment d'aquest
Deerel."
QUEDA SUPItielflet LA DELEG'ACIO DE POS1TS
També publica la "Gaceta" el

següent decret:

/enhiele primer. —Des del primer die l'actual queda suprimida la Delegació regia de Piteas,
aixf com la inspecció anexa,
creada per la llei de 23 de gener
de 1906, havent de cessar -en
aquests &arrees els funcionare.:
que actualment els exerceixen
i donant-se de hatea en els pres.supostos vigents la partida consignada en l'artiele 9 , r
primer, die i pressupost del Ministeri del '1' celta Come re i Indesteta.
segan—Fins que el govern resolgui sobre la provista quo en Pi sell die li releí la
Junta per a l'estudi del credit
agricola, assurnirä los funeions
que la legiertIciú vigent atribueix
a la Delegarie regia die PesitA,
un inspector general lliurement
nomenat Govern a proposta
del sote-erereteri del Treball,
Comete; i Indústria, i que hanrä dc henhar-se en poseessid del
titol tacuil al iu d'intenden I mercantil, doctor o Ilieenciat
ciències, o enginyer de qualsevnl

•
elasse.
At'eicle tere e r. — L'inspeetni•
general de Peses sotinetrit a la
signatura del sots - serretari
Treball. Comere i Indústria.
els assumpt as que afretin
peses. resoldrä co nom d'aquel i
i amb signatura delegada els do
trümil que sols aforlin Tadministracie dels pese , i represen_
inri aquests en la Junta per a
l'e:411(1i del c redil aericola.
Artiele quart. -- La ceneier.

rumie donada de balen en Partirlo primer d'aque s t doerel so _
l'II substituida per la de I eele0
possetos por a snu de einspeeter
general i 10.000 pessetes per a
tetes IOS despeses d'inspeeteiti
dels s. quedan l a benefiel
del Tresor le • .25.000 pessetes
restants.

Anhele cintra% Tenint en
'omple el caritetee intime de la
Inerineció general de Pesas. el
arree d'insportne genet'al p e uni re¡e attre en un runeionari dei
efenieteri del Trebell. Comen e i
Indestria. PI quid rentientirii
exoroint el Rin' eärree meted en
i el ere! enerve-infiriere
aqueet queciarh a benefici del
Tresor el lome e quo inlerinamoot exereeixi el denspeet ere re-

neral.

LA TASCA DF.!. DIRECTORI
Al ministeri de la Guerra ha reina

el president del Directori diverses

El general Daban li ha conmnicat
que ha quedat ultima e t programa ekl
cAimanial de demä per a la revista
deis Sometents que es farä a la plaea
l'Armeria.
Ha despatxat ami) els sots-secretaris d'Hisenda, Fement i Instrucció i
amb el senyor Calvo Sotelo.
En arribar el general Primo de Rivera, a les sis de la tarda, ha preguntas als periodistes guinea noticies hi
hssvia, i com que li respongueren que
limes tenien les oficials, ha dit:
—En realitat, no ha. Només
havem tingut la desagradable de la
mima del sots-secreta r i de Marina, al
qual haurem de substituir com mes
aviat millor.
Ha afegit que demä tindrä el dia
molt enfeinat.

de Comillas.
El marqués retindrà la bandera dusenya als padrins, marquesos

rantla benedicció. que atorgarä el
Patriarca de les Indies, mentre la
nw.rquesa de Comillas rnantindrä
desplegada la bandera.
Acabada la Cerimònia, la bandera
pastará successicament a rnans del
comandant, general Dabän, vescomte
de Valdeerro, president, i senyor
Herrera Sotolongo.
Acte seguit pronunciarà una breu
allocució el general Dabän, després
de la qual es dirigirá al "Somatén"

el president del Directori.
Finalment, el "Somatén" es retirarà de la pina de l'Armeria, desfilant per davant de la tribuna rég:a.
Es calcula en 5,000 el nombre dafiliats que concorreran a l'acte.
Amb motiu de la ceriniónia s'avançarà una hora el rellevament de la
guärdia exterior del Palau.
A tres quarts de dotze sortirä del
domicili social de la Institució amb
direcció a la plaga de.l'Anneria, l'abanderat, amb una secció d'escolta,
precedida d'un caporal.
LES RELACIONS COMERCIALS
AMB L'ARGENTINA
E! president de la Junta nacional
cemere espanyol a Ultramar ha dirigit
a Eawbaixador de l'Argentina, a Madrid, la següent carta:
" Senyor ambaixadoe Tinc l'honor
de notificar a V. E., en nom d'aquesta Junta Nacional de &mere opa.
nyol a Ultramar, la gratitud amb qué
el comerç espanyol ha conegut la nava hei aranzeläria argentina, promulgada el'29 de novembre pel poder
executiu de la seva nació. per quant
rediteix considerab:cment els drets que
gn.res la importaci9 de substäncies
a:finen: j efes a l'Argentina. especialmont
pel que co refereix als olis, queviures
i els Ilegums. Pregant-li que se serveixi traslladar al sen Govern l'expressió d'aquests sentiments, es reitera
de V. E. en la sera més alta consideració el president accidental—Carlos ¡'casi."
UNA FAMILIA,. DE JOC

SORPRESA

La policia tingué noticies que en una
casa del carear de la Palma es jugara
jocs prohihits.
Aquesta matinada es va presentar a
un dels pisos de la casa número 49
dc l'esmentat carece, sorprenent els
croupiers Antoni Garcia Garcia, tle
21) anys, i Aureli Aroca Polo, els (mal;
boten dctinguts, cn unió d'un altre
ano:nena Miguel Carmona Hervas.
A l'eli ge li breit ocuparle s 200
pcssetes que s'havia amagat dintre
d'un mitjó en presentar-se la policia.
Tambe ion detinguda una senyora,
qual iacilitä els noms d'abres concurren:S.
Els agents s'incautaren de jocs de
caries i fitxes, que, junt anda els (k-tinguts, formt posats a disposició del
Jatjat de guärdia.

MORT D'UN CONTRALMIRALL
Aquest mal e a os 15150. ha
more el contralintral! Anton,
enearregat actualinent (lel despele 1.1 Ministeri de Marina.
El finat iera persona de rollocanta merils. Ocuph en sa car-

irmeno, cpm ha entonas un tant a
i nitticia .1 e. Sorolla.
•
Denme:1 l'Orquestra Sitenica ha
interpretat un selecte programa.
Finalment, sita obert una exposicié de diiersos quadros de Sorolla,
cedits per la familia.

ma:
"En possessionar-me del cte _
rete de presideet de la Manco!imita', el saludo afectuosament i m'ofereixo en tot el que
el pugui servir amb tina sola
amor a Catalunya i a l'Arpar/ya,
indisolublement unides com una
sella, gran i gloriosa p à tria.—
fons Sala."
EI governador II ita contestat
en la següent forma:
"Releo i agraeixo el bel/ bell
telegrama, que m'ha vingut a
demostrar un co it mes el sea
patrintisme i gran encert que
informit la seva el pecie pel einree da presidenl de la Maneomunital en el qual farit voste un
immens be a Catalunya i a Es-

panya.

Els rifenys tirotegen
Tizzi-Azza
En el sector (le Tafersit, trobant-se
recorrent el 'loe de Tizzi-Azza durant el tiroteig sostingut per l'enemic, resulta ileument ferit al cap
l'alferee d'ametralladores del regiment d'Albuera, Josep Rodríguez.
A la posició de Benítez també els
moros hostilitzaren anal) foc de fuselleria. Resulta' mort el soldat de
la Legió Francesc Ortufio.

El projecte
d'administració local
Nota oficial del Negociat de Premsa del Directori:
"El Directori manifesta que totes'
les noticies que donat a Id
publicitat respecte a la hei que estä
en estudi relativa al régint municipal, són total/neta gratuites.
Ningú um ha facilitat cap detall, i,
per last, tot són fantasies.
La censura consentirä qualsevol
comentan que es faci als periódica
sobre teories tIcl regim municipal en
un sentit general i abstracte, però no
es consentia que es cornbateixi un
projecte que no és conegut."

4.353,000 pessetes per a
l'exèrcit
niel,Ministeri
El "Diario Oficial" niel
de la *Guerra publica la
del crédit de 4.353,000 pessetes per
completar el vestuari i equip de l'exercit de primera linia.
RE.UNIO DEI. DIRECTORI
De; de les sis fins a les nou el Directori ha estat reunit.
A la sortida , cl general Vallesp:nocomun'eä la mort del contralmirall
Anton. Mecí (ple el Directori s'ocupä
de les subsistencies i la puja d'alguns
anides. Encara que se'n serva una
reserva, es creu qua molr aviat aixó
es rcsoldrä/si bé pot (lir que pel
que es refereix a l'oli s'encatninarä a
condicionar l'exportació.
El general Primo de Rivera, en vente els periodistes ha dit:
—Si després de parlar tant no baixen les subsistències...
INDULT
Ha estat inslultat el periodista lose() Simon condenmat a
u-aludir sis niesos de presó per un
article publicat ara de tue.
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ELS PREUS DELS QUEVIURES

Alta' enilleneä a regir l'atea!leed (le prous en 1;1 cara i la
gent es Dedil( eral) la sorpresa
que remite regia des (Fallir una
ptia en el catee i les petates, almenys On algunos elas5es.
VISTA D'UN JUDICI
A l'Audi è ncia cha vist el judici

JOAQUIM SOROLLA
Des d'aquest mati els balcons de
la Reial Académia de Belles Arts de
Sant Ferrats han estat endolats per
la sessió d'honor (le l'insigne pintor

La bandera del "Somatén"
de Madrid
Joaquirn Sorolla.

El programa a tenor del qual se
celebrará demä, a la placa d'Armes,
la benedicció de la bandera del "So-

de quatre de 11 tarda, prceitlint el

insten" local, és el següent:
A la (apana del Palau s'installari
un altar; a resquerra, i aillada de la
placa, si bi en primer serme, s'improvisará la tribuna regia; en el
centre de la placa de l'Armeria s'ahniaran, film a la d'Armes, els "somalenes", per distrietes.
Desurdo de la revista, que penad
el Rei, l'abanderat, don Manuel Herrero, es destacan del frene de la
formuló, acompanyat per les autorimas k institiei6, per nitrar .l'en-

Ajuntamenr, etc.
El senyor Santamaria Ilegi el discure que Joaquím Sorolla escrivi

L'acte ha començat a dos quarts

conste de Romanones, que tenia al
set: costat el fin de rillustre artista.
A la sessió tui assisti mita concurrinda i molt distingida; hi concorregucren representants de les AcaDiputació,
Universitats,
denites,

per al die de la sen recepció a l'Academia. E. un estudi de Martínez
Cabelludo i altres artistes de l'escola valenciana..

Conteste el disten el comte de

El calfilAirgocialfilt;fteutea de
la Pres
la Premsa'

di:lit liga nota a.

inpliesnt el peine lure
ha monopotiierlr oW encenedora r - ttomätics. Els Inertes san que supie-

INTEROANW DE TELEGRA- ra venda esteva prohibida, dejare
MES ENTRE EL SENYOR SALA vendre; perd, les exietencies que
bavien, i aquestes esdsténcies ' no š'a•
". e EL DUC DE TETUÁN
El president de la Mancornu- caven mai.
nitat de Cataltinya dirigí al duc LA I NCORPORACIO , DELS REde Tetuan el següent telegraCLUTES, DEBTINATS A

rera elevats Pece, foil ministre
de Marina i esteva en poseessiú
de diverses gratis creu.

oral del procés contra l'amo de la fanmäcia de "La Paloma" i de dos des
pendents, als quals s'acusa d'un emmetziname nt per descuit que matà la
senyora Isabel Mújica.
Es demana per al fartnacéutic senyor losen Serra i per al seu practicant Emili Salas quatre anys de prosí) i 2,000 pessetes de multa. i per a
l'encarregat de la botiga, senyor Carmel Pérez, das meso, i quinze dies
d'arrest i la multa (le Loo p pessctes,
i per als tres solidäriamen t la indemnització de mono pessetes.
Dilluns continuar:1 la vista (raquesta causa.
LA SESSIO D'IIONOR A

ELS VieNEDIV°31.5.-.

Louis Hérnon

(Conlintiacid)

L'AERICA

E/ *Diario Oficial de Guerra"
avui publioa una retal ordre che_
rular referent a la incorporació
dels reclutes destinats ale rae
sos i unitats de les guarnicione
d'Afríca i al [licencian:en( delindividua de les esmentadee
guernieions als guate corre, pongui pareaf a la segona si
luació del st• rvei actiu en el meque corn.
Diu que l'embarcare/en t dels
esmentats reclutes es farh als
pons. darles i vapors que ex
presea..EI capitana generale
les regletas segona. 'tercera •1
quarte prendran mesures pe:
que es refereix al viatgi' mar:
tim , prevenint el que cal per e
l'alimentaria deis reclutes
bordo.

Sortiran cap a Melilla. el d' •
10. del part de Barcelona. e
reclutes de la quarta i sise.
regions. i del port d Vretene:
el de la lencera i einquene:
dia 9. els de la segona: els e •
la primera els dies 11 i 12;
de la setena. el día 13, i ele .2
la vuitena el, (bes 14 j 15. •
Per a Ceuta. sortiran de Ber•
cetrina. el dia 10. els de la quae.
ta regle.
seesefefgCne.dENmPymbY'erea.i
Els aue es ¡licencien sortire
cap a Barcelona el dia 13. rel
reclutes de es regions equarta
•
einquena sisena.
ELS QUE TENEN MARCS
FI Comité organitzat per a la de.
fesa dels que tenen mares a Esplnya ha demanat audiencia al Dines.ton. Eis comissionats voten parEr
li de la gravetat de l'afer , car a E.panya uns loo milions de pesset , .51; invertit en l'adquisició de triare,
EL VERITABLE AUTOR

D'UNS_ EURTeL'Aediencia un d'aqueszs ›dies .en'aza•

.
drä en un cas curias.
Un loma innocent. n'en' d'un..
frute, hacia estat condemnat a t3
anys, i ja en porta 7 a la presó. Feu
acusat per la veritable autora dele
flirts, la qual ara ho ha dei,„g,
nocent es din Enric GlimétiérLuqa..
Tots els furt (oren jets per l'autora, L'Alisa Adela, en companyia
la mace del nue es cregué ctipatstr.

SO/31711• 11, fil pateixon el s que
no aan procurat de prendre el

XAROP VEAN

empast vegetal antisenie'

de resunabi no.ravenusds
untes les mainties de les

Sres resta relärles.

FARMACIA EL 61111.0
!fans Pie, ES

.

elevern . aeabat, enviava per la
fintestra Macet at petites aleriadee
de brisa tebia que senil:eleven
sespirs de benestar. A través
hores (le la nit Maria va eslar-se inmueble an:b les manK
croo:idos a la falda, partem i
sense (e nnig, pele pensant ami)
II na mica de patetiea enyoranea
en les meraeolles Illinyanes qtte
niai no te oneixeie ta. i en les tristes resairdanoos dci pais on
eetat manat de y iure: en
la llanta caletita que liaviaantanyagat erl seu cor, per anar-se`n
sense tornar, i en els grans
plens die 'len d'on no 1 dame»
mal mes els neis temerarie.

La inunensa enea grisa que

fet ittes
(tel
nniagavn
opmet i inAs espessa i die pronipa
,•aura
la
phiia,
t• iiiroar

acostara-se una mica mes Tepeea bisnieta de la /erra nun i ola

riliS derdlinra l s. Samuel Chal).
dolaine dormirte timt) la

balita nt pit, lalneetit un voll
aelaparat de cop per la fatiga
d'una llarga vida dura. Les (lames de les diles randeles tiendes a l'espelmaterin des metall
1 a la onpa de vidria vacalaven
sola la brisa tala, de guisa que
les timbres ()ensa yen sobre la
cara de la merla i els seus Ilevis semida ya que nuirmuressin
oracions o que xhixitiegessin se-

erets.

XVI

l'el maig. Esdras i Da'Be van

hitivar de les

serreries, i Ilur

pena revith la pena dels !Otros.
l'ore la torra, Una a la fi, esno
lt ra ya In sembra i cap dulPiepoder excusar les feint• s de
1 tu.
1:titropi Gagnon va venir a
vetllar un vespre, i polset en
mirat. d'esquitIlentes la cara de
Maria, etnievinä que el seu con
havia centelle car guau van eeeer beis, Ii dernanä:
—Seguiu pensant d'altarvos-en, Marta?
Ella va dir "no", amb el cap,

els tills en terna.
—Llavors... Ja sé que lis ea
"'enyetes,
een:1h:
ti
i
1
)
1
seu mon
de parlar d'això, perla al
p rn quedare tanreateixt", temes
que mes endavant
(ele les vello l'al i en parlad, da- ein diguéssiu
ésser venturós, esperarla
tan-u-mi i endevinava qtie calia pue
obeir. El record dele seus altres deures va venir despree,
n oaoirent
ed.
(pian ja s'havia resignat, amb
sanea.
hareu
demsaat,
com
tal
Alma-Rosa
encara
un eoepie.
primavera,
no,
l'altea.
-muta
td
maro
era
seva
la
era petiteta;
tornin del , base per» ,.
:norte, i calla que restes una els hornee
dona IV casa. Pera, verament, e la sembili:4
bavien estat les veus, que II havien ensenyat el sen eamt.
La pluja espetegava a la tou.
lada. i la natura, folie sis voltee
Maria Gliapilelnine sorlf del

INA ACRICOLA
car; nosaltres pensem que aixe
nomas ho poden dir aquells que
- no han vist mal esgarrar 1 que
parlen d'oides; una rollete pel
camp de Tarragona els demosven perquè ell mai lampo° no es
traría que van errata.
ficava amb ningü.
Per ültim, la manera de conAm b aquestes condicione,
servar les olives influeix tamqualsevol hauria quedat. satis- be en la guantea Els cassals o
fet. Pera el men amic no. Ell , granees, els munts maese atte.; i
no volia que ron fill fos un
fins els saes, tan generalitzats
mosso, o un encarregat de maCatalunya, no poden permetre
gatzem. que és el q ue a l cap
una bona conservació de les olia la fi anava per aquel) ram), n1 ves. Les °tires arnutegades s'estampoc que Nitre fos un etern
calfen i fermenten t. per tant, es
eser;vent. Si la fabrica linguae corrompen, corrompent roli que
iota
sera.
inenys
nial,
per_
estat
contenen. La condició primera.
g ua iilesheres cadascú hi tenia
~es. per oblenir bons °lis. és
la seva feina especialitzada, pede treballar oliva sana i neta, no
ra ara. per haver d'ésser serneont • runtuada. no fermentada, no
pre uns dependents...
podrida. no corrompuda per cap
Aixf va passar força lemps, el
cansa.
suficient perque un pare atribuLa segona condició és la de
lat. en estat de dubte continu 1
separar el mes ràpidament roli
per lant indeets, es decidte a fer
de les sigiles de vegetació.
queloom
Quan s'estreny la pasta. raja.
la
vo(rontra
l
'
ese/
.
va
(
I niab
com es sativa. un liquid fose
luntat deis respectius caps del
compost per Inh 1 per l'aigua
desnata i magatzern on.trehallaque rolde l'oliva. Aquesta aigua
ven, trence eis dos filie d'alli
porta. dissoltes o en suspensió,
per posa r un negnei... Aiat...
una gran quantitat de substànben sen i ben independent
cies färilment atlerables. les
gneis constitueixen un magnific
Al petit — es digne — que es
siihsti'atuIlì pel desenroillament
t
home
n
e
espavilat i probablem
dels agente de fermentacions
d'empresa. li posaré mitja (Ir/tanorrnals en virtud de les guate
rena de màquines nie fer ganere
l'oli que hi ne en contacte aug-de puna i amb aiae quo vagi
menta d'acidesa. pren gustos 1
fent. Molt serà que. r om n lata el
olors desagradables. es carregt
sen director, "no sbri pas".
de color, ele.
ami, el ser! casäeter emprenedor.
Per aixt) nie necessari cte fer
na
T al rodia el taré pagès. Allb
la separació räpidament. Com
una
cosa
4
te cap importancia.
menys temps estera ron en conja encarrilada i una va sola. Que tacte arte les aigües. menys devin g.uin le9 pluges ah temps i els
>efes adquirträ o mes dificill'imite a bon preu. i aixa es el
ment els adquirirra.
tot.
hon moliner ha de tenir

CONT E MES
Tine un amic (jo com tothom
'en tinc d'amies, i de tota mena)
que és propietari, el que se'n
diu un bon propietari; però que.
a mes a mes, te capital barrejat
en un negoci que, segons
li (lana un interes gran. Segovia
expressió sera, la terra val
molts més diners que els que té
emprats en el negoci. pera el
negoci ii dana mas.
L'emir ipodriern dir propietari i fabricant) te tres filie. i tole
tres pertanyents al sexo fort,
quals, per raí) de trobar-se
en el periode de prendre 'un cami o altre que decideixi el seu
estat d'hemes. constitueixon. pel
seu pare. ja quimeras de mena,
un veritable problema.
El gran està a les darreries
del bataillerat . Es un noi
perfectament educat i fi. amant
de les Iletres i amb una disposició perfecta per assoir-lee.
Aquest jOreneell vol estudiar per
a enginyer i segurament farä
una brillant carrera; entre això
i el de rasa —que din tarnte —
te l'esderenidor assegurat.
Resten els dos; el mitjä i el
xir. de 1-1 i 1 anys. respectivament. Aquests dos, ben al contrari del gran. avorreixen les
lletres i no hi ha manera que
un dia agafin amb gust un llibre. Quan estudien ho fan si /79
plan per forra i alai i tot mal
saben la Iltrd.
Perklei be en tole dos es traba
la mateixa aversin envere lee
coses escrites. es ven en eils un
bon xic de -diferència en la sera
manera d'esser.
Alai, mentre el menut es ei
d'un tale& na--xerit.a
tural un xie envejahle. el mitjä
as apocat, rurt de paraules. verconyds..-.
Sön, - dones. aquests dos els
que en- y/n.11M conetifueixen
preocupació del pare. i bon emir
El director del entle g i, parlant amb mis sineeritat. fran
qu es a i desinterae no g aita? en
119 en a g nests rasos. afirma que
els dos nois en elidió crin rornpletament tanrais a la cianrie.
i que nHaixA. iTprribahlereent
rom a 9rmseqüencia d'aixe, serien uni evirsi6 als Ilihre g con/
pocs eXe'mples podria citar duraed la arre llarga carrera.
Pera (sempre hi ha un perel
per les referaneiee (ple tenia deis
seus respeetius professore i nel
que ell mateix havia penal deduir de ..rea : eonrerses !ingentes
amb PUS. eeressamenl per descobrir-los. rodia opinar (TUP
amb el mitjä "ni hi baria res
a fer". En cenvi. la manera
d'ésser del mes ale pocha frr
que amb el teme s "s l obris pas i
es fea home i tot".
Aixf van pasear un paren

Pere. desnr4s. el mou anafe.
amh un g est hernie. ami' aquella torea de voluntat que
sita un propietari rk (del une
entenem els pa g esos per ric.
el!), per no donar. vulgues o ne.
carrera als 9e1/9 /mis , va decidir
de treurels del rollegi i d'antear-loe al drepatx de la fabrica de la qual era un nrineipal
accinnist a. amh l'en eileree nie
cap del personal. d'estudiar Ale
maraoters llurs , per a eadaseiln
donar-li la feina que més Ii cajis fe.
Pasea!: tres naceos. el noi pe_
lit era 21 manchem. i per cert
fent prodi g is. S'hi frnhava m'un
pl peix a l'a igna. Tan a y ial. aga lava el carretó com s'abronava
als nannols. con/ .anava fent
d'auxiliar del aofer en el ramm".
Els 'tel ina gnIzem • deien que era
un "dimoni".
El mitjà el van retenir a reseriptori. De moment li van fer
copiar factures i després au! dava renearregat nie comptescorrents i també es portara corn
ningü hauria sospitat d'ell. En
tres mesos no havia fet ni una
eola equivocació, feia la reina
bit i neta i, si bé un xic antipàtic a la resta del personal pel
seu caräcter apocat, el tolera-
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Per a fa olis fins
Si horn pot trobar una justificació a l'existencia de vins defectuosos, fonamentant-se en
les dificultats: de regades importante. d'elaboració. no la pot
trobari encara que estigu. animal de la mes bona voluntat.
a l'existencia (Tenis dolents. La
fabricació de vins requereix una
tècnica un ale complicada que
solament pot ésser adquirida
amb l'experiancia, montee que
relaboració d'olis constitueix
una industria sencilla. gairehe
primitiva. amb la qua' tothom
s'hi pot atrevir. Piques precaucione eón eufirients per ter
invariable/1mM culis bons: si
hora les observa, la indústria es
redueix a una rosa ben ffteil, a
ralrada de totes les intelligiuneles i de totes les capacitats.
Per obtenir olis bous cal solamciii
Trebalar oliva bona.
Separar rapirlarnent 1'611 d e .
les aigües.
Tenir sempre a mes escrupulosa neteja.
Es ben natural que amb nliva
detenta sitrai imposslhle de tpiler fer rdi fi; amh res que 912/11
rInl e ril
po t fabricar una rnsa
bona. i Poli 'co pot eortir
quesfa regla que s'aplica a tot.
L'imporiant a remarcar. pera.
es que. ben soviet. as el pagès
el que, cense artnnar-se'n. altera la gnalitat de i fa impossible l obleneid (Poli fi.
L'oliva pot te er &denle per
diverses causes: o perquè és coPida leed. ci perqua és mal enMida. o prrque és mal ronservada. Eneara que ràpidament,
hern de fer un examen d'aquestes causes d'alteraeió.
L'oliva rabia tardanarnent.
aixa éc. giran ha pa = c al el pe •
rforle dr la maduraeid, no pot
considerar-se bona per fa! com
Poli que enfilé no ja de pmrn era quintil al. Es un ol i mort,
pallid. aras. sense p ir y i. poejem dir, una mena (le ro.n
per lote espeltes indefinida.
Anuestes .propielals s'agreugert
en sentit pitjoralin a mesura
que au g menta el g ran (l'ultramedriracid del fruit. arrihant,
rültim. a asentir un maximum
nies enllit del anal l'oli esdevé
deeididoment dolent.
No pot estranyar q ue la ültramaduraeid comport i la mala
qualitat de l'oh, per tal com en
teta mena fin fruits la maduracid es seguida més o menys ràpidament del proeds de deseeaanitzarid i de putreface6. En
l'oliva la maduracia nie eegutda
famtel per un pencas lent d'elterariö elle neeemeariament ar.
riba lambe a 'ron.
El sistema de reeolleccid té
també influencia en la qualitat
de les olives. El deixar que
aquestes caiguin naturalment
per arreplegarsles, o el colliramb el mètode del vareig, fa
que es fraile, pei top que reben,
es canolin, es fereixin i siguin
despees fäeiment contamínale i
Payan* per tota mena de germena. ele guate acceleren t
agreugen el prado d'en creció.
solo la rerollecció e rnk pet , permetre, d'ohtanir free gane. El
Ostenta d'peguerrat . &en &latin es Presenta el detecte (Mete

gran cura en evitar que el contarte si g ui Ilarg i tot el seu treball ha d'anar encaminat a

abreujar-lo.
Ahans. aquesta operaci.3 procentava. sobre tot en els grane
amaine no la feina es molla. una
certa dificultat; aval, en canvi.
existoixen aparells (separadors.
turbines. etl.) n disposicions
especials (piques en batel-la)
cene automaticament fan ami)
tota perfecció aquest treha)l.
La tercera rondirid, per Alfil/1. de ia qual &per/ Ini quanti°
de rol. és la reteje. •
L'oil as una 911h91itn e irt une es
enntarnina amb la mejor facililat. Una mies brulfela pot
esser suficient nr-r tirar-lo a
medre trretnriablernent; un ate
d'olor que hi hagi al molí pot
Asee! . pron yergue perdi les se\Me qualitats.
Per aixA el hon molleer ha
d'éss e r malt amnie de raigna i
ha rrernprar-la sovint. almenvs
una ve g aula al dia. per netejar
lot; aparells. maquines,
piques. pavirnent s. Inc ohlidanl.
si pot l ". :. 5r• r, cap recul.
Aivb es el que es neres9j1n
per ter Mis brins. Ens sembla
rime aquestes preraueinns lo' brin/ les pof tenir i. per tant.
tot horn pot elaborar nli fi.
U . Bofill

La

) de vi a
França

Es coneixen ja totes les dades de
la collita del vi a França en 1923,

les quals, compararles amb igual perinde de 1922, acti,en una diferencia
en menys força remarcable en contra

l'any passat.
N'eu's-les aquí: Any 1922 (comprès
l'Alsäcia i Lorena i Algèria), collita
i estoc en la propietat en igual data. 79.606.55 0 hectälitres. Any 1923,
collita i estoy , 72.847,373, o sigui una
(iiferencia de 6.759,177 hectblitres de
de

inenys.
A propbsit algunes revistes
viti-vinícoles franceses donen algunes dades estadístiques força curiosea, de les quals en treiem les següents:
El terne inig de vi obtingut per
bectäria (le vinya ha estat el de 50
bectilitres 15 litres en 1922, i de 40
hectblitres 56 litres en 1923.
El terme mig de collita per (lecades des de 1899 fins ara ha estat, entre Franca i Algèria, el (le 61,41580

(les de 1899 a 1908 (inclusius); (le
49.07 2 ,737 des de 1909 fins a 1918, i
el de 63. 231,520 el dels cinc anys
darrers, des de 1919 fins a 1921

PER A ENSIIATIR
el mes Indicat tu% els

Calli 1 1111 111 1111
Demaneu fórmules als
magatsemistes de Drogues
o a Solvey & CA, Apartat
i O3, Barcelona.

Can d'empeltar

que l'haurem despees le la
brenca, per lo qual recomanem
que s'utilitzi un ganivet molt
fi, el tornarem a soitmetre
Vidente fins que s'hagi de fer
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Les maquilles petites

Parlem aleui d'aqueixa feina
del pagas que considerem d'utidel mateix fet; no ho 'ere per
servir.
Una de les causes que més
litat, no solament per al que
dificulten la generalització de 110 allargar-nos massa. .Volen,
Convé, en aqueix cas,
s'hi dedica, com feina especiaSí. remarcar un punt t'Itere° _
les mäquines en la nostra agrila marxa de l'empelt i tallar la
llitzada„sinó per a lots en ge- lligada al cap de quinze dies,
cultura, és la gran pareen/tejó sant; i es que a més a mes de
neral, àdhuc per als aficionets
creat especial/no/u
en el cas d'haver-se juntat.
de la majoria de les terres i
a l'agricultura, ja que aixo es
per a terres de característiques
tamhe l'actual, rallen de moltes
I. despres de tot l'explicat,
practicat, be o malament per
con/ les nostres, hi ha abres
comarques. Ens trobem. dones,
conve que l'operador disposi de
tothom.
grups de maquines que sense
en condicions que podriem dirholles eines i ben tallar/tes, i
Dels diversos sistemes emmodificacions, tal com normal.
ne oposades a aquelles P er a lea
que miri de deixar una feina
prats, panlarem únicament d'aquals la meeänica representa ment es construeixen, s'hi adaphez] feta i ben pulida.
quells que pract 'icament s'hagin
ten perfectament, rom per
rúnica solució possible, els treBaudill lusoafresaa
observat millors resultats i siexemple fes sembradores. S(la
balls en les grane planures on
aquells grupa de maquines que
guin més fäcils de practicar a
la maquina compleix el seu cotenen per missid no fer, corn la
tilensems.
mes amb lotes les avantatges.
majoria, "iné s" feina que a rilä:
Abans que tot, hem de tenle
Una explotacid.rarional i präctisind feina "mes hemfeta".
en compte el clima niel país,
carnent beneficiosa d'una proPrecisament una de les en11pietat important amh camps exque, segons sigui aquel', les
L'ARBRE DEL P.4
ses que les sembradores trigueempelltades hauran d'ésaer pritensos. no pot aval passar-se
científicas
anomenat
del
pa.
L'arbre
sin
a generalitzar-se, fou que al
de
la
de l'ús ben generalitzat
meren q ues o tardanes. Pera com
ment Arcocorpus incita; m'oh corrent 2.1 maquine•
principi siels volia donar una
a mesura general, en la imposterdtori del Congo, ha estat estudiat
orientacid equivocada. en el pri.:
Vol dir això que radopcia del
sibilitat de poder fixar tempequíraer sentit. S'ha vist despres
modem utillatgr• agrícola ha de
ratures, ja que ens proposem novament pel professor Pieraertz,belga
que era millo! , rireumseriure's
mic del ministeri de les Colbnies,
eireumseriure's en aquests cafer cosa practica, hern d'accepproduir
Aquest arbre es capaç de
al segon, creant la sembradora
sos? No: de cap manera. La setar que mai empellaren/ cap
quilos
de
de
en líales; les quals avantatges
set anys a guns centenars
va utilitat ha d'estendre'r a tota
planta pel procediment dit de
La
quilos.
dos
de
no vénen del guam- de temps,
fruit del pes mitjà
l'agricultura. i si les earacteris"püa" o d'"agialleta", sense que
zn
pobre
i
en
micha
és
molt
rica
sind del perfeccionament del
figure partieulare ho dificulten,
ella estigui en saba i uns vint palpa
substincies nitrogenades. El seu gust els mecanies. juntament amb els
meto& de conreu. que atigmen
dies abans d'esclatar. No obsfa la productivitat de les terres.
és molt agradable.
agricultora, han (1 0 treballar per
tant, les figueres, aneguer, manPieraertz proposa que, sigui augmen- trobar una seducid o un mortal
A més a mes, la sembra en lts
graner i algunes abres soler'
nies (re gulare. aparellades, o
tat el seu consum per l'alimentació fem.- adequat.
esser empeltades abans de mosamb qualsevol dels procedine farines que servirien perfectament
Les dificultats d'una generatrar la sabe a l'exterior.
ments rnodernament en vis o ces
per als malalts de albuminnria i d'artriMuleta räpida completa en alPer emprar aqueix sistema,
I tidi) exigeix radopció de aoves
tismc.
¡curtes. de les nostres comarques,
gosarem dir, malgrat hl hagi
conté
el
15-45 no ha d'amagar-se; prou són maquines per a les entrecavados
Assecat a l'aire el fruit
bornes que no facin cas de les
conLa
materia
seca
i operacions 'auxiliare de meevidente. La propietat
per cent d'aigna.
!lunes en I les feines de l'agrilost?'ren. Tot- sistema d'explotada
300 de cendres, 0,2 d'ara!
les feixes petites. eis bancals
té:
cultura, que tindrem molt en, Tic. 3.81 de matèries nitrogenades, o98 desnivellats, els ramins estrets
intensiva porta rom a conse-compte de tallar les remes que
im iaatngeeciessitat d'un nom.
qü
r encilal
b,,,
i ami' pendent. el capital de tredc grassa. 6.78 de cellulosa, mere, dex'pies",
ens han de servir les
ball migrat, sön altere lente intrina. etc., i el 70 per cent de //lid&
en Huna vella; en canvi, empelEls dos corrents assenyalats
D'aquest analisi es dedueix que 'a laconveniente que han d'esser
mea
tarein en Muna nova.
concorren a un mateix fi: a la
vermuts poe poe• Alguns rauen
tina del truit (te Varbre del pa és
d'ésser
creació. cada regada nlAs, per
Lee - pies" hauran
fora riel ramp de la meeänica.
semblant, per valer alimentici, a la de
que
les cases constructores. de norm
d'un arbre forra vigords. gens
els altres hi estan inclosos. F.Is
la banana. es a dir d'actual fruit
models de maquines que satiscatalans
falaguer i de la part de sol Tm salino perquè
primers poden anar-se entinofaein les necessitats de les coixrnt ; les bra»ques procurarem de dir "plaranos".
rant amb una lenta reforma de
marques de caracteristiques
que siguin tendrals, pera que
la topo g rafia. dele costums.
con/ les //ristres. Un fel Prnn? _
tinguin un any hen complet.
I.A DEPRECIACIO DEL
t irme d'eap l otaeid; enntribuiran.
mic hi contribueix efieaement:
per exemple, a posar-hl remei:
.ixi pie haurern obtingut les
.11.4TERIAL AGRICOLA.
el que galrebe fofas les terres
"piles", ser ia bo de tenir-les en
la reunió en ‚in!, de divers e s feiEl hort pagés, com el bon comer- xes. sovint separarles artificiode propietat dividida. treballacro pot de tintina ben tancades,
ha de portar la comptabilitat
ciant,
des enrosament i amb nn afanv
sament, sense un milloa robjecte de que l'aire eviti
de la seva hisenda. No cal que sigui
nIe perfereió. stIn generalment
rice d ' flee i, S: l'asrament
de
les
revaporació de lía humitat que
una comptahilitat per partida doble,
de ennren infensiti i relativaagrícola que tants misoriarid
naturalment porten.
per?'
almenys
que no tothom coneix:
ra r e s permet ter: la direcció o ment riques. Orlan els agrieutConvindria no empellar imha de limbar-se a indicar rigorosafors ha g.in !rolla t les maquines
eonsell tecnie, etc. (luan! als semediatament despres de tallar
Un
caln u ent ingressos i despeses.
Mie rolen. que els atinlie a 011gons, han d'esser reeolts amb ha
el
la pua, ja que sera TI/bit fäeil
és
difícil
fora
cul per tnolts
I1P3tir nIAS de presea la feina e
ereaeid de neme tiened r mättnique l'excés d'hurnitat que pord'establir la valor d'una mäqutna nes
a deixar-la mes ben reta. el coneamentti
pe trte. ennstrui dee ea rre.
ten 'avingui arnh el contacte
depreciació
degula
ihr,
a
usada, és
sum en ser& gran i asen/ le a l .
ner a resoldre aquestes
del aire i que quedi un espai da al seil emprament durant uns !
Bou est inri'. nernitZ/ el. rons_
necessitats.
farà
entre el peu i la pua que
c,uants anys. Per això dediquem al- I Es (dar que ala?) dificulta un tructore s'afanyin a crear Ir9
anera
que aquesta s'assequi i mori. gunes radies per explicar la
m
maquin e s petites que esperen i
hon rendir/1 p rd meAme. s °posa
No; el mAlor e.s tenir-les uns (l determinar aquesta valor.
neressiten!
e
a la tendimein general de les
persona
dies
guardades
en
la
guante
Carlee PI Sunyer
Segons En Ringelmann,
milq.
nines sernpre nuant ni mi
forma dita abans.
molt competent en aquesta mena me a avantatjose-s . malgrat
transmäquina
d'éeser
d'una
Si la pila ha
d'estudis. la durada
aquest primer ineouvenien t . 4 1
portada a gratis dietaneies
agrícola pot establir-se en uns to
tal la utilitutt de les màquines,
encara que taneada con) hein
anys. Acceptant aquesta durada i ad- rada regada mes imprescindi- Quan desinamirem
dit, corre perill d'airejar-se inetent que cls pecas no variin d'una bles. cine el sein s'esttqa forra
e l s porcs?
massa, aleshores sera ho de su- manera sensible en aquest període, de presea. r.a des p erta iniciatiFa algun temps, quan en la nostra
car els dos raps amb mel.
poden' calcular la valor d'una mit- v a dele ünnFstrilrInrs. ilesitinsos
Preses aqueixes precaucions, (mina qualsevol en un moment do- de trobar Bous i bous mereats, terra i entre la pagesia 10 era con,
.gtida h intInstria de la cria i recria
bo sera de lenir en eomple nat.
crea tunde!: redubs. apropiaf e a
d'altres referents al pm, soca
Suposem que en el mornent de les rarn , feri S 1 inti e s de les dife- del port. es deia i ei crema i tot que
l'adquisició la mäquina hagi costat rentes termes de l'agricultura: que els parcele havien de Mamar m o Ilue que ha xle rebre la pua.
mes set setmanes, al cap de les %ni:
Inc. procuraren)
1,0ao pessetes. Pel sol fet d'haver-la
En primer l
corn la eiéneia ~domo] ofe
cren portare al mercat. Avui (val a
comprada perd una part (le la seca
x rada vegarin amb el Sell-rei
que el tall siuui ben pla, un are
jora possibilita 1 aumne- ihr la veritat, ja que no fa pas cap
valor. Encara que no liagi servit, ja
avene
a la Nora. que no passi pel ene
és noca i sofreix una deprecia- !niel tres.no 4 !roa n expnsat el mal a ning(i, sind solament descobar
de l'arbre i que al posar reina
la toar:nigola de bona llei del que ce
d.", que pot considerar-se d'un 20 pronòstic qu e no t rigarh gaire
es con t art e a MI) la pell. no la
(1'4 . er ofert rag.rieultnr nn dedica a la cria dei porc), avui, dietn,
rastigui gens. Abans de fer el per cent. Un cop adquirida, ço és,
es din el mateie al mercat, to in,
un cop és en mans del pages i no it tninter, romplet que salisfael
'tal! que hi ha d'anal la pua,
"que els porcells tenen set setnr,
tole s les exigbneles.
prendrem la premurió de fer del venedor o del fabricant, la tnäperA la realitat és que en
eomprova alai'. el Velire
quina t'al solantent 800 pessetes.
una l itigada al ranciaran. al ohau g menvuit i en molts cassos nou; i aixi
jede de que la fusta no s'esDurant Cl primer any la mäquina er/T11 en 1104'3 anysi han
i tot la bona mestressa ja fa: quin...e
I al en nombre nualit al les
ouinsi i el faci massa gros; disminueix encara d'un to per cent,
petites posarles el
dice que e;s dóna un beurim per pre.
maquines
la
el
que.
anys
segitents
aiab ens assegura tamhe
i en cada un dele
sentar-los Inés grosso; i... és dar, te
i ile ragrirultura. Cases
e
rv
S
e
25
del
queconsiderar-se
apleala
pila.
depreciació pot
al fixar-hi la
es catalan e s i de to
ronstructor
van -nie més diners.
anterior.
l'any
de
ajustada.
preu
ben
per
cenit
del
dara mes
amies, és un bon costura. El
ca d'aquí. rlispos e n avut día (le
Al cap dels lo anys solatnent la
Al posar la pila posarem gran
earaelerisliqume
model.
rle
nos
li
lia és que no cal portar-ho calii
que
pell
d'arineixa
valor
niel
ferro
edil
igual.
aproximaque
la
el)
cura
PS preparen per falla: i fins allargar més el desinamaestigui en perfecte contacte ami/ dament. al 5 per cent del preu dad- brienr-n e (reitere.
ment.
quisició. Tenitn, dones, que la ni?'la die l'arbre que es tracta (realMr. Muller aconsella de deixar -los
En el rengle de les maquines
quina en qiiestin té en els diversos
penar. sense (lile ni a la part
elementals, deis instriimamar den setrames.
anys de la sevzt durada els preus mes
inferior ni en /loe s'hi noti el
mentá de treball. de les arades,
Es clar que a primera vista es pi
següents:
mes petit espai.
Pessetes s'ha araneat molt. Qui te enraya suposa r que perdem el temps, pena
Aixi que haurem deixat remuna arreo histeriva. pesada. que
és així, perquè la truja passades
pelt fet en la forma expressada
gira mal la territ. s'embossa i
1,000
set setmanes pot tornar al cerro senEn adquirir-la.
(Iligaut-lo be si el peu es mas_
(bina por reniliment. es perque
se cap por de que la 1:et sigui nOciNä
En ésser en mana del pages, 800
sa prim i no suhjecta fortament
post
de
vol. Arades
als porcellets actua ls ni que aixit si720
Al (Mal del primer any,
la pila) haurem de guarir lea
giruttöria.
petiles
post
fixe i de
gui en perjudici de la mare. ja qu •
540
Al final del segon any,
feride,s valent-nos d'una barrebrallants amb suport ilavanter
ala de continuar. tot i cl seu estal ,
any,
405
Al
final
del
tercer
i
cera
pura
ja d'una pala de
o arnb StellSe. es 1roben profusa_
donant-li
menjar bo i ahundant.
quart
any,
304
Al
final
del
que
no
tres de pega, procurant
ment al mereat, i per a tola
Inútil dir que el prectdiment és
228
Al final del tinque any,
sigui gaire mienta.
de la terra;
traballs
mena
de
171
benefieins per al qui l'executa ja qac
Al final del sisé any,
Si el Iltic que s'ha d'empielfar
alai com lambe per a les °pe128
setè any,
amb la venda a les deu setmanes
Al
final
del
nis prim, de manera qeu sigui
raciona de conreu, en forma de
trobarà amb escreix les despeses
96
Al final del vuité any,
petits miltivadors, eructes, desigual al de l'aguMa o pua, ales72
molèsties en la venda, i el comprador.
y
é any,
no
Al
final
del
tenoxadors, etc.
hores es tallarà esviaixat, de
any,
50
encara que hi posi unes pessetes ms
final
del
dese
Al
ronstrurtor
un
Darrerament,
manera que al rebre rempelt
per cap les trobar?' lambe compens a .
de
ha
pujat
màquina
nova
Si
la
ereal
oIl
model
catalä ha
enineideixin embebes perfectades, percaté els porcells aixi anclas
en fer el
tenir-ho
present
cal
pm
sois
preu
lía
post
giraAria.
ferida
da de
ment i es recobrirà
creixeran més i sean de .nés faell
Si per exemdepreciació.
de
la
càlcul
d'unes
P
eces
es
canvi
el
amh
amb ?cementada pasta.
engreix.
ple
a l'any quart ens trobem que
transforma
en
un
cultivador
de
Segons l'esmentat senyor, el pcs
1 sial que ele rebrota de l'ar- una mäquina noca con! la que te- dimensiona renliiïdes. Reentfa un
el doblebre vagin sortint, s'haurä de
n ilisposet per pareen a les &u setmanes és
nim val 2,000 pessetes en lloc de
p
aparen
pract
ir,
h
.-1
posar bona cura en treurer-los,
sehe Pa t . del que fan a la sisena. De mane
1,000, la seva valor no sed' de 304,
des
°Martes
periitiè
als
ja que de lo enatrari absorbt- sitió de 6o8.
que per aquest procediment i arel)
servir.
fer
par
que
rant l'empelt.
complementa d de
Mejore difieultate presenta la laliment
en arribar cl temas aconsellat
Un filtre dele reeólnanablee,
reducció en petita escala (le tes lavcin, porcells renca a pesar pez
els petits
As el d'escut o d'ullet. Aqueix
maquines de rerolleceid fabricaabans ercn
té el doble avanttge que en el
des generalment en earin 1 a menys del doble del que
desmamats.
cas d'anar malament no es perEl nitral de Xlie
l'engras per firmes amera/enes.
J. F.
judica gens el peu.
Malgrat abch, fa un parell
AMA Imprescindible per a pisen-.
Aquieta sol emprar -Ce (luan
d'anys que un taller eatalk
niel
cuate
interim.
Adusta forja ells arbree van en forca saya
posat a la venda una petita sede la preoenpuld
m'
ma de UN
i pot fer-se des de darrers d'agedora-a gavellado r a, d'un eaeonstant per Teniente la crea sec.
bril fine a l'agost, segons les
vall, molt estimada dels agrintente. actual. t'agricultor unen.
temperatures.
gent empra el NITRAT DE XILE
JOD
cultors que la coneixen. Sabein
cornea
constaumenta
Mire
d'una rasa estrangera que tu
Per la cerca de l'escut tinderablement.
un
construcció
igualment en
gui's present les Instruccions
model reduit de segadora; aixf
Totes tea pues que venen adobe
donades abans; però així que
DE XIII.
N.ITRAT
temo
com lambe que han enmeneat
tindrem la brenca tallada,
els estudie d'una petita dalladorevea del que recomenhvem,
11
TU e Informes gratuita tlIrlaiu13111 ::
ra per batuials.
ei mayor lean 061116a, Anr.
caldrà tenir equeete deu o dotas
DEIReen
6,
Madrid,
DINgull/o,
11
esmentar
'encara
PodrIem
hores amb algua, perqub es des-

Espigolant

igffidgionmumumen
SO SÏ
i

, pronta' amb mba fullItat.111111

d'alee* emomplee damoetratius
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ELS ESPEÇTACLES

UN GRAN ÈXIT
INDISCUTIBLE, L'OLITINDItED

PERFUMERIA

e
s.
cc
itt

COMESTIBLES?
;',2r2:1,'Pr::: DROGUES?
Of.

PINTURES?

Gran Teatre del Liceu
Mari, 15 de propietat i abonament a tardes, a les quatre,
¡'ópera en tres artes, de II.
Wagnrr, La Walkyria. Mestre
direetor, .Felix Weingartner,
nrenent-Iii part els celebres artistas senyores Bafgren, Land i
Willer. Senyors Schubert. Groenen, Mannwarda. — Dimarts,
Estrena de l'Opera fanthstica en
m'atlas artes, de Offenbach. Els
cantes de Hoffmann, tire/1PMhi part els celebres artistes senyora Ritter, Giampi. i senyors
Trantoul i Journet. Mestre Ealconi. Decorat non de Gastelis
Fernandez, Baffle i Amigó. Dintre poe, presentad() de la gran
companyia txecoslovaca, antb
l'estrena a Espanya de %era
de Smetana La promesa velluda.

•

i feu lee ventees compres a la cata

Visiteu

VANIMA, MARTORELL-YIBAL QUADRIS

n

TELEFON 972 C.
ARIBAU, 88
S:MIJO DE REPARTIMENT A DONIC1L1

Nom-lateressa a tot client de tenis present que aquesta casa obsequia
Mis

els compradas, els dies 15 1 30 de rada nien. amb practiCS

PRESENTS SORPRESA
ingtn:rtEGUIEECECC111111311/1111/EMBEEIMEZIIISIIIIIIIIII•111111

411n1~~....

,us.ases

12 KESOS TEeMIN1

r

[

FUJOL I PUJOL

N

Tel. 5155 A .

Z,d Vergara, 5

Gemid de: la senyoreta Valero
i idts els Mires elements que
integren aquesta companyia.
Butaques. 2 pesstes, 2.

EL LLIT DE METALL
,91

BALL GROC
Per al ditous gras, a la tarda.
Oran certamen Infantil dc vestits
a la nit. el renomenat lunös
Gran Ea!! Paré et Travesti
Localilats: Carrer Fernando, 53

litSiTEU-LA
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CLARA I PRACTICA
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BARCELONA

u
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u
e
e
r
a

ralla (tIs tus, la .... mon I. El i 91 : 4artai de Curen 93 cm

Direcci(r)telegràfica i telefònica: CATALONIABANK E
ra

E

—

.

sa I
CEIDE31 DEL CANVI DE LES OBLIGACIONS DEL ig
TRESOR 5 PER 1CO VENCIMENT 4 DE FEBRER VINENT, PER LES DE NOVA EMISSIO AL TERMINI
a
DE TRES ANYS DATA

en tot; es u rjas de venciment 1 er .

CAMBRA

febrcr prjim

Compartiments

1e

re Cauta, 8 - Tello H. 697
tCENGIA núm. 1; Catre; Cu
núm. 2: „ Unt t,nüreu, 146 - „ S. M. 671
G - 14
+LEUIA núm. 3: „ 6almar3a 1 111
'Sucursals a Girona i Lleyda

tp

1}Plr
SOM
41$41

Dr>
0 14

cabell

El primer caben blanc. com la primera arruga, vetaci l'avis de la vellesa. Senyors: comenceu d'envellir.
Defenscu-vos, rebeleu-vos, contra aquesta vellesa,
precoçment, abans dc temps.
çue devegades
Qué heu de fer? Arrencar-vos aquests malees caboli ancl, no, perqué destruireu un tresor que potser
mai mes tir2reu. Tenyir-vos. Avui en dia ass podem
acontiillat ala& parque la ciencia, amb d'HorUne ha trobat un producte CfiCaÇ. L'Aigua d'Hornee
Es una tintura progressiva í científica, que retorna 'Is
cabcIls al llur color normal, que no taca, ni perjudica la
per ti pot portar-vos cap mal, ni deixa cap senyal
que fv:i ronexer que us tenyiu. La seva aplicaci6
no dem:ma cap cura especial; un mateix pot fer-ho

/,

a
pi.,
irM Sa ngr e gorciA s entres
: da. El celebra' drama en
, tres artes, en vers. del grao
draniaturg Josep Ecliegaray.
EL GRAN GALEOTO
Nil. a nn miar' d'onze. Ei
: drama trägio ..n sis actes,
i• de Shakespeare, refundielö
1 do López Ballesteros i G)m' Alee. Llana.
HAMLET

Avui, diurnenge. larda. a
dos quarls de (pudre. Pta.
mera secció:
EL DOCTOR GIVIENEZ
A les sis, secció espmial. )
nit, a les deu, gran moda:
LA GOBERNADORA
—
Divendres. 8 de febrer. fencd de henefiei de Pep Portes, amb diles estret.es:
LA SEÑORITA DE PIJAMA
i Estudiantes de antaito

TEATRE NOU
Gran companvia de sarsuela.
Direcció escènica, Leopold GR..>
Prüncrs actors i directors, Fmran Vallejo
Vallejo i Carles Beraza.
Ilestres directors i concertadors, Julia Vivas i Laura.
Riva
Avui, diumenge, tarda i nit:

L'AIGUA diORLINE

.

ademes, fa clesapateixer la caspa i pàra la caiguda ckl
cabell, fent-lo suau i ondulat.
iineueurionietuumuumuuumemmuumultueiumm i tttttttt

en

adherente): 280. • CREMA (evita les arrugues): 2'50. - AIDUA
(en temOrir n
.B.ATH°L
3150
MONTRY (sala minarete per a bares d•
. • ..44•30.
regenerar
el
cobea):
3'50.
(" m P rilnita al beerhum, per •
D ENTÍFRICA

si ofarmacint0 5.

Modo pm* • ama» •
Iteratenmeme OALMAIJ OLIVERtfil.
PASME DI LISOninatt ga • tadtallONA

A.

4

TELEFON 3535 A.

MAllOLAS

JOHANNYS
Exit clamorós de la popular

Avui, diumenge. en la sessi() matinal i primera de la
tarda: EL DESCONEOUT,
per Marguerite de Larnotte; LLAMPEC, PROGRAMA
AJUMA. per Waillace Reid i
wanda Hawley, i UN MIS-

dilluns. tarda i uit.
gran:- pri.grantes

SessiO de les sis tarda.
Tot estrenes: UN HOME ‘11
LA MODA, per Lew Cndy. el
gran dandy neoyorkf; EL
FANALER, per Shirley Mason, i CARA VERMELLA,

CINEMES

cómica.

Saló Catalunya

AVIS: Es despatxen bu..
Diques numerarles per a la
sessió especial d'avui tarda.

ORAN CINEMA DE MODA
Notables
1 tele
toll Ì. ddlleeeZ e . gran mannli.
se,sions. l,ran endevent
2 nienl. Estrena 110 la primera bar, imda de La reina Carolina o el
proveo d'una reina (dita lanados) prenentarid 1 luxe mal vistos. ••
Exilas: Susanna, darrera ~asid
Mane) NOMA:1nd. DOGAS, Notentot,
per IMuclas Mar 1.ean. nivendres.
,egOrld I 1 larrera lOrnada de La
reina Carolina o El procós d'una
reina. Pron . .1:,rrents.

AudiLbeium, Astúries, 85
Companyia "Estudi Girara".
Avui, diumenga, dia 3, a tres
guano de cinc, Ja preciosa co..
media catalana de * 'inmortal
'
Pitarra,
LA AMA

Cinema Princesa
Telefon

1371 A.

. Avui, diumenge, grandiós
programa. Estrena de la sensacional cinta El meu cosí, interpretada pel renomenat tenor
Enrico Carneo, del selecto programa Ajuria; Un homo nou,
grandiós film drarnatic de gran
sensació, cread() del imputar
artista Thomas Meighan, Ajuria; Les jotas de la corona, forttiosa conMilia dramätica; EI
desti, grandiós film en dues
jornades, projectant-se la primera. creació de Mino. Itobinne; L'hereva dele tres prome-

444444444.54-144.144•11444+4-

-44.444444444-'
Palace Cine
Darrer c dies de la indlneolible
j013 vine •inuid e nt. l'opereta CHIPmatogranca
MISS VENUS
ilinmonee, tarda I nit, darre•
re: repeiesen t aeionS de Miss Venus.
II APASIATel . Tarda, a do : quarIs de
guatee: Miss Venus; tarda. a los
(esperlall: Mi., Venia; tilt,
des quarls 110 del): Miss Venus.
Important sesnid especial de
1, si s n 1e la tarda serä numerarla
1 en desnatta a ladr i lla des de
les onZe del maq.
CREUS POPPLARS
La niúsica rd irip oreta mes bonica.

I

Hilan

F101

CARROSSE

lt

—)o(—
CARROSSERIES

DE LUXE,

TURISME
I ESPORT
REPARACIONS
Soliiciteu pressupostoe

Cotxes completament
equipats de les millors
marques

Tallers: Diputació, 35 al 39
Tel, 2 0 0 H.- BARCELONA,

BLENORRAGIA

(PURGACIONES)

ea todas., manifestaciones, uretritis, ',ru ga! it is, nra
riatilis, gota nustisiel, ele " por crónicas y rabeldia %Al) sean, se CUMA pronto y radicalmente con Ins

nniocns.

i(s9441+14.644.+44,11•4144444,9,1-i

Cachete del Doctor Doleré

que depuran la Migre y les Iminaree, comunican
la Orilla alls propiedades antisépt I ad y mirrobicida,
sus admirables resultados se experimentan a las pi,:
meras ( omas. la mejnria prosigue hasta til comiden,
y perfeeto restatdoeindento de lodo ml aparato ge•
'ido-urinario, curándose el ptcnente por si solo, sin
iII yecciones ni lavadas en que baya de intervenir el
medico, y.nailie so enter• de sn enfermedad. basta
tenue nau caja para convencerse de ello.
Agente «duele. HIJO ne Joile l'.tut. Y Risas,

S. •ei C., Mancada, 21.- Venta 5 eta'. f
SIGALL /tiembla de lis Flores, '14; FARAAC/A GR.
...T. princesa, 7, e principaieli farmacia. de Espasa. Portugal y Américas.

ón

LA HERNIA
Curada per 50 ptes.

RESTAURA NT

mulancant el nou o PERFECT"

Plaga de Catalunya, núm. 7 :-: Telèfon 3096 A.
El local inda elegant i aristocràtic de Barcelona

Saló de Te, de cinc a vuit de la tarda
SALO DE BANQUETS
•• Servei especial sortida de teatres. Orquestriua de cinc de la tarda a les tres de la atadas&
•
Sucursal del Restaurant Catalunya

AqUe" StilaWIS1

el*
tic aparen eleatIelw".
embenal amerIeli
que s'emmoUla al cos cona un guant. MI es rearma AM
detectes
deis
misten/es
frenreeme.
euperaill-loo
ell
QUIMIL
ti.
1.
I en eta resultan; postilla de canteada I rara«)
i modltal
de l'hernia oreneadura). 5 .000 Pe nales es re galen • efetlir
ill
%
mredra el enntrarl. No compren cap aloa mana d'emboca Id.
heecuer sosia apana veure 1 almiar aguan ineravellOt aparen. MIDO eretann m
I tis 367. Capa Pauto. Carear ARO% 14 Maui a resslasia de Is Nealla•.,
Sr inolles,

MAISON-DOREE
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Avui, diumenge, tarda i
ball de societat per la banda
Venus Sport, dirigida pel senyor Ponsä. Estrenes: Tango
"Becas". marxa "Rosa de Rifle,
gria". Java "París". — Diseabte, din 9, segon ball de mäsca,res.

a04.0.444444401..PE44.***

:I
nwat•EsTnisi t 5I'SF7 •-• sus' DE REVNIO DE F13111.1E . DISTING1DES El
011
a
1.
linrant armemos lin - es es clespatien ila
il
Matinal
1 1 111. dinMenee, litial
sis. Tarda, primera, a DI
„,, butarisr, numerada Pe7 ll la $ eseid espeeial de les
m'imanan( pelll- 4
Yo des qualits de quatre; 5 000115, espreial. a /05 sis. E. trena de r la
ma giallea CO' a
52 ssia Cae mwitenygs (exem,dra 1 , drama ((iran 6 1,111 5 01 1 :
Darrera
creaetil del ...
11
.
.
1ex01
,
14
1111 niSi111, de enlossal exIt Un frac por e das
Vinilo la tova cartera: de m
es Hay, I la divertida elida Vida
artisharl
ta C
a sinDatis
.
ill
multa
broa.
m Nit, a dos (liarlas deM',u au gnient de in ogranta amb la preciosa
m
El
U
comedia La Java, de sentim e ntal arunnient.
lt p0 5111. (pum,. in,ripernlito prog rama amb diles formoses estrenes: Anea amb II
iepaatile,
I.,„
r comal. amb ele liadrecots, drama ~sisa: Ll m e rac per ala s,pecisr
cuita
drama (Gran
•
ri, i itiarlt, I 1 e5; Cor mur/tensas,
moacrn empoperador, de gratis tlilles.
•
FI

▪

27

Nit, el mateix programa.

r+11444414.04.444".44444"--

e uirn. u i

Venus Sport - Palace Ball

SATGER RAPID, cómica.

CONESA
ree444.4.0+04•••••••••44444.
MARIA

fg
El
p!

ROM 1 •

Teatre de FOrfeó Gracienc

Exclusiva de Revenda
(S' A.)

Tigre,

El millor saló
El millor programa

IN

1eee4N4144141~14444114~ n

• OEPILATORI (actiu I InefensIu): e. - POLVOS (molt

Exitäs n Irk Z•lcbrrs clowns
RICO i ALEX
Els famosos i ovacionats
gimnast es

r•e•ala•••131111EDxszlIDIMB RIND1113•311111•1111•131113
bt
ARISTOCTIATIC KuRSAAL TEMPLE olt LA L
EIRIERACRPIA
TOA g,
e
SALO -

t

d'HORLINE (tintura preeressIve per als cabello

bl anca): O.

DelA,
LOS AMANTES DE TERUEL
M. HAMLET
, A.9.›..,.e.e.444444444444.04+e

Dilluns. tarda, Marina. Nit: 1
Doña Francisguita

PRODUCTES FIORLINE:

MARY WIEDEN

n
C••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••ii
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Ati lli dinmenge, Mcda
dos quarts de eine. i ...1
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Companyia oficial del
Teatre Espanyol, de Madrid
Prinier actor:
nicARD CALVO
Primera actrin:
EM PAR MARTE
Un ante primer actor:
EMILI PORTES

Er
r

ti

DIVERSOS —

MARIA CONESA
Formós repertori. Espión.
dida presentaoló.

Teatre Barcelona

per les senyores Viladoms
Lluró i senyors Caballé, Moren i Rabaza

Companyia de Comedieta

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou

artist a

e

TEATRE POLIORAMA

ae.3nnereweetauseinezzoteeen3eetterelaPranr.

•

444444.04444444444+114440.4.134441444•44444•444444-.

erreere444444444444•444fte•

lloguer

e.

Sa

•, Avul, filomena, .,.rograma harrii' !aire, A les on, , do la larda:
' 1. 19 gran ol, . d'immillorabls
apretarle, en
Dresentarld I g,,
)tles ame:, 1. i.i. iiimie.,
! El naufragi del saiscll "Aurora"
111. SALLIM
ol: j0e 5 .l. , ,,,,,,-;
am b 111,115
t
111. La murga deis bes ¿eta
I El ball del Turururut
. .
--- _
Taquilla oberta des tle les onse
del mal:

.44144•411+114444.044+0E+0.4.

CUIRASSADA

Gran partit per a vui, a les
3'15 tarda, entre el potent equip
de València
LLEVANT F. S.
i el
F. C. MARTINENO
al camp d'aquest darrer, Sant
Martí, carrer de la Indústria.
Per entrar els socis al camp cal
el rebut del corrent mol.

Els divertits i aclamats
sombristes

1

MARUXA

Astil. diumenge, matinal d'II
a I. Estrena de la vuitena jornada de Els ~ta p ie de Paria,
El mayor X, Escolti, Centre),
Vigilen la vostra cartera. Nit,
estrena de la primera jornada
de Les dues òrfenes.

1 Dillinis. dimatis 1 illmeeres, no Si
113 , ,A Pi, ii. ellj,l1S,
EL CONDE Da MONTECRISTO

terror Ort Pi, el
'rITELL.(tt:[ J. Amplie

Nit. programa escollidIsiin

FUTtiOL

Ronda de Sant Antoni, 82 1 84;

SALA EMPORDANESA

DESAMOR

Excelsior

COL1SEUM

Frederic Caballé

Urtuem fofa mena d'onaracions bancarias

Diana - Argentina

n,1144414444.0.11~6.

TOURNEE

Avui. diumenge, tarda, a
dos quarts de (matra. tuncid especial. Dues obres.
cine actes:
PEPE EL SERENO

Camp Geheta
Per entrades i !milites al
camp de joc avui, dia del partit.

D'ANGOLYS

.444+evete+0,44444444+9".
...

Ramon Peña

GRACIA-ATLETIO

Sucede de la simpätica ba
Harina

arios.

.-4,444

Gran companyia de sarsuela i opereta, primer actor i
director

Avui, diumenge, dia 3, a les
3'10 tarda:
U. E. DE SA1118-1AUDELL
Camp liaid
TERRASSA.BADALONA
Camp Terrasse

AMOR DE MADRE
i
. I el grandid : drama hIstOrle.
(mal . , r.'1,,
CUZMAN EL BUENO
r
..r. /eeraiiiit del Prilllee rotor nenyOe
ii Rojas). -NII. 3 II , (1113115 de den ,
el invertir dilalre.
.,
DEL VELO BAJA
. i el ran'.' I lt ‚‚tu en 'irre actes, 9
Mi Fa:a Indebida,
EL PAN DE PIEDRA

Ion

oepo**4444444444~~44
t
I TEATRE TIVOLI

FUTBOL
Camplonat de Catalana

, seeesseltere4/41141144.114.1144es

•

e

Localitats preferente
per a tota mena d'espectaeles
Ronda de la Universitat, U.
Telefon núm. ( 670 A.

.1. Avni, illeuren,e, tarda, a los qua., lre. Pro grama manstre. Dos tirames. dos. L'Interrnsant drama en

RODO

ESPORTS 7

Aviii. diumenge. Sastre I herol, Charlot Presidan, El cavaIce enigmàtic, Cope de punys I
oracions, Els misteris de París,
8 tom.

x.....--.

Tres boros de Halla froldillila.
__-Demà. tarda. El vidu trist.
Nit. Els quatre amics d'En Ro46. Aviat. estrena de l'especiaele en tres artes i non cilindros,
d'En i Torres: Una vegacla era un pastor...
Ec despatxa a compladuria.

Aval, diumenge, ßessid matinal d'II
a I, amb estrenes: La Loupleti,
V I tlarrera: La lloPat Viene l ' a
Tar--viar:MI;ActuloUnversa.
da: La Illa del terror. MI: II podar de la mentido. Demti.
naciste, primoep &s'alotar; II milicia fantasma.

Avui, (hura-tengo, tres sessions extraordinarias, a 2
quarts de quatre. sessió dedicada als nens pels clowns
RICO 1 Al- EX
i el cilindro tratraccions
D'Ang,nlys. Mary
Wieden, Mazzolas. Johannys. A les sis i a les den de
la nit. projecrió de notables
Exil deis joves
malabaristas

Tealre Cernir
o
c " nre'ji,:ci;

GATEZ-HAARA.

Ilsynee—Tipinerla, 21,1,11111IL
- -

ELDORADO

*444-terits•-44%,mellste~.1+.

ORQUESTRINÄ

1 Monumental - Pedrá
Walkyria

Ooliseu de varietats

,;44444,444460-044"04404444-;

Nit. la comedia en tres artes,
de gran broma. de l'Esealer:
ELS QUATRE AMICS D'EN

4444

$is

os de partir assünflite enteDama, tot estrenes, entre el
L'hom» de tanta, per
segona 1 dIttiai
ten; Eljornada i antes de gran bitt.
—Pròximament, Las 4v40
fina.

4.44.o.e65444hee444****444+,

444444.44.4~4444~114'

tarta. a le. cine.
nema, Mine
EL PAPE PEDAÇ
NII:
LA FAMOSA CONDIVO

Pridagonista, En J. Montero.

Indicador general d'autórnnibus i altres
vellicles de transport públic de pasmtgers a tot Catalunya

.

LA FATOSA CONDICID
Sa lIOVA raintelia
MI,
It'S
en tre c ärtrn. lo Pnol-,Are,al I
Pormsarh. do cruel da ('rt,
LA FAMOSA CONDICIO

MOSSEN JANOT

DE

1i+11444144.11444 11.4~

vug, dinmener. tarda. a les 4:
MALA LUIR'',

Avui, diumenge. a doS quarts
t Je quatre. Pren imputar. La fa_
rnnsa rnndalla d'En Folch i
Torres:
LA VENTAFOCS
A dos unarts (le sis. La celebre
obra del ineslre Angel Guimora.

ESPEREU
- a oMMA _

BERGES

•rs, broma contenta;

nreverereers-threreertre-enrire

i

Gran Teatre Esnanyol

Telefon 3500 A

UNICA AL MON QUE TE MUNTAT EL NEGOCI
EN AQUESTA FORMA

Avui, diumenge, tarda, e
dos quarts de quatre. Dolossal programa. Cinc actos,
cinc. 1, La revista de més
exit de Pany, Nuevo mundo; 2. El dictador, per Bo_
lors Rosel, Sanz Zabarta,
1 Artelli. Nit. a les deu: L'&xit del mestre Minan, El
dictador, pels eminents
i,, ~Mires Llu7sa Vela, Sagi. Barba, Arteill. Dilluns, tarda. colossal vermut. Qua, Ire ;retes, guatee. La doga.
e
.i- resa i Nuevo mundo. — Dimecres, estrena de la sarsuela on tres artes, El cazador de tigres.

Carnaval Aurigemmo

Teatre Català Romea

DE TOTES LES FORTUNT-_:.:S

Clompanyla Gibar!

Per al dia 9 de febrer, primer
de la serie

A t...'AfeAST
0

•Menl, Mantente, mamó matinal trt t
•• I: tarda I MI. Mana programes.
La Intereamant tomen' La llegan
lee Mates eturnaptes 1/1/114 DIN
toral Anea ~O »mate anda ola
Iladregotal; I vallen& Jornada de
la calmosa! pellictala IN alistarle
es Paria. somas la Immortal obre
del grata E. 8u4. A la ne/Pld de la
nit, estrena de la gran pedlruille
primera Jornada, LA* duo erina,
reprrenalant part de la cesa, a
veu »Mural, la senyorela l'anadee.

TEATRE APOLO

'Teatre Novetats

SANTPERE -

Gran Teatre Catatal I
Gran Cinema Bohémia

N 79
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L'ORTOPEDIA MODERNA
All de B. Caecasona

MAGATZEMS

ImemiANs

as

Taller 1 despiste: ElICUDELLERS BLANOS, 5.—Telifon 332C A.

r•

AN
511

Braguers reguladors per a la retenciä absoluta de la trencadora
CLISSES :-:11111-00fILLI 111581111L-310111•1 1111111li
Coles ortopèdiques per tusar o carrete les desviacions de l'esquena

GRAN EXPOSICIO

7tleirr..et Regislreida, •

de 50 saya de prictioa oda la millar garaalla

Más

DEPOSITO DE FORNITURAS PARA RELOJES

D'ARTICLES A PROS DE RECLAM

U

IINOMES PER PM DIES!!

if

FABRIC4iiiijinh1AyPLATERIA
»ENRIQUE CORTADA

E
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que
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cluir
es
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TEMPLARIOS _ 15-RK

1.

Mis

ball

g uTILES Y HERRAMIENTAS DE PREEISIMIETc- A

13re
Bitt

1•11mn

La Mutual Agricola
de Propietaris

Vegeu els nostres aparadors/

En

boi

S. A.

per a

que interessa eis Comerciants, Fondistes, Réstaurants,
Asils, Col-legas i el públic en general

gol
eta

Eis acreditats rnagatzems

gel
del

La Immortal Girona

rar

L'EXTRAOCIO DE LATRINES
roben avisos
CENTRAL
Carrer do Sepúlveda, 177,
pral., primera: leléfon 3648 A.
Es

I CALCATS SI MON

E. ven. neo motlus de ielut.
l'HOTEL RESTAURANT. E. donaran tote mena d'Informes.
Preu dos °ente mll frenos. Abs-.
tenle-se d'Intermediario. Es' crlure, Paul Pap ó., 15, J'yen»

• Liquido a la hibrica mateix les mostres
calçats amb tares que no podem

Iliurar als comerciants
E

PREUS

SUCURSALS

Passeig de Sant Joan, 95, paf.
Telefon 2037 G.
Coello, 169. Telefon 3025 G.
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a.
2'1)3 pts. corte de 3 M.
Llenes angles ee , 100 ceo
150 • m.
a:
cm
eitttn, zote,
•:13'00
Flamea.' dc llana. matrimord. .
540
a:
Innoves Crolse. monis
8'50
came ra
a:
. a:
le
ramera.
"
14
grandissmies . .
Un verltable eleven:ab en oineres de punt.
Ui ha 'Meces uncieses a 0'50 pts.
IVOCASIO, GENERES CLANES, ESPECtALITAT EN 1../..ENÇOLEt

Rl61111T NUERA

v idrieres d'art r Esmaltats airad so •
bei vides 1 erlstall : Vidret I crisBaldoses. beltalla plano l corbata
doseles, gravats, btselats I miran*
Cattaneva, 92, entre Corta I SePUIredi
11111eCiLONA
TELt1. 0:4 0343 A

(darrera el Paro)

Camil Grau Garcia
participa a tols els seus clients i amics el trasHat del seu domicili i despatx a la Ronda de

Te;éf. 4443 A. I,:
la Un:rersltd, 6, primer, semi.
aaaaaanammanaaaaaaaaaaaaaaanamazaas

APDPLEJIA(Feridurtfi
—PARAL1515-ej
Angina de patee. Vejes preso aaaaa y
duda enfermedades oir ¡lobeas por la aiterleesolerosle e Elperten•160
14 alma de un modo perlecto y radical y
evitan por completo tornando

—3-RUOL

1

LA TOS

FASTIIIE S fiel Dr. eón tan liras 1 segurs els
Cedes d'equeslas pastliles. eue a les primores prosas se
rent ia un alleulament quesorprän) anima 1 galrebe sempre
desiparelx la ics per ccmplet en acabar la primera capsa. 1
1
o snfocacló, que usin
Els gue Erige
els M'ETS JZOTATS o el CIGARRETS ANTIASMAT1CS
te] o atelx tutor, gue calmen de seguida els atacs 1 de
n11 ptruuten c orne traagull.-Demansu prospectes

TABLETES

GABA

ASMA

reirescants, desinteusunta,

sobrases contra la TOS

I afervona de la

1, 4, 5 fetrer

Los síntomas precursores de ratas enfermedades: dolores de cabrea, rampa o calambres, zumbidos de oídos, falla de tacto. hormigueos, venidos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de
definir, perdiarz., de la menofill, irritabilidad de
eardcter, congesivnts. hemorragias, varices,
dolores en la espalda. deb.ldad, e , c . , 0tEall'arc*
ten ton rapidez usando Ruel. Es recomendado
por eminencias mediara de varios paises; suprime
el peligro de ser vicaria de una muerte reoentinn.
no per:odies nunca por prolongado qt.ie $ea tu
uso: sus resultados prodigiosos se manifiestan a
las primeras dosis. continuando fa mejoría has t a el
Mal testablecumento's logrindose con el ?Mimo
tina esiSteneia larga con una salud envidiable.
VCSITA Inedia. Rambla Flores. 14, Barcelona.
y principales larmatia. de Espuria. Portugal y
Asterias.

S ou PATEIXIN T O
L
E
gue 210111, que prenguin les renomenades)
creplca
per ferta

Sea llenitos:1% consoryletn•
Ches les co toreu Prenent
denü c nzlancia

BERLITZ
'

Noves clase« d'anees, trances, alemany
r mes: r5 pessetes
3 meses: 40 pe:saetea

st
el
cl
Ci

BRUCH, 68 i
TELEFON 153I-S. P.
llores e despatx: de 9 a 1 i de 3 a 7

(OFICINA TrilIC• 1311368GUIVANCE8)

MIRBISISIMEISIRRAIRRIIMPI
-- Aneo a l'estrenar ner
medre un Idioma!
yac!
-- I cOm?
Anan a l'Academia

nofa

AUTOMOBILS
lago

1111111111111111

SOCIETE GENERALE

CAMIONS

Perus espeelate baratIssbni per
a dues o me persones de la rria•
lelas familia I re ,'
dePendeall
dintel
Llteens particular@
TRADUCCIONO

de Banque pour l'Etranger et les Colonies

OPEL

Pelayo, 58. — Tel. 3303 A.
Odelnee: 8 mil 5 10 rUt.

a
le

Sucursal

unglingumnium

de Barcelona

Plaça de Catalunya. 20

Agente:

2111ine

Un an Comercial Españo-

LA CATALANA

264.10557
429.18186
884.12947
6.600,535*89
2.812,59635
16262.32837

1872
1882
4892
1902
1912
4922

Reserva de ris-

Sinistree

cos en cure

291.70782

Autoritzat per la inspecció frAssegurances en 26

orlan Clavero

ex-oficial muntador de la PhlUpes, de Frankfurt.
EflOkrrOO S, quioso EI. 1101.,

Rambla dele Estudie,
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LA MAQUINA 10A
11L. P ICIN
'A. LA PICTITA INDUSTRIA e

s po s
y '1.1"1"W .

E

las Píldoras de BRANDRETtL. puri fi can la sangre,
nctivan la digestion y limpian el estomago y los
intestinos. Estimulan el ligado y animan del
Yealra• al reme
sistema la bilis y denlas secreciones viciadas.
• las alaa • mes so
le pealan aliene e,
Es une medicina que regula, purifica y fortalece
la base
el sistema
Lomea lb". aemas PM"
..
Pa. I• aamea•meta, vahee...•
Debe e* ['Imago, Indgestlen likayepi Mal NI Negada Iettrlda, y be
eireereeglen que dominan de la impa rtes ce la mugre, neo neme igual.
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL 5(151)0 ENTERO.

egeparaote garantida de tete mena de planos automidlos
1 electrice.

de Juny de 1923

111$11141104113141111NNINK 410I » I "

...pm.

Brandreth

Curan el Estrenimiento Cninica

muatusemeamignamataiummama•• nnmuimarismomamegi
3
:

Cuando Quiera Vd. Píldoras,
tome las de
Puramente Vegetales.
Siempre Eficaces.

sCLASICO

55.020'13
291,45758
011,810'14
809,16786
1.383.191'37
2.000,000'00

533,51196
937.532'11
5.955,412'65

EARCELONA: GIRONA, 112
N
.......- .MADRID: PRIM, 2
OHNSIOUNIVOISIMIROMISOW1111911••••rn

egmt,141.44

FAadede 1743.

Reserves estatuario i per a
eventualitats

83.53496
146,275'85

128.26404
125,32262
310.86426
469.14841
1.161,798.61
8 661.55366

1

.0a<N411 541,

PAPER DE
FWVIAR

Situar:16 I debenroUlament de la Companyla

1ndemnit za le

d'operations ü Banca ü ROM
0AlXES DE L I_OGUER
Tela noea

la, A. A.—Rambla de liante
II1Önloa, 7, pelmsr—Oaratge, Bruoh, 166

1617,4313RA 4 CES CONTRA INCENDIS I EXPLOSIONS DE TOTES CLASSES
Cdrtfa Pèrdua de Lloguere, Riscos Locatiu de Recursos i de Paralització de freball a cauea d'incendi
Fundada en 1885
INSCRITA EN EL REGISTRE DEL MINISTERT DE FOMENT
CromloIllada • BARCELONA -Ramb!a de Catalunya, 15 I Corte Catalan..,
Capital bullesen: Pesadas 5.000,000-Cap ltal deeemboreat: Pessetes 2.000,000.—Reserva Es. tatukrla: Pessetes 1.00,000
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Detall d'alguns deis articles

Carrelera de Sane, 135, primer, segona.
:

re
a
te

a fi

Francesc Giner, 56, tenda

LLULL, 21

tarea

ec
(10

de preus
Grans rebaixes
de temporada
com

(Gràcia).,

DE SALDO

el

des del 25 de gener al 29 de febrer concediran

Carretera de l'Hospitalet (dipesas). Telèfon 529 H.

• Gare.—PERPIONAN.

P°

j

•

COSES EE LUXE'
per a cuarenta I bateles. inflo Case Bis RGuts, correr
'da Sala Paz. 33
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