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1;111T D'ENSEBAR MIMES
Avui, en mig del corrent internacional que s'eixampla, la
coneixe nea de diversos idiomes per un mateix individu es una
besessitat social. Per alee veiem que el nombre d'homes poliglotes augmenta, i que les Acadèmies Berlitz i altres de sirnivs fan el primer diner.
En el temps antic, noma eren uns quants privilegiats de la
fortuna els qui posseïen diferents idiomes alhora. Per cert que,
fespectuosos com som nosaltres amb la veritat histórica, farem
constar ací que Felip IV, rei de les Espanyes i molt popular a
Cataiu nya , era una notabilitat en això de saber moltes llenos. No solament sabia el llati, 'lengua morta, per?) no enterada, i les principals llengües mundials, sinó que havia après les
clverses llengües que eren parlades en els seus dominis, entre
quals s'hi comptava la llengua catalana, que el monarca paro i entenia força bé, segons ell mateix explica en un deis seus
grita.
El poliglotisme, que abans era un privilegi dels savia. dels
!jos i dels potentats, ha entrat després de ple en les classes meetrals i obreres. I trobem actualment modestos tenedors de llibrea, viatjans de comen i fins treballadors del moll, que pos icen tres o quatre idiomes, a més del propi.
L'extensió del poliglotisme ha influït en el perfeccionament
l'art d'ensenyar idiomes. Les Acadèmies poliglotes han este, són encara, un èxit. Per?, en els temps d'ara s'endú la pala& en aquest art el que podriem anomenar mètode indirecte, o
igui aquell que aprofita l'ensenyament d'altres =tejes per
aprendre una llengua determinada mitjançant l'adopció d'alesta com a llen gua docent.
De l'eficàcia d'aquest mètode en tenim un exemple a Cata-a, on la gran majoria de la gent del país que sap l'idioma
spanyol, l'ha après al collegi de primeres Iletres, tot confegint
els sillabaris o aprenent les quatre regles fonamentals de
äritmetica. Parlant en espanyol el mestre i fent-hi parlar els
lenes, aquests aprenen la llengua espanyola, gairebé sense
donar - se'n, i sense que els costi cap diner.
Segons leŠ teories del senyor Sala, les Escoles de la Manconunitat de Catalunya, i especialment l'Escota del Treball, haulen de servir també per a l'aplicació del mètode indirecte en
ensenyament dels idiomes.
Alguns pedagoga voten trobar inconvenients en aquest
Ce. Diuen que fa més lent i menys perfecte l'ensenyament de les
materies ensenyades. Creuen que la missió d'una Escola o d'una
riasse que no sigui d'idiomes no està en l'ensenyament d'aquests.
Sostenen que quan s'ensenya, per exemple, l'ofici de fuster, cal
preocupar-se de l'art de la fusteria, i no pas del poliglotisme, i
que quan es tracta de fer anar ben 'lis el ribot i de treure encemalla ben llargs, cal concentrar l'atenció en la feina técnica, deirant per a dances especials, si convé, l'ensenyament dels idiomes.
Alee, no obstant, la prbctica fa molt discutibles les afirmacions anteriors. El senyor Sala ha declarat que sap una pila
de casos, entre els quals n'hi ha un de Mèxic, que demostren
positiu del mètode indirecte en l'art d'ensenyar idiomes.

a Política
POLITICA I ECONOM1 4
'El Sol", de Madrid. en la secció
-Temas regionales", comenta el
rtkit dels viticultors llevantins de

umituir-se en organiteació. I diu:
'Desde que desaparecieron las viejas
apnizaciones políticas y el centralisaD sufrió un golpe de muerte, los eleretes industriales y los productores
elaSoles laboran por el progreso de
in inbstrias y por el desarrollo de la
'Aducción nacional."
Seria interessant que "El Sol" emnuntis una enquesta entre els coMeiants i industrial: de Catalunya.
• ••

AlUNTAMENTS DESTITUITS
estat destituit rA juntament de
En Is reunió extraordinaria celebrai: I si efecte, el delegas gozernatits
Terasso feu constar que la dcstihavia estat acordada per haver
dentincies indicant que alguns
tiors passaven de l'edat i altrcs ercn

zslfab:ts.
També ha estat destiluit l'Ajuntament

atención sobre la impertinencia de
ciertos entusiasmos.
El hecho de que se reconozca la
supremacía de la autoridad eclesiàstica
espartola en Tänger y de que se admita un funcionario espaiiol en la
Aduana, no varía el caràcter del Estatuto que consolida y clavetea, por decirlo así, la superioridad francesa sobre la ciudad y su puerto."

Full de dietari ARTUR MEYER
MES M'ESTIMO L'OLOR
DE PETROLI

Les nene generacione a les guate,
immerescudament, encara tinc cl gust
de pertanyer, no saben gairebé que vol
dir un "panamà". Naturalment, jo he
passat molt de temes ignorant-ho. Avui
en tinc una idea, si no exacta, almenys
vivida i pintoresca. He Ilegit "Leurs
figures", de Maurice Barré % i be vist
desfilar Sets els homes que intervingueren en aquell escàndol
financie,' que va sargir a França al
voltant de l'empresa del Canal de Panamä.
Aguce gran negoci brut él el prototipus; per anee el seu nom ha fet tanta
fortuna. Però a tot arreu hi ha Penareis, unes vegades tan enormes cota
el de la Franca fi de segle: altres,
mis.
Ara sembla que els Estats Units
n'han trobat un, el Seu. Un Panami
de petroli. Ja deia un humorista, alesllores dc la Conferencia de Genova,
que la política internacional feia pudor
de petroli.
La internacional i la nacional tenle
als Estats Units. Uns terrenys petrolífers dels adscrits al ministeri de la
Marina sota el nom de "reserves navals". i en qualitat d'inalienables, foren transferits al ministeri de l'Interior. el qual els ha concede a una Societat privada. Aquest es. en substencia, el nus de l'embrolla. lii ballen
ministres, es dar; entre ells mistar
Mac Advo, gendrc de miste,' Wilson i
presumpte candidat del partit en les
vinents eleccions presidencials.
Sembla, pels detalls que van trametent els corresponsal*, que es tracta
d'una combinació en gran escala com
pertoca a la nació mis torta i mes
rica del món. Mister Mac Advo, per
exemple, cobrava 150.000 delate a l'any
d'una Societat petrolífera. En diu que
els cobrava com a advocat i :tomes
quan no era secretari d'Estat per la
Marina, is a dir, ministre. Tant-se-val.
Hi ha certs honoraria que es fan recordar encara que no es cobrin.
Sí, sf. Una cosa gran, una cosa de
poble ric, de poble pletbrie. No es que
ens hi entusiasmem. No. Pero un han:
esta tip de respirar les menyspreables
emanacions pútrides de les nostres latituds—el petit "tarugo", la petita combinad& la minúscula aixeta clandestina, la patita prevaricad?, ombrIvola.
els deu cintims per quilo de carn, "faci
el favor de duplicar aquest compte
d'escombres, i la meitat per a mi i la
meitat per a 'esté", etc., etc.
Almenys en una bretolada a base

COM I TE APROVAT
Ha esta" asprozat, per Reial ordre,
el Comitè de l'Exposició nomenat per
l'Ajuntanient governatiu de Barcelona.
NOVA PUBLICACIO
Salude n l'aparició d'una revista
gnus:esta l artístico-literetria amb el nom

de "Ginesta".
Benvinguda.
DIMISSIONS A FIGUERES
A conseqiieucia d'haver estas nomenat el senyor han Montaos delegas
de la Mancomunitat de la Boblioteca
Popular de Eiguercs, s'assegura que
han dinsitit la quasi lotalitat dels senyors que formaven la /unta del Patronas de la pròpia Biblioteca.

Volimoll.

Sembla que el cas d'aquest Ajuntamu ro sera únic al partit judicial de
L'ESTATUT DE TANGER
diaris francesas publiquen les
cates crema*: entre el senyor
president del Comen de França,
ti senyor Quiñones de León, ambain'I or d'Espanya, sobre l'aplicació de
'E statut de Tanger.
Les concessions per part del Govern
So, ; de les quals tant Aso parlas
egetts dies, ,tón aquestes:
Es m enté la supremacia del prelat
lo nyol; les llistes dels protegits esa Tängc7 seran revisades amb
eri: de benvolença; un "interventor
figuraris dins el personal de
trenes xerifianes de Tanger; seran
"Mato els indígenes originaris de
tilu espanyola, a la simple demanda
d'iteuel d'Espanya; es "parlard" de
r
elotació de l'electricitat, i el matriz
! m'a amb referhicia als camino que
44eieett a Ceuta i a Melilla...
corresponsal, a Madrid, del "Dio' de B arcelona" comenta les donen-

DE GRECIA

Cafandaris desment que
abdiqui el Regent i que es
temin desordres

Atenes, I6.—E1 president del
Consell de Ministres, senyor Cafandaris, contestant una qüestió que li havia estat plantejada en l'Assemblea nacional,
ha desmentit categòricament el
rumor que ha circulat, segons
el qual havia abdicat el Regent.
Afegi que la situació es desenrotlia normalment i que tote
els rumore referente a l'ordre
públic manquen en absolut de
fonament.
L'ordre públic, digué, no es,
iä menaeat en cap lloc i el Govern, altrament, es troba en
condicions de fer fracassar to.
ta temptativa que es fui en
aquest sentit.—Ravas.
tiltt soncessions amb els segiems fer- UNA PROPOSICIO PER ALS
ien
REFERENDUMS
.51 treta de pequero& ~Ce Que
Atenes,, 16.—En l'Assemblea
teuentan gran cosa, por In que Nacional l'ex-ministre senyor
h rigidez del texto primitivo, y hfichalacopulos ha propoaat que
con esto no quiere el cronista es reálitzin dos referéndums en
eciar el esfuerzo, digno de elo- el termo de quin« dies, el prirealizado por el Gobierno esealsol, mer relatiu a le Dinas« 1 el
km de sinceridad y nada segon sobre el rflgim que ha de
dieta et deber de llamar la governar.—Eavaa.

El periodista reaccionari Artur Meyer misia d'una manera
estudiada, portava una flor al

tran, unes grans patanes blanquea i vuitcentistes i se'l VOia
molt sovint al boulevard. Era
un d'aquella hornee que nomd.s
Pol produir Paris o Londres,
es dir, uWambient quo a torea
d'ésser civilitzat permeti tots

ele jocs, totes les filigranes
totes les fantasies. Meyer, a
mds a :tia. era jueu, un jueu
do França i de la Fren ga mes
tradicionalista, mes reaccionàna i mes conservadora. Aquest
aiguabarreig, mantingut i portat a pols durant 80 anys, havia de produje una impressió
torbadora de complexitat, i a
ala?) es deuen, segurament, els
ataca que Meyer robé de malta

d'enormes jaciments petrolífers hi ha
una crta grandesa. I. fet i fet, l'olor

petroli és mes agradable que la de
les castres combinacions político-financierre que adés i ara empastifen l'aire
d'una olor que em guardaré prou d'anotnnar.
Carlee Soldevila

LA TOMSA DE TUT-ANHK.
AMEN -:- LES DIFIOULTA1'8
POSADES PEL GOVERN «HP01 FAN SUSPENDRE ELS
TREBALLS
Un comunicat de Illr. Howard
Carter
Londres, 16.-31r. Howard
Carter ha publicat el següent
comunicat:
conseqüència de les restriccions impossibles irnposades pel ministre d'Obres Públiques d'El Caire i la manca de
cortesia d'aquest, tots els meus
collaboradors han decidit de no
prosseguir les investigacions
cientlfiques relatives al deseobriment de la tomba de TutAnk-Amen. Em trobo, dones,
en l'obligacid d'anunciar que
després de la visita dels pedodistes, de les deu a migdia,
cripta serä mancada i els treballs cessaran."
NICOLA ACCEPTA ESSER ENCASELLAT
Roma, 16. — El senyor de
Nicola ha telegrafiat al senyor
Mussolini dient que aceepta esser incide en la Biela

de can-

didats addictes al Govern. —

Llaves.
EL DUC DELS ABRUZZOS,
CON DECORAT
Roma, 16. — El Duc dele
Abruzzos ha rebut la mes alta
recompensa militar italiana pel
papen que desenrolllä durant la
guerra salvant rexercit serbi.—
Hayas.
HA ESTAT OBERTA LA INSTRUCCIO DB LA CAUSA RELATIVA A LA BEATIFICACIO DE

PIUS X

Roma, 16.—Segons 1 perlbdie "II Blessagero", ablr va da.

ser obert amb tota solemnitat,
1 de conformitat al ritus esta-

blert, la instrucció de la causa
relativa • la beatificació de
Plus X.

L'acta ton presida, pel cardenal Larontainos-41~,

esperits deliberadament simplistes, com es ara !t'atinas.
Mayor, com lentes altres persones de la seva rasa — cosa
el periodista alemany Georg
Bernard, per exemple — comeneis a la Borsa. Una vegada
trobat els diners per fundar "Le Gaulois", es Canea en
camp
intensament biològic,
el
balzaquiä, dee periodismo parisenc. Comerla/ escrivint la
secei6 dels Ecos del famas diari. Escrivint? No ho si. Es un
misten i saber si Artur Meyer
va escriure mai res. No vull
pas dir que a la seva joventut
no hagués escrit algun article.
El que es pot afirmar, encara
que sigui una indiscreció cone,
gudfssima a París, es que el
Meyer conegut amb un nom i
amb una posició brillant, no va
escriure mai ni una raUlla, 1,
naturalment, ni un llibre. Meyer donava la signatura i si
convenia donase l'orientació o
si voleo les idees de l'article.
Meyer era un periodista massa
bo, massa important per ha'
ver d'eseriure. La majoria deis
artidtos i del Ilibres de Meyer
estan escrita pe!_ elche!, uq
periodista conegut, que avui no
sé que s'ha fet. Els darrers ar(Mies del director del "Gaubis" els ha escrit Rene Lara,
antic redactor del "Figaro", a
la secció de política internado-,
nal que signava René d'Aral.
Meyer va començar en el bonapartisme. Successivament va
pastar pel boulangismo i després pel monarquierne. Abans
de la guerra Meyer era un tebric de la monarquia. Se separà
del boulangisme perquè aquest
moviment, si bé era un moviment reaccionari, eslava, com
tothom cap, dirigit per gent
d'esquerra. De manera que Meyer no es mogue mai del jardi
dels reaccionaria franceses.
Amb això ja n'hi ha prou per
saber quina fou la caracteristica de la seva obra.
La seva obra material 68 "Le
Gaulois". El "Gauloie" d'avui,
el que tothom coneix, no té res
que veure amb el diari que fundit Meyer. Meyer fundà un Wad
del tipus del "Gil Blas" que en
el seu temps va ésser e; diari mes divertit de París. El "Gil
Blas" era un diari de format
molt greu, nade qu e el del
"Temps" d'avui, amb uns grans
espais blanca i tot plegat amb
un gran to i un caracter enorme. El -Gil Blas" era un diari
parisenc de Paris. Publicava
cada dia escassament un quart
de columna de noticies de l'es..
tranger i una sisetta part de columnes de noticies de la provincia. Per ail "Gil Blas" al món
hi havia només Paris. Pastel

bagarre comunista amb vint
morts a Marsella. "Le Gauiois"
es venia a 15 céntima en el
temps que el "Figaro" es venia
a deu i Lote els altres a cinc.
El Nibre de Meyer titulat "El
que els meus silla han vist",
sorti en forma d'articles al
"Gaulois". Heu's aquí com
anunciat el primer article de la
serie: "Le Gaulois", el más
gran diari del metí, el mes reaccionad, el m69 car, publicarä
denle el primer article de M. A.
Meyer, sobre...", etc. Aquest
anunci jo din tot el que era el
diari. El format actual de l'"Acció Francesa" vol ésser com el
dels entice: diaris parisencs de
Paris, perb atad es una qüestió
dada i beneida.
Tot abre es al rovell de l'ou
de Freno, el tou enorme i suau
do Parts. Meyer, si convenia,
com tot hon trances, era l'home mes apassionat del mén, per?) bestia expressament les seves coses amb els sorolls greus
i severament delicats del violoncel. Meyer es mogué sempre
en un mdin en que l'eufemismo
coloreja te mediocritat i l'espe
sil. mata el grotesc. En el gran
món de les carcasses interessanta, Meyer feia un primer
papen. Ben encoixinat, menjant
ara un caragol, ara un espärron, regant el rostit amb el vi
va, entre duquesses horribles
espirituals, bisbes artística,
banquera jueus caritatius, pe,
riodtstes i politice, la carota de
Meyer, amb el violoncel a la mà,
anava posant eh comentara.
Quan Meyer es casis es convela( a la Religió Católica Apostblicna i Romana. Fou molt ben
rebut perque van veure de seguida quo era molt intelligent.
Es casä amb una Turenne, de

la familia del lames mariscal.
I quan Frenes llagué guanya•
la guerra. es converti al republicanismo. "Le Gaulois" es titula del dia de l'armistici: "Dieri de há defensa social i de la
reconciliació nacional". No es
bonic el Mol? Magnificl

Algú ha vingut a suposar que
Meyer era un arrivista. Arrivista? En general, aquest bornes de biología tan forte, moleste n a la gent. Meyer era un
arrivista corle lotes les persones que tenen una passió, com
teta la gent que viu. El que !Hoyen era positivament, era, davant de la vida, un geni.
Stendhal hauria vist la ingenuitat que hi ha en el fons de
la vida de Meyer, perb potser
l'hauria estimat.
Josep Pla

OPTIMISME 1 MEMA
Abans, al teatro hi havia comedies i tragedies. Quan un borne volia anar a l'espectacle
Ilegin "tragedia" en el cartell, Ja

eslava assabentat que la cosa
anida malament des de bon
principi, i que a 1.1 fi hi hauria
mort segura. Si Ilegia "comedia", sabia perfectament que
passaria tot el contrari. Més
tard els autors s'empescaren les

comedies dramàtiques, els drames i ele melodrames. I alesboros l'optimisme i el pessimisme teatral es complicaren fIns
arribar a desorientar l'espectador. Avui dia, en qüestió de teatre, l'espectador ja no pot estar
mes desconcertat.
Al costa de l'escena i de l'actor de carn i ossos. ha soda el
cinema. Al principi aquest art
especialfssim era una mena de
cosa curiosa, després es convertí en una cosa alarmant
apassionant, 'però compre pocas
solta. Derives el man ha donat
voltes i voltee, i ara el cinema
no es ja una cosa poca-solta,
sind que és una pròpia meravella, d'un interes social i artfstic que fa fpredat.
Quan el cinema era pres com
a plat de segona (aula, no valia
la pena d'encaparrar-s'hi massa. Avui dia, encara que algun
incomprensiu amb cartell do
moralista a l'esquena, i
sorrut que viu fora de temps,
diguin penjaments del cinema,
aquest art extraordinari s'ha
Imposat a tot arreu, i té potser,
1 sense potser, mes importäneta
que el teatre.
Però al cinema Ii passa una
cosa que fatalment Ii dóna
un caräcter d'art -prehistòric:
aquesta cosa és un fals sentit
optimista. Penseu una mica en
tota la literatura i en tot l'art
moderns. De Goethe ençà, un
cert sentiment tràgic, un Cert
pessimisme còsmic, viu
una quera Invisible en el fons
de lotee les conscieneies. Això
no vol dir que no se cerqui el
canté eh i fort de la vida, per?)
el Ilevat mitre, la punteta amarga, es troba fins en els autora
mes escandalosament optimistes. Aiab em guardaré prou de
dir si és bo o es dolent, si es
moral o es immoral; ara. perb,
estic segur que això es una resultant de la vida moderna, de
les coses que es passen i
'rissen particularment i collectiament. Alee es respira en la
poesia, en la novena, en el teatro. en les arts plàstiques; el
cinema està al marge. el cinema
viu content 1 enganyat, i té contente i enganyats els seus espectadors. Es d'un optimisme a

La vida cara :: Un

efecte inesperat
La qüestió dels =deis sempre ha
estat una qiicstió delicada des de
l'especialíssim punt de vista de les
mullers dels pintors i dels escultors.
Una cosa es l'art i una abra l'amor—
cert. Però a vegades les fronteres
entre l'amor a l'art i l'amor "tout
court" són surnament vagues i suraament fbcils de travessar.
Ni ha hagut en tot temps dames

hores la pena de parlar d'aqueet
punt.
Perb, des del moment que
hora confusa la gran impor• ancla artIstica del cinema, des
del moment que té «wat espectacle un valor industrial 1«
valor social de primera W0111,
val la pena que es procuri donar-11 teta la grhoia, tot l'Inten
res i tota la humanitat poses.

que s'han prestat a ter de models
dels seus mares artistes. Sembla, per& que ara n'Id ha més que mai.
Per que? No us turmenteu cercant el perquè, la vida cara en té
la culpa. Els =deis professionals
que debutaven a dos anys servint
per fer caps d'ängel i acabaren servint per fer de vella captaire, desPrimer Paris, Crónica de París, vires d'haver posat per a la virginal
Noticies de Paris... Paris, Pa- Diana i la revinguda Venus, gairebé
rís, Partei
han desapareg ut de la circulació.
El "Gil Blas" acabà essent
Sembla que a París les dones han
Caillaux
i
sembla
d'algun
de
acceptat de molt bon grat aquesta
banquer jueu alemany, però en novissima forma de cooperació maels sexis bous temps fou la rea..: trimonial. Una d'elles, en el "verlització d'una teoría. Segons el nissag e" del Saló deis Independents,
"Gil Blas", totes les coses que satisfeta de rae que aconseguia el
passen al món provenen de Pa- seis marit, va trobar un amic i Ii va
ria. El "Gil Blas" recollia ex- declarar:
—Heu vist, estimat X., "la nieclusivament el reflexe que les
coses del sisón tenen a Parts, I, va" exposició?
naturalment, les coses que PaDiuen que aquesta ingenuitat prerlo exporta. Com a teoria pesto- tenciosa ha fet dure. Potser els que
dfstica podria estar molt mds riuen no tenen tanta raó com es
malament del que está.
pensen. Ningú no podrá esbrinar
"Le Gaulois" i "Le Figaro" fina a quin punt Ea important la
han volgut dsser allb, perb avui suggestió de la Fornarina en l'obra
han perdut, molt. "Le Claulois" de Rafael, la de Violant en h de
ha estat un citar' pariseno de Tia, le de »lis en la de CourParla, també de gran format; bel, la d'Emma Dobismes en la de
amb espata 1 amb un to. "Le Corot.
Chalote era, perb, mds que peese« de Paria, un diari de
rN 1 de barri. Per a "Le Gnu- TOT El. TEXT QUE AMAYA
lela" aempre ha tingut mes im«Almete un "cambrIolage" a DESTINAT A APUESTA PAMla Piafa Vendome que un eseassinat a la Placa de la Repó- BA HA ESTAT 110181118 A LA
bita, i mona' ende Importbnola
41111131.4
Una boda aetoorides gus

bloc.

Algun empresari de cinema
pot dir-me que és el públic gel
en 16 la culpa, i que el pdblle
vol que les coses acabias be
sempre. Ale, Ja ho tan 14 jo
com tots els empresaria de cinema, perb lambe sé que al pábilo se'l modifica, se l'educa, se'l
fa anar ara cap aqui i ara cap
allá.. Per?) sis?, si, sán coses que
elan de ter amb gracia 1 de

mica en mica.

Aquestes consideracions me
les ha suggertdes un film de
Charles Ray que vaig yenes Peltre dia i que es titula "La dona
que jo estimava". Es un film
basal en una novena de no Id
qui; com a obra de cinema, com
a treball d'actor de Charles Ray,
em sembla del mitlor que ha
vial. A mes a més, en aquesta
obra no triomfa el personatga
simpätic al públic, no acaba bit.
i no hi ha dubte que el pitblie
surt una mica desillusionat. Les
dames esperen veure fsilio el xicot que interpreta Charles Ray,
i esperen inútilment; aquest
col no es felie, pelele, Iluita, 1
acaba resignant-se.
Aquest film deixant a part el
valor sentimental de l'argument.
té un valor moral superior ala
immensa majoria dele grano
films americans. Té aquest valor moral del desig d'humanitzar-se d'acostar-se a la veriLat,
de fugir de la rutina del fals
optimisme; en una_paraula. ñe

un film mis sensible case el;
altres que acostumem a reune.
A mi m'agradaria anca que el
cas d'aquest film de Charles
Ray comencés a reproduir-se.
No dubteu que això ennobliria
extraordinäriarne n t el cinema.

I no sols l'ennobliria, i Ii donar a una qualitat d'art que ésa
a l'altura del seu temps, sana
que el feria doblement suggestiu per al públic.
Encara que de moment les
nyores arrufin el nas, enears
que les noies estiguin acostumades al triomf del xioot ben
plantat i de la alcofa que li plou
desgràcia darrera de desgrlicia,
aquest afinament, acuesta humanització dels argumente del
film, els donaria l'interès de la
faula desconeguda. de l'enigma
que hi al capdavall de totes les
prova de bomba.
coses humanes.
Es dar que en el món s'ha
No es pensi túnel que a mi
fet i es l'en experiències cineuna 'nado-.
malogritfireles en un sentit m'agradaria veureen els filme
cia germànica
contrario Pere aquestes expes. Res d'aixb; he
riencies floras han tingut un nord-american
patit, desgraciadamen t , molts
cert hit en el públic alemany 1
aleman y s, amb profetos per alemanys . El verita- molts films
sentimental*
ble triomf, aquí i a tot arreu, blemas sexuals iDéu nos en
— justificadissim n1 meu en- que esgarrifen. demano la
tendre — l'han assolit els films guardi Simplement
de criteri moral 1
americano amb tot el sen opti- substituel6
artistie en els inventors de pel.
misme i la seva empenta.
licules, etr sentit que les pelI ara pasea tina cosa molt liculos siguin mds morals I más
importan': que aquest inconsques, des 'del moment que
cient optimisme del cinema, fa artfsti
deixin
d'é gser convencional, 1
que l'especlacle pelele des del fulletones ques, 1 s'acosttn nido;
punt de vista de l'art vivent, a la vernal I a la vida.
que no estigui d'acord amb el
Joeep Atarla do Amarra
sentit d'humanitat i de vernal
que ha tenir tota obra artistica
basada en la pròpia vida de
l'home. Los faules del cinema
acostumen a éster meiodrames
que acaben be. Els mitjans per LA
arribar a la fi poden posar-vos
la pell de gallina 1 els cabells de
A Brusselles hl ha la Imprecopunta, les dones es t'aran grane 316 que s'arrIberh a un secad
plorar
mentre
tips de patir i de
satlefectorl sobre la q0eatld de
duna un d'aquells films interes_ la oapaeltat de pagament
per
grane
figusanies executats
mansa.
res de la pantalla, perb les coPer altea banda, elfo arriba{
nos que plomen estän convençu- a un aoord pel que fa • lee redes que tot allb acabará be. Que laciona f01,011110103 de la zona
el noi bo es casara amb ia nota anales* amb la frena« 1 l 'Amaca; que el traidor se n'anl- lemanya no «upada. En
rä cua-baix o cue-rutllat, ele «leiste animan» ole la
meint fon pels queixals; que et
Ruin* han deontrat In Imposel•
pare perdonan ä el fill, etc., etc. bIlltat de proreoear ele ~HM
Es a dir, la vida del cinema es amb la oalleum".
la vida d'un follet6 sentimental
Von Ifeeeoh, nou embalsadas
poca-solta. I flaco-vos que sempro pasan alai. Ele senvors i les alemany a Paria, ha presenta%
senyores que van al cinema des- les cartee eredenelale a M.
un dinero,
pres de sopar, retan convençuts flerend, pronunelantprotestes
de
en si qual Ita tet
que van a veure el triomf de la bona
voluntad. El proeldent
virtut i la desteta del Niel. Són
banana II Na nao s
com uns que van a la sala de ice la Negedbllea
test-lt minen% que la es
Joc i Ja saben que sortiran gua- testetMea semi& II basta sun
nyant. I elle fa que el cinema una
de FIMO,
sigui fati de cap a peue. No de presea% la podo»
Telle•
que algunas vegades, en el rndn que era la de «dental ale
.
que vivir'', no es denla acueste tata.
EnellItnefa. Atalv* 1 Me
caeos que preeenta el cinema ,
perb lote estem <inmanente que neseotaeltae OIllm111110A,
si es donen, es donen molt poc. Cha post emeldre
L'oplImleme apriorfetie del el- doeluars. ANONA MAMA
nema dei una coba Infantil 1 tro- ~era Me popiih
APOISIAM104
nada. Si . aquest espeetaele no
IIWINIMA-- nirda la Pena, no valdris allNk
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Informació de la Casa
J. Espinas

14 pixansa del dines a Bozal, que
coesentivern la setmana pasuda, va durar exactament fins abans d'abir, en
que va afeblir-se un poc, declinant alguns dels valen principals que acostemos a anar al davant deis movi-

Adobe

»cents.

Dnrant la setmana s'havia arribat de
Nancomtmitats vora 73, de klunicipis
ampliació a 8o, de Bons de la Reforma a 8425, de Pamplones a 6625, de
Primal nord a 69 25 i d'andalusos 5

per leo a ea.
De totes passades, malgrat el retrodo, els canvis d'avui comparats amb
da de dissabte passat, es diferencien
en minera.
No e, tracta pas, al nostre entendre,
d'un canvi d'orientad), sin() d'un repòs
secessari que convida a l'esta t de consciencia.
Aquest Es el to d'aquesta setmana,
e, millor dit, de la segona meitat d'apesta aetmana.
Per rapas, diguem-ne "persona",
dels valses es desentenen del to els dos
clUe ciaren, en riostra crònica anterior,
la mal cosa proova que argurnentävem
bé els aspectes favorables que ens varen mesure a Pargumentació. Efectivatnent, ha anat cedint i aprirnant-se
collocació d'obligacions del gran Metropolità que el 1tien a 9575, i ahir
i aval ja es paga ya: a 9675, i deis
Atacaras 4 per roo serie D, que de 7 0
astero acaben arribant a 71.
Ens es grat Pare que sabem avisar
• temes aquestes puges dels valors
seriosos de collocaci6.
No fa pire ho advertíem en la colSemejé d'Alacanta 6 per roo de la
sèrie G. Alesbores-f a ben pagues setroanes-es mutaren a la par, a loa,
ara fan, destrebats en el rotllo, tor'65.
Atref lada en absolut l'especulació a
germini (cal vetllar-li, però, el son,
perqui té estrebades), la Borsa contemporänia no h altra cosa que un Use
' d'adarinistració i treball de capitals en
ralas de renda.
Si en lioc de tenir un capital fixat
ea une valer' i produint un 550 per roo,
418 Caerle Una serie per una alto, es
l'assalt a la muralla de les coas= Penen, t'ame a un empristit o es fa
asa proposta a una subhasta d'amortit;pie, i alee sempre dintre els valora
irme mateixa Companyia, o, almenys,
¿'urna mateixa categ oria garantida, pot
brebar-se al cap de l'en que el 5 'so
par roo del capital ntandrós en tres o
patri *precises tense risc hagi re• fiscal d'un lo • un ra per zoo.
si iafelie, /*tima segura, per pe. dedo que sigui, el que no accepti i
rada suena realitat de la Boris
¿'aas 1 nitral enpinyer o crear /ven-

:

leed

R. ~ley» Mustios.
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1625
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Figues bordissot, a 0'85 pessetes

12 "0

Polpa abarcoc, a 18 pessetes

caixa.
Porcs, de 27 a 28 pebsetes la roya.
Sala, a ¡do pessetes ruina.
Ous, a 2 . 60 pessetes la dotzena.

Anuncis Oficials

.

Forment, a 21 pessetes lii m'artera
de 55 quilos.
Civada, a 33 pessetes els roo quilos.

Ordi. a 34 pessctes els loe quilos.
El port de Veracruz
Segons ens comunica el Consolat
General de Mexic, el Govern d'aquell país acordà amb data d'abans
d'ahir ebrio novament al träfec internacional el port de Veracruz, que
havia estat clausurat a couse(tiiència
del nioti militar que esclata al (lit
pert el mes de desembre passat.
El Connolat de Mèxic a Barcelona ha quedat autoritzat, d'ahir en.
ce, per leralitzar el despatx de valmercaderies i passatgers cap
•
a l'esmentat port de Veracruz.

Ingresso de la Companyla
dels Ferrocarrils de N. S. A.
De vil al 213 de gener proppas sa t aquesta Cotnpanyia porta una
minva en la recaptaci6 de 3,06102
pessetes vista la mateixa recaptació
en les esmentades dates de l'any

1923.
De FI al 20 de gener proppassat
aquesta Companyia perla un total
d'augment de 756,91576 pessetes sobre la recaptaci6 en les mateixes dareS de rany 1923.

Patates, de 2 a 2'50.
Preus per pessetes els to quilos.
Alfals, de 5 a ¡se.
Palla, de 3 a 3'50.
Fulla d'olivera, de 4 a 450.
Garrofes, de 8 a o'so.
Preus per pessetes els so quilos.
Gallines, de 6 a to pessetes una
Galls, de 5 a no un.
Conills, de 3 a 4 un.
Ous, a 2'60 pessetes dotzena.

Productes d'Explotacló del
Sud d'Espanya

Mercat de Ylch
Ous, de 2'50 a 2'75 pessetes dot-

Dcl 21 al 31 de gen« proppassat
aquesta Companyia porta un augment en la seva recaptació de pesseto 67,61602 sobre la mateixa recaptació en les esmentades dates de
l'any 1923.
De li al 3i de gener proppassat
aquesta Companyia porta un total
d'augment de 155,85330 pessetes vista la mateixa recaptació en les esznentades dates de ranv 1021.

Gallines, de 15 a 25 pessetes parell.
Pollastres. de ro a 12 ídem.
Conills, de 8 a 12 un.
Mamellons, de 5o a 7n pessctes un.
Nodricos, de 90 a 260 pessetes un.
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Impreasió general:
born creu que s'encaman
Illate.-Durant el tranacurs de la m'Emana han vingut mantenint - se fermes les ofertes, i
:tés, donades lee impressions dele mercats preduetors.
aquest
parallelament als preus
Fari es.-A pesar d'haver pujat llur preu, tal cm assenyalevem, i havent de córrer
dele blats, no pedem rnenys que ereure en ilur aninute16 tard • d'hora:
preu de 31 i 31 i milla pesMoreee.--Diferents mulera de temes Osan venut de la elasse novele, erebareament al
que quan arribare el ~eso novell aoveseta est. Enguany cretona que quedaran epvaidea lee Mires:31one pagestveles,
els preus de tes classes valles amb els de les
re barata. Fundint-nes en el preu de cost, mellen que s'empellaran
portador d'unes 5,000
Ilea, ne pedent- se diferenciar en gran cesa llar oest. Arada al %mire port el vaixell "Guadiaro",
tones.
Pofetta
estigui alta, com que
preus d'arnbees generes, car no ebstant 1 que
Fati« I fevens.-Eseeionats 5615
preus.
son copiosos lee exisenctes des la nutra pises, no s'bi nota cap mena d'animació en llurs
genere tumbé
Veme.--Tingueren des nrera una gran puja, però no han reacclonat mds. Avui la venda d'aquest
resta enmienda.
Dele alees generes n'anira n parlant ea les adiciono vigente.
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Xe Xa, a 2330 pessetes la quartera

Blat blanc, de 24 a 25.
Idem reig sed, de 26 a 27.
Ordi, de :3 a 13'5 0 .
Civada, d't: a 12.
!anís. de 19 a 25.
Faves, de 22 a 23.
Fesols. de 50 a 60 .
Veces, de 23 a 24.
?reas per pessetes La quartera de
4 dobles.
Llavor d'alfals, de 19 a 2 0 .
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. . .
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Ametlla, a 298.
Mongetes, a tos.
Fesols, a (28.
Cigrons, a 53.
Garrofes, a 19So.
Morese, a 42.
Civada, a 31.
Preus per pessetes els roo quilos.
Figues cantines, a 0 '60 pessetes el

Preus per pessetes els roo quilos.

p nsponible
Mare

65. 4)

°cta.

NOVA YORK
Toca interior . .
Obertura. Secan releer ama. .

1,4.1
1nd
$00
Obj

Tanca 15 rebrer
140
142'
£4? Tinca anterior .
Obertura . . .
Segon ~grama.

Nona York

gens

846'66 •
84605*
85000*
80105 •

a
C. . 0.1. Tatu

Mercat regulador d'Inca

a loc.

ra,

SUCRES

com 0. 410 Cinaluara.
OtIlega Meetrieltat 41%
Alentament 2e 7I 1 ie 6%
Hotel me 7%. . .

101510111411

do quilos, a 7.
Sofre sublimat (flor), el sac de so
quilos, a 19.
Sofre terròs, els too quilos, a 29.
Sofre casó, els roo quilos, a 4e

Clorur de potassa Eo/85 per me,
equivalent a 5o/51 petassa pura, a zo
Materia orgànica cbrnea natural
to/t1 nitdgen i 2/3 äcid fosferic,
a 37.
Nitrogina "Sant ordi" 8/ro per
roo nitrögen, a 30.
Producte fosfatat "Sant Jordi""

ares

Indesa

Argentina
Brasil
Brasil
Noruega
Dinamarca
Berlin
Plena
Praga

-110118A DE PAR18
ACCIONS
Sane despensa. .1557'00* Interior esp. •
Credli 1 Doces. .1160'00* Emerger 4%. • 211.10*
Piree
Bine Espanyol .
i67'00*
1.0 1 1115I11111126 Ae. Alaeant . .
60010*
Ae. 'Baldees
368'00*
5110*
Obs.
Orense Vigo. .
299•9o*
anamusos. . . . 62'00» Obs.
•
Canal Ebre . . . 26'00. Obs. aceres ver. 153'0n.
Ileornd*
Arene Non].
02000
MINA 11A8 I ILIC7111LITAT
05025'
Pamplona 1...
090•00.
. 60'75* !tercerona f. •
Catalina
61500.
71'00• estarles 1...
a-an.
83000*
F p7.
•
30'00.
pl. 6% 78'35 Tienes Filip.
'
3515
10975 Momo°.
Aleles Cara
wad)* Renta fran3%
53'77
.
e.
550'00*
68'20
" 5%
"
11. A. Ele«. A.
113010*
11. 520'00• Nord 5.. serle

Sofre "Sant Jordi" 98/roo per roo,
el sac de do quilos, a 13 pessetes.
Sofre "Sant Jordi" "Extra Fino"
98/too per No, el sac de 40 quilos,
a 15.
Sofre precipitat (gris), el sac de

a 33'75.

14r
ler

Times

Sof rea

Superfostat d'os 15/20 àcid fesf6rk 1 1/2 nitringen, a 14.
Superfosfat, de calç 18/20 per loo
icid fosfbric soluble, a 12'50.
Idem 16/r8 per roo äcid fosfóric
soluble, a teso.
Idem 13/15 per roo àcid fosfóric
soluble, a 975.
Sulfat d'ameniae To/zt per roo
nitr6gen, a 54.
Nitrat de sosa 15/16 per ton niträgen, a 48.
Sulfat de polaina 90 /92 per roo,
equivalent a 49/50 potassa pura,

14Y

Inicia

Valora no inscrita en la cotitzadó oficial de Barcelona

Crusauera iss. •
Halo Menso sis 1151.
traman preferente .
35556 O. metros. SS. . .
O. T. BarCe1011 1 SS.
C. a. Comatuaete

Belgles
Noruelra

114811

Holanda
110118

4300
19,500

Xile

0100

Franca

Italia
Nova Test
Portugal

N'
a 72

Frena.

11281 Unirle
4302

argenttne

Gentiles argentino
4
Estertor

14,

keriedea or "llene
" Baben
»
" unges.
•
" peines
" trances
•
• Illifreß
•
• Odiar'
•

Londres

HUESA DE LONDRES

NORIA TARDA

CARVI DE L'OR

.11011811 DE PARIS

BORRA DE MADRID

deo:
Aid

COMPANYIA GENERAL DE
TRAMVIES
Volteen el dia I de macç, viitent el cupe núm. 1 de les Obligacions al ti per 100 iraquesta
Cornpanyia, s'informa als senyors tenedor; que el pagament
rexpressat cupó quedar:t
otea des del (lit dia, a ra6 de
quinte pessetes per eupti, deduna pessetes 1.2375 pels itUpostos del Tresor. a les següents cases de Pan(.a: Banca
Marsans S. A., .Armis Garf, S. A.,
Banca Afluís S. A. i Crèdit
Lyonnais. -- Barcelona, 15 cl e
febrer de 1921. - Compauyin
General de Tramvies. -- El Directer. 31. de l'oronda.
COMPANYIA GENERAL DE
TRAMVIES
N'encera el olia I de març vinent el cup6 núm. 20 de les
Oblig.acions al 5 per 100 d 'aquesta Companyia, s'informa
als senyors tenedors que el pagament de Fexpressat cupd
quedarà obert des del dit dia, a
rae de dotze pessetes einquanta
cèntims per cupe, deduint pessetes 10625 pels impostes del

de Banca: S. A. Arnús

Banca ArMis S. A. i C
Lyonnais.
Barcelona, 15 de febrer
1921. - El Director, M. de!

In

Cl

ronda.

donoim
;

de

AGENT DE CARVI 1 BOINA
PASSEIG DE GRACIA, o

Complimentació d'ordrer

MI de Borsa en valora al comp• tat i en monedes es.trange.
Tes. Intervenció de contrae.
tes comercials i préstees
sobre mercaderies o Tb.
loro; subscripcions a etc.%
pr."‘stits, etc., etc.
•
Direcció telegràfica
111
"MARGENTV
tI Telèfons: 445 A. U 449 A.

Servand Fernen dez-Vict
ADVOCAT ESPECIALISTA
PRACTIC EN DRET ADIABA
TRATIU.
Despatx: Felayo, 14, segon, pr
(ascensor). Telèfon giro A.
Consulta de dos quarts de quita
sis de la tarda.

32).AIL ef r 3IE 31C.
CAPITAL, 2.000.000 PTES.

SUBSCRIPCIO PUBLIC,'
anual, hl
de 1,500 OblgatIons ,al 7 per 103 d'interes
d'Impostos presenti I futurs, amortitzables en 10 Uf
que tIndrá lloc el dia 20 del corrent mes de februr

TIPUS DE SIJBSCRIPCIO: 10
ANTECEDENTS
La Societat DAVID, S. A., constituida en 14 de juliol
1914 davant del Notari d'aquesta ciutat En Joaquim Dalia
la ntateiss
i Fiter, iniciadora del taxi econòmic a Barcelona,
en-lb els
que als seus comeneos sabe interessar tot Catalunya
seus triomfs automobilístics i que sempre ha viscut comptan
amb les simpaties de tothom, es presenta novament al pa.:
amb els mateixos entusiasmes per tal d'aconseguir amb la sea
cooperació finalitzar la seva obra empresa:
LA IMPLANTACIO DEFINITIVA DEL SERVEI AUT
TAXI PERFECTE, mitjançant l'adquisició d'altres cotxes 3
ca "CITROEN" per obtenir un servei adequat a les neCessi
de la nostra plaça.
CARACTERISTIQUES
Per acord de la Junta General Extraordinària de data '7 u
corrent, s'han creat 1,500 Obligacions al poctador, de 500 pc,
setes nominals cada una, amb numerad() correlativa de
al 1,500.
Portaran cupons trimestrals pagadors a raó de 35 pes),
tes per titol contra lliurament del culi() 1 de gerer, 1 d'abr.
1 de juliol i 1 d'octubre.
El primer cupó vencerà 1'1 d'abril vinent.
L'amortització s'efectuarà dintre d'un periodo de deu act
o abans, si així es creu convenient.
A l'objecte de donar al dit valor un atractiu excepdo
se li concedeix el dret d'obtenir, a opció del tenedor, la convev
en accions de la mateixa Societat, a la par, en tot temps,
de I'l de gener de 1926 i a cada venciment dels trimestres
turals.

GARANTIES

Garanteix aquestes Obligacions tot l'actiu de la Com
nyia, com eón: COTXES, PATENTS, MAQUINARIA, MAT
RIAL AUXILIAR, ESTOC DE PECES RECANVI, EINES..
CESSORIS, INSTAL.LACIONS DE TALLER I GARATG
ETCETERA, ETC.
Exigint una anualitat d'interessos i amortització apto
macla de 100,000 pessetes, resulta que es troba coberta mes
tres vegades pels productes nets de la Companyia.
CONDICIONS DE LA SUBSCRIPCIO
Les mil cinc centes Obligacions han estat preses en fe
per un grup financier i seran ofertes al públic el dia 20
corrent,
AL TIPUS DE LA PAR o Sigui 500 PESSETES PER '1
les demandes se serviran per l'ordre que es rebin, a títol

LLOCS DE SUBSCRIPCIO
lei.lISPANO-AMERICA BANC CENTRAL - BANC
etibe
. du
BAN

MANY TRANSATLANTIC - FILLS DE MAG! VALLS
CHAVES I COMPANYIA
Se sollicitarit la inclusió d'aquestes Obligacions a la
zacid oficial de la Bona de Barcelona.
Barcelona, Mear de 1914
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Me fsbate

48
adadasi
fa
C
d.
Akfresmaraleld •Ikarad*MeloralaAs VataaK1 a lamiSelkds la
d
t; Ilesa.

ASETA BAR
rayad 1 compares.
Sitas d'aval;
Pere i Tomás, bisbes i
mártir;
Julil de CsPedecia.
confeasor; Sanptis de Fakoniedri,
geatriu, verge.
LA ISLA DE

earn%sla SPafst vá taUpes 1
Vallar-le Marta De
•
Vila Coello.
La primera foil l'elan:de al 0117pensari d'una mama* , al dit aunar

4 Al

9444 100041. II 0444• de iimás 55145. Offle•••••• una d••n•414•41& km*.
th sompbst ce pese 4s rermovi. 11•49414 per • Ostaluert. 1341.944 I 34406:

BARCELONA

Olerle, OS 1 lee.

CUBA

una possible reorganització dels serveis de la corporació.
Aquesta memòria serä sotmesa a
la sessió de densa, segona de l'actual
periode. en la qual sera aprovada
probablement cense discussió.
Sembla que es tracta d'un treball
lluminós, el qual diu tan be els
propòsits dels senyors dipntats, que.
a la reunió d'ahir, cap del/ presente
va tenir res a dir-hi.

seo, 3; Tel. A. 403. Immens
issertit en joies, rellotges i
objectes d'argent propis per a
fresents,
PREU FIX
••nnn•••

NOTA NECROLOGICA

ENTERRAMENTS D'AVUI

MATI
LIC/ cia Ayats Dflonsalvat ge, de 77

Diagonal, 365, segon. al cetrentiri Nou. A les onze.
32 anys,
Felicia Bosch Padilla, de
cementiri Vell.
91 2-, primer, al
A lo vuit.
de 56 anys,
Anlälia Díaz Idontiel,
al cementitint Faciä, 23, primer,

PASSEIG DE GRACIA. 48

El Sport Club. meció esportiva de
l'Associació d'Atines Alumnes Salede luxe procapses
i
objectes
sians de Mataró, celebrara un partit
Victòria Sana i Genover, de 15
pis per a balls i assalts de Carde futbol contra l'Agrupació Catalana
Rafel, r4. cinque, al cetrVi, Sant
mis
gran
vuit.
dia
A les
navaL Errit cada
d'Esports. ami, a les onze del matt,
eta.tiri de Les Corta.
al camp anomenat de la Granja.
dels doleos i ensaimada LarCamil Mestre Pomares, de go
al
ce.
tr8, segon,
isvs, Salmedin,
cides de Nata especialitat de la
les
deu.
A
Gervasi.
F erra n . 1 4 . Caria
Roger
aatiri de Sant
casa
any,
Maria Agull6 L6pez, d'un
atoamos CLAPES
Cristina, 8, tercer, al cementiri Nou. -e4414446444~~».

lAtenciól.
LLATTNERS 1 LAMPISTES: La millInt LAMPARA

IR PER SOLDAR, garantida
Dipositari CAMILO,
de LItIria, nám. 9

pARAI[uEs

'Miguel Linares Post, de 66 anys,
cementiri
Vont p elle r , 11, primer, al
Sant Andreu. A les onze.
losa) Barrera Curca, de ye anys,
Intriguen 20, primer. al cementiri
'dl. A les vuit.
Francesc Sellas Gonzilez,.de 15
Travessera. 247. primer, al cecent i r i Non. A les onze.
Antoni Cardona Grao, de 77 anys.
Paigraartí, 32, segon, al cementiri
le Les Corta. A dos quarts de dot%Pez Mora. d'un mes,

Una reina os es

loseP
Sant Raid, 26, primer, al cementiri
Non. A les deu.
Fruitós Escat Janesa, de 77 anys,
Ca5tinejos, 288, al cementiri Non.
A les den.
Josep Roca Sust, de 40 anys, Nertzi, 4, al cementiri Nou. A dos
gratis de deu.
Gerraä Lepera Vicente, de dos
inys, Rccafort, 117, al cementiri
Non. A les vuit.
Rosend Roger Fuster, de 75 anys,
Borra 159, al cementiri Nou. A les
den.
Josep Soli Sensat, de 67 anys,
Rissü;:n. 258. quart, al cementiri
:;ou. A re quart de dotze.

e'

Dilluns vinent • 'estrenara a
l'aristocrätin Kursaal una original peklicula interpretada absolutament per goss0s, gats,
gallines, simia. anees, etc.. que
es titula "Animals... com els
homes", i en la qual la reina
Tetina és una simia ricament
abillada. Indubtableme nt, el públic ea divertirá de bo de bo
VPient lo t un esgarrifós drama
d'amor interpretat per aquesta
"troupe" d'animalets que inau
la seva actuació a la
-gura
pantalla amb aquest divertidts_
eim film exclusiu de la caes
"Gaumont"ROCA 1 MALLOL
CAMISERS
Carnee de Santa Anna, 30, tocent al Portal de l'Angel

Espeeialitat en la mida. Camisa encàrrec, zèfir anules,
amb 1 punys. 17 Pes setes Superiora qualitats, a preus reduits.

Fr.:rices( Vives Lorent, de ro anys,
dc l'atació de Can Tunis, al ce-

n'e
f5,

o

de
tau
ixa
els
ant
fide
eVa

una 5111111

oratiri Non. A les den.
Emili 'Verdura Serra, de 18 anys,
ti. A les onze.
Josefina Querol Gubalda, de 22
:usos, Mallorca, 136, al cementiri
Neo A les vuit.
bIzeia Calvet Jorre, de 64 anys,
Passatge Bosch, 16, segon, al cenia:1-i Non. A les deu.
Francesc Pradera Baulemua, de 78
Lleó XIII. 23. al cementiri
Soy . A les once.
Juan Fernändez Merodo, de 38
anys, Baluart, 83, quart, al cementiri NOU. A les vuit.

o

que som.

SIGNA MENT D'ESCRIPTURES
Al despatx de l'Alcaldia han
estat signados dues escriptures
referente, la una. a la permuta
d'uns terrenys per a eixamplament del Comontin de Les
Corle. i tina nitre a l'adjudicarió de les obres per a la constrUCeid de la claveguera en el
earrer de Näpnls, davant de l'estad() del Nord, i en el de Me_
ridiana, entre Marina 1 Ah i-Bey,
a favor del senyor /sume Clo-

Dolerles !Arfare

solter, que viu al correr del Retire,
número 6.
ACCIDENT DEL TREBALL
A les onze del mati fou auxiliat al

CORTS CATALANES. 613
NOBLES, JOIES, TAP183011
LAMPARES decorad& ProJades per eminente adietes

ALARMA
Al carrer de la Portaferrissa un vd!
va veure el seu pis ple de luso, en
tornar a la matinada.
Forera esglaiat demanä auxili, i en
arribar el5 bombees es veis'. que el fum
procedia del foe que ell maleta harta
ences per escalfar el p:s.

Dispensari de la Barceloneta el noi
de 13 anys Jaume Pelia Martín, de
fractura del femur dret, causada per
haver caigut damunt un sac de carbó,
a la carboneria del carrer de Ginebra,
número 18, on treballava.
-

Sangra "2: 73: Banyeras
_—_—_—

EXPOSICIO DE CANARIS
Avui. diumenge, a les deu del ma-

tet.
C4)3IPLI3IENTA NT L'ALCALDE
llan complimentat
s e nyor Alvarez de la Campa
senyor Manuel Morales Pareja. el diputa% provincial senyor Dionfs Conde i el
coniandant d'infanteria senyor
Font de Rubinat.

iletrowelnizreNOPERNIRmuß

%Colmado Vi:adrosa

•
I

DE

iriti 1 PI, 3. o C.

▪ PASSEIG DE GRACIA, 75
Te161 o 340 5 I 1004 o
•
1 55mal, pare rumst de Cumberland
embottis I
fanglaterra i , Mimbres,
aliments ,05▪ Miente Co Ora,
5 cretenses. SUCI . 05 eentrifu g de ea.
u na, %Iris 2,lecte5 de taula del
+%Penedts 1 ous pura d'oliva.
▪

•2

SERVEI DE REPARTMENT
A DOMICIL1

5

inummizimmununum
La Comissió de festes de la Germandar Art de Cuiners, pesa a coneixement dels seus aftl.ats que el dia 21
del corrent, colebrarä el 39 aniversari

...Pasman de mil els gorrea
per 'a nigua que tenen anuneists les erislaLlerres Uds IN-,
glada. dele Rambla de les Flore.
8. t Ronda de Sant Antoni. N,
al oren de 2 pessetes cada un;
anc il rjr seguida a romprar - ne
un Si no voleu quedar.voS asa-

se.
No tossiu mas. It 11
Preneu pastillea al
TRES RALO CAPSA

N' u USCU
tu
COLL
DE "

FARINGOL

,« n••n•nnnn•

kee;c::

\N,
MARES

sse•

tindreu

CULTA

LLET

EL SUFRAGI UNIVERSAL
A l'Acció Popular. i davant de nom
brós públic. va donar una conferencia.
versant sobre "El sufragi universal,
el vol corporatiu i la representad('
proporcienal". el redactor en cap de
Catalonya Scçil, senyor J. Civeta

Sormani.
.....n11M11Or

Pronlint

nat
Tr".16

fl;1*

EL TIBIDABO NEVAT
Deslices de la pluja d'anit pastada, en fer-se de dia, el Tibidabo va
aparèixer Ileugerament nevat. La
neu va conservar-se fina prop del
migdia.

Roh-Vida Miret
mea que una orzara del sue de
InstintivaIgnerts que pesturen
tenen necesehat

Oto Se

vet es

ment e:s malniters guau

CAMISER1A

cabell
8I
es una planta
Si velen tenor plantes gemades. cuiden-les.
Arnb majen metiu el eatell re. %, d
quereix cuidados especial; perque es mantingui si i abuadant.

Et

CAPILAR ANIEFI1A140

ni*
Aet
7G5,

SANS
Boqueriaj 32

CAPILAR

ro/n*
de

(DOS
) del

7rOli

jgrP

Pe r a Gomero I Idlomee, Ta41111 - 11.cca, etc., estudieu, senyor
senyoreta • l'ACADEMIA
COI8,
dele Arts, 10. Te.
0 31 A. La Inda Important
8
Itspanya.

ANUA IMPERIAL
LA DIPUTACIO DE
BARCELONA
Ahr, a les cinc de la tarda, es van
venir la majoria dar dentats
PlTlSiius d'aquesta Diputad& Per
Id d' escoltar la lectura de la Mesa&
eacarregada pel Director! sobre

Lran ¡sutill en c3r11191
Horn convoca tots els socis del Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indúsútúria quetenen Ilurs
fills inscrita a la Secció Mútua Infantil. perquè concorrin a la junta general
que t:ndrä lloc demä, dilluns, dia 30,
a les deu vespre, a Fobjecte de

constituir definitivainent i ofkialment
l'esmentada Secan Mema i procedir
a Inomenament dels individus que hie-

ran di formar part de la seva Junta de
;oyera.

OPTICA ECt. • , cA — Ares. 1
SCHOLA ORFEONICA
La Junta directiva de la Schola Dr.
fehnica ha quedas constitulds de la
&Can forma:
President, Mielas Sala; vies-pre-

sidett primer, Jass Seis; Tlalleed-

CAMBRA CUIR.ASSADA.
Compartimento' de

I N/

»In 148-0 8. 1 Sil
• ALERGIA
Salaria, 111 • „ 1184
• LUMIA nia.
Gima Leds
%maula
111 MIe n emouwasaansimmaseseveveemswao

ishojigepa
litinice que substitueix avantatjosament la Ilet fresca en
rúa domestie 411 l'alirneataeid

a qui en dentales a la SOC1ETAT
NESTLE A. E. P. A., Granvia
Layetans, 41. — Barcelona.

31141 1$$ciÌ

Ì

*ESOS TERMINI

12

dele infanta. Faseicles de franc

JOSEP PUJOL 1Tel.PUJOL
51 5 A
Veraare, 5

[aus

11:rt .

0

LLIT DE METALL
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g

A
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A te A

11

T

nn•n•111

DE TOTES LES FORTUNES

Atrae" %Metal 4aeffla ad,

Quirir un eamp ¿'esparts ale

afofes d'atomista capital, d'una
superffei. aproximada de 800
mil a 1,088.000 de pasta Quadrats. S'admiten prepeeielens •
la seereferia de fa meteltra, 1
secan preferides aguelles que.
Cedint el teme. en Meter areb
opcid a compra, tinguin Darlas

UNICA

AL MON QUE TE MUNTAT EL NEGOC1
EN AQUESTA FORMA

118•17140.4.4
heu,

"Pm*
Mil
12 inFSOS TERMINI ""

SORPRESA
O !AA, 01A 15, SEGON D.A DE PRESEATS
interessant PRE•

enniunietiel6 i estiguin
el mas prep pesaible de tram-

1

vie n de ferrocarril.

Barredera. 30 de gener de
MIL — El Secretan i General,
Lluls Glrenella.

Tete ele cliente iteran obsequiare emb un

01111T-OORP RESA , nonada que feria una asolapas es

PEMBETES.

11011VEI

marea en e.

OS waanwor a eamou

00111CITIBLie

~Rin

PINTURAS —

CAPIlleit,E1A

F, VEHILS VIDAL
E, Portal de l'Angel,

Ritos g

GOli CITILANA DE NIMIC111111 :

Cotó. . 1'50 Ins.

Uta-carnes seta. roo
Camino Percato. 710 ..
emes Oxford .1610

Indicador general d'autbmnibus i altres
vehicles de transport públic de passatgers a tot Catalunya

COLLS DE LONA

Amerlcau , a . 1'50

LA MES CLARA [PRACTICA

ALCOHOLS PUB

rectificas, de 911 1 07 • . Espinen
ver a ClIniemes. laboratorio, larmuleles, perfumarles

De venda als quioscos 1 estadas, etc..

ANISATS
de tutea clame
VENDA A L'E-OROp
DETALL

ll
1

A. ANTICH

eibelpeeew......•••••n••n •• nn •• n»doe%

oleetor

II.;eeili
CASA FUNDADA

1:

Telaten 810 A.
R enda de Sant Pau. S.

itur i O

‚CIUTAT Ni

EN
te1t‘414 11)6FA efe

ä

lERIA

I•

Te112903k. i4

C A en
1 ARGENTERIA `f4

P do
Ogga
13•011>•04»•••1n 041.11111b • • dio 44•4••n • •
fflavismos IN» • • .14n
-interna 4014 ilosintata
á Cassi •• Paria. Entermetats de la donen
la
SALTS D AIGOA Parte — 17.00 aa ll de Can'. 11..! entran&

El

ra. Lampaft

Taserilsed isbligathria d'Aprefitaments,
Expedienti, Possessoris, Assumptes de
Ferrocarril:. Tramvies. Ports, Mines.
Carreteres, Exprepiteii feressa. Serviras i Concessions de Limes de

talla

Slif
FIFOSIITS SIR
metges de tot Catalunya els remabais:san«
El mée notables
sempre.
REFORCEN, FAN CANA I SANO NOVA

Transport d'Electricitat, Reclamaciens,
D;etäntens, Recursos Contendiste-Administrattus. d'Alcada. Quena i %altas, Reclame de rota arena de projectes
per cempetents l'echases.

ha trasfladat el tieu duraba
Salmo
al carne de Salases,
núm. 10.2, pral. — De 4 a S.
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EL DARRER EX1T
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MESTRE GUERRERO

riet d'Espanya i América.

"LOS GAVILANES"

ERICANO61
P 'tu Ptas.

PELS

Ferhmede
1CART

JAUME SAURET
PELAYO. 7 —

CÉLEBRES ARTISTES

Emili Sagi-Barba i Joan Rosich

Barcelona

LAVA.B03•BANYEREß
ESCALFADORS
BIDETS • DUTX ES . etc.

efile

ireme,

5.11 Martorell-V ida( Quadras
PERFUMERIA

Can.tar.

t'arana ' , anearas: non-vida núm. t
M0, 1) 21 1alb11Minüria. dOV,T3 1niniestiea
P ru U , 4 l'eslat, desenrutlla 1 tertfIlca
toninra ta mere t prontaIdO un pan lelle I 10.1 Cundan
En la lactancia: Ron . V1da núm. e auga.enia la
de Ilet, l'enrlquelx en
tt9elea quantlter
I mantees, rete la mue de la
te51,uultió causada per l'alletarn,nt.
,„ E n rarmaeles. Autor, doctor SIR«,
ynça imperen'', 9. Parcsiona.

:

tia 2:

8.5 un regenrader de la dermis 'capi'.ar.

Deninneu - le en Perfumeries i Drogue.

MIMO AL

DE TRES ANYS DATA

ojeo da

projectant-se vistes de Tetuan, oregisala d'En Lluis G. Olivella.

premis.

del
pes-

riln5

Fou conduida a la delegad&

diumenge. a dos quarts de set
de la tarda. tindrä Ilee la sessió
projeccions que ele diorama' ha regar:orar la Secad de Posea-si:a del
Centre Excursionista de Catalunya,

PARAIGUES CARDOS
Portaferrissa, le

nys,

seva mercaderia

PURE PERA1ANYER
doneu-lo ate costras filie I ele
guardareu de l'eserofulleme.

li. tindrä Inc l'obertura oficial del
VIII Concurs Exposició de canon-cultura que celebra la Societat Foment
de la Cria del Canari a l'Invernacle
del Parc.
Es e:out. * l'exposició a les sis de la
tarda. tenint lloc el repartiment de

lartata

COACCIONS MERCANTILS
Al merrat de Sant Antoni una
venedora ambulant va insultar i maltrartar a dues senyores, perqnk
aquestes es negaven a comprar-' i la

prieties. són gratuita. La matricula
q ueda oberta fins al die 23 del mes

XOFER DETINGUT
Per haver insultat a un guärdia que
I: demanä la documentació. ahir a la
una de la tarda, fou detin gut el of er
Josep Circeles Garcia. de 34 anys.

dOIES, VERITABLE MAMO
1 objectes usats de lotes
Prou fix, Tallers, num.

Alele al lama un automòbil strapellä
el noi Unís Uset Pniglerter, al Passeig
de Sant Joan

NOTA

•

limar
8- TiIN L
GIN
CIMA.
1
1 , MOMIA na. b Catar

ATROPELL

CURSETS DE FRANCES
L'Instit ut Francks (carrer del Causal dc Cenn organitza nous cuneta de
!lengua francesa per a principants, que
es donaran de set a vais i de vuit a nou
del vespre. Els cursos. sumament

I

▪ RENT, PER LES DE

EL RELLOGAT AGRESS1U

FUTBOL ENTRE AFICIONATS

les vuit.

d'any ban es-

Salvador Carian Navarro, rellegat
en un pis del cartee de l'Oltn, va formular determinades caliénteles a la
mestressa Socors Gimeno )dediola.
i Na
Le g coses van arribar a malora,
Socors fenu auxiliada al Dispensad.

'--xtd.h.samale

e 7

meersOf clo l

132

RESTAURANT ROTA&
Raid de Ti
.ada dia te danaitut de 1 a dos
earte de 8, 1 dula r a l'americana, de 9 a fi.

Ave

¡ litigie lita
i i
¡HM
I CUIDEN DEL CARVI D1C LES OBLIGACIONII
TRESOR 5 PER 100 VENCIMENT 4 DE PUM VI.

tat formulades per la guirdiel
urbana 71 dernindes per infreecid de lee Ordenanees Mu.
nieipals. en ele den districtes
de la M'Ud, pel que es referelx
al joc de futbol en la via pnblies, havent esta! 'remitidas

Esplèndid assortit de bombona,

Sal. A les vuit.

•

FUTBOL A ,L41,

Des de primer

Joan Castells; vice-erecretari primer,
Caietä José; vice-seeretari segon. Tomis Sentis; tresorer, Camil Ton;
comptador, Joaquim Apilar; bibliotecari, Bonaventura Guinovart; arxiver
musical. Francesc Pons; vocals: Frenase Soler, Jaume Godayol Joan Vallmitjana i Miguel Romanyac.
Mestre director: N'Adriä Erguerri.
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Dinamarca, abatir( de l'aneen
dele petits ducats de Mudeswig i d'Holatein, adjudicats despria de la gran guerra, tenia
una poblaeld d'una 2,750.000
habitante. •
Faig aquesta petita, podriem
dir-ne disgregan, per recordar
als notareis llegidora que Dinamarca, quant a la densitat de
poblad& de molt semblant a
Catalunya, 1 en el que es retereir a l'agricultura (si be amb
diferent anodalitat), també, 1 al
quenom de diferencia hi ha, és
en qué Catalunya ti una gran
població industrial. Cal costalxer això encara que no sigui
mas que per poder fixer un
terme de comparaci6.
L'agricultura danesa fine a
mitjans del XVIL a gente es trobava molt endarrerida i tortament emmanillada per una reglamentació que ofegava lote
iniciativa de millora i tota temptativa d'avenç.. Dintre d'un mere
social minuciosament distribuit
i molt ben jerarquitzat, cadascù tenia el sea lloc indicat,
les uvas atribucions ben definidas 1 ningd no podria avenear ni un pas mas del que l'estreta llei Ii permetia .La terra,
molt poc repartida feia que el
gran propietari, ultra d'amo i
senyor de la terra, disposava
també de la coRectivitat i exercia les funcione de mestre sobici' dele seas dorarais a l'enseme.
Perb a la segona meitat de
l'esmentat segle. sembla que
s'adonen de la riquesa del seu
eta i de la tirania del seu senyor i es nota una reacció que
seguidament le secundada per
la intellectualitat, da qual, prenent per bandera l'aixecament
del treballador del camp i del
petit propietari, aconsegueix en
pocs anys transformar radicalment restat de coses de tal manera, que fa que els mateixos
governante, q u e sostenien
aquella privilegie, ara canslin
de täetica d'una manera molt
oposada.
Aixi en 1819 es publica una
Ilei oposant-se al desarmament
lliure de les terres del comí i
fin (en els que obtenen un
permis) un limit prudencial i
capar per 0, sosteniment d'una
familia. privant aixf l'excessiu
eixamplament de la ja gran
propietat. En 1850. una altra
abolint les prestacions personals obligatbriee de treballadore i en 1862, una donant cartee facilitats als arrendataris i
maeovers perquè poguessin adquirir part o tota terra que
portaven.
Amb aquestes Alele, cl jornaler t el masover o arrendatart,
a costa de grans sacrificis i
d'estalvie, pot ja ésser petit
propietari i l'acaba d'afavorir
la llei promulgada en 1899 concedint credits a aqueste. I
aquella nació en la que hi ha
via tante latifundie, ara hi ha
gran nombre de microfundis,
fine al punt que de mas d'un
mitin i mig de jornalera que
hi havia abata", avui sois en
queden una 125.000. Ele alinee
ja eón posseidors de terra i de
bestiar, i d'altres uns petits ramadera.
Les condicione fonamentals
del préstec san: l'Estat prestarà les nou desertes parts del
total del capital que ha d'emprar-se, i el prestatari haurä
de posseir la novena part que
falta. El sollicitant haurà de
justificar la saya honradesa,
bona conducta 1 moralitat davant d'una comieeid composta
per tres petits propietaris, dele
que anteriorment hagin rebut
ele beneficie de la llei. Per aixb
ele distribuït la necia en 18
oomarques o departamento, a
cada una de les guate hi ha
una comissió d'aquestes, que
nomena el ministre, rugíais la
proposta de l'Assemblea general de comissionats.
Les garanties que té l'Hote t
per la devolució del capital 1
pagament d'interessos, ultra
d'aquella de la moralitat del
prestatari. Ii la hipotecària sobre la finca, casa o bestiar adquirit, amb tole ele mobles 1
aeeessoris, i l'interés que pareo in al 3 per cent anual.
L'ailsertiteseld del capital no
Remete fina passat el einque
ye Oliver obtingut el préstec
eu plmetlet, de la següent maIllsea:
irriten al sise any el pro•
illeterl cornees a amorata:se

solament pagant el 3'50 per
cante fina a l'extinci6 total. L'Ea
tat renuncia al cobrament de
cap quantitat fora dele terminie prèviament fiaste.
Situant el ces coas si frie a
casa nostra, trobem que el paOs que ha rebut, per exemple,
2.000 pessetes per comprar una
vaca, triaba- el primer avantatge en que t6 cinc ami!' per explotar-la, pagant solament els
interesaos cerresponents, o sigui 60 pessetes l'any. Però mentrestant aquesta Na p a va guanyant, el capital es duplica o
es trip4ica abaste d'arribar al
sisé que comenea l'amortització, i amb aquestes eircumetáncies ha d'abonar cada any, ultra dels interessos corresponents, la quantitat de 40 pessetes. Però fixeu-vos que per
Metí ja ha triplicat el capital i
que ha de sumament leen. Quan ha paga t les 1.000
pessetes (la meitat del denle),
Rayere scolament en paga 35 (i
els interessos) cada any.
De manera que en aquestes
condicione de prastec el pagas
es troba, al cap de pocs anys i
cense que 11 hagi eostat cap eacrifici. que té facilitats de viure amb absoluta independencia.
El capital adquirit i el que a
ell s'acumula són mas que suficiente per al seu sosteniment
i per a les despeees de remarestit. Per a/tra part, l'Estat va
adquirint riquesa també sanee
dispendis ni sacrificis. Quina
manera d'anar pujant tot a
'len/
Això ha fet, en eo referent a
ramaderia, t'ademes dades que
tenim, que en una població
d'uns 2,750.000 habitante (quasi tots agricultors), com es
deia, els guate s'anea a representar unes 550.000 famflies,
que s'hagin pogut reunir dintre de les Ileteries cooperativas
uns 157.000 cops de casa ele
guate bi ha aportat prop d'un
milió set centes mil vaques. 1
d'una manera semblant en les
.4ssociacions per la venda de
porcs, avirams, etc., etc.
Ideu's aquí per quin senziIlissim ressort, una necia pobre, arma, endarrerida i cense esma, ha esdevingut una nació rica. plena de beetiar, ben
orientada i exportadora dele
seus productes.
I ara jo penen: Si a CataluM'a, que la propietat ja la molt
repartida i que dels seas habitante n'hi ha un fan( per cent
considerable d'industrials i d'obrers de fábrica, que fa que siguin manya els que haurien de
gaudir d'aquesta mena de pi:Atece. es poguas ter . i executar
una Ilei semblant, d'aqui a pece
anys això seria veritablement
una bassa dolí i una croata
d'or.
Josep fiarla Rendi

L'adob de les
hortalisses
El terreny que es destina a
conreu d'hortalisses, ha d'estar
sempre en magnifiques condicione de fertilitat. La red as
clara. Als horts les plantes se
succeeixen quasi unte interrupció i l'associació de cultius
le molt freqüent, ÇO que voll
dir que la producció le abundant, continuada i variada, i,
per conseqüència, que la sostracció de principie nutritius
del terreny le molt abundant.
S'he d'afegir també que, en general, les plantes d'horta eón
molt exigente en alimente i que
mollee tenen exigències superiors a les deis conreus corrente, Un exemple ho demostrará. Considerem dos conreus que
poden fer-se en un any al mateix terreny: petates i coliflor.
Suposant una producció de 250
quintana métrica de patatas per
hectàrea i de 200 de coliflor, la
pèrdua que sotreta el terreny de
la següent:

MIMOS la ilisket del ~Le
liadg migada 1 flas ka-

SUME (aqueas multat)
algul el 461
I alai que ha ter-

Wt: e

El din« de /He
see epreutrataie pie a pesen.

ese el ~Un brema». Aqueo rae.
mielga 4. so prtsoenserte
mateas per rematar ti ergo econema« Mese regriesber
out mera el miTRAT De zna
• suestenta Piare eolthes

Parabieneat.
TISIS lee cecee use velera mieles
mime PITUT Da 211.1.

• fiellimea eme» amesee as ame lar apelé& searutIMIFIP e, nertirle. merme, ti
Par

Nitrogen (kg.), patatas, • 6;
cola, 158. Total: 252.
Anhidrld fosfbrio • (1110» P a-

talee, 45; cala, 50. Total: 104.
Polaina (kg.), patatas, 156;
cola, 204. Total: 352.

81 comparem aquestes quan-

Wats amb les que representen

la sostraooid que fa una bona colita de blat (20 quintans
métrica), que es de 46 quilos

de nitrogen, 53 d'anhfdrid tosfbrie i 25 de potaesa, veurem
que les hortalisses consumeixen
molla mis principie nutritius.
En el cae citat, quasi 10 vegades
mis de nitrogen, 2 d'anhfdrid
foefbrle 1 19 de potassa.
Per atad Mera dit que el torren), on es vulgui fer un conreu intensiu d'hortalisies ha
d'ésser molt fértil o molt fertilitzat.
Els adobe limite per als /torta
sin principalment els terne, la
letrina i les escombraries, els
guate, perd, no poden sostenir
les produecions elevades a
menys que s'usin en proporei6
grandissima, lo que pot portar
inconveniente. En afecte: la
composició dele adobs orgánica
no as ßempre la mes indicada,
la mis convenient per a les diverses plantes que es van cultivant.
Reprenguem l'exemple citat
mas ansunt dele dos conreus
patates-coliflor i euposem que
haguem de proporcionar un
adob complot usant teme solament. Bis teme tenen, per terme mitjä, ja següent composicid per 100 quilos: :tienen,
0'45 quilos; anhfdrid fosfbric,
0'25, i potassa, 0, 50. Si ens pro.
polséssim d'anticipar al terreny
tot l'anhfdrid fosfbric necessari a les dues plantes (104 kg.)
haurfem d'emprar prep de 420
quintana métrica de fems, que
corresponen a uns 55 metres
cúbica. Amb aquesta quantitat
de fems donarfem també 190
quilos de nitrogen i 210 de potassea, mentre les dites plantes
necessiten, segons hem vist,
259 i 359, respectivament. Demes, com que no tots els principie continguts als teme eón
immediatament aprofitables per
a des plantes, per estar segurs
de donar la quantatat necessäria, s'hauria d'usal almenys una
tercera part .més, ço le uns 500
quintans métrica equivalente a
uns 70 metres cúbica. En aquest
cas es donaría tot el nitrogen
necessari (252 quilos), per?' no
donariem encara la potassa.
Resulta, dones, que malgrat
lals d'una quantitat tan enorme de tema, que ningú no usa,
l'adobada resultaria incompleta per ço que es refereix a la
potassa.
Com a concluid sobre aquest
punt, podem dir que amb els
fems sols, usats en les "proporcione corrents", no es poden fer adobades completes
com les que requereix el conreu intensiu de plantes d'horta;
i demés, no es pot fer una
adobada apropiada a lea necessitats de les diverses plantes
conreades.
Podem dir lamba que les
adobadas tetes exclusivament
amb fems tenen dos inconveniente, que són: el de proporcionar quantitats excessives de
materia orgánica que al darrer
poden ésser perjudicials, i el
de resultar platea caree.
Però no s'acaben aqui els inconveniente. Molts hortolans
prefereixen la !letrina per a
llurs adobadas. Aquesta materia no te guanteas especials
que justifiquin la preferencia.
En electe, l'arate propietat important des d'el punt de Mira
de la fertilització. eis que estimula el desenrotllament barbaei de les plantes, perb al» mateix s'obta amb el nitral de sosa, sanee necessitat de remenar
una materia tan infame, que
ha d'usar-se en grane proporcione parqué faci efecte i que
pot deser causa de greus malalties per a aquell que l'usa 1
per a aquella que mengen lea
plantes amb ella adobadas. El
match x pot dir-se de lee escombraries.
Encara que haguem tractat
superficialment la qüesti6 com
pot fer-se en un article de diari, ens sembla que no Is necessari fer alees demostraeiona
per afirmar la conveniencia de
recórrer a les hortes a rúa dele
adobe qufmice.
AlZ0 no significa que s'hagi
«mime els tema i les altres
meterles orgéniques per a l'adob de les borlas; aquél! que
clxi bo fea cometria un error
que es traduiria en una eslava
de la produeeld; comper a teta mena de plantes ella de reedrrer a les adobadas mixtas,
que són lis ünkties benes,
des del punt de mira de la produeeld com des del punt de mira airad.
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RIGORO8ANENT HISTORIE
Erem al tren 1 faltaven pe-

ques estaciona per arribar al petit poble terma del eistge i enllaç amb una altra companyia.
La poca gent que hl basta al vag6 que jo anva, esteva distribuida per lote la sera extensió:
en una departament un ,enyor
1 un eapellit que conversaven
molt ballet 1 ee ven que amb
molt d'interes; a l'altre, una familia mancera de la qual es destacava la joya mare i una noia
d'uns neu anys que jugaven a
tirar-se l'una a l'altra la boina
de la nena, 1 en l'altre un senyor
(el cap de casa segons vaig poder veure, d'aquella familia), un
altre senyer t un servidor ne
vostès.
El primer es coneixia que
era propietari, però un P ropi e
-tarid'quel nosvte
enquimerar en res i que si quelcom li queda que no ho culdi
el majordom o l'encarregat, see
n'encarrega la senyora, aquella
senyera enjoguessada 1 d'uns
vius cm una mustela.
L'altre. el soleen, era un heme ferreny, alt, gres, moreno;
la beca entre-oberta que deixava veure un parell de dente en!remalladas. greses 1 negras.
Vestia correctement i portava
gorra de ptet.
Ambdós le veu que ja es coneixien i portaven una conversa ransonera 1 fülla d'aquelles
converses d'entreteniment. tan
eneopldes oom insubstancials.
que solen tenir-se en el tren
per aquellas persones que eresien que l'enfermar As un deure. En menys d'una hora es van
comPletament asentar <pudre o
cinc temes: l'eetat actual del vi,
aeordant, amb el vot completament passiu del primer !mayor,
que el vi no podia de cap manera anar car 1 que els comerciante estan a le m nedretes; ed
de l'actual estat pollita, quinas
conelusione em reservo perque
tara jo nul pa garla els piale
trenrals: l'invariable tema obligat. del ternera un Me de ceo...
A cada conversa nova la precedia uns moments de !aleada
els nereenarie perque el sorna
senyor. de NPII d'aiguardent 1
amb una bronquitis ben regular. poema arrencar i treta,'
sorollosament 1 deeconsiderada mea( aquella nosa impertineet
de la gola, per tirar-la, sanee
cap mirament al companv ni a
la hi giene. en un reconet del de_
parlament. a fer companyia a
les que la hi caraetibulen un
bassal.
Al cap d'una bona estona.
eenvor primer. aquell hort Jan,
gosa a preguntar...
—I nue tal, com mansa el
vostre Sindical.?
El senvnr da la' ven d'aiguardent es reté i migrient diu:
—Nostre? Nestre no, parqué
ja no hi tino art ni para
—110 suposava.
Jo no he guanyat, ni
Une els duros per llanear, ni
menys per mantenir els quatre
gandul s que el porten I que
viuen dele quatre pagesos que
han "ansiburnat".
—Perb jo he sentit a alguna
dele socia i be sembla i diuen
que estan contente.
—Perrilla el pagas es ruc de
cärrega i ni deis cope se sent.
Miren, per no anar maese Iluny.
L'any passat els comprava jo
el vi...
--Ta m'ho 'van explicar; però
em van dir que als el pagaren
menys, mig ral menys per grau
i cärrega.
—Em sembla mentida que
parlin aixf. I que no me l'hasien de donar? A mi em coneig en, saben que tina bon diner...
—Però davant del mig ral
mas...
—No; no le aisb. SI ene poguéssim !loar al cor de N., ja ho
sabriem el per qué. Jo U puc
dir, i a fade Din que mai ningú

—Tal com vos ho dio. Dende, si compteu els quartos que ala
fan petar i els que donen yoluntäriament ele socia, heu de
Entre les moltes malalties
convenir, com convé tothom
que sap guante fan dos i don, que estan condemnats a pasear
que un callar ha d'ésser la rui- els rusos i les abelles, permeten que tracti abane d'una d'ena del vinyater.
lles, la mis desapercebuda dele
—
1
, —Compteu. Al nostre poble, apicultura, perb una de les que
cansen
mis estrelle.
per amortitzar el cellar i pagar
interesaos 1 despeses d'elabora- es Uypdademfrypvbgkqjztniud
Es culpa d'ella ajad?
citó, deixen en favor del fona:
No del tot. En L'article publil'augment de les divuit arrobes,
les mares tendres 1 les brises. I cal en aquesta "Pagina Agrícoalguna anys, fina l'augment de la- amb idéntic tito( que el que
grau i tot. Qué els pot quedar? encapçala aquestes ratlles, ens
—Dones mires] que sial i tot, queixàvem de la falta absoluta
es diu que encara, en anys nor- de la protecció de l'Estat, que
mals, queda un preu mas alt no s'ha preocupat ni tan sois de
que e4 que s'ha pagat a la co- fer una estadística d'aquesta
producció, ni s'ha dignat tenir
marca.
—Romaneos. I quin marit té en compte aquesta indústria
fer un celler en aquestes con- muta es va confeccionar la Itel
dicione Si a mi em prometen d'epizooties, ni els decrete i
tots ele vinyaters d'Espanya de disposicions posteriars n-nan
donar-me els augments de pes . dit res, ni tan sola s'anomena
cap malura de les abelles...
Ice brisas, ele batees. els au g
Com si la rimaseis tancada en
grau I em donen mit--mentd
ja dotzena d'homes (que no els els ruscs no e:tinte, com si tos
<meterla gran cosa de pagar en_ tan despreciable!...
Aixb per una part. Per l'altra,
Ire tete) per ajudar-me a fer el
vi, em comprometo a fer un ce- hem de fer constar, encara que
amb reunen, aquesta apea!'
nar a cada poble.
—Perd vés voldrleu que aleto dele agricultors que no s'han
preocupat de res, ni, no podent
us bo donessin tota la vida?
confiar de receló oficial, han
—.I dones?
En aquest estat 1 en respon- sapi gut unir-se en estretes i ben
dre anuell 1 dones?" tan con- disciplinadas associacions que
vençut, no vaig poder aguan- asseguressin, amb la unid, una
tar mas 1 vaig esclatar una torea de la que avui estan completament mancats, ni una derisita.
El senyor de l'empresa he va fensa en les malalties d'aquelles oestmles trescadores. del
notar. 1 girant-se barrudament
envere mi i agafant-me el genoll SPU treta!l o de la seva habitarió.
amb armella mä grosera ~ mu
1 aquesta mateixa desidia els
t d'ungles endola--da.moren
fa sofrir els ataos de l'arria que
des, em va dir:
le
coneguda arreu del món amb
—Que? 011e cap d'algú que
el mot de "Tinva de les abelles",
vul g ui fer la prova?
En no tornar-li resposta, es la qual, deixada entrar al rusc,
quedé triomfant; aixecant-se ens mostra, amb la t'orna de
com un gall de Tunees, es va S'evidencia, que el vici. sigui el
ficar dintre del set/ amplfssim que hagi esta!, d e ixat Ilinrement
el-enser. es una torrenteda arasgabeny.
El tren sotraqueiä, xiuteren saltadora. el mateix per al cor
els frene, 1 es va parar. Sem- humä que per ale cabals de rei_
blava telment que enrole pel se- xamaire en el nostre ras.
La insidinsa arna que ha post
nyor de la veu d'aiguardent
lament. Ouan ens 'ärem quedar algunas dntzenes d'nus petittssime i deis quals han nascut
sole. l'alter! senyor Prn
uns clics d'arspecte inotenslu,
amablement:
dejaste ereixer. canvien l'em—Que al canelas?
baumada atmosfera de la mel
—Prnul...
per la pudor de la bresca poPer la transcripeid,
alhora que cl burgit del
A. &inane drida.
treball (l'Una feliç industria es
torna en malbaurat eilend l per
la destruccid dels seus atuells
mas preuats.
L'insecte "arna de les abelles' ton classificada arnh
nom de "Tinca cercana" (MoUNA ALTRA FERIDA neo). i mas artualment amb
Entre tosa ja en sortiran, ja, d'ar- de "Galleria cercana". Durant la
claror del dia no se la veu pas
tuinar el virtyater i de veure poc menys
volar; ele dies boirosos. perh.
que crines les vinyes I
abans de Is poeta d col , la paPerquè can si no en tingués prou
pallona ?mella Oral:alta el
amb les plagues que ha de sofrir, unes
rusc, voent entrar-hi. i eón tan
vegades produides per uns i altres caín
Agils en volar que te! nomOs
a resultas d'actuacions d'altres, ara no- comparar-la
amb les abelles. el
mis li falta que se li posin als núvols qual vol. al costa! del de l'arele generes que ii són de primera nena. as feixuc; ärltmc de cercar
els dies que no p lan a les ahncelil
comettcem
amb
Per
' ittat.ó Prompte, ja
)les de SOrlir, ixen tarnbA les
el sofre, el qual. segons el nou aranantes cada vesprada, per ter la
zel reformat, pagarem a tres pessetes
prieta al ralin d'un eixam.
per cent quilos cl de terrós, i
poden entrar amb traidnria dins
divuit pessetes per cent quilos el malt.
el buc. Perb, si la colònia apfDe manera que el sac de 40 quilos, rola ie amatents en rehollar -la,
que is el que acostuma a adquirir el
fan la posta a qualsevol eseletvinyater, ara, per drets d'entrada, so- ya d'una varona o d'un costat
lament pagará la bagatella de 7'2o pesdel bucEls ous de l'arna en cinc o
KtAx
nt. 6 si que Es allò que diem "un
mes dies (fine vint .i-set dies),
tomb més" I
segons la temperatura de la comarca. trenquen la closca i l'en
NOVA DESNATADORA
El Sindicas Agrícola de Vich ha formarles les larvas. que es nodreixen de la cera (mas dels
tingut l'atencid, que agraim, de Serprbpolis) a la vegada que es
nos remesa de la Mern6ria anual, per
o emla qual es demostra que és un dels mes tanquen dins una funda
bolen!l de fils com de seda
laboriosos i ben oricntats de Catalula seva
nya, ja que. ultra les noticies no pu- blanca al voltant de
cdrpora; a la primeria sembla
blicades i conegudes en m'atila comarque fila una débil madeixa, peca, queda ben palesada la seva efirò tot seguit la larva es desencacia si és té en compte que está cutisrolan, es torna mas eses el
post de 397 socis i que el moviment
tejen que l'envolta 1 nomes treu
d'ampo:13,dd, entre adobs, despulles de
el cap per procurar Ilur alimen.
blat, moresc i altres generes ha
tació.
miau de 586 vagons 1 mig. Les vendes
En augmentar el seu volum,
fetes pugen a 559,361 .97 pessetes
s'expoea molt mas a la n'iría
ha
estat
l'any
i el beneiki net durant
dels seus enernics naturals,
de 14,698'40 pessetes, benefici que, se- ver atad la larva, per instint,
al
de
l'any
passat
relació
diu,
en
gons
fortifica el sen emboleall. milve minvant d'unes dues mil pessetas, p
f
a pielsr
jaenrbeasnotliudnifairaa ldtarai rxertfroxraçaidtr

Espigolant

que aquesta minva resulta produid3

principalment pels efectes de la vaga
de transporta de primer d'any.
LA SANG SECA
La sang seca constitueix un excellent adob nitrogenat que conté del 13
al 15 per ceat de nitrogen ficilmenE
nitrificable i per tant molt actiu.

11111111

CLE1R AC
Tipus tino de gran
rendiment. Mod el
12/22 HP, per a grane
cenreue. ?dedal 2/Id
HP, per a *layes, arbrete, hortes 1 amos.
sana. Aplicable a testa
mena de mbquines

La sane seca és preparada industrialment, pese pot isser obtinguda a
pagis amb un procediment molt sensi!!. Cal elegir a la saag (roca el

amb !oree motril:.
Aparen. ',Moles de
tole nena.
.

celdes, les que resten al defea
del eixam eón plenes a p:eret
dels ous d'arna, i en observar
una disminució del burgit normal i suau cal mirar si es troven triadures de pollen barra

jades amb teme dele cucs (larreluce
del ruso i no formar-lo fine a
enfortir la colònia.
De l'abril a l'octubre, lee
bresques sense poll provinents
de colònies mortes o eixamil
traspneats. tinguin o no tinguin
MP1. hauran de sotmetres. junt
amb els alfres atuells fol bue. a

ves) per Ilavors treure

fumigacions dc sofre per destruir els ous i lacres de l'alma,
per a la qual operació ealdra

tancar el bus dins una cai ga. en
es cremin sofrine O llunuete a
por; a noc. Té alhora molla"rucia la desinferrid per rnitik
del bieulfur de carbono, que so_
sat en tun vo dins la caixa.
a por 'enlata i mata tote Pie
insertes del bite. breeque.s. etc.,
etc.. parant connote en no acostar-hi can iluso de flama pel peni l d'una- explosió.
La vigoria de lee abellee as
un factor per exilar les arnes,
rar l'experiència ene ha enes.,
nyat com atienes italianes forte:: protegeixen gairebé lotes
les bresques de l'estrall de la
tinya o arna i es observació
de grossa paciencia. dintre un
mateix rus(' de les abriles i de
les arnes, potser mai en bona harmonia, perb sempre en
aqueste casos sense avenear ni
una colònia ni l'altra un sol
miliemtre de :Hura ilominis.
La introducció de la indústria apicola del rusc a quadros
rnMp ris i de les abelles italianes, seguit dele novissinie
guiatges per explotar els eixams, ha donat un cop de massa a Ja malura de l'arna. Per
quant aquell que conegui a
frms les habituds de les arnes,
reixamaire que es plany sernpre de l'estrall de la malura
s'assemblarä a! pagès que havent-se trobat Venga murta a
la pastura, creu de bona fe Ve
ha estat occida pels milers t15
mosquee vironeres que devoren
la rarrossa.
Es de creare que a Catadanya es perllongarà molt temps
Uesfondrada de Wats petits industrials apicultura per les Ornes. puix as transformada
indústria amb una calma ce.fereidora, per?) en aquest estat d'endarreriment en ele procediments rom en els paisos on
el metal i el vidre eón els (unes
materials ¿lelo moderns rusa5.
l'arna viurä malle anys,
per ter de consumidor de tots
els bucs oblidats, buits. deitat9
de compte. que no per atacar
als eixams vius.
0. R. Danès I Casabes*

FEß I EISILFItli
el mas indicat eón els

bé, de manera que es formi asta mas.

AMOR $11.811
111, Pen. Ostalvs"

Is incapac d'ocupar totes les

3 per cent de calt viva barrejant-la

MOR 11111 I 111111111
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la cera robinia i eis reue reme,
mentre a l'interior la forra amb
una suau tela de seda blanca
que II permet roure's Fíense ferir el !PU tan tendrivol ene, No
per aire pot Iliurar-se de les
tibiadas de es &bel!" encara
q ue les neutralitza arronearnse días l'embolcall i tapant

aquest amb el cap eovern d'une
mena de case encuirat i per tu
Insensible al tibió.
En ele primero dies de vida de
les larves, queda provat que po.
ment alimentar-se de la ter%
però mas endavant cerquen ja
collocar-se en la bresca, on
ha estat el poll, per poder nodrir-se, a mis a mas de les peno
deixades per les larvas de lee
abelles, 1 per aquesta rae les
bresques del poll estan mas ea
posades als alees de l'arna que
les bresques noves.
Si les larves de l'arna es tro.
ben voltades d'un eitern fort j
velera, no arriben a creixer con
giran són al mig d'una colbms
daba, puix a les tres setmanes
deixen de menjar i buscan Roe
on formar-se dintre l'embolcall
sedós; en les colònies febles
s'apilen en grane rengleres,
mentre en els eixams vigorosos
la larga topa amb greus perfile
1 tan prompte al davant del,
seus enemics irritats recula,
com s'enrosca a tall de ene de
terra, com s'aplana fine sima.
lar una crasis venturera: i
algunas vegades, en batre's
retirada definitiva, tenia a el..
taforar-se en alguna escletxets
I allí fila el seu embelesa per
esguardar a seva pròpia trua
formació.
Quan un eixam molt migra!

1

ea partosa que posada en capes fines
ee seca fleament Despeas pot Enes
rafe& a pois per a conservar-h..
Aqueo procediment no requereix cap
installacid especial i té l'avantatge d'evitae guatona' pirdua de :Menea.
Ele agricultori temen aisd a Sur dispulid un ene ripie per mairsar

me

fresca dele motead"

Demaneu fdrmules ale
magatzemistes de Drogues
o a Solvay A C, Apartst
iO3, Barcelona.

,
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D'ANGLIITER014

Fragata les negaciac'ols per Ulule:
nar la vaga de dockers 120.003
obrers dels ports parats : La
vaga afecta un mili() de

trebalmlors

Londres, s&—La nga dele obrera
té en atur a cent vint mil
dele
bornes. La vasta afecta els ferroviadels
porta . •
rie
P0219

Segons el "Daily Graphic" la vaga deixarä en atur forçós a un milió
d'obrers.—HavaL
ES CREU QUE ENCARA S'ES
A

TEMPS

PER ATURAR LA

VAGA
Londres, t6.—Ele periódica creuen
eue a conseqüència de la reunió celcbrada aquesta matKada• podrä encara issre evitada o suspesa la vaga d'obrers dels ports. L'esmentada
reunió ha tingut lloc al ministeri
del Treball.
Abans de sortir cap a la residencia de Chequers el primer ministre
Mr. Macdonald, ha examinat un informe detallat sobre les negociacions entre patrons i obren. — Havas.
LA REUNID DELS REPRESENTANTS DELS PATRONS I
OBRERS DELS MOLLS

Londres, 15. — La reunió

dels representants dels patrons
i obrera- dels molde que s'estg

ceiebrant al ministeri del Treball, no ha donat encara resultate posilius.
Prossegueix la discussió en
el monient de telegrafiar, o sigui a dos quarts de cine de la
tarda.—Havae.

fracassen
per complet

Les negociacions

Londres,e 16. — A un quart
de sis de la tarda i en sortir
de la reunió celebrada al ministeri del Treball pela repreemilants dels patrona i dels
obrers. el senyor Bovin, cap
deis obrers, ha participat que
les negociacions eitlaulad o s havien frazassat per complet,
que en sa conseqiiäncia continuara, la vaga.—Havas.
I:N ALTRE GREU CONFLICTE
EN PORTA
Lencleree, 16. — A les filatures de cató de la regid de Lenceehire s'ha produit un confliete 'Tire paros i obren.
As tern que els patrona decia-in el Icelt - on: que afecfnria
a -set cinquanta mil homes. —
Hayas.
DE FUTBOL. — EL PAIS DE
GALES BAT ESCOCIA
Cardiff, 16. — En el partit
de fu bol que S ' Ila celebra( avui
el País de Gales ha halul Eseòe ner dos gois contra nro.
— Hevne.
GRAN TEMPORAL DE NEU A
LONDRES
FRED INTENSISSIM
Tundees, t6.—Regna gran temporal
de neu en aq •.:esta capital.
fred es intensissim.—Havas.
VIATri7. DE LA PRINCESA REA-

TAR: DE MOUNTBATTEN
Londres, b5. — Sa Mesa la Princesa
Beatriu de Mountbatthen ha sortit de
Londres cap a Gibraltar. i després salta a Algecires i a Madrict — Havas.
LA BASE NAVAL DE SINGA-

PUR
Al "Journal den Debate", el
eenyur René La Bruyere, diu
que el Govern laborista es provea de parlar altra vegada dels
projectes relatius a la creació d'uns base naval a Sita':r. Efectivament: cal pregohiar ei és oportú de fer una
gespeea de milions per fortificar un indret llunyà. quan preeisament la mateixa ciutat de
Londres no es troba a cobert
n'un atac aeri. D'ad la idea de
recluir els -plans de les tonalcarions de Singapur i de retoree! l'avlació

Segons el senyor La Bruyd-

re , del qual són aquests comen'arfe. cal recordar en quines

condicione Anglaterra ha estat
perlada a enfocar la creació
traqueata base naval. A conseqiiencia dele acorde del Pacffic,
fizant com a Iftnit a la zona asse nyalada . pela dita acorde el
meridiä 110 e , la Gran Bretanya
re numiava a l'utilittació de la
naignifica base d'Hong-Kong;
per?) ella vrella utilitzar SingaP ur, is situació geogràfica de
la n'IR!, única, clou la ruta de
)'India, 1 separa, per dir- ho alai. In regid del Pacffic de la del
Geeä Indic. de la mateixa maneta rom Gibraltar defèn l'entrada
de la Mediterrània pel temí ríe
l'Atlantie.
La creaei6 de la base de Sin?emir tenia evidentment l'a`enie ttre, per a Angleterra,
desvetllar les euecentibilitate
del e moto tompanye . de la Cont eriincin de Wioshingtoe ale Estate!' taita 1 atleta& El primer
lerd de l'Almirallat, senyor
keery, ha fet remarear que el
fi nvern anglas '•tio pala ¿caer
lenant de violar ni Peoperit- n1
lbotra deis acorde' de Watteinvton. puta que la dlotinela
• Slegoper Tokohanig era,
-4 fa no la, ig Mela
bagtte la
•
-•,•

de Gibraltar a Boston. Quant al
eost de l'edificació de la base,
fóra de deu milions 1 mig de
Itiures esterlines, ben .1Iuny del
cost d'un capital-Ship, que s'eleva gairebé al doble d'aquest
preu.
Cal remarcar, eegone el senyor La Bruyére, que Anglaterra ja esta installada a Singapur, en el qual indret posseeir
una guarnic'd militar; no es
tractaria, dones, d'acrdixer lee
forres militara de l'Imperi
d'inetallar-hi, no solament una
base naval, ans també un centre d'aviació extraordinariament poderds. No es dubtós que
en Feetatatetual de la politice,
i donada l'experiència de la
guerra recent, les bases navals
es l an eridad e s a representar un
peper molt important. L'objectiu aun cal perseguir coneieteix
a assegurar la utilització de les
Ilnies de comunicacions marillmes 1 a interrompre les le d'adversari. Els mitjans emprats
per realitzar aquie te, fi, consistlran en nave% Ileurers de superficie, en submarins 1 en
avione. Anneete inetrumente de
cornhat nn pealen Asser efierrement iit i lilzats eenee trnhar
d'etapes al llarg dele re-corregiste que fi guran d'efectnar. efe per obrar enhrre les irnee de eme:mirar-46 de l'enernte,
eia per -pro f erir ele rombo-de.
A/metate meleivee rombnie necessitaran parle de refugi per
abai rer-er i avituellar-se.
La Gran Bretanva, mrtleret
la eeva "superioritat ~Rima,
hn complar mis s que cap altra sobre aquesta punte de eneleniment. per tal com ti fe indispensable, per sostenir una
guerra. d e soldar els diversos
nart i ts del ecu imperi immens.
testnteteid 1 e ba e es navels
sobre el enmf de lesindiee i de
l'Austrälin 09 nee a elle une nerossi'nt vital. En renunciar, a
Wnshin gton. a dominar les forres revele d'Amärira. 19 Gran
Beeteere ha pneet en prrill les
seres unes de enmunicacid, que
porlrien herir fanales. sia per
les forres navales ameriranes,
eta per les forres navals jaronecee. POned no es fe ran Muele), e An glaterra, sobre la naleo-airea d'runneed perill i fe per
st?) eee Peten er a rtfieettd de la
ba e e naval de Sin gannr ha doerg lInc a tintes dittetutelons.
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litaffeitages Cona alta personalitat : icords sobre es ferMillerand
francesa
adaniitracious
angiesa,
rrocarrils entre les
t afemanya : El senyor . Schacht a Londres
EI control ubre armaments : La
,deslió del Palatinat
•
que han de percibir lea :Maritata (la-

Bruseelles, t(S. — Negent-te tata

cal alemanyet.

declaració oficial sobre l'entrevista que

.
de
També ha prohibitl'exportacift
franca belenes o frenemos a Alemanya.—Havas.

han celebrar els senyors Theunis i Jatear amb el delegan belga en el Comitä
de perita, es diu que els representaras
anglesos i americans admeten l'exactitud de les xifres consignades en els
estudie formulats pela tecnics beige.es.'
Es te la impressió que s'arribarà a

El controls sobre els

armaments
a un acord
S'ha
arribat
•

un acord unànime sobre la qiicstió de
la capacitat de pagament d'Alemanya.
Una abra perscnalitt que caba d'arribar de Berlín ha delarat . que Alemanya estä disposada a arribar a un

franco-britänio

Parle, 16.—El "Echo de París"
diu que la Conferencia d'Ambaixadors s'ocupar* mole aviat de la miestió del control sobre els armaments
a Alemanya que ha de realitzar la

modus vivendi.
Aquest personalitat afegeix que tot
dependré de l'actitud dels Governs,
però està segura que si el Govera
Macdonald i el dels Estats Units aproven la manera de veure dei 5. de:egats
en les converses celebraes, s'està a punt
d'arribar al darrer moment.
"No is lluny el dia—acabà dienten qui podrä signar-se una Entesa i
marxem sobre una via de pau sin-era
per a la reconstrucció d'Europa sobre
bases duraderes. — Havas.
LES RELACIONS FERROVIARIES A LA ZONA ANGLESA
Magúncia, :6, — La Conferäncia
de tècnics relativa a les relacions ferroviàries de la nona ang:esa ha acaban aquesta nit signant-se diversos
acords entre els represertants de l'Administració franeo-belga, els represen.
tants britänics i els alemanys.
Aquests nItims han signa: sota reserva fins a l'aprovació de Ilur GoVern.
La reunid tenia per objecte estable
algunes medaltats per al restabliment
de serveis ferroviaria entre les lides
acuilment .explotades per ¡Administració franco-belga r les de la zona
britänica.—Havas.

Comissió interaliada.
Franca creu necessari tornar al
sistema de les inspeccione per sorpresa.

El general Nollet i els sens col-

legues anglesos han arribat a un

complet acord sobre els mètodes a
seguir.—Ilavas.

DETENCIO DE FUNCIONARIS
ALEMANYS
París, 16.—Al "Echo de Paris" H
comuniquen de Magtincia que la pulida
alemanya ha detingut alguns funcionaria alemanys que especulaven sobre els
aprovisionaments que es Entren a ks
tropas d'ocupació. — Hayas.

ministrar ele informes , que ells
van ¿asee- demanats respecte la
situació general.
Les entres tetes continuaran
celebrant-se propablement en
Feementada poblacitt—Hairas.
LA DIETA DEL PALATINAT
ES CONSTITUIRÁ EN
DIRECTORI
Pa;fe, i.—Al "Matin" li comuniquen d'Espira que la Comissid permanent de la Dieta
accepta, conforme a la proposició del Comité especial, designar per l'Atta Comissió,
constituir- ee en directori Sota
el contro4 de l'esmentada Alta
Comissi6,
La Dieta ha comunIcat al Govern de Munich acuesta decisid.—Ilavas.
ELS stpARArrsTrs nsimitsGIEN A ALSACIA
Parle, 15.—Comuniquen d'Espira que un miler d'autonomistes del Palatinat es dirigeixen
a l'Alsacia, fugint de llur pele,
per por a les represalias dels
baveresoe.—Havas.
PER L'AIXECAMENT DE L'ESTAT DE SETGE A BAVIERA
Berlin, 16.—Una informació oficiosa anuncia que el canceller va a
posar-se d'acord amb el Govern haveres per a tot el que fa referencia
a l'aixecament de l'estat de setge.—

g

Parle, t6.—El presidan de la República,. senyor Millerand, lea echo
agoste tarda en ~ocia oficial el
nou ambaixador d'Aletnataya,- ton
Hoesch, el qual Riera les leves cartee credencial&
L'ainbaixador d'Alemanss pes.
•
manda el següent &ame:
Senyor President: Animat el Govern alemany del denle de tenir novament ambaixador a Parle, m'iza
confiat l'exercici d'aqueo cärrec.
Time, dona, l'honor de Murar a
V. E. tes canes credencials per les
guata el president del Reich m'acredita prop del president de La Repiiblica francesa en qualitat d'ambaixador extraordinari i ministre plenipotenciad.
Encarregat de les funcione que
fette compte de les dificultats que
m'han estat confiado, sea dono percaldrà sortejar per fer que lee relaciona entre els nostres dos paisos siguin mia satisfactòries que ho han
estat fins ara.
V. E. pot estar convençut que, de

conformitat amb les instruccions del
meu Govern, dedicaré tots els meto
otorgo a la realització - d'aquesta
finalitat i per airó, i amb alzó, aconseguir que vagin solucionant l'arranjament Teolució de les gran, gatallona de la regularitzaci6 de lee

guate depèn en tanygran part l'esdevenidor d'Europa, i si malgrat les
dfiicultats existente no deixo de tenir alguna confiança en enprendre

la meva tasca, es perque tinc l'esperança de poder comptar amb l'ajut de V. E. i amb el concurs del
Govern francés.
En sollicitar aguar preció. ajuz
concurs tinc l'honor, senyor President, de retre el tribut del meu res-

que era senbla lee sk
EI Preside* de k Cardes- *Me
ea portarla a cap ir
rigormiedine nepe» feelenuat,
que k leude Mies doses el mes
de 317 voto a favor del Comm
tea
El radical socialista Camell
me estoma establim un Omite ni«
lee fortines adquirido danot is guro •
re, en relació en& llar inmoble
El ministre de Fimo sondes &
desglossament de fomentada memez,
er co estar prou estudiada, Wt-41111
aixi la Cambra, pu , Isa wats , mi&
aor.—Haves.
París, 26. — L'emes inimmemb
sil senior Lefere preven reeini6,
d'un emprdstit ot loto de des mala> •lions cense interés.
la
L'orador en defensar. situació del franc, al fez hodick, 11,
depen de causes 'obre les mis papi
telar influintia el vot de la -Cembo.
Cree que el, ea:coger, oetsaiteries,
sanea entpréstit, almejas sial Taigs
del flux.
Afeado que al 1 convd comptat
amb recursos disputables • omeertilene
de no Usen 'asegurada ni mi* meses
desarmament &I este.
la qüestió
El presupon de goura italià. ida&
com el d'Anglaterra i ,e/ dele &este
Units, no ha esto dieminuit, i suabg
él inquietant, a judici de funde, meare a cene quilómetro de la frontera
cenes bandea &agitadas.
Atabal. sil discurs del asnyor
Lefevre i plantejada la qüesti6
de confiança sobre una esme
del senyor Bonnefois tendelit a
l'emissió de valiente aúllan' on
Mole de cinquanta franca reß
emborsables per un perlode de
vint anys ami) premia de eiri
centre a cent mil frene en lloo
d'interas, l'amena 45 rebatid&
per tres cents vlflt VOUS «nitrados cante quaranta dita;
El senyor Po laurel • fa notar
que no es tracta de reguliritiai
qüestiona sine, d'aconseuir
quilibri del pressupost de des-•
peses reiategrables amb Ingrete.
sos pertnanents que cobre
tes dentases permanents.
També de rebutJada en la ma,
teita forma, per 372 vote ccintra
195, una altra esmena del se,
nyor Ubry, i per 405 contra 405
una altra del senyor Aubritat en:
la qual es demana una contri.
bucid extraordinaria 1 progrese
siva sobre la renda. — Ratas
que

pecte al primer magistrat de la República.
El senyor Mil/erand contesta
de la manera següent:
Hayas.
Senyor Ambairadop: Em felicito profundament que el GoUN COMPLOT CONTRA CON- vern alemany hagi escollit per
substituir en qualitat d'AmbaiRADI I POLUNIN
Ginebra, 18. -i— La pedida ha xador extraordinari i ¡Meneódescobert un complot contra tenciarl, el doctor Múer, la
a diploConradi t Polunln, que, com *es marea del final sentim,
ES DESMENT QUE L'ADMINISrecordarla, assassinaren el de- minio tan expert corn Vi5s, que
TRACIO FRANCO-BELGA RESen exercir el carree d'Encarrelegal rus senyor Vorovski. Un
TITUEIXI A L'ALEMANYA.ELS
agent de la Txeca, proceden! de gat d'Afers a Parte, varen saFERI1OCARRILS DE RHENANIA
ELS FEIIROCARRILS ALEMoseou, esteva enearregat d'as- ber demostrar la costra Nalua i
I LA RUHR
sassinar a Conradi, a Lausana, mereixements.
MANYS — ABARATIMENT DEL
París, 16.—Als centres ofiEl meu desig, 6s, en efecte,
Paris.—Ilavas.
cials francesos ea desment la LUXE 1 ENCARIMENT DE LA i a Muda, a
que el represantant del ReLdi
MODESTIA noticiapublicada per alguno
al qual havia d'incumbir l'endinris segone la qua l l'Adminis_
Berlín, 16. — Les tarifes de
càrrec de prosseguir Ilee contraciö franco-belga eslava a
verses amb el Govern de la Referrocarrils per .a viatgers
POLAR
DEL
L'EXPEBICIO
restituir a Padminis- nercea i guata otasees han espública' en eircurnstanciee L'ellrn n'eft ordr, rrie, tu-un punl de
"SHENANDOAH"
tracid alemanya els ferrocarrils
tal augmentades en un 30 per
redes, estigues per ei mateix
he f e t remar e ar e st--,trInteren
de Rlienenia i de la Ruhr.
EL PREeDENT COOLIDGE
cent, a comptar del primer de
Ja, en possessionar-se del careme caref d e Mecwereän;a
Es fan tambe lote mena de
mare. En canvi les tarifes de
MANA SUSPENDRE ELS PRE- rera dele penearnenta 1 . prdbr e n gnire tss trespractienhle si In
reserves sobre una possible de- primera classe han estat diesils de Filmlet,PARATIUS
G e an Ttretenvn nn e'ast•egurava
COTtlils
en el cas que el
minuidee en un 25 per, cent.
Grades a la vostra estada
l'ereie f et n etreerre la nenlea- cisió
Washington. u5 — El president Coode
peine
erneti
una
conducid
Ele ferrocarrils que eren fine lidge ha ordenat que se suspenguin
entre nosailtres, ene ha estat
ll'et de 'Pretere Darrerement.
devolueiö
de
les
a la
ara una adminietrarid de l'Ee- preparatius per a l'expezlició Polar possible de donar-vos-lo a eodiveireoe eerr int ore rearit ims tendent
que aftualment extat. han estat conveet jis en no_ aèria,—Havas.
nefxer del tot.
fe i en. adhur eh eeevar uti• An- vies fèrries
-belgues.—liploten
les
franco
cne t al alemanyn nmb adminisrli t erra. nn podent enmnnar
Amb motiu de cap d'any vaig
van.
a
direce
la
trecid autònoma. Com
dal e e maeera definitive cobr
tenle ocaald de manifestar-vos
EL
SENYOR
SCHACHT
CAP
A
ara
ha
ura
el
que
fine
Mediterrània, hevin de plantetor hi fi g
públicament 1 compensar-loa en
LONDRES
Wat Ministre de Ferrocarrlls. LA REINA DE BOMANIA CAP tres paraules: respecte Os Trae
jar-se el ras en el anal fon
Berlin,
18.—El
governador
overo
Ufe,
pasear
lee
—
Hayal.
re gia do
Late.
A MALTA
del Banc de l'Imperi ha marxat
rdes de enmuntració pel Cap.
Darrera d'aquesta fórmula,
Nitnols, 15. — Ha marxat d'aAixb dernmsfrre — continua cap a Londres, i denla paseare
diu molt clar el que vol dir,
La gilestió del Palatinat
ó, en direcció a que
otiPsta poblaci
d i ent al :g eneren- La Bruvei re— el per Paris —Hayas.
no s'oculta cap intenció.
Cohlenea, 16. — Un Comith Malla, 6. M. la reina de RomaHierem dintereeene que hi he PM- Els acords amb la Micum
Compenetrats estan els reespecial, delegat de l'Alta Co- nia, que @fechar el viatge e bord
tnhl .rt,entr. la Gran Pretermra
presentante
de França de CalByron".
"Lord
engläs
yeicht
missió del Palatinat, ha latee1 Frenen. Eritrea poeemetx, en
no seran prorrogats
tleslma importancia dalo; interogat el president del Consell — Bayas.
efecte. ere viren de hace, mila
darrera
ent6,—En
Duseeldorf,
Malta, 16. — Aquest mal( ha ressos que es dieouteixen sovale edreirehlement eitiledee
del districte, als representante
celebrada amb la Comidió
pobles,
trevista
erribet
a aquesta poblacid S. bre la solidaritat dala
el
otterfrilider
pohlacions
importante
1
19 Meditee e hnia.
alemanya, la Comissi6 dels sis re- de les
porh resolts lambe a no cedir
—
Lla.
la
reina
de
!imanta
M
A
le
cielo
Wnenmn
_
Oren
els
separatistes
sobre
els
capa
Tn i nn butjä plenament la possibilitat de
res dele drets pela guate han
ves.
darrers sangnants successos.
ae so nnien l'h eo ero nnist freree•a
prorrogar fins el da 13 d'abrl els
de vetllar, amb tot i estar diela
calma
ha
esSnilre frita IR eferliterrAnie nrelPel
moment,
prisats a l'enserie estudiar ami)
acords concertats el dia 33 de notat restablerta i no s'ha prod e n'el. siwrn pot pescar per vembre.—Havag.
ample esperit conciliador, ton n hull-ord avenes/ d o Is Vetee
duit cap nova manifestació. —
le' 1 . solucione—que garantitMESURES DEL GENERAL DE- Hirse,
1 Fraare
naval de Sinennur,lee
NUMERO
HA
•AQUEST
Inues,
ein e/ respecte d'aquests drets.
fC Snbrn el eerni l
GOUTTE PER PROTEGIR EL L'ENVESTA AL PALATINAT
(10/110Critelil francesa, si
de'" punIst tic sne'rriment mol!
Magúncia, 16. — Davapt la PASSAT PER LA CEN. be La
FRANC
m'abaté d'immisculr-se en ele
enben Ous!, amb Di ego Subeez
que
realitza
una
Comissió
general
Degoutte
Dusseldorf, 16.—El
assumpten interiors de les aloennl r 11 rflter•71,
SURA MILITAR
ha prohibit QUO a la zona d'ocupació questa al Palatinal han compatres naelons, no por alib pot
Franca enseer i x algunee
regut
a
Espira
els
alcaldes
de
es
prguin
en
frenes
belgues
francesa
delirar de deeitjar que s'aranmob-ntot
n Tahiti.
la
regid,
amb
l'objecte
de
sufranceses
ele
impostos
i
contribucions
.o
aeguoixi en el propi Interés i
i 1 - 11n do Rima. ore eir nnes1
en el del món enter, el progrds
hlr, eventmilmerit,
e ef
1 el triomf dele principia que
mr
unes haces revele de
sustente.
deo, ärmeefee sesee. na «O eón.
Fondament pacifica Franca, donade mornent, d FI Mil.
lt rrle
r/4, qu'in s'hi ya veure obligada, que
riere ennli ineefirtent
dilluns,
ella
18,
leo
mines
que
se
celebraran
eerna
Totos
esteva disposada a fer tots els saerimoderna. Hl he med f A ter per
'de deu a dotan, a la 01tedral 1 Al tar de Sant Josep dele Mesperrne'r o le de eonratontar
fieis que fomein necesaris per defentar
tres
Fustero),
Santa
Marta
del
Mar
(Altar
de
les
Animes),
Sant
i salvar .ande la seva pròpia indepencenen Pene. Sterifl Indtenerviiä.
OuPer.
de
les
Puebles
(Altar
de
la
Mere
de
Ddu
del
Carme),
Sant
•
per?'. de " preste abisme ele
dencia Je llibertat del m6n.
(Alter
de
la
Falraoulima),
Caritat
Capilla
Marcas,
Casa
de
gat,
leafr/ yrellf e di' romhett. per tal
El seu mes fervent deslié" veure's
Sant Joan d'Idorta (Altar del Camele), Maltés (Partit judicial de
Hiere per sempre de pasear per preve
erial Frenen men ee de 1n1: nnviAna°
le
(0flol
I
Mieses),
Iteran
apildele
Parròquia
Cardona,
I
tan eme/. pecó estéril seria la sinceritat
liß Iletteß mo, submarino i aviao:Idee en sufran) de l'anima de
Ció moefltrea.
de',1 seus sentiments i el fervor del seu
`erie
erehe
dient
desig, si no tabes justa correspondenNr fe d'A«). —
• •artvrte TtPnt‘ T A TeltrAre
cia..
e•ne•
he
les
s
que els quadrom Ai
Acuito amb satietaccid el que Urea
vni. le ne . o. , Tert: Ti( die
volgut expressar en el vostre discura,
do fer_bn remnrenr 1 efvä gyoto
estigueu segur que per al compliment
MESTRE FUSTER
un fi d' pntp ot recen-me% en el
de la vnatra missió, tal ceo thavett
Troment en rtie A err i semer71 es
entes i definit, no os han de faltar ni
11
01
1111111)
MI
.
da
es
III
111101
see
ti,
Prenrimet. mh ron/n e
el tneu alut s ni el del Govern francas.—
la ;,,,,,,ANnAt, eetenfAelen
llevas.
1-e
le« hm..s asvols eme
A LA CAMERA FRANCESA
La sch,a vidas Joacpa Bernet, fills Mera, Carrne 1 Unís, filia políInt A min,. 1 partlenlarment
CONTINUA EL DEBAT SOBRE
nao,
Graupera,
Mercè
tica Dr. Josep Cullell, En Josep M. Vilanova i Na
Singapur:
ELS PROJECTES FISCALS
germana, cunyata, mareta, nebots política, cordato 1 familia tata, en recor•
Parle ll-5 essi6 de la Catabre,—
11512 199 9Plelle
Ea «menear la leasi6 a la Calibra
balda seus emita 1 Coneguts tan dolorosa Ardua, demanen la caritat
Ers mine A T ArTneW GUAdel e Diente& ele representants de Peque el tingnin present en Euro oradores.
DALA/kftle •
dal d'altres ele districtes ~yente
MAtte, romeral ObreBarcelona, 17 de febrer 1931.
a 1 &reta, declararen que votares ahir
a
Guadlifelara
al
entrat
on ha
NO 111 11AURA OFERTORI
la peopoileid del denbeentent de lb>
front de les tropel federal,.
liste temer rebote a la Doblo (beba&
Anuentes mareen centre •NrOft
lentito a foyer d4 Gavera pare quo
roVla, eentre dele reble.-2114.'‘
a emeeMse ia ihira essadeks, reeulla
UN NOU CREDIT DEL BANC

RENDA AL DE L'IMPERI
Berlir., 16.— El Banc de l'Im.
per; ha obtingut del Banc de
Renda un nou crädit de einquanta milions de mares renda.
destinats a satisfer les peticione
de crèdit formulados per l'economia alernanya.
La cuma deis crädlts acordada pel Batir de Renda al liarte
del Reic, es de 250 milions. —
•
Hayas.

11 .3

•n••n•••••

EN PERE 1101 11 1 FIOL
ru
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LA MEMORIA DE LA -COMIS SSO D'ENQUESTA SOBRE LA
PERDUA DEL "DIXMUDE"
Paris, ree—E1 ministre de Marina
ha Ilittrat al cap del Gotero. oe6Yof
Poincare, la memòria de la Comise
cid d'enguata sobre la pérdos
"M'anude".
En el prbxim Coreen de ondee:el
seré examinada detiagudame nt aquel
ta memória.—Havaa.
HA ESTAT TROBAT EL CADAVER D'UNA ALTRA DE LES
VICTIM ES DEL "DIXMUDE"
Roma, 16.—Comuni gnen de Scia-,
han trobat va,
ca que uns pescador'
cadiver al qua' li falta el cap i el
brat de«, toepitant-se que sigei
d'una de lee aterimos del dirigible
"Dixmude".—Havas.
D'AVIACIO
t
LA COPA LAMBLIN )
En
tomen&
fan,'
Parte, 16. —
va pensar en assenyalar el recaen:01
Parii-MadrA per a la cota Laudas
daviazió correspone nt a reza, pera tele
nin en`com pte les dificultara que pedien sorgir en efectuar -lo, despedí
d'una reunid celebrad' en* ele comise
nada de la prora, amb intacto& del
senyor Lamblin, es va decidir escale
a , fent l'a4
el traiecte Paria-Marsell
seto
revillete
a
Aistres,
on
ge
terrat
els tares de a bord.—Havu.
LA CONFERENCLK
DEL TREBALL
Viena, t6.—ta Comiszió d'AM.
aistraci6 social del Consell Necio.
tal ha decidit de ratificar record
jornada
de Washington relatin a la aquilea
de vuit hores, a condicid que
ratiIiCaCió entri en vigor eolameitt
indasquan totes les racione tinguin
erice importante 1 les mojono velara
l'hagin també ratificat.
Els altres acorde apronte en lee •
Conferencies de Washington 1 Ginebra relatius a diferente bels del
treball han Wat igualment apto.

. AUSTRIA 1

.-

•
DE PUTBOU
L'EXERCIT ANGLES BAT
XERCIT TRANCES
Paria, va —Aquesta tarde 1 al flan
diem Buffslo alta eelebeat as mea&
de babel entre ele •endim 100
Imantaron l'emedveit mide 1 Fide
.
cit honda
El parta be etabat afeb 1,144. ;
tia da reedp basad; par keer Os;
• Un.

4108
Ea acabar al fillue,a.t
gel anide pealan ale
mrs, brema estat 1,801011 Mude

ger-Kasers tewtakormaikedir
usa.

-
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SERVE1 111~/t014,01C- CATALUNYA
' DI. te f•br•r do NNE.
•11, arruace.entossanck GINUAJ. A
& nriAT Din .731111!A-CATALUIrtA.
LIS y rat: wat (Obeervedene «un" /lord
a zas e DEL aun (CONIndOlut Se 19 Earn
g'
anoortiliglea ame" esserleadhe per Mea)s
"film "1 ME444414. ~he Por

•sirte« me ?M'AA: /; DELS "PRESUPUBSMUNMPALES DESDE 1910” (ADAGIO); 14
ACTUACION. DEL ACTUAL AYUNTAMIENTO" (ALLEGBO APASSIONATO),
ra• «gire!~ Sala Mozart, que ha
Iriat aplaudir els mes reputats concertistas' aplaudi ahir una altea de les conIkrincics musicals que fa un temas.
comtitueixen el :en programa. Si la
mesura havia estar la Hei que regia
ola concerts, el número ha estat l'objetar d'aquesta conferencia, i el senyor
Par ha demostrat en ella una gran pericia financiera—i municipal, municipal

1 espera.
La concurrencia era selectissima,
que relectfuima, extraordiniria-,.
ment selectlesima en el sentit pedod e di la paraula. Ala tercera fila
de butaques,- a mä dreta, saludärem
tia senyors Maynés, Plaja, Vilasseca
Miracte. iveiérem i saludärem també
els senyors J. M. Roca, Ramoneda Holder 1 eh regidora actuals que asaren
a veure l'aspecte d'un regidor confemetes Sad vejen,. distribuits en diierents indrets, el tinent coronel senyor
(Alvarez de la Campa, el senyor Puigarate, el ,enyor Artigas. el scnyor
Cera, el senyor Caparä, el salen Ma:
doren el senyor Banqué, el scnyor
Camp i el amor Giraos, el qual, seg ons ens enanliestä, ja no Es regidor.
• assistiren també les muses del
Consistori, al a dir, els alta funcionaria, Is senyors Guardiola, Carden,
Armad, Mer i Güell, Reventós,
Martínez Rueda Puigdornefec, el senyor Ribe 1 uns mistas altres, junt
amb tres senyores que completaren
l'extraordinäriame n t selectissirna concurrencia que hem dit. No parlarem
dels periodistes, perquè aquests, pericones manades, hi tren, arase esserhi.
• En tma paraula, segons dades d'un
• rostre amic molt aficionat a les estadistimes, podern destriar els espectador en un 6o per roo de funcionaria
anunicipals; un 3 0 per roo deregidors;
Im s per 200 d'ex-zegidors, i un 3 per
loa de regidora aficionats, públic, i
'ambos" sexes.
L'escenari, que representa un tauIch l de bar, o be un ring de boira,
estava ocupat per una tauleta vestida de vellut verme% darrera la
qual, puntualment a un quart de set,
comeneä el senyor Par la sera anunciada conferencia de les sis en punt.
Vestir de jaque fosc i . aml pastalons grisos, el conferenciant té un
aspecte absolutament respectable, i
quan diu que siguin les seves primeres paraules per l'Associació Wagneriana, que fa 24 anys que ocupa
el laca] i que ell n'és president, uns
murmuris d'enra y ada, encara que
no de la Selva, indieuen la compenetrada entre el públic i el conferenciant. Diu després que els
Ajuntaments política tenen argalia
de publicitat—i ens sentim en oir
airea molt afalaggats—i que els redactors que assisteixen a les sessions s'esmeren en donar-ne compte tc osa que ens empiena d'un huraganat orgull).
Manifesta que el que dini no tindrä cap interés passional, que les
persones no li interessen i que no
vol ofendre a ningú, i tot seguir alegeix que li sembla que ja pot entrar
en el fono de la materia.
Declara aleshores que ningú no
Ii pot demanar que es carregui les
conseqüencies del que ha trabar i
que de responsabilitat no en vol ni
una encara que li regalin.
Diu després que de l'examen dels
'libres resulta que cap partit politic
no s'ha preocupan d'anivellar els
pressupostos i afegeix després que
això Es clar que no és exacte, perque tots els partits polítics shan
preocupas d'anivellar els pressupos'tos i ho demostra, demostrant tumbé
que tota ho han fet molt malament.
Parla del déficit i dels sistemes per
tapar-lo i insinua que tot això es
trobarä mes ciar en els darrers pressupostos recentment anullats per
l'Ajtantament, cosa que sembla que
produf una certa revolució, com registrä, amb molt bon encert, el sismògraf de l'Observatori del senyor
Fabra.
Comencen aleshores els números
els milions i tenim l'esperanea que
en sortir ens donaran una nota, per
tal com des taquígrafa en preisen.
Després de criticar el que ala fet
fina ara, ens tranquinitza u/lb la rotunda esperança que des de primer
de mere, o sigui la vigilia de Carnaval, tot es 'ara segons els sistemes mEs modians i acreditats.
Tornen a sortir els milions fins a
una suma que ddna una diferencia
de 60 milions i tornem a esperar
una nota final i periodística, abrí com
també mecanografiada.
Continua dient que si sumem els 45
anilions ala 6o, mes el déficit, snéS la
incitar del número que ala pensat,
resulten en sis anys 126 uti lices, que
pedalea exagerara, pera no ho
Diu despeno que, per no parlar de
ale eladta, bo fan d'una cosa mis
modeum,•! 1 parla de l'empréstit de
rEatparlyque . pujava a 6o milions;
MES

Diu, mes endavant, que no vol pes
dentar la sensació que el deute municipal no -tingui garanties, no.'aixti de
cap de les maneres, abans morid. sinó
que aixi no es pot pas seguir, i cal un
canvi de täctica.
Diu que els ingressos ja augmenten
sense que s'hagi fet res, i tot seguir
passa a la segona part de la conferencia, que aix ama la primera ha estar
un "adagio", aquesta es tota ella 'un
"allegretto apassionatto", i es titula
"La actuación del nuevo Ayuntamiento".
Diu que quan la Providencia o la
sort fin que es trobessin en aquella
casa, la gent rigué (cal reconèixer l'exactitud del lèxic del senyor Par).
Diu que a fora encara hi ha deseosfia r es a dins i a fora un tret que
pela!). Es difícil entrar a la Maquinària administratira, pera (pan sitj ha
entrat... en canten confcrències.
Diu també que hi entraren per Urea i sIsi mantenen per força. Fa grans
elogis dcl tinent coronel senyor Alvarei de la Campa, dient que no és gens
autoritari. Passe totscguit a l'obra ce
BAjuntament, que -és, primer, leS
aigiies, 1 com tothom sospita acaba per
parlar dels pous artesians que a Sant
Martí n'és ple i es podrien traslladar.
Segon. La Ilum, per la qual hi ha dues
contractes (Mentes, per() no es pot
fez res perque les companyies' dables
que l'actual Ajuntzment duri. Tercer. La l'ira de Mtastres. Tornen a
sortir millares i tornem a esperar la
nora. Guam ri soterrani del carrer de
Balmcs que, és clar, no cita fet, mira
&hl pensa molt.
Diu que no fan política, i els de
foro estas empenyats en que la
"No devem—diu—el nomenam.nt a
Ningú. No se'ns pregunta pas qué
opinàvem. Se'ns considera com una
mena de traidors a la terra per no
haver fet gesto" (dl co fa tot seguit
una colla), i ens revela que ell ha escrit obres en catalä. Parla dc les pedres que es poden tirar a la teulada
del vei, i iba 'que un cop en aqucst
cama vol ésser ciar. Manifesta que ha
de dir, encara que no intereEsi a ningit,
que el no es seperatista perquè "ara
enriasen que una terca d'Espanya adquirís una plétora que ce sentís méstre
o mestressa, que en cataiä (perque la
conferencia era en català) vol dir amo,
dels seus veis destins, la influbda
irradiaria i vindria la catalanització
de Castella o bé la caEtellanitzaCió de
Catclunya (o be la guipucoització de
Badajoz o la badajodització de GiaipflEcoa).
Din que ell no se sap aturar; que
cada poble irradiar ä segons el seu
res específic i que la qUestia d'aquí
és una qüestió de cultura, de valer,
d'honradesa i de pesar, i dit aixa afegeix que ell no es orador i potser
diu alguna paraula que no es justa
i ja li posaran com cal. Afirma que
Ei els bornes fossin perfectes tot aniria znolt
Diu que té una idea que potser
toth,om discrepara d'ell i es que el
renaixement català no te cap relació ansia el moviment politic.
Parla de la filologia i diu que dl
n'esta ben assabentat, perque és el
seu fort, i cita noms, i pregunta que
tenim ara i una y en crida "pcsseteros"; pecó trobem que ara ja val
mes anar en taxi.
Parla de gramatiques desconegudes i després de literatura i torna a
comentar norris, entre altres, els senyors Pons Gallarza, Picó i Caro amà, Marian Aguda, que es tan
gran, pera que ara en la nona eüició li han destroeat l'ortografia. Diu
que no val la pena d'esmentar mes
noms. (Maragall... Prat de la Riba,.). Dedica un record al setmanari "Joventut" i a la critica d'aquel'
ternps.
Parla de les excelléncies d'una solucid harmònica i de repent manifesta que no vol pariar mes, perquè
ja ho ha dit tot i no podría dir res
mis. Invita els seus conipanys peroné també donin conferencies per
dir el que pensen i acaba afirrnant
que tots plegats "tenim els ulls fits
i resguard lien fixat en Barcelona,
Catalunya i les nostres censen:lides". En acabar, un discret entusiasme subratlla les paraules, també
discretes, si me g no, de l'orador.
Quan, en sentir, veiem que no ens
és donada cap nota, pensem en Vencerlas consell que clonava Sant Pere äl cel a un viatjant que somniava que hi era, i al qual un client no
acabava mai de donar nota... Però
això és una Otra història que algun
dia contarem.

Del Municipi

L'ASSOCIACIO DE CARNISSERS
L'Associació de Carnissers de
Barcelona, a la qual l'Ajuntament adjutitcä ed proveiment da
Past nownw• de Brusselles les carne de bou i vedette, amb
t skri. Son, i tornen a sortir tot subjecció a les bases aprovades
0110111~dettrnattiv: l con- en Conaisttrri del 4 de l'actual,
' amenos i
ha dipoteitat a la Caixa
eincosei. ala ij ei
pol la suma de 590,000 penates, on qtmlíta.t. do !sanea, por
;80,ardlallattinturiegg
jeßppguire,..do les pbligatIong
"no-nbelise-: em sembla que tren
to
sols. Sé — diu
ja ho
4redssié*ogIráli tw: • •
•

fila):
A les costes del Nord trAfriqt alta format una nova borrasca, els efectes de la qual són ja genes amb
pluges a Andalusia i nuvolositat intensa a gairebé tota la Península. — El regim anticiclònic es troba a
les Mes Britaniques i al Nord d'Alemanya.

El cel 4. ativol a tina la costa 1 set* • la resta de
Catalunya. — Ha Aire amb abtmdtlacla a Barcelona i costa de Lldvaat 1 ha unas Ungerameat ata
Boca elevan, tale com el lIontnegre, Tibidabo, etc.
La temperatura mitin* ha estat de 9 gran. 404a
miro a Puid4e4d4-
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a. VENTS SUPERIORS, A BARCELONA. (Sondatgea de l'atmadera Mitre, a lea y del mat1)4
Altitud, metres:
250, 500.
Direcció:
Velocitat m. per segon:
Plató de núvols, a 814 metres. Nimbas.

NNW. E.
2.

OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Hore, d'observació:
i
homo
Baròmetre a zero i al nivell de la mar: 7 64'9, 7 65'3, 765'6. — Termòmetre sec: 41, 5'6, 7'8. — Tertribtuetre humit: 3'1, 4'3, 6.3. — Humitat (centéssi mes de saturació): 72, 80, 78. — Direcció del vent:
NNE., NE., E — Velocitat del vent en metres per segon: 3, 3, 8. — Estat del cel: tapat. — Classe
1
de núvols: nimbus, strats - cúmuls; cinnuls-nimbus; n imbus.
Temperatures extremes a l'ombra
Màxima: — Mínima: 3'5. — Mínima arran de terra: 22. — Oscillació termométrica: 5. —
Temperatura rnitja: 6. — Precipitada aiguosa, des d e les 7 hores del dia anterior a les 7 hores del dia
de la data: 26'5 milimetres. — Recorregut del vent en igual temps: iss quilòmetres. — Observacions
particulars: Neu al Tibidabo.

que en l'esmentat compromis
se ili imposen.
El contracte tIc referència serà elevat a escriptura pública,
havent estat ja designa t el notar d'aquest Collegi Josep Torelid, per formalitzar el corresponent document, que d'aquí a
.Npocs dies signaran els reptesentants autoritzats d'ambdues
parts.
UN CUTIS DE BESTIAR
L'Alcaldia fa una crida
veinat, assabentant-lo Ano eiel
dia 18 de d'actual es farà el
ceno del bestiar eavalli i
lar, existent a Barcelona, al
qual efecte es repartiran les
oportunes fullçs en les quals
cal fer les inscripcions.
Dio que no te cap finaditat
fiscal, 5 inó distar disposicions
per millorar les faces.
Per a la formado) del corresponent cens, ola reunit al despatx de l'Alcaldia la Junta del
Cavalli i Mutar, que formen,
ultra l'alcalde i el secretad de
l'Ajuntanient, el primer tinent
d'alcalde, el regidor sfmlic, el
senyor Bertrand i Serra, el marqués de Marianao i el de gà del
Cos de Neterinäria municipal:
AVIS ALS CONTRIBUENTS
Per tal d'evitar inútils perjudicis als contribuents, d'Ateal_
dia fa avínent a lotees les Sodelate anònimes que vénen tributant per l'arbitri sobre lloguers i que estan sotmeses
l'arbitri sobre el producto net
de les aninihnes i comanditaMes per accions, que, sense cap
¿espesa ni cap gestid, contra
presentad() del rebut (N'ayer
satisfet Parbitri esmenlat,
qual administració i liquidacid
té cura la Delegació di! senda,
ells seran tornados anib teta rapidesa les quotes que hagin
gat per Parbitri d'ingullinat. Es
necessari, dones, que presentin
instàncies i realitzin gestiona,
puix les devolucions poden obI enir-se automaticament seguint el procediment indicat.
EL SENYOR PUIGMARTI DE
VIATGE

Per afemine diversos assiimp_
tes, demà surf cap a Madrid el
primer tinent d'alcalde senyor
Puigmartf.

NECROLOGIA
LUISA AYATS, NIGUA CLARA
'M'ir morí en aquesta ciutat

la distingida senyora Na 1,,iluïsa
Ayats i Morilsalvatg,e, maro de
l'erninent escultor catalä Josep
Clarä.
La trista noticia ha piroduit
profund sentiment a tote els
que havien gaudit del traele
afable i bondadós de la virtuosa
senynra.
Testimoniera a tots els milis
el nostre sentit condol i d'una
manera especial al gran oseultor Josep Clarb, fill de la finada.
L'enterrament tindrä !loe
aquest mati, a lee once.

AQUEST NUMERO HA
PASSAT PER LA CEN. SUBA MUTAR

CRONICA DE CULTURA
pa,
•

I I
.

Corre amb gran insistencia el rumor que fin:Tutor cap de primer ensenyament d'aquest districte universitan. senyor Manuel Iban, ha estat
destituit. Aquesta destitució s'atribueix a l'actitud que ha pres l'esmcntat
senyor ertiront de l'afer d'algunes escales municipals barcelonines.
— Curo de confer,,neie sobre "Filosolio coialann".—Durant vis dies 18,
19, 20, 21 1 22 del que SOTA a les set
de la tarda, tindrä lloc al saló de consells de la Uninersitat un curs de conferencies. tractant cl tema "La Filosofía catalana" que desenrotllarà el
degà de la Facultat de Filosofia i
Lletres de la Universitat de Madrid,
doctor Adolf Bonilla i San Martín.
Ileu's ad els títols de les conferencies:
I. Els orígens La cultura filosalica
catalana de l'Edat Mitjana—Jaume I;
San: 'Pere Pasqual; Salir Raimon
Pcuyalort ;, Ramos Martí; Arnald de
Vilanova. II. Llull i la sera esedia.
III. L'oricntalisme filosòfic a Catalunya ; Hassai Creseas i d'altres pensadors.—Francesc d'Eiximenis. IV. El
Renaixement catals i la cultura històrica filosaiica; Bernat Metge; Turnada ; Roie de Corella.—Els traduetors. V. La tradició cscolastica: Palmes ; Mestres: Comelles.—L'escola escocesa; Martí Eixalä; Llorens; Codina ; direccions. — Els
contemporanis. — Assaig d'una determinada dels carácter de la filosofia
catälatia.
— Títols.—Han estat signats pel
rector tls següents títols: Llicenciat
ell Dret a favor d'En Tomàs Edita i
Blanes, Ramon Hurtado i Martí, Joaquim de la Huerta i Carragio, Tornis
Roig i Llop. — Llicenciat en Farrancia a favor d'En Climent Borbonct
i Codina, Pan Civera i Feliu, Rossend
Juli i Borrell, Joan Liada i Ferrando.
—Llicenciat en Medicina a favor d'En
Nicolau Villas i Recio, Antoni Sabáta
i Paloma. — De llevadora: Empar
Benavente i Gracia i Dolors Garcia.—
lic practicant: Cristòfor Sala i PaReja. — e perit d'Indústries tèxtils:
Miguel Garau i hlassanet.
— L'Associació d'Enginyers Indaspresident d'aquesta Associació, scnyor Alfred Ramoneda, ha
remes si president de l'Associació d'Alumnes de l'Escola d'Enginyers de Bar..
celona la següent 'letra referent a la
construcció d'un edifici per installar - bi
aquesta entitat. Diu així: "Molt senyor meu: La vida activa que fan
els alumnes d'aquesta escola entre nosaltres els ha per/71es de adune les nostres ambicions i els nostres propinits.
Com a conseqüència hauran pogut observar guías satt aquests en relació a
la construcció del nostre edifici social.
Es un assumpte que preocupa profunda
ment a aquesta presidencia l'acabament
de les seres ubres. Complint escrupolo'sament el nostre comes, posem en
vies de realització el que ens prdenaren
els 'fundadora de la nostra Anociaci6 1
procurem el màxim esplendor d'aques-

cura a la magna obra i a l'efecte a
subscriure obligacions hipoteciries de
l'emprestit llançat DOUléS entre companys de prpfessió. En invitar-vos
es fa una excepció, amb el desig que
no haguem d'acudir al concurs de persones estranyes a la carrera.'- Conapren e que no es precisament a vosaltres
que m'hauria d'adreçar (recordo perfcctament les vicissituds de la vida
d'estudiant), pera en fer-ho Es amb el
prec que trameteu la me y a súplica als
rastrea pares o familia, atnb la seguretat que aixi prepararen els drets que
mes tard heu de gaudir, a part que
es un mitjä magnific de coHocació del
capital. A secretaria es podran adquirir les dades referents a les garanties
de l'interés del 6 per zoo. Vos prego,
dones, senyor president, que siguen
intèrpret del meu sentir entre els vostres companys, i fareu el possible per
afavorir l'obra que ha de constituir el
nostre mejor orgulL"
LA REVISTA "IBERICA”
El starrer ,número d'aquesta interessant revista corresponent al 16 de f ebrcr publica el segúent sumari: Xarxa termométrica de la plana de Vich.
—La indústria pesquera.—La indústria
textil.—Premis de l'Acadèmia de Medicina de Madrid.—Boia pilar de salvament.—Acadenda de Ciencies de
Barcelona.—Distincib a E. Hauser.—
Part ami de Barcelona.—Linies iberiques. Paraguay. Linien de comunicació i produecions principals.—Examen
d'objectius i sistemes óptica — Nous
estats del Bältic.—Otto Klotz. — La
construcció naval de l'any 1923. —
IX Congrés italià de Geografia. —La
Fotogrametria airia: els seus metodes i aparells, per J. M. Tarraja. —
Comentaris a la geografia ärabe del
Guadalquivir, per J. Carandell. —
— Temperaturen extremes
i plum de desembre.
INSTITUCIO CATALANA D'HISTORIA NATURAL
A la Institució Catalana d'Història
Natural, en la darrera sessió científica
ordinäria el soci senyor Codina va donar lectura d'una nota donant a carrilxer la presencia a Hifac, Alacant,

d'una interessant zoocecidia produida
per el himenopter "Isooma stipae" en
la planta "Stipa tortilla", i que fins
ara no havia estar trobada en la part
oriental d'Espanya; el mateix senyor
presentà uns treballa del Germä Lle6
Hilaire de Li3 respecte a la fauna
coleopterolbgica del Vall d'Aran, treballa que comprenen les famílies curculiphids, coccindids, haliphids i ditis-

cídids.
Els senyors Bofill i Poch i Aguilar
Amat varen donar compte dlaver-se
trobat q la cosa Bora Fosca de Cantonigrór el matase "Zua subcylindrica",
i el senyor Bofill i Poch presenta un
treball del doctor Haas, de Francfort

del Main, titular "Contribució a la malacofauna de la conca inferior de
l'Ebre", en el qual es descriuma una

especie i tres formes noves per a la
ciincia.
El doctor Font Quer dcha lectura
d'un treball sobre "Sidetiitis." Mbrictes,

ta en l'esdevenidor. Sito 'vosaltres, en el qual descriu tres formes naves,
els enginyers de demä els que més ämproduides al jardi botänic del Museu
pliament heu de beneficiar-vos de l'es- de Ciencies Naturfls d'aquesta chitar,
forq acumulat durant' molts anys. En
i el senyor Cuatrecasas presenta dues
disposar del nostre Palau podrem observacions botaniques, en una 'de les
comptar d'una renda neta de mis quals demostra l'escassa que Es a Cade setenta mil pessetes anuals, i no cal ' tatuan l'espieie "Vinea . rninor", i en
comentar el que ens serä possible fer:
la segcua dará consiste de la treballa a
caixes de pensions i socors, auxili a la Serra Nevada del bolet "Puccinia exviduetat, ndquisioid de material, de
pensa", infestant la planta "Senecio
treball i d'estudi. Repeteixo que heu
tourne-forti" var. "grulatensis".
d'ésser vosaltres ele que mis heu de
• El senyor Domènec Palet i Barba,
palpar-ne els beneficia i per aixd em ede Terrena, presentà tases observacomplase en invitar-vos, individual 1 • tions crue, respecte a la tediada
collectinment, a portar el acetre coa,

* le mudada del Nord deLVallia.

Els
- Teatres Lessardanes
••n•n

•

,ESPANYOL — Sea, diu que mol!
»in entrenar& casquen teme Cobea
d'En Valladtjana ''14 non *Tia
o la fallen del senyor jame".
L'enromen d'imputa non meció d'En Vallmitjaaa duden inditalitat per basar-eit es escaseo de la vida
futboliatica.—
ELDORADO. — L'actuacid de la
popular caucceetista catalana Pilar
Alonso cantinela un veritable
per a l'empresa de Eldorado.
A mis a mis, Ramper,
amb eta nos acudits graciad1sims,
dóna ama extellent to d'amenitat al
programa d'aquest teatre, on actuen
tambi altres interessants atraccions.
— Aquest matf l'Orfeó Graciene donan el non dels concerts de l'actual
temporada, interpretant un escollit pro, grama de cançons.
El concert començarà a les onze.
TIVOLI
Per dificultats tenida a darrera
hora ea la presentació escénica i acabament del vestuari de l'obra, s'ha
hagut d'ajontar per a la setmana entrant l'estrena de "La leyenda del beso", que baria d'estrenar-se anit pasuda.
ROMEA.—Per aval l'empresa d'aquest teatre ha organitzat uns cace'.
lenta programes per a totes les mesdom.
A la senté de dos quarts de quatre
es representan la popular rondalla "La
Ventafocs". A dos quartide sis, sessi6
de moda. respectacle de gran isät
"Una vgada ca tm pastor..." I a la
nit. en programa extraordinari, la famosa obra d'En Pirandello "El barret
de Cascavells" i la carnidia "El vidu
trist".

CRONICA SOCIAL
EL SINDICAT PROFESSIONAL DEL RAM DE L'AIGUA
Es reuní la Junta del Sindicar
Professional del Ram de l'Aigua, dedicant tota la sera atenció a estudiar la erial que s'ha plantejat en
aqueixa indústria i la necessitat que
s'implanti de seguida l'assegurança
de l'atur forcéis. Relacidnat amb aireó, el president del Sindicar procurarä entrevistar-se amb el delegas regi
del ministeri del Treball, la qual cosa no pogué aconseguir, per trabarse aquell Sr. conferenciant amb el
governador civil. Deixi avis perquè
l'entrevista es pugui celebrar dilluns
vinent i que hi surti ja un pla a seguir.
UNA CONFERENCIA AL SIN-

DICAT LLIURE
Al local del Sindicat Lliure, correr de Guärdia, bu principal, demä,
diumenge, a les deu del maní, el
company Ferran Ors donara una
conferencia per explicar l'abast dels
acords presos en l'Assemblea de
Pamplona i la necessitat d'orientar
els obrera a una acció purament sindical lliure, que ha de tenir com a
base la llibertat econbinica.
UNA REUNIO DELS VIDRIERS
Avui, diumenge, a dos quarts de
deu del matí, celebrara una reunió
el Sindicat Lliure Professional de
Vidriera al seu local social del carrer de Prim, 13 0 , Badalona, per traetar d'assumptes que afecten a la
classe.

HOYES RELIOIOSES
Quaranta hores: Església parroquia] de Sant Miguel del Port.
— Carde Maria: Avui es fa la visita a Nostra Dona dels Desamparats
al Pi i a Seas Agusti.
Comuni6 reparadora: Parròquia
de Santa Anua.
— Vetlles en sufragi de les ¡Mines
del Purgatori: Torn de Nostra Desna del Sagrat Cor.
DEL BISBAT
El 'alabe ha rebut una lletra del cardenal secretad de S. S. Pius XI
agraint-li la darrera remesa de pesetes per als desvalguts de l'Europa Cen-

tral.
— Ha estat elegida abadessa del Monea* de V donzella la reverenda
mare Mag4a a Stmyol.
— El d' del que som, a .dos
quarts el'onzdel matí, vestirà (m. D.)
el sant 1sìk benedicti, al Reial Monestir de Sant Antoni i Santa Clara d'a
questa ciutat, la senyorem Matilde Domingo i Galofré, apadrinant-la En
Jaume Biosca i Na Emilia Bonveld.
Farà /a platica el doctor Joaquim Masdexaxart, bife.
PELEGRINACIO A TERRA SANTA I ROMA
El senyor bisbe de Madrid-Alcala

ENCARA S011 ALU OH ISOW
Farem una audició oeseadosal,
voleas Iluir-on-111; voleas que tea
parli, la cobla sen "La Principal de
R", el programa serk espliodid. res,
que no hi hauri cap mis audició cosa
agucen
—AM 1 quin tenel programat
—Per comentar, "La procesad de
Sant Bartomeu", després vindri
"juay", després "El cavallar enamoro", "Per tu ploro", "Les noies
de Prats de Mo116", i per acabar,
"La Santa Espina", qué et sembla?
— Molt malament.
—).tolt nulament has dit? Ets zispiel ets boigl destina de fer tan'
escarafalls, massa exagerara, de les
audicions que anomenaves dolentes
ara surts amb armen estirabot! airó
Es rebgntar per rebentar. No eta altra cosa que un mengotista.
—A poe a poc, amic irascible, 1
abans de clamar i alear els bracos
al cel deix que et digui per guineo
raons trobo que aquest programa
esti malament.
—A vetare, diguesme'n una, ni Es
que pots.
—Aqueas programa que m'has dit
és el mateix que compaginaren uns
altres minyons que com tu volgueren fer una audició remarcable, i h
el mateix que el d'un, altres minyons que voldran fer una altra audició d'aquesta mena d'aqui una
quants mesos.
—Qui vota dir amb això?
—Que quan es tracta de fer un
bon programa només us recordeu
de "La grocessó de Sant Bartomen" i del "Juny" i de "La Santa espina". Vull dir que si tu has
organitzat cinc audicions has fet
tocar tres vegades "La processó de
Sant Bartomeu" com si en Cataba no
tingués cap mis sardana, i has fet
tocar guatee vegades "Les noies de
Prats de Molió", com si En jund
només llagues escrit aquesta sardana. Igual et diria si et parles del
que has fet amb En Manen i En
Morera i En Garreta i En drep. Vull
dir que quast fila un bon programa
no us recordeu d'En Toldrä, d'En
Casals, d'En Fornells, d'En Botey,
d'En Millet, d'En Serra, i de tants
d'altres.
—Home, ja Es veritat, perd Es
que aquelles san les que canee mis.
d'aquí un quant temps, quan
n'hauràs conegut sis mis, aleshores
faräs tocar sempre aquelles sis, i no
penseu que hi ha sardanes esplèndides que mimes s'han tocat el dia
de l'estrena i d'altres que 'fa den
anys que no salan tocat Som rutinaria fern les toses ¿'causa, sense
saber el perque, i per abres encara
som allí on sotas'

CRONICI JUDICIARIL
AUDIENCIA PROVINCIAL
Davant de la Secció tercera
s'ha presentat Maria Sänchez
Barbudo, acusada de diferente
¿elides de furt a diVerses joieries de la nostra ciutat. El fiscal va dejnanar per a la processada quatre mesos i un din
d'arrest mejor per a cadascun
dels dos furts consumate, i 125
pessetes de multa per a/ de
temptativa, i per l'ns de nein
suposat, ja que en ¿asen detinguda va dir s'anomenava Librada del Hierro López, tres
mesos i un dia d'arrest mejor,
i multa de 125 pessetes.
ASSENYALAINENTE PER A
AVUI
AUDIENCIA TERRITORIAL
• Sala primera. — Oest. —
Mejor quantia: M. Tomis con,
tra T. Bogunyä.— Oest. — Menor quantia: G. Henrique con,
Ira L. Poriese.
Sala segona. — Nord. —Ein4
bargament: Josep Maten ' conIra Antoni Antich. — Drusanes. — Major quantia: Viet60
na Romagosa contra Agusti
TIÓ.

AUDIENCIA PROVINCIAL
Seden', primera. — Drassanes: Tres orals per estafa contra Joan Barquero i Josep Coe.
llo.
Secció segona. — dest: Un
oral per robatori contra Eduard
Martinez i un nitre per estafa
contra Eduard Cono.
Secció tercera. — Quatre

orals per lesions, desobediència, eetafa i un inciden!, contra Carles Arribas, Pau Alter
Josep Ferrer, respeetivament.

s'ha dignat beneir el pied6s romiatge
organitzat per l'Ordre de Cavallers del
Sant Sepulcre, Capitel d'Arag6, que

sortira d'aquesta mutat, ajudant Den,
el na del proper abril.
De lee Delegacions del Comité que
funcionen fora de Barcelona es reben
molt bolsee noticies, havent començat

en algunes d'aquelles les inscripcions
efectives.
Aquestes segueixen admetent-se en
aquesta ciutat, solament a la Residencia de l'Ordre de Cavallent del Sant

PUREP£RMÁNYER.

Sepulcro, Nostra Dona de Pompeia, rs1 millor dlemont por p nethlts•
Diagonal, de; • Lit Hormiga de Oro". Ideal en epoca de crexenca•
Placa de Santa 26; Editorial Per sa reEil digestio t per el
Poliglota, Petritool, 8, i Llibreria Su- -tau poder rui&ilist esta indis
birme, Purtalerriva
cot adenicis al., rnalolts del
Al. antenas castres es faciliten de.
talli 1 programes.

estómac convedeeents cram

firmsteiv gramo. 2614414120430
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ATALLINYA
MONTBLANCH
aoves :-: Rectificada :-: MiVisita :-: Futbol
nora (?)
ods a continuació com han queeonstituides les Juntes i Comisde les diferents seccions que
n la nova entitat Centre de
uta d'aquesta vila:
terció coral de l'Orfeó Montblan' Director, Josep Vendrell; sotsor, Jaume Escoté; president,
Serret; secretari, Josep Maria
kt; tresorer, Ramon Vives; ar, Josep Moix; vocals: Macià
é i Salvador Palau.
SecciO d'Esports. — F. C. Montqui: President, Lluis Castellví;
preside nt , Llorenç Alaseras; se,a5;, Joan Blavi; vice-secretari,
Enric
ron París; comprador.
aclas; tresorer, Josep Torrellas;
Aleix Idagrinyä, Maca Vi1'15:
Eloi Dalmau i Ramon
crup Excursionista "Elianor":
ident : Josep l'ornar; secretan.
5 Vives; tresorer. Ismael Ba53.
cejó teatral.—Director artistic,
Jame
2 Sarret; comissió.
Josep W. Poblet i Lluis Vizeeció d'Esbarjo.--ComissiG: AnIbarra, Lluís Vives, Francesc
ells i Antoni Porta.
- La Junta de la qual donàvem
liste en la nostra d'arrera corpendència és la del F. C. At18Momblanqui. Per omissió del
-Atlètic" aparegué corn del F.
Itontblanqui.
- La reforma introduida en els
s de Ventlumenat públic no ha
pas gens ben acollida pel
t.
Hora creu que els autors de la inó, practicantent convençuts
r poca eficacia, estudiaran la
era que als carrers hi hagi
lIm, especialment en aquello
mes mancats n'estan.
- Per tal d'assistir al Consell
la Federació Agrícola de la Conde Barbará, de la qual és presi., va passar el diumenge
esta vila el director de la "Fulla
cola de LA PUBLICITAT" i
d'Acció Social Agraria de la
-Icomunitat de Catalunya, En
np Maria Rendé.
- Al can-1p del ami del Reboll
ad a la tarda tindrà lloc un parde fati-4 el corresponent a la
meta volta del Campionat provinal.

Lluharan el Santa Colonia i el F.
C. 'alontlilanqui.
El partir jugat diumenge passat
el F. C. Moutblanquí i els Ràpids
ei 1. 91; Esportiu fou guanyat pelo
unters. El mateix dia, al carnp de
Irtesana, Montblanqui va
.cer a un equip del Reus EsporHom assegura que es tractava del
no d'un segon o tercer equip.
ESPLUGA DE FRANCOLI
Vetllada benèfica
Diurnenge passat se celebra nadada vetllada a profit dels alumde les escoles públiques, per
llibretes a la Caixa postal des-

que en té la corporaci6 velen si n'hi
mancaren. Uns comentaristes cacle
maven: "Una flor no fa istiu", i altres, mis fina de nas, replicaven:
Ca, borne; es veuen la pedregada a
sobre".
Segons aquests, no trigarem melases dies a vetare alcalde nou i fins,
potser, si les coses reixen com hom
voldria, serien mudats els regidora
en pes. No és cosa secreta que s'han
fet gestions en el sentit indicat i hont
cita diversos noms de persones que
han estat tocades amb semblant finalitat.
Tot això també es va dir de Vallmoll i avui ja és un fet, com sembla
que ho serà d'un moment a l'altre a
Bräfim i despres a casa nostra.
— Per tal ele recollir cabals destinats al projectat homenatge al senyor cardenal-arquebisbe de Tarragona, una comissió de sacerdots
callencs realitza visites domiciliäries
per la ciutat.
Perque considerem tan ben guanyat l'homenatge i perque sigui ben
grandiós voldriem que ningit s'estés
de contribuir-hi.
— Ha fet una curta estada entre
nosaltres l'eminent Ilatinista i catedràtic de la Universitat de Barcelona doctor En Joaquirn Balcells.
— Considerem digna d'esmentar
la bona pensada del setmanari local
"Patria", que tot sovint ernplena bocins de les seves pagines amb lliçons
teórico-practi q ues de gramàtica catalana.
Amb raó, fa preseut als seas Ilegidors que un dia un eminent prosista català esa:vi a les seves columnes per tal de ponderar la transcendencia del coneixement de la gramática, que preferia perdre unes cleccions abans que incórrer en una
falta d'ortografia o en un estrangerisme. Una errada gramatical es
una escomesa al Ilenguatge, anima
de la nostra anima.
— Ha presentat la dimissió del
càrrec d'alcalde del barri de Picamoixons En Josep Dalmau i Huguct. Ha estat substituit pel y ei del
barri esmentat N'Isidre Serra i TUmies.
— Avui començaran a jugar-se
els partits del "Trofeo Germanor".
De la nostra ciutat hi pren part el
Valls Esportiu. Al seu camp del
passeig de VEstació toca ya l'encontre Valls E.-Reus E. A darrera hora ens assabenten que no se celebrara, perquè l'equip de Reus
repensa ti ha optat per no prendre
part en el Trofeu.
Tot plegat ha produit bon xic de
desillusió en les rengleres dels ahicionats, que es preparaven a presenciar el partit de Ilur predilecció.
— En Joan Cama i Cines, successor de la nctaria que havia servit En Jcaquim Freixas, ha fet repartir al públic unes targes assabentant-lo del seu nomenament i
ofcrint el seu despatx i domicili. Cal
agrair-li la delicadesa 4'haver-les
escrit en llengua catalana.

desenrotllä tot el programa
5 regularitat, pronunciant un dios sobre l'estalvi l'administrador
Correos de la vila, el nostre comdci Carreres. Els afisats representaren, a grat del pú, "El misteri del bosc", intercat-hi peces musicals la Banda
nuestra de la vila. També uns
s realitzaren exercicis rítmica,
least una festa completa.
Hi assistiren totes les autoritats
Is i també, espontàniament, el
ego governatiu del partit,

acreditan« tal atee, tot
dakodo
regla per poder treineporlar
vers, 1 dannt de tot sha) la polick
els deba sur traamdle. Ele que brea
conductor, del temió resaltaren desee un imite 1 en rema& del me"
els guata sortiren a les tres de la seatinada en direcci6 descontrada.
— Ha pres pasteas% del sea arree el non secretad de la sucursal
del Banc d'Espanya en muceta placa, En Joan Valcärcel.
— En una cambra del Centre
d'Acció Popular Catòlica iba imitagurat la tómbola Pro-Missioners.
organitzada per les datnisellea que
componen la Juventut Missionera.
— El delegat governatiu
quest partit ha kt destituir l'Ajuntament de Secuita, havent-se nomenat ja alcalde i regidora, tots gene
nova.
— Avui jugaran un partit de
futbol al camp de la Pedrera el primer equip del Tarragona F. C. i el
Sans Sporting Club, de Barcelona.
— Ha sortit a la Ruin pública una
nova revista d'esports que porta per
atol "La Patada".

TERRASSA
El Baue de Terrassa
Dirnissia
Dimecres passat va tenir lloc la
reunió dels nous subscriptora del
Banc de Terrassa.
El senyor Marcet exposà els treballs portats a cap, fent ressaltar la
necessitat de l'existència d'un Banc
local i la necessitat d'afavorir els antics accionistes, creant-se per a tal
fi un capital que estarä constituit el
75 per roo per accions preferents,
amb interés del 6 per roo, part en
els beneficia, amortitzables, etc., i
l'altre 25 per too del capital estarà
format per les acciona de l'antic
Banc, que seran canviades per accions del nou i que es diran ordinäries, en la proporció que una acció
de les noves valdrà per quatre de
les velles. Per arribar a aquesta solució es proposarà a la Comissió liquidadora del Banc de Terrassa la
cessie, mitjançant aquell canvi d'accions, de la clientela, mobiliari i tot
quant pugui ésser útil al nou Baue,
advertint que un cop amortitzades
les accions preferents quedara cl nou
Banc en la possessió absoluta dels
tenedors de les anomenades accions
ordinàries, o siguin els antics accionistes del Banc de Terrassa.
El senyor Marcet anunciä que la
nova entitat començari les seves
operacions a primera del próxim
abril.
— Ha desaparegut d'aquesta ciutat, ignorant-se on es troba, el funcionari de telègrafs Joan Balart,
emportant-se'n una important quantitat i abandonant l'oficina de telegrafs.
— La Comissió d'Esbarjo del
Centre de Dependents anuncia un
ball per a avui, a dos quarts de sis
de la tarda, a canee de Vaplaudit
quintet
— Ha presentat la dimissió de
la presidencia de l'Associació de la
Premsa N'Alear Vinyals, ex-diputat
provincial.

Es

jiää

rAtä un gros retraiment entre
• elements espluguins, especial.t el jovent, que no concorregué
la festa.
E5

VALLS
Aj untament
Homenatge :-: Un
bell exemple Altres noticies
‘f:0 fa gaires dies subratllàvem
t emple d'assiduitat que donaven
n ostres regidors en els dies de
si6. En la de la set mana que acata han trencat tan !loable costum.
Cine r cgidors i l'alcalde solament hi
fet cap. Fins a divuit o dinou

11,18191
lela de

elle, 125 - Tt 151

Ar es 1 Feristes en
eles les llegues 'latines
&ras stock de novenos
itillaoas a
115

Talan

TARRAGONA
Visita :-: Incident fúnebre :-: Altres noves
Acompanyat de l'arquitecte senyor Rubió i del metge senyor Gras,
ha estat aquí, cona anunciävem en
l'anterior edició, el conseller de Beneficència de la nova Mancomunitat de Catalunya, senyor Martí.
En el viatge des de Lleyda a
aquesta cinta i en trobar-se prop
de Montblanch els esmentats senyors van sofrir un accident autosortint ¡ilesos, sortosament, de la tombarella que féu el
cotxe en saltar-li una de les rodes
davanteres.
Cono que l'objecte del viatge era
el de visitar la Casa provincial de
Beneficència, horcos rebuts aquells
scnyors per la Junta de Govern del
dit establiment benefic i els diputats provincials senyors López, Minguell, Castellvi i Guasch Monravä.
Tots plegats visitaren després els
terrenys adquirits a la platja de la
Rabassada per installar-hi un sanatori maritim.
Complaguts de debe, sortiren els
difs seryors de tals visites, anantse'n cap a Reus, oso agafaren el tren
rapid per tornar-se'n a Barcelona.
— En un garatge de lloguer es
guardava un camió procedent de
Barcelona, i durant la nit el vigilaut
del garatge observä que dintre del
cotxe hi hacia una caixa, que ell
conceptuà misteriosa; tot seguit se
n'anä a posar-ho en coneixement de
la noticia, per si resultava ésser
quelccm delictuós, acudint al cap de
poca estona els agents de vigilancia
i en veure que, efectivament, la caixa aquella resultava un xic misteriosa, decidiren cridar els setas amos,
que estaven dormint tranquillament
en una fonda establerta prop del garatge.
En arribar aquests, a preguntes
de la policia digueren que la tal caixa era portadora de les despunte
mortals d'un estudiant que rimel a
Barcelona fa ja cinc saya; mostra-

ren acte 'eran els documenta que

PIZIA
»debo almo
Ist tinte del coma:tamal de
lee brees de mostos d'esquiaba el

eots-capoes1 En Felip Tro.
— La Secei6 Dramitka del Sindical Catòlic (segmentada amb valimos elemento) mar* en escena,
avui, diumenge, el drama "Els moneders falsos" i la peca "La sana de
l'Univera", en la qual bi debutar*
l'aficionada senyoreta junyent.
— Tened lavad, al camp del C.
D. Pierenc, tindri noc un partit de
futbol entre l'equip 'Avant", de l'esmentat club, i el primer del "S. Estere F. C.".
GIRONA En Josep Saderra :-: Una reforma
important Lar« de la Manca
munitat a l'Atenta de Grana
Alares noticies
A Barcelona ha mort l'escriptor
oled senyor 'oso Saderra i Mata,
nat el dia 12 de juny de Aso. El senyor Saderra va estudiar el batxillerat a Girona i la carrera de Dret a
la Universitat de Barcelona, sense
arribar a Ilicenciar-se. Va ésser alcalde d'Olot en el bienni de r899tgot i exerci altres arrees a la mateixa poblad& amb el caricter de
catòlic. Des de molt jove sentí afició a les lletres catalanes, collabo-

REUS
L'Ajuntament
Vacante :-: 011
Altres noves
Motu pot sollicitar la plaça de
metge tituLr de Montblanch durant
el termini de 30 dies, plaça actualment vacant, i dotada amb 2,000 pessetes anuals.
Hi ha també vacant la plaça de
secretari de l'Ajuntament de Vilanova de Prades, dotada amb 1,500
pessetes anuals.
— En un terraplé de la carretera
de Reus a Tarragona bolcaren dos
carros cr.tregats de bocois de vi, sofrint lesions considerables CIS SCUS
conductora i cavalleries.
— Els balls de Carnaval d'aquest any prometen veure's molt
concorreguts, especialment els que
ha organitzat el Centre de Lectura
junt amb el Reus Esportiu. halls
que tindran lloc a la pista del ¡catre
B artrina.
— Han donat per acabada la
campanya d'elaboració els molins d'aquesta comarca, i per les dades recollides, la producció aconseguida ha estat Inés de mitja collita
completa.
— Els venedors de carn han
augmentat els preus de venda, provocant, és clar, serioses protestes
del veinat.
— L'Ajuntament ha celebrat sessió de segona convocatòria, la qual
era esperada amb interés, per suposar-se que en ella hi hauria algun
debat important, però una avant-reunió va ésser prou per posar-se tothom en bon acord.. , encara que el
pedaç a la tela que s'esquinçava no
estä cosit amb gaire consistencia,
segons els rumors que hom recull.
— El Reus Esportiu anuncia per
avui un partit de futbol entre el reserva del primer del seu equip i el
primer de l'Atlètic Vallenc, que tan
brillant paper ve desempenyant en
l'actual Campionat entre els clubs
de segona categoria d'aquesta comarca.

rant en diverses revistes i publicant,
entre altres treballs: "Breve rese-

ña de les descubrimientos arqueológicos llevados a cabo por el Centro
Artfstcio de Olot" (t878), "Noticies
de la trasladó de les reliquies de
Santa Sabina des de Roma a Olot",
escrites al segle'XVII, completades
i anotades ( s 885); "Ressenya histórica del Santuari de Nostra Dona
del Tura" (isto5); "El rey Mara
d'Aragó i la vila d'Olor (taxa);
"El prat de les Indianes", estudi
històric de la indústria dels pintats
a Olor (1910), i "Casolanes", llibre de versos (r918). Darrerament

escrivia un treball biogräfic del
gran jurisconsult oled Fontanella.
En Saderra era corresponsal de la

"Real Academia de la Historia", de
Madrid; de l'Arqueològica, de Tarragona, i de la de "Declamación y
Buenas Letras", de Mälaga, i adjunt
de la de la Llengua Catalana, de Bar
celona. Horno culte i mole bondadós, la seca mort ha estat ben sentida per tots els que s'honoraren
amb el seu tracte. (D. En P.).
—
A l'Ajuntament d'aquesta cintas ha tingut Iloc una reunió per
tractar de l'empedrat del carrer de
Santa Eugenia, comprometent-se els
propietaria a abonar la part corresponent a fi que tan important reforma sigui un fet ben aviat.
— La Mancomunitat de Catalunya ha trames un nodrit lot de
publicacions a l'Ateneu de Girona.
— La Comissió provincial ha estat convocada per a dijous vinent,
dia 21, a les sis de la tarda.
— Ha mort en aquesta ciutat, als
8o anys, l'advocat senyor Ildefons
Ruiz de Lobera i de Martillo. Havia
exercit, entre altres cärrecs, els de
jutge i degà del Collegi d'Advocats.
El set: enterrament ha estat molt
concorregut.

SIATARO
De teatre
Accident
Un camió del recader d'Arenys de
Mar a Barcelona va atropellar ahir a
la sortida d'aquesta ciutat el vel de
les Hortes del Calni de Barcelona
número 19 anomenat Joan Aliveras
Lleonart, de 23 anys, casar, a causa
d'haver-se esverat el cavall que
muntava, de tal faisó. que ell i cavall anaren a parar sota les rodes
del camió. L'Aliveras va trencar-se
una cama.
— Per a avui al Clavé Palace hi
ha anundades dues representacions
de la celebrada obra d'En Vives
"Doña Francisquita", a cärrec de la
companyia d'opereta que dirigeix
En Lluis Calvo. Prornet ésser la representació un esdeveniment.
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HA PASSAT PER LA CENSURA MILITAR

LA "GASETA” PUBLICA UNA EXTENSA COMBINACIO DE LA JUDICA.
TURA; AMB AIOTIU DE LA QUAL VEAN DECRETAT NOMBROM nA11
LLATS DE JUTGES DE PRIMERA INSTANCIA
EL MINISTERI DINSTRUCCIO PUBLICA HA ORDENAT ALS INSPECTORS
DE PRIMERA ENSENYANÇA QUE VISITIN LES ESCOLES PRIVADES PER
COMPROVAR SI ES COMPLEIXEN LES DISPOSICIONS DEL DIRECTORI
SOBRE L'ENSENYANÇA EN ESPANYOL
VISITES AL GENERAL
PRIMO DE RIVERA
visitat el president els genetI an
López Ochoa, limen°, Zubillaga, Sanchez Ortega i Enciso.
LA SIGNATURA REGIA
Entre altres disposicions de diversos ministeris, figuren les següents:
Del Treball:
Aprovant l'Estatut pel qual s'ha
de regir l'Exposició de Barcelona.
De Finances:
Reformant alguna adietes de la
ó.
llei de centraban i defraudaci
Concedint transferencies de cridit
que pugen 275,000 pessetes dels pressupostos de despeses del ministeri
de Marina i despenes de les Contribucions i Rendes Públiques.

Canvis i tradats de jutges
La "Gaceta" publica una extensa
combinació de la judicatura, en la
qual figuren els següents nomenamenta:
Traslladant al jutjat de primera
instancia de Santiago al senyor Nardo Riaza i Mateu, que serveix el de
Girona.

Idem al jutjat de primera instancia de Girona al senyor Albert Conley i Mauri, jutge del districte de la
Mar, de Valencia.
Idem a la plaça de

tinent fiscal de
l'Audiencia de Terol al senyor Artur Ramos, que serveix igual eärree
a la de Tarragona.
Idem a la pina de tinent fiscal
de l'Audiència de Tarragona al senyor Joan López Frera, jutge de
primera instancia de Vilanova i Geltrú.

Idem al jutjat de primera instäncia de Celanova al senyor Pläcid
Martín Vicente, que serveix el de
Santa Coloma de Farnés.
Idem al d'Ahnodóvar del Campo

Maria Cristina.
— Per cert —deia el comte — , que està

molt bona de salut.
—Voste també estä perfectament—li
han dit els periodistes.

—Si; es que aquesta es la men.

Calen mesures de previsió
contra incendis als edi cis
públics

fi

.

u
u

u
u

Ha presidit rate el general Ardiera, canviant - se els discursos de rúbrica.

Forta nevada a Madrid
A les primeres hores de la matinada
d'avui ha emanas a cause daramat -

Madrid una forta nevada, interrumpada únicament al migdia durant una
hora.
Aquesta tarda continua nevant, asee la temperatura molt baixa.
Molt de públic t'ha llençat al cara
ren, acudint al Retir, Parc de l'Oest

titat que en qualsevol estació
formulin petició de material per
transport de mercaderies destinados a les Juntes de placa

llocs pintorescos, traient fotografies de
paisatges.

S'han registrat a'gunes caigudes i
accidenta de poca importancia.
EN BORRAS, FENT "TERMA
BAIXA", ES FEREIX A LA MA
Anit paseada, durant la rea
presentada de la versta, espanyola de "Terra Baixa", sola
una ferida a la mA l'actor Enrie
Bordas.
Al segon acte de l'obra, en un
dele moments d'exaltada atlass
tica, es tallä amb el ganivet,
fent-se una ferida a la mA que,
per sort, no es greta
Acabat l'acte fou curat convenientment, i En Borràs va yolee proseguir el seu treball fins
al final de l'obra.
ELS CREDITORS DE L'ESTAT
ALEMANY
El Centre de Defensa Mercana
ti! Patronal ha celebrat una reunió en la qual ha acordat l'organització d'un mitin que ha de
tenia !loe avui, diumenge, per tal
de demanar al Govern que atena
gui les reclamacions dels creditors de l'Estat alemany.
UNA NOTA DE LA LEGAGIO DE
BOLIVIA
La Legació de Bolivia ha comunicat la següent nota amb
referencia als últims esdevenia
ments al seu país:
"Elements exaltats oposats al
Govern foren sorpresos preparant una conspiraetd. Actualment sön sota l'acció de la justicia orditiäria, i alguns, com a
mesura excepcional, han estat
depon at s
Ambdues cambres legislatives

al senyor Aureli Aracho i Navarrei guarnició, bastean, per poder
te, que serveix el d'Olot.
ésser atesos, acreditar davant
Idern al jutjat de primera instancia de Vilanova i Geltrú al senyor
del cap d'aquella estació l'auFrancesc d'Assis Agrella, que serveix
tenticitat de la destinació en
relació amb la facturació que
el de Manresa.
solliciti i per afeó provenir-se
Nomenant per al Jutjat de primera instancia de Manresa al senyor Cien cada cas de l'ofiri dels generats o cap de l'exèrcit, preril Barcaiztegui i Martín de Vallrasidenta de les referides Jungut, advocat fiscal de l'Audiencia de
tes en que consten les particuCòrdova.
atorguen liur vot de confiança
Traslladant al Jutjat de primera ins- laritats pertinents al fi indicat,
al Govern.
quedará
recollit
tancia de Vilafranca del Bierzo el se- cd qual ofici
Per ara l'ordre es manid inpel cap d'estació corn a justi- alterable. regnant una absoluta
nyor Roderic Valdés León, que exerficant.
ceix el de Cervera.
tranquillilal a tot el territori de
Quart. — Que s'interessi
Ideas id. de Santa Colima de Farnés
la República."
Lluis
Riba,
jutge
de
primera
ministeri
de
la
Guerra
que
es
a Joan
requereixi els presidenta de lea Un "somatenista" madrileny
instancia de Belmonte (Oviedo).
Idern id. de Cervera a Manuel del Juntes perquè donin coneixeque se suicida
men a la Delegació regia de
Rio i Diaz. jutge de primera instancia
El noi de 18 anys Josep Varela
Transporls. direclament a dede Puentedeume.
Garcia. d'ofici escombriaire, individu
Idem id d'Olot a Eduard. Carencia ser possibile, per evitar dilad'un dels "Somatenes" de la primei Gómez, jutge de primera instància cions, de tots els indicats °Beis que expedeixin a favor de
ra regid., s'ha suicidar, per cert d'una
de Puente del Arzobispo.
manera ben complicada.
Idem id. de Lora del Rio a. Francesc remitents de mercaderies destiPer aconseguir el seu propòsit es
Xavier Gameto, que exerceix el de nades a les referides Juntes.
vi aplicar al pols el canó d'una caeSort.
LES OBLIGACIONS HIPOTErabina, combinant-s'ho per apretar
Idem id. de Rivadavia a Jesús López
CARLES DELS SINDICATS
el gallet de l'arma amb una vareta
Otero, que exerceix el de Montblanc.
AGRICOLES
de paraigües disposada a l'efecte.
Idem id. de Sort a Gaietä Alvarez
La "Gaseta" publica una Reial
Horn ignora els motius que han
Ossorio i Farfan. secretari de l'Au- ordre en la qua!, contestant a
itnpulsat el xicot a prendre tan fatal
diéncia provincial de Segòvia.
les instancics formularles pel
determini.
Idem id. de Montblanch a Lluís president de la Fedeiació Va..
Asencio Miró, aspirant número 88.
lenciana de Sindicats Agrico_
PARTIT DE FUTBOL
les en súplica de que es declari
Denla, diurnenge, es jugara el parEl ccmte de Romanones és si les obligacions hipotecOries
tit de Campionat entre el Reial Maal portador emeses per partisaludat pel president
drid i el Racing Club, al camp de la
culars o entitats no comerChitar Lineal.
del Directori
Manis estriar subjectes a insArbitrara el partit el jugador de
A l'hora de costum ha despatxat cripció en el registre mercanl'Atletic scnyor Fajardo.
aquest matí amb el rei el president del til o són susceptibles d'obtenir
aquesta garantia entrara que no
CONTRA DOS REGIDORS
Directori.
Quan a dos quarts d'una de la tarda sigui obiligatbria. i en cris afirBilbao. — L'Ajuntament ha estas
necessitat
la
matiii,
suposada
el
general
Primo
de
Rivera
del
sortia
reunit durant dues bores en sessi6
Palau, hi entrava per la porta del d'una inscripció prèvia en virsecreta, per depurar una denúncia
que
no
sidocument
què
de
Romanones.
te
de
Princep el comte
contra dos regidora. A l'un se l'acuEl president del Directori Ola de- gui escriptura pública. pot fersa ¿'hacer substret espardenyes
se,
1
si
tampoc
alzó
fos
posside
al
comte
mà
la
donat
ha
turat i
lliurades a l'Asil d'Orfes, i a l'alRomanones, retrocedint amb aquest ble, en quina forma ha de cons- tre d'haver obligat a jubilar un guard'una de les media i d'haver coRocat al seu lloc un
fins a la porta del ascensor. Al peu tar el dipòsit
de la porta d'aquest han estat confe- fritas en el Registre Mercantil, parent seu.
es disposa amb carbcter generenciant deu minuta
S'ha nomenat una ponencia, la
inscrivibles en el
En sortir del Palau el emite de Ro- ral que sön
qual redactara un informe.
Mercantil
les
obligaRegiStIO
manones ha manifestat que s'havia li- cions al portador erneses pega
Deme es publicara l'exculpatori
mitat a complimentar la reina donya Sindicats Agricoles, les quals
dels dos acusats.
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pele respectius ministeris pressupostos que, una vegada aprovats, se satisfaran
amb recursos transferits de capftole amb sobrant dele pressupostos vigents.
Aquestes installacions d'avis 1 extinció d'incendie s'aplicaran amb freqüència als tocata menys freqüentats i on es
guardin objectes d'especial valor històric, artistic o cientific.
LA PREFERENCIA EN LES
FACTURACIONS
La "Gaceta" publica una
Retal ordre en la qual es disposa el següent:
Primer.— Que elle cape d'estació als quals sigui demanat
material per a càrrega de mercederles destinades a les Juntes de plaça i guarnició, constituides per Reial ordre de 25
d'octubre de 1923, el facilitaran immediatament i amb preferencia a qualsevol altra peLicita simultänia o anterior, si
hi fos, encara que fos per facturacions i transporta declarats preferents.
Segon. — Si els rapa d'estacid no disposessin. de meisterst,
de material necessari per atendre l'expressada petició, ho comunicaran de seguida a l'inspector sie moviment corresponent, que amb tole urgencia
adoptarà les mesures que calguin per fac:Iiilar a l'estació
que es necessiti el material suficient per a les facturacions i
transporta que es tracia.
Tercer. — El particular o enIn ant - se

u
u
u
u
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s'inscriura n en el 'libre de societats, obrint una tulla especial per a l'entitat emissora i
prenent les ¿tules necessäries
per aquesta primera inscripeiö
en la Retal ordre que hagi
aprovat el seu estatut.

S'ajorna la causa pel comboi
de Tizza

S'ha ajornat fina a dimecres
La "Gaceta" publica la seta vieta de la causa instruida
güent Reial ordre:
Els freqüents incendia en amb motiu del combol a Tizas.
Comenearä a les deu del maedificio pública amb sensible
pierdas de y eti/osos ()Nenes ti, havent estat assenyalada per
d'impossible substitucid, impo- a dos dies.
L'acte s'efectuada a la sala
sen mesures previsores contra
del ministeri de la Guerra...
tala sinistres, i especialment gran
Hi assistiran deu periodistes,
aquello que poden evitar el que
assenyalarh l'Associaoid de
dany al oomeneament, tala com
els aparells d'avis i els extin- la Premsa.
NOU CONSELLER DEL SUPREM
tora.
DE GUERRA
B. fi. s'ha servit disposar que
Ñame mol s'ha remita el pie del
en de edificio dedica(' a servil. pdblIce es fardo 1118411s- Comal Saquean de Guerra I Harina
per donar remetió al ama contenta'
eione de prevista contra lucen«, ami) ta mejor venda for. ecaulabalrell Aviar.
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.Les dIsposons
de la "bota" d'avui
La Gaceta publica, entre alees co-

imSlas ~sets duposiciens:
Reial decret disposant que d senyor
Josep GO Delgado de Casaba!, enviat
extraordinari i ministre plenipotenciari de primera elasse a Belgrad, passi
a prestar els seus serveis aul la dita
categoria a Mèxic.
Reial ordre aprovant la delegació
Jeta pel president dcl Treball Su2
prem a favor del president de Sala
del dit tribunal senyor Alfred de Zabala Camas, per presidir les oposicions
per ingressar en el cos d'aspirants a
la judicatura.
Reial ordre disosant que s'apliaui
l'excepció determinada pel cas 12 de
l'article tercer del roer refós de la
Ilci de transports publicada per reial
dccret de 28 de juliol dc 192o, a les
mercaderies estrangeres que es desembarquin al port de Ceuta destinado
a Tetuan, sempre que es compkixin
eisrequisits que s'indiquen.
Una altra adjudicant als senyors Vilaseca i Planas, de Barcelona, la segona subhasta celebrada per contra:.
lar el subministre del paper blanc de
tina de segona classe marca d'aigua
en quantitat de 43.000 resmes neceseres a la Fàbrica Nacional de la Moneda i Timbre
Una altra idem a la Socicat Vilaseca i Companyia, de Barcelona, la se gana subhasta celebrada per a contracta:- el subministre del paper blanc de
thta de primera classe amb marca especial d'aigua en quantitat de 15.000
resmes necessaries per a la Fabrica
Nacional de la Moneda i Timbre.
Una altra autoritzant a l'Administració de la Fäbrica de la Moneda i
Timbre per enagenar en pública subhasta una mäquina de daurar, retirada
del servei.
Una altra relativa a liquidadó de
drets sanitaria als ports i disposant
que en el cas que a l'autoritat sanitaria d'un port calgui l'auxiii de la
força públka, o de mitjans coercitius
per fer complir els preceptes del reglament de sanitat, exterior, o donar
efectivitat a les sanciona estableces,
acudir a les autoritats de Marina en
demanda del citat auxili.
Reial ordre disposant inserir en
aquest periòdic ofic:al la rsial ordre
del IS de desembre de Fany prc5ppassat.
que desestima una instància de la Societat Hispano Americana de Grans
Hotels sollicitant autorització per establir determinada norma de treball de
la dependencia que serveix en la dita
cla5se crestabliments.
Autoritzant l'Asseciació d'Amics dels
Pobres de Barcelona per ocupar terrenys al peal de la dita capital i constru'r-h; un pavs116 per installar-hi una
Casa de Socore.
IMPOSTOS EN ELS PASSATGES PER VAPOR

Per decret de Ministeri de Fi¡lances, les companyies de vapers que efectum serveis entre
els porte espanyols i l'exterior
cobraran per concepte d'ampo)._
tos el 18 per cent del valor dels
passalges de primera i segona
nasse d'anada, i el 5 per eent
en els passatges d'anada i tornada.
ALLIBERAMENTS
Al Govern civil han manifestat que han estal posats en liibertat 17 individus, entre patrons i xofers, deis que ingresbaren a la pres../ dies enrera.
En canvi, han estat empresa_
atats altres tres individus que.
amb el; dos que queden, .5.en,b;a
que toreo els q ue Mes e s d ie
l'intent de vaga de-tingrep
cenductors d'automòbils.
2.)A SECCIO IBERO-AMERICANA DE L'ATENEU
Al saló Grades de l'Ateneu
sha fet aquesta tarda Vade de
constituir la secció ibero -anteTirana.

S'han assegut a la presiGncia els senyors Arrnand Palacio Valdes, l'arnbaixador de
l'Argentina i eIs presidents bo_
norari i efectiu de la secció.
L'ambaixador de la República
Argentina ha dit que caldria
gestionar l'adhesiö d'Espanya
de Portugal als tractals de Monlevidao relatius a drei internadona!.
LA REUNIO DEL DIRECTOR!
EI Consell del Directorlisa acabas
a dos quarts de nou del vespre.
El general %%l'espinosa ha dit que
havia continuar l'estudi de la hei de
reclutament, que ara és cl principal
treball del Directori.
—També hem examinat—ha alegit—diverses aollieituds d'excepcions
al Decret d'octubre sobre incompatibilitats d'ex-ministree amb els C011eelk de companyies i abres carnes.
Aqudtes peticione, segans els peticionaria, es ionamenten en raons
justicia, equitat ternps; pera »Osaltres liera resolt denegar-les totes i
així ho hem fet , No donem els noma t,
deis soilicitants perquè no ene neu, -

Ha &asistir molta concurrieseis.
El conferenciant die que el dret
català es caracterima pel sea respecte profund a la Itibertat civil, del

qual es formula l'aforisme: "Pactes
són Beis".
Fa història de l'evolució jurldica
catalana, anterior i posterior al Decret de Nova Planta, afegint que des
d'aquest Decret el dret català ha
romas fosilitzat i desnaturalitzat a
conscqüencia de la jurisprudencia del
Tribunal Suprem i de la influencia
del Códic Civil.
Diu que al dret eatalä hi han institucions que cal que desapareguin,
com cl testament sagramental i els
anomenats hercio de confiarte./ i d'altres, com la rabassa morta, cal que
es modifiquin.
En la confecció de l'Apendia al
Cadic Civil sobre el Dret foral, Catalunya no ha sentit gaire entusiasme i per abre, no ha dcmanat res.
El conferenciant ha acabat mani.
festant que un catalä crainent, En

Pi i Margall, (ligue que calia que
cada regió mates a regular les seves
uds civils.
Fou aplaudir i felicitat.
MANIFESTACIONS DEL GENERAI. PRIMO DE RIVERA
Un periodista america Ira interviiiat cl general Primo de Rivera.
El periodista li lis mcguntat Si el
Directori per:sa y a rectificar el convcni de Tänger; e/ president lia contestat que l'assumpte presentava
moltes dificultats i que encara no
havia acabat de resoldre-les.
Alegi que la rescent entesa amb
Italia representa l'acreixement gradual de relaciono cordials que afanotiran Fintercanvi comercial, però en
les seves manifestacions el general
Primo de Rivera no ha revelat res
que fes presumir que aquest assumpte pogués tenir transcendencia.
LA /NSPECCIO A LES ESCOLES PRIVADES
La "Gaceta" ha publicat una circular de la soto-secretaria d'Instruccia
Pública als inspectors d'ensenyanea
en la qual es disposa el segircnt:
Primer. — Que els inspectora de
primera enscnyança procediran a inspeccionar les escotes municipals i
voluntiries, donant compte als rectorata i a aquest Ministeri de la forma que en elles es doni l'ensenyanç a i les anamalies que trobin en /a
seva organització.
Segon.—Que si, cosa que no es
d'esperar, trobessin dificultata per fer
la visita, procedeixin a la clausura
de l'escola que es negutls a donar
facilitara.
Tercer—Que procedeixin també a
la suspensió dels mestres que no
compleixin les disposicions vigente
relatives a Fenacnyanea del castella
o que en les seves explicacions exposessin doctrines contráries a la
unitat de la patria o de caràcter dissolvent.

LA FUTURA CIUTAT
UNIVERSITARIA
El doctor Recasens ha fet les següents maifestacions:
—El projecte tfaixecar una ciutat
universitaria a la part de la Moneloa, no consistcix en construir una
dotzena d'edilicia per facultats, sitió
edificar una veritable població, plena
de pares i jardine, on visquin 20,000
animes entre professors i estudiants.
Cree que abans d'instruir cal educar.
Una cducació conjunta al ene i a
Fänima beneficiaria les nos-es generaciono.

Printer hem de formar bornes nous
i despres homes sacio.
GRAN NEVADA A MADRID
A Madrid segueix neeant.
F.Is carrera estan completament
blanca.
Gairebé ala parat tota la circulatió.

UN ATRACAMENT
Saraeossa.—A les onze, al pont (le
l'avinguda del Pilar, sala registrat
un atemptat.
L'industrial ebanista Vicens Martin sortia aquest metí de casa seva,
situada al barri de Las Torres, per
treure del Baile Ilispano-Arnerica
cines mil peasetes.
Un cop teta la,peració va ter pagaments per valer de sis centre.
• Quan se'n torna .; a a casa sera al
dit pont bou 1_.orpri5s per dos individas armats de ßengles pistoles. L'atracat scarí tal impressió que es deixii caure a terra; aleshares els atracadora, mentre I; prenien cls quartus, digueren:
—No Cassustis, tranca mentre eres
deni5 els auartos ja is prou.
L'industrial no reccrda les acarea
deis 'ladres.
VAIXELI. EN PERILL
Cädiz.—El va.xell angles "Republique" Ita fet senyals d'auxili el
dia I a, a les onze del mata per haver-se-li clec una via d'aigua; eh
triptdanse l'abandrinaren i fosen reccIlits pel vaixell P.omeu".

just c.cabada la reunió del Directori,
sg abandonat la Presidencia per traslladar-se a l'Hotel Ritz, on sopa
aquest vespre arnb l'ambaixador d'Itália, el personal d'aquesta amba'l'acompanyaren en el seu viatge

aqueas nació.

Al Casal Cata% ha donad una con-

Ottrw.

CAMPIONAT DE CATALUNYA
Aquesta tarda, a un quart de qua-'
tre, es jugaran alguna dels partits
escaducers d'aquest Campionat, els
quals esmentem a continuarle):
C. E. Sabadell-Barcelona,
U. E. de Sans-Espanyol.
Tots dos encontres poden considerar-se de gran interès. Per presenciar el primer sabem que hi ha
gran expectació i que seran molo
els socis del Barcelona que es tras-

lladaran a la veina ciutat de Sabadell.
Quant al partit U. E Sans-Espanyol l'anivellació de torees palecada cn el partit jugat diumengc
passat al camp del darrer ha produit
cn la nostra afició un remarcable
interes, el que fa procure que el
camp del Sans es veurà extraordinäriament animat.
L'ASSEMBLEA. DE L'EUROPA
Existeix gran expectació entre els
aficionats per l'Assemblea que l'Europa celebrará aquest mati, a dos
quarts de deu, al teatre Principal de
Cräcia, i vis acords que aquest
Chtb pugui prendre, -de la qual cosa
procuraran informar els nostres lectors en l'Edició Especial d'Esports
de demä, dilluns.

BOXA

LA REUNIO D'AVUI
La ¡matinal pugilistica que tindrälloc
avui a dos quarts de dotze i que, com
Fanterior, ha estat organitzada per la

Federació Catalana de Boxa amb el
concurs de boxadors de la categoria
amateur, constituirá un match entre
eIs Cercles Sporting "sxing Club i
Catalunya Atlètic Chi., sota el següent programa:
r.—C. Garcia c. Justo.
2.—F. L. c. P. Antonio
3.—V. Valdero c. A. Molina.
4 —J. Colcho c. Valiente (campió de
Catalunya).
s.—Angel Tejeiro (campió de Catalunya, c. Ramon Joyce.
Els socia del Catalunya són els anomenats en primer lloc i els altres els
del Sporting.
Actuaran com a directora de combat,
successivament, els senyors Trilles, Alfaro, Saber-, Masip i Alonso. i de
jutges. els senyors Joan Casanovas,
F. Vila i J. Alonso. Delegat de la
Federació. el senyor Joan Casals.
A PROHT DE GASTON
Divendres que ve a la nit tindrà
efecte al Teatre Cómic la sessió a hendid de Gaston Anderson. a la qual
han ofert el sea concurs desinteressat
diversos deis nostres millors jugadora,
entre els quals hi Ira els campions Ricard Alía i Hilari Martínez.
CICLISME

CURSA A MOLLEE
S'acaben ja els treballs d'organitsacia d'aquesta cursa, que prepara
la Penya Ciclista Molletenca per al
dia n. de maig, reservada a corredora de tercera categoria i neaaits.
El circuit definitiu $Crit de yo quil.:a:mares, a saber: Surtida en pclotó
del local social, carrer Berettatier,
bar "La Nau", per marxar neutralitzats els corredors fins a la sortida oficial, que se n a. al carrer de
Jaume I (carretera de Ribes), davant "Can Latorre", continuant-se
cap a l'encreuament de Parcts, Coll
de la Manya, Granollers. Montornés,
Sant Foso, ab-aneada. afarrampinyo
i arribada a Mollet. davant l'esmentada casa del carcr de Jautne I, on
es donan/ la sortida oficial.
La cursa es regirà pele reglamenta
de la U. V. E., i els drets d'inscripció són de dues pessetes, reemborsables a la devolució del brae-al.
Queda obcrta la inecripciö al lecal social i a Barcelona a casa del
eenyor Latorre, cacee Campo Sagrario, 3.
Els prantis són:
Printer—Magnifica copa, diploma
d'honor i za pessetes en nietallic.
Segon—Un quadra de bicicleta
marca Latcree".
Tercer. — Des tolarlars Bergougnan.
Quart—Dos frens per a bicicleta.
Cinque.-1.; n tii,,l lcr a bicicleta.
Sise.—Des pedals Brampron.
Tots aquests premie, eón per a la
classiiicacia general, havent-hi dos
premis especial; per al primer i repon dele m'alias que arribin a la meta, que san:
Primen—Un joc de rode: per a
tuhulars.
Segon.—lan silli de curses.
Sembla que l'axit' coronará aquesla cursa, essent probable la inacripria ile notables corredora de Tarra-

gona.

Sindicat de Periodistes
Esportius

net per a teas, quedant tuls tots
ele corresponents a jany 11)31 S'a.

xada i els diplemätics espanyols que

ga*** ubre "E1 Dret Civil de CaIlaaillyr t'adunad Ea Josep Puig

PUTBOL

ELS CARNETS PER A 1924
Los comunica cl 5.
E. quc a!5ir,
dia 15. entra en vigor cl nou car-

bla prudent.
El general Primo de Rivera, tot

F4 yesidcat, abans de sortir, ha
rebut diem« visites.
CATALA. UNA CONFERENCIA DIN PUIG
D'ASPRER

ESPORTS

botament en matizan da que
no han procuras dc prendre si
XAROP WAT,
compost vegetal anthapue
de reeunats maravillosos en
totes les maten« da los
vles respiratorio.

la ~LO
leas PM. 118

FAIUMOUI

grairá a les enti:ats que no hagan
rebut srl facsimil del carnet vigent
que ho comuniquin al Sindicat i els
serà trames.
El Sindicas presa als seas amoruta als quals en elguna ocasió no
sigui vàlid el carnet per a actea es-

portius que s'abstinguin de sota redimitió o discutid, limitant-sa a
comunicar - he a la Directiva, per a
les gestiona del cas.
UN MAGNE FESTIVAL-Sembla que la Cominió de Festes del Sindical de Periodistes Esporfia ba començat a treballar per

5

eestreirde

al featinl de tpae. Saben% que es
projecta una fasta realment popular, que cridarl extraordineriament
l'atenció i que cooperant a ella tolo
els socia del S. P. E. medran obtenir un èxit falaguer.
Els treball, preliminar, citan ja

molt avançat..
11444.1114444144.11.11444444+84

LLEGIL)1
demit, a la tarda

La Publicitat
Edicló Setmanal d'Esports
en la gual, ultra la informac i ó de tots els actes esportius
d'avui, hi haur à uns acurats

comentarla sobre els
Eadeve nlments T'Abolid)°,
d'aquesta setmana.
Pros: 10 cOntlms
61141+11444.4144•4,4•.fflede0

C. D. EUROPA

Es convoca urgentment
els socia per a l'assemblea
general extraordinària que
tindrà lloc avui diumenge,
al teatre Principal de Gràcia, a dos quarts de ¿co,
de primera convocatòria, 1
a les deu de segona , per
tractar de possibles orientacions del Olub.

Societat d'Atracció
de Forasters
En la darrera sessió celebrada per la Junta directiva de la
Societat d'Atracció de Forasters d'aquesta capital, es procedí a la renovad() reglamentàna de càrrecs de ;la mateixa,
quedant constituida en la següent forma:
President, En Marian Rubió;
vice-president primer, En Erancese Puig i Alfonso; vice-president segon, En Josep Regent;
tresorer. En Joan Pantaleoni;
comptador, En Josep Serra; vocal secretari, En Manuel Ribe;
vocals, En Bartemeu Amengua],
En Granee] Arnús, En Pere Chapes, En Llufs Duran i Ventosa,
N'Eligen) Maeder, En Marian de
Foronda, En Pelai Miguel, En
Jacint Montflor, N'Enric Ribalta. Eta Francesc de A. Ribas, En
Salvador Roca, En Joan Ruiz i
Pnrta i N'Enric Vilalta.
Es prengueren, entre alees, els següents acceda:
Concedir la Medalla de la Societat
als individua sortints de la Junta per
la aeva excellent canperaci6 prestada
a l'obra dr la Societat; /a-comal:1r els
aerveis d • En Imanara Bosch. director
de "Span : s Travel Bureau", de Drei¿res. l'expedir:6 de professors i alumneg de l'Escob d'Enginvers Industrials
d'aquesta ciutat que dintre breu temps
sortirá en viatge d'estudis vers aquella
eapltal i altres clutats angleses; concedir premis amb destí a diterents festivals i toncts-sos. respectivament, organitzats pcl Camita pro-Carnaval de
Barcelona. Mont de Pietat de Sant
C.risted'ol de Xofers. Club E5portiu
Català, Agrupació Excurs i onista Tagan-Antut, Forrent de la Cria del Canari
i Societat Protectora del Canata; reiterar als .espectius casaos administratius les peticitans que els hi té 'camaladet la Societat relatives a l'arranjamear del ramal de la carretera de G läcia a Manresa. que des de Vista Rasa
mena al Tibidaba i carel que des de
Villa Joana (Vallvidreral conduela al
terme de I.es Planes; expresan:« al Director; Militar la satisfaccia de la
Junta directiva per la prinnulgació del
seu recsat R. 1). ß'bre COrl,trt/C.S6
d'un pont acri a Barcelona, que havia
instat la Secietat juntarnent ama altres
entitats barceloneses, i felicitar el se
acer mea-mala de Lamadrid i a Pere
Cardana. airec:nr de l'Eseola d'Arre,nht:ra Naval el primer ama; nieta.:
d'haver estar netnenat camissari regi
de la d:ta obra, i com promotor eit tan
irmortant iniciativa el segon dels esrmn'ats senyors.

S'aenrcla, a mes d me. ?enfiu In Cqmpanvia de Ferrncar‘
atas de M. Z. A. per l'ariehament
de les obres de l'edifici d'equipalgea eonstruit a nquaetn estació de terma, per haber rm.
mineral la ernstrucció de l'ala
Nerd de In nova retarla rrdlPr/I1 da i pe! neta sistema do senyahirió :Mental en les vies de la
tina del litoral.
Feu acordat, lmb, publicar
1.111 faecicle de propaganda amb
de la propera Expeaicid
motingrafica d'avicultura, i con_
tribuir a l'organilzacid de la caravana d'israelites do :Infatúen i
departament
franeeses
lar

del 'l'ami, que aiaitaran la nos-

tra ciutat en la primavera vinent.
Es donh compte, per la Se_
eretaria General, de (l'arribada
i estada a aquesta clutat de la
caravana sorteen vinguda en el
vapor "Orbite; d'haver facilite material 'Henil i gratic de
propaganda al senyor Masa' de
la República TrecosInvaea a
Vls rr Mona. al delega( del Spertorti Klub V, de Pratt,
g i al senyor Ricard Fuentea, corresponsal de la "Opinión", de Madrid.

DIOlnenp,
%Minuto% tambd a prbpta
ofielna baver faollitat informaMona dele seus servels al con«mol Ball& per a viatges i turisme (direcold de Barcelona),
als «tetes de l'organització
d'excursions de turismo vera
Espanya, que l'esmentada entitat td propbsits de promoure.
Tumbé queda informada la Junta Je
ks gestione realitzades pel secretari general prop del senyor enginyer cap de

la Segona Divisió de Ferrocarrils per
aconseguir la malora del servei de
transporto d'equipatges a l'arribada

dele trena, 1 lia tiobarlse es vis de
publicaci6 la segaría «Uds!, del carnet
dels huiste', o serie de targes contenint irania i referencia dels sacosmenta mes importants de la ciutat amb
tal de facilitar al foruter la sen visita.

Salvador Marcó

AQUESTA PAGINA
HA PASSAT PER

DE BARCELON
LIOEIL—.Argatani

Després de l'éxit asee*
"La Walkyria", hi havia

memória de l'actuació durant l'any
1923 de les oficines de propaganda
i d'informació que la Societat té establertes a Paris sota la direcció del
seu delegat en aquella capital En
Josep M. Gaya.

table expectació anit per
actuar el n'asee Wein
en el "Tristany". Lit sala del
ceu presentava magnifie as
te, i, certament, l'auditeri
sorti decebut d'aquesta i
pretació de la formidable
gädia wagneriana, interpre
que en e9 seu conjunt es pe
la millor que hem tingut a
celona.
L'emoció intensa del p'
es palesä continuament,
mestre director i tots eis
Listes foren aclamats al 1
de tots els actea.

DE VITICULTURA Els preus del Wat

1111111RRNRINIBBRI611511

panera ti

Darrerament, i pel propi secretari, es proced1 a donar lectura de la

LOMPLEMENT DE LA MIMA BRICOLA
Atenent-me a la necessitat de
comunicar-nos Mée, que es feia
esment dies endarrera en un
article d'aquesta "Pägina Agrícola, em permetre, encara que
imperfectament, d'explicar quelcom sobre viticultura que potser pugui esser d'alguna utilitat.
En el Butlletí Oficial de la
provincia, número 121 del 9
Coctubre passat va venir inserida una disposició, obrint una
mena d'enquesta per tal d'informar-se de si seria convenient la implantació de la declaració de collita 1 guies per
a la circulació de vins. El termini de l'enquesta es el 3t de
desembre, i a ella hi té dret
tothom, collectivament i particularment, interessat en ÇO
que significa.
No cal explicar els avantatges que per a la nostra viticultura representaria, cae d'aprovar-se. Creient-ho així, värem
reunir-nos la major part dels
propietaria viticultors de !la localitat, i per unanimitat s'acorelä adreçar-se per eserit al senyor director d'Agricultura,
i Monts, exposant la greu
crisi perquè travesea la població en la seva totalitat vitícola. i que a mes de la declara_
cid de erIlifa i gules per als vins
considerävem imprescindible la
prohibició de l'ús de l'alcohol
industrial i la supressió per al
vi dels drets de porte!.
545 lambe del cert que molts
nobles veins han realitzat la
inateixa tasca.
Mes. com que odie ben segur que no iota els interessats
en viticultura n'esteran Ilesabenfats, d'aquí la necessilat. de
comunicar-nos per poder, en
cases corra aquest, donar la veu
d'a lerla.
Sense apartar-me de la matCria, hi ha uta altre assumpte
que lana/ad vull tractar-lo; i es
el que. respecta a la compra i
venda del vi. Per aixb es neceesita tola mena de recomanacimas i internardiaris. nana no
fui mes que posar futres al
negoci i fer pujar desposes
que les transaccions reporten.
Aixe, naturafrnenl. s'evitaria
per miljä del Siosdirat, i en
aquest cas especial hastint CeIhre cooperatius. Peda ja que
a la neslra remarca aquesta
modalitat de Passociació agrfcola no hi lia arrelat encara.
convindria que entrt nosaltres,
els vinynters, s'eslablis una estreta relació per la qual ens
enteressim de les existències en
el e reitere, de lee vendes, preus,
ofertes, qualitat i clase(' del vi
que posseirn, es a dir, practicar aquella comunicació que es
recomanada, amb la qual aniriera millor tothom.
Pe'l que a tot ço exposat respecta. in'eforeixo particularnaent i públicament a contestar
toles lea demandes que cm siguin teles. i consti que ho faig
impulsa' per la saludable inferid./ d'afavorir la viticultura
i per la snli,e. facció que reporta
el trrballar per Veng,randitnent
de la tuna.

febrer

A la immensa majoria dels presents
ens podri obre la satisfacció d haver
viscut una epoca de trasbalsos tale,
que són capaços de capgirar tot un
alón.
Una qüestió, no pas molt esvalotada,
pecó importantissima per tractar-se de
la primera i principalíssima materia
per a la vida, el blat, ha estat objecte
de les oscillacions seguents i a base
de cent quilos: de 1907 a 191o. o; cilla entre 28 i o pessetes; en t9u,
baixa fin ;t a 22 pessetes. D'aquest
any, pren tma aromada, i es posa,
fins a ters, una altra vegada de y
a 32 pessetes, pujant vertiginosament,
fins arribar, en to2o, a 68 pessetes.
D'aquest punt descendeix en un any
fins a 46 Peso".

List condense

El, PUES

Nova desnatadora

l' HALITA

A l'Estació d'assaig de maquinaria
de París s'hi ha presentat una desnatadora d'un nou sistema, la característica del qual es la supressió total
dels engranatges que aún substituits per
tubs.
El vol és de cinc centimetres de
diämetre per y de llargària i gira a
una velocitat de ro a 16 rail voltea per
minut. Aquesta rapidesa extraordinaria s'aconsegucix per mitjà d'una turbina hidráulica montada sobre el vol i
moguda per un raig de liquid injectat
a pressió per una bomba, que el mateix
pot esser alimentada amb aigua que
amb la mateixa llet que s'ha de desnatar. En el primer cas. naturalment,
és conduida a fora, i en el segon la
mateixa flet entra en el vol que ha de
servir per desnatar-la.
La senzillesa is la característica de
l'aparell. i segons els resultats practica durant els assaigs sha obtingut
el 94 per roo de la materia grassa continguda en la Ilet.

PER A CO8ENTES
PER A REGOBRIMENTI

Xapa Ondulada Canaleta
tamanys 114 x 1 85 re,
i 75 x 120 cm.
Plagues 'A" de 40 X 10 tia,
/Capes "B" per a recobrimenta:
tamanys 120 X 120 em.
120 X 190 i 120 X 250 cra

Uralitä,S.A,
MADRID - LLEVO* - VALENCIA - SEVILLA LABARCA
CENTRAL: BAROEL0/16
Plana A. López, 16
Telefons: A 1646, A 1,48

Obsequi de
la Societat

Una esco!a de boteria
Llegim que durant aquests darrers
anys l'Escota d'Indüstries d'Auxerre
(Franca ) ha obert uns cursets especials per a Fensenyanea de les practiques de boteria, en les quals sati
confeccionen tota mena d'estiees de
fusta i satén a les reparacions i cura
ràpida en casos de necessitat urgent.
L'organització del curset is per l'eshl dels que organitza la Mancomunitat de Catalunya: C u i s , que es 'Pm les clases a Ilivern i a hores
oportunes perquè hi puguin concórrer
els vinyatera de l'encontrada.
Perquè es vegi l'interès amb qui
sisan mes aquests cursets, basti dir
que la vila d'Auxerre hi contribueix
aportant-hi cl taller i la l'una l'Estat
Paca l'utillarge necessari i el porto•
sial tica lc i práctic, la Cambra Sindical de Jone paga la fusta, el ferro
i els cercks de vimet i el Sindical de
Vinyaters de Jane mamita hi contribueix amb una subvenció en metällic.
A l'acabament de cada eurset, les
bates fetes eón venudes i l'import es
distribueix entre els alumnes, una quantitat a l'encarregat o cap de l'Escola
i una altra per constituir un fons de
reserva.

di
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stie• II

Contra remesa de 25 etiquetes blanques de les que
van engansades en el pot
de la Farina Lacteada Neo.
fié. es regalarä una preciosa nina i urs bón numerat per al sorteig d'una
nins de gran tamany.
Aquest sorteig s'efeetuarä
entre cada cent participants.
Les etiquetes poden pub
sentar-se a les oficines de

SOCIETAT NESTLE, Grasvis L ayetana, 41, Barre.
lona.

Bis tia E. Mas Sud
- CO9911
ruca •
94), Rambla del Centre, 20

Telefon 1430 A.
es

AVIAT

publicara el llibre de poesies
de

c rontis

CLINICA
VIES URINARIES

Capen;

del Doctor lilmise.

14ÐMHR

OI

llame', eta Podueria.
num. e primera

LADONEH

test. Ho4pltal I Et. rato

LA CENSURA

Veneri,
sífilis, impotencia
repeelals ti-aclame:u, per
al auariment rama de les
DALALT/ES SECRETES.

'ealil/MMININWEE11111/111/2111/My

Matriu, pell,
bufeta, próstata
deletia apet: I: a
CotteEticttotörr

empiema t Crees.

Ni

Fracisci Conios 1 4E0
Y1dua da Josep Anglada 1 fierra
Ha mort a la finca de Garraf

Havent rebut els últims Sagraments
(A. C. S.)

qui la ploren demanen als seus
amics que preguin a Déu per la seva
änima.
Els

114111121111111111111111131111111111a1111110
S'ESTA

EXHAURINT

EL TERCER FASCICLE

ELS CONTISTES
1 CATALANS"

"

que publica tres mates de

N'Allana Maseral
illustrats per In Chola
AdmInIstrao16: Roger de Litigia

u, primer, primera

PREU a 35 CENTIMS

Oalebri ieMéliOl, Programa No-

LS ESPECTACLES
TEATRES --

Telefon 3500 A
Avui. diumenge. a dos quarts
geltre. La reina de lee roEdalles:
LA VENTAFOCS
1, 'del! popular. A Jo5 quarts de
El divert iliesim i meraveespectacle en tres aeles i
riundro.5, d'En Folch i TorERA UN
PASTOR...
deis quadros: I. Perdul
El tres consells
... p elarle de la surtida
: II. El rabadà ploranev:
Ir
,iry val m6s que la forJunta do metges; V, El
.•• VI. La catitetole dl pont; VII, El rastel:
m'anta ! : VIII. La princesa i el
pastor: IX. Quan el gat miola...
I. La mereseuda recompensa.
lardorosos aplaudiments a Van_
ter i als artistes interpretadora.
rit. Mies obres de gran ;'n xit.
:irles, 5: la famosa iihra
Pitaudello El barret de das.
caglfs, creació d'En Montera.
. tia
la comèdia en irr. 2,•las
gran M'orna: El vidu trist. nutaquee a dues resseLes. — DeÑ. Vetllada Selecta. estrena
(.0aWia en tres atetes, de
Pirandelle. Em caso per no caw'-me, traducen') de Millas
Dissabte, 23, debut
!laurel!.
,lel arel re genial actor Enrto
UNA

deu. Prejecció d'interessant s i notables pellico.
les. Exit del notable inaniptilador The 011way's.
Succes de la formosa dan.
Mancleta Maroo. Els
ovacionats i faraosom equi-

illildits en era Quadrtli, 1 un 'h-

obnnament. Segona

Teatre Català Romea

da, a dos guante Je quatre i a lee lile. >lit. a les

umeen prIlicol•
ELS APATXES DE FRAC

Dezni. dtuan, tarda, a tes cine:
MAR/ONETTES
all.
LT

DIC puf ET VA FER LULLET...

blsenares. 2i, nit. u s trena sensa.

Cirdialt
EL GANAPIA I EL JEPIC
o
Lo mona del carteo de La Fontaine
Film cAmte•telodraniAlle d'espee•
tecle, ad un prUle g, tres artes a
1
. un epiler, allvIdit en J'Iza (medro,.
sulgInal de I.. Fontanals.

•,04,0-2.04,444-X-04-C-Z-1-04,8411'.

14.444444-a4444+4›.^.14444-0.,

Teatre Cómic
Curnpany:a 11

y r, lltra

libristas en escales Miura*,
Les 4 Pares,
L'as Jets exeinlrics,
LAMPEN
La popularíasima arl iata,
Idol del pilblir,
PILAR ALONSO
Non repertori de Ii, seva
creació. — Maárnlfica pu-osen..
trteit't.
Dami. dilluna i
Pila: Ateneo i
cada dila,
IMPORTANT:
Ramper.
Queda obert el 'espata tic
localitals d'II a I i de a 7.
.44/44.44~444~44~ts•

VEGADA

MARIA

coMpinvia de sarsuela.
escènica, Leepeld Gil.
Pritners r.ctors i directors, Ferrar/ Vallejo i Caries Barata.
Mestres directors i concertadore. Jutii Vivas i
Riva

çeele94 ee+e+4eee•-...•-x441
>4804.04.04.8.944e>P4+4-8->4.44-"

4 SALA

4..•1‘

EMPORDANESA

4

del PI, el
TITEI I.AIRE: J. Regles
C

Laure3

AMIMMISMIMIIM1

Aval. tintinen/e ,.
arom.r. u er ltnortllaärte .. 1tatrIamt. l'Ara, a
ela guarra do ulattre. 11119tre estn•
vesti• ante. . I. Febrela:
LA SUERTE LOCA
Creac1.1 rbrulca tic Valle».
11. Ev11 erelient I Vil-U.01dt

la ta, Si .
TITELLES I PALLASSOS
4,
I. UN REI MAGIC
s , obra -0 do. 8Cif 0 . i I . sarvI l os 1
it ree tt entactA en irtw e (11101,0S.
- r 11, Si- dherl•ts pallasssa inusicali
,.
TRIO PERICH'S OPAC
.
_
•
PItEll2 /JE COSTUM
i Taquilla °berra a • sn Ud les onza .
del mal/.
li

aaa4+11.0.4-4444-~444~1.1

le. •envoretes 'Oreé CaSell,
Metti ?teto. l'Odie Parles. ?lerda.
f
Deraza. Pitaren. ele., interpretan.
per venera ,eonde 41 Caber ,14 .•7
• Den Karma" IP•Onent 'Mala tau
Oorite lotbarn SI Ntu par valer, 16
oensacienal representarle de

per

DOÑA

ere Pricipal

Frederic Caballé
1 Gran companyis dr sarsue.

DOÑA

ruci, lt and ,

Avui, diumenge, tarda, a dos
quarts de quatr-,,

FRANCISQUITA
entrada, tres

pessetea

LOS GAVILANES

BENAMOR

tela

etiVr
ri,aiattr
1,1 tres dies d'antielpatld. Tel. 2984-A

BLANCO Y NEGRO

••••444•4444••••••••••••••

TEATRE

(464e4•••••••4••••••••144-4
TEATRE APOLO
Companyia Gibad
Avni, diumenze, últimas

-ree.644,444.4.64444-e•••••••••

Teatre Català Romea
Vetllada Selecta
temit, dilluns, estrena de la con9sd !a
Pirandello
EN

CASO PER NO CASAR-ME

Teatre Novetats
C arnaval

Aurigemma

Di ttingifs balls de mascares,
tercer de la serie, P er al P14'4 d issalste, 23 de febrer:
BALL BLAU
.Per al Dijous Gras. a la tarda:
%Pa n certamen infantil de ves-

Uta
a la nit, i renomenat i
tiran Ball Pa pi et Travesti
heal itats: Garrar Ferran, 53

t

•

-

VICTORIA y?

Gran companyia de sarsueles . ,tperetes i revistes
X

44.544e4+44444444444*~44

/

Gran Teatre Comtal 1
.
1 Gran Cinema Bohèmia
AVal, titatn e lov e , 5051111 Matinal 4'11
ß 1 tarde i fil, grana programe,.
Les devenimos pellfsese Pamplinas
neo de mar, Un Ja acelIentat
Eloolu enae1t: •I termes ala L•titim somnf, per la Illstrail. I 501
de l'atterentel Illm Tte.-1“bre
A la aradllü de la Mi, Otean do
la remesa eerneba El pescador de
serles, 1 dei arfen lilbte no Tea.
/len NAsiat, Veril/tea ImptrIalt
atal Mollar.

d

Aval, tarda, 5 actes, s. Carteil Les sartuteles La corte de Faraón, Los
cadetes de la reina, La rubia del Far West, La niña
de las perlas. Nit: La rubia
del Far West, La niña da
las perlas i Molinos de
viento. [la eta dice:
LA NIÑA DE LAS PERLAS

TEATRE POLlORAMA

E3IPAII MATI

trem

f;

Avui, dimite/12,c. tarda, a dos
e quarls de quatre, priniera
seceió:
LA SE401ITA DEL PIJAMA
Cel,'•
f: A les cts.
i2
nit, a les deu, gran moda: I
LA CHICA DEL. GATO
Divendres, 22. ni!, funuti ro *"›
lionor i banefiri de in ',fi.'
mera nelrin de earacter
Dotara Cortés

A e-r-t-t.

Gran Teatre del Bosc
Avui, diumenge, 17. Tarda,
a dos quarls l le quatre, gran
eompanyia de sarsuela. Per
t mira vegada el primer acter i
director Anselm Fernändez.
direcinr. Amadeu Cristià, tiples Enriqueta Benito,
Carme Valor, tenor Marcel R.
Rosal, baríton Enrio de Guery,
bala Ventura Merman, representant, Francesa Cali. 1, La
,rirsuela en tres actas El lego
de San Pablo. 2, La maraue/a en
,tos /tetes El asombro de Damasco. Protagonista en les dues
obres, Anselm Fernändu. Non'.
brosa orquestra del Sindical
Musical de Catalunya. Preus

SANGRE GORDA
el cel e brat drama en tres
artes, en sets, de Pera Calderón de la Berra. arranjament de Caries Mear.
EL ALCALDE DE ZALAIREA
Nit. ti un quart dones, el
formas drama ramanfic, en
CHIC jornales, en vare i prou, del efenvor Angel Saavcer dra. dile d.
1 DON ALVARO O LA FUER.
ZA DEL SINO
Denla, dilluns, tarda,
DON ALVARO O LA FUERZA DEL SINO
NI, LA TIZONA
131PORTANT: Despatx de
healitats a comptaduria,
d'onze a una i de (lustre a
set.

..-44.4••••••••••••••444444.

Teatre de l'Orfeó Gracienc
Auditbrium,

Astúries, 85

• ;,)-ye;-444•44.44.••••••4"1/444.

ORQUESTRINA
GATZZ-HAARA. Contractas
Reynds—TaPiner ia , SS, primar.

1

CONCERTS
Avui, d i o ni enge, a les ente del

Diana - Argentina

Excelsior
Aviii. ditimenge, in n tInal d'II
I: Tao, L'últim somni, Pamplinas llop de mar, Una dlabau.
xa accidentada. Nit. :legan 114
Irre de Tao, El pescador de per.
lee.

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou
Avni. tliumenge. Llulta el e
partIts, Escolti, Centre!, El asó
de Breadwa y , No m'oblidle, El
devorador de foe. Nit, estrena
,te Tao, primer epiurli. — Pròximament, Violetas Imperials.

Cinema Princesa
Telefon 1371 A.
A d u men gr, prngrarna
tizt raerdiri ari: Les dues òrfenes,

prejeetant-se la serena última

d'aquest grandi65 film ,
lnlerpretat per le@ duo@ germa_
lleS Lillian i Detall», %jai L'IHa dol terror, intereseanttesan
drti mitir. i nterpratat pel

matt,

Salon conoert popular per

l'ORFE0 »AMENO
°brea dele mestres Morera, San_
che Marrace. Preo, Nieva. Salo.
per. Freixa-. !Inri, Mas i Serra eant. Curnelles Rubó. — Estrena
de Las campanea de Talló i
El rústlo villancet, del mestre

Ilaac
Preus: Lletgea. 7'50 pesserei;
afrentara, 15 '60:
minore pati,
entrada general, segen pie, 040.
n timbre a eirree del ptiblie.
- - P.SPORT - -

FUTROL
Camplonat de Catalunya
Avui, diumenge., a les 3'13

de la tarda:
SABADELL-BARCELONA
Carnp Sa b adell
U. E. DE SANS-ESPANY01.

Gran esdevrniment artfstie
per a avui, diumenge, a des
.marta de cine de is tarda. Es
pesarà en escena amb teta pro.
pietat la gran obra en quatre
artes, de Santiagn Rossinyol,

---

DIVERSOS --

Venus Sport - Palace Ball

Avui, diumeng& larda i nit,
ball de societat per la banda
Venus Sport, dirigida ri el senyor
Pen s il . Estrenes: Fox-trot "Zara". tanga "Leca", mama "Cocaína",

KURSAAL

fjI

,....,..,-.3.1.,.
. ,.,....1.1 "•".",.^..n,,,-- .7.1J-1.1,_

ELS

EJE PiTE1X111 l ' O S \i'
a
"l
o la 1 cr imiGil nue sin!. Fue vrep tioin les reuolierd,32
l'ArSITLES ti Dr. 0'1113E2. 5iin fan iiiilds 1 sipirs' els i
afectes d'apestes pa111es, r,ue a les primeras pieses se i
sent ja uu aiettjanient quo sorprtn 1;01E12 i gatrebe sempre
desapareix la tos per coluv i e! en ilcair la primera capsa. i
pe

I

r, A A
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Els que tinguin

AS Nfikjto suiocacle, que esta
els PAPERS A2GTAiS o els CIGAURETS ANTIASMATiC3
del mate Lintel', gr cainien de seeua eis atacs I ü
N. nit permeten ¡une trant;ull.-L M'anea prospectes _,0
'imuseeermeasearan y tutiewmarana.........”..ax.,..,........e--....atma.mort er

1 CHASSAIGNE FRERES Ciar s, 43

paraules i a
a 0'50 pessetes les dett
d'excés
per
cada
tina
0'10
::

Vendes a taminia. Planos estilasen

p rimeres

(

OFERTES DE TRE3 AL L,

!,4 AC,r:E. TOS. mena de per:
errer uta., Iteatero CO7 trUeela

elle; VI

d'UnIrt‘bvea4
entes en assumptei TAPISSOS Il
Leve/aula( en lapts•o1 relleds 03. tipa
elretrIctlat, es narreeicid permlnent 81.1 181.41,1'03 8 /sil. ;U
"Acriure. 5815 rehIC. oieuarallei, ele. eficacia ue HVIrre
1 LA oubLicropa, nen, 284.
—
1 1110111,41 es —as compre. btuae
..auesta casa. F.
n tair oo. ti 'a,,

A NDES DE TRUA

SCSi Irise.
AUXILIAR eletti
u"'"*.
O 4erttlet11. Praia
mbdirs. Uribe, a LA PUBLIUTAT, an.
de •Int-l-sis unyc. andt Candi-

JOVE xfrn.nii amMla Ile rnmpabl"y,

litt 1 bene. errerèleles. de.ttia
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nilmer• SU.

LLOGUERS
HABITACIO anmd.burin.m"lie rI te5a. uinnat
estar a dermIr solaren/.
linyera, 17.

Rad: passalie

c destila llegar, en Ilse prever a la
Eese17
Piara NAVA, un peilt magatzem, a
rundir. DIrIalu-vos a A. P. E. C.,
Ateas,
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CoRRED01,
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PIANOS. AUTOPIANOS,

HARMONIUMS, ROTLLOS
PERFORATS, PIANOS DE
LLOGUER I D'OCASIO
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LA MARK

Protagoitistea, Guadalupe, Atentorn i Pepeta Valere, inmunda!.
admirablement g er tota la oempanyia,

otors

Camp Unió
entrades i lecalitale al
camp de ice avui, dia del partit.
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BUGIA GiLARDONI
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Iifolo-lfc'ciffg 3 "Sin gar", tit 11 Ir., 8. . . . 111. E
Casa constructora: ROGENT, 72

Mili, diumenge: En la
sesaió matinal i primera de
la tarda: EL PODER D'UNA
MENTIDA, per June Elvidge; LLUSTRINA BARATA,
PROGRAMA AJURIA, coW.ha per Enid Plennett i Matt
Moore, i ON ESTA LA FONDA?, eäm lea.
En la tituló de les eis
tarda: E s trena de la gran
' cinta del diminut Ceegan,
CHIQUILIN ARTISTA DE
CIRC, de melt humorisme i
gran sentirme:O, faillal de
GENT BE, IMIGGRAMA
AJUMA, per Douglas Me.
Lean i N'iris May. i 0111 ES- r
1 TA LA FONDA?, cómica. ze
AVIS: Ets & s iti al:t en bitlarytirs nutnerai i es per a la i
sosaj,3 ESPECIAL tEavili, I
larda. M'E: El matri z prograte,a X i NOVETATS UNIVERSAL número 70. — DI.
Iliin , : CHIQUILIN ARTIS- •
TA DE CIRC i GENT BE.

Monumental • Pedró

jamada
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I
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TEATRE ELDORADO

Aval, mimneige. /*raid matinal el1 1
a 1: La ¡enana tontimtlea, I/ 4 TI
ereliedia. El m
da la •eloarril
iletualltato
Uno pattltula
UMMIP1111/. 11,14 Lo Oft44414f4t.
AH. La
fotbottoo, VII I
%III. esttv nou rte. lema. dIllufta:
Ame, do perdleld, II I I i
El
444444 amigar; AMO, d'antany.

Avui. diamante. larda. a
dos guarts de cinc. L'en -

Comoanyia di, Comedios I;

económiCi5

Teatre Barcelona
Companyia oficial del
Tutee Espanyol, de Madrid
Primer actor:
RICARD CALVO
Primera actriu:

LI

• remete

44444444~114.04411414,44441+

Un altre primer actor:
EMILI PORTES
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BENAMOR

lurte : Artelll. -- Teatre
Apolo. Disi,-abte, 23 de febrer, inauguracitS de la 110.
va temporada. Nous artIsttc. Novas obres.
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GAilLiNES I

Fes:t dele 51119:

Fin de tiesta per la pare
Ila de ball Lou et Janot

de ei.atre: Jo g amba acuse; Orlen
II Occiatnt; Lia pregona do Me.
mane. temi.1 de les ala: el Maleta pratiorna de ta 81418/4 tint d .
reir. tesalel do la MI: Jo lamba
acuse; Orlan * OecIdent; Una
promesa i 458 Mil dbIarß,
e'il.I Talludos,
iat En al miattrI6e lene de la t
mar, dar erre. etploraelnna deis 1,
atu mens

risco-ves

dans

Ramon Peña

I Irle lioßea
extraelinar'n hellen,! Mart.
tunera ile 4110t r ".I a1 aI: aCCdbil
ele, Eternerlidt.
/411Inal: 110111.z Pathd, ndne. 7481
Lea dresonß da Mamerto; Orlen{
Os Oecidant. nassld ii 1411 amarla

ACll,
tal dl

FRANCISQUITA

be. en els interprete
autarte. (* ademas. Sables. Martn
Urge. VenerIl, ValIde, ESIPI,
rala, ete. Csujunt sense TIV111. II
turrad presentarld CII drrorat
veatuart. 1..**titer d• le partitura.
Ideslie Guerrero, Antera rarepiestra.—Dilluns. tarda, en Vermut
{neo, popular,'

EIR11 ET MOS

i opereta, primer actor /
director,

• . , ,trai Millän. El dictador,
p. 1 Dolors Rosal, Sanz Za-

•

a les den- I obra del dla. Ter..
cera representarle de la earauels
en tres artes, IllOre de Joasp Bar
mas Marnn. Males Od Memo
Guiri er.:

!LOS

ótarica. Protagonieta: Glória Guzmin. 2, L'obra líe/

,

110[13 Frucisquila

1

Saló Catalunya
GRAN CINELA DA MODA
Atraer.' mitad Terrena

e

TOURNEE

funciona d'aquesta temporada. Tarda, a dos quarts
,t•,atre: Estupentles fui.
1, La gatita blanca.
ll.x: (ir Glòria Guzmin,
Parra, Fuentes. 2. L'exit del
loestre Ii lifliin. El dictador,
p,, i . Lluisa Vela, Ortiz de
Za pata i Artelli. Ntt, a treA
vt,-; de deti: 1, La gatita
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Aval. tlillta,,K, y i, • ,7e,/,, •!,
t.

TEATRE TIVOLI

I

El millor »15
El mtllor programa

Gran

tullan!, diniart% 4 ditneeres. no hl
betteIlei
n'otra Caneld
direetor Fi \II'lllIi
at Inc
splaudul• obres
el etias, neth
Sangre gorda. Vida alegro v muerte triste I El carro del re.
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Nit. a les deu:
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TEATRE NOU

LA LOCA DE LOS ALPES

Bertini; La pretionera, per Er,
bert Ravlinson, i d'altres de
gran èxit. Avial, Violetas
imperiale, per Raquel Hollar.

COMSEUA NI

I

Fll

Dama, tot estrenen, antro elles,
somni, par Franeesca

t

PRIR'S ECOSIMICI
Ea deapstra 4 CompladUrla.
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Sonia.
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ROJAS-CAP ARO

Al ni. M'In/mar. roldssals Inneions.
Tarda. O ea (luan,. 1 un, a dos
/parle de den, l'enta r innaid tI a•
ala en e l: aete.

PANORAMA

"

?ICE •77,:
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Avloguda, por Luey Domine.—

pomap. a **In reindis:
Ribemloo
Mara
Ee111n111101
e Peno. a guaira asunte:
u "::
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VT:irl:::rna refu
lente'
+
e
do quino inmuto.
- 811487' a " téenrirusala: Untad'«
Cisque: era5 cubas a 'bu mulle. e
oorttra
•ARTINEZ 4
KEILER
31 ¡Tes elimine
Zapara/4a frim •
eme. Mal Mune osba inlysoulgil Poi e
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saaiatimafflaweaffleoe.

na; Anima basca, Interessant
drama; Els dos ortos, gran broma. Nil, estrena, La Olnquona

Or 21.2:211 ZetelL,"
4s

1

inmoló d'HM, grandiosa

rsmldis dramitica, amoló do
la sImpatiea artista Viola Da-

TRATOS' NOVIITATS
puta ordamertia •soM8M, elttal

ELDORADO
Collaeu de varleteht
Magnífica filma i lea arana
estrelles de varietata.
Avut, diumenge. Tres beso
sions extraordinärica,

SANTPERE - BERGES
Gran Teatre del Liceu
1
'
abo1
propietat
de
Avni. 17
diurden64. larda, a le. qualoen 1 a tardes, a dos quarts
rte. Formidable [amen/
L'òpera ctunica en tres
PER TRES PESSETES
o hie. núvia venuda, per la
,ws La
ELS *PATEES DE FRAC
tilt bre oompanyia TzecoslovaAle, a /es den: la novena es.rentea
de la vida tajan/, en tres artes.
m. _- Derni, funeió 47 de pro,entaciti de TrIstany 1 Isol.
—Dijons, estrena de la
cola dramàtica en tres /tetes.
m úsica de l'immortal mestre
Dorak. Rusalka çLr, Ondina,
r la celebre coinpanyia tx. e,1a.tavarti. Decorat. VeSt111111i,
A ires. guardarroba, sabateria,
prrrtiqueria. tot, non, propietat
l'Esla t txec.,

BOXA
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Gran Teatre Espanyol

ria;

YEN DES
de des pisas, antera I asselellalla, ea Ten a »Retasas. Preu
banilleslm, Rae: elItun l . ai.

CASA

Nadada a Solanas, el
FARMACIA ven en rondlelocs ImmUlerablea I pral barattastm. Red: A
Darte/tes, MsedMortel, 1, a,
de
1 a 8. A sueca: na Toma romas,
'sima So Ilearealeas.

1112 Ort aferrlua).

FAItMACIA

en, tliarl.. 0 nt5 fartlitata Per al raraineht. it,,,ure I PI 111/CIT.IT. n. 1 95.
PIANA Ven ,' a bou preu. Ca. rer
Ner5/11l, 96, entresol.
1103.1111111•111..16.
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er V
DR. 161, NADAL„?,`,12.'',11i,errsui
TramItaeld 4031-

IIIPOTEQUES. da. Besa le Contrante'ló.
n Psssatte de la PaU, 1,
engresu, r• leren tt 424 A.
_
TERRENy Q al P. Fee, ama Taetu.
ISIS Planmeni. at rol
mena de raellItats de pagaennare
ment, et tluats el rreNtat e. 13Wro de Caray, lloc de grana es estere/lector. amas
Pifiada al c. Arelhas I a una aran se/premetes pan. a. Anta.
aula. reell :
EseudellerS, 11. De 8 0 9. Corredor de
fletes.
811•811•11•1110.•

T os-Orollq uilis-isii
refrenara selles, catarros delt
per erreIrs I rebela que slirern, Cl fuereltrn e aderalment unte FEL111114 GUAYACOLAR CALAN. Venda, al prra do ale
ptlisetes, ala Centreu inspectora 1
l'anea
FARMACIA st oo•
laut II

a. • ALA 11 '
(oneefflen

Pala,» DE RUCIA. Ist

•
11.11 POILISTAT

MAU

Tly0L1

Present

dilluns, dia 18
1 1 2 besa de mocadors classe ha per. . 2 pessetes
•
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PABRICACIO PROPIA

de

fi

45
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MES D'OBSEQUIS :: MES BLANC
Grans Rebaixes a totes les Seccions Descomptes: 10, 15 i 20 per 100
41•11M1111•1111~1r1Ill
Plague» de 40 a 40 m.
Pene.

sios

Za

Mama
ondulada de

120 per 75 ras
Pise T50 out

L'ORTOPEDIA MODERNA

PER A TEULADES

Carcasona

Fin de B.

Taller I despatx: EIBOUDELLER8 BLANCO), 8.—Telbfon 382E A.

Materials armats ab amlant excksivament

Braguers reguladora per a la retenció absoluta de la trencadura
711111 II 11111 1111111 m71111-1111LLI 111101111111z11111141 11111111
Cotillea ortopèdiques per guarir o corretgir les desviacions de l'esquena
Arda de SO maya da prolotioa oda la millar garaatla

JOSEP ESTEVA i Ola.
Porte) de ¡'Angel, 1 i 3 pral.:: Telèfon 3344-A
111.A.P.CELANA

Librica a earrti

1

41111MIRMII

ourammizemagumezeineauteeameamemzemaariteziaamemeammeameausite,

MAQUINARIA FRIGORIFICA
ESCHER WYSS YC. A:

PER A FABRIQUES DE
1 iCAN/MES FRIGORIFIQUBS
NAXIIRUIE DE PRODUCEN)

AUTOF RiGoR

RODRIGUEZ 1 FERRER š

GEL

CAMISERS

MOTEL{ RESTAURANTS - UNE .
CARNISSERAII TOEINERIE8 LLITEMES - FABRIQUES DE 10EOLATS

•

IIIININUEI DE COIMA DI FORQA

E

ZURICH

•••

A

•

e R

PARCEL01;l

I
t V ONFAI.10,11

ORANS TALLERS DE FUMISTERIA I CALDERERIA

Tala (on: 5027 A.

I

PRECKLER, SABATt I C."
Cenes econòmiques : Bateria de cuina

Termo-Sifons
.

Estafes de tetes clames : Leistieadors
Torradors : Amadora

TELEFON, 698 II

OFIOINES i TALLERS: Cansen de Gen!, 135

Curada per

de Propietaris S. A.

50 ptes.

de l'hèrnia (treneadura). 5,003 remeten es retales a pul elemcstrl el contrart. Mi compren cap aura merla d'embenat
tense abanto veure I desalar aquest meravellda aparell. ~alga gratuita: de
e a 1 I e• E • 7. Casa PALAY, Co,,., Amelo, 14 (tocant l'es glésia de la Renal.

Magia; ele paila 174es prematars y
demás enfermedades origin adas por la Arte-

1

rioesclerosis e Bipertesem
Se atrae de un modo perfecto y radical y
evitan por completo tomando
-

per a

L'EXTRA0010 DE LATRIN28
Es reben avisos

CENTRAL
Carrer de Sepúlveda, 177,
pral., primera; telèfon 3618 A.
SUCUI1SALS
Passeig de Sant Joan, 95, pat.
Teefon 2037 G.
Coello, 169. Telefon 3025 0.
Carretera de l'llospitalet (dt..
pósito). Telèfon 529 H.
Francesa Diner, 55, leuda
(Grecia).
Carretera de Sana, 135, pri4
mer, segona.

R U O I.

Los linternas precursores de estas enfermedades: dolores de cabeza, rampa o calambres, zumbidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, cola&
dos (desmayos), modorra, ganas frecrentes de
dormir, perdida de la memoria, Irritabilidad de
carácter, congestiones, hemorragias, varices,
dolores en la espalda, debilidad, etc., desapareces con rapidez usando ami. Es recomendado
por eminencias medicas de varios paises; suprime
el peligro de ser víctima de una muerte repentina:
no perjudica nunca por prolongado que sea su
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a
las primeras dosis, coniiiMando la mejor!' basta el
total restablecimiento'y logrindose con el mismo
una existencia larga con una salud envidiable.
VENTA: Zagal', Rambla Flores. 14, Barcelona.
y principales farmacias de Esp.iita. Portugal y
Amer icas.

114444444444114441144.11444e1
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CANES DE LUXE

Mitos i mitjons irrompibles;

I per a casaments 1 batelps..1a11el Cata SAR.Gtes, carrtr
de Sant PU, 38

La Mutual Agrícola i

AqUeSt «moda pritew""'"'
e '"" " PERFECTPP tle aparen elestIc tienembenat muerte!,
te molles, que s'emmollla al con com un guant. no es ressent dele
, detectes deis sl . temes trancesos, ruperant-los en qualltat, esmodltat 1 en els resultals posttlus conteneld I cursen) radical

APOPLEJIA(Feridura)
— PARA LISIS —

Agente exclusivo: lino tu José Vlost Risas,
S. es C.. Montada, 21.- Venta, ß pta.. frasco:
Sean., Sambia de las Flores, ll; smisms
caer, Princesa, 7, y principales farmacias de Ea.
pa ga, Portugal y América..

arnammummiummiumommur

LA HERNIA

PAPER DE
FVAIAlt

CLASICO

Solvre

.

PER
INDUSTRIA

• 111111E1111 36-311

In

Cachete del Doctor

que depuran la migre,' lea humores, comunican a
la orina sus propiedades antisépticas y microbiciia,
ami admirables resultadu se experimentan • fu mi..
meras toma., la mejoria prosigue hasta el completo
y perfecto restablecimiento de todo el aparato sa
. nito urinario, curirdeae el paciente por si solo, sin
inyecciones ni la yados en que haya de intervenir el
medico, y.nadie se entera de en enfermedad. Basta
tomar ene caja para convencerse de ello.

MAQUINA IDEAL-

A L PETITA

F. VIVES PONS

manifeetaciones. Iterfritie, proolatiti.
quita.. eiaÑs., goda issaiisai, ele., por crónicas y rib
el•
des que sena, De corza pronto y radicalmente con los
an

a•

ounarzeweeminimmeaummamaanemanamunammummeannueuzsezenauna

I

BLENORRAGIA
1PURGACION ES)

LA TOS

lees perilloses conseqüeneles les evItareu prenent
e mb constancia

SOCIETE GENERALE 1

TI1SLETES

CIABA
refrescants, desinfectante,

de Banque pour l'Etranger et tes Colonies

soblranes contra la TOS
afecciona de la gola.

Sucursal de Barcelona
Pliega de Cetalunya, 20

Pianos automätics i oled
Reparaci6 garantida.
Slarlan Clavero.
Ex - oficial muntador de la cot
"PHILIPPS" de Frankfurt
Enctirre6s: quiosc "El
Rambla deis Estudis, 1 florida.
blanca, 130, segon, primera.

R16B13 I BllbBEliii
nIMIONnMONOM.

Tata mena topetados da Banca da Boro

GAIXESDELLOGLJER
ikawritazammaimuumanammearirmi

Vidriera (flirt : Esmaltais al roo BODre viere 1 matan : Yldres 1 artesilla plana / corbata : Baldoses. balsaeteo, sravate, Dlselata I miran&
Ereelove„B2. entre Corta 1 BeINUPeda
EARCELONA
TELEFON 5343 A

r

AUTOMOBILS
111;1111111M

1
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CAMIONS

DEPOSITO DE FORNITURAS PARA RELEIJE S

FÁBRI1 40411YFRIAvPLATERIA
E ENRIQUE CORTADA'
TEMPLARIOS 5 PRAL

E

A g UTILES

u
E
II

Y HERRAMIENTAS DE PRECISICRIETC- A

Agente:
"Unión Comercial España
la, 8. A.—Rambla de Santa
Mónica, 7, primer.—Garatge, Bruch, 108-
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CHIQUILIN ARTISTA BE CIRC
a la tarda, estrena en la secció ESPECIAL
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La millor pellícula del petit JACKIE COOGAN
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TRACTAMENT NO OPERATORI DE LES HERNIES

INJECCIONS PROLIFERANTS-OBTURADORES del Dr. Pl.
MESTRE. Guariment radical en quinze dio; serme interro
habituala ocupacions. Consulta de 3 a 5. Telefon 1452 G.
avis, 111, pral, 1 Informado« gratuitas ab amero

