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Les carreteres 1 els camins descabdellen damunt el paisatge
Pura vetes estretes i 'largues. Hi ha camins de mol menea:
loas i dolenta, drets i torts, plans i costaruts. Les bon a carreteres dels estats civilitzats conviden avui als ràpids via ges en

LI

OIL

IITERI

(P • . richietre •nvist •asseellall
A tot arreu del :alón es fan rer• passen els.'Airlieus de ea'.
Els automóbns triomfals. Els nostres automobilistes q e han
Eorregut mirtor dit, que han volat a ran de terra per les arre- subscripcions r eccalectei per valle i se seta; re tleuelnie es
estudiants pobres i per als mig de la
¡quietud del
teres de Frana, tan limes, tan suaus, tenen paraules càlid per als
:
descriure la sensació de la velocitat sobre la superficie tea-res- netas d'Alemanya. Això estä carrer nevat.
bé. A Alemanya Ist ha una
Si ja en tema tormals era
!re. El bon estat relatiu en qué es troben les carreteres de la mol!,
miseria extremada. La vida es gairebé quasi preferible deber
Mancomunitat de Catalunya permet també als que viatgen'etel carissima. La moneda fa mes pobre a Nàpols e a Bareelona
automòbil el conèixer les joies de la gran pressa engolidora d'un mes que As estable. Ni Ila que ne pes ric a Berlin, no us
le l'espai.
dir en agucegent que té divises, ni els que dio res del que
Però a despit dels progressos que des dels temps prehises cobren en mares tenen manera tes eircumstänelee &ser pobre a
de Meter contra els presa. Berlin. Porqué- aquí, praeisa• brics s'ha fet en el ralle de les vies terrestres, cal proclamar
S'han acabat les borses negres, ment, tothom OLA mis acostat
--uperioritat dels camins d'aigua; suaus camins dels rius, im
mensos camins de la mar! Damunt de l'aigua no s'és esclau de es canvia a la ucotització Me- a un confort unkii que a qualratlla fixa, ni de l'espai delimitat, ni dele tombs i retozaba, eial i l'illusionisrne de l'home es sevol altre pele; es per això que
gran, que fins que no co- la miseria, quin n'hi ha, de
ni de les pujades difícils i les baixades perilloses. Els camina l tan
i enci de balear, es donarà, mSs colpidora que endoe. La
d'aigua són sempre planee, sempre nets, i no tenen senyal de •que nula importància al ren- característica de la miseria
roderes. El solc de les esteles marines s'esborra aviat entre el \çmen-mare, que es una fantasia d'aquf ea la pasivitat de ta
oviment de les aigües vives. A la mar no caen poats, ni des- de moneda, que al dólar, que gent que en eón vIctimes. Al
rnunts, ni terraplens. Les naus hi sassen amb orgall de domiSud, un Miserable es gairebe
és un tros d'or.
L'aspecte exterior d'Alema- un gandul que ' es troba en
nació. La terra és esquerpa, i la mà de l'home noe-ha pogut fer-li
L'establies
normal.
li
nya,
avui,
aquest estat parqué vol, pesque
perdre Easprer natural. L'aigua és dócil, quan els 1,ents no porlitzacie del mere a 4 bilions no fa tots els possiblee per misten el buf de la tempestat.
dos cents i la cread() de les al-. tir-se'n. Ale es inconcebible
Els romans prou havien pose damunt deis vastíssims ter- tres monedas, que per ara a'a- Per a MI alemany. St un alecamins
calçats.
ritoris que conquistaren una xarxa espessa de
planten, ha acabat ami) aquell many es troba que el manjar es
En molts països no hi ha encara avui un sistema de camins tan neguit i aquella ànsia que hi insegur, ja podeu comptar que
perfecte com el que construïren fa dos mil anys els soldats de havia en aquest país unes set- remourà cel i terna, anirä a
Roma. A Polònia, sota les carreteres fangoses i foradades pels manes ent•era. No hi ha cues a demanar Mina a tot arreu, esclots, apareixen sovint les Ilanebordes de l'empedrat romà. Amb les tendes, no hi ha barables, criurà totes les Bebe» que contot i les excellents condicions de les ríes romanes, un poeta llatí els preus edil altfssints, però vengue flirt tate els paseos
por que calgui. Si toquen les dotdeis primers segles de l', ere, Cristiana, Rtttili Numaciä, quan estables, no s'ha de tete
bottgues.
i la sopa no arriba, es que
havia d'anar des de Romase les Gällies, d'on era nadiu, triava que Mili res a lesla bogeria ze
la
sopa
da (ela per a tothom
S'ha
acabat
també
el muní maritim. I ho justificà en uns versos que Mossèn Llorenç fantàstica de la borsa, no bi menys per a e«. I Ilavors ve
Ribé ha traduït bellament d'aquesta manera:
el deixar es
desdesmoralitzató,
la
lia por, per ara, que
le anar dins del pou de la
valoritzi la moneda que tenlo
No volt sofrir l'enuig del llarg viatge.
a la buleaca mentres dormiu miseria i la pareivitat i l'asHe eseollida la mar perquè les vies
o U S passegen. El pes d'aquella ronsament d'espantes davant la
de terra, si sún planes, brüllen d'aigua;
cuina económica. Les gneis ruifebre a ea tranquillititt d'avui,
ha estat com sortir d'una ma- nes fan unos graos calderades
si elles són, els codols les deslorben.
llanta i entrar en una timos de solia i de pea fort donen tus
Mes val al mar incert: fiar la vela.
tres de carn bullida amb una
eonvaleseencia.
Si unes setmanes encera a rateó abunda:0 de petates i
Aquest poeta, però, no coneixia la via aèria. I és possible
a la mill de pa negre. Aquest pa itque, si ara sesgues, i hagués fet viatges en aeroplà, preferís Alernanya tothom jugavapobre.
tothom es
ere d'Alemanya da molt humit.
aquesta darrera forma de locomoció. Tanmateix, els camina Borsa, ara hi havia a l'en- La base de l'alimentad.) de la
L'animacie que
d'aigua conserven tot Pencis, tot el prestigi, tota Iltir superio- torn de les barraques de can- gent qu tt se salva d'anar a la
ritat. Un poble mariner com Catalunya, que té en el camp
vieara ii• a l'entorn de les cui- mine eón-eta Iteeznis 1 Varengadís de /a mar la meitat de la sevaehistiniae hastle -.girar la nes' etronbmiefes. Et päblie Are;
edita' ¿I
seva mirada cap als horneen!) marítima. Un altre poeta llatí, .liferent. A les cases de canvi, menja menea. Aquesta mena
Pauli de Nota, presentava Tarragona encisada per la visió obses- le haue una animació de gent de pela, te quasi sempre la rann
rica; a les colines, el moviment pastosa i formiguera ir el comen
siohant de l'aigua blava. I lloava la ciutat,
que hi ha es de persones mise- amb margarina. He provat dil'al t erosa testa
rables. La miseria en aquests verses vegades de menjar algui d'ulis de marbre embadalits i immòbil
pobles del Nord pren formes na cosa cuita amb margarina
d'un tregic gris i p'assiu que i no he pogut. La margarina
que mai del mar el set/ esgtoird no alitutya.
gust d'oli de máquina i es
fa eseruixir. El que se'n diu
Camins d'aigua, blaus camina de la mar, ami) soroll de rems la miseria negra no es pas un una d'aquelles coses que dei batee de veles, vosaltres erideu l'home edl litoral cap a la 11u- fet dele pobles meridionals, si- inestren fins a quin punt fa cli i ciencia han enrenyania i l'aventura. El crideu per voltar-lo de perilla, pase tam- tió de la gent del Nord. A Itäbé per donar-li el noble premi del seu esforç i de la seva audäcia. lia, a la Mediterrània oriental dat l'h o me. Els alemanys la
—a Catalunya no sabem el que mengen permite • el Ilard 1 la
es la miseria — la gana pren mantega ser' coses maese cases. Jo soc un borne que ho
sempre un aire de facecia, és
sempre una gana relativa, es meten tot i no hem fa por res,
o - Mora, es ritt, PS persegueix la prró si llagues de menjar marConverses
piastra o el billIel infecte de garina m'estimaste mes de l
i' -me morir de fam en un re--xa
lira, però sempre es pie tenir
EVOLUCIO SIGNIFICATIVA
l'esquena caleta perquè el sol (id i mirarla de destinar les darEs indubtable, i ho con g atent amb es de tothom. Aqui dalt i sobre- t'eres fasces (Me Oía quedesNo dubtem que els nostres inteliisin per cantar Vària de la Unitot a Alemanya, país tan minagents lectors, avesats a Urgir i.arib veritable satisfacció, que el; diaris ciorganitiat, la mise- versitat, de la cultura i del procura, han copsat el sentit d'un tele- talans han midurat malt tocant a cor- ciosament
una cota irreparable. isa gres de les eiencies, cense obligrama que publicavem aliir procedent recrié ortográfica. Saben, proa l'...s- ria és
gent que va a menjar In sopa dar de donar gräcies als savia
fore que alai, significa de part dels
de Roma.
a Berlfn, es gens brera. _ap l as- que MIS tem p len saber amb
Aquest telegrama ens assabentava redactor; i del personal dimprernta,
en Murria que aún exactitud llora d'un eclipse
que un grup de feixistes va escome- dmiat que la majoria dels treballs de ta gent vin
apreximadament tan nets con) els milimelres de pluja que
escrits ami, una ort6tre el dipulat Amendola, causant-li collaltoraciú són
veritats
El partit feixista, co grafia defectuosissirna i molt d'origi- tele barris dels senyors. Tonteen ramo/ ende mes i les
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Ha eparegut el tercer volum de les
obres completes de Miguel Costa i Llobe r a. Les edita, amb una cura i una
distin
ció airnirables, verament achtecr i tiques, la "Illustracie Catalana".

Aquest tercer volum conté:, ultra alzaos dels IlliS significats discursos
del poeta, les seves poemitiques " Visions de Palestina" i la meravellosa
provatura de les "Horacianes". Es un
arc florit d'activitats. .
Els discursos de Miguel Costa agafen mis de viut anys de la seca viets.
Heu's aquí el sermó en llaor de Santa Cecilia ( 1 198) i la conferencia sobre Dante Alighieri, en ocasió del centeriari de Paltissim poeta. Són el mes
antic i el mis recent dels discursos
que recull aquesta edició d'obres coaspintes. Entre l'un i raltre, viu un atén
de reflexions literàries dites presiclint
uns joes Florals o en la necrologia
d'un difunt illustre.
La reflexió que ombreja i fa greus
i ores aenb brancs d'olivera les pamales ck Efn. Costa no és sitié aquel l
inextingible desig de perfecció, en ell
enes ardent que no en cap altre deis
artífexs de la riostra 'lengua.
Sembla que aquest desig visqui, singularment, en les "Visions de Palestina", tan trebaltades. planes crtma
tremolor lírica de segur molt conscitas. La prosa de M'u. Costa i Llo-

fil
lógiques

ferides greus.
nal ha d'ésser traduit ràpidament pels lé el seu pis, arreglat, net, en- arquoológiques, etnogräfiqiies
lloc d'aplaudir o almenys de ¡rotc
cal reconèi- talogat, tothom te ele satis nie- prehistbriques.
gir aquesta feta, ha cuitat a expul- tipügrafs mateixos. Peré,
Davant d 'un estat així, és
estem
Iluny
de !a . per- 1 res cúbics d'aire, l'Ajuntament
xer
que
encara
L'autoels
agressors.
si
ar del seu
ami)
el
~te
natural
que els pobles ri c s,
eura
del
barri
tercié.
te
obert
banda,
ha
seva
rital, per la
com Pe ara els Estats Units.
interes que si fos el debe ries.
molt demanar; pecó és del tot
Es
començat
ha
enquesta
rigorosa
i
una
Entreu en un d'aquests pi- /oteen menta la nereesital
indispensable de no deixar passar en
per arrestar el xofer que d.nduia els
les reclaccians cap tribal! de coRabo- sos. Es decentissim. Es un pis fer cardal. Pele de fer carnal.
autors del cop. Aixö vol d'u que el
aro- mes ben organitzat que qual- ron s s le tot, se n'ha le setter.
signare Mussolini, tant en la seva raen:, sense una revisió gramaticalàdhuc
sevol de l'Eixampla de Barce- Ele Mate Uniti ni, n'han sarada. La correcció gramatical,
n malitat de director del partit ieixista
la merament ortagrafica, no Ola de lona. El pie es malt entireeat. bed. Ne saberen her carita,. a
com en la de cap del Guvern, no esta
deixar mai a la mi d'un tipògraf, so- Donen una voltft al pie. Noten Atienda en eles teme!, de la Uno.
er ramaneos.
primer que la Companyia els no han sabut fer caritat a Alevint ple de presses. Pensem que ftíEls aternptats i les vialgncies
d'aconseguir que 'a nostra
ha trenoat l'electricitat perque manya.
semblaven bé mentre Iluitava per nira manera
Els Estats Units han comenno pagaven. (Mentes cases hi
gent sàpiga n Vartografia és que les puassolir el poder; assolit el poer, vol blicacions surtin correctament escrites.
ha a Berlín que testen els fils ten per implicar a Europa un
que la seca gent entri a rotllo i no Si un traba escrit avui Sonsa i
de l'electrictat rompiese In- vencis te lanqui de la cereal
aci atzagaiades.
nombrables. En aquest pais tan Han enviste eertament. a Eurndaiiça, sin dia ntbbil i l'altre nulril, ara
Aqueo criteri, que a primera vista fruir i adés fruir. és impossible que electrie la gent avui fa una pa, mollee coces, pele no han
sembla fkil de seguir, en la practica aprengui ii rccordi amb seguretat la despee a d'estearina enorme.
fet res mate que enviar-1m e pree
topa arni greus dificultats. General- grafia correcta daquests mats.
Seguine A la ruina, noteu utt de Cont. i despree presentar ei
ment, n'orne que ha assaltat el poEns ha suggerit aquesles radies el braeat de Ilenya. La Companyia compte. Ele Estala Une% no
der a cavan d'una organització de frt de trobar asad, en un anide, de ha aixafat la canyeria del gas han iniviet, res gratuitament. Ese
Nrea, en acabat és bou tros esclau collabataci, naturalment, faltes carn
per (minar per falla de paga- dir, earitalivemene a Europa.
d'aquesta força. Encara que comprenactivar i .taver(
ment. El poc que mengen Ito ea es fer me& enviar sine enes
gui com Ii convindria de trencar tut
P. Fabra
escalfen amb quatre brins de sil preu de post — diuen els
galifardeus
Ibgam amb rescainot de
pi Siertill al corredor. Entreu runeriteins—, D'aquesta Maneque van Iluitar per dl en les hure,
en una habitació. Ell l)brir la ra. si be per una part se sunriEl
sempre
put
fer-ho.
perill, no
porta un bid de fredor se us II1PiX Pi sobre preu eometried,
signere Mussolini serrada que de MI,.
fica als leSSOS. Ili ha una mag- de Peltre es eres a la nade
la
manera
de
trobant
en
mica
va
ea
nifica estufa, d'aquestes que que rep la metal., un pretest
Continuen les conferencies a conserven la calor, per les me- de morallteacei rolleetiva. l'ha
canviar el seu posat de caadattiero
pel posat de l'home de &rivera. Déu Molina entre ele prelat. de Pea
leixes ritons que una capas y o g a donada de frene. no dora
1116sia romana 1 de l'anglicana. atilb Oli i sal conserva les sar- gens, diván ele :moteen,: 08
nornes pot dir-nos si consumara feHa salat publicada una sarta da
rement aquesta evolució. De una ma.
dinas. L'estufa es monumental. atan un tibiar donat a un borParqueaste de Cantortary a la
iea. el simple fet clIavee-la comenQuants dies fa que no ieha en- rahn.
atéala
anglicana.
de reg
oda indica que té confiança en ell rna- arrecia
eke? Muere le y era encara en
itla darte en van plena de
can"Dianntile"
Se asa que el
,ex i que ha lkgit ele seus
eiles enceet mai a l'hebilate, a!
careta dele deats Cate.
al
centre
gap
el
vistes
linera
pie. A teta la casa hi ha una Raudo. per& ha pagel als ameSi en lloc de veure el 'ignore MusEl seu oan314, pe" ree
d'afasia.
fredor destinada, que punza ricano ebatim boba menina. tot
sohni cada fea reir5 disposat a serrar trrbat mort en sigiles de llalla.
lee apariencies constitucionals, el
com una apela. Inoure'a dins
el que robé. Això ha ditlecntLI nou partit popular hall
veilssine cada dia atén amatent a recuate« uha cornuntedeld d'aqüesta (redor harte d'hace de les enfitate . def vomite !fea
ha
con) %elite dieta del gel. Ahcb sen. El comité dance* ton ata
bele. eis excessos dels seas anties par- afirmant el eeu piropeen de
tittbeis--els de roh de riel, el tret i
presta el aria" si %veta . de de portes entibie. A ton, obra empletameht gratuita
la bastenada— , eedriem 'ben bé dir faldeta.
lot Berlín es Mane de nett. La generosa. Lit emita dele fea
neu s'ha glarat. Fa un Vent que tate Unge comença elig en ffo.
s*. era a les acaballése Ara ens is
Tot segun que Veinte'« oread
Mea es Mur.
elide* el ?el de areetil I Mi. Us etigarrap g la . eltat 1 lidebla ame* de pm. «gemiste fe
que ei raoesega la pe& Al •Oiet- lee feto. re pie O» yee
• mara ale etteeleee feeeeele.

LA MAMO A EUROPA

LA COAFEDERIC10 A LAUSANA

LES OBRES DE KM.
. TA I LLOBERA

Un deis primera miles- reele-

pel president de la Conferencia !Mesa, Mr. Chuard. ha
estat Cl d'anar a rebre, a Lausana, l'homenatge deis seus
compatriotes cantonals. Això
vol dir que Mr. Gimand ea fill
d'equest cantó de Vaud on avui
es respira un ambient tan asSossegat d'ordre i de leelestanea
burgesa, i d'on en l'Edat Mitjana van sortir els "pobres val(lesos" amb Hurs doctrinen 1
Hure prisetlques de renunciament 5 d'indigencia. Avui, exiigerant sois una micae es poi,
dir que no hi ha pobres a Vaud.
El paisà ds, soviut, propietari.
Mai no l'entuslastarä, dones,
g ida

beca s'extasia, daurada i rosada Cela

una perspectiva comunista.
Chuard va arribar de nit
a Lausana. capital del cantó.
Un gran seguiet es va formar
per acompanyar-lo de resiste
a la Catedral. Soldats. personatges °Delate, estudiante, hoyscout. orquestres, el corneonien. Banderes flotaven damunt
la gernaciót handeres de Suissa,
banderes (le Vaud, banderes de

Lausana: la creu blanca sobre
camp yermen. i el sol verd i el
so/ verme)). de raiga ondulants,
sobre fons blanc(A Suissa. ultra la tunera
de la Confederació, hi ha les
banderes deis cantone: cedascon té la seva. Sem vint-i-dos
eantons. són vint-i-duee 'metieres. Amb la bandera suissa fan

raci6, les campanas de la vena
Catedral 'de Lausana llençaven
sobre la ciutat en feseta un so
apressat, gai i dolefssim, que
semblava convocar el poble a
Ehmnenatge. I, efeetteament,

pela carrera en fort pendent i
per les escales que.condueixen
a la Catedral, les gents acudien
adalerades per veure l'arribada
de la comitiva. Grans ices de
bengala aluminaven els careet ons antics, i Iluien dalt del
tempanar emplint de Marees
canviants les altes arcades gb-.

ligues. En arribar el presiden!,
ele solemniale accents sie Friegue s'expandiren per la nau. que
s'anava emplenant de la multitud.
Un arte de carateter ches, deis
una Catedral pren tot seguit un
aire de religiositat, encara que
els reli g iosne i In rente en hi
intervinguin per res. Ele temples protestants (la entedral
Lausana. abans temple catete:,
perfami avui al eulte reforme"
serveixen no solament per als

actes religiosos. sine lamlet per
a les solemniteis natrietieues.
La paraula dele politice hi pren
uns acrents molt diferente dele

Que eremita a la piara pebete.

L'oraterie polifirn din g el temp le s'empana de la gravetat tle
l'endemia sagrada. Tambe la
manera rom el p ele arme els
discursos es teta una altere i
l'entusiasme resta recibe en els

una densa. Que llene d'aquella fresca i sanitosa i simple descripció ck
jacint Verdagiter, espectador de Terra
Santa. mis a pen isla. no tan une,
eINTS.
nuis deseixit, sobretot! Són dues me- vint-i-tres. Vint-i-tres banderes
Dos moments del discurs de
res ben oposades de prosa; si no sa- que caben, sense fer-se aoss,
quite_
ele Chuard commesmeren. prinbem quina ea la mes perfecta. no ig- en un territori de 41.346
cipal/Pene la multitud. L'nn en
norem. en canvi, la mes reflexivament nitres quadrats-)
Ultra les bareleres p erneta- q ue es planeta de reepeetaele
creada.
"Voluntat de la forma"! Es e/ le- des hl havia tas banderes de les de PEitenni de la pngt-gmerrn.
i lela "Un hore no es pot estar. consinu resplendent de robra de Miguel diverses assoriacions i les
aorta de la guerCosta. Et rirmeratiu que plana da- estudiants. Ultra les banderas, derant el mánde recordar la paInunt les dolces harmonies de les "Ho- els estudiants daten fanales a ra—va dir—.
llore gorres 1 teta del profeta. exclamant
racianes". El fruit d'aquest esforç, la veneciana i
ver!Matiz de Jesucriet:
el repòs d'aquesta voluntat. Es, sen- boines. verteilen. blaves,de la (,inc efigies e la lleugera les
"Han vara
zillament, robreebess lees, El 'tom des o 'l'asuntes. distintiu
ovni _patimpen; Atagnetlistitians poble, dient: la
de19 Prima yerer; pelas vete é:te. 'e esoefetat a la liare
del carne paje la pau! I la pau no exlsal
Cantaven.
difícil de trobar en tosa la lirica ca- enneons patriòtiques. Phi:une tete." L'alise moment fou aquell
talana moderna una poesia ea l'oreig
sufs (La . Cantique falsee) i en que va ponderar l'exemple
faci una remor mis ama, on el pai- l'himne
valdes (Vaudois. un q ue la Suissa donava al mea:
satge es vesteixi arnb colore Inés ten"La Suissa—di gué—, tan petita
nouveau Mur se lóvel. AIlò eme
dres, on palpiti. en fi. sota la Ileu
havem dit de lee handeree po- coas si g ui pel ate n territori i
carcassa de les atirantes, mis puixant
dem dir deis hintes: tedie cante seva nablaohi. fe una missie a
i mis encès, l'ale de "la mare antiga",
dina
té el seu. Sen vint-i-dos can- compite sobre el nein:
Roma.
exente! , que ho esperem fertone; Sun vint-i-dos hietes.
Shiesbel
amb el sufs vint-i-fres. Vint-i- mallete SP111 seguil UI ion: el
tres trenes que canten. sense do la solidaritat en la diversifer-se noca. a nenes quatre mi- tat."
I nosaltres pensävem. escollinee d'habitante(luan eessen llurs raneons. tant-lo, en la manera eern
nrminit
anuente solidaritat
els estudiante es pronosen
i sithsisfeix: en e l resneete alseridar t do fer una mies da xivarri. Peste si rolven a cantar. salut. a la diversitat
Per ordre de l'autoritat abl-• no reisen a cridar. tlur termina .lo religiri. de constitueid politice: de la fesomia prenia i
litar a-aren esset' detingtifs anit
seriós els traeix. Ele& crits s'apastada per la brigada especia!. pa guen tot sonuit, metate 'le la teta voluntat dels diversos
ele cine ex-regiders E itjun- cridaires. Si entren a la Univer- cantons.
Forran Soldevila
tament gle ,Barceloria. seavors sitat. ti3 senib t arä ene entreu en
Lausana. despinte.
Agusti ESCOiit Domèneeh. :Sal- el temple del silenei.
vador Bremon eles-guau. Martf
Era de remarcar, en mig (le
Matons Bofill, dese!) Trius Tous la manifestacid. un petit grup
i Francese Tuequ p ts Prats.
de feixistes. abillats ami) tutTambe va Asea- delineen Je- ee s negree. Llur presenta en el

Lel
,

DETENCenTI-REGIDORS

La Política

sep Maria Feliu

Cortina, del Centre de Denendente de) Comete) )
de la Indúsfria•
Ele 'detingnte, deso y es de
prestar &detecte a "Jefatura',
(aren trasIladals ame el colee
eellular a la prese.

F
••:
• aquestes
tenclone estan relacionas-les ami)
el pleteseit del Centre Aido-neesta del Com p re i de l leeos_

fria.

vol dir que el (t'eme
sufs es d'ame/ amb la pnlitica
federal i no aspira a can col)
d'Eetat. La SeVa eXiSUMICia
Solainent, explicable per ta mena
d'estrlai que ha deixat en el coirrelemns SliiSSOS el record de
l'amenace romuniste de, %Menees
de, la gran guerra. EA ve arribar
a formar una logiA (le nois
aeguiet

la bona soviet al nne es pronosa y a d'anar a enthatre el hn!1Pviorne no menee ane lt FiÚs

En vitrein ronaixor alszims.-sia.

' En Pui g i Sais
lies de fa pace Mes Pl p ostre amie el diputat de la MancOmunitat, doctor Puig i Sale.
es tren greument malalt d'una
pnlmonia.
.No cal dir que l desitgem
una prometa minera que 11
permett tornar it lee seves tasques de metete i de diputat.
earitnte deis Estafe Unes st
Alemenva han costa t je mes
d'un millar de mares or al
fleirhiebinik. I cl mes bo del ras
eits que, amh de la en-

aovo carera, freniientarinrs
()tintines, h cabarets de Ginebra.
oblioals. do tant in fan/. a ter
u p a tira sie ronin 4 n p r restaurar
Pie Sella Dervis

fetigats.

La por dele eomunietes extstele encara. necentment a Zurich. 3 Berna, a Reedite) 1 en
abatirme elfree einfate cm el soMaltea e te una torete ha esta/
refusat a un col admirable de
costes del 1)011 el pertuts per
donar-hl algunes andicione
casi s narres i populares- AquestS

efe tefe= en 3003:
tu. tindria can merit d'esser-

costara havien Iluilitl. en tila
exerrils del general Wrangel.
contra les trepes eerms te t Aq
auforitate han temut manifestaciones 'tostes de la part dese
rOlfinn i SiP9. La fi del prosee
Conmute l'ameutsef de Weroweeki
(el anal premio Pe Va renveneir
en una diseumele sobre e l reglen boleeyteefe). sede entItheremete do l'asenat. he e st et une
bnfelada asee le, envite i ess
(mane arniers
Btle sl a ha ieunetat ~ese!.
amis l'exnuleje dels enluta natural,' 119 Taita alt. Iti esa en el
non ferrita,. No da satniny mut

Ple

nitner»imnan:vn
"ei
gnntfni' eggi
snifrortitile
manes& o anea. llar Indigna•
nte. •-•
litiya.
'
teatre el @quia arteale
'Is st prsnL da Itg-Oggethis

riele Pis Estala Unas han en%lid a Alemanya tole ele estoks
que tanteen aereeemata, han envial la beehtin 1 les Coses que
no fenten sortida. 'fa estat una
mente. done*. molt hen Palfea.
-EI pobre se n'ha fel quasi la
pell i 11 tic be TPT moeannent i

prectioameat na hon der. •
F.sitt m'In bel da ter caletee
, pene, es nlia de saber fin. di
«alter

ne. I 91 mes difloil fe de saber
fer cerltat sonar que la gent
as a'aeeebeati i respectan ele
dame dele venesailea matee,
.
eee4ela Zep}1.

.

EN RERTRAN I PII0.4N.
PROCESSAT
precesermest .
Ila esta1 dicha siete
contra el nastre valgut empany Fu
Lluís Rertrau i Pijaan. redactar de
"La Veu de Cutahotya".
L'EXPOSICIO DE BARCELO.VA :-: RENUNCIA DEL
SENYOR C.131 BO
Et senyor Camln; tilde a la tarda

risita l'alcalde de Barcelona. al qua
:Hura tina !larga carta, jcut-li saber
que renunciara el Alrrec de fa Directiva de IE.tposiri.1 pct enal va elegirla darrerament l'Ajnntament i repte
m
fonaenJa
sontei els modus en
la reneario.
Per la sera banda, tambe, el senyor
tnargus d'Alella risitri el senyo' Alinteressant ti
tare: de la
prompta desionaehl persono que
hagi de substituir-lo en el carece de
tresorer de IT.rposieid, a l'Afecte de

f cr-li remesa das (-abate.
Referint-se a aquest afer, "La Ven
Cataluttya" d'ahir publica, a doble
columna. UN salt, del qua' ¡s
g irar parapialli
" .ivsi SOIS votes: fer constar que No
fm4 &Manada artarització cap deis
°mies »futres, els nomas deis quals figuren en avienes candidatures. I $i
NONIO
»mi no esta hi utilitrar
persolles prestigiases i h"WIINCS 1(11.
oh 1~11 3% hin
ab./ sauobtiew.t. »
esta fío» el que ha fa »O compta per 'rodovant osa rosseeitmed %leed/e .
dosel meseateté eta has d'alorgar
neenait."
DETENCIO
sentar-a, di. a ki
La eoliek
afeseeiú Manejo. pe> .
torda al ti »tele
ad
a
¡idead de lo &W de Secare
r,- poideat:
del Centre Ateetwatisfa
del Coetere'^-te.s.
ya ;T'II"-
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1906 B. . 553
1906 C. . 791.
1907 D. . 7150
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11044
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11. 9. A. A. 9%

8150
86'11
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14 56
9410
114•50
9410
5440
11419
14-411
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Multen . .
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7015
Feto. 1864 21/%

e.ona
Port
de Barr
1 90'
90'
e e Melilla .
99.75
" ' bevIlla . . 93'50
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Banquera

l'amortització dele 130 tilcds
que segons l'escr n piura d'emissh) han d'Asser arnortitzats.
El dit sorteig s'efectuar à mil.janrant boles. rada una de les
quals representara un lot de tO

obli2arions.
Barcelona. 28 de desenere
n le 1923. -- El direelor-gerent.
F. Fraser Lawton.

ASSEMBLEA GENERAL D'ACCIONISTES TENEDORS DE LES
OBLIGACIONS SIS PER CENT
DE LA BARCELONESA DE NAVEGACIO, S. A.
No havent-str reunit en el dia
d'aval nombre sufirient de se-

Franceses,'30'3o per loe.
Anglesos, 3330 pessetes.
Italians, 33'25 per loo.
Belgues, 3480 per Ion.
Suissos, 13450 per too.
Portugueses, 028 pessetes.
Austriaco, o'oi25 per Leo.
Holandeses. 285 pessetes.
Suecia. ego pessetes.
Noruega, 105 pessetes.
Dinamarca. 1'2 0 pessetes.
Romania. 350 per 100.
Turquia. 3'5 0 pessetes.
Estats Units. 765 pessetes
Cariada. 745 pessetes.
Argentins, 2'37 pessetes.
Uruguais. 5'6o pessetes.
Xileno. 0'78 pessetes.
Brasilers, o'6o.pessetes.
Boliviano, l'8o pessetes.
Peruans, 28 pessetes.

Paraguais, oto

pessetes.

Japonesos, 3 pessetes.
Algerins, 3830 per loe.
Egipte, 3330 pessetes.
Filipines, 3'40 pessetes.
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504 119. ineetries
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Pensió
Tafaner
ABONAMENTS

Per tiquets al portador 5 sanee
tamos fix de Ilur consum.

àpats 25 pessetes

0
"
50
4PAT.. . 2'50

pes.

Tres abundante plata, postres,
pa I vi senas mesura. Hl ha
menjador r eeeeee t Per a senyores Solo..
Cardenal Casadas,

15 1 17

PIS PRINCIPAL

e.

0:
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Unces. 14550 per roo.
4 1 2 duros, 14550 per loo.
duro, 145'50 per loe.
Isabel, 1485 0 per roo.

P. . .

Mutua Propleierls 110'
Mena. Auleolea,
14,
Cele Vidriera A.
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l'OREE DE PARIS
• .
anD
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OR

SOLER i TORRA O

mera ronvocaf4ria. l'Assemblea,
de conformitat ainb l'establert,
es reuntra el día de dernä.
sabl e . 29 del (1)10 sont. a dos
quart o de dite II° la tardo.
Es recorda ii tots els all e tener! interès P n els assumptes
olla l'Assemblea be de ¡rentar,
l'a l ta ennvenit• neia (Pie hi contorrin el mejor nombre possiblr
de senyors ohl ig acionisles, donada la tranScenderfal imnorlancia dels acords qut±, chan
d'adoptar..
Se seguiren faci l itant le. naperet p, d'as4st;•ncia. en la forma.nrevingvirla. t'os atrin7, 0 ny_
ahans de l'hora assenva•
lart,, ner a la celebrad() de PAs-
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VAGONS ARRTBATS

RAMBLA

Impreessió general:

MANS
•

EllANQUERS

DELS ESTUDIS, 13, 1 BONSUCCES, .1

VA LORS CUPONS • GIROS - CANVI

m•roat. -

Molt anirnat en la sessió d'ahir.

Farines. - Degut a la puja del 614 eds nostres fabricante lambe han demanat mes preu avui de les farines, pro-

...tenent un parell de pessetes rru, s per cent quilos. No cal dir que de moment no se celebraran vendes, però si continua .•
la fermesa del gra, es inevitable la puja de farines, jis que d'altra manera no es comprendria aquest negoci. Als preus
present, migrals seran , eis • beneficio
que fins avui s'han pagat • els blats i al preu que es venn da la farina fins
.
•
ftoden haver-hi obtingut els nostres fabricante.
'
Proveintents,
deolarant
•
Si hi ategim• ara 'la fiscalitzaeid que Id sol fer la Junta de
no poder passar deI marge'd'11.,.
, -. 1)essetes en 'la molturacid del Wat, un Irist esalevenidor s'olhirit en la nostra indústria farinaire.

coros venciment primer de gener da 192t
Negociem tots e's

serhlen.
Barcelona. 28 de desde/ir,
de 1923 -Pe l Sindicat Bannuers de Bercelona, S. A.. PI
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BANG DE BARCELONA

vir n -nres , de n t. nre g ident accidei tal. Joan Mas Calmet.

((tares

Aquest Banc a la seva Central . i a la
Sucursal número 1, continua realitzant les
operacions de Compra i Venda de Valors,
Renovacions, Conversions, Glf1V12, Agre.lle>'cio upons i Revisió de 'lispació de Fu
tes d4altic,,r,tiid3ii.e,,s.
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Ex-diputat a Corts per Barcelona, Director honorari de l'Escota d'Arquitectura
de Barcelona, soci d'honor de l'Associació d'Arquitectes de Catalunya i de la Central
d'Arquitectes. Acadi tnia de la de Belles Arts, de la de Bonn Lletres i Corresponent
de la de Belles Arts de Sant Ferran, Ex-President de t'Ateneu Barcelonés.

Ha

mort, havent rebut els Sants Sagraments

El C laustre de Professors de l'Estola Su per:or d'Arquitectura, la seva esposa Na Maria Roura, da emule
Mis Maria, Anna Maria, Pere, Dolors, Félix i Enric, fine š fines politics, nits, germana 1 germana política,
nebota, «trine 1 familia tota, en participar als seas amies 1 coneguts tan do'orosa nova, els preguen de tenia'.
II! present en Ilurs oracions 1 d'acompanyar les leves despunte des de la casa mortuòria (Diputació 285, prin-

cipal) a restaste parroquial de la Concepció, 1 d'allí a la sera darrera estada, aval, dissabte, a Sea onse de)
me que eta en quedaran eternament agrias.
VEMInentisslin Cardenal•Arqueblebe de Tarra g ona ella dIgnal comedir especial Indulgenela per
•ntregi del Mito:.
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post citar
Jordi II convocar

i
eiccions generis

Londres. 28.-Comuniquen c:Atenes
al "Daily Emires'," que es dat que
tan ayiat . com arribi el senyor Veniales. eridarà al rei Jordi 11 i pu
un decret convocant unes no--bicar
ves eieccions generals. Sentbla que el
sonyor Venizelos crea pasable una
unió de tots els partits, unió que deis; en minor is els extrentistea-HaDE TURQUIA
ELS TRIBUNALS HAN CONPEMNAT A CINC ANYS DE
TREBALLS FORÇATS DOS
ANTIREPUBLIUANS
Constantinoble. 23.-Els tribunals
ban condemnat a cinc an» de /rehalls forcats a Luí ti i Tikri Bei per
Furs campanyes antirepublicanes. I lavas.
a Alti •

DE PERSIA

CONCESSIONS D'EXPLOTACIO
DE CAMPS PETROLIFERS
Tehc7an, 23.-S la fet una concess' ó al gran? nordamericä "Sinclavi"
per a rexplotació durant enquanta
sass deis camps petroliiers de les
nplatre provincies de la Persia sepreätrional. L'explotacisí de la cnnuena

provincia ha catar reservada a la

C,;npanyia - anglo-persa-Navas.
L'INCIDENT DE
L'AFGANISTAN
XOC ENTRE LES TROPES I
LES TRIBU QUE HAN ACOLLIT ELS AUTORS DELS
ASSASSINATS
Londres, 28.-Segons una infor:nació de la "Xicago Tribune" pels
s. , Itants d'Iellatabed han tingut una
o.pada. la importancia de la qual
..ignora, entre les tropes de l'Afgavistan i les tribus que han . acollit
tls autors dels assassinats dels quals
oren victimes uns oficials anglesos.
-Hayas.

CONGRES NACIONALISTA
INDI
Bombai, 28.-Abir s'inaugurà el
migres nacionalista indi.
El president presenta una moció
da no cooperació arnb el Govern,
condemnä el tractat de Lausana i
preconitzä la necessitat d'una fedencid d'Estats orientals.-Havas.
DEL JAPO
INTENT D'ASSALT A - LEJR-ESIDENCIES DELS MINISTRES
D'AFERS ESTRANGERS 1 DE

•

Comitb del pirtil IamOt
Tamatilit
comunista tus
-

-Moscou, - Sembli que Trote-

Ruina, 28. - Els senadora i
diputats del nou partit popular independent que el juny
proppassat abandoharen les files del partit popular, per estar en desaeord amb els elements directora de l'esmentat
paria. sobre l'actitud que ele
calia adoptar envere el govern
feixista, publicaren anit pesseda un enmunicat. afirmant
flur propòsit de prestar latir
sineer concurs al govern 1 col.
laborar en l'obra deis feixistea.
que qualifiquen de gradinsa.
La comunieacid va signada pels
senadors Crispolti. Grosoliporoni, Nava. Passirini. Sanjust
i pels diputats Cavatoni. Pe
eines. Marche, Matee, Gentile i
Mauro. - Ilavas.
EL FEIXISME NO CONIF.T ACTES DE VIOLENCIA
Roma, 28. - A conseqüeneia d'haver-se insinuat en algun peribdic que Fatemplat
senyor Amendola era obra dels
feixistes..ei directori del partit ha protestat energicament
contra la .calúmnia i ha declarat que sempre el feixisme evitara per tots els mitjans qualsevol acte de violencia. - Hayas.

ki ha dimitit el seu eärree en el Co-

bite central del partit comuniste.-Halas.

L'EVANGELI A L'INDEX
Parte, 28. Segons comu-niquen de Varsòvia al "Journal", la senyora Krupskaja, ni-taller de Lenin, que es troba a
l'administrad() central dels
serveis politice, ha fet publicar una circular relativa a la
revista de les biblioteques.
En principi, (les biblmtegues
Obligues no poden contenir
Intuí obres d'aeord amb l'orientació actual dele Soviets, i
la circular publica una nieta
de les obres interdites. A primer rang figuren els Etangelis, el Cavan i el Talmud. Os
filösofs lambe hl figuren: Platon, Desearles. Schopenhauer,
Spencer. Nietzsche, eón posats
a l'index, i àdhuc les blografies
que estudien la seva evoluciú
intellectual. També Carlyle, Soloview, Kropolkin, Octavo Mirbeau i la majoria de les Ores
de Tolstoi figuren en la Dista
de Pindex vermell.
SIR ROBERT CECIL VESCOMTE DE SHERWOOD
Londres, estat conferit a
sir Robert Cecil el títol de vescompte de Sherwood.-Havas.

EL DESPERTAR NACIONAL DE LITUANIA
L'any 1883 constitueix una
data importara en la histeria
del renaixement nacional de
Litubnia.

idetaitt
lerr etteril

sea

hm la :111
ailusii a la
lila% •

La interdiecid do l'alfabrt
IlioNamb la qual t5I Govern rus
desitjava rompre els llaços d'unió cultural entro Polònia i Lituania. i amb la qua l intentava
construir un pont artificial entre el Ilibre rus i eil cor lituii.
aquella interdieció hauria retardat considerablement el des. L'INTERIOR
poble
Toquio, 28. - Unstanienifestants pertar •nacional del_
han intentat assaltar les residències si no llagues existit foro de Lituania un territori de condideis ministres d'Afers estrangers i
de l'Interior, aconseguint impedir- ciona politiquea mes propicies
a la realització dels somnis liho la policía-Hayas.
tuans. Aquest territori beneit
UNA UNIVERSITAT . I UN COL es trobava a Alemanya. La part
LEG!, INCENDIATS
de la Prússia oriental veïna
Nagasaki, 28. - Ha quedat Litnintia, contenia un nombre
destruida a eonseqüeneia d'un considerable d'habitants li%doled incendi la Universitat, tuans. Envara que per raons
ras( don -le Collegi oficial de d'indole histórica , i politica
Fukuoka.-11avas.
aquests habitants es trobaven
UE L'ATEMPTAT CONTRA EL gairebé completament allunyats
del sentir que en aquella epoPRINCEP HEREU JAPONES
ca palpitava a la Littiärtia rus'foquio, 28. - L'estudiant autor del frustrat ateruptat con- se; encara que els lituans de
Prússia eren protestants, cu l
tra el príncep hereu ha declarat
e nt germanitzats la ma--turalm
que va obrar per cumple propi
sense ajuda ni complicitat de joria; malgrat de tot això, la
Lituänia prussiana era un teridngú.
La policia. davant el temor ritori en el que el decret rus
, ffl e es produeixin manifesta- referent a l'alfabet no te»ia vaions hostils. estä custodiant lor i per tara, allí podien puI derniedi del dimitit, ministre blicar-se Ilibres lituans, en cae d'Interior, acusat de profes- räcters Ilatins tradicionals.
En da Lituänia de Prússia,
ar idees i niantenir tendencies
dones, apareix en 1883 la reocialistes.-Havas,
vista "Ausra" (Aurora), amb
raparle»; de la qual el renaititila entra en una noSALVAT EN ALTA MAR xement
va fase.
"Ausra" fou alinea una conGRACIES AL LLUM ELECtinuacid i un comeneament.
Una continuació perque una
TRIC DE BUTXACA
Cal advertir prèviament quo part de la seva activitat proven o es cap 'Tetan' dissimulat. nia direclainent dels esforcos
Es una noticia vinguda de Lon- de la generació "coleccionista".
dres. Fa poques nits, el vaixeld Igual que el grup de la primeAlleng Kany", violen/antela ra meilat del segle XIX. el geun
d''Au'ra". estudia amb tenor
aesejat per una mar furiosa,
guatiyar l'entrada, tsE passat do Lituania i els ar7
tirava
Tyne, quan ei serviola, as. t ' idea -sobre la bistbria antiga
i la cultura lituana predominen
nyala unes lluïssors
eras, procedents de la mar.. El en la revista. L'idioma As put«par fa proa a la direceid as- sor la prepoupació mes fonda
d'"Ausra". I una prova del pro •enyetada.
ares continuat i fructuós es
A -drene d'alba, .els marinera
.aren descobrir Uqisi I0115501 111.- que en aquella Apoca sorgeix
un nou problema lingelstie.
4 r a que flotava:- era un homo
n rrapat a un rem. • Ainh grans L'epoca cha colleceionisme pur
rebana el varen hissar sobre havia passat. S'imposaven pro/domes practics. Es fruitiva de
I pool.
tui eme va refer-se una finar l'idioma liberad. Desprès
declara que el dia abano de buscar paraudes lituanes a
,avia sortit (le Blylb en un ca- lotes les regiens .de Lituania.
desprès d'haver oolleceinnat un
5ot, • ,amb un rompa ny, Furen
, nrprgsos per la tempestat i lexic abundas, se senti la nearrossegats mar endins. La b0/1- ceesiLat de seleccionar entre
diferente dialecto s PIS elements
"ase* Os llanca frica de l'eraiarrineK El sen company . ales- enes propis, mes pues, tot
ore ti 'va Mancar un real al que pegues constituir l'idioma
qual geonsegut arrapar-se. To- lateara Aquesta empresa 110 (4
nao un treball d'entente d'enl e l nit sa flotar, re al R131)3,8113
arre 4 meu Humet eleetrie de ligüilate, de turistes d'història. de simples aficionato a la
ter tXalria.
Viltre, el que va re g lar so- seva terra i a Mur poble. .inó
'roban . conseient .de consl(re4e1 'camal, s'ignora un 'ha un
trueció, un ((atore (Belga a la
anea 'a retire.
formaci d d'una vida.
Formació de la vida: Hen's
ES
FINCA
A
DUES
RAISUNI
aquí un etiqueta nrat en l'adv..
vital.d'"Ausra". Aquest gnus In
ettLF-S DF TANGER
no es limita a l'estudi ujp la
26.--Comuniq uen de Tan*Times"que el Raisuni ha histörta ni tan sola a la propagapda cultural. eptre el palde;
inui time sitanda" a‘rdlee.
mr.Liisinit..:1(nefne_saá1tlent

Almenys es prepara per fer-ne.

En la seva ideologia trobern
expressada per primera vegada,
d'una manera clara, la idea que
els lituans formen una nació.
Una, nació! Aquest concepto do
de suma importancia; Ja no són
possibles els malentesos. Ja no
es possible la confusió d'idees.
Una vegada establerta la individualitat "naeional" dels lituana, el movirnent lituanista
raid una direcció nova. Des
d'aleshores -et seu • ideal i els
metodes d'acció s'inspirett en
ideologia de totes les nacions
subjugades. Segurament que
les llargues nits del Nord, en
les nits en que els somnis obren
totes les portes i antelen les
cases de l'in' contingut irreal,
els direetors d'"Ausra" veten
ja una .Lituänia independent o
unida a una altra nació a base
del propi consentiment, a base
d'un acord mútu. Pe p e' aleó era
encara un ideal 1111110. De memela, es (enclava sie eomenear
a existir CORI a nacio1. Es trae.
lavade despertar en el pohle
la consciencia nacional. Es
fr;«:fava de treure totes les
eonclusions pràctiques del fet
fonamental que els lituans formen una nació. .Aivb ss ed que
"tusta" feia O preparava. Un
entusiasme ardent es notava en
tras els actes d'aquest.a revista.
Els trames que s'agrupaven al
seis voltant estaven posseits per
tin afany d'acció. Animats pel
calor jo y era' de les energies
crearles, per la seva fe quasi
religiosa en Lituania i e» el
g en PSfieVenhior, els horne:
(1-Ausra" es barregen amb
polile. ns solament amb levan-

gell del passat, sind ami) el
codi vio dele seus drets aetuals
a un desenrotllament Iliure
la (ranura i de l'existencia naeionals.
Tadeu Migrar

L'ANTISEMITISME EN UN
BALI.
UNA BOMBA :-: i MORT 1 17
FERITS
Budopest, 28.-Comuniquen Csongrad que a una casa on es trobaven
ballant nornbrosos israelites fou llen-

ç ada una bomba de dinamita.
Ce d'ells resulti mort i disset ferits.
-Hayas.
INCENDI D'UN MANIC0111
18 VICTIMES
Xicago, 28.-En un asil de demente; de Dunning s'ha declarat
violent incendi.
Fina ara es com p ten 18 víctima
d'aquesta desgräcia.-Ilavas.

LES GRANS NEVADES AL
TIROL
EL TRAFEC FERROVIARI PE%
CENTRE EUROPEU INTERROMPUT.
Viena, z8. - A conseqüència de la
neu h quedat interromput el naire
ferroviari entre Franca, Suissa, Austria i els Balcans ner Ariberg i el
Tirol.

;L'Orient Express fa el recorre,
esrie4seas. .-iiteena;-‘ . /

post de Ralle
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Londres, a& - Despatxos de Sant

Antoni de Texas indiquen que ele rebels mexicana han estar definitivament
derrotats, havent acceseguit una gran
victòria les tropes del Goyern a 'Fa.
macula. on e:s rebels han abandonar
nombrosos morts i 200 soldats que foren fets presoners.-Ilavas.

EL PROJECTE
DEI, TRANSSAHARIA
Entre els innombrables projedes de solució indefinidament retardada, figurava, segene "Excelsior",la construcció
del transsaha riä, l'immene ferrocarril que ha d'enllaçar l'Africa Occidental francesa a les
possessions do l'Africa del
Nord.
Si aquest projecte Ita eetat a
darrera hora diecultt es per
lateas de seguretat nacional, i
no solament a causa dele avantafges econami c s considerables
que la seva realització permetrà
d'obtenir.
La Comissió elicarregada de
realitzar l'adopcid d'aquest projecte, ha examtnat, mota la presidencia del general Mangin, la
Memòria, 1 ha eonellbs que el
projecte que caldrä adoblar ha
de realitzar les condicione %Atraques( seglients:
1. Tenle un punt de partida
sobre la Mediterränia taut al
coslat con) sigui possible de la
Metròpoli per permetre evitatualment una protecció eficae,
malgrat dels febles efectius
la riostra marina.
2. Tenir un «eme, a l'Ateten
Occidental francesa, prexim del
centre de tsrs eones a explotar
des del punt (Ir vista dels conreus Y dels rentree 00 hom recluta el personal militar 1 obrer.
3. Adoptar un recorregut el
menye vulnerabl e poesible, da a
dir, alranyat de la rear, i dels
territoris sostrete a la influencia frin/CPS11.
4. F. fi. reduir el reeorregut,
lant per abreujar la din‘da PI
projecte rom per disminuir les
despeses de primer e•tntiliment
i de consegiient d'ex! echa
5. Darreram ent , el tracat de
la Itniiv haturb de permefde unst
urolongacir ) «lierier envere el
Txrul i el Congo.
El projecte &Culi ivantent
adopta' ti en compte aquestes
I

dirrotiVPS.
La Ifnia partirla dones, d'O-

ran per a desbordar sobre la reza d Oest del Marroc. passar
'Venal su, s'emportarh la hulla fornida p er l " mines rt'eentinent aeseobert es . Seguirà
el mies del Saura, travessera els
oasis del Tuat. Mere de p almeraues. guanyara la zona deserta
del Taner.rmift oir Akablita,
porta del rleseri. Des p ees d'haver arriltat a Tessalit. la Hulla
guama-u : U el Ni ger a Toitave.
En fi. el rail ittenyerit UgarInsil, on podrä enlla r ar amb els
forroeari ils locals.

ELS TESTIMONIS
PROFESSIONALS

Una !Iel francesa
. els suprimeix

¿ait dìi

ti

Dusseldori, 28.-}la Mal signa. un acord referent al
ferrocarril i port de Ruhrort.
De cinc cents mil 'oliere que
eslaven parats, n'han estat reatimesoa al treball une qUaranla quatre mil set cents.-haVas.

EL TRIBUNAL DE DUSSELDO». CONDEMNA POLICIES
ALEMANYS
Dusseldorf. 28. - El Colasen
de guerra que lin jutjar alguna
polioles de la "Bolineo" com a
autora de l'agressió contra una
manifestada separatista, fet
qua Munid Ilota el 30 del panera
novembre, ha condemnat el talaron Pohl a cinc anys de reelegid..
Demem. ha rondomnat l'Inspector Hoffner a tr e s ate s da
presó. el cepitä Winkelmann a
Litt any de presó 1 n 500 marea
er de multa, el eapitä Praffer
h deu l'anega le reelusi6, el pelleja Berger a cinc anys de presd.
Tambe ha condernnat en re!letrita el prefeete eximirle
Grutzner a vint anys de treball
Intente, el capità Bayer i el tinent Bodenstein a deu anys de
reclusió. 1 el comiesen Leger a
Han estat absnits pel Consell
el mejor Engel el Capità Pasmehlaek, el tinent Vogt 1 19 indiVidn g de la "Schuppe. - Hayas.
EL GENERAL NOLLET
ABERIAN
Parte.28. -El zeneral Nollet
ha soortit cap a Berlín. - Havn A .
INTENT D'ASSASSINAT DEL
PRiNCF.P MAX DE BADEN
París. 28.-A "Le Matin" ii comuni q uen de Berlín que la policia
alemanya ha detingut, prop de la
frontera sulssa, tres individus que
trainaven un complot, l'objecte del
qual era assassinar el prbricep Max
de Baden.-Havas.
DETENCIO DEL PR1NCEP
DE WREDE
Mustie, estat detingut el
princep de Wrede, organitzador de
les loma muntades de qué disposa
el partit nacionalista socialista-Hay
vas.
QUEIXES CONTRA LES AUTORITATS DE TURINGIA
Berihti,28.-E l Govern del Reich
ha rebut diverses queixes contra lea
autoritats de Turingis, en vista de
les guata ha trames mis comissaris
encarregats de fer una recerca prop
de les dites autoritats.-Havas.

LA SOLVENCIA
DE SIR JHON BRADBURG
Sir Jelin Bradburg acaba de
passar witt Harga temporada
en un poblet del Nord d'Anglale p ra. Havia anat allí amb la
intetteiú de passar-hi poca dies,
i alai s'explica quo l'hoteler
poses en un greu compromis en
presentar-li el compte.
Mr. Bradburg no tenia prou
diners per :iniciar la nota de
l'holder. El p011tic angles co
tragué llavors Ita cartera i signä al direolor.d e l'hotel un xec
d'una quantitat igual a la quo
(Seria. Perb l'hoteler era desconfiat de mena i es veu que
tenia poca alba() a llegir la
prernsa i no coneixia ni per repoferencies Me. Bradburg, el
tale angles, cintra seeretari general del Bann Nacional Angles,
i deiegat actunlment d'Anglaterra a la Societa t de les Naeions.
--Perdonen. senyor,
- jo no (luido pas de la
N'ostra honradesa; permeteume, pene, do telefonar a Londres per tal de comprovar el
valor del vostre :reo 1 Pautentivitat de la vostra signatura.
Estera tan poo avesats a cobrar en xecs!
Pare bar John BradbM g , que
tenia el temps just per tiren,
tire e4 tren, trobä un altre remire per tal d'uvat e la deseenflauta del vell hoteler, i Iteradas /t'a niÄ a la buttutea en tragad
un biellet (l'una llana que por. Lava, Cont el Xl'5 tillO acahava
de Murar al director de l'hotel,
la 81g10111111 11. ii01 que, fil pOn
tem ps encara, era secretari1general del Batir Nacional, diri0int-se a l'hoteler II pregunta anegue aceeplava els bailete
i no volt«, en canvi, ei see, quan
tot portava la . mateixa signa tare,
14'110101er os rendl davant d'aquesla prova 1 s'asserenit ponsant que si la signatur a d'quell botase Ora la garantia del
pocha RauBen" lqaelonal, latt
tir tambe el seu tree'.

La Cambra francesa acaba (le
volti sense debal l'extinciú
d'un gremi importantissim:
testimonis professionals.
A quí. a Barcelona, encara
subsisteixen. No saben' si el
Directori els enedemnarä
Fet i fet. tara una pena.
yus rente-tenis profeseionals.
. que lamba laus d'home ho si
s'eseati (ralea cenaciliacions, sera
aquello; adoiables subjeetes que
un hom traba sense di henil al'
als encontorne deis jutjats, i
que, utitjançant una petita propina, sempre celan disposats a
(dimite, sota perm i ta d'honor,
que Mi cotieixert de Iota la vida,
que tenlo tenle o quants fills,
que la volea . conducta ds irrebutetaahle..01(0.
Aquests petsonalges compisten( s tothora a puta treintapiar el cerote 4e Hurs relacions,
j'arme flirts les eivilitzacions
formatistes coro la francesa,
eran la neutra, un P ltiPer impor
Eis representaras de la-tan.
juatteia si de Padministracid no
es fan cap all124(11 sobre la sincerilla do Ilura declaraclons,
veient-l o s imuipareixer den cops
al die fetal costat it nous andes,
l'honorabilitat dele muda eertifieaven nntb inalterable optlmisma. I amb tul, la say a in.
terveneie prou a aplanar tetes lea difinultata hurooritiquee
que enteabanq uen el °ami deis
eiutadarie. Bou aquf-s-1 eren
III
França - una ficció pueril I
conmovedora qua pena n ale
senyor oficial de tenle ola pa. ,AQUEST NUMERO 11A
pera en regla I de fer raspee.
PER LA CEN.
Lar extetteOntelst l rellitd de la PASSAT
guRA MUTAR
alltiij; •
'firberätt. - •

,Londres, 28. - Ele periòdics reproduoixen una (letra
que l'arquebisbe de Cantorberny a la elerecia de l'esglesia
anglicana, en la qual dóna
eompte de les conferencies i
debate (que fine ara havien estat secreta) que han tingut 14oc
a ?Latinee sota la presidencia
del cardenal Morder, entre dis
delegaba de les esglesiee romana i anglicana.
Es oren que les conferencies
continuaran.-Havas.

EL SOU DELS DIPUTATS
Per bei que sembla inoportú
lractar del parlamentarismo en
plena dictadura militar, lti
a Madrid qui estudia, des de les
pàgines d'un sito', el teme de
Porgasiitzaeió parlamentaria i
mes coneretement el del salari
•
deis diputate.
Si el tema no es oportú
relaciii al parlaMent espanyol.
sempre de interessant saber el
que cobren els dipulals (11(els
pulsos democràtics, en els
quals la representació popular
es un sistema de severa 1 Mime
de bou govern.
Segons el centrare de Madrid, ele diputats anglesos cobren, en concepto de filetes,
400 Iltures; eis de Bagan,
12.000 franca; els . de Franca,
2i.000; els d'Italia - on stimbla quo tambe funciona un par-.
lament - 15.000 tires. Els
membres del Reichstag, abans
de la guerra, rebien 3.000 mares
per legislatura. Els diputals
aug trfacs cobraven corones
per sessió. Els hongaresua,
4.800 corones a l'any- i una
entisignacra per despeses de
viatges. A Rússia, els membres
de la Duma rebien 12 rubles
per sessió i 25 els del Consell
de l'Imperi. Grecia ofereix als
seus diputats una assignació
de 4.00o dracmes, i Bulgària
dictes equivalents a. 20 pessetes per sessi6. A Dinamarca
els diputats cobren una indemnitzaciti anual da 8.000 corones, i a Noruega 3.000. A- 11.0landa cobren 5.000 florins
'rally, A Suïssa 25 frenes per
sessió. A Suecia 24 6 34 corones poi' sessió, segons el Roe
on resideixin. Al Luxemburg
tenen assignats 4.01)0 franca
anuals i a leländia 12 corones
per Sessió.
No cobren Solainent els (»pulula dels parlamente europeus. Al Japó ratea 3.000 yens
a rany. Als Estala Units'7.500
deleit e. A l'Argentina 18.000
11(908. A Mexic 7.000 dedars. Al
Paraguai 3.000 itólars per legislatuea. A Bolivia 60 tirares
mensuals. A Haiti 5 delars.
Santo Domingo 480 tirares a
l'any.
Els 'malees tectors prairan
vetee que els que fan les !Ibais
a tots eta paisos del món s'ho
fan pagar.
A misil podrit estranyar,
dones, que a Espanya on es
governa sense parlament, cobrin diales els repre,sentants
ael Govern, coto 03 disposa en
itt reorganitzaciú del Directori.

Mute do Productos Cundes
Bajeles de Velenciai artieles de con a truccie

Casimir Vicens
Denegada: Tallero, 72
Telefon A. 50 90
Marica: Cerrar Ilenavent
prop de la Trave aaa ra de
Sane)

BARÇLLONA

Les selectos xocolates alaborades pele
: Mulos de Monlserral •
es venen a l'antiga fabrica
de pastes per a sopa de Joecos Meopro, narrar de la
Boqueria, 40, 1 a la sucursal, plaça do la Llibertat,
(Gretoia).

, MI 1s elease, tualoi ea amos%
*WI etle,
MI. t. to is
lama. .. soases, mosarsia
moteo trsturooes eirII soes. erSIK dele 0 les assloss mes*
eliNnii.644t
tase
AM% pe IN ~as etsIree

eta

Paris (urgent). - Al ministarl da
Marina l'ha rebut un tete/rama de
l'agregat naval de Franca a Roma,
anunciant que les autorirats italianes
han tingut noticia que el cadaver del
tinent de navili Dup tessis de Gemadan. comandant del "Dixmude",
estat trobat per mis pescadors a sir
mines de la costa de Sciaeca, prop
de Girgenti
L'esmentat agregas ha marxat a
Sciacca. Naveguen • tota 'taquea
amb direcció a Sciacca el "Idealhou,
se" i tres torpediners, mentre la testa
de resquadra mirada cercant al "Dixmude".
Se sal: que les autoritzlittaliancs •
han reconegut el cadáver de comandant M. Duplessis de Grenadan.
nora la sort deis altres tripulants i
raeronau.-Havas.
Paris, 28. - Telegrames de Roma
confirmen la noticia «l'a y er estat trobat per uns marinera pre9 de Cirgenti
i identificat pel jutge de Sciacca el
cadàver del comandant del "Dixmude".-Havas.

El "Diamude" vist a 2,000
quilòmetres dItt-Salah
París, 28.-Al ministeri de
Marina s'han rebut telegrames
dei governador general i del
cap d'Estat Major d'ArgiSlia
confirmant el pas del dirigible .
"Dixinure". el 28 de l'actual,
quilòmetres al Sud d'In,
a 2000
Salah.
Tots els eampaments frant'esos de la regid sobre in qual
es considera probable que voli
al dirigible han destacat patrulles en diferents direccions.Havas.
SOBRE EL SAHARA
Paris, 28.-Es confirma oilcialment que el “Dixnrade" y ola sobre el gran desert de Saltani-hayas.
LES StUISISTENCIES
EL GOVERN FIXARA EL 141E11• MAXIM I MINIM DEL BLAT
París. 28.-A consegneta
de les variacions que ex4pevimenta el tiren del blat, eiCo-iasell de ministres ha resola tit
xa!, per decret cada any el yr, emaxim i minina del dit cereal)"
Els coeficiente d'augroent..e),
reducció dels drets de ,luan'
seran . assegucate o mantinguns
Per la protecció del (muten del.'
3itianç
blat.
ant els caleras fet9
es determinarä a titul informgtiu, salvara les CO T "..CCiOnS que
es consideraran interessants
signos cada regid, la pruperció entre el preu del blat, de la
ferina i del pa.-Ilavas.
LES 'TARIFES ARANZELARIES
SOBRE ELS VINS
Paris, 28. - La Cambra h3
adoptat un projecto de lilei pe4
qual queden modificades les tarifes aranzeläries per als muela
misteles, vius i licerz.--Ilavas.
LA CAMBRA VOTA LA REMX1_110 DEL NOMBREDIPCEN SEGONA LECTURA ES REFUSADA L'ESMENA DE MONSIEUR LOUCHELlt
- itljtateaennibsraegod-e
ts 2/18i;.rcbtL
DitPualtrairs'
na lectura l'esmena de M. Loudurar que vou votada ahir.
Ila estat aprovat per 360 vots
eontra 191 el projeete
fixant en 5i; el nombre de
putats en lloc de 820 que aetualment componen el Parlavas.
ment.-Ha
UN (RUMOR DESMENTIT
LA POLICIA NEGA QUE GERMANA BERTON HAGE ESTAT
ASSASSUNADA
Paris, 28, - El preferís' de
policia ilesment el rumor que
eireulit abir tarda sobre el suposat assassinat de Germana
Berton.-Havas,
LES RELACIONS ENTRE l',XECOSLOVAQ1 7 /A I FRANCA
El senyor 13e-.
Paris, 28.
neo ha marxat a Praga.
(
Segons el "Tenias", el sonynr
Benes tornara a Parle a mit-e---,-;4
jans del pròxim patee per signar el trartat entro Eranea
Txceoslovaquia.-Havas.
iMORT DE L'ENGINYER EIFFEL,

AUTOR DE LA TORRA DEL
SEU NOM
París, - Ha mert l'enginyer senyor Eilfel. autor de diverses obres.
entre elles la famosa torra del gen
nom cregida a aquesta capital.-Havas.
NAUFRAGI D'UN "FERRYBOAT". SIS MORTS
Zurich 28-Comunique n de \Nuezburg (Baviera) que un "ferryboat"
passatq ue transportavo sombreara
gers, s'entona% al Maine, morint ala
peraones.-Havas.
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El‘nmstet,direetcet, Valenti MoraYou he fereetreS , eahnador de -me Irle:
En (lucha de • entorbicid atunisfèricte que alse.,:ell•
l'orquestra.
trobaven a l'occident d'Estonia constitueixen Osad
F.
'nene un ciad ben dental', et centre del qual es dotte
. a Holanda i amb.tentlineia devanear cap a l'Europa
4eleiTO paiiciENc
central. - Els temporals i pluges corresponents a
AL . ,FEÄTRE:.4.DottAno
aquesta borrasca comprenen tota la mar del Nord,
DiuMenge, din 6 do gener.
Anglaterra, Franca i Nord d'EsP an y a. , „
diatia dele Grueiene
El retar anticichinie es troba a l'Atlantic, ' entre
donara al tentre Eldorado el seles. Mores i Podtugal, produint bon temps a Andalus
gou eancert de .1a prPSP111 serie, sia i costes del Nord d'Africa.
que amb tant d'exit columna el
Les tempeiatures a les 7 hores a les principals
passat din '2 3.
han estat les següepts: e Croydon
En el proper caneen"i hi hattra ciutats d'Europa,
(Londres), 9 graus; París, 9 graos; Brusselles, 9
un programa interessantissim
3 graus; Hamburg, 8 graus sota zero;
amb la primera antLeid de dues graus; Berna,
a Breslau, to gratis sota zero; a Munic, 5 graus sota
libres a con mixl del mes1.14!
zero; Copenhaguen, 5 graus sota zerci; Stockohn, -8
Blaneh. director de l'Orfed Pagraus sota cero; Varsòvia, 16 graus sota zero; Tan
•
tria. (le Molins de Rei.
gen, 7 graus; Diserta, 15 graus; Pragra, 15 graus soEn restnent al festival (anche
ta zero; Messina, 14 graus; Madrid, t grau; Barhi prendrà parl la seeeid dincelona, 12 graus; Malla, 12 graus; Melilla, 8 graos,
fausts. .strith l'andiciú d'aplaudii Tenerife, 15 graus. La mes balsa ha estat de' 19
des obres.
graus sota zero a Altnutz (Praga).
ASSOCIACIO DE MUSICA
DA CAMERA
•

•

vtitr Da. aun (OblaawasIbia de u
; 34niiroleofiereasica rAtdar, toomideadeo par te-

•

••• TRIO dril*
_ • tELONA
s:inque eadett_ dels 'Amics"
loa confiat al
edebrat dijous
• .` trió de Barcelortiei'qié oferi el se ssitotsi santa: .• •
elta -'en re", cia., o, número 1,
*Oven'.
Trio en re me. ,'ap:.120 (prime•
sal".1.iól.
l'ame
n
.F)att.sa °tierna!, dretoo.
Perdió.
'Pollka.11 szn
'Rke r t e s gitanea (Minera audicit'd. t'e ella.
Alle, r Apassionat o , Granados.
.E1( m•tables artish s que formen
ttitat catalana
amis , ta arestigrioaa
• -Ricsr( Vives (p,,, a 5, Marian PeMares
(violanregó (vi di) i Pers.
r arib la seca aci
afsg
e-palea
.
cens
\
ui au exit, ben
,es.tuaeió 'do dlous
'
sisees:u . a la Marga 'Asta dels que
haz -X-sist.se4m, aqui i a l'estranger.
•L'audit •• i dels "Andes" no regateji taudiments. car pogué aptedat -tina segada u/Zis les excellències
(lb las a acurada (i e ls nostres tres
art'•;es ne han assclit en el conjnin aat la perfecta compenetració
que' ha r' zsser sempt la qualitat
.viniera d'anuesta nota d'agrupaesse
Era esperada amb bueyes la priresra ane i ció del 'Frio de FauriS, en
la taterPr• lacia del qual posaren els
/misa:li s tes la mes efusió. L'obra is,•cerante'f. interes• tant; sobre. sot . mi el primer tenlos, Iteró no po..eicui es; erar-la entre les millors
mestre U-anees. Conserde
. ah lt,s acteristiqut 5 de la seva
'Manera - --amella harmonia respectUdii.de a (radició, Peró P lena de
troballes ubtils, felegincia i ilistiu
de la aielodia, el refinament de
l'atidailott--oeró potser la preocupatia del , 1-(nuoisitor per la sobrietat
'la simpliertat i el (-ea menyspreu
per' réfetti-me esdeeinguere n excess(11 's t,1 -:riure 1531:a esmentada,
• s. trancada tle contrastos
.
atril,, a semblar un
po. s
. aie mor; ania. Natur i I nett, una so'acudir. 5 d'obres daquest genere
t-ou perflUi luft es •cregui
te
ion-mar-n... concepte:
atab riserves aquesta
-essió hae és possible
fr
e"441...•
tss f•
rec- ..icar una mis intima
il pensament del gran
..;ta inserida e, , el programa
l'abast i signiticacin de les
''.--2s-ses d'En Perdió que figuratetera part. Segons aquesFE'' el cennao s itor "no dóna ims.” a aquestes lt, rimeres prosigue Coitsider., cont a
. rtadó - . Taimateix nos
. sspo
• • a !muriera gosat a comen:mil, tan poca consideració,
•, el match' autos fa aquestes
(1
no entena afegir-bi
1 s . s . a . res. Direm. si. que les dues
ata aplate; les. Sembla
cante jnnt1,, - , lambient de
lee
"pataita-' (tue evoca
i
-•
•l 'En PereE s arribaren
I -,
,:lell1--...1>rettu despees de
C:Or
. . , •'snizaCioas d s Fa ,r.:•-per re1111 xiC

1-

a

ligada uns

el csacert amb lAlle--nato' d'E, Granados,

gabril.

• st interatet (•

x.

77. TRE J u EL LICEU
• nt

•
•

.el
.

a ein

r amb

. "isla*. que ofereix
u. es la qual es

• cló ic, comen,fins
.-I

- extremats. , .capareixer
altar (ta vegada en escet,, :11 cap d'al(reno ,,tsys els truculenta "Pagliacci 4-alle • meavallo. per l que sense
..rter vecedits o posposat, a la eri(hoja -agita de SaMmz.., Turidu i
el "Cen padre - Alfio.
'Amtssa ópera, d'aispir: ció Nalgar,
maitu lamentable. la lt alitat oramanis; d . la qual es pa , 'jà triunfal
pels" lea re% de tot ntr, 1, procura
vi sita isit, ben leal , : als ex:elL:Ms art stet !mayor l'i ce (lega ; sesea-u:a C meato, qui casguerat tots
(los eitct rtadissims en I lurs papers
resUentini de -Cassio" i Nedda". El
u amb
senyor Pieza/ni& cxli?
tensint‘ 1 desesperat fisal de! peje. eme acte priduint-hi el desitiat cincti; dramitic: el ;ali je ii féu repetir
el fragirent tisibleme 1 complagut
tr . 1;s:II de l'artista
Auii z gotita obra deouta un -al,tant de' sterit. el baritr a senyor Dasciatti, la vea del t i na" és extensa i
ben timt rada: la dicció, clara i senne aitctació. En grne:al la las:1 del
sen'yar. .)annani sa !?ss,r notable;
sois. in ol fan s 5s "P dese -part del
ya hacer (le resstir, si lié ton
ulla amb calor en la ;rase. niancä a
l'atila un atic d'al mació a la iiOsa de" personatge que li tionés

' %eliden' venta forts al Sudist de Lleyda i a Tarragona. 1 •
Ha dognt a ja regió yirenenca (9 miIimetree

p4damerdi).
Hl ha boires a la Cerdanya, vall de Ribes, conca
de Tremp i vall mitja del Segre.
Temperatura mínima, 4 graus sota zero a Puig•

cerda.

d'', de Música Mitiga. de Munic,
ii Signi 1 , )S entinen:: conee elisles 1,i Stadelmann. elarivernbal.;
Christian Doboreiner, viola de
gamba. i Aninni Haber, r:olí
viola d'aintn..
Se1 . 7, f ett, a t.ilxit qu es I lt u ,s u,
al públie de -l'estilen:111a Aut,u

dudó tina vetllada d'ad eXquisidíssim, puix que el prograimi
esta integral pols 11115 ,1 grans

rompositors del segle XVII. entre els quals figuren els nonio
de llamean, Couperin, Ariosti i

3. VEN'iS bUPERIORS A BARCELONA. (Sondatges de l'atmdsfera arre a leo I1 del matEl:
Altitud, metres:
250,
500,
1000.
w N \ vs•Nw.
‘s . N
Direcció:
Velocitat metres per segon:
o,
9,
.20.

Friedrieh tancant-se el prourama alith tin eoneerl de Telemanis onnlomporani de l'autor
de la "Passió sezons San, Ma ten", figura biteressaultssima

d'aquella imoca. per desgracia
quasi oblidada en nostres
m al grat (le t'amolar alob

Imantar musical important issim
tant per la seva PX11 . 11Sit -) rol»
P e r ln sera qualitat.
Diffeib r eill As pos/tibio de
ganan . #1"una andiciti 111, a-Insten antiva. ande fols els elernents sie fidrli f al 'leer ssaris•
NO As crestranyar. per tant ano
nque.1 ron( sil Itaui drsperfal
1111 ;2r:tu i mere s ent inte e és. ni
011e es-des-in:111i per a molls una

(Hielos: 1 reta-Anejó.

OBSERVATORI blETEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
llores d'observació: 7, /3 i i5 horas
Barinnetre a zero i al nivell de la mar: 761'4, 7584, 758'3. - Termòmetre SCC: 13, 172, 15 ' 7. Tcrininnelre humit: 2, 12, - Humitat (centessimes de saturacii›): 79, 5 0 , 57. - Direccii, del
vent: NNW., NW.. NW. - Velocitat (lel veto en mores per segons 3. 12. 12. - Estat del cel: quasi tafracto-cnmuls, cirrus-strats.
pat, quasi seré. - Classe de núvols: cúntuls,
Temperaturen extremes a Eor.-bra
Máxima: 182. - Mínima: - Mínima arran (le terra: 108. - Oscillació termomètrica: 6 6. "remperatura mitja: 49. - Precipitacnn aiguosa, des de les 7 hores del dia anterior a les 7 hores dcl dia
tte lt lata: 0 . 0 milimetres. - Recorregut del vent en igual temas: 276 quilinuctres. - Observacions particulars: vent inri.

nironti. Les seres obres han
iddingtif diversos dols pl PlniS
111111:11S que

Ha mort en 1, T llisDo-

münech i Montaner
Andt fol i que fria uns guau, s
anys oto . vie j a retiral de la vida pública. la /10 . 0 11111 1111.
n141 14 11 1 M..111;111 0 1% limo-rounds(
ahans d tril . a la iiI. ha to•ital

unitnimentent sentida. sobre tot
entre los persones Iple en ahres
monlents histitrics havien con'null ;mil) ell o barloa segun
1111111 interes la sera a..linteiú,
En Donnimeell i :Montaner
nasqin, a Barcelona Pany 1850,
on estudia lit carrera 'Partantecle. 'l ' ando' est lit a
cola d'Ariptiteel tira de Madrid. oblen MI el lítol Earty
1 8;8. Des (Paquesta tlitta t • Kerel 11 rilITI • ra anth stan art
vital. esmeril la suri ltlitiit_
lt t bra un -Inomonent al ronsie poeta JOsep Anselm Clavé.
Ido a es troba e n 11 1.11111:1
sls'i eatilor popular al eementi-

ri ven. Aquesla primera obra.
collaborai•ii; and,
projeelada

En dosel) Vilaseea, guanyit
pt . inier prenti en 1111 rolielirs
Olganilzat amb »tut ti; g lte t'el:peinar la memòria (l'En gasa,.

A11111 Vilaseea pren;zurren liad en 1ln 1 . 0neurs ron-

'concetleit l'Ajunta-

GENERALITAT

publieat Mal Cap obra 1i1
Els setts treballs (Cesindis
arqui t eel òui irs, pi incipalinenl,

EL SENVOR ESTAPE
liem tingut el gust de visitar el
sellyor Jaime Estape, al despatx presidencial de la Ilancumunitat. El senyor Estapé, que sha fet carece durant l'absencia del senyor Puig i Cadafalch de la presidencia (.'aquesta
Corporacij), esta convalescent d'una delicada operació practicada pe! doctor
Corachan. Altir ¡su el primer dia que
el conseller de la Nlanconninitat rorti
(el sea domicili. Despatx(1 amb els
caps de divcres demndincies i a !a
tarda presidi la rctIniö del Consul
permanent.
Ens complau palesar al senyor Estape la satisfacen, ,;re ens ha precien
el scu restabliment.
VISITA
Ila cemplimentat al scayer
i Pujals al scu de.sat'A (12 la Dipa:;:l'ex-pre s k •mt de l'Audiéttc:a • senyte llene; Sal.ns'..s.

he revelen. Entre les obres publieades. eententent:
dita solar de bes eilifietits".

"Acústica aplieada a la arquitretura - . -Historia de la arqui-

terlura". voluta primer de la
"Historia del ;tele", editada per
31ottltp :er i utuitis, i 1111 illIpOr1:11111SS1111 1 aa1111 sobre Phevaldica a Ealaltinya. premia! anth

Preini Martorell amb 20.000
pessetes. Tatlibt, funilit i

"Arle i Letras". Els Seas
pariaments cienlifies
d'entrada a les ticadenties
les 411111S erll SO(71 sún

una bona
n'ostra de fiel; seres qualital
ig.e.
En Domènee i Montaner era
professor de I • Escola Superior
d'Arquitectura des de l'any
18;5 i des del 1901 n'era el diFerio!,
real un

dele socia fundadot
de la Jota, 1al;t1unyia rs1
it presiden, de la Seeeiit de

CRONICA SOC/AL

C.U•nvies. abans .l'aeabar la Se%a t'iteren% ll'arquiteete. Ines-

EL- CONIITE PARITARI

ti'

pres formit part deis adherils
;1 lit "Lliga de Cal alunas, fitie
se'll Separit pel erear 11
la
En
1:lilalatliSl1t ”.

fundariO d'aquest a entitat
hi titigt una part ailiv-issinut.
l'Assemblea de 31anresit, out
es rellact.trett les celebres 'Bases do MallreS11 " , fou secrelari.
150 la "Unió Catalanista” en Ion
presiden,. Mes huid se separa
d'aquesta 4 . 11/11111 per entrar a
1;t Higa Regionalista.
i Mo»laner fou
En
litt ellpS 11111111111 11 Cor1s per
Barcelona, els anys llott i 1 908.
S(91 mol, s eis seus arlicles
En PExposietó Universa, de
publients entre altres pe1 $148 invitan(' 111141 aelivissiena
iótlies, a "La Ven de CataluP a n e n 1s Se V a reillilZariú, l'el a
nya", a "La Itertaixenea" i al
11X1)0..111'1A 14 . 1110X:1 4111'1.11MS
bals com la devorad(' de les "Polde Cnt sIlt i "La Lectura".
Actualment eslava preparan(
eambres deslinades a la Reina
Ilegent, donytt Cristiaa, tin gran una histbria critica del Parlaplaskitat sobre la ,-ortina.
ment de Casp.
hotel que despees flor entierroEj. uuylsrt Redoado i Galloíre
En Domenech i Montaner hacal, i trn restaurant 1ple, enent•a
eC imaitiugveren ei, ;ma convenicnt
admirar, cidarerlit en Via estut presiden, de l'Aterren
5--Ikkenaid; agualmer. els cors, que modem
F.seola 3Iunicipal de Música i lbtreelones. Pertanyia a l'Asaló leen' que env ‘ jan aquí als de
sodació d'Arquiteetes de CataMusca de Catalunyn.
sarsuela, emb pretensions.
Des d'allevors la sera tas- lunyit. a l'Academia de Bolles
V•agetatra, ame; ada, Sota Li
en arquitectónica bou nom- Arts, a la (le Bonos Lletres i a
del mestre 1 koni.
la de Belles Arts de Sant Fer.
7.11.elkc de la "c_Jsalleria ructica- lanosa i diversa; la major part
giertAir rigor, l'obra va anar prece- de les SI'VeS obres han estat ran.
L'ildustre final, fon una do
• ..de boa danr..e del "Prir:cep moll discutides. Totes cides, per
amb l'acostuteat en- la sera gran -ornamentada, són les figures mes representatives
d'aqueli moment pie de bona
motete el guacho de inconfundibles.
Recorriera. entre les prinei- robada', peró d'absoluta desdid salitre i que, com
pata. les aegüents de Barcelo- orientachl artfieliea, sobre tot
láser de repetir.
peliieril bailadas Lu- na. a mes a mes de les carnea- en l'arquitectura, en fa qual es
Mes link de la ae- tadee: ' e Palau de la Música provava de crar un egtil carnek16 del hell Callana, l'Ilre. pital do Sant terlatie. La torfenta' no :room-Sano ,1,41 Pan i diver g es edtieg pealen-. pan» aquella licuables eisforçoa
A Recia lit °unten( el Ma- i avui les Obres d'r.n Domenech
odian.
. larll.
•
vorat per la Diputad"; de Barcelona per alear un edifici desfinal a ESVOl e S i 3111S111S,
construir
ditiei que s'havia
en el lloc on avui Ii ha el nto_
flamear a Ilafel Casanova, no
s'arriba a edifiear, i quan ja es..
laven adquirits PIS lerreIlyS,
ols diners que es destinaren al
monument. s'aplicaren t eonst ruin ea ere, ores.

PALAU DE LA

ment.
En 1)onlimoo i Alontatter era
un hon escriptor. si in; no Misia
ria.

DE

III i darr-

' Seguí Mr. Malye explicant amb aupleireelirit'sfarkia al text. Pai6,
premió quines mía les condiciona amb tot aildf me iflä.labaria proa. Es
riecessirjes per fer una realment bo- precis • que i edició veritable poni
na traducció. Dificil cosa és casan
una introduceid, notes: ladea de mets,
ea tracta dels clässics Ilatins; dificietcetera, eteetera. Aquestes introduclissima si s'ha de fer 'deis clàssics ció, notes, Índex de mots, etc., *etc.,

Cal encara per a ben traduir tenir un coneixement profund de res-

Aviii, dissabte. al "Pidan", la
prrsliginsa Assorineid de illcisira da Camera ens preserdarh
el Dio d'arlistes que composen
el »ovil essenrial de la Instila-

Bar]) i cl del set' fil! Chrislinn

•

grecs. Perquè n'hi ha prou amb
saber els mots, la gramätica i la
sintaxi, sinó que cal conèixer el
grec a fons, completament, fins en
les mis petites particularitats. De no
dominar-lo, hom s'exitosa a equivocar-se en "totes" les frases, sense
excepció. Decisiu exemple d'aquest
greu error és la traducció d'Hornee,
rcalitzada per Leconte de Lisie

•

•

Apareix en la tercera part
Pons. 'mitres, indible en aquest
ea. del patriarca Jaan Soba s l'A

LES

FLEQUERS

Diumenge 'sieht, des de les den
tIel mati a les quatre de la tarda, se
celebrad a la Delegada del hlinisteri (lel Treball (passeig de (;racia,
número 19, bis), les eleecions de
vocals obrers per al Comité Paritari
que es constituirä de l'ofici de flequers de Barcelona.
NOMENAMENT

cesa. In quai porta per Mol

"Cal:trina... m'estirpes?".
Es tan Marcial l'interes per
coneixen aquesta nora
sobrelot per part deis haconeorrents al lealre
firaeiene que s'apressen
a adquirir localitats, quo sense
por d • ellIliVOrar-Si . es 1101, äSSegnrar que dila l'uncid portara
un ple a ressar.
POLIONANIA
En los funrions (1,1 pra'txint
la tarda
11111111.91W . , ile les

t de les den ile la MI. ,‘s rep,lira el tnaleix carlell el
d'Innorents, o sigui la ectiM.dirt
p li 110S artes, d'Erltegaray, "Els
n oren 1 s".

cRONICA JUDICIARIA
AUDIENCIA PROVINCIAL
VISTS DE CATTQFQ
A la mecí'', prinwra el fiscal ha retirat i'acu s aci 5' Unís Arnal Lacasa,
acusat d'un th . licte de le:ions.
Per respendre d ' un dicte d'ultratges a la nació s'In presentar a "a
ma-chl te r erni Josep 51. 'Bofill Jacas.
per al goal ha demanat el fiscal la
pena de dos anys, guatee mcsos i un
din dé pies() correcciontl.
Davant de la mateixa secció ha dannaregut Josep M. Ade lantado, acusat
roktlori. El fiscal li ha demanat, atenent a la reincidencia de' processaL 'a urna de tres anys, mesos i 21 ches de presidi correccional.

AREENYALAMENITS PER •
AVUI
AUDIENCIA TERRIToRIA

Ilan estat nomenats recaptadors
efectius del Sindicat Unic de Serveis
Públics, Ferran Pérez Gómez, Ma-

Sala primera. - Coneepcití. - Incident: Matilde Pons contra Vicens

nuel Pedregosa Fuste, Huís Alvarez
Guerrero i Francesc Vilanova Do-

Lengua.
Id. Segolia. - Glot. - Corniat: Ra-

menech.

Els Teatres
CROMO ORACIENC
La companyia de l'Estudi Cirera que amb èxit ereixent ve

mon Tarrús contra Fraticesc Dieras.
•untgiveta PRO , ' ,41r n•
Secció primera. - Drassanes. Tres orals per Una i lesions.
Id. segona, - Berga.-Un oral per
injüries contra Antoni Cota!.
Id. id.-Uni y ersit a t . - Dos judicis
per furt.
Secció tercera. - Llotja. - Tres
orals per apeHació de la Companyia de
Gramòfons i josep Sugranye , per usar-

aelnant al teatre de l'Orfod
Gracienc, denla, diumenge, a les pació de marca.
den de la nit, donara a conèixer
Secció quarta.-Sant Tan.- Desuna xamosa comedia en guatee obediencia i desacat contra Miquel Gas
ardes, escrita expressament per" libert i altres.
a la coMpanyla esmentada, Sobre pensament d'una obra frani Montaner resten Wat ‘11 provatures, de los guate les nove.
Iles generacions me g len orlen.
tiples. s'aparten ene decisió
tot i admirant-les com
zacions típiques d'un afany de
pei simitlitut. Desertas' en puu
catalts.

Les sardanes
Done tindra lloc una audició de Sardanes a l'Orfeó Escota Coral llartinena (carrer de Ileridie, 97-S. M ) .
a les eip.: de la tard,i,,,a Garree de la
•
cobla Barcino.

tat" de la Ilengua i de la usura dels
mots ami) el temps. La usura deis
mots ' fa que llur significació verbable, en celes ¿Toques, sigui diferent (le Llavors, con)
digné Mr. Ma/ye, és faciiissint de
caure ett la incoherencia de veure
imatges allä on no hi ha mes que
un seguir d'idees. Això vol dir que
no n'hi ha prou amb el coneixement
de glossaris i diccionaris, sitió que
cal ésser al corren, de toles les ciencies anexes, que sial 1111 formidable
ajut per a la comprensió del text.
iii altre exemple d'aquesta ignorancia és la traducciú de l'"Orestia"
esquiliana per Clautlel.
Una bona traducen) presuposa una
serie de qualitats especials per part
del traductor. NI r. Havet ha redactat
unes regles, per a ús d'editors i traductor s,--particularment dirigides
als collaboradors de l'Association
Guillaume Dudé-que tot i essent
Justes ban d'acollir-se ami) certes reserves. Cada frase isolada d'un llibre
pot ésser admiraablement traduida
i, no obstant, la traducen, total pot
ésser detestable. La cosa més desitjable i més garantidora (reza es que
existeixin pregones afinitats entre el
traductor i l'autor. I N1 r. Malye, entre Ares, posa l'exemple de Plato i Anfred Croiset. Inútil observar
que la traducció dle grec suscita dificultats mis o menys grans i especials, segons la llengua moderna
en qué es verifica.
La traducen') dels poetes grecs a
les Ilengües modernes crea problemes de dificil soluciá. Representa un
trcball enorme i quasi una creació
donar cl ritme (le l'original grec a
una traducen) en 'lengua moderna.
La pobresa de ritmes, CI1 general, de
la poesia de les llengües d'avui és
un inconvenient quasi insuperable. I
Mr. Malye es referia a les traduccions poetiques, palcsant amb quanta d'incomoditat l'alexandri franees
s'avenia amb l'hexametre homèric
i amb el trimetre tràgic, que s'in
d'una naturalesa tan dilema. Alga/1s traductors,-.Mazon i Victor
llenad per exemple-, alliberant-se
de la regularitat i monotonia de la
cisura del vers francés, han assolit,
en llurs traduccions, a conservar un
titule mes Agil, mes 'hure, mes poètic i sens dbulle Inés conforme amb la
vivacitat te l'original gre c.
alr alalye remarca la necessitat
de rimar la traducen) de certes parts
de la tragedia, cont les "stichomythies", u escenes en que totes les re-•
pliques sún en vers. Sempre parlant
des del peculiar punt de vista de la
literatura francesa, el conferenciant
pogUé fer teure que, et) certs casos)
til el de les "stichomythies", el gran
Esqui!, vigort;s, devia d'ésser transportat al francés mitjançant
xandri clässic. Altrament, aquest ritme no es solament un procedir literari. sitiss que, en realitat respon a
una realitat de la Ilengua familiar.
Pel que fa als sistemes anapéstics
han també de rimar-se o, quan nn:s
no, disidir-los en períodes. I josä
bells excitarles.
Ili ha encara la qiiestiú dificultosa de la traducciú dels fragments o
c(mipo.icions que stnt escrits en
llengua molt familiar, argot o dialecte. en formes dialectals. Mr. Malye
crol que traduir un argot de llavors
per una forma dialectal d'avui-so un
-patois" d'ara-fóra quelcom d'initacHigible. Ara certs idiontes, com
el català per exemple, sint en una
posiciú a part i privilegiada per traduir ainb éxit i savorosament aquests
fragnients dialectals, particularment
pel que fa al 'latí. (El cas de les
contedies de Plante.)
Aiid les coses, sún necessàries tantea garanties i condicions per pro(luir i llançar al Miblic un test antic
--en particular grec-que ramateur" ha de ri..)oldre ' S a abandonar
aquestes empreses, fent com fa, un
resum, 1110l1 Inés de mal que de servei. Perquè-que es el que cal per
donar al públic una obra antigaun clässic grec, amb tota la "desiderata" de l'estat actual de les Cintics de que, afortunadamens'disposa
avui el filóleg, el que podriem itir
professional treballaut els clàssics, i
amb predileceiö els clàssics grecs?En efecte, hent vist precedentment
(me calia establir el text, disposar
l'apare ll (dile i procedir a la Iraducció; ¡ara aquest darrer propòsit
l'objecte final de tots els treballa i
turments de l'excellent, del veritable
comentarista?
• Havent Ames, ja de bon principi,
que cal ajudar al lector per a la perfecta comprensió d'un text antic cal
que aqueo ajut sigui el mes complet
possible. L'aparen críale informa al

lector; la traducció mateixa el gula.
La tradu,:::6 pot esser considerada
caen un comentari, coen una explicació

no relleno dels-veritables cementatris.
Corte ha d'ordenar-se, tot això? Sim plement euna cómoda • manera- que
doni exacte l'atol de la ciencia, seise
descendir als detalli. Aquest es mi
principi general sobre el que mai s'in-

sistid prou.
Mr. Malye estudia Ilavors la Introducció, que, per regla general, ha
de comp rendre: a) una biograria;
un esboe general ek l'obra i una apreciació estética i histórica ; • el una , histetria del test. Una biografia es -innispensable i t'imposa que sigui feta
amb tota cura i prudencia. Mr.
lye s'estragué ep delicades consideracions sobre les fermes dificultats•qüe
ofereix redactar una bona biografia.
L'heme generalment, arriba a noine
l'obra-que en tant que obra es completament apart. Les biografies nto.
&mes, i les contemporànies no semore són agradables d'escriure. Perque.
inconscientment. mesclem • amb el .Criteri de l'obra l'opinió que tenim • de
la vi(a de l'autor. I aquesta vida la
jutgem segons nostres propis- prejudicis. Mr. Malye alludi com exemple
el cas Verlaine. I, no obstant, da molt
dificil de comprendre l'obra sense ?borne i l'ambient. Les . dificultats per a
escriure una bona biografia són enprmeinent mis grans quan els biografiats sim un Esqui). un Euripides, un
Pindar o un Plató, posem per cas.
Les liegendes mantingedes i encara
adulterades en cl curs dels segles
compliquen. encara més la tasca de me
sar en clar la vernal. Però, gricies
a l'arda; actual de !es dincies, scgens Mr. Malyc explica bellament,
avui poden redactar-5e biografies en
aquestes condicions que enunciem amb
els mateixos original; wats del conferenciant : tsCl, mart et visunt.
La introducen), ha de comprendre
un estsas general de l'obra una bistbria ei text. Calen encara les notes, clares, netes i precises. Sense
notes és verament dificil, per al que
no és iniciat, llegir i comprenden una
tragedia grega. Ha de precisar-se
també la data de t'obra. Es d'una
cabdal importancia per formar-se una
idea de la importancia de certs fets.
que tire riet una tota altea significad& dhaver esdevingut mes axial o
mis tard. rexemple que posa mister
Malye, referent al tractar dc la
mentid, ele Siatece, es qu'elcont de
deeisiu.
Amb la data. és necessari insistir
en les cirounstäncies de tots els ordres. dintre Cc les quals s'han trobt
l'autor i l'obra. Cal, a mis a mes-L-i
és de veritable fecunditat-, estudiar
la compericid. o sia el pla general, el
seu desenrotllament i Fart amb que
l'autor lliura la seva obra. Seguidamniib és profitós investigar les fonts.
eis eigens. o sigui: tot ço que ha
inspirat o documentat a un autor antic, cosa eue permet deidacr i dosificar exactament el grau d'originalitat d'aquests mestres. Finalment catea afegir en la Introducci5 utt judici
estNie sobre l'obra de l'autor antic.
i en aquest punt Ii scrä permés al
comentador - al revés de les ahres
pasts de Festudi-sresser tan subjcesin com B plagui. I ande tot abre', és
necessari que el comentador no perdi
mai de vista la r ...-ruaablanca psicohl.
gira. Aixi. segons Mt. Nfalye, ve
realitzat el tipus medi d'una' Mide
ile clàssics grecs, avui.
La darrera conferencia de Mr. Malyr. bellantent improvisada. dita
amb un art exquisit i, cont dirien
eis francesas, antlt "autorité remarquable - , és quasibe inextractable.
Exposä andi extenciú els propòsits
i les aspiracions del conjunt de savis
i patriotes fra»cesos que compasen
1-Association Guillaume Bucle - , de
la qual C5 nostre bellenista Lluis
Nicolau (1'01~ conseller, per esser
president de la Secció catalana
Despees d'estudiar admirablement
tots els avantatges de la fecunditat
i transcendencia de la nora "classicitzacn)",-i que ens sigui perdonar
cl barbee 1/10u-digné que el coarte
deis clässics crearia un nou inteReetualisme, i seria expressió fidelissirra
d'-una volonte jeune, un c.:lene droit
et un esprit clair". Amb aquestes belles paraules acaba Mr. Malye el seu
cicle de conferencies.

Cristòfor de Domenech
m.23. Desenthre.

EL LECTOR DIU...
LES JOGUINES DERIEIS.
Sr. Director:
Ara que S'acosta aquesta tradicional
diada, cric que cal recordar als 'pares
catalans el deure que lenco de vetllar
per la selecció de les joguines
nades a llurs bits. No totes les i o gaines exposades als aparadors poden

anar a mans des ilustres infants. Repeteixe que, al tneu entendre, cal que

pares, germans, etc.. ?mitin les inguitos dels Reis.
J .- 1/1 1aP6 I Pull

AQUEST NUMERO HAj
PASSAT PER LA CEN-- >

i

SURA-MILITAR'

. 5

Antsooririesta tui vide« itimental

lit Malla& ..">, *ala del 'Pedal una imasható de la
d'Aran liar 'etestioisat que es
'
VERA. ILA: Vall
Saeta .d'ismit Tm*. arlIMIddibi da
'de enriaste
ITEE, D/RECI`ORI 1 LA reastlittin una expedieats
Can . orbery,'Itilitlrf Mate 1 'FM,
forestal, dethmuts a natal«.
teNSURA
märtirs: Dayid rel„..paasisee,.yea
CRIM EN UNA TAVERNA•i Sadurni, nmirtirs; • Viirizia, varae.1
Àije qua r ts le sis ha arribat a
' Aquista tarda ha ocorregut
monja.
general Primo de
la Kaideneia
sagnant sumes a la carretera* d'Ex••n••••n•••••n••••••nn ••
,
tremadura.
Durant la matinada d'ahir entraren%
r `a retina als aeriodistes qué els
El vigilant de l'Ajuntament de Cahan al
aissn' ela va de la lobta sobre els tres rabanchel, conegut per "Frasquito", !ladres as rentaban que hi
carrers de ..Santa Clam. de la llamepotes «metate.
freqüentava una taverna ate Tomas
latinea
etio
luneta. Se n'empanaren
-- t.:me Ea toolt xieusa--ba dit un
amb propòsits que no agradaun re lotee de ricial 1 una cadena
petaca:lita.
en a l'amo, car perseguia a la seva
y
d'or de la mestressa de restablimstit.
—Efectivanient—ba replicat el dona. El taverner l'avisa,. pero!) ell
No tocaren gens de roba.
tirc,itient—peri) es interessant, per- no en feu cas.

-que estafa eh. tres ;muta que interes' set, l'apinió. cama que, deagraciadar ant. am pue d mar Ilibertat a la
ir.iusa. he \ olgut, per aquest mitUpit.16. Després d'una
M.
.recon ha afegit: •—Són uns bons zis, ada dia se'm dóna els troeos
cig que no passa de tres
,nrats
'IsSrtet cs pe! suela Premsa.
-43nca, si Som tan
7c t- aaixeca la censura?
un pc*iodista.
ere garantitza—contesta
de Nivere+que aleshores
-,cleisr;a?
‘: A PROPAGANDA
!s ol" t Atina un altre artide
, 1.1-b dc las Casas censurant
.10 nv, viment comarcal que ara han
e- e -t de realitzar en Ilurs proan,',' algrrs regionalistes.

1.2 cr2aci6 de regions
per Rial decret
'.--

E.- 1.!tris Jordana publica a

Debate" un artiele, en el
n"arclin que la ereacid de releiMS autiniones per Reial Dec-,-, 3s un , grau firmas.
L'AMEN/311A IBERO-AM E RI- CA. A

...;

o., ......rmanitzat 1. •• la Universitat
•Tra Mi•xia. os prepara la cele44 a Madrid d'una Assenta P.,.ro-arnericana. sola la
.,,. (ceba d'En Liman/ti Aguilar.
nai, La comeleat de realit.
.
1 303 •virini a res gestiuns.
un exicnsprograma.
.
1.- il.iha
-: s• N CAS DF CATALEPSIA
*Kumura,—.1vr1i ha esdevin• : 1 a aquesta p,,Iillació un eas
j ,,.•.1l?`09in. qii.: ha estat ob73,41,,e tot., ,...na de comentar va morir Sa Laura Ro-

, vt,dtra d'un cap de l'entare le vnit filia.
cribar T• ntorrament al
;iii i „ ,1,iir la caixa. un
r.lt o i,alva en la comiti• la senyora Rodrimorta, i després
i3o
v,erso r experimenta, huna,
, ue eircaihva la sang.
leshores es desistí d'enterel supost eadaver, el qual
-"Jada{ al seu domicili.
• tia iirii‘ I lat que es traedo ,3atalépsia.
ST 1 D7..L RECURS
'

-7 RE MATHEU

mata!! el Iletrat senyor Ce...A 1- ,nit Cid. "me defensa a Pere
u, ha .-,olltcitat que se suspen s '3 vista que havia de celebrar
..kr.: lavan', del Tribunal Suprem.
i.' ,-, ha a.cedit. Sita assenya-2 de' pròxim gener.

—

Ahir a la tarda, quan el "Frasquito - entre a la taverna, el Saló li
digné -que gen anés i ell s'hi siega,

i es barallaren. De sobte, el Sabó
es tragué un revólver i mati el
"Frasquito".
L'agressor fou detingut.

iLLIBRESI

as el que mes agraeixen els
nens i el Que inós els entreté.
LLIBRIRIA 411141fRARA. Porta»
terrlesa, 14.
PujanCa l 'tramvia de Sant Andreu, Francesa Pérez Cincelas es pre-

MOVIMENT MARITIM

dial ferides confusas a diverse a parto
de la cara, de pronóstle reservat

Vainilla entente

Baixant del carro que manara. 'a
Pere Capdevila Matas li passà una
roda per la cama dreta, fracturant-li.
Passà a la Canea Mútua del Traban.

Vapor espanyol "Mahón", de Maamb carrega general i 8 passatgers. Amarrar moll de Muralla. Consignatari, Arnengual.
Vapor espanyol "Espafioleto" d'Avilés. amb carbó, Consignatari, Cornpanyia Transmediterränia.
Vapor espanyol "Manara", de Gijón, amb carbó. Amarrat moll de
Sant Bertran. Consignatari, D'abregas i Garcias.
Vapor anglès "Bazan - , de Vigo,
amb -càrrega general. Amarrat moll
de Barcelona Sud. Consignatari, Mac
Andrew.
Vapor alemany "Tritón", de Vigo, amb anega general. Amarrat
moll de Barcelona Nord. Consignatari, Bernad i Companyia.
Vapor espanyol "Cabo Roche", de
Cädiz, amh càrrega general. Amarrar moll del Rebaix. Consignatari,
Ibarra i Companyia.
Vapor italiä "Multedo", de Génova, amb càrrega general. Amarrat
moll de Muralla. Consignatari, Ligure.
Vapor italiä "Principessa Majalda", de Buenos Aires i escales, amb
eirrega general i dotze passatgers.
Amarrar moll de Barcelona Est.
Consignatari. Itälia-Anterica.
Vapor espanyol "Balear", d'Eivissa, amb càrrega general. Amarrar
moll de les Drassanes. dansignatari. Compan y ia Tranornediterränia.
Vapor espanyol "Maria Dolores",
de la mar, amb peix. Amarrat moll
de Llevant. Consignatari, S. A. de
Pesca i Navegació.
Vapor italiä -Tiziano", de Trieste. amb cärrega general. Amarrar
moll ale Sant Bertran. Consignatari,
Ramos.
VaIxells sortits
Vapor italiä "Principessa Mafalda", arnb carrega -general i träns,t,
cap a . Génova.
Vapor- espanyol "Privaero", amb
càrrega general i trànsit, cap a Nova
York, via de Valencia.
Vapor espanyol "Balear", amb
carrega getteral, cap a Eivissa. Vapor espanyol "Rey Jaime I",
amb cal-raga general, cap a Palma.
Vapor holandés "Deucalión", amb
cärrega general i tränsit, cap a Gémea.

ANCLES, FRA111028, ALE'
MART, ITALIA
pie oreromots «teme»

al maltee mato.

~OLA MAUI'

Rambla d'Estudis, 14, I
Canuda, 2; °arree tanta
Anna, 5. Tele A. 4433

PER ALS SUBDITS

FRANCESOS
El cònsol general de França a Barcelona té l'honor de notificar als sena
compatriotes que els rebrä dimarts, dia
aromar de gener, a dos quarts d'onze
del mati. La recepció tindra lloc al
Consolat General (plaça de Catalti•
uva, 20).
JOIES

VILANOVA UNIO, 6

S'ha publicat el Bloc Carate per a
1924, editat per la casa Josep Benet.
Conté les dades necessärics per
aquesta mena de publicacions. Esa
imprés amb rota cura, el qual 1 dóna
una presentació exquisidissima. El
bon gust de l'editor es palesa també
amb el fet de no haver enfarfegat
aquest bloc amb la literatura xacavana
i els xistos poca-saltes que illustren
tants d'altres calendaris.
RESTAURANT ROSAL

Salé do To
cada dia te dansant de 5 a dos
quarts de 8. 1 dinar a l'americana. de 9 a tt,
CONCERT PER LA BANDA
MUNICIPAL
La Banda Municipal danarä un con.
cert a la placa Orfila de Sane Andreu
done, diumenge, a les onze akl mati,
executant el següent programa:
Primera part.—"Marxa catalana",

Dentistes i Metges

EL caP
boca; .tal,
.'accio la
CR1: *a »E NI II. elEniT1PIC/1

us confirmaran que KOLYNOS conigent els
relredats nasals, "mentan les vosees
Mensas Organiques contra la munió de
»Lenes. KOLYNOS &muleta ets ancrobts
mcs virulents en pocs sapos.

guau a

YNOS
- • .

• Atoo* emseert aaltt a-eättet de les
knYoreN e Caras Pla (Seno), Corttoril Llme: (vinlf). Mete! L6ora
abad de ralleldtPeme bazo' »aro
(violoncell Idel e senyere En Jorra Es_
A.
rico:. "Apagar •Nautyole., »Id> ' Secidde
Rdight i Cedeet nuerra (tenor) i En Freneete Re4
Luneta kedeaca:
1 Museo. dia pri- tutti ((lauta), i d'un petit cor d'homes
&ama Pait..--aLe venta"; ¡tos- 4-DienteagAl
ewit de' mal. uds., constátale per elemento de "Orte6
ta en forma de marea, Nana° Marra- flitf de tener(
dia d'any nou es Graciene i de La Violeta de Clavé.
sa de Coman
co: Primera shifonia s'obre canti
Millinvents
les tradirifaran
entre
Ribera;. .hatta di "La Delerea",
eionals andes. Iiivendres, dra a. a
'
Bretón.
dd
mati,
mina de
No -a'excesstate eup Jets L iad de del elan' de IItica.. Exercicis
ara- eón la millior humilla 1 no fan
temard6 ai*.
,
programa.
res.
fi,
del
primer
borre'. IXISIVERIA SURIRA1111.
,.
de Cerioung ial i
Seedd P
PortaferrIssa, 14.
mor. , OEMTIIIKE »AMO Pesfer.—Diutnen
leo cinc de la
Muele vetas di Jaba da> larda, sessió de
es populars cataSus. INNo -ftr, Telilla, 110n1. 4/ lenes
SUBHASTA
d'Bducacid i
ce lebrat la subhasta per a le;
S'erigí Perfid
LA COMISSIO MUNICIPAL DE
truccid.—Dimart s. dfa 2, es reprenett obres de reforma de la direcri6 dzt
mercar de Sarn ) . adituthant- s e proe
,FOMENT
ida elasses.
' Seeeid Permanekd'Eaports i F.,..erurs visiona'ment al sanear Jacint B e a /a
' En es gen darrera junta. la emito
si6 de roment acorta abrir lnforma- gens —011.,da oberta • la inscrinci6 per per /II m'omite de 6 407 pessetes. Fett
presidida 'tel regidor sanear Tailsr,
aló pública amb referheia' a röflei a l'excursió al bote de can Feu. la
stener. Es
assistint-hi en representad') tic l'At'ames perla "JatajOa * d'Obres pa- casal tindrä lloc el ?tia 6 de
Miguel ele la 9vfncia relacinnat tuteare el dia 3, a be•nou del vasera. juntament el regidor senyor Sollastre.
amb l'expedknt 1 mulada inecat per
0111 111 4. Afecoloo* a la Del! I «ta Companyia Naclonal de Tra)nvies,
peeimmovER oe.
ball. Corta Catalamaa, Uf. mol.. oral.
eollicitant d'estalle una Unja menta 4anau.4. thuuseepas 011a I ele
destinada al semi de l'Exposició d'In- auaNlareu da nhettafulIama
CAPITOL DE DENUNCIES
dúdales electriques.
Ha estat detingut Francesa Moler.
Passar a informe,de la "Jefatura"
TeRRETERA
L'ASSOCIACIO
Ortigosa. reclam a t el I,ttlict Huecadels Serveia técnica ' munieipals la ins.
Aquesta AssOciaci6 \tul demd, diu- levara. per un &Bate d'estafa.
ancla de l'Associael6 Sarrià interes—Tamla ha estat detingut Antoni
sant que s'au gmenti 'a intensitat de la ,menee, una excursi& a Santa Colma
de Cervet6 i Sant lloi, visitant la Duran Junquera per barer -re arasenllum en aquella barriada; I l'ofici
tat a cobrar un vigéesim de la rUa
la Capitania General referent a rae- Colünia Güe'l. Lloc cle.retmió,
ceptació per , part de l'Ajuntament de ea de Catalunya, davast l'estacitl de de Nadal, fals, en una administració.
—Vicens Peris ha nresentat una dela permuta de „l'edifici que el Ram de Sarrii, a les set del atad.
Tartaja rastra Ib individu al qua , fiar
Guerra té coustruit en el Pes de la
La
tlefa
(MOL
Herede
p
er a
remesa de 24 non pessetes, imane d'un
Palla.
nedit de sal. fingint-se propietari d'aa

myent iota la cantal

•

Uno

11.1111

.11 .
11

etivrvitÄ 1
PIJLAR pit LA

odiropiu• kala ere
ene (echan Casadetunel; Dues -

Treballant de fu g ar, Toman Montarpe Sabarra es treneä el dit mitjä de
la mä dreta.

22d717.
iNs . tc

e edF s 1. n

me:- 'Mune de ?ubre 'imitar'.

Borera.
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PIIRE

.

Foro do Saeta Rosa
IIRUON, 74

Dolços exquisita.

Pastes

seques per al te. vins,
•
cates 1 sucre.

Casa da eonflaneei

1

Núm. 33

—O, Samuel! de vares, me

Les subhastes de les penyores
préstecs prendaris de les quals yermaren abans del 30 de setembre de 1 9 23,
o siguin tate aquells la data de constitució de les quals o be de prórroga
de la papereta de Idgnoració sigui anterior al primer d'abril de 1923, del
Watt de Pietat de la Verge de l'Epemaca, organisme de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvi, tindran lloc a les nou del mati al local
de les novas oficinas del carrer
tigosa. núm. 2. a l'edifici propietat le
la Caixa de Pensions per a la Vellesa
i d'Estalvis, situat a la Via Laietana i
placa de Jun q ueras. La subhasta de
joiel's sea dilluns, dia e. i la d'ohjactes i robes dimarts, dia 8 de gener
de 1924.
Avisem els enmereiantrs a
l'angrets -que no es detalla sorprendre per un subjecta que fa
compres a nnin da Josep
d'Igualada, amportant-se els
géneros sense pagar.

LA COOPERATIVA DE CASES
BARATES MUNICIPALS
La Junta directiva de la Cooperativa
d'Obrers i Emp'eats Municipals per a
la construcció de cases barates assabenta als seus associats que el dia 3t
del mes que som acabad el termini de
pagament de la Imposició acordada en
l'Assemblea genera' de 4 de novembre
passat, essent les horco d'oficina de
cinc a set de la tarda vis dies de treball; d'onza a una diumenge vinent, i
el darrer dia, ultra les horco dites, de
deu a doto, de la nit.

PUENTE
CALI... 7
modele OltIma novel" en trloet
de luxe

Els minaires asturiana senyors Oreeta i 'beata han obtinkut de la Junta
d'Obras del Port de Barca ona un
magatzem per a depósit del seu carleó
al moll de Costa. des del quid servi.
ran a la seva clientela des del primer

moriré!
—No, no; no pensis aquestes
Coses.

Louis Hémon

Cludelaille
ttoihatotcp )

'Yait.ft gran quiT.larl ea omplir
'tersa. eadit s cjs vi pensar,
f.1 Miro done 1,1(1
,
qflfr.5 Vaja: F•1 (}e s qual¡
. Perk togas havia

-mama !sera Tosa ta
a,prljr ale l'ertip,timent a
VlAjliorAdd
pi

narebtic

r de

l -ä Tothom
la alada, eleJ'alta: va °N'ir
d tutee que-

- vallar-46 . a

— Si, et die que me morir.
Me n'adono, i armen melga és
un gran ximple que no sap qué
fer. Ni tan sola pot dir de quin
mal es tracta, i el ramal que

mira dona' no era pas el bola
ramal: no m'Ira 2rts guata', 'fe
die que era vaig a morir.
Ro (lela atol) una ven defallida, tallada pals gemecs, meraI re les Marianas Illiscavert • per
les secas galtes grasmes. El sea
marit i ala «tia fills la mtraven,. aterrats. La por de 4a
mort envat la casa. Van sentir•se Wats de la resta del
'm'in, sarasa defensa, Refine ni
un cavan per anar a cercar un
socors Il ilityb , i els seus una
van mullar-se, lambe, mentre
tallasen i s'estaven
consternats eom per una (val.•
doria.
..
va
arribar,
afirma
Eutropi
entretant.
jo que pensava (robarla gairebe curada—va dir.
Aixf, aquelil melga.V pare Chapdelaine, fora de
si, va posar-se' a oridar:
—Aquelli Melga no da bu per
. a reas . 1 proll ;pie ti b0 dIrerjo.
Ha vii*juI 4401 . » ha *mal un
0011kieffigle,A feo en

—'fit' Sabe es un bOn homo,
i que cura la gent. 1 no costa
pas gaires diners. Horn va eerear-lo, pagant-li el seu temps,
i us cura. Va esser ell qui va
apedaçar el pata Romeo Boily,
quan va aixafar-lo una vagoneta carregada ‘da tautIons.
La m'alta havia tornat a
caure en una • mena d'ensopiment i gemegava, feble, a mb els
talla tancats.
—Iré' a cercar-lo, si voten—
va proposar Eutropi. —Per?), antb ; quin cavan,
llorara ?—va for Maria. El mel—Tit' Sébe—va fer Maria--. ga sana endut Carles-Eugeni a
Pelasen que es lao per a les lionfleur.
El pare Chapdelaine va tele
'mídanlas, tanmateix?
Eutropi i el pare Chapdelai- un gest de rabia i va jurar enne varen afirmar, eusetna, la tre denla:
vell • maleit!...
seva contiança.•
Eutropt va reine:donar una
Tit' Sébe cura la gent; ea segur. FIt no ha passat per les segons i deoidf:
—No hi fa res: Iré. Caminaeacoles, perb cura la gala.
-^---Deveu haver sestil parlar re fina a Honflear I alltt ja troprou de Nazari Gaudreau, que Izare allí que em delxi un rahavia caigut de dalt d'una bas- y a]) 1 Un carral; Racioot, o el
(Ida 1 que s'havia troncal la vell Neron.
ha trenta cine millas,
cintura-. Ela metges van anar
' a veme.): no van saber. dir-li d'ama( a Sant Felieitt, 1 el& camina a6n Mienta.
sind ts nom /lail :del ami mal,
—Iré.
1 que os marida; Aleahores van
Va - anar-se'n do aezruida, i
miar a-eerear a TU' Sebe, i
va
~rae per la neu pensant en
el va curar.
De reputaei4, 1,lots conebtion Vesguard agralt de Maria. Eis
alees van prepararla per a la
' el .metjaires 1 reheixla
• asitaut ei lilT. taperit ttp
..11«*

d'una tassa i se »L'ha anat a
dormir al poble cona si llagues
guanyat els seus diners. Nu ba
fet sind cansar-me cli cavan;
perb de mi no 'n'aura ni cine
cantinas, res, res...
Eutropi va fer altar el cap
i digné amb un aire greu:
—No els tinc getts de confirman, els /amigas. Si llagarassial pensat (fallar lt cerrar un
ranciar, cona ara 'fit' Sabe de
Saint Falieien.••
Totes les ciares van girar-se
cap a ell 1 van aturar-se lea

EXP08ICI6

POCA
Entrada Migre ,
,
PER PORTAR ARMES
Ha estat imposada una multa de 250

pessetes a Manuel Canaldi Vidal per
n'as d'armes peohibides.

de ganar.
Afißt.iC1T r r

LA PINICItTECit
E

*QUIMERA DE ORO". — Babó
de moda "MARICL'L"
Demä, diumenge. a dos guares de
sis de la tarda, tinda Boa al Centre
Excursionista de Cata'unYa la mona
de les tres sessions de " Cançons populars" nue dala el soci senyor Roequid Martin. Correspon a aquesta
sessió les Canoas tunklen quei, interpretades per la senyoreta Montserrat
Gallart.

Calefacció Ideal
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Obsequi de
Societat

)

Contra reme.sa •cle 25 etiquetes biariques de des que
van enganxades en el pot
de la Farina Lacteada Nest'e, es regalara u»a preciosa nina i un bón numerar per al sorteig
nina de gran tama-ny.z
Aquest sorteig s'efeetuarit
entre cada cent partieipauta.
Les etiquetes poden pre4
sentar - se a les oficinas de
SOCIETAT NESTLE, Granvia L ayetana, 41, Barce.1.
•
lona.

desanaregut.
—Ha es s at &fin g id :Cruce Bardi Ser-

& dependent de- Ferran Josef , ace
sat d'haver-li cobrat factures valorace
das en 2.200 eessetes, soase ter -li
mesa dc l'impOrt:

ele montee de Montserrat
la casa J. %%nonada Berra re.

oornanen el seu licor
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AUTOMOBILS

Ramas DEL NIONTSERRIAT
DENLINCiak CONTRA UN
Al Jutiat de giardia s'ha rehut un
niki de l fiera' traelhulant nata &Min.
cia del . Dirertori. en la anal el capitä
dc l'exercit francés A. Periquon acuea d'estafa de 25.000 pessetes tm ex di p utar. fi 1 d'un ex-ministre espanynl.
El capità fért remesa de l'esmentada
quantitat a l'ex-diputat per tal d'aconseguir permisos d'exportació durant la guerra. i malgrat no acenseguir - ne cap va quedar-se amb les

AGENTE:
"Olga 111111n111 UJ3III, L A.

Rambla Santa Mónica, 7 ,
Garatäe Bruc, 166.

eón ele minore del món
LA MARXA D'UNS INFANTE
Tal com eslava anunciar. ahir varen
marxar cap a Giman a, en el vapor
"Principessa Matalda", el princep
Link Ferran de Baviera i la seca es-

van plan« gestos augustos que
teten abaixar mis capa, j el ree_
tor va alear-se.
Abans .le rnarxar. el meiga
va confiar a Maria una ampolleta, amb recomanacions.
—Nomes si pateix rnolt fort,
que el'itil, i mal nonada de (pela410ze goles d'un top,
'1011 pas nigua froda per Laura...
Maria va aeompanyar - dos al
!lindar, amb l'ampolleta als
dita. Al Inument de ,pujar al
carret, elyecior 'de Saint-Ilanri tas agafar-la a part i 1 i va
dir, a son toril. algunas paran-l es,
— Els gos fan - el frie poden'— va (tic :sud' simplieilatpecó nonada el Boa Deu °dilata
les malalt ins. Bregueu torea, i
ju dirá demä la missa per ella;
si, una gran midan cantada,
s'ente»).
Tor e) ilia Maria va afanyarse a csmtbalre mula ,n •aelons la
marxa incomprensible dei'mal,
i cada cop que s'acostava
Hit ; ho feia anal) l'esperanea
confusa que s'llavia proddit un
mirado i que la malalta, des
d'ara. pararla de gernegar, endormisemit-sa unes guantes
borre a despertant-se estrada.
Poe va esa« així: les .queitets
eouldnuaven, i eap al vespre
eadevenien una mena da pro-.
rumi agspir, repetit /tense atu.
1 110 Ii

Fills de F. Mas Sarda
Banca - Culi • laltra • 60111
20, Rambla del ()entre, 20

I

Telèfon 1430 A:

rar-se; un sospir que senablava
protestar contra un fardel!, o
contra da lenta invasiti duna
oecidora metzina.
A mitja nil, Eutropi Gagrion
Va arribar ;mili 'fit' Sabe, el
ramal«.
Era' un homenet magre, de
daca frisia, aniti un,: mol l dolCom sempre que el aristaven a la eapealent d'un mala»,
s'havia posat els setas vastita
de etrimbnla, sie roba fose*,
mita rünecs, que ell portava
amb barroeria dels pagesos
endinntenjat s. Paró lea fortes
mans lamines que brollaven de
les mame gues, ten i e it gestos

que fe:en ennfiatto. Va paf&
par els membres i el coa de la
valla Chapdolaine, amb infinitas precauciona, «tuse amencar -li un sol erit de dolor,
despras va estar-sa una llarga
«dona inimbbil. assegut vora
al llit. contemplant-la cona PS,
paritnt que li vinguda una int ruleta miraeulosa.
Perb quan va, parlar, va di-.
• ••
.ser per dir:
' —Naveta cridat • el rector? Ha: .
vingul... I guau ha de tornarto.
Denla; está ba.
Deapréa d'Un alirt, illlenri
confessar, simplement. -

(enioutarti)

II

des

-

Ven', acial el programa del radio- pessetes.
contare aue com illustració a la se p`002 de les conferències a ckree.del,
doctor Calvet a l'Orfeó Gracienc sea I Tapionn e s I purés
executat en una allunyada estació
FICILIERAS

nou ealcud da distancia... Salanta millas anar i tornar... I els
mala camina... La lámpara va
quedar encesa, i fina al mati la
malalta va lamentar-se en el
ailenei, ades en queixes agudas, adea en un esbufegament
afeblit.
Mes horas despres de l'alba,
el melga i el rector de • SaintIlenri van arribar junta.
—No he pogut venir abans—
va expliear el rector—. Per.)
val aqui que ja hl soc, i he
pros el doctor pel poble, passant.
Van assseure's vora ed 1111 i
van parlar en bou baixa; 01
metge va proCedir a un nota
examen; pecó \ a asear el redor
qui va anunciar-ne el resultat.
—No es pot dir res — va
fer—. No fa iras cara d'estar
pitjor; però això no és tina
rnalaltia ordinaria. Vaig a confesar-la i a donar-li l'absolució; despras ens -en maicena tots
dos i tornarera denle passat.
Va acostar-se al ilit, de hell flau, mantee iota els altres anaven a asseure's vera -la Maestra. Durant uns quanta minuta
van respondre's los dues vous,•
l'una afeblida pel sofriment i
tailada de gemelas, l'altra se-,
gura, greu, a penes abaixada
per les preguntes solemnials.
Despeas, d'un aturtnuri conftis,

411.3

"EL DILLIVIO", MULTAT
El senyor governador civil ha imposat una multa al diari harceloni
Diluvia. per haver publicat una tienda que fou considerada tendenciosa.-

—iran Aman ha denunciat nue del
seu maratzem del carrer d'Enric Cara;
nadas E han rohat sis paquete de teixits evaluats cii Roo mesetes.
—El cap de l'estad.; del Kord
denunciar q ue han sostret d'un vagó
un paquet de teisits que pesava 35 quilos i el valor del cual s'ignora.
—Josep Gen ee deix) autombhi'
al errar de 1s hiputació per pujar a
un pis i en baixar es trola que hala

transmissora radiotelefönica i sentir des
de la sala d'audicions de l'esmentat
Orfeó den?' diumenge, a das quitas
de cinc de la tarda:
"Llegenda", Paderewski; "Dansa",
Buied: "Revérie". Schumann; "Romanea", "Sonata" i "Trio". núm. I,
Beethoven; "Aubada", Pérez Moya;

rra
Els
Elävi.
Sta
pletis
terna
terna
a sul
dar
gado
In.rgt
Celni
En

Dr. Noguer More

1

setes.

Tal cona estava anunciat, el qtOadro
escenic de l'Orfeó de Sans va repreoentat els dies 211 T 26 l'obra "E l s pastorete", lletra d'En Jacint Laporta 1
música del mestre Mesclans. L'acurada interpretació aconseguida gacha
al seu esbart de dansaires. Oriró 1 als
lemas actora amb iiu é contrita rentiMt
deMcht tra I .eefore geganti fet per retiré de Satis i que ben pagues entitats
de la mateixa naturalesa patirien portar a cap. L'orquestra, comnostdt de
25 professors i häbi'ment dirigida ptl
mesera En Normand Solé va hacer 42
repetir l a majar part de la partitura
davant els insistents anlaudiments del
púb'ic que aixf mnstre el gust amb
que escolte la inspirada música del
merare Masclans Torea adecuada a
rambla:u d'aquella obra.
--cieäuma inaoRono cura etstronytmant

encaro
dets d
datan
s• a
-ador
I tí:

LA COMISSIO PROVINCIAL
La CORIiis05 froyincial ha despate;
xat els següents amelgas;
Autoritzacló sollicitada per la Ca.
operativade Fluid Eactric per transportar electricitat des ele Terrassa a
Olesa i Esparraguera,
Autorització sollicitada per la m;.
triaca Companyia per transportar alega
tricitat des dcl Mas Figueres fins a
Rubí, Papiol i d'altres pobles.

rajad!. havent desaparenue
—A insamele! de J. Poli Alberti ha
estat detin gut el seu dettendent Josep Flernredez. acusat d'haver comes
un m'Atoe; de 025 pessetes.
—Manuel Solana ha denunciar a
Jame Ferrer. el (mal está detingut.'
arusant-In d'estafa de 114no pessetes.
que e' primer 11 de s comntava i que aren
sobre cliente imaginaris.
—En una fábrica del passatge Con
entraren lladres, els quals amordassaren i portar i s'apoderaren de sis peces de seda, evaluadas en 4. 000 pe;-

ESTUFA .1 . 1111.
Valdnela. 344. reten 717 111.,"1
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▪ SLAVIA DE. PRAGA
)34CELOÑA
Des d'ahir sin a Bartallutia es
dors del Slävia de Praga eue yeti
actuar al camp de Les Carts i coaIra el F. C. Barce ona.
Aquesta és la segona .sagrada ces
r seaest equip visita la nostra ciutat per
ta de contendir amb el club degit i
mara la nostra afició serva nemi.ria
des, dos empats a o i 2 gola i
:Lata victòria del nostre etpairt per
6 a o, pel qual motiu vénen els jue-elors txecs arnh la dèria de treure's
A . : damunt el regust amarg e'aquesta
chrrota.
Els jugadors que arrenglerarä el
aria a Barcelona són els s.güents:
Staplik. Seifort (int.), Nyt l , Aliünk,
Plcticha. Flodr (int.). Kuzcl. Sapl (in1 .rnacionall...Vanik (int.), Caaek
i Kratschvi'. venint cris
a suplents Soltys, Silny. Kaspar. Pech ir i Planycka. Acompanyen els jupdors el president doctor Alex Eisen-.
1. el secretani Josep Laufer i el
c anotador John Madden.
En la bel l a lista de partits efectuats
es quals li representen al-es tanteo victòries contra equips de
valor reconeguda. s'hi destaca entre
cimaelles la darrerament aconsegualle
-a l'Ath'etic de Bilbao. per 9 a 2, la
eacorn.
que
eis
esperançar
.ul cosa fa
res que se celebraran demä. diumenge.
i primer de gener revestiran els mires_
.l'cmoció que tant enarbora a's
-es esportius. En el darrer tash)o,t txec ha estat el Slävia el arde
Je ha habt el record de gols, ha de entrat 14 al Vikietria Vinoh
Mr. Boas. àrbitre de reconegutta
'or mundial, tindrà cura de jutjar t•s
(as. partits Slivia-Barcelona, oi 'tu
;:tsí als jugadora visitants les zar
fies de rectitud i imparcialitat que
drien sollicitar els mes exigents.
•
•
Al partit de diumenge. el Savia 1
Barcelona es disputaran una mag
';'ca copa "Hotel Continental". Ii q 1
des diquest matt estarà exposada
aparadors de la casa Comas i Con/
ryia.
L'EUROPA A BILBAO
Amb el ràpid d'ahir marearen c
n Bilbao els campion, de Cma:uny
por tal de celebrar dos partits at
FAthletic d'aquella localitat.
Els jurtadors que han sortit eón
Bnrdoy. Serra. Garrobe. Xavier, Pe
156. Artisus. Pellicer. Ju l iä. Cros. Oli
vela i Alcäzar. En qualitat de s
plems tumbé sortiren els adors Ve
ore. Cella i Jaumandreu. Formen na
de l'expedició l'entrmad o r Mr.
i els senvors Peleó i Font com a cl,
lerats del cercle.
Un gran nombre d'aficionats. acuch
"en al baixador del passeig de Gräci
acomiadar els jugadors de l'Europ
a's quas desitgem immillorables re •
,ul o ats nartits eme hauran de dispMar a l'Athlatie de Bilbao.
ASSEMBLEA GENERAL DEL
C. D. EUROPA
El cercle campió te anunciada per a
demà. diumenge. a les den del matí.
al Teatre Principal de Gräcia. una
Assemblea general extraordinària per
7cformar els estatuts i elegir nnu Cone' l directiu. En clx que en l'esmenada hora rin hi ha g i el saficient mursocis per donar lIsc a
-ira de l'Assemblea. a dos quarts (ron 'e se celchrarà de segona convocatória.
7-..UROPA (RESERVA)
C. D. ARTESA
•
Al camp de l'Europa demà. diumen• tindrä 110c, a tres quarts de tres
le la tarda, un partit amistós entre el
n.;serva del cercle campió i el C. D.

Artesà.

Sdilth

akeeby

(handicap): Andreu a
Partie, per 6-1, 6-1, 6-4 (campionat);
ienyoreta Luque - Sagredo a senyorstu Muntadas-Olano, per W. 0.
(bendice): It. Torras - Sindreu a
Duran-Obradors, per 6-4, 6-3 (handicap); Teizidor a Freixas, per 6Olano a Sindreu,
6-4 (handicap);
per 6.4. 6-6, 8-6 (handicap).
El partit Saprisa-Juanico contra
Tarruella-Flaquer es va suspendre
per manea de Ilunt,' quan el joc eslava a 10-8, 2-6, 2-6, 6-1.
Ordre de inc per a avui
A dos quarts de non: Sagredo contra BOter (criteriurn).
. A les nou: Gamer contra Baguer
(handicap); Lobo contra Park (criterium); Durall (J.) contra Ducasse (handicap); Doran (S.) contra

Olano (handicap).-. • •
A les deu: Dicenta Suque contra
Rubiti-Chassaigne (handicap);
Montesso contra Tebiidor (handicap); Meier contra vencedor Gamper-Baguer (handicap); senyoreta
Suque-Sagredo contra senyoreta
Muntadas-Olano (handicap).
• A les onze: Morales contra Andreu (campionat); Tarruella contra

Sindreu (campionat Turó); senyoreta C. Luna contra senyoreta M. L.
Musitadas (h andica p): seityora
Maier contra senyoreta R. Torres
(-campionat Tincó); senyoreta Duran-Andreu contra senyora PonsPons (handicap).
A les dotze: Senyoreta M. Luna
contra senyoreta af. L. Musitadas
(campionat Turó): Flaquer contra
Dicenta (campionat Turó); senyores
Morales-Morales contra senyoretes
Chassangue - fletase, (handicap);
vencedor Durall-J. Ducasse contra
vencedor Durall S.-Olano (handicap).
A les 230: Sindreu contra Suqué
(campionat).
A les tres: Carreras-Andreu contra Tarruella-Flaquer (campionat
Turó); Morales-Saprisa contra LO-

pez-Sentmenat •(campionat Turó);
Dicenta-Garriga contra Pons-Rodon
(campionat); Escayola - Montesso
contra Frebta-Albisu (handicap);
Olano-Sagnier contra Tarres-Sinclreu (handicap).

VELA
desempat de les regates a vela
corresponents al trofeu "Maravillas"
i copa Comitè de Vela, que per als
El

yachts de la classe de set metres de
fórmula internacional i serie Hisp àflia. classe respectivarnent, vénen
disputant sota els auspicis del Acial
Club Maritim de Barcelona, s'efectuaran el propvinent diumenge, a
tres quarts de deu i deu minuts i
a un quart de dotze, successivament.

GTOM
muldesa• Mamo
Avui, 20 de propina abonament, fi les nou en Ovil. La

grandiosa Opera en -actea
Aida, pels celebres alegas senyora Campifia-Alcaragi Palet,
senyoreta Serena i metiera Dainiani i Tores de Luna Mestre
Dense. taMa, La
Ealeoni.

Kovaittobine.

El propvinent diurnenge, al matí,
es jugaran al Frontó Comtal, entre
socis de la Societat Esport Basc, els
egüents partits:
Primer partit, a les onze del matí:
Vermells: Balet-Bo (S.).
Blaus: Ferrer-Olamendi.
Segon partir, a les dotze:
Vermells: Arana-García.
Blaus: Rigau-Amat.
Per a dimarts vinent- es jugaran
mateix Frontó eis següents pars:
Primer partit, a les onze del matí.
Vermells: Escudero-Más.

BOXA
DONATIU 1 INSCRIPCIONS
S'ha rebut una magnífica copa don:da per En Ferran Domènec per al
torneig de pes mosca. al qual slan
ii<crit ja els següents boxadors:
1. Arad'. James. Cortes. Young.
▪
O iva. Tatall, Dibgenes, Martí,
Nfrimpó i Gómez. Com pot veure's
hiscripPe r aquesta serie d'impor •ants
promet resultar renyidíssima la
•eleeci4 del earnpió d'aquest torneig.
LA MATINAL DE DEMA AL
COMIC
En la reunió pugilística que demä
it matí tindrä lloc al Teatre Cómic.
o base dels cnmbats Americann-Sans
Gaston -Joc Polo, ultra els combats
Diógenes-Aracil i Young Cíe 6-Gómez. comencaran les e iminatäries del
orneig pes mosca.
Per a aquesta matinal queden sens':
feete tots els pasees i carnets, ex--pie el del Sindicat de Periodistes

L'adveniment re l'Infant Jesús
A cada un dele petits espectadora li seri Bana t un número

per al sorreis de joarnines del
dia dele Reis.: A dos quarts de

sis, i "nit, El eludo Wat. Tres
actes de gran broma. Conferencia per Enib Montero sobre el
teatre del N 'd, el del Migdia i
el de dos qu te de deu, i l'obra
d'En Pira-n ` o, lile autors «irguen un , pessonatge.-Dimarts .
Diaria de Pap d'Any, a dos
quarts de qtatre, La sentarnos.
A dos quartk de sis, Els pastoreta, arnb l'arribada dels Sants
Deis d'Orle Galpar. Meleior i
Baltasar. li4; despatxa a eompt ad aria.

pme#444»...~4~64».TEAITRE TIVOLI

L'a nament i els encintes

1e1*

Claras& per 6-3, 6-3 (handicap);
Duran a Suqué, per 6-3, 2.6, 6-o

(handicap); Park a Teixidor, per
64, 6-r (eriterium); Morales
a ,Dieenta, per 6.1, 64 , 6-1 (carnM0nat).
Senyoreta Magnet a mayonesa Lausana per W. O. (c. Turó); «ayunta Maier-Ferrer a «D'ente Duran-0=m. per 6-t, 6-1 (C. Taró);
bleeata-Surrue a noter-Maki. Per

Els
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I de
trashisi
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hauran criador rede iee una del didii al
REBUTS
ti del quart trimestre
de mas només serviran
rtit del <tia y. El dia
r hauran d'utilitzar - se
ent essent deicantent
del primer trimestre i
a

tinta

dt

924-

Audltöritim
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Dia 30. a les den de la ni),
companyia Estudi Cirera. Ess
deveniment teatral. Estrena',
a, de la comedia
estrena, estren
picaresca en quatre actos Cate rina, m'eitimee? Acurada- pre7
sentaciö eseenica. Riquesa, luxe i propintal Decorat d'Higini
Colmenero.

. UN« AMÄDEU VIVES
Avui; -dissabte. larda:
D011a FRANOulenTa
Nit, dtut de la gentil tiple

Ileuge a Mary Iseura, amb
la gr4sdiosa obra del mesIre Vives.
A FRANCISQUITA
D
per I senyoreta ¡catira, senyor: s flz4. Lazar°,
senyors Güelil, Casenav Palacio, Frontera,
et ciera.
- Es despatxa a
ria. per a tota -la
rm, ,P3ise augment
e presta

8.89441100441"
IrF A 'mar .NnVNIT A Tg
GIRE aQuistas

Oran dempanelle unennetesei se,.m e., indlestma eones 1
eis Meeetnr • alle V.3113.8 1118.38.3
Aval, lissabte, estupendo programes. Tarde, a dos (marta (le eine,

matutee especias, s nit, a un quart
de den:
Fstupend ornemos, ovacions conmines • r intrarild s temerarl 40feeder 13....ehl. 33qh
•••,.9
VIS{ limes salvatge, mi 51 1
L'espertorle mes emorlonent que
vbit a 111r3e1011/4!
Els (O y erais I ortginitle clowns
•n,not/ 15.5,
famosa troupe de saltadora,
entes a) t'eón,
•fooka.
Prendran part en «tuesten l'uneions ets notab o rmams adietes
- . 1• 11-e .
Letra
ted, lrlse 5.55.'.; els
drene, 1
(lomas Nava , Oonorne. 11141.5 I
1 tots esa ardaudue
ros de la companyta
. Amare trola dotat
de ralefaerul 'central
itema, itlitinonee. tarde, a les nutre. 1 nit. a d 0 s guaro% de den.
Grandioses 5 rotosmus nuirions.
tomins t dimacui tarda nit co
tossais ru g idor»; en amos meadran guiri 15554/5 les in-debilitan; de
la rounpányli. .
Es (Repelan a compladUria.

•••••••••••••••~OPOOP

TEATRE e03110
Companyla dramitlea

/

ROJAS - °APARO
41111. diesabte, nII. a dos (marta
de deiL • progralna ~naire:- r Estrena en aguo« >otee del drama
en tres 18.141. de t'imante autor
de La esa». In amura Linares

EXtileo(l"leYha
;eNn
adaten' lalininimiela dts

lieleo-OsIlabl e , en un atte. IN
emo • •arselinat III. Enortne site•
elite Mide de la revista ea un arte 1 agio t othros.. Poeuilp.4611w.

figm& Hueros:
1.'
i' '
. tüll 11. Danat
trag
nillau
loci:
sa ladil eall
da "'U
IV. La raen dr

apeesef; Y.

0.
04
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Diumenge» 50, ~Unte de San
de %Ud del en:
• dos eM11,11%.......

ms)..
ilégeose
tibeemeseewmeesee04
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Avul, dissabte, prográMa de
gran extt: La > torro di Nade,
majestuosa serie histórico-tiraalabes', repartida eft vuit- jornades, projectant-se la primeIfennel.Dis- ra; Entre gas, interessant•I'llnl
ne INeeit el
remalle de gran sensaelti i
s ab le , 5, La ooueeo du Florabeca d'ilerviett. per; Madeleine ernoclonant. interpretat pele
imputare artistes Eliee Lidie i
Roch et Jean Vomita,.
Menge, 6, Ilapho, • ilel Alphons' Rodolf Valentino; Tornasol nebaudet, per Madeleine,Roch el /mor, linee parte do broma: Lo
Jean Yonnel. • E_s desp_atsa a princesa Voronzoff, d r a tu a
l'administració dei teatro, per emocionant, cread() de la frt-d
mesa artista Riteher; Revista
les tres funcions.
Mundial; - Denle, nit. estrena
de la segona jornada de La torre de Nade. - grane
-CINEMES-,
, estrenes: El alcaller enigmätio,
Lladre per carambola, i (FalAO*O44.044414/~•40041 lece; El signe del "zorro", per
Douglas Fairbanks.

TEATRE NOU'

::

dfilsable; Cesdevenlment de
Tate',
. VIOLAMOS NAPIRIALII
en astes »mides, proteetent•se la
primera: 55 mCs
billa creaeisi de l'estrelsa :les%
einemanarrana
RAQUEL SELLER
lid proclamada per tos .el mees

1

•

•

446446«.444•444Hbamen
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leoffleop00000e~oroosee
edeffla4441~4~Poo
Tele, Barrelfena
Temporada.de Tardor
Oran eempanyle , de eomedie
ALBA -'110NAPS

fflebboebefflelmee».“4

1.11 STADELMANN,

a 0'50 pessetes :es den pri.
meres paraules i a 0'10 per
:: cada una d'excés

MUNIR

viola d'amor i violf.
Programa seleclfssim cansagrat a la

Música del XVII 1 XVIII sestee,

tOON44,444.44.0ei~

rente a repartiment d'invitacions han de fer-se avui, precisament de deu a done del
mati. al local social. Prusalge
de Sant Josep, !letra E. i per
esorlt, segons prescritren els
estatuts.

oa »Da

•ut o 00000 s 'sei.ecras
5511

pellIcules extraordInäries
del Mete; La pell de
simi I Penelment, I la grandiosa
connedia La Cinquina M'ayuda,
- per la célebre tilettie Dotaine.
/

6444444414/414444441.84444•4
444444444•4444414.1144444»
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Monumental -

Pedró

Walkyria
7,

dlosable, La torre de
aleide, 11 Jornada: Viranie; La no- -

Aval.

" 1 vele d'una oaenbrora; Lea 10f0 88
tenebresem 13 mes' es un Carnea,: tones.
diumenge,•sessi.s
• tina! sil I a 1. Alt, estrenes: La 7,
toreo da Mole, tu Jornada; Teas al
pala e• le ~pestes, I Jornada(
per atan' ricladril•

el0000•oeeoe•oo•osepoote~
44.0•Oedeiffldede•44114444•-

COLISEUM

1

Canta oeutows. en se VIO
Tseran eme o

Avui, dissabte, tarda, a un
quart de sis, (la divertida
Enct
acomedi es,d'
-------ric Garcia Alvarez i Pero
'Martos Seda,
o D SEVILLA
EL VERDUGOE
Bonete, per
orear:id - d o
al qual fou escrita. Nit, a
liii quart d'onze. La comedia en tres .rietes, de Carlea
Arnieltes i JOaquim 'Abati,
EL PREMIO NOBEL

-

dues seamos: •• un_ quart
de cinc de la tarda 1 a un quart
de deu de la nit.
SELECCIO EMPIRE
Novotata Universal I illetUalitetti
Caurnent; L'emita osnalielonal, pe!
elmpAtle Freid( MaYO: ealt extraordinari de la teeelosa ~isba
dramittleo, del Programa Muela.
et dota* .mm40,10144, Per /a /m'Id
Eitel Clavton: la divertida cedo
cómica El place abano ose Si.
afee.
lellt1111:
Butaca preferencia, UNA peseta.
Entrada general, SO °intima
Dlulitenge, a la tuno) espoolol, et.
trena de dues InteressantIssline.
produerlone; 03119~311, per Her-

edie1odeabolcide4446•4444.

bert Rawlinsom I
oculto
per Marital Pastes. Per a aquesta
(unció es despolven localltats 115inerades a taquilla.

on tuna.

14441•••••Partheeddlidireden4

ELDORADO
4. JOIN VILA

EL CONTRAMANDO

i Abati, música del Amare
Luna.
.111. AGOING1110 DI
'
•
,
Dead.‘. diumenge." larda i
culamels programes.

manero

565.

16
a
jo ur representant.
es

de
anys, per atornpanyld•
lä
necessits. Lecriure a LA •PUBLICITAT, H. T.

M1NYONA

ano,, en rsee"555a, Pertertea catalana. Escriure a LA PLBLICITAT, B. T.

Palau Música Catalana

AIIT•corredor, s'ofereix.
ylATJ 11 a criare a LA PUBLICITAT, II. T.

Diada de Cap d'any, a les
cinc de la tarda,

ly Aea de 41 enes. s'olereit.
spnrO *l
Esersure a LA PUBL/CITA?, 13. T.

Conoort per les cobles
ELS MONTOSINS, sIe Torroella
ARMA PRINCIPAL,
de La Bisbal
BARCELONA, de Barcelona

ORFE0 CATALA .Sardan e s d'erninonls mestres
rablans. Audició do sant Jordi
trlomfant, poemet de E. Pujol
i Cantada de cap d'any, per
l'Orfeó 1 les tres cobles

Programes i localitats. magatzem de Música de la Unió Musical Espanyola, 1 i 3, Portal de
l'Angel. Condicions especials
per als- soeis do POrfe.5

TEATRE ELDORADO

SENYORA 51e empanen'. (le vint«lure a LA PURL'IeCtle'is.(:.°Tere".

PER/T 7. i5i1Mpft4:4313:10.(17Aeitt. 117.3eTr.iure 3
menina
AUXILIAR, 7gal-mem.
Jeocefelt.

Escriure a LA PUBLICITAT. B. T.

LLOGUERS

botica " " s'"'
MAGATZENI,l"lorar.
qu, p a mnt
ins'- de 3n re350P3 mes. Escriure a LA
PUBLICITAT. número 10.
es tiara
per
"W".
HABITACIO drrrnir.aCanee
Unotaller, número 39, primer, segona.

Orquestal Mentado* de Semilona. Any XIV. 15 Serle de Matinal Lip iria» Populars
Diumenges, 13 i 27 de gener;
10 i 24 de febrer i 9 de loare
de 1924, a les onze del metí

VENDES
n

PIAN ',

Abonament i programes

Magatzem de vendes de Chassaigne Freres, Claris, 43

REST URANTs

pati 8Iau

erenat, veritable ganga. Vi-

Ilarroel, 65, pret.. sereno.
Cliassaigne, d'oeasló. Carne,
número a, primer.

La

eagi
511511.
TAPISSOS °importan{
doeepariva.
ocia permanent de (modem • Volt. g rawats, (Wat/ralles. etc. Fallrleaeld de marea

5 moillureo.-110 compres (tense 1111114r
equesta esas. P. Nloottoleon. botara.
nnä/ gortoterrlsool
Plan chas:eme Teere'. erenet,
per 5 vendre. Carrer Cuivermial, 05. entresol.

DIVERSES

El saló mds higiönla de
Barcelona
Concert tarda ' in

CASA REfY
a In/Mulas. Circular,.
COPIES muelen. de t franeeti tTre.
anides blont-Sl& /8. Telefon 4523 A.

Grandiós èxit del
Jazz-band VILA

Consirueeld de tate
numero sT áena peces- Ros.

NAGNETOS.

Caletea)»

Carrer Blay,

04 41
arla. "
DR. mAsscrr, «g

Oren eompancla de sanada

Exiles de/ bonic sainet en
eine quadroa, original d'En
J. Ferniindez del Villar. maldiva delmealre J..querrero..
°ARDIDO TENORIO .
U les eleu, El pas de comedia . Miss' Mary . Merino.
Reposició de la famosa sarsuela en dos' actea, de Peso

einfamb11,10

iesERA
.E,
creruj.N
-critire a L.Zn P11.1113C5VT,

Espeeialttat en transe« Tenemos. grao-

Digne, diumenge, tarda i
nit, El prendo Nobel.

A‘to, dissabte, benefloi oe
Famosa) fitedlegO. Tarda. a
les cine. El. gradúa sainet
en un ' aet,e, de 'Sebastiä
Alonso i MirRoz Seca, música deis mestres 'Serrano i
•Pacheco,
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XOFER me
CiPS. sfre traumr ebt aht naeb's orleurtei7 en is
el volent. acreditada en diversos cornilcats, desfilla conoced& Esetiure a LA
PUBLICITAT, Manero 157.

Exoluelvament per ala socia
Avis.Les reclamacions refe-

Planee 'Cine

MI,
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amb obres de flamean, Con
perin le Granit. Ariesti. Kühnel, J. S. Bach, J. Ch. Bach i
Telemann.
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dlioiable, tarda t Hit, programes eolossols I extraordinaris.
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, 5 la formula
dama de II
comedia JavanInt de peloteo.

Nit, a les deu, popular:
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noves delegacions

(Instilució de Música Antiga)
de Munic, composada pels
eminente artistes
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.15551.

dissabte, tarda I

les delegacions: Pelayo,

(Patl Blau), i .'ragú. 279; ••
ha xos. (Catalunya Impe•
riel, 5. A.) Asiat s'obriran e
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Avui, dissabte, tarda, a les
cine, matinée popular:

1 S. f. Siiii% lb Pul!

dissable, , 29 de desearpresentació de la
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ORAN ARLO

Es despatca per a tests el«

teatros i patilla de futbol

Associacid Música Camera

einermalogrine; presentan() 5 une
parid; as la mes eran I moendientat obra d'arl, que ningti
.
denari de. veure.

Diumenge, larda i nit,
grandioses ' funciona, prenent-hi part l'eminent baix
raid ant
'paue Gatos.

TEATRE* POLIORAMA
CompanYla de Comban
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Aval,

LA COMEDIANTA
pele setas CrCtlilOrti amper
Momo' rimel 'Dorad

Pep Villas, Paust Coced,
Viotb •ie MIOICIOOPO, Josep
Taxis i Josep Perora.-

EXCLUSIVA DE REVENDA
S. A.

En

GRAN CINEMA DE SODA
Notables matet 'I. tris
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Avui, dissebte. tarda, grandiós vermut. Per única segada a preus populars. Extraordinaria repreirenbeió
de l'opereta en tres actea

Nil, reposició desfijada,
EL LEDO DE SAN PREVE
pele eselle geniale interprete

mig de la sala lti Imite utt Bao
tres a la tienda de retitn, xUrroß,
Intnyole i "manzanilla%

Saló Catakinri
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Emplees Francos. Delgado
Gran dorran y la o6mloo-

de Praga
A teoportants
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oso vitae
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Peine, diumenge, urdo, a les (lila1re: Me ilesa ea ale Rdeob 1 el. y
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bin e Veteo tul:
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Di« de desuere I le mor
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Teatre de 1'01-red Graciee
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C. SLAYIA

II. Reesnena -de Mire 1 millett
torleotoolodei de IMpeel“ reroaes
en dos actea 1 res (Mides
(Mitin d'os notel: itt.. la revista
341 un" tete Lta Offla foltINL•

Avut. dissabte, rda, a les
cine, Ultima repre afectó .de.I
magnifie espertael d'En Rossinyol
L'AUCA DEL NE R LITEVE
Pteu popular. Nit, 1 Programa
de gran broma. Ribeticiú de la
funció
EL VIUDO TRIST
ile autora manen un pero°,
natas, de Pira »lo. precedida
de la conferencia sobre el teatre ' del Nold, el tel Migdia i el
de dos Mes dedeu. pel popu.
lar Montero. -Peine, tarda, a
dos quarts de ¡mitre. El formidable espeetade

El Centre Excursionista "Rodam" ha organitzat per als dies 30
i j de desemb:e i t de gener, una
ex rsió a Sanies Creus i a les serres de Prades i Ahusara, sota el
se nt itinerari: Valls, Aiguamúrc Santes Creus, Alcover. Gorja
del Glor:et.., Sot del Drac, Mont- ermita ce TAbellera, Prades,
Mas de Barbera, Castell de Ciurana,
ave de la Febrt),, Altuusara, Vila.
plan i Reus.

EL CONCURS DEL TURO
Resultats dels partits dable:
Boter venc a Satrústegui per 6-2,
3-1, abandonat (criterium); Lobo a
Escayola. per 8-6. 4-6, 6-2 (ersterum): Meier a Olano, per 6- 0, 4-2
(handicap); Sindreu a Duralt, per
▪ 6-0, 6- 2 (C. Turó); Andreu a

lilt, • treS quarts de den, renales Inrosirvna: 1..1.14 mil Ni rallis:

•

'ermells: Larramendi-Bergunyó.
laus: Ferrer-Olamendi.

Celara

stmeelarras •

Telefon 350

laus: Rigau-Garcia.
egon partit, a les dotze.
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Hier 1 de ve», en cine emane.
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les det t de la Sil,. Dele >III 1194 4
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ta. st real* de 11.44110101GL
oambid, conegut volgiernatli
per "La Maravilla". Als poeireU
dora de holla seran
en tocar les dotze, entrada
'D'ay non. amb una ampolla de ,
"Manzanilla" "La Pastora".. Al

011101011..Närera
Te lerni Itit

Telefon 3,500 A. '4," 5 1 0 de
sfetier: Ele celebres»eneletairea
de la °medie Peangeo
•110111.1111111 »OH
et Jan Yema'.
-Divendres, 4: ' Phedre, 'obra
snestra de Revine, per Madelel-

Aval, dlesabte. Sardo, a dos duarte
,
do eme. 1 .
'
Entrida 1 Sula« LEA poned.
leyenda
O'.n Eelt Immens de la.

neta i Peralta'.

NERI
propvinent diunienge, a les non
sel rnati. tindran efecte en aquest
port les regates de skiffs i outriggers
a vuit remers, les quals, organitzades pel Reial Club Maritim de Barcelona, (oren suspeses el proppassat
diumenge per la marejada regnant.

,-

h. de, Metafre.,
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SO

'reitere ttetailä itottea

2-6, 6- 4. 71

partit serä reservat exclusivameut
als socis d'ambdó s cercles, no posanta la venda entrades per al públic.
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sa a Olano- FotarodueeeL Per 6 .2. 6-0.
a López,
o (C• Tigre -De
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s'apurarme, 1 surtieres creintquee Ope.
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Teatros Triomr 1 Marina
i Cinema Non

Can GULLERETEST

. As sai. II istable. Pamplines
borne de negocia, 01/111 del tandesti de Geraldlna,
earnent,
La siego de la Neu, i estrena
del tercer-de La dama de Mea.
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res, bisutería, etc., etc.
Els nostres impulsos de competincia ens
produeixen cada dia una sufra mis gran de
negocia, 1 a Pamema cooperem a Posa de balan que ha de menar-nos a una millar altuació

la

econianíca.
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Uralita.

SA MADRID, VALENCIA, SEVI-

S.

tYDA, SALAMANCA, BILBAO

Oficines centrals •

1644 A mg* :
tes

V

..,..aost-..tie.e.musiniM11111~~~~mamm

At'ER

.n4144;

13
.
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«datada. 1 fan devenir
emir la d'un latan es PO
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Rambla de UtiktnYIN 41
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PRODUCTES
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«tones nocturna, Merma Pe er"
das ~males), mamado mental, "en( a de

CORBATES, des de
0'95 pessetes
PIJAMES, des de
0 pessetes
CAMISES, des 1de
C=3, MITJONS,

Grapas potenciales del Dr. Seivrá

0'50 pessetes
IMPERMEABLES, des de

.1111111.11.1

"rus en les grane Co s natural. desidia.
gla da Francoli. • C ados i Droguaries

babeadas especialmente aloa agotados en la
juventud por toda dese de excesos (viejos sin
afros), y para conservar hasta la extrema vejez. sin-violentar el organismo, el vigor sexual, propio dala edad.
veas., s pta.. fuetea: Seyalg. Rambla de las
Florar. 14; Paromda vl. Prismas, 7 y priaeipait•
yarmaclas de Espada. Portugal y Aterlcao.

des de

0'50 pessetes
ELASTICS, des de
0'95 pessetes
C=D LLIGACAMES, des de

1,1
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:CALCAT:

. 13 • .higienicamb SOLA DE GOMA marca FORO, Box- ig
cali, tall angles, doble plantilla de cuiro

•
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1f" 15"'

Ptes. parelt

Tipos do luxe a proas beratleelins. Espardenyes amb so.
rso peseetes Piteen.

la de 9ouns, Mes Se
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Carrer ANSELM CLAVÉ, 9 (Final da 193 ~I)

•

•

tabula

carrer DormItorl Sant Franoede).
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LA DIRECCIO I
PROFESSORAT DEL,

GRANS

Magatzems i
Färca

•

MI LA RAROS PRIFERIDA
PILA REIR IER LLUIll CURTIR
CA POR-

TATIL

per a llagar al Clot (Sant Martí), ben situats de comunicacions,
es lloguen junts o per separat.—
}ta6 : carrer del Rec comptal, 6.

Manetes de pudres per a

elabd-

•
•

a
II
II

u
u

•

rar Esp oleta a IZO pies. defina

Pintonl Punge
Travessia de Sacalmort, so, 3.•
Ii11111111111111 GIRO

s. A

SaRCYLORa

MPANY

radicalmente con las

pessetes

a

• 14

Øo la

memoria, dolor de eabeaa, vdmlips, fa a .
eorporal, histerismo y trastornos ae,vioaø,,
de tau mujeres y toda! las manifestaciones de
la Neurastenia o agotamiento nervioso, por
crónicas y rebeldes que seta, se curan pronto y

4'95 pessetes

•

oirvuuss,

DEBILIDAD -qEXLIAL)

GORRES, des de
1'45 pessetes
BARRETS, des de

•

Establiments DALM A
PLUM e. L'INDUS

IMPOTENCIA

Generes de gran partida
•

E

RCELONA

e

-

•

•

é
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1
periors.
100,000 PANTALONS des de 7'95 pessetes. 11_
Regint els mateixos preus confeccionem to- •
ta mena de peces, tant d'Etiqueta cono d'Esport, Crunbra, Fantasia i Casa.
En /es diferentes secciona de la casa, com
eón Corbateria, Candseria, CaPellerla, Gnu- u
teria, Gèneres de Punt, Matadora,' Basteas
Paraignes, Bisuteria, Perfumerla 1 Carteres,
garantim sempre el preu més babe que el que
vengui més barat. La modicitat de preus no
ens priva d'obsequiar els nostres compradora
segons la importància de la compra, tenint a
aquest efeete un gran estoc de presenta: inäquines, d'afaitar, perfuma, bitlleters, carte-

•

e

DIPOSITS esta tipa, ene* cabido

a

25, 40, 50, 60 i 75 pessetes els mol superiora. 1
Tenim una partida d'ABRICS que liquidem a 15 pessetes; VESTITS i ABRICS per
confeccionar a mida des de quatre hores de •
termini, a 50, 75 i 100 pessetes els més su- :

a

14 1, 20 x 190 I 120 x 250 cenimetres.

,

TURBIA se a blindes d'ate de di

Els nostres VESTITS I ABRICS eón ebpía •
dels rnés dístingits modela de Paris i Loadres, 1 els oferim a preus tan modesta, que 1
sembla impossible, ~se que per aixb deixin •
la
de rivalitzar amb els dels sastres nada cars
u
i millors.
a
VESTITS I ABRICS confeccionats com els •
de mida tall anglès i teles de Gran Chic, a g

•

COBERti

MI A MI*

• Posseir una Ihnipara LOT significa dissi posar sempre i en tot !loe d'intensa llum
▪ eléctrica que res pot apagar-la.
taiseaaarcanamosawamialumeumaaamais

COL'LEGI IBERIC

arel a
2
3

41 5

1924 ItImmeat reIllgat amb tela

rica/tela

1.1T1

CENEN
noves
classes
de )
Anglès
France
Alemany
Principiants
i avançats.
Preus espedals per a
dues o mes
persones de la
mateixa familia i per als emple.ats d'hotels.
Traduccions.
PELAYO, se
Tea 3303. -Oficina de 8 matí a q nit

tome t'un&
ME 2 paseas
Dematiev-la per tot arree la eaea l'autor: Tapieeria. 4. Llibrerla
--- BARCELONA ---

Gran amertlt de ralos Ido tat el
que cal per celebrar la lit de
fi traer
GUINEA ESPANTOLA.
Placa de basta Asia, uta.

FONDA SIMON
MENJARS A LA CATALANA
ESPARTERIA,

12

Telefon. 1378 A.
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