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BARCELONA, DIVENDRES,

9 DE GENER DE 1925.

LI CONFERENCIA DE MINISTRES DE FINANCES
• ...1.41.-4111e-----

LA SEGONA SESSIO :: UNA REUNIO CURTA I UNES CONVERSES PARTICULARS LLARGUES ::EL TREBALL DELS PERITS INTERVINDRAN
ELS EE. UU. EN LES REPARACIONS?

d'un mutual acord.
Des del punt de mira ideal, i . abre tot des del pitnt de Mira
histe, rie, l'iberisme és una teoría que pot éssr fi:tan-HM defensada a la Ilum dels corrents del segle XIX. Quan Oliveira Martins sostenia que el nom Espanya és aplicable, adhuc modernament, a tota la península, no feia altra cosa sinó donar al mot
un sentit igual o quasi igual al que tenia en l'Edat antiga. Tothom sap que en temps dels romana Portugal fou la Hispània
lusitana dEsprés de pertanyer a la Hispània ulterior. k

L'enemie mal ame i la guarra
era M'aluna • I'an iniparlant era
almenvs ei [raid essonütnie con:
el fro.nt. mil.9ar. En el freid
econinnie la despean era (Tor,
i en el front militar la despesa

proca intenigeneia i
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Si de 'aspecte histón a ITIMic, trobarem que
tot essent el portugués i el castellà idiomes diferents, tenen una
considerable semblança i molts punts de contacte. Aquests dos
idiomes són Els que més s'assemblen dins el grup dels idiomes

novo-llatins.
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a política Full de dietari
:.LIGA REGIONALISTA
diumenw vincrit ir tortz.o.
n'entra! reglamentària
• : Regionahsta.
.
g reunió s'ha de troerdir
c la
càrrecs.
GOVERN I EL P. U. P.
' o, de la carta de Madrid del
Barcelona", d'ahir:
P,

anoche para Tetuan co
ae Andalucía cl ayudante
aeneral Hermosa, miembro

ae; I , .
a: la
an?

-.o

ad partido llamado de
rtriatica. Como todo el
la postrera evolución del
que la
político que con ánimo de
el poder a los actuales
.es había nacido, estaba deteeraue nadie queda asumir la
.lidad de lo que pudiera acon:eses. ia interpreta semejante viaje
Cflt a-mostración de que el Direchan abandona a este respecto toda
y resolución en manos del
Primo de Rivera."
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En Rara, en el dit praleg, es de.
rara partidari de suprimir en rla van t
nenas no catalans. En Rovira i
Vi ardi es iecanta a la seca supressia
ca rnakta almenys en restil elevat.
Nesaltres san, de la mateixa opin:6
aue En Rovira i
no esteta
en star-lo amb els nams catalms
Per sanes vivents. Ii valguetn donar
ja ¡arta d'un tractament, en el sitial
Can diriern En RUVIO (ami) En amb
reajúsculalb però' Verdagner, Mora941 1, Gis:nue ra, cm en franda diuen
kore l-Fatio, perO M.
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lógiques
A arapasit d'un pral e e d En Ruyra,
fe 'im i Virgili imita a pula, de
la partícula en davant els nonas
p ersona. Sabut as que en la
'ella paria& en no té cap força de
-. e/antera. as una mera marea de can(
t rata pe rsonal, i nasa davant tot nou
laaPi de persona. sia d lenta o de
sia nacional o estranger, s i ja
' a s'usa 1 anide, com succeeix en bar1
darant el, noms femen ,n5 j els
• m saulins començats en vocal.

visible novela?.
La composwia de la conferencia es notable. Ultra ela s e-

nyors Churchill i Clemente!,
ministres de Einanees
torra i ile prendran part
en la conferencia •I'lieunis. jui-

nl e r flìttlislis j ministre ilie Finanees de Delgica: Do Sbefani,
111111131 re de Finamies
els ministres de Romania, de
higoalavia i de Portugal i els
arnhaixadors deis Estala Units
a Londres, i del Japt3 a Paris,
en nom dels seus respeetius
països.
L'intetq,s maxim de la conferencia no esta, pas, perb. en el
seu ordro del dia pública sind
ea el que pol passar-hi entre
bastidors referent rl magne
problema deis ileu 1 í' ti teraliats. Aquest problema no té
encara en tu i una re g niució definitiva i ls una de les /menasraciona nb, a angunioses de la
política z»undial.
Veus aqui
unes guantes xifres;
Els Estala Unds són creditors a conseqüinicia de la guerra, de los segarlas quandiats:
De .4.277 milions de dblare
de la Gran Bretanya.
De 2.977 milions de dalars

de Frenen.
De 1.618 nülions de dables

De 349 milicias de dòlars de
Bélgica.
e 187 milions de t'otees de

Rüssia.
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que ha tenido a su car-

ian de los trabajos de or-

ces-belga-anglès) d'ocupació,
etcétera. Entre les segones hi
ha les deapeses de l'emprèstit
Da wes. La conferéncia lindrä
un interés perque hi haurit una
corla quantitat de substancia a

repartir, la qua] cosa es d'una

1 si passem a l'aspecte geogràfic, ens trobarem amb la insuficiencia de les anomenades fronteros naturals. Al contrari,
es un fet evident el de la unitat geogràfica de la península ibérica, sobre tot vista damunt del mapa. Aquesta península, en
forma de pell de bou estesa, segons la famosa comparació antiga, forma un tot, geogràficament.
Remarquem tot això per mostrar que la teoria iberista és
una cosa defensable. Hom podrà combatre-la per raons diverses,
que ara no hem d'examinar; però és evident que els seus defenno sostenen una teoria arbitraria i fantàstica.
sors
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La conferéneia die ministres
de Finalices deis països aliats
que estä a punt d'obrir-se a Paria, es tina conferència per pasaar comides. L'ordre del dia de
la con ferairia ds molt pie. En
primer lloo es tracia de fixar
la prolHO'HO Ile les (11191P.S de
repartiment del que ha martini/.
a primera anuatlital pla
Dawes, En se un !loe s'hauran
de iimluir il'aquesta :cifra les
deslieses que ocasiona el compliment del Trartat per un cante i la realitzacid pla Dances
per un altre. Entre les Printeres de, peses hi ha les de la comieeió de emdrol du parma_
ment, les deis extereits Uran-
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De sil milicias de tudars de
eco. ot äquia.
De 26 niilion d &itere de
lugnslävia.
De 25 milions de dòlars de
JI 'o
.)r5 Ei miliuns de dblars de
Per les maleixes mono, Angialeera ia II . ' libra de les se-

güents quarilitats.
De 557 inilirms de Bistres esterlines de França.
De t'In milions de Ristres eslerlines tErtitlia.
De 561 italiana rIs s !liares ear
terlines
flüssia.
De 94 ritilions de Iliures eslerlines de Bélgica.
De 22 milinns de Mitres ester] i n es de higoalavia.
Do oc 110 l l j iiti5 esterlinea ti, Pdrtitgal. (lo it(w ) aflia. de Gr;• eia i laHr, EStalS.
Si el leetor se serveis 'tener
un cap d'ull a aque ates aures.

tantea, que Id ha un país que As
el reedito' . tiniversal: els'Estats
t mis: que lii ha un país. Angla 1 err t, . quo la aproximarla/wad la matrixa :cifra i le eredos que de denlas; que tras els
till PPS4 paisos dome n xifres fanlastiques. Roas pot dir sense
exagerad.; que la iminenaa Atajarla de pulsos rifad .; es D'obren

rn la impoesibilitat, no sois de
pagar el sen denle, si ii de pagar els interre ssos narinals (raques, denle, . Horn paf vence
confirma' ara davaid traques-

tes xifres, quo d a /la pan ençà
ha liagul namas nn país a
Europa. Anglaterra, qua lis porlat les seves l'inauers d'una manera seriosa..1nglaterra ha pre-

ferit passar per una erisi in-

dustrial i pP1' 1111a P PiSj de Me amamaria, i saheetot t i a pede_
ehirr~ik.-e*iter...~.iiii;•«::i
n•••n•,ob I
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Darles Soldevila

ril carre gar Ilargament els bupostns Miaus que ronforinar-ar
Ii

tenir

una moneda

IIPp eP(' inda

110iX n 11 .- se apedrear die? desordre financier. No es púllria pRS
flir el n'alele ni fle
d'Italia. Es por alai) que iresdefrene j de la lira
rss esslisish's'a tima rosa iflppria.

s'arralar del

se ti
*que han, d e late-bina Pis
denles inIrraliala amb FermioLa supressió de en en resta elevat
enfortiria En eorn a mor de la cate.
goria ile dan. scnyer, etc.: En masculi
tindria Itavors, sense dable possible,
mateixa force que te Na femerd i N'
coma als dos generes.
P. Fabra

inia interior d'aqueets dos paisor.

El que acabrnt Wescriure no
prejulja par ta -julicia o la
nioralifat que comporto el pro-

blema dels (lentes interaliat...
En primer lino. hi ha un amih i e anntrasentil: Alemanya té
avui, malgrat haver perdut la

guerra una eronninia més clara i mes sanejada que molla
Pais sos concedas. 1ter ultra
pase, des del punt, de vista de
la moral absoluta, el problema
lis antipatie. Els t'Onda donaren
a la guerra i e l que tingueren.

era de sang. Que té mes valor?
No sún, almenvs, aquestes despeses eompenSiddes?
El contrasentit que nolavern
primer ds el que ha creat la politica que intente fer dependre
e'ls,leutes de les reparacions.
Mussolini ala aferrat en agitesla politice. El pensament deis
honies que feren el Tractat
l*ersalles era naturalment, de
carregar sobre Alemanya els
denles interaliats o alnuenys de
entine aquests i lentes de les ganaileies terrilarials o econönngura que
*fraetat adscrivi
Falsos vencedars. Alema-

nya 'savia d'ésser, en tul mol. el
t'oidor universal. La fallida
temporal da TIPS1 deutor ha fel
fallir, temporalment almonva,
Cl s parsos i r esperasen C obrar rrAleinanya per pagar el
que tienen. La rolitIPXie ', de re-

paracions i Menea s'estableix,
d o nes, a travas d'aquest raonament.
l,t pul ii ira g le la ro/ i teraba entre drittes i reaaraoions, que
han IIP t' OMS:11 Ja rrita:a i a Italia
molla Mames d'Est al hanria
lat prissible ni slagués pogut
ealablir una politico eonmna a
tala ela dautors. Aquesta politira s'imposa% a perqué el falliment trAlentargva interessava a
tois. Aixi i tot, no ha pas estat poseible actuar-la. Anglaterra, 'matad consolidat ci seu
(Malo atol i fas Estats Units ha
ereat un preeN1 nt 1 fue nbligarit
els all res deutocs a resoldre
individnaltnent el seu deute.
Consolidadone individurele

SP
II prenit/iilus pOSI PriorIIIPIlt rn lun ansideiliteia
sa; /TI • fir:10111, tic pioca /Ilesos,

la consolidació del deute poloIi aa.
iiianerit que, més aviat
mt més tard
els Estats Units
lenen la iniciativa , alei eom
li e Anglatorra p o r als seus deutors - PIS pitist's que 1 enen
denle de guerra leturan t le negoriar runb el set! n rediter. 111 n1)grat que la guerra la
feren
'lila cont abla i Maser
trilineia de eang humana es-

senda!.
A Paria. en el curs d'aquesta
ronferencia de ministres de Finalices, es parlera ofiriosament
le denles interaliats. Els pelaos
(bedeles iniraran de salvar el
que melran, negoeiant ti n ier_
I

tnini llarg i un interes
me ró aixt i tot la reperettssM
les diferents economies

a

duela será considerable. No

slia d ()Millar, pera, que no (11,;
pus probable que s'aprofit in ola
Menee per enfosquir eneara
mes la situarió més aviat por
brillatil del !m'in.
J. P.
•

LA SEGONA SESSIÓ
París, 8.-Aquesta tarda, a les cinc,
ha comeneat la segolia sessia ele la
conferencia interaliada de ministres
de ',Manees.
La sessió ha durat poca estulta.
Sha repartit als delegats l'infOrine

redacuu pels pedts.
Eins dilluns que ve no" tornará a
reunir-se en sessia, la Conferencia,
iii entrestant els delegats de les diverse, nacions es dedicaran a cansaar impressions-Radio.
l'anís, 8.-E1 Comité de Perits eXaillillarJi les olesertacians de les pote cic, srinteres 1:nUtat que no han
pres part en els treballs preliminars.
Els senyors Itrat alio i Tituleacu
havien protestat. en la sessia plenäria de la Conferencia, cunda la part
de l'informe deis perits en la qual
Co recomana a la Conferbucia el
sostruirnent del percentatge de Vil
nur cela concedit per l'Acord d'Spa
Romania.
Els delegara Inititnics han accep_
tat, en principi, el dret d'America de
henrliciar - ,e amb els 'hura/menta alemanys en concepte de reparacions.
Els representaras americans consenten a prcrrogar a vint•i-quatre
anys eh termini de dotae que en princi pi tenia previst per al reemborsament de les seres despeses d'ocupa-

d&

Sembla que el percentatge de 52

cent sobre els pagaments alemanys que es reconeix a França, no
per

scrä modificad-Hayas.

ELS ACORDS DE LA CONFE-

RENCIA
La conferencia interaliada de
ministres de Finalices, a proposta siel senyor Clementell, ha
acorde' que per a les qüestions
sobre tea gneis no sita arFatal a un aeur4.1 uniunme 'en les
seesions preparatbries, els delegats de les potencies interessades facin lot el que puguin
per aconseguir una solludió
transaceional.
Redacta despres el comité de

peros un non informe, que so-

nielra a l'aprovacai de la conferimei,'u. la setinatia pròxima.
Les potencies que no estiguin

representados al comité de perita. sometran a aquest les observacions que tingueren per
convements, sobre qüestions
que els afeetin (Tuna directament.

Eta delegats de la conferencia tindran per confidencial
l'informe del e...111U de perits,
fins que s'Inigi arrihat a record eomplet i definitiu sobre
toles les qüestions a que es re-

fereix el dit informe.
I.a próxima sessiö plenaria
cnniemara sìifllllniM. Densa mateix el senyor Clemente], el senyor Churchill i el senyor 1 lieuniaa com e :u:aran de discutir diverses Mira:liana, entre altres la
que P S refereix a la prioritat de
DislIgica sobre els pagaments
alemanys.
Mes leed, els ministres de
Finances francés i belga s'ocuparan, rimb ei sets cottega Ran b. tir la qüestiia dr, Itt reeuperack', deis pagaments atrassats
i de Fajust de les despeses d'ocupac ió .-liavas.
UNA CONVERSA ENTRE

CHURCHILL 1 CLEMENTEL
Paras, 8.-alr, Vainston Churchill
ha conferenciar aquest mati ami)
al. Clernentel durant mas d'una hora
i mitja. Acompanyava el ministre
britanic Mr. Philipps Letthress, perit de la tresoreria anglesa.
Les delegacions belga, italiana i
japonesa es remaran ibans de la
sessió de les la.-Havas.
LES DESPESES D'OCUPACIO
Paris, 8.-Mentre els perits eatudien la qüestió de la prioritat belga,
els ministres aliats de Finances han
estudiat els problemes de la liquidada comptabilitaacla de la Ruhr, la
camptitacio de les despeses d'ocupacia de la Ruhr i la participada dels
americana estenent a un termini de
trenta quatre anys el reemhorsament
per Noulamérica de les seves despeses d'ocupaciaa-Radio.
UN PROJECTE
LTSCALONAMENT DEL CREDIT AMERICA
París, 8.-Sembla que hi ha el projecte d'escalonar el pagament del
cradit nordamerica de aao.000,000 de
dalars en un termita mes Ilarg. cancedint als Estats Units un benefici
del tres per ceta sobre el cinc per
cela clac pertany a Bélgica.
Ele; representants bel rica han probeatas enargicarrent contra aquesta

proposició.-Radio.
1..1 PitEMSA 1 LA PRIMERA
SESSIO
Paria, 8.-Els diaria (minenlen amplainent la primera sessiO de la conferencia de ministres de Einances interaliats.
"1,e Pelif .1,iurnal" dill que el
senyor Churehin no va fer cap
nbieeeití de prineipi contra el
"inemoranditin" del senvor Clemente! tramas als Estat's Units,
i que el ministre anglés cons i
pot ésser pres cona a-dera(pi
base tl una possible discussió.
Els dos ministres creuen que
fiara prematura una eonferenda
pes l emitas.
l'arranjament
total (lela dettles procedente de

la guerra.
Franca, no obstant, tractarä
aqueata qiieetiti en converses
separades amb cada una de les
potencies
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interessade s.

En it qu s I assumpte, Anglale p ra s'inspirara. segons sentada, on la nota die Balfour del
primer n'agosl de 1922, mentre
que rratii,m voldria que el punt
ele \asta fos segons la nora de
Curzon de 1'1 I ifagosl de 1923.
Diversos diaris relacionen
aquesta qiiestid. igual que la (le
Earranjament de lee diferencies
angiositnimiranes, a la (oncesrió a Anglaterra, per part dele
Estals Unils, d'un orielit en :sr
destinat a igualar el canvi (lela
dos plastas,
malgrat Palea

de la 'hura, es encara favorable
a Nord-América.
"Le Matin" din que el sonyor
Clemente? reconegué com equitatiu el sentiment britättic re-

-
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, LA ITALIA

Eren iberistes els vells federals, í ho eren també
•
P eninsular.
unitaris. Es clar que la fórmula d'unió ibérica
era diferent per als unitaris i per als federals. Els federals, que
volien constituir dins Espanya tretze o catorze Estats regiocalo, creiEn que Portugal havia d'ésser un Estat regional més
de la Federació ibérica. Els republicans unitaris, tot combatent
el federalisme espanyol, és a dir, la divisió d'Espanya en Estats
autónoms units federativamint, acceptaven que Portugal fos
un Estat amplament autònom dins la unió ibérica. Cal afegir
que fora del camp republicii hi ha hagut tumbé a Espanya
eombrcsos partidaris de l'iberisme, els uns preconitzadors del
procediment imperialista, i els nitres prccenitzadors d'una recíels republicans

A

.

.n . 1 ,

.

LA POST-GUERRA

PANAL 1 EL FEDERALISME
El partit republich espanyol és tradicionalment iberista, és
s dir. partidari de la unió ibérica, de la formació d'un Estat

10 CENTIMS.

I,

FEIXISTA

lo! i el lerrg repule !os mohos
pelen 011 mailed mira el Goiero
hub

Roma, 8. - Els periòdics publiquen un extens manifest de
roposició, en el qual es condemna la política de força i repressió del Govern.
Al manifest es diu que cap
complicaoiri amenaea al país,
que cap atemplat ha estat
mis contra iles Ibis exiatents.
La premsa rroposicia ha combatut lealment i basat lee say as arusacions en documents'
autentics.
Al manifest es reprotxa finalment nl Govern que hagi interromput les revelacions, prohibint la llibertat de premsa.
El document acaba dient que
unes eleccions noves no serien
prou per resoldre la crisi. Rasas.

Més diaris recollits :: Centres clausurats
Agitació
a tota la Península
lían estat segrestats de nou
l'"Avanti". la "Giustfcia".
nitä" i "Battaglie Sindiali",
Mita. A llama han esta' sogreatals el Monda". la "N'oca . Republicana" i el "Popote". A
'Fries l o ha 'sIal recollit el setmanari democratie la "Provincia". havent - se fet nombrosos
eseoreollaments al domicili dele
represenfants del movitnent deis
cernhatents. A Verona ha estat
recollit el "Corriere del Mattimi". popular. i el selmanari
"Verona del Popalie", socialista, havent-se fet visites d'inspecció en una sola nit a més de
quaranta domiailis obrara.. A
Aneona s'han tancat per ordre
governativa eils verdes i societats oposicionisfes i dissolt els
agrupaments repuNicans„ havent estat detinguts alguns eintaila-ris. A Bergarno han esfal.
registrarles en gran escala les

cases deis opoeirionietes més
assenyalats i rerollit p11 bullleti
demn e ratic el -Dovere.". A Cremo/in han estat registrats més
(le ring:santa domicilis de pe_
Mies notabies i arr:, siats guatee subversius. A Pondova ha
esta l clausurat el centro republica. S o zrrs'nts eis diaris de
Eoposiria i prohibit el segell
de la Unió sindical.
A Grosaela ha esta? registrada la redoeció del seimattari
reoublicit "Etruria Nuova": a
Palermo. I-Ora": a Géneva. el
"Piceole": a Monza. la "Brianza lavoratrice", etc., ele. A
Eremita /te estat bastnnejat un
ex-conthatent perindista .peas

impeemta del e elmanari católis el a mal ia", äevastant-la. A
Napols un escamo), de tres cents
feixistes han tingn.t una topa.
da amb la fora púbaica, asaallant algunos redaccio.ns i destruint-ne. A Alexandria han estat bastonejats sis sotaalistes
unitaris. A Dergamo bah estat
colpejals alguns repub:i,eans,
feixistes dissidents i
havent sortit a llur defensa,
a ton de campana. els populars,
A Vicenza un

grup important

de feixistes ha saquejat lea redaccions de dos periòdics dissidents.
A Venécia, un gn tp de feixis,
tes manifestants han fet de les
seves. cantant el Ginvenezza.
A Floréncia s'ha procedit
nornbrosos escorcolls. A Triestre han aparegut uns cartellets.
penjats pela arbres, i fanala.
amb una Ilege.nda que deia:.
"La ma coratjosa que säpiga.
d'escanyar (aci el neom d'un
feixista,;, inscrit al fercisme
assassi, venjaret totes les mares del món".
Es impossible donar compte
detallat de les manifestacions,
detencions i atemptats que assenyala ha premsa
EL "NUOVO PAESE" NOVAMENT RECOLLIT
Roma, 8 - Aquest mata la policia
sha incautar de redició del "Nuovo
Paessc".-Hayas.
FEIXISTES LESIONATS
Roma, 8. - La premsa feixista assenyala diverses agresions contra eta
militants feixistes a Venecia, Milà i
Alessandria. Ferrara i Carrara.-HaVaS.
Roma, 8. - Comuniquen de Perusa
que un comunista ha ¡cris a punyala
un feixista.-Havas.
-des
UN CORRESPONSAL AMERICA
QUE ESTAVA DETINGUT
Roma, 8. - Ha estar alliberat el
corresponsal de la "Chicaga Tribune",
per melaacia de rambaixador dels Estats Unas.-Havas.
IN CAP MASO, ALLIBERAT
Roma. 8. - Comuniquen de
Perusa que ha estat posat en
!liberta l el senyor Bellueci un
dels principals caps de la mesoneria el qua l hada estat detineut..-Havas.
REGISTRES PER ToT ARREU
Nàpols. 8. - La peineta ha
practioat uns 300 registres al;
domicilis dels militants coraunistes i sorialistes.-Havas.
-o-

"carnises negres".
A Bolbnia 1.500 feixistes. al
so trulla handa. formnts militarment han reecerregut. naone-tat gran eridbria. els carrada
i un arel. ire'lls ha assaltat

Roma. 8. - El - Messaggro"
diu que a Perusa continuon els
registres als domicilie' lela militants de les oposicions.--Havas.

claman( atie Eranaa frei a An-

La no evacuació de Colonia

glalerra itumitals pagaments fets
als Estats
A propbsit de la divergienda
anglo-americana. sembla que
s'esta vies d'arrenjament.
consistent a allargar el nombro
d'anualitats del pagament del
deule que primerament altavia
final en di-lee i ara es D'arfa (le
fersha en vint-t-eine o trenta.-

llaves.
LES EN fil EVISTES
PARTICULARS

Paris, 8.-Les converses partieulars entre els caps de les diferenta delegacions en la ronferéncia finandera interatiada,
han oontinuat aquest mati.

El Govern alemany protesta
enèrgicament i demana
detalls
Berlín, 8. - La resposta
manya protestant contra la prolongació de troeupació de la zo-

na de Colinda. dentaria ttls
aliats que li proporcionin vhpidament detalla sobre les pretoses infraccions alemanyes per
Part tlel Reich. i afegeix

que el

El ministre rillismula francés
sha entrevistat amb Churehill,

Govorn aleman y donaré tarnbé
detalle interesiants.-Ilavas.
Berlin, 8. - La resposta a

tractant de la qiioatie4 dala &ates de guerra interaliats.
Després Mr Churchill
entrovistat amb el delegat nord-

prolongneió de trocupació de la
zona de Colimia representa un
greuge a la bona voluntat del
poble alemany, greuge que me-

amierica.

Es diu que, en principi. s'lla

arriba/ a un compromis respecte a la partieipaeió de NordAmériert en les reparations.
En rompies de dolar anualitats. (da 250 milinns de Retara
serien pagata en un termini de

anys, inrloent-hi la peticid
americana de reparacions, 350
tui i liOnS I le
ELS EE. UU.
NO ES CONVOCARA. PER ARA,
EL C. DE CONSOLIDACIO DE
DEUTES

Washington, 8.- El

ministre del
Tresor comunica que no es convocarä, per ara, el C. de Consolidació
de rientes per examinar les suggestions de Clementet-Havas.

LES CAMBRES DE' COMER°
FRANCESES I ELS DEUTES
INTERALIATS

Londres, 8. - Les Cambres
de comerç han decidit ajudar
Gas ern per a la olució do la
qüestiö dels denles interaliats.
-Hayas.

la nota aliada declara que la

reiz una enérgica protesta. llevas.

La protesta alemanya no
modifica la qüestió
Londres, 8.-Una nota de l'Agén.
cia Renter din:
La resposta alemanya a la nota
collectiva deis aliar, sobre el desarmainent, no afecta de cap de les
maneres a la situació.
En els centres ben informar; hom
crea que aquesta resposta no pot
donar lloc a eomentaris.
El que ara cal és esperar l'informe definitiu de la Comissió de Control, i no hl ha montas per esperar
res de nou abans que les autoritata
alindes militars coneguin exactament
les 'airea, les quals també han estat

reclaniades pel Gocen alemany.
Hom creu que una nova nota serà
Iliurada a Berlín-Hayas.

7,917-71er..
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CASETA BARCELONINA
Ansanci Chueca Gurmendia, de 19 E. Campo, E. Store, J. (Miré, J. Ventuyo, Provenea, 150, al cementiri tosa i els segiients treballs literaria:
Nou. A les dotes.
"Marian Fortuny", per Kimct; "A
Josep Mayolas Torrejon, de set
propéisit d'una critica", "Volem un
NOTA NECROLOGICA
mesos, Constitució, 52, al cementiri pintor de la ciutat", per Jordi Pallares; "Roses i espines", per M. del
JULITA DAUNAS I DALMAU de Les Corto. A les tres.
M. Cardona Riera, de 86 anys, Carme Nicolau: "Dables", per J. P.
Aquest mati, a les deu , es farà el Rambla de Sant Josep. 12. al canten"Jacint Olive", "Brull". "Doménec
trist acte de donar cristiana sepulCarles". "Jnaquim Mir", per Pere de
tiri ole I.cs Corto. A le tres,
tura al cadäver de la senyora Julita
Antònia Llopis Sánchez, de 37 l'Hostal: "Critica musical", per Era
Damas i Dalmau, vídua d'Emili anys. Parlament. ;O, al ecinentiri de Remn11; "Fragmente", de Kayam. NoCros.
ticiari.
Les Corts. A les quatre.
La mort d'aquesta venerable dama
Josep Mas Cosera, crit meses,
ha causar forra imprassió entre les
Bar' .\1:Micta. 45 , al ermenttri Nou.
seres nombroses relacions, car amb
Gregori Lajustfcia Aznar, de 55
les seves virtuts slavia captat el { anys. Ronda de Sant in, al cer a.
respecte i la simpatia de teto el, que mentir: Nos. A les guante.
rhavien tractada.
Dolors Fernández Navarra, de 34
L'enterramcnt será. ben aegur, anys, Moles, 14, al cementiri Nou. A
d'aparells destinets a REIS
una veritable manifestació de dol, les guarra.
I rebuts amb retard.
provant a la familia cont ha eatat
Marina Niiiiez Rodríguez, de do
. sentida la dissort que l'afligeix.
anys. Coeli°. 321. al remen:ni de
Rebin el iill de la finada i els alLcs Corts. .1 les dues.
g{liaferfHidefirgel,11i13
tres parcela el nostre mes sentir
Un nonat baró. I d v:a Real Oriol.
condol.
5. .% les ates.
FRANCESC ALVAREZ I
Visitació Camarasa Calatayud, de
Havent de celebrar aviat la seca reMONTANER
29 anys. Hospital U a ri t im, al cc- glamentin-ii Junta general ordimiria la
De deu a dotze d'avui, a l'esgle- mentiri Non. A les dues.
Societat Vegetariana Naturista de CaCatarina Florit Palmé, de qo anys, talanya recorda als serio senynrs sosia parroquial de Santa Anua, es
Miaja de Sant Pare. 30, al cementiri cis que cada divendres, de nou a deu
diraa misses en suiragi de l'anima
de Les Ccrts. A lea dues.
del senyor Francesa Alvarez i Monde la nit, al scu estatac social, trobaFUNERALS
taner, que morí el dia 24 del passat
ran raanits alguno elemento de junta
Pra
tde
Pahissa.
Mori
Jo
i
Anna
desembre.
disposats a .informarlos a propòsit de
el
dia
3o
de
novembre.
Avui,
de
deu
l'estat actual de rentitat.
El sentiment que causa la seca
dotze. mis sea a la Catedral.
mort es palesara novament avui,
-Francesc
Alvarez
Montaner.
MoRESTAURANT ROYAL
ami., morir; d'aquests pietosos artes.
Soló
de
Te
desembre.
Avui,
de
el
dia
24
de
pi
Reiteren] a radulorida familia del
cada dia té dansant de 5 a doe
den a dotze. misses a Santa Anna.
final l'expressiO del costee cotilla
parla de 8, 1 dinar a l'amar!,
Teodor Soria Rodríguez. Morí el
ANNA JO I PRAT
. aria, do 9 a ti.
dia 31 de desembre. Avui. de den
Aquest mati, de den a dotze , a la
a dotze. IlliSSeS als Carmelites,
A Caries de la Cortina Ginés, funCatedral, es diran misses per a Ir. Joan Duran España. Morí el dia cionari municipal i de la Cooperativa
Oms repós de l'anima de la senyora
24 de desembre. Avui, a dos quarts
de periodistas, li agafi un fort atac.
Anna Jo i Prat, esposa de Jaulita
d'onze. a la ConcepciO.
Pabissa, que iinä el dia 3 0 de noManuel Gramunt Viñas. Morí el
.............0~m-........9
vembre darrer.
dia 22 de desembre. Avui, a dos
Els pietosos acres d'avui seran
No «Jerg a sorprender
quarts d'onze, a la Casa de Cari! 1 con pomposos
per a la familia la prova de rom
tat.
i., NOMBRES
compartir el seta dolor.
Martí Cabús Estape.r. Iforí el dia
EXTRANJEROS
Lebin els seus adolorits vidu i 5 del corren!. Avsi, a dos quarts
para 45Io
t'Ala i ala abres parents i molt esde deu. a Sant Pera. Ir Masnou.
cobrar trae cero.
aecialtnent el nostre estima: amic el
Josep Cases i Aviñó. Morí el dia
Loe Water-rloseta de
compositor Jautne Pahissa, fill de 14
mas dtiradOn n higiene.
21 de desembre. Avui. a les den, a
finada, rexprossiU del castre send e gurmi tia a bsol 11 la.
Sant Cugat.
que n o ,- Cuarteen, son
ANIVERSARIS
de PabricaciOn 1:./i.abola
JOAN DURAN I ESPAÑA
Iluxe u d., los no ,nManuel Tallado i Falcón i Franbrea ... "MUSITAS.
A dos (marta d'onza d'avui, a cisca Vicente Gonzidez. Moriren,
6 9 1.113A" Y en bare:glésia parroquial de la Pudo- respectivament, els dies 2 de gene:ilan de santo en
todas les ',Mininhh.
sima Concepció, se celebraran funede 1924 i 29 d setembre de 1920.
lee eas0s det re MO
rala per al repòs de l'anima del se- At• ui, a les dati, a la Concepció.
en 1.Spenn•
nyor Joan Duran i España, que fiPere Casas Bertran. Moni el dia
Barcelona
na el dia 24 de desetrbre darret.
Fabricante: F. Safigrá Pr/a3 o, 11
9 de ganar de 1924. Avui, de deu a
La pietosa cerimònia será la redos quarts d'una, misses a Potronovació de la demootració de senti- pela.
ment que s'exterioritzi el dia
Tujaill a un Ira/lisia en marxa,
l'enterrament.
ACCIDENT DEI. TREBALL
Francesc Serra l'onellos. de triaEn aquests moments dolamos,
A tres quarts d'onza ilel mati
r:iota sis any s , es preolui una ferida
preguem a l'afligida familia del fi- fou auxiliat a la Casa de Socors de contusa a la regin frontal-parietal i
nar que vulgui acceptar la reitera- Sant Gervasi Joan Plana Nieto, ole contusions a la regid sacro equerra
vint-i-cinc anys, emplear ole la lisia
cid del nostre condol.
telefintica urbana, el m'al presentava
oALEFACCIO IDEAL
ENTE,RRAMENTS ?ER A AVUI commocions visceral, cerebral i abdominal
i
erosions
ah
nas
,
de
pronòstic
I.of•
MATI
gres, causades per barer caigut de
Valencia, 348. Tel. 747, 9. P.
Dolors Coll Bondad, de 73 anys, dalt d'un pal fent una installaciú. Pas----Rrossend Nobas. 33. al cementiri de
a l'Hospital Giste.
i
11:
Mir, a la /lautbla de (*Maltona
Saar Andreu. A les deu.
1opmen
uro
automnbil i irr trainnia.
Manuel Camines, de r7 anys, Enforea fet malbe.
tarea, 122, al cementiri Nou. A les
klItli - frpeitern - R/119figrii L'automObil queda
Verl.
DOS SERVEIS DE LA POLICIA
Rosa L'auge' Penco, de 73 anys,
El senyor Lomrins Vila s ald ArtipliKa Orfila, 17, al cernentiri de Sant
Plaça de Santa Anna, núm. 7
gas va relee últimament uns alli/I111119
Andreu. A les nou.
1,5o0 peotetes, seta amenaMagi Bou, de 38 anys, Rocafort,
Trehallant de instar, Francesa Orea ite mort. La p o liCia. luivent-se por.
157, al cerneatiri de Sant Gervasi. tiz Garcia, de trenta guatee anys,
sal a l'aguan, va detenir ah:r un oulicausé ferides a la nra esquerra, de
A les onza.
Jeme que es presenta despatx del
Jailita Daumas, de 4 anys, Ram- pronóstic reservar.
senyerr Vilasah', a cnbrar l'esmmtada
bla de Catalunya, 7, al cementiri
quantitat. quia segons deia una mi s sicatarros, carensts, bronqulut
Nun. A les des.
T O S Irlo, : l oe,. es el/arriza t'id- va. si no pagara 5 lacte implieava la
Angel Lunós, de 79 anys, Villa- Carnet° .mb tEllatr Gomenol CLIMENT.
pena capdal per a ell. Es tracia d'un
rroel, 68, al cementiri Nou, A les
Un carro atropellé a Alai>: Mas Vi- tal Francesc Catala Ulula fill de Vadt u.
Esteve Surja, de 5 8 anys, Ronda la. de 49 anys. Li causà contusions i lencia. el qual darrerament liada estat
pees governativament. que desde Sant Pan, 4, al cementiri Nota escoriacions al peu i estudia drets, de
eo:tela:a el text de la carta i *que ha hi
prothistic reservar.
A les onza.
hacia fet trametre un dese:mea:ir a
Elena Portius, de 75 anys, Corts
restacin de Franca anda proinesa ole
JOIES, VE141TABLE OCASIO
Catalanes, 587, al cementiri Nou. A
I obJeotes imita de totes cias- cobrar cinc pessetes si commlia fideldos quarts de deu.
ment l'encàrrec. Passa a la preso'''.
te!. Preu fix. Tallero, núm. 41.
Josep M. Soriano, de ro mesos,
L'altre servei de la policia és
Pique, 33, al cementiri Nou. •
ver recuperar un anell tIc senynra,
"NOU AMBI ENT "
Antoni Isern, de 59 anys, Casa
Ha sortit número 6 de la revis. valorar en cinc mil pesseres, que hade Caritat, al cementiri Nou. A les ta d'art "Nou Amb:cnt", derlicant bo- via estat sostret el dia abans de casa
vuit.
na 1)3.1 del seu continktit a honorar la del senyor Joaquim Ponce de León,
TARDA
memória del notable pintor català Ma- carrer de Mallorca, 303.
Francesc Franqueo Revira, de 51 rian Fortuny.
Les reetrques de la policia drmaren
anys, Hospital CIMic, al cementiri
Conté nombroses reproduccions d'o- per re s ultar la detenció d'Emir. Al).ou. A les tres.
bres de Fortuny, Carleo, A. Sisquella. cayna Pcdraza, de setze anys, i emSama, d'avui: Santo Julia, Vidal,
Fortunat, Segon i Feliu, mirtirs.
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!AVES RELIGIOSES
Quaranta hores. - A la paria',
quia de Nostra Dona de la Maree,
Flores d'exposició: De les vuit del
t'ami a les Sis de la tarda.
Maria. - Iniarge del PuCurt
rissim Cor de Maria, a Sant Just.
Adoracia UoCIUTIla. - Avino
del Sagrat Cor de ,le , ús. Torn del
11. Salvador d'Horra ta Fesglesia
parroquia' de Santa Maria de Jesús, de Gràcia).
Vetlles en Sufragi de les animes
dolo Sants
tlel PUrgalori. Angels i Sant Vicents de Patri, a la
capella de Escorial.
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DEI. BISBAT
S'Ira reunit aquest Palau Episcopal el Tribunal de Sinode per a
1
nlinisla renovad° de LliC éneics
tcrials.
Ullan Constituit l'arcadia traquea-

ra Catedral, tloctor Eil Jamba Brugueras; el rector Sant Gervaai,
1.1ic. En 1.1:M; Xiró, i el catedadit:
d'aquest Setniitari doctor Est eve
at:megal.
El di a2t del Correllt
llama
are,
iniosió a la parro:imita del Cm
t r,aquesta eiutat; a arree dels 1'1'.
Vrancese de P. Lloredo i Francese
ole P. lattaguer, S. J.
Ja han comeneat les obres
n
esper a la con struecid de la ova
la barriada de
glesia parroo,nial
Juncosa (parro‘ninia dr
onlmellt,
D'UNA MiSS.A NOVA A
SARRIA
El dia 21 del corrent hi
:tova, a la parrätinta
seva
Sant Vicents de Sarria, el novell
prevere mossen Joan Rebull i Lluis.
Sarrianenc, dirigit
set/
inearre tnosaen .angcla Obiuls, in-

tcrpreta, amb justesa i bon gust. la
missa gregoriana "Fons Bonitatis-.
acompanyat del cor d'infants que diDigue el sermó rtIOSSiM Pere Sola ,
amb aquella miel° apoStälica quo

el caracteritza.
La solenuntat, abbriament litnrgica. impressiona eta cors dels bono
sarrianencs. Er, 1.1tus Guarro i
Tétrico de Guarro. padrins del nou celebrant, el senyor
rector i mossen Joan Rebull, han
relato innombrables felicitacions pe!
bell red:sir:1dd de la pietosa solcranitat.
APOSTOLAT DE MISSIONS I
EXERCICIS I OBRES
AUXILIARS
Continua obcrta tots els dimiteiumes. d'onza a una. i els dijous.
quatre a sis de la tarda, i per cert
molt visitada, Texposició d'ornamenta i objectes propis del culta diorganitzada per rObra del Culta" al Eornent de Pietat Catalana.
La multitud i varietat d'ornaments
i obres-tes presentats bona mostra
de l'incremant :me ha ores aquesta
Obra, estesa ja a malles poblacions
dr Cataluitya i glir talltS bous auxilio ba de prestar a les esgldsics pobrea de lea vuit dióceais que constiturixen la provincia eclesiastica
tarraconense. EN també molt viaitat al mateix casal l'artistic "pesse1,ce ... °breare de malt inerescudes
lloances per al seu autor, que ho
es En Nrez Moya, celebrar organista i compositor; talment cl
aja a'es acreditar d'eoxccl1
Mista, car ha sabut oferit a res.
pactado:- amb una senzillesa admirable. la visió magnifica dels llocs
mes interassants de la Terra Santa
i les dolcissimes escenas de la coca
de Betlem i l'Aparicid de l'Angel
alo Pastora.
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*De> PALL MALL CINEMA +*."
LA MORAL 1 EL CINEMA
▪
-

tent en els nostres esperits, si
"Holtsvood—deia una regada
senyor — deu esser un niu
en vol e m dir relaxació; però cal
tenir present que no hi ha hadeseanclols."
gut t e mps qual els satis
En expressar el senyor
contemporanis no s'hagin queiaquest formidable judici...
relaxaciii.
leaL pensàvem tot segun en xat. traquesta mielan una
maneque
cretx cada di u d
un altre sençor que deia que
ra
vertiginosa
i
que
encara
ens
'per ferse amb !la Tima Ruttiin
deu haver de portar la ear- permet de respectar pare i mere i comp!ir atith el 5 nitros matera plena".
narnents selli, P que per nra
parque alguna regada els
vegi el dia que aixü hagi d'afi1aris han panal Waleetin rseäncabar.
M, ja la vida d'Hollywood ha
El que hi ha, As que. corn op.
uedat escandalosa per tota
..
pro,
mur.p
i no hi ha termini que li
fui caducar la patent d'immo- mistes cii miau( a la tenral„als
negocis i a l'ag.rimilh;ra. I per
,alitat que li ha estat concedida. I d'aqut s'ha vingut a &- compensar-ho rarre g u e m la culpa del nostrn priss!misme al
luir que si els artistes de cinema portaren una vida immo- progres. i aixi tole els avenços
en aquest tant han ile portar la
ral, el cinema harta d'esser
corresponent tara. Ara Pi cimera!. i ja que el cinema era
nema és ninnnoral; mea t ar d ho
immoral calla que els que en
sera la radictelefonia, i h e el
imen tue fossin tambe.
no sa
"malt jon ea "
sen diu. u n
com el fonògraf, pel ridicul.
priora que encara continua ha.
Horn anal dient t ot el que hem
yent-n' hi a desgrat de totes les
dit moguts per una simple eng.
mesures preses.
gestió: hem vis! en una fotoCom. però, que anem a trae. grafia publicada poi "Mundo
larde la moral, caldrà que ens
Grafico”, Douglas Fairbanks,
posem seriosos.
alnry Pieleford i tole una munió
Un autor ha dit que la quan- d'aristérrates espanyols en ves.
titat de mal es constant en el
tit de bany simple i coneis—en
meni en el transcurs del IPmti.5.
maillot. I hem vist que de toles
autors
s'han
encarregat
ialtres
les senyores, la me.s tapada, ¡'údedemostrar_ho. Nosaltres. per
nica tapada, era Mary Pielzford.
per
no
haver
ésser
menys
i
no
Potser no calia que ens hi capde demostrar el contrari, cosa fiquessim tant; pers ja hem dit
sempre possible, 51 be llarga, que el ine s innocent deis espanha acceptarem. Ara ta, , eiés
tarles de la naturalesa era susren que la població del món ceptible de suggerir el mes
aumenta constnntment des
avorrit dele crirns—o dels ardels nostres primers pares, hern
d'admetre que la quanlitat
P. do F.
males, cada any que pesca, mes
d'arribar
temps
repartida. i ha
en q0, quan per persona toqui
menys de mitja mala acció,
"EL FILL DE FLANDES"
menys de mig mal pensarnent i
menys de mitja mala puente,
ni una paraula mis, el mal
e'haurii acabat. ja que ni el unaJackie Coogan, després del seu
trimmi mes ben avingut no
viatge per Europa, alta posat decipodrä revirar-lo.
didament de moda i les seres pelpera tot això eón anfiefpalíenles ne succeeixen 313 nostres eiinns. carn dina U. G. Wells.
nemes. Ara. darrerarnent, está obreEl mal, ara con ara hi és, i senint un gran èxit als cinceles Pathe
gane severes opinions s'Im rei Reina Victòria la darrcra producfugia a la pantalla, on es veció del "Noi" titulada "El fill de
permanent.
nut en liquidacid
.1gandes".
iI rreiern nosaltres que això
Jackie Coogan elia V15t darrera-sigui ben tui cert. El cinema,
ment posat a la llista de les quatre
con totes les alares manifestapersonalitats més conegudes als Escions artificials o humanes, i
tate Units que, segons un diari ameera ;eles leS manifestacions de nia, són el president Conlidge,
la naturalesa. es capaç de sugHenry Ford, Jackic Coogan i Charerir idees. que poden ésser bolot.
nos e dolentes. El criminal que
en la pantalla mata una multi.1•1•••nn •n
lud d'actors innocents ì simpapot suggerir tan reprohaPER BEN POCA COSA
. iies procediments corn la conemplació de qualsevol especia.
:e de la naturalesa, una ventaca, posen, per cas , que fa catire
Ja fa algun temps, una temporada,
:so 'eran d'una teillada, o be
perque era l'estiu passat. Joh
" -'a d'un penya-segat, d'un
bert passava el din en una platja amb
alguna arnic5, i havent anal a ruedan
a de-la mar salada.
Val a dir que quan la grana.
tornara a reuuir-se al grup que conl'esperit. qual- versara darnunt la sorra, guau notä
ciacid d'idees pot desque mancava un dele assistents.
1 a finreves, rhor—01/ Ca Jim—preguntà.
o lak.• la simple i nits
—No li agradara el mein vestit
sc:bany—explicà malhumorada una de
les xicotes,—i .5e n'ha anat furiee.
La relaxacid dels costurns
—Ja es enfadar-se per ben poca
q ue algunes vegades veiem en el
cosa!—contesta Gilbert.
enema la portem nosaltres la-

C ARLETS (monologant). — E a pares no poden fer tot, si; tu, no
JICSI
aje, no pugis alta; i ells pugen per tot arreu i fan teta la broma!
Dib. de Celli, en "Tire Hunterist"
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L'èxit de

INTERVIU INTERESSANT

Prince-Rigadin-Salnstiä, tres en un,
a les tenles i a la pantalla

La diferimcia entre el teatro el cinema : L'"humour"
Lis primera; filme sis próxima Rime "Feu-me oir
el que us sombii"
Per fez nra bon gall trufat. i
a aquest personatge perqué encara no ha caigut en l'oblit dels malagralts i dele ind gestats, per ter
un bon gall trufat no es necessita ni
• gall ni trufes—segons la Ciencia
i culinaria mes moderna.
El que cal és un bon cuiner.
roban -nos nosalm res, en aquest
moment i d'una manera purament ac, cidental, privats d'aquesta valuosa
! primera materia, ens permetran els
nostres cliente que els presentem un
gall, potser no tan bo, pera amb
l'ocasió Rigadin.
Continuament cl que els tomistes,
amb tan bon encert com admirable
perspicacia, en ditten un • simil. afegirern que, ei hom vol.meniar tranquillament el gall no vegi gaire per
la cuina, i als nostres lectors els
recomanarem que no mirin massa
com és afilar un interviú si rolen llegir-lo i pair-lce
Repetir-a, perb, que en aquest el
gall hi é 9, í és de confiança.
El trobem a l'Hotel d'Espanya. Es
una veritable casualltat: passàvem
per allá decidits, ja que talen presea. quan en ésser a la cambra ens
sembla nUmero 158, ens trobem amb
una reunió de persones que s'anaven convertint en personatges. Una
d'elles, més persona encara que personatge, vigilava la transformació
en veure'ns entrar exclama tot seguit:
—Té, vostè. que podría ésser re-

dactor de LA PUBLICITAT,
mamaria de fer un interviu.
—De segur—li responem—que vós
sou el senyor Prince.
1 oblidapt la nostra primitiva
idea (que encara no hem pogut a
llores d'ara recordar quina era, potser fer precisament aquest interviu), ens decidirern a complaure el
senyor Prince, és a dir, a destorbar-lo de les seres múltiples preocupacions i totes elles, de moment,
còmiques.
—Espereu un moment, que tot segua acabo.
Es una saleta d'hotel, freda a la
vista, encara que no al tacte, es
imanen a la llum del dia els inca
plents personatges de "Les deux
maris de madame". L'escena es trágica, i una senyora, que fa de criada, escolta darrera una porta invisible la conversa dels senyors,
quelcc,m compromesa. Aixei, al final, li representa el astig merescut (plan tot s'arranja per als altres (cal, dones, no escoltar dartena les portes, sobre tot quan san invisibles).
El senyor Prince entra en escena i, nosaltres no rhaviem vist encara al Romea; recordem tot scguit
els passats cliumeriges— i tan pussaus—de la nostra tendra i blincadissa adolescéncia.
Tot continua igual. Un petit gens,
el de donar la nu, el reproducia
exacte com... tatue anys enrera.

UN PETIT V1ATGER EX r RAORDINARI
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(Continuació del "Diari de Jackie Coogan a través (l'Europa")

La travessia del Canal : E caracier francès
de l'Amba xada americana
Deixarent la setmana passada "el
Noi" sortint de Londres per dirigirse en la sera creuada cap a Paris. El tornen/ a trobar cami de
Dover per embarcar-se.
En el seu estil clan i concis, sempre infantil, ens explica arel les seves impressions a través niel Canal
de la ?.%1 anega i les seves humoristiques observncions sobre el senyor
que no sla marejat uta+. La sera
manera (l'ésser, de noi de la seva
edat, normal, periectament normal,
continua afirmant-se en la rebuda
que li fa París. El molesta que el
besin, perque troba que aix() és per
a les utoies Tots hem trobat el mateix quan el nostre temías era el seu.
Una de les cose s , pere, Inés notables,
es la naturalitat anula la qual passa
a parlar dele retrate dele grane homes, a la colleixenea que fa arnb
Cesar, nun gos guenyo que troba a
l'arnbaixada deis Estats Units. No
anticiperu, però, i dzixem que parli
qui ha de parlar.
"Després de sortir de Londres
aliaren) tres llores en tren abans
d'arribar a Dover, on anàvem a
prendre el vapor de Calais.
Tothom al tren parlan-a del temps
i tots dejen que esperaren que al
Canal no lii hauria mala mar. Un
borne digné que un altre cop que
havia creuat cl Canal la mar era tan
dolenta i la boira tan espessa que
es perileren durant cinc liores i tothom a bord es pensava que nc, arraiarien mai mes a terra.
La ineva institutriu en/ digné que
la raci, que al Canal sempre hl llagues
mala mar era que la mar del Nord i
Meca Atläntic s'ajumen en ell,
pera Mr. Dreyfus, el director del
Savoy Hotel de Londres, que
nia ami) nosaltres, digné que no ens
preocupéssim i ens afirma que mai
no s'havia marejat en la travessia.
Quan arribaron a Dover anàrem
a bord del vapor i l'aigua era terriblement moguda. Tothorn corria sobre coberta, pera, la mazna i el papà
i jo baixarem pel lunch tan acial con'
el vaixell soda El menjador era
buit. La mar era tan alta que tothom s'havia enfilat darnunt lince cadires i l'aigua escombrava la coberta i el vaixell es movia, talment
com el meu barquet quan el poso a
la banyera i jo faig unes grans onades. Era una broma i tothom entre
els nostres estava be, excepte
Dreyfus, el qui ens Irania dit que mai
rio s'havia marejat, pera que ara ho
estava terriblement.
Arribàrem a Calais en el set'
temps i ens trobärem a França. Totes les coses em sernblaven tan diferents de com eren a Anglaterra i
estävem mes que a quatre horco

de Londres,
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El tren de Paris arriba a la Gare
I
1 du Nord trestació del Nord) prop
! de les cinc i Ini havia centenars de
nois i noies i homes i dones i quan
5aig sortir del tren tots cridaven
"le gosse". "le gosse", que vol dir
"l'he Kicl a en angles. Els gendarmes, que van vestits cont soldats, podien dificilment aguantar la multitud
que es precipitava sobee el nostre autombbil. El poble francés es molt di1 ferent de l'anglès i molt més afeetuas, i tots els honres volien besarme, exactament com ho feien les senyores.
Aixe semblava una manera de broma i jo preferia donar encaixades,
perque besar és cosa per a les cojeo
i no per als nois.
El nostre hotel era el Crillon. Durant la gran guerra rnolts oíicials
americans s'estrujaren en el!. Té
escales de marbre i cortines de veIlut vermell i formoses decoracions,
tal com un palau. La mera cambra
mirava a la plaça de la Concendia
i (les de la me y a finestra (podia veure
l'Agull: de Cleopatra i la Torre
Eifel i jo volia pujar a la torre tot
seguit, però al papá no li va agradar
la idea, especialment de nit.
La primera cosa que vàrem fer el
mati sestient fon anar a veme !fr.
Herrich, l'arnhaixador america, per4 no hi era i vaig signar el Ilihre
de damunt el pupitre, merqué sabes
que In liarla anat.
El seu secretad m'ensenyà l'edifici i vaig veme un retrat de George
'Washington i retrate (le tote els bornes famosos que han estat ambaixadors d'América a l'anea. Després vaig techar Cesar i vaig estar
content d'haver anat a l'ambaiXada.
César era veritablement borne. Ha
estat al despatx dc :sir. Herrick
molt de temps i tothom l'estima, i värem ésser gratis amics tot
seguit. César és un gran bula
terrier amb un ull verniellas i l'altre marró i no hi ven gaire amb
l'ull y erma, però es un bon goa.
i.l'agrarlasia de vigilar com movia
alegremetit la seva cita tallada amb
una taca marró al damunt; Quan em
vaig aixecar per anar-rne'n, Cesar
volia venir ami, tutu, perii el papá
digne que ja mine prou gossos a
casa, perquè Olga, un dels meus
gestos policies, acabava justament
de tenir deu cadells.
Després d'haver deixat César!
Aixe, es l'itnic que li interessa de la
representada del seu pais a Franca.
La setmana que ve continuarem
el diari. El Noi assisteix a una sessió
de cinema i fa un judici sobre els
diferents actors que veo a la- pantalla.

Creiem trobar-nos a les fosques, pera el senyor Prince parla, i el so
una mica nasal de la sena veu ens
torna a la llum.
La cosa acaba, naturalment, amb
una reconciliada general, i el senyor Prince, acornpanyat d'una senyora rk bells brava, ens precedeix
a la sera cambra, la clau de la qual
és quelcom fonedissa.
Una cambra d'hote l , com moltes
cambrcs d'hotel. El lector ha viatjat.
Damunt el Hit, pells d'animal,
vcstits ute senyora. Dues cadires
damunt la taula, un plat d'interrogants.
En prenern, delicadament, un i l'oferim al eenyor Prinee, el qual ens
diu:
*
—Suposo que, si ha vist el nostre
representant, el senyor Redmeyer,
je li halla ensenyat unes dades biogrifiques molt intcressants.
Aleshores recordem.
Eiectivenient; el senyor Redrneyer, que es dibuixaat, i parla l'anales, es francas i a mes a més parla tan be el català com nosaltres,
si nosaltres hi sabesaim posar un
petit accent rinolaringóleg.
Aleshores recordem, perfectament, ja que ho tcmirn apuntat en
un papel., que el senyor ' Prince no
és el senyor Prince, ni el senyor Rigardin, ni el scnyor Salustiä. El senyor Prince és el senyor Charles
Petitdemange, fill de Maisons-Laffite (Sena), on (tasque en el si de la
familia d'un gran industrial, peroldent de la Cambra Sindical de Dibuixants de robes, el qual criä el seu
fill i en iC1.1 1111 notable dibuixant
d'estampats, con' ell mateix, amb
la intenció que acabes ocupant la
mateixa presidencia.
Peró Charles no pensara pas igual
que el seu pare, i d'amagat es presentä al Conservatori de París, on
amb el pseudönirn de Seigneur (senyor) es féu admetre a la cátedra
del senyor Worms. Aleshores començà a treballar a la "Bodiniere" i al "Tréicau de Tabarin - , on
cridà l'atenció de la critica i particularment de Catulle .Mendès.
Havent guanyat l'any 1898 el primer premi del Conservatori, passà
a l'"Odean" i al cap de quatre anys,
al "Varietés". en treballa m4 anys
seguits, catrenant tots els éxits
riure d'aquell temps: "Le petit
Faust", "Le vieux rnarcheur",
"Education de Prince", "La reine",
etcétera, etcètera., dele autors de
mes fama, coscar traduides imites
de les obres al catalä—traduides i
adaptades al Parallel.
Dit aixà, que podria enser molt
Més llarg, oferim un nou interrogant al senyor Prince i, com que
nosaltres i el nostre públic sora cinematografies, del cinema ens posem a parlar.
‘"a començar, ens diu, a treballar
pel cinema perque Fuerte DecourceIle, l'autor del fames drama "Les
deux gosses", que era aleshores
president d'una societat cinematográfica titulada "Societe des autcurs
et gens de lerutes", la S. A, G. L.,
en relació amb la casa Pathe, Ii Inc
proposä, signant un contracta per
impressionar un film . cada setmana.
Aixia comeneft l'any taoa, arnb
"Un senyor que segueix les dones",
i dura dos anys. Es clar que els
films eren curte, pena ei, ells inventä un truc que de s prés ha estat
aprofitat a América, el de representar dos papers alhora en una mateixa escena, la qual zosa representa
tres papers.

a id el tilo per km
La mda Miceo ?reglo
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Moltes de nosaltres creiem
que l'artista de Hollywood era
una mena de maniquí que canviava de vestit cada mitja hora.
Ara per llevar-se, mes tard un
altre per passejar, i quan es decidia finalment a anar a l'estudi einetnalografic en el qual [rebanara, començava un nou canvi d'indumentària que no enba y a un cop acabat el treball
fins que havia apagat el llum
ja

mig adormida.

Però no; no és aixf, i es una
alegria per a nosaltres de saber
que les que ens detecten les
tardes d'hivern en la foscor ci.
nernalografica—com diria qualsevol cronista de societat eón
dones naturals, i el treball que
fan és un treball tan natural
cono un altre, i que moltes Ve«
gades comencen el dia—i en dir
el dia volern dir el madi—en-lb
un vestit i !l'acaben amb el mateix—i cd dir acabar el dia ro.
lem dir aqui acabar la tarda, i
tot per esperar l'hora que el director podre necessitar-les per
filmar una escen,a—una simple
escena. Aixi, Dana Rano es passä tot un dia, des de les nou del
matt al final de la tarda en que

—Cal que Ii digui—ens diu—que
els meus films, més en gran a causa dels 'unjann i del progrés, han
estat tots aprofitats pes actors cómics americano, els quals jo aprecio
molt, especialtnent per Charlot, que
és el millar de tots.
—I com km que pensä anar
les taules a la pantalla?
—Vaig cena; la idea de transformar el film cómic, representat ales- 'a
llores per Max Linder, i que no era a
mes que uni sentit de pallassades
mis o menys acrobáriques, jo, senyor (diu ami> la seva sontrisa inenarrable), no he estat mai acróbata, per donar-1i un argument. Així
es que, després dels rilms d'argument curt, pera efectiu, deguts a mi
mateix o als meus amics de la societat, vaig decidir portar a la pantalla comédies d'exit, C0111 "Les
sorpreses del divorci a, de Bisson, .
i "Els trenca milions del gladiador",
de Labiche, i dcspres "Madame et
son filleul" i "Chouquette et son
as", de la qual fati treta la emeguda opereta "L'As"
—Si, i el daza café concest.
I li preguntem, quina diferencia
trobeu entre les taules i la pantalla?
— El gest ha d'ésser mes intens en
el cinema; s'ha de fer mes acurat,
ja que no solament ha d'ajudar el
llenguatge, sitió que ha d'ésser per
ell sol tot cl Ilenguatge. Ultra això,
cal curar molt més l'expressió de la
cara, i sobre tot, de la mirada, ja
que amb els ulls cal expressar tots
els cstats d'ànim,
I Prince ene presenta un catàleg de mitades per a tots els gustos,
pera) serien cap intenciO.
—Ah, i de 1-hurnour - , que ine'n
diu?
—L'"humour" és el contrast ente
el que es diu i el to i lt fesomia amb
que es diu, Aixa, produir .a més
força cómica, la frase ho ac, dientla amb una cala ben seriosa. Hi ha
un actor que en aix6 s el primer:
Max Dearly; mai no in,. Je, tu canvi, ric en escena, i da meus ceetes
els aconsegueixo amb Ci joc lisiocoi/tic i el to de la ven. t , huluour
és el que en dio.au en francas "blaguer a froid"; és a dir, Ice broma
striosatnent.
- I el ['Ala:, na es troba a mancute quan es trabada davant rob-

jectiu:

"LA CARAVANA
DE L'OREGON"
El dia mr, a la tarda, s'estrenará al
Coliseum aquesta producció, titulada
en anglès "The Covered Wagon",
Es el viatge formidable dels primers
pobladers del Far West, que en caravanes Ilarguissimes In emigraren.
Era un homenatge merescut, mie
no podia mancar de retre la indústria cinematográfica, i retre'l
amb tot esplendor Les n11/5 penalitats que hagueren de NC11Ce: els
valerosos emigranta, les terribles
Iluites amb els eletnents i amb
indis hi san pintades ute ma matra
pel talent de Jamts Cruze. uI ii ni.
provinents de is territori > D11 1.70n 1‘ n viure col-laboren en
aquest film, en ei qual la part no•
seHesca, dama gran intensaat aent i mental, és pomada per J. Warren
Kerrigan, e:1 el paper de Bill Borra
non i Lois Wilson en el de afolla,flgate.
Durant la projecció, l'orquestra
del

—Naturalment, encara que de pi:blic sempre ha, perque ho san
els operadors i els que assisteixen
(Segucix a la p.lg. 4.)

fou cridada, vestida amb la
lette" que reproduim. Menya
mall que és un vestit que pot
esser portal tot el dia, i que no
té res que cansi la vista. Ds
tela creuada n'uf, amb les mi.
negues obertes adornades amb
gafó blau i botons' de plata, deixen pascar una sotarnanega
d'organdi crem, que és al color
que serveix per adornar la res.
ta del vestit, que no necessita
mes explicacions. Bebé Daniels,

Ds,:na Kane, en "Mies Barba-Bla:ü!'
amb aquest vestit esta interpretant , amb Marta aladison, una

pellicula titulada "Barba-Blava".
• *•
La moda dele cabells llargs
del davant cutis per darrera,
inventada i llançada per Alleen
Pringle, i de la qual ja hem parcomença d'estendre's. De
moment ja ha fet una altra
adepta, que nosaltres sapiguem,
i és segur que alguna en tindrä

d'ignbrada. Després d'un dinar,
quan Florence Vidor, prou co.
neguda, es queixava del pes dele
secta formosos tirabuixons i
que a mes a flléSIi feien e:I cap
excessivamer51 gros per portar,
els capells actuals, Aileen Prin.
gle Ii ensenya com ho hacia fet
ella; queda tant conveneuda
que, passant tot seguit a la cam.
bra de "toilette", :tuteen Pringle devengue perruquer, i
un moment Florence 'idar pe.
dé ésser. tan per comoditat com
per la foro persuasiva de la
irreparable, un nou propagandista de la nava moda. Do nto.
ment, de totes manetes, evita el
mal de cap que li feien quasi
tots etls capells, i com que no
hi ha indicis que aquests s'agrandeixin, la comodilat podrä

esser duradora. Els capells, cont
heni dit, continuen petits, i per
i ami) la condicid que les
ales siguin igualment petites ja
que sense no es porten ja, rte.
repten totes les combinacions.
Naturalment que les accepta
d'una manera passiva, i moneo
regados han de patir, els po-

bres, qui sap lo.
Hope Alnelalr

Coliseum interpretara una meto-

dia, adaptada per lacte Rieseiaeld,
conegut ja per la sincronització dels

"Deu manaments",

EL DIRECTOR (molt enfadat).—Vostè ho fa mala tot, miss Fel.
val, Vostè ho fa malbal Per l'amor de Déu, no me'l deapentinil
Dib. de Ridgeteell cta "The litonorisd,

•
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PUBLICITAT de la seva vida i, cont si ens hagués
sentit pensar, ens diu:
—No sé si concix la me ya anécdota del cigar.
. —No; conec la del cambrer
din cisc.

Prince Htgadtn...
(Continuació)

la presa de vistes, perZ, es treballa molt mes tranquil, car es pot
süspendre el treball en tot rnoment,
i repetir-lo si no ha anat be.
Naturalment que les satisfaccions
que produeixen Texit no hl sán, i
després, en veure projectada la .pcllicula,mo itiha agrada: nial, a que
aleshores se m'acuden les correccions, ja impossibles, El públic, però, rin milpee als mateixos indrets,
pot ice notar que el d'aquí ha rigut exactament del mateix que riu
el de París i coposo que del mateix
rima el de 'Madrid, on al:ir= en
sortir de Barcelona.
En canvi, hom no pot assenyalar
mai Findret on riurà la gent abans
d'estrenar l'obra. Això es sempre
tusa incógnita, i no 1/i val l'experiencia.
Li preguntem aleshores pel cinema americà i ens l'alaba molt, sobre
tot pels mitjans de qué disposa, ja
que, en quant a arguments, cls nos. tres no han d'envejar res. Ara que,
coincidint la puja del cinema d'Amèrica amb un moment de crisi del
francés, Franca es veié envalda de
films que els antericans podien dotar a més bon pren, perquè

—Ah, si! dones potser no concix
la de Napole6?
—Quina es?
—Un dia, al principi de la guerra,
filmàvem al bosc de Vil/ten/tes,
prop d'un fort, una m'Alienta titulada "Rigardin Napoleém" i jo ens
passejava vestit amb l'uniforme del
"petit caporal" quan, de sobte, sorti del fort un coronel. En veure'm
cregué, segurament, en una aparicié, perque ern saludà antb gran
Jo, autematicament,
P9XINIA ME NT

La Itth d florar
t." epoca: "El repte d'Helena"
2.° época: "La destrucció de Troia"

vaig tornar el salut. Fins després no
cmii vaig adorar de l'efecte que li
Itavia produje la nieva presencia..
L'honse se n'an:i preocupadissim i
fregant-se els u 1
..1questa es l'anécdota de Napoleé,
corresponent al nostre interviu.
Anent a acomiadar-nos, inri) recordem qee cal fer-li l,u pregunta de
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r9
:

4

PROXINIANIENT

La lifla d'Heme!'
r." epoca: "El rapte d'Helena"
2.° epoca: "La destrucció de Troja"
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vía cobert a América les despeare
de producciä.
—Hem llegit—li diem--que tornaren al cinema.
—Sí, contesta; tinc un contracte
reib une nora casa francesa, els
films Aubert, però no sé quan corle/sean:u ni amb quina obra. Cal
esperar, afegeix, que la renaixença
rme es rota en el film francés ara
cantinuarà per bon cerní.
—I deis actors americans?
—Charlot és el millor; Douglas,
també.
Buster Keaton?
—No n'he vist Mes que un film,
pub el Irobo massa t2:tric.
Recordem, en aqucst moment,
ole no li hect demanat cap ancdota
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Qui es que no ha llegit la "'liada" d'Homer? Anavem a dir ningú,
però rus repensen' i dit em molts.
Es per això que donaren' una idea
de l'argument d'aquest poema tnagne
que la Emelka Film Internaci6nal
mojel:tara aviat a la nostra ciutat.
Priam, venerable rei de Troja, 'hura el sen fill París a un pastor
perque el sacrifiqui, ja que l'ha ofert
a la dea protectora de la ciutat perque salvi aquesta de la destrucció
medita per l'oracle. El pastor es
compadeix de París i aquest, vestit
de pastor, es jutge cutre les deesses
J u no, hlinerva i Venus, a la qual
adjudica la poma de la disc,-dia.
Tornas a 'Freía, París es trames
a Grecia zu fer sacrificis a la deessa,
i allí rapta Helena, reina d'Esparta,
el qual rapte es origen del pOen11,
de la guerra i de la deatrucció de
Trola. Comença aleshores la guerra, que dura deu anys, durant els
quals els dens ti/ten-celen per icialment en e/s combats, fina que Ulises,
l'astut rei d'Itaca, imagina un truc
formidable. Fa construir un cavall
fusta tan gran que </nitre el ventre
hi cap un tros d'exercit, i, un cop
amagats eis soldats , s'embarquen les
trepes. deixant el cavall com a record de la in/potencia grega.
Els habitants de Troia surten i
per celebrar la vict,',ria entren el cavall dintre les muralles. Però ve la
nit i el que es pot suposar. I Troia
sucumbeix.
Aquest argument, relatat en forma
tan contera, tan râpida, i fina tan
poc respectuosa, és l'argument de la
pellicula, la prova de la qual es feo
ami, general adrniració no fa pas
molt.
Te efectes de rnolta grandiesitat;
les esculca tenen la solemnitat re-

La Nada dlomer
t.' epoca: "El rapte d'Helena"
2." época: "La destrucció de Troja"

querida i cl dratnat'.aine lii é5 rnolt
acurat. El filos mlii dividit en dues
jornades. i FadaptaciA del poema fou
feta per Fescriptor alemany Hans
Esser i pesada en escena pel director Manfred Noa, Edy Darclea encarna el pape,- d'Helena, s'este,
nauit molt aviat als eisernes
i Reina Victòria,
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NITA NALDI AMB
RUDOLF VALENTINO
Nita Naldi está treballant ara en
filos amb Rudolf Valentino. FI
primer èxit d'aquesta actriu :mil) el
seis actual "partenaire" fou en "Sang
i sorra", de Blanco 11,Afiez. Tansk:
té un paper en "El dimoni sant" i
ara representa Innic paper femení
d'alguna importancia en "Les flamea
del desig".

Una senyora, en sortir d'un cinema, deia al seu mara:
—Ja cal que zzileill de prensa a
casa, Harr'; ara cm recordo que he
deixat ences el fogé, de gas i tinc
por que no s'hagi cremat alguna
cosa.
—Si és per això, no et preocupis;
menys nsal que jo m'he descuidat
oberta l'aixeta del bany.

"DE DONA A DONA"
Les Seleccions Capitolio han adquirit aquesta nova pellicula, de la
qual tant es parlé a Amèrica i a
Anglaterra quan l'estrena. La pellicula es basa en una novena de l'escriptor Michael Mm,rsosi, i la protagonista es Betty Compson.
L'assumpte, interessantissiin,
estas presentat amb gran luxe i no
cal sisé citar el som de Betty
el paper de Deloryse per imaginzir
mil sera la interpretaciA.

DEL CAL
Shirley
come Faltre dia:

—diu Leatrice Joy.— La celeb
és una cosa fútil; el meu Unic
res per la vida esté ara coticen
en la mera l'aleta.
Aimi es el que ha dit Leatrice
en aeunciar que es volia retirar
la pantalla. Eins ' ara les nenes
Hollywood esdevenien petites star
ara comencen d'apagar les gran',
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PROXiMANIENT

LEATRICE JOY TROBA
MES INTERESSANT
ESSER MARE

EL MENYS
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u.' epoca: "El rapte d'Helena
2' epoca: "La destrucció de Trola,

—He miras dc trobar, la felicitat
en la fama i ne he he aconseguit
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PROXIMANIENT

L' obra mestra de l'insigne
escriptor Michael Morton
titulada

tre'7,4

n

—Ja sabem—li diem—que no ha
vist encara res de la nostra ciutat;
aixi, dones, podem preguntar-li amb
tota tranquillitai:
—Que li sembla Barcelona?
—No he passat, en efecte, per mes
carrers que els dels voltants (Sant
Pan, Mendizabal i Hospital), Alai,
dones, pot dir que Barcelona cm
sctsbla una gran ciutat, inolt bonica i un!) tant de moviment com Paris. Dissabte cree que podré pascejar una estona. 1 —pregunta alesllores ell—què en dines els diaris
de la funció d'ahir al Romea?
—Si li digues que els he llegit
mentiria; però tots ells en parlen
molt be; tot seguit que arribi a la
redacció \T'Iré si l'he enganyat.
Ens acomiadern; aniablement ens
autoritza per fer-li dir el Cine be cus
sembli. Agraim l'amabilitat i guardem Fautoritzack,, coto or co pols,
intacta, a la disposició dels bons
mies i deis bons periodis,les.
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u." 'época: "EI rapte d'Helena"
e.' época: "La dea tzucció de Troja"

"LA ILIADA"
A LA PANTALLA

celona?"

Angel Ferran
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EE,TTY COMPSON
ti

Recordeu la petita Maria Osborne? Dones ha crescut mole i ara
treballa en un film titulat "Perdoni".
A Hollywood hi ha forces "petites estrelles" femenines, Virginia Lee
Corbin, Mary Me Allister, TIselosa
Salter i la petita Miss Osborne, que
ara han passat a la categoría d'in-

la genial estrella americana ha Doset en la
la interpretació d'aquesta cinta tote la seva
itnima d'artista i de dona
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gloriós dels primers pobladors del Oest americà
Cruze Estrelles: J Warten Kerrigan, Lois Wilson, Eriiest Torreo.ce i Tuly Marshall

Dedicada al record
Dire cc i 6: James
/4111-3ica expresament adapatada

e

9
Ifeelefeeereee4+eti

per

HUC RIESENFIELD.

>>›,e; .ieftee.44.4+.÷Ce+eefee+..

14444444444-94 flielt444.5f4+M-t-Re-9.4-34-14114i«44414444444-944444444.4.

1

Programa Vilaseca i Ledesma, S. A. J

(4.444,44444;feee4‹,4,.9eemfr.:--,,,,,A>mee:tevoiei.etee44444444444+44.6.
4

:

u

ro

N

UNA PETITA ESTRELLA
QUE CREIX

Constituirh un deis Inés notables esdeveniments cine:n3t.-)2ridies de la temporada
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ida articles o..groductes
deis guate' s'aribier la
riada estrenua en ele aerveia
en
•retar, durint el corrent
tema quo s'indica.
EL ORAN BANQUET DELS
AiCALDES
Madrid, 8. — L'alcalde de
Madrid ha Iliurat a tots els altres alcaldes d'Espanya una coinuntcació denant-los compta
de Canord de l'Ajuntament de
,Mad'rftl, referent al rei i a la
'reine'
, La comunicació lliurada rica-

diar-ettid /a Uta mere. /es classes capitalistes del alat
La-llana va estar' principalment animas productors que cercaven
que' sta dels mercats.
Es que la catästrofe ocorreguda, produce de lek,clestes ..capitalistes. no és
bastant catastrole?
L avui hi ha gent -per a la
qual la Huna de classes és un mire. Al-

casarla atril) una de les nieves,
filies si bi llagues Nitre.. .49
joves com tu.
—Quantes filies tentui-de-''
manil el jove.
—Cinquanta — respongué el
rei.
—Dones em caso' amb les 50
—digné el jove. .I es casä amb
elles,traslladant-se amb totes
a la selva.
El Rei, passat algun temps, deEl
sitjós de conèixer l'estat de les seves filies, marxä a veure'le 1 els

trament, hi ha gent que segueixen
preocupant-se de conquestes als mercats.
A continuació, el conferenciant ha
fet un estudi ràpid de l'estat d'Europa pregunta. Totes contestaren: —Sóc
felie. Sóc la favorita.
amb els seus instruments guerrers.
Després d'aixä—afegeix--, no es pot . Tornem—ha afegit el scnyor Besnegar la Iluita de classes, i cal desfer teiro—als pobres que cauen i als
aquells prejudicis que existeixen da- débils nens que rolen acabar amb
les injustícies i no s'asustaran de
vant les idees socialistes.
El senyor Besteiro considera com serps ni d'elefants diabedies i van a
concentrar ascèticament el seu esuna solució per al món la socialització de la producció.
s'esquerda l'edifici que caurà un dia
Segueix argumentant el conferen- perit per a més tard veure com
davant el cop de masa final.
ciant en el sentit eresraeixer aquella
prejudicis amb que són acollides les
Pena en aquest dia és precis que
temes socialistes pels antisocialistes.
quedin més que sargmitanes terreEls raonamems antisocialistcs—afe- res i corbs, com contara Víctor Hugeix—han perdut, pels rnateixos esdego: és precis que aquest dia es diveniments, tota la virtualitat.
buixin clarament els contorns dels
Es diu que el socialisme no es III- començaments del nou edifici,- perberal.
que tots acudin a acabar-lo. Com
Nosaltres volem Ilibertat per a tot- el nen de la Ilegenda india, sois per
hom que no la gaudeixi. Pera') no es
la fe podran salvar-se els pobles.
tracta d'això. no: es tracta d'eliminar
L'orador ha estar molt aplaudit .
tots els paràsits.
L'acre ha acabar amb unes breus
No sabern si l'esperit del paràsit
paraules pronunciades pel senyor
valdrá més que l'esperit del filòsof
Cordero, que ocupara la presidenper-6 nosaltres hem de dec:arar
.
concedim mis valor al savi que als ea.
paräsits.
Cal, amb les degudes transformacions. eliminar el paräsit i que no
Creixi novament en el camp de la producció.
DEL MARROC
Manifesta que es repeteix el cas en
algunes nacions d'haver d'acudir al
socialisme en auxili d'una societat que
VAIXELLS DE GUERRA A
s'enfonsa, i, a l'efecte, esmenta el cas
TAN GER
d'Aletnanya, oit, repetint afirmaciens
Tánger. — Han ancGrat en aquest
d'un socialista d'aquella República, diu port dos cruers, francés un i angles
que allí governen els socialistes perquè nitre, els mariners dels quals, en
eis burgesos deixaron abandonar el Pounió dels del vaixell espanyol "Exder.
tremadura", assisteixen a un ball
AHudeix les eleccions angleses i
organitzat pel Sindicat d'Interessos
l'actuació dels laboristes.
Les eleccions ungieses — segueix Econòmics.
El Casino Espanyol obsequiará
dient—eren necessäries, parqué el partit del ceban no podía seguir actuant diumenge amb un vi d'honor el coIligat de peus i mans i intentant re- mandant i oficials de l'"Extremadura".
formes a mitges. A més, les eleccions
conservadores ¡oren rúltim esfore , de
DE BARCELONA
les classes capitalisteS.

ba amb aquestes paraules:
"En tenir l'alta satisface:6
• eassebentar-vos de l'anterior
lacord, i en compliment del mat teix, us convido a que personaltnent, i amb els altres senyors
‘regidors d'aquest Ajuntament
que vulguin acompanyar-vos, o
'per mitjà de representació, ass istiu a aquesta Cort, el dia 23
actual, a fi de fer 'huL ament a SS. MM . de l'indicat
i nomenament. de les insignies de
l'alcaldia i d'un àlbum que sera
, pagat per subscripció entre tots
els Ajuntaments crEspanya, ha.
vent-se fixat com a cuota minima la de cinc pessetes, les quals
hauran d'ésser girades a aguesfa alcaidia abans del 15 de ge.
-'ner.
Als organitzadors del banquet
, que 'es projecta celebrar a Mai-drid amb motiu de la vingtula
deis alcaldes de tota Espanya
per festejar eil sant de Don Alfons, se1s ofereix una gran dificultat.
Es tracta de trobar un local
que reuneixi les degudes condicions per celebrar el banquet. al
qual s'espera que hi assistiran
coma- mínimum prop de sis mil
persones.
Ahir es van fer gestions en
aquest sentit al Palacio del Hielo, però a les dificultats que
; . ofereix el seu poc espaiós local
per a tan gran nombre de per. sones, hi ha que afegir les que
es presenten per a l'organitzacid d'un banquet per al qual
requereix material culinari i
una quantitat de subsistències
que excedeix a tota previsió i
•als cäleuls de tot 'madre d'hotel"."
eLDATS REPATRIATS
Els conservadors anglesos
Madrid, 8. Aquest mati, proce- triomfaren, després se succeiBOXA
den: de Ceuta, ha arribar la Plana xen per a elle els conflictes.
Major de la segoaa bateria del grup Mentrestant els treballistes es
SCHLADENHAUFEN BAT LAS
d'Insrucció. Ha estar rebuda pel . ge- preparen per a les vinentes elec.
HERAS
cions, que segurament . serán'
neral Acha. cap de la Secció d'ArtiEn la reunió pugilistica celebrada
abans de cinc anys.
lleria. i molts famiiiars des soldats.
Potser ha-vors triornfarä a les anit a Novetats el campió d'Alsacia,
A les cinc de la tarda han arribar
eleccions el socialisme anglès, Schladenhaufen. aconsegui barre el de
„
la primera i tercera bateria.
amb el seu triomf. podrit. con- Castella...Márius. Las fieras, obligan:• Dttrant l'actuació a l'Afrida'
lo a abandonar al tercer round, desgrup oyInstrucció d'Arrilleria solament Siderar-se triomfant el socialis- près d'haver-lo tombat per quatre vehan tingut un soldar ferit i' una mula •me mundial.
gades, per mitjà dels seus eficacissims
Afegeix que cal construir.
, morta?.
Exposa la necesitat que els crochets.
: Las Heras, malgrat la impossibiliCONIn1ERENCIA D'EN BESTEIRO ciutadans eultivin la seva inleltat en qué es trohä de continuar la
, Madi-id, 8. — Sobre el tema "Socia- ligencia. tal com es fa. a- les
Huila, Pata -xinlat a bastament per la
lismo constructin. aquesta tarda ha grans nacions, fornentant Ven_ concurrencia, que es considera defraupronunciat una conferencia a la Casa senyanva i anant a les Univerdada pel castella, el qual emprà tans'itats.
del Pobie el senyor Bcsteiro.
Segueix examinant l'estat po- mateix una táctica equivocada.
Ha fe: un lleuger examen de la docEls altres combats obtingueren els
trina socialista, dint que, tot i els seus Hile, social i eeonómic del món,
resultats següents:
detractor!, i hacer estat objecte de explica la següent Ilegenda
Young Ciclone
• Un indi podersti tenia assegut
damunt d'un deis seus genolls
seu primer fill. Entrà a la carnbra el fill segon. el qual va voler seure damunt l'altre genoll
del pare. Aguest el rebutjà.
El nen, api; sarat, explieä a la
seva- mere el fet. I la Sera innre
Ii resprmge:
—L'altre és fill dP la seva
favorita.
El nen sentí profundament
/l'ofensa 1 marxä a consultar el
cas amb uns sabis clergue. els
quals l'aconsellaren de re f u gia r-se a Pasce.tisme i a la meditació.
ra nen accepta PI eMISPAI I
ma rxà a la selva, on sofrl la
pavura de la nit. la presencia
terrible IIP enlebres i d'elefants
diabülics amb Wats recaragolats
que amenaçaven destrozar-go.
El nen' es convertí en formós
i invencible xicotás. i tonal a
la capital, i en veure'l el rei, 11
—Formós 1 poderós jove: Et

Retallem d'un diari dahír:
"Pels passatgers arribats en ' el cm-reo . de Vnlencia, se. sap que a-les dues
de la matinada, quan el correo estava
entre les estacions de Vinaroe i Tostosa , es desenrotllà un jet misteriós.
En un departanient de primera clas-

un maleti que contenia joies i diners.
.La senyora es docta promptament compte del que passava. DOt bornes
Aressats estaven regirant-li requiea1ge, i un abre. vigilsoa.a la porta.
Malgrat la, gran sorpresa...que li. oca.
sionä el fet, d'un salt, fugi del Ilir,
tocata el timbre d'alarma.
Els subjectes, en adonar-se'n de rae-

ció de la senyora, fugiren.
Parar el tren, la parella de la guirclia civil que presta servei d'escorta,
va registrar tots els vagons inútilment,
i mentre inspeccionaven els topants
un passatger va veure dues siluetes en

CRONICA JUDICIARIA
Assenyalaments per a avui
. 11n•n•

AUDIENCIA TEINRITORIAt.
primera. — Figueres. —

Sala

dent: Carles Cual contra la Societat
Irdroelectrica de l'Empordà.
Nord. — Major quantia: Felip Estévanez contra Artur Punyet i el Ministeri fiscal.
Sala segona. — Concepció. — Incldent: Josep Plana contra La Dusel-

darf.
Concepció. — Major quantia:
dreu Joneti contra el Barre de TerAUDIENCIA PROVINCIAL

Serció primera. -.- Sant Feliu: Un
oral, per robatori, contra Zarvosky
Mangante.
Audiencia. — Dos incidents, per ese
ta fa.

Secció segarla. — Concepció; Un
oral, per estafa. contra Josep Relee.
Mataró: Un oral, per hoinicidi, contra Antoni Tarcayo.
Univer. sitat. — Un incident, per es-;
tu fa.
Scció tercera. — No té assenyala-

ments.

JUTJATS
ELS DE GUARDIA
Durant les seves horca de guardia,
el Jutjat de la Barceloneta ha instruir
31 dilrgrèsscrcs. havent »ingressat als
calabossos 9 detinguts.
El substituí el de l'Oest, secretaria
del senyor Alemany, al qual rellevarà
avui el del Nord, secretaria del senyor
L'AFER DURBAN
S'està treballant activament Per a la
detenció de l'estafador Durban.
El Jtej:it que instrueix la causa ha
acordat l'ocupació de 3,000 calces de
sucre que estan eñ carril' de Macana, aixi com una • partida de sabatilles,
que valen 15.000 pessetes. que es tro.
ben dipositades a l'estack, del Nord.
S in'd re te la major part del 8'8riere el Durban el mi-necia a \léxig
Brasil i Cuba. Per a alicó, per a l'ocupad& ha calgut exhort per la ria
diplomática.
Ahir a la tarda declarara tot el per'-.
sonal de les cinc sabateries del Dur-

ban.

DETENCIONS
Ahir foren detinguts Pau Martínez,
per lamer robar una quantitat a la casa
on servia. i Cristòfor Fernández Remo,
el qual, usant ch narr del seu pare,
estafa generes per valor de 5 000 pes,
seres.

El millor boxador de tots e:5 que

imentimitelervivil

seo= senyora es trobi de tobte d'.putada en sentir.eom intentaven. obrir

^

bat Roca.
Apoilon bat 3.furall.
Sales bat Nadal.
Sabaté bat . Penal. tots per /flirts.

s'exhibiren, fou indubtablement el iranCèS Apollon, que va boxar amb molta
intelligencia.
Aprallon , va reptar Young
acceptant aquest, pvtali dintre el límit
del pes gall.
Ciclone, malgrat liaren batut el seu
adversari. no féu pas un brillant combar. Dona la impressió que es reservara.
La vetllada assoli. un gran èxit de
taquilla. S'esgotaren les entra
cies..

monde«, de sur de

una muntanya propera. Avisada • la
guardia civil, corregueren cap allí, no
poguent-los atrapar, trobant al cirn de
la muntanya una gabardina i un mocador impregnat de cloroform."

nARRERA !!ORA

, tanta controversia per dB mateixos,
avui l'han admesa gran part de la gent
, de tot el món.
No es pot negar—ha afegit—la gran
Mfluencia que exerceix sobre totes les
doctrines la qüestió económica.
Aquesta qüestió preocupa en gran
manera roces les vac i aras europees.
Aquesta preocupació económica re-,
vela la forma en que s'estudia la manera de procurar el desenrrellament
de les indústries, la forma d'adquirir
les materies primes i el millorament
3e les comunicacions maritimes i terrestres.
A 1E; ris, els ministres d'Hisenda esropeuw amb les seres deliberacions,
tambéFlemostren que la qüestió económica' impera sobre totes les altres
Mestions. En tot es reflecteix aquesta preferencia, i per aix6 es busca
la manera d'implantar noves teories
econòmiques en relució- amb la producció i la indústria.
Relastja certs criteris que el socialisme considerara com un ideal fatalista i catstrófic per la Huila de classea
estat la guerra europea--

,

t.
D'ALEMANYA

.encarrega al Senyar
Marx gue,sigui com
sigui, tormi Govern
tot segad:: La probabie combinació
Berlín, a. -- Segons informes
d ' Ultima hora, el president de
l'Imperi, senyor Ebert, en la
conferencia que celebrit la ,nit
Paseada amb ei senyor Marx,
encarregà a aquest /a constitucid del nou Govern, "costi el que
costi, i sense perdre gens de
temps".
Aquest metí es donava per
molt probable la següent combinació
Es constituirtt un Govern
noritari, presidit pel senyor
Marx, integrant-lo un deniberata , un centrista i cinc populisles.
Aquesta icom.binacid sembla
que té molles probahilitats
realitzar-se molt . aviat.
Amb l'arranjament d'aquest
conveni. Marx, ultra la Cansl,Ileria, s'encarregaria de la acrtera dAfers Estrangers.
El senyor Koch tindra, altavors, la vice-Canselleria i la
cartera de l'Interior; Gessler, la
de la Reiehswelir; Luther.
i Braun la del Tre,
ball.
Els ministeris d'Economia Pública i Comunicacions seran desempenyats pels sots-secretaris corresponents, o sigui els senyors Trendenlenburg i Schob.
Els de Justicia i Transports tamhe ho cenan pels respectius sots-secretaris, senyors Johen i Krohno.
En els centres parlamentaris hom
creu que el nou Coreen quedará format aquesta mateixa nit, o demä a
tot estirar.
Hl ha la creerlo que el nou Gabinet tindrà en el Reichstag la necessária i suficient rnajoria, degut a
la neutralitat benévola que han adoptat els socialistes, els socialistes i
molt Geil que també, segons sembla,
la dels pcpnlistes has-cresos,
EI Consell de ministres ara está.
renit. En acabar-se el canceller Marx
conferenciará amb elguns caps de
partit, lopintó dels quals vol con g
-xeralinsdMuItefitiva dels seus nous coHaboradors.—
Hayas.

DECLARACIO billeTERIÄL •
Berlín, 8. — El Comité di.
real(' deg Reichstag ha pros ja
les seves disposicions per a la
declaracid governamental, que
esta prevista por al dissabte vi •
rient, en el cas quo el Govern
es constitueixi aquesta nit o
demà. — llevas.
ÖL GOVERN AL5MANY I LES
NEGOCIACIONS AMD FRANCA
Berlín, 8.— Hl Consell de ministres s'ha reunit aquest mati
per examinar l'informe del cap
de la delegació alemanya a París, sobre l'estat -de- les negocia.
cions franco-agetnanyes.
Segons una Agencia, l'esmentat cap menté el criteri que el
projecte francés d'acord. provisional és inacceplable. Les nogociacions, però, han de continuar. — HaVhs.
ELS SOCIALISTES INTERPELLEN EL GOVERN SOBRE EL
PROJECTE DE MODUS
VIVENDI
Berlín, 8. — La fi-aceita socialista ha dipositat al Reichstag la següent interpeHació:
"El Govern de l'Imperi está disposar a donar compre de l'estat de
les negociacions comercials que actualment se celebren i dels principis en qué s'orienten?
El Gavera de l'Imperi estä inforreal sobre les tendències que existeixen per a la conclusi6 d'acords internacionals de la indústria del ferro?
Si això és veritat, está disposat
a donar detalls complementarisr.—
Hayas.
UN ALTRE VAITGE EN AUTOMOBIL A TRAVES DE L'AFRICA
París, 8. — El tinent coronel Courtois, agrega! militar de la Residencia
francesa a Tunis, efectuará un raid
amb auto-erugues, sortint de Gabes
per dirigir-se a Ngnigni i continuar
per l'Africa occidental i septentrional
francesa.
El recorregut a fer per aquesta
missió és de 3.500 quilómetres, travessant terrenys quasi totalment inexplorats fins ara.—Hacas.

D'ALBANIA
Ahmed Zogu, el cap rebel,
forma Govern
Tirana, 8. — Segons informacions de font italiana. Altmed
Bei Zogu ha conslituit Gabinet
i ha convocat l'antiga Ascetablea per al 1 5de gener. — Hayas. -

tnT

M. Raynaldy,on unift-̀L',
declaramos, :treupossible mi • aciüttl -

amb Alem2nya . en
la difíci.'qüesul del
modus vivendi
París, 8. -- Davant del Consell
de ministres, Id. Chautemps, ministre de, l'Interior, ha Ilegit en
projecte de hei reglamentant la venda i possessió d'armes.

Una altra víctima del radi

Mort del professnr
Demalander
En sortir del Consell, el ministro
de Comerç, M. Raynaldy, ha electatat ala peeiodistes que, creia poder
conferenciar denla.. al mati, amb el
delegat alemany senyor Trendelenburg. Ha afegit que encara confiava poder arribar a un acord relatiu
al "modus vivendi", No obstaut,
ha dit, no pot França acceptar un
"modus vivendi" igual al d'Italia
arnb Alemanya, ja que Italia acceptà la cláusula de nació mes afavorida, la qual a França no li interessa, per tractar-se d'un "modus vivendi" o sigui d'un conveni de turta duració. — Hayas.
Paris, 8. — El químic Demalanler, collaborador del doctor Denemitroux, ha mort a conseqüencia de
Icsions procedents de certes radiacions ami) les quals realitzava treballs de laboratcri. Denemitroux havia mort també per igual causa.
Hayas.
ELS ESTRANGERS NO
NO PODRAN DUR ARMES
París, 8. — Segons un projecte
le Ilei preparar pel ministeri de l'Interior, s'han establert troves restriccions per al corriere d'armes.
No serà concedida a cap estran.
gen autorització per portar revólver ni pistoles automätiques. — Hayas.
LA MISSIO SOVIETICA 1 LA
LA FLOTA DE WRANGEL
Marsella, 8. — Ha tornar la Missió
soviética. que ei,tudia a Blzerta l'estar
de la flota de Wrangel.
Aquesta nit, els membres de /a Mit. .
rió arribaran a Paris.—Hav...,
» O' t••-•,
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DENUNCIES
Miguel Navarrete ha denunciat un
individu que ii vengué un automòbil
dient qt:e tenia ;Arada 'hure, ema t,ue
no resulta ésser recital.
Primer a . — Es retira l'actifació contra Eduard Navarro Partagas, acusat,
d'usurpació sIe funcions.
Segona.
També es ret,rit
ció contra LIdis Gófuez Gálvez, acusat d'estafa.
Tercera. — Selen
'
al banc dels acusats Francesc Llinas Iglesias. Dionis
Pamplona Carrillo. Eugeni La P..osa
Lanuza i Albert Bunyol, que presten
servei a l'estació del Morrot, els quals
robaren objectes" per valor de 19 pesseres. El fiscal considerà el fet com
una falta.

Allí on vegi una
fprip osa

Na Teresa Vilaclara Rovira
de CARDONA

morí el

dia 3

cabellera

pol tenir vOste la convicció que el Petroli

tambe l'admiració

Gal no es Iluny. Lisl-1 amb assiduitat i sera

pels seus abondants

de tots cfs que la vegas
r

formosos cabello

del . corrent

halla retad els Saals Sagramunts

i la Beeedicció postelica

(A. C. S.)

PETROLI

El seu espòs Ramon Cardona Viià, germans Raimon, Roser i Assumpció, g
ermana política Na Carlota
Cerón, ondee En Josep i En Joaquim de Pol, tia Na Enriqueta Rovira de Poi, tia política Na Jostfa Vila vidua
de
Niqui, nebots, cocine, parents tots i la ra6 social POL, CARDONA I PLATON, S. en C., recorden a llurs amics
coneguts tan irreparable pèrdua, i els preguen que la Cliguin present en Nurs ovacione i que se
serveixin
assistir als funerals que en sufragi de l'ànima de la dif unta Se celebraran dunä, dissabte, dia 10, a les
der.!, a ,
l'església parroquial de Sant Pere de le; Fuelles, pei qu al favor els quedaran agrias.
Les mimes després de l'ofici i tot seguit la del perdó.
Per respecte a la santedat del temple, el dol s dóna per acomiadat

NO ES CONVIDA PARTICULARMENT
:amo,. 1 !Min. ir. Cardenal Ame sus> de Tarragona eta attrea sra. nimbes de Cauttunya ban eon'eenit les iridunrenries
de costura.

El veteen Ciar es una l'acre antisèp.
tice de tocador Netela perfectement

n

el cap de caspa 1 conté la caiguda del
cabell EI seu perfum es fresc i agradable
Döna Vigor n flexibilitat al caben, fact.
litant p entinar-lo Retarda l'a p andó dele
cabelle blanca El Laboratori Municipal

"."

FRANA

EL REICIISTAG I LA FUTURA

: EI President r Ebert

te*

de Madrid va certificar lo Seva inocuitar
1.011V 1899 El Congres de Saturar Civil
celebrar e Madrid l'ene 1919 el premia
pet considerar-lo el millar [im parto entre
els de la uva clame Vinie-cinc an ys de
pop ularuat son le millor gamma de la
seva elIchcie

Flas có . 2'.50 a tots els comercos d 'Esnanve,

te
4e

Divendr es ,

9 de ¡tener de 1925

ELS

LA PUnicrrAt

ESPORTS

FEDERACIO REVOCA EL
SEU ACORD ANULLART EL

PARTIT ESPANYOL-SABADELL
Ahans d'ahir va celebrar-se una reunió extraordinaria del ple Federatiu;
hi assistirc n quince delegat', i la peeddi el Moragas, can: a primer
vice-president.
Si be les referéncies que ens han
snriha t de resmentada reunió són has coni(tscs. perquè els iederatius es
uni con
tancaren en la 11105 absoluta reserva,
„mala que rl delegar del Sabadell,
denveatir cap altra miest16,
hi ja lectura a la segtient carta del seu
ce7c:e. que creiem danteres reproduaa
perqui• es una cosa molt substanciosa:
tu a;si:
-aquesta Junta tlirectiva. fondament
arsaraaa per la campanya nascuda
.,-ran de la resolucaa dictada pel
directiu, de la Federadó Ca•
atara de Futhol Associació en fallarnas i i vorahlement rapellació motivaa per 'afee del partit EspanyeaSadell. i ennveneuda que l'esperit que
ceta re s mentada campanya és el de
rac-la . acad absoluta de certs critics
- •• -e:505 deis poderasas. Car mai
easualitat saben defensa amb
en:Teme
:d:C5a de miles i elevació de
:212 , e5 justes del s clubs medestra,
tenint en compre que el nostre club
afrentar ni tan stds el suposat
5
urarlament exterioritzata di, a una injusticia que ningú sa-astrar, en reanió avui tinguda
adverar -se al ple del Con 1
,:l nlirectitt de la seva digna presitlisndu acorls
1
3
per tal d'avMentar-li
te hem res, i pregar-li que tingui a
4 recoll1r ele que li afectin, dorrintUs-hf curs i portant-los a una realit.
zaci d :s-mediata.
l'honor que ens
senyare del Censell que vo- :. avor de l'apeRació mostea. rhoat del, quals el Centre d'F.s- Sabadell rec.macix pfth11.cament.
—Juntar la neutra protesta a
, smentats cenynrs per /a cana
aiamat aria de gr.:a san najecte
de mas periodietes de s :tarenr77" . 7 —Rew-aciar

. .—Refermar una vegada rn:ts
•• preg•-n a graiment que scritim per.
arreu. en el club i
'
• el nostre ejgnisc:m
Monta:. ve
;!•rtor
a terme. fent aeinent als ves
.-inc indivitlus que desliettrett
previ a esponjeo que el norn
• e er mute i representan e ha.
immanlat en la coastabadellenes. car es' proa
-nlairada i dista/gala la
ranzaa en diverso% onlres de la vida
nostrada deu als Se113 esforeilmetit igualables.
...—Pregar al Consell directiu
Federació Catalana de Futbo'
-ció que don: per nn represen• nnstra apellaciO. 1 en aquest
7erovi la resaludó que per ma.
f a u favarable.
Pregar aixi matcix a la
ja que nosaltres
liquen/ dels henifets (fa•--lució justissima. que es
- l'ara endavant que no s'expo_.
clubs a la merca deis arbitrar• --denciosos. i es per aixia que
-n un control rigid de la tasca
ar'nitres executin i l'aplicació
'le de les sancions en qua in---Fer públic awiests acords per

s'assabenti que la fera
- • ca (de certs periarlics) en cl
• % ha ultrapassat els iimts de
ta de classe caient en la intia•
• aa de defensar sistematicameat
que disponen de mitjans con
7othom

i per a coneixement del,
griorin direm que durant la
' emparada han estar ja
partits , entre elle el Barcelo.
1. que fou donar Pe r aca
in part. i tot un rengle
aa rama categoria que
mateixa •5ort i que an
passada ion armilar el
.1a1 del campianat de se..a Reus-Porthou per les
a de l'arbitratge."
'a cara que posarien els
ta: assabentar-fe d'aquest
• el cas és—segens la nota
-. que el Consell Regional,
de Ilarga discussi6. va acordar
a,sentiment a resmen• ada carta,
• per consegiient sense darte
7ecrirrut diaiabte passat a ca n• u de rapellació presentada.
, adment, també s'acorda no traa a :4 protesta que a l'esmentat acord
ire,e n!ava l'Espanyül a la Federació
1.
nr. seguint el tramita regla- -. ni demanar explicaderas al
I.a Riva pl scu interviu. i
• el castig a l'arbitre senyor Virutiar

rhi : pres va ungir-se una carta (això
U he diu la nota oficiosa) del senyor
Cabat, en ta qual arares/ presento la

d'anissir; de president de la I n . C. F. A.
P. 5 ha estar impossible indagar les
ra ',‘ que allega el senyor Caloot.
.uns federatius per "dipInmacia"
Taren la seva existencia, i al-merosos de comprometre's, no
,- , :gueren dir-ne res.
S embla, pera, que finalment s'acnrdi no cursar la dimissia i anar a visitar el senyor Cabot, pregant-li que la
d`mli Per retirada.
• ••
rl (-entre fl ' Esports de Sabadell. en
• Se,/ cmunicat sembla soler arree' la culpa de tot el surceit a la
rtenna: es un procediment absurd que
er t:etn no ha de prosperar. encara que
Pre tengui ier distincions.
Tum bé és deplorable el Ilenguatge

emprat centra la Premsa per alguns
federatius en el curs de la reunió.
I.a Premsa té per deure Mímame el
públic del que succeeix en el si de
la Federació, majorment quan ella no
prodiga pas gaire les notes informatices ni les consideracions que la fan
inclinar en prendre un acord.
Si algalias federatius temen greugen
contra determinats senvors periodistes
o hé crearen que certes campanyes
obeeixen a mabatt personal'. que parlin dar i els responguin en la forma
aticquada, pera, no barregra la Prentsa en Cura aiere ni vulguin carregar-li
el mori de les seves ensopegades.
Finalment i pel que toca a racord
recaigut alun e <rabie, nemes sens acut
una cosa: celebrar la fisch solució que
els sabadellencs i els federatMs han
uabut archa; a aquest aicr, arnb ter
i eme el prest:gi del Cernió Regional
quedat pas a pire han lloc.
no
LA REPRESA DEL CAMPIONAT
Havent estar fixada per a diumenge la represa del Campinnat de Caaalunya i corresponent comenr,ar-se
pels prUners partits de la segona volta, no creiem de rflé5 recordar als
nostres lectors la situada en que quedaren el' cerdee despres d'acabada la
primera tanda:
GRC A
G.F. C.C. Full

G. P.

5
o t 16
Espanyol
13
99
7 4 25
Satis
/4 15 u
3 1 3
Terrassa
6 6
2 2 2 6
Barcelona
a4
9 an 6
Mar tinenc 7
16
5
t2
Europa3
7
r6 4
'4
7 1 4 2
Sabadell
14 2
7 14 4
Gräzia
C091 CS pot vence, per cempletar
aquesta primera volta. manca el partir.
Barcelcna-Espa nyol , que negras ja diguérem als nostres lectora ha estat
fixat per a la celebrada el dia 15 d'aque s t mes. GRUP 5

PI

Jimitcr
Hure,

Avene
Atletie
Badalona

c. r.

E. C.F. G.0

Frs

7700 IR 6
741 2 19 11 lo
7 41 2 18 12 8
8
732 2 17 13
72 32 14 14 6

7 2 5 0 /I 24
7 2 50 9 15 4
Lleyda
7 05 2 6 17 2
Port-Bou

Reus

•*
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Per als partits de diumengc que ha:3
de jugar-se amb l'ordre que do:lascan
e71 13 nestra cdfció preacatar un conflicte en el partit Martinene-Barcelo na , degut a la cabuda
del camp del Martinenc, que, segons
uns és insuLcient i segons els altres
rilai ha prou per juga:-s'hi. Amb tot,
la Federació ha acordar que cn cas que
la cabuda de l'esmentat cama, després
d'ésser reconeguda per part técnica, fos
inslliicient. Cl partir se celebri al camp
de l'Europa.
EL QUE DIU UN JUC1.1DOR
SUEC DF.I, NOSTRE PUBLIC
Interrogar per un periodista madrileny el jugador Enriela Ande:son. del
Kamraterna de Gothembur g , entre alares, ha fet les scgüents rnanifestaciomts
"A Bilbao, ultra d'haver esta m lesionats diverso s jugadors nostre!, tinguerem un pUblic molt advers que xiatlava quan nosItres agafavena la pilota.
A Barcel, na hi bague un parlare
ideal que apravava o desaprovava les
:meres jugadas amb gran imparcialitat. A mes a més, en els centres esportare ele Manresa ene han emplenat
eratencinns. Sobreto t . el president del
E. .C. Barcel a na. senyer Gamma hl
tingut per a nosaltres cortesies amb
caces!"

L'ESPANY OL BAT EL RACING
DE MADRID PER 5 A r
Madrid, R. — Al carnp del Racalg
salta jugat el segon partit entre lesmentar cercle i l'Espanyol. de Barcelona.
El partir d'avui nn ha estat com el
primer pel que teca al jec desea:tanvist prillat pe' Racrag, el qual
vat dele selleitltš jugadors: Caballero i Valderrama.
De mica en mica s'han deixat imposar per rF s panya l, el qual anava
aconsegraint ele gnls lene que en els
jugador!, del Racing sels vcias ranim
de refer-se. Cap a la meitat de la
segona part el jnc ha degenerat cal
excessiva dete sa. !Ante na pele del Racine. que han prnduit una furia lesió
al jugador Ma y ra de l'Espanynl.
Ele gnls han cetat marcara (los
per , l'Espanyed a la primera part,
obra de Culls i Zahala. i el del Raring mitjançant Vicente. A la segona
part 1 laepanynl n'aconse guí tres mis
marcats per Colls. Olaria ga i Zabala.
Els equips es formaren de la següent manera:
Espany o l: Zamora, Canal', Mas.
Trahal, Pelo ' , Caicetlo. Olariaga,
Llauger, Zal,ala, Mauri i Colla.
Racing: Picnrelli, Locer, Bautista,
Genialen. Guerra. Pedraja, Fuertes,
Alvarez, Vicente, Pijuan i Amau.
Ila arbitrat Sonia.
PILOTA BASCA
L'ARRIBADA DF.L.S CAMPIONS
PENINSI'LARS
Per a ovni. a les quatre de la tarda ti no a rnigdia con/ primer s'havia
dit) han anunciat la seva arribada
els jugarinra del Club Bascónia que
a Donbstia han conquerit el títol de
campions peninsulars, senyors Rigau
i Rovirosa, els piala tornen acompanyats del suplent, alhora que delegat i acompanyant j president de
l'esmentat cercle senyor Balet.
Els socis i aficionats que desitgin
tribtttar-los una rebuda vean es mereix el triomf aconseguit, que siguin

a l'esmentada hora al Frontó del
Principal Palace, can faran cap ele
arribant3 en venir de l'estad&
•

CLUB BASCONIA
Els partits que aquest cerele prepara per al vinent diumenge, al maní, són els següents:

A les erice:
Yermas: Escudero (E.)-Alcerta.
Blaus: 1-terrera-lo (E.).

A les dotze:
Vermells: Cuchy, Bargunyó i Olamendi.
Blaus: els catnpions Rigau i Rovirosa.
NATACIO
CLUB NATACIO BARCELONA
La Junta. Directiva del C. N. Barcelona, per tal d'establir la regularització i ordre en el funeionament
de la seva p'seina, acordà en la darreta reunió limitar a 1.50e el nombre de socis, no es gent aixei.obstacle
per a l'ingrés de socis, per la rací
que encara no- s'ba arribat a Ves•
mentat nombre.
Pel que toca al ectstum de suprimir els drets d'entrada, aquest any
únicatnent regir a durant el corrent
mes: paasat aquest • temps els drets
tornaran a eatablir-se en la forma
'
•
estatutaria."
Aixb fa preveure que durant aquest
mes seran mita els aficionats que
s'ailistaran al Barcelona, i no cal
dir per demés que la decisió del
C. N. Barcelona, en facilitar l'ingrés
a elements que en ea majoria no havien practicat la natació a rhivern,
esdevé ninit favorable ä rentara alhera que (. 5 tur dela mès ajustas encerts rraqtuaa esportiu cercle.

Weingartner: i a un altre pia, semiblement inferior, els cantantt i
tena.
Ele artistes que es preiestarern dimecres passat a l'escenari r1.4 L'un,
són tots intelligents i mostraren e,uatheta elogiables, però, -aalvades aigunes excepcions, no eis Minaren la • ensació de perfecte 'encaix.amb lEma papees ni de comprendre 1 tentir íntimament els pesonatges tic represen-

nave*.
La f igu: a central de la Comedia wagneriana, "Hans Sachs", el noble natater poeta. nn trebe.en el senve- Srh
per un intèrpret del lot aforturat i
ers semb:i dura de perfil. i d'expressió. Certarnent, tingué alguns mements
remarcables en el segon i tercer actes,
pern no arribe mai a trame ...e la erandesa de caricter que en la coneepen)
wagneriana té aquest personatge,- ni
mai stierem apareixer el llamas Sacs
poeta en la versid del senyor Schipper.
La senyora Dakmen fin: una "Eva"
melt discreta i cante amb distineni
teta la sera parta i la 'se. nyora Resalta presenta una acceptable "Magda-

lena".

Els senyors Kalenberg. Reiss i Wiedeman no aconsegui:en sortir en Ilur
tasca d'una. grisor monótona que cal

deplorar, donada la importancia de les
parts a ells cnnfiades; i aixi moltes
les escenes importants de l'obra aparegueren indiferents i sense color.

Des arrimes C5 distingiren, pera, i
destaearen en aquest conjunt por reeixit: el seas. « Marowsk. que ens oferi
un "Pogner" noble i digne,de finnomia ben aceasa;uada, i el senyor
Nissen, un 'Kothner" pedant m lasolent, admirablement earacteritzat.
El mesare Weirigartuer fea en veritat la figura interessant de la acantailannawornanapamlnwlanalpamsant,ww•••••• llada. El gran director s'auposa amh
tat el prestigi de la seca forra persOnalítat artística. i rorquestra sena
de manera excepcional. Els professors
dcl Liceu mostraren una cegada mis
el que són capaços de fer quart l'ocasi6 arriba.
L'opulència i el riquissim teixit
la mcravellnea partitura ene t'oren hen
Ampliant la nota de darrera hora revelats per aVeingartner, que es cnnpublicad). en l'etraió (Fallir a propadui com un veri.able artista. atent
sa del sagnant sucede ocorregut al caescmpre a tranuare el sentirnent just
rer de Provenca. setubla que va des- (12 cada pagina i a exh e rnar cl canenratllar-se de la següent manera:
junt anat les innambnal aks balleses (le
En entrar a l'escala del set,'
detall que sap trotar qui, com ell, posProverea. 2.10, tercer-pritncra. Ra- eceix profirdame n t les creadons wagmon Castells i Guillermo de 51 anye,
neriance•
un individu que l'esperava a la pora
E:5 preludie del s ares primer i terii engerth alguns trets a ran de roba.
cer i el curt fragnunt fatal del segon causaren una impressia vivissima
caient a terca greument ferit.
L'agreccor. anomenat Gcal Florian a rauditori, que aplaudí rillustre da.
i Fama rIc 49 anys, eoltcr. naturector amb l'entusiasme mis sincer i
ral de Brugel (S ..fissa). s'atanga al
el cridà a l'escenari al final ele sets
ferit donant-li encara alguncs puntaels acres.
Els chors. si 'no arribaren a una
des de peu.
Al soro11 dels dispar.. acuchilla unes actuació del tot perfecta. cantaren almenys correctatnen t i amb seriositat.
parelles de seguretat. procedint a la
La presentada i moviment escenic
decnció dr l'agressor.
Alguns transcünts recolliren el fe- mostraren tels els 1nconvenients duna
rit i cl posaren en un automénhil de nórma rutinaria i poc respectuoea.
Fem , snbretnt, inacceptable l'escena filloguer, essent coriduit a l'Hospital
nal del segon acte. improvitza rla masClin:c, en cl meige de guärdia Ii trobi
sa farilinent amh quatre ernpentes i
les segiients ferides per arma de Ion:
corredisse s selle objecte. Aquesta esuna a l'espai intercotal sense orifiei
de cortada: una altra a la cuixa: cena i la de l'entrada niel' Mestres
al quart ante. resultaren ben poc "wagacuse orifici de sortida, també; i una
nerianes" i poc dignes del Liceu.
altra en el pavellá ele l'orella &cta. i
fregadcs en la regia lateral tic l'ahASSOCIACIO
clamen. El seu estat inu aualfficat de
frAMIGS DE I.A 'MUSIGA
molt greta qu(dmt installat a la sala
del doctar BartrMa.
Per dif icultats sorgides
L'agressor. junt aun!) l'arma de que Viona ta darrera llora, al violoncellista Aiexandre Barjanshy en
es va valer per cometre ragressió, pasel visal dol pase. aport autorita la delegada de policia del dis7.aid-1 . ) per crnprendre la .seva
triete, i d'r.fli al Jtg jat de guardia,
"trorrn n le" por Espanya, el reen els calabossas del qual queda •kcital ne baria do donar ruines/
tingut.
artista allir hl (predial ajornat
Davant del n'u:e ele guardia declafins a non avis.
ra que va carnetre ragressa't en tia
ASSOCIACIO
mement data deseaperat perquè el
DE CONCERTS
Castells Ii havia estafar .m.000 pesSeles.
prcperrs fossions musiPel contrari. Castells h u sainad je
cals q ue 1 — A5sociaei 6 Intima ds
davant del jutge que ell es limiti a
Ce/ni/cris" donarh a la Sala Mopreentar el sniu uenyor Florian a in
zart, han estat confiade5, re5am . c seta. establint ells dos una
pectivanient. a la .I A VP t 11Pn
able cantairin Anna Arrnat, ei
hrica de generes de punt, tenint no,
ticia que el negaci havia fracassat.
(Mr.ln e Onartet Redehl , de Brirst
selles. integral per eminent, rte.
Aiegi que vil no tenia cap respanlistes, i l'Orquestra de l'Assosabilitat en la mueva del negoci, i que,
ejaciA, que donara, ( . 11 primera
Segons els serie informes, el ,ery. n1"
andiciA tinca obres inedt ;Alteres_
FInfain. de les 40,000 pessetes qurr
aants, els detalla de l o s (pral%
baria de Nitrar al seu antic, enca:1
publicare/11 oportunament.
n'hi mancaven donar mono.
L'ira s cible suis, el qual ha pai s m a
la presó a dispasició del jutjat de la
Universitat, va lamentar- ,e que al pa hile que havia estas testimoni (le l'agress:6 el maltractes de paraula i
d'obra.
Els treta praantren la consegüent
CONFERENCIA DF M. SERRA
alarma entre el veinat.
I MORET
A l'Alerten Encielopedie Popular.
Carme, 3 0 , hi donara En M. Serra
i Moret una conferencia sobre "El
sentit i l'obra de la Societat de les
Nacions" ,avui, a les den de la /tia
L'EDUCACIO INTEGRAL DE LA

De l'agressié de

dimecres

▪
migues; es ocasionada per la falta d'una equitativa distr:bució de l'home ala
distraes raras de treball.
Fint encoratjant lee alumnes de l'I nstitu r a que pressegueixin en el cerní
emprès, assegurant que la dona en la
familia, CC" en la societat, rtecessita
entere:e la se,:a fibra de sentiment per
una obra de ciencia, de cultura.
La conferencia del senyor Ribelles
fou estenografiada per les deixebles de
l'Institut.
1=1=ESTRIIMIRER"".

Pe la noia estimbada
a

Plontiuich

La pulida caut i nua les seves mecergires per a la ciptUra del Manuel. Castea, que segons ruta els indieis arcaspanyava la ilaria Herweader, estimbada a kluntjuieli en les circumstancies que ja remiro dit.
Sin 5alrat eme traballava en un magatzern de (ceros del correr d'Ali-Bey,
i • que aleta rellogat en una casa del
c'arrer del Rech Cerval, i ene des-del
ri ja d'antes no 5 ha presentat en cap
d'aquests Ilets. Sembla que és de mals
antetedenfs. i que çls ames cle la taca
cat la qu'A serya Maria Hernandez
hastest censurar diverses vegades que
tingués relacions amb ell.
La nada, que era gallega, fregaratava un Incal del carrer de la Creu
Coberta. en el qual els dies de iC31a
es fan halls i es canten cançons gallegues. Allí suposa que devia coneirier el Castro.
Al domicili ale 11 Mara van con.
tientan qu'e dimarts va snrtir a pasa
saig pertant jaqueta Mara, la qual ha
eleaaparegut. Sembla eme les relacione
entre la parella tenida un caracter de
franca intimitat, i aireó fa encara 111(1.1
misteriosos els móbils que induiren al
Castro a desfer-se de la seca promesa.
• Fou un gos el que descobrí la pre'senda de la na:a sota la pedrera, i ha
estat ardenar als metges forenses que
practiquin l'autiTsia (lel cadärer, el
dictamen de la qual es donará a coniixer probablement avui. Aquesta relució pericia l és dinierst'. perqué es
tracta d • inclagir 5: hi hagué Iluita
yinlancia aaatts d'estimbar-se la noia.

E

NF
PROGRAMES PER A

AVUI

RADIO BARCELONA: 323 in.
IS'oo: El quintet Nice interpretare:
"Louisiana", fax. Donaldson; "CríoBita", tango, Sentís; "ligo'ner primas", valsos. }Calman; "Sarah", fox,
Gilert; "Bayadera", opereta. Kalman; "Minuet", Bncherini; ".aubade",
Grandjean ; " Serenade". Haydn,
2100: L'orquestra Radie Barcelona

interpretara: "Die Loreley", obertura,
Max Bruch ; "Suite japonesa", Yoshitomol; "Entrada festiva", Strauss:
Scherzo de la tercera simfonia, Bruckner; "Lohengrin'', fantasia, Wagner.
2200: El senynr Rodríguez Parda
recitara: "A una ilnr", "Mi madre es
primero". "La buena ventura".
22'10 : El quimet Nice interpretara:
"Drearns of India", fax, Wenrich;
''El amor en crac". one-step. Wenhing: "Shimmy cFAinour". fox, %Varaley : "Moon River - , vals David: "Tus
ojos e:aros". tango. Saperas: "Honolulú". fox. Leightons; "Soi meme",
jara, Danider f f " Ab-el-Kader ", marxa m ara, Lorente.
MADRID RADIO IBERICA: 392 m.
2/ . 00 Cotitzacions de Corsa i Mercare, dudes meteorològiques. previsió
(lel temas i noticies.
21'13: Transmissió de senvals
rada.
21 ' 20: Concert per la Radio Ibérica.
2135: Concert pel seny or Ricarte.
21'50: Concert per la Radio ibérica,
RADIO PARIS: 1780 m.
t2'30:
Radio concert per l'orquestra Tzigane Radio París.
Y345

Cotitzacions d'obertura de cotons
(Havre, Liverpool. Alexandria.) Comunicat d'Hulles. Previsions meteorolagiques. Camunicat Ha yas. Cotzacirets d'obertura de Valons a la Corsa de París. Cotitzacions de Canvis,
Cotitzacions Martin de cafés.
16,30, Cotitzacions de la Barsa de
Comen de Paris (Vat. ordi,
Tanca de Canvis i de Valors. Cotitcocines de metalls.

1645: Matinée litereria.
17.45:

Cetitzacions de tanca de comas
(Havre. Liverpool, Alexandria). Obertura i darrera cotització de N. York,
Comunican Ha y as. Primen resultats
de les *ur ges. Extractes dé Pretina.
an'so
Ultims resultats de les curses.
Recap:tu'ació: Curses. Canvis.
Mera Ha yas i de Prensa. Tanta de
cotitzacions de cotons de Nova York.
Radie crónica teatral per M. Leitern,
Radio crónica de l'Ecram.
az'oo: Concert.
Rad:o-jazz sota la direccia
de Ibrins Caces.
LONDRES: 2 L. O., 365 m.
13no: Senyal horari i cançons.
16'uo: Conferencia d'.A. Rabertsan
16.30: Professions femenines.
17'3o: Intermedi infantível.
1840: Informació agrícola
19.00 : Big-Ben i concert.
2130: SCIlyalS horaria i Ultimes

noticies.
Conferencia del In!. Keynes.
Cemccrt Savoy.
23'00: Final.
22 . 00 :

RADIO BARCELONA HA TRASMES JA L'OPERA DEL LICEU
Fou una agradable sorpresa la que
dona abans d'ahir Radio Barcelona en
cl seo programa, retransmetent com
a prova. remera "Els mestres cantairc3 , del L:ceu.
La retransmissió resulta perfecta -i
es poden adquirir cls més petits detalla de l'apera. Esparcen que tán
aviar com es doni el permis correspanent perquè la línia pugui funcierar,
tindrem normalment les audicions ¿pera, podent llavors enorgullia-; Radio Baxelona d'ésser una de ira palmes estaciona ernisscres del mé., que
a-erra:lamer ...ni ales d'un graa t-atre. es .
fa te que es den a l'Asscei::ci3 Nacional de Radio Jifussii.
Cal felicitar ein enginye-s de Radio
Bareclona perque bar' pogut assalir la
retratas:rus:su,, entside:arla pels tec.tics
cona u:a problema dificil,

Audicions del Liceu per T. S. F.
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obtenir la puresa de so que cal per fruir de les
òperes del LICEU a casa l'ostra, compreu un aparell

u

Per

•

5L1RNDEPT

•
▪

Hi ha 5 models distints a l'abast de totes les butxaques
_

Anglo-Esoanyola ð' Electricitat, S.

A,

Pelayo, 12, cantonada Gravina
Casa

e

I

-

'
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•
•

associada a la Radio-Barcelona
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DEMA, DISSABTE, INAUGURACIO a
a
DE LA RETRANSMISSIO
E

a
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1 GRAN TEATH E

.

DEL

LICEU .1oa

«a
.
Tots els clics es donaran les òperes del LICEU, integressdles d'estrena I els mIllors a
aa
fragmenta els altres dies.
O
II
Lilas de les cases associades que protegeixen les cmlssions RADIO-BARCELONA
I
:
II
Aragó, 259
P. alvlAä
u
I
Fetal, 12
knglo Espanyola d'EleotrIsItat, S. A.
U
111
Diputació,
234
EleotrIcIlat
Aute
Al
a
Diputan:6, 290
R
Ola. Nacional d'ElectrIcitat, 8. A.
•
U
Passeig
Sant
Joan,
19
R
Exelusives Lot
•
Plaga de l'Angel, 19
J. Censor
e
passeig de °Miela, 68
Leen Oaumont
b
•
Valäncla, 200
Guillen I 8061
u
•
Caen, 12
Josep López Aznar . .
O
•
Honda Universitat, 7
Esteva Mareta
Il
•
Balmes, 129, !Va
Al
Vidua 1 Reboto de R. Prado
•
Corta Catalanes, 820
Productos IfIvomlr, 8. A.
U
•
Lepant,
362
,
•
Radio Labour . . .
•
Plaça del Pi, 10
O
•
Radio Saturn
•
11
Consell de Cent, 324
Midiesen
5
II
N
Pelal,
52
Suprema
5
II
a
Rosselló,
198
E.
de
l'acumulador
Tudor
•.
•
II
Marques del Dutro,
Tallara Dalmau Montero
II
111
Via Layetana, 17
e
8. A. Talaron/5 Beil
II
Rosselló, in
!tare Walker
•
N
Trafalgar, 3
•
Lords Codina i Roig
Plaça Catalunya, 17 •
:
•
Baltä I Rae
•
R
OoMs Catalanes, 400
Senet Fonolleda
•
u
'almea, 126
..
Esteva I Declina
u
*
Ronda
Universltat,
21
August
VallmItJana
...
•
Wagonal, 46
Radio Irle
•
Porta de l'Angel, 11
fiareis Cuya
•
'•
Llúrla,
72
TelecomunloacIó I EleotrIoltat
•
Arlhau, 45
•
Rozar, 8. A.
Olerla, 23
•
•
J. Fuster 1 Fabra
Portaferrlsea, 14
Unió Liltrere d'Editors
•U
:
Mont-fidó, 16
• Alas hay
•
O
Arlbau, SI
J. Bertran
S
11
•
Crisoles a l'esforç realitzat per lee ceses citados, Barcelona dleposa d'una Eataold II
II
“BroadoaetIng", per la (wat podreu sentir de enea vostra eatant ópera* del Gran Teatro O
e
del LICEU.
•
El públic en general ha de 000perar al sosteniment d'aquesta tetaoló, I la reforma •II
•
más digas* por fer-ho de oomprar solament I exoluslvament el material Radlo • hm ea. O.
U
.
ase aesoolades.
.
•
- •
.
aulimmiumumuunimmanunsummireammuzunarnimuses

CRONICA DE CULTURA :

LA MÚSICA
LICEU
ELS MESTRES CANTAIRES

Abans d'ahir s'inaugura al Liceo el
"cidc alemany" de la premia temporada, i s'inaugura solemniaiment arnh
la representació de "Els mestres cantaires".
La presentació dc la cornpanyia alemanya 1, sobretot, la reaparició del
mestre Weingartner, donaren a aguzara vetllatla interes extramdinara i el
teatre aparegue brillant i animal d'In
en les grans festes.
Les parts principals. de la partitura
foren confiades a les senyores
mea ("Eva") i Besalla ("Magdalena"),
i als senyors Kalcnberg ("Walther"),
Reiss ("Da vid"), Schipper (" Hans
sachs"), Maaowsk ("Nema. "). Wiedemann ("Bèchmesscr") i Nissen
("Kothner"). i el chor del Liceu
reioreat amb la notable agrupació
"Societat diera! Euterpe".
Ea la interpretació d'aquesta primera dels "Mestres", cal lee una separació, entre les attuacions dels :vacatants, que no ens fou agradable de
constatar. D'una banda, l'orquestra,
magníficament concluida ,el mestre

DONA
A l'Insti.ut (le Cultura i Biblioteca
Popular per a la dona, tinnä l'anunciada conferencia l'advocat N'Antoni Ribelles Barrachina, dissertant sobre
"L'educació integral de la dona".
Comeneä tractant d'interessants
tarjes pedagbgiques que refermaren la
necessitat d'educar integralment a la
dona.
Aporta dades que palesan que malgrat néixer Inés boinas que dones, el
cure dz la vida estableix un desequilibri numarie entre els dos sexes, per
la 111é3 gran mortalitat «bornes. que
impossibilita a la dona.de complir amb

la seca missió natural.
Sostingué la tesi que ha de capacitar-se la dona per tal que. bastant-se
a si mateixa, atengui auch la seva
cultura Ilurs pròpies necessitats, qualificant de transcendental, els avantatges que la independencia moral i
económica de la dona reportarien a
l'ordre social i domèstic.
Censuri ala que mostren inquietud
per la competencia femenina en el treball de l'home, cae l'actual crisi és
deguda a una serie de causes econd-

li

ir

a

ESPECTACLES
MIIIIIn•••n~11111111I

CARMEN

Diumenge. tarda,
ELS "ESTIRES CANTAIRES
Avis: Als efectes de donar
noe als assaigs i muntatge de
l'ópera
LA FLAUTA MAGICA
l'estrena de la qual a Espanya
lindra Roe drjous vinent, dia
15, 4a fundó corresponent
dimarts, dia 13 (27 de propio.
tati abonarnent), so celebrara
dilluns, dia 12. amb la tercera
representació de
ELS MESTKES C‘IITAIRES
Dimar,s no Ii ilaurä (uncid.

Teatre Catan Romea
Telefon 3500 A
.---

Avui, divendres, tarda, a les
cinc. tothom a riure. El formidable L'xit d'En Montrro,
LA PENYA ROCA
o
LA COLONIA DE L'AMPOLLA

Nit, tercera funció dr PRINCE RIGADIN. amb LE CHAS/MUR DE CHEZ A1AXIM'S.
Diurnenge. a dos quars de
nuatre: ELS PASTORETS. A dos
quarts de eis: ELS PASTORETS
o L'ADVENIMENT DE L'INFANT JESUS, amb l'arribada
deis Santa Reis d'Orient, Gaspar. Melcior i Baltasar, els
quals obsequiaran els nens i
nenes que assisteixIn a l'especlacte. Nit, romial de PRINCE
RIGADIN. Es despatxa a comp.
taduria.

TEATRE TIVOLI
eompanyla de

MIRE

DIVENDRES,
MT, A TilLs Ql.Altls uE DEL
Grandiosa funció a bonefIci deis
incomparabies
ANTONET 1 BEBY
els guata prendran part a la primera i segona part del programa, interpretant dues do les asees últimos creador/s. Completaran el programa totes les
grans atraccions de POLYMPiA,
entre les guata f.guren:
ELS ELEFIliii$ biGaLS, de
Rosal n unics al interreant. la
CANC0 POPULAR CATALANA
ineorbust Idos,
LA Tnouvi. POWELS, foi tut.
saltadors.
dalt.'..
LA TEOUPE POPE.SCIL barristes triconipa:ab:Ls.
LEWANS I PEREZ, persistes
extraordinario.
Demà, dissabte. I demà passat,
diumenge, tarda i nit, grane
funcione, últimos de la present
temporada de &re, pranenLhl
part tetes les grans atraccions
de l'OLYMPIA

UNA INTRIGA DE AMOR

s'estrenarà dissabte a
la nit. Diosabte , tarda, de_
but del novell tenor, espeI rança de l'art. Unte. senyor
GUDAYOL, amb l'obra del
mestre Millan,
que

LA GAVIOTA

Nt. estrena a Espanya de
UNA INTRIGA DE AMOR
Diumenge. tarda: LA GAVIOTA i UNA INTRIGA DE
AMOR. Nit: UNA INTRIGA
DE AMOR.

Es despatxa a compladu' na i al Cenl re de Localitata,
t Plaça de Catalunya, núme_

{ no 9.
144146446444+64{.~~siviir

Teatre Català Romea
Telefon 250

Actii, divrndres, rut, sagona
del rei de la Malla, el celebre
actor francès
PItINCE RIC.ADIN
(Salustiat
amb la seca praa crea,-id,
LE CHASSEUR
DE CHEZ MAXIIN'S
De,rna. larda, a prens popalars. Unica i extraordinaria matinée de PRINCE RIGADIN:
LE CHASSEUR
DE CHEZ MAX1M'S
Entrada i bota,a, jr..
ua f pessetas. Nit PItINCL nioimAN , en
AINtE DES FEMMES
Diurnevue, nit. coima( de
PRINCE RIOADIN:
LES DEUX MONS:EURS
DE MADAME
ISOLONS-NOUS, GUSTAVE
Es depa!Xii a (.9mptadur;a,

45

1)Prnii, disaahle, tarda:.
LA ENETA.GA

e

COLISEU DE VARIETATS
Avui, divendres, tarda, a dos
quarts de cine. Nit, a tres
quarts de deu.
Extraordinarl csdeveniment
artistic
L'admirable i grandiosa
pellicula de santiinenlal ar_
mimen!, del gran "rnetteur
el/

SeerI P-

MONTMARTRE
h i t erprera,a_', magistral de
la famosa tràgica

POLA NEGRI
firan r!xit det notables
patinadora
LES POLIARDIS
Sur..) , de lo e;tiobre baHarina elässica.

CUSTDIA ROMERO
L'original i
ar
lista. humorista del piano.

DELFY

Exitäs enorme de la simpaLca canconista

Remonta Ruira
Intere,,aM i vr. riat reper_
tori Castella-Catatä.
../r..drANIerIMI/049

Importan!: L projeceid
de Montmartre tindrà 'loe
a tres quarts de cinc d.. la
, tarda a les deu de la tut,
presentant-se el (medro d.a_
trare.ons a un quart de set
a dos quarts de dotze, respectivament.
Cada dia el grandiós car1.11:
POLA NEGRI
CUSTODIA ROMERO

DELFY
RANIONETA ROViRA

Aval, divendrem Eilt de "Curro
.; Vanas", I jornada.: El tigre de la .,
hua, pre Wtlharil 5. Una:
o
Manis, per pote Neg ra: Odi herir- 4>
dilas% per Lidie Polo: En Casimir !.
i ele Italres; Aetuatitets Universal 4
mainerlize, Oil, estrenes: ..CUPPO
5, Vargas", II i última: El MI del
Ekerir, per coartes Itat'

ANEU AL
TEATRE CATALA ROMEA
A VEURE
LA PENYA ROCA
D'EN MoNTERO
lii estiueja hita la Companyia

's

TEATRE NOU

Inauguració de la atelana temporada
Director artistir:
tnesire
PAU

,t

ID pedo depilated d'Heellete iu
No perjudica, no producir !anote ei rolen. M
cantead de mehls productee que son conmino 1 provoquen

momo

!asentida de emocione, poden far-na ue lee persones de pell
enolt delicada, sena neceaitar crema despees da Vaplicacid.
iltift1 Debelada el pel moixt, penetra fine lee ancle, I les
atrofia, assoltnt aleta una riplda del/nació permanent.
Tres minuts d'aplicacld son sulictents per a obtindrs
Calguda del impartir pel

6.444446444444444444.44.6.6,4

Dillune vInent, 12 gener, recital de cançons

M'Id, dieendres. larda 1 MI, enlossals prog rames, als t'alt,.
La di_
5,,,pLissiiiig pe llieula El p intor
de
Parats; la ridnedia Ele rei• del
? base ., lo 10, 11irula ex;raoapflat,,
itovenint deportiva, de la Joia !IIIyi•i,ii. la ma g idllea, de 11 marea
Fue. El dcodeny6s; el popular Noticieri Feo, i V I darrera
Jornada
de l'extraordinaria L'arfe do Parlo
Diumewm, a la se,sa'• de la lita
i uSIVrldi Ir FrIddrir.dd cniedranil
Honrarás la tova mere

•• :4564-44545O-66.11.04.04.~«44

Cinema Princesa
Vla Layelana, número 14
Telt‘fou 137 ,1 A
Avui, divendres, noves
1,' n diva de gran espectacte, basada en meravellós
emite oriental, div'41ida en ihres
jornades, El (ladre de Bagdad,
Drlineril par',

per l ' inimitable' 1).,tinin, l'airhatilis. Per que pagar llo3uer7,
de mol' hure. Tres concos discreta, per Leonor It o advan, gran
Ilonant el cul po, selzena
avenir', a. El nlu d'amor, segona
i da n'era jornada.

.Aigua mineral natural -- Digestiva

PRODUCTES HORLINE:

AIOLIA d'HORLINE (tintura preenesslve per als cabello
blanca): 6. - DEPILATORI (ectiu I inolenslu): 6. • POLVOS
(molt adherents): 250. • CREMA (evita les arrugues): 250,
AIGUA DENTÍFRICA (en comprimIts efervescents): 5. •
BATHOL MONTRY (seis minarais per a banys de plus): 350,
eANIBEL (comprImits per a regenerar el caben): 350.•

MARIA DAD! VOFF
amb la cooperació al
piano del mestre

rets.

Digerir general e Usan»:

EstablImanta DALMAU OLIVERES, 5. A.
PASSEIG DE L'INDUSTRIA 14 . BARCELONA

JOSEP SABATE

Obres de Tschaikowsky, Borodin, ItianskyKorsakoff, Dargoinitjskv, Danklewky, Medtn;r, Strawinsky i Pro.
ief f.
kof.

Avui, divendres: Cinquena i
última de L'orto de Paria, Joventut esportiva, E! desdenyós,
Ele rete del bosc, Pintor de pa-

MENSTRUOL

concert
utIlitzar les In-

AVIS: Per a aquest
caldrà

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou

vitae:lona que corresponen al tercer concert les quals porten
data del 13 de desernbre, oportunament repartidos als senyors

Avui, divendres: Cacauets,

Per què pagar Iloguer7, Tres
concos discreta, Una dona a la
moderna, L'orfe de Paris, cin-

socls.

"4444.444444+~c-ebbemw

COLISEUM
Avui, divendres: Estrena
(fr. EL MIRACLE DE LA FE,
per Ilohart Bosworth. orielusiva Gatimont. NOVETATS UNIVERSAL núm. 430,
Exit n le HA PASSAT LA JOVENTUT, per nomas Melaban. Programa Aluria. RESTAURANT ECONOM1C, enmica. Diumenge: Estrena. a
la sessió especial, de la
gran pelliellIn LA CARAVANA DE L'ORE30111 (The Co..
vered Wagon). direcció
James Cruze, Pararnount
Especial, interpretada per J.
Warnen Kerrigan, Lois Wilson. Ernest Torrence TuIly Marshiatt, Música eximessa adaptada per llur Me_
senfeld. Les ernocionants
aventures deis primera pobladors
l'Oest america. 4,
Tn . ,1 a Va 11»preSS ion ada t
en plena naturalesa. Avis:
Es despatxen Indagues liunierades per a aquesta primera presentació, la qual r
tindra Iloe diumenge. a les 4
• sis n le la larda.

4

RAM OLYMPIA
Diumenge, dia 11 , a les onze
jhrl mati,
CONCERT POPULAR MATINAL
per
L'ORQUESTRA S'IN FONICA

DE BARCELONA
190 professors)
Dirigida per l'eminent mesIre rus

CIRIL SLA1NIANSKY
D'AGRENEFF
(Director del Gran Teatre de
l'Estat de Leningrad)
Programa: Obres de Glinka,
Tsehay-howsky, Larnote de
Grignon. Wagner. Fragments de
-Le roq d'or". de Itimsky.
CINQUENA SIMFONIA
de Beethoven

Butaques a 3 pessetes; seients
a 2 pessetes
Entrada general,

50 céntima

PATHE CINEMA

VICTORIA

OrquestrInes
LIZCANO I MOLTO

tots els magatzems

de música.

Cafè d'Orient
'

1

Cada vespre, de deu a dotze,
I tardes deis dies de festa,
grans conceda per un septImi de notables professors.
Violl solista: Forran Guerin

AVI.31 DIVENDItES,
P' ROGRAMA SELECTE
COM POST
D'OBRES DE DIFEEIENTS
AUTORS CLASSICS

estrena de
la grandiosa pellicula

comerla pel quinten TOL-

per
RENEE ADOREE

BAHDARA BEDFORD
ra41144+asirete.~Kstra~e+

felili i nogis

PC; paraules s

--- --

Obsequi de

.0

a 010 per cada

una d'oxees

-

VENDES

la

la Societat

eabdals, gran 'murena. dos
CAIXES Je 210 posees. Mallar.
es, número 125. interior.

"Nestlü"

Li esas
TAPISSOS Dmmmm"
Importan: n'Espiara
azpeelantaz en %aviesos
religioso'. Rapo
ale/0 permaneni de guaro, a Poli. v e
,itt, cleograttes, ele. eaertceeio ae mere,

Contra 'lliurament de 25
etiquetes blanques de les
que van enganvades al PO.
de la Farina Lacteada "Nest-

1 Inotliures.-no compres lene. ealli
aquieta CLIC 4 , lloniralcon. botero,

Yortaterrinal.

e

le", que porten la

COMPRES

PAPERETEScenettiereo.
. ¡ole
g- " n ' eo °"Es
com'•

Les etiquetes poden pro
sentar-sí- a les oficines
I a SOCIETAT NESTLE,
Gran via Layetana, Barcelona.
Aquest obsequi anita
acompanyat d'un Butlle;i
dol nostre Concurs per a
l'adjudicació d'una nina de
gran tamany.
.;0TA,--(111P113 ben entes frie ir,

re, 90, entreven.

ESPAIOS

magatzem per llegar. Va213.

Despi. Casa per llorar, 90
SANT Joan
posseles ine5. Time: Corto Catalanes, 614, primer. De

1

a 5.

a qa eje ritqt au° st7ti ‘1. e' si dliaT'
"
a'nq
que San irranecllaianlent tomaos:ideo al pm, atub exclusió
tuts els altres prospectes 1 en.
voltorls gue l'acompanyen.

DIY.ERSOS
TORRENT. DENTISTA

Por.

CINE-1M ES

Fábrica de Poductes Ceràmic;

Ra;c1cs de Veléncla artlcles tic censtzucció

Gran I qui d a ci
Mal

com ara podreu comamb tanta economla.

Casimir Vicens

prar

Despatx; Taller., 72
Telefon A. 54380
F a brica: Carrer Benavent
prop de la Travessera da
Sana)

111:11 Iffi 1E LA GLINI
Cada Hit, de

10 a 12, grane

DNA. De 12 1/2 a 3, eorti.,
da de leatres per Porquestrina ROYAL

CAPSES DE LUXE

DDIMITS,
DIJOUS I DISSARTES. Dan

AMO raSa BARGUES

Die. de moda:

nostra

marra de fabrica "El nido",
ne isnafarri el present d'una

•.6.4444444.1.4.41+64~~

BARCELONA

per a casaments 1 batelgs
38 - Sant Pau - 38

a la tenida del. teatros.
4444.444444+1+~~

I

NUNELL
GEHMANS
a

VALORS : CUPU.su
rt 5 ,,0 , -. •..., ro.,i,..,.. 143

c Nv! :

=JkIMM ALLn•n

BLAU

n

Acabarles la les refOrmes del local

PATI eutu, ha retira altra vedada

els tIONCEItTS DIARIS, vetent-se
rada tila ines roncorregut aquest
a g raddo toral deis bons catalana
formen Ilure P ens,s . On a l.en•
benis que aspiren 0111 uti
ambletit
(Van?' mAs ag radits, ramirleen Ir
n erimales que
lant
oletea sentir l'Orquestrina Walkyria

GLssiii

0'50 pessetes les deu Prime

a

4-44444•44444444444444444•

PATI

L

LLOGUERS

MODERNS
efee+04+0+1041K+94411+11.11444i

ELS HEROIS DE LA MAR .1.

laireciel l'Apoda de la Impotencia. eineviatat 1 ;enlosa prematura ando :anafre
renomenada POMADA FORTIFICANT, de
Rodríguez de las alas. Ea inofensiva I produeir un erecta meravellds a la primera /rete. Emprant-lo anttemadament evite el cordeta de lata mena de maial•
neo perfilases, eseent intaitible per ala matrimonia que no .tenen ans. Deu peasetes
pos a lotes les prIncipals fonnacies I &m'ea*. d'Espanya 1 Amen , " A earee•
ion/. %U* de 'salvador Alsina. paonstge del Credft, 4; VIcial / Albas, Montcada,
21, 1 Segall, Rambla de ICS
I4.-A l'erarios: Srs. E. Duran, S. en C.,
Tetuan, 9 1 11. Madrid

sExuA

viro,

EXIT SOROLLOS
de la superproducekt marea
1.0EW-31ETRO
EL FILL DE FLANDES
sentimental interpretada .pel preeoc artista
JACKIE COOGAN
Xicarró)
Completen 'el programa
les següents pellioules: RE-'
VISTA PATHE núm. 795.

nitren.
11 in e nge, ! l it,

Flascó 5 ptes.- Farmacia PARADELL Comte Asalto, 28

.1..spat:Ka a oomptaduria.

PprigrarrieS a

+9+4144.4444.11+1.0444114+0+1>:

.444-x-944.44,4444444.04444.,

Arregla menstruacions difícils

DE8

quena darrera jornada.

sere+0444+044444.0.6.4,44,44ss

Gran Teatre Comtal i
Gran Cinema Bohèmia

Sol ra da, prderit per les aciden, instituto de belitre enea

larnotOs, 1 els clrurglans per a cedes operador'. delicadez.

russes, a earrec dels
eminente artistes del
Gran Teatre del Liceu,

Exeelsior

SALO REINA

CINEMES

AGRADABLE No fa mala olor, dona tensada de beneetaet
oetedat, suprimint eh deuuadors. Dona a la part deptlada
una blancor I suavitat incomparables.
pi le A TOTES Aquest deptlatorl fraucks ea cantina a tot arree

Lssociacij Música Camera

LUNA

Director d'escena: el celebrat / populsrisçim primer actor
FER:TAN VALLEJO
Mestres directors I concertador!:
Acevedo, n'ay, R. Gorga
Denla. illssabte. INAG
LURACIO DE
SEGONA TEMPORADA. Tarda
a dos (palas de r00% ,uperb aremut popular. Butaca ri, Mb entrada,
pp ES: pesSetri.e. E ntrarla general,
CO cenaras. 1. La famosa Opereta
ro Mis actes, del mestre Guerrero,
LA MONTERO" delontant la primera tild e Matilde Ilo s sy, el tenor
Maten Cuitar 1 el primer actor de
earaeler Marian eznar e// ere
sentara,' aloa varada al públic els
relebradisslines 1 pop ulars artistes
Merla Tenia 1 Pea Alba: II. Debut
del primer artor Ferian Valle»
amb una de les mes ramosos
genial, rreacions, la divertida sarsuela EL CONTRABANDO
Nit, a tres ramas de dio,, iodossal programa: I. EL CAMPEONATO:
II. rextr dels èxits. La g ran sarsuela espansola,
ra tala,
en dos 'tetes, original d'Amiehatis
Oliv (ros, Idfl///r/1 de l'insigne ineS/re Minan,
LA GAVIOTA
Sorollds trlomf d'Ernal Vendrell,
Mera" ilaSas. Pau riorgei • el. Téllez,
Pep Alba, flilsoil. E. Junener, Liorna, Bordas. ele. Per p rimera ve- .
cada interpretará ,p•
Tranquil", In Ferran Vallejo, el
n Senyora /losa". Empor
ilion. I el do 1• Scii,:iii• Aman". etahan Aznar, elerarellOs dernrat deis
ni eSires Marina. U ipi tells 1 Fernin(fez l 3. atonales. nardana per
l'E s
-bartliseSc:uv.
n'iperita conIunt. Esplendida
Selltar19, lilqUisSiMS vestits de
rasa Perts cermans. A rada reja,aentaci9 In ba un pie
1,111M11/ZP, der, r5://PrI1(13 ¿eneromess . le presentant-se tarda t litt
l'era del dra LA GAVIOTA
ilespatea a Loniodaduria i al
centre de Localitats de la plaça
de Catalunya, a. 'relean) 4017 A

Clerrint Preparat per quimln letona el retente deicebrt•
me n ta de la ciencia moderna I recomanat per el co. medie
per la so y a atad suavItrant 1 conservacid ilimitada.

sasammtim

Diana - Argentina

aft4,4444.0444444+4,444444.4

.S.

disol cl pél moje
com
disol la sal

GEORGES LANSKOY

441444-0444-4.644.ebeesee.x.-.

VOLEU RIUFV.?

d'HORLINE

CONCERTS

1

Walkyria

EL ASNO DE BURIDAN

o

e ELDORADO

Monumental - Pedró

Nil:

LA COLONIA DE L'AMPOLLA

Director artlatiot

Doma, no Iii haurà fundó. per donar 'loe a l'últim
assaig general de la sarsuela bumoristica en dos
artes, de Ferran Luna. música del mestre Moreno Torl'oba,

de Darlo N le'Otienli,
LA ENErEGA

Diumenge, matinal popular.

n. MESTRE PAL LUNA

LA GAVIOTA

Debut de CAREE CORE5l.A.
La ronirdia an tres actes,

Concert per la Simfònica de
Barcelona (90 professors),
dirigida pei mestre C. 1Pawiansky d'Agrcneff. Prens popularissims. Vegi's anunci
especial.
Preus: Butaques, 5 i 3 pes.
seles: seients. 2 pessetes: entrada grs neral, 50 ebnt i ms; impostes inclosos. Es despatxa a
rompladuria per a totes les funciona anuneiades.
LINIES DE TRAINV/ES
que porten a TOLYMPIA: 29,
31. 32 i 57. Autämnitms Drasnanes-Sant Andreu (liara C).

opereta
LA MES GRAN D'ESPANYA

441vIrerderlimirelreeePIreelrea se4I-1

Din cal itialina de
•?•

EL NO. DE LA LIARE
LOS BONAMBELAS, els bornes

la 1

Avui, divendres, tarda, a
dos quarts de cinc. Bula.
d t-IrS a tres pessetes. Granules programa:
' POR UNA MUJER
I

Oliver

dissabte. Tarda, a "4,
un quart de sis. La famosa t
comedia en tres artes, de ,
De Flers i Caillavet, traducein d'A. Solllos,
EL ASNO DE BURIDAN
Nil. a un quart d'onze.
Fifileiö dediluda a la coló-

DEPILATORI

-

diTandres, moda selecta. Darrer dia de les pellfeulers de
sorolles ezit. L'honor abaste que res, preMosa comOdia'dramatice, pel gran art isla John dilbert. IfirgInl campl6 de polo,
de molt Hure. La magnifica obra d'interessant argument
Nanon, inagistralment interpretada per la'comlessa AgnO's
Esterhazy, superba presentad& Demä, dissabte, programa
extraordinari, amb quatre estrenes: Apitdaeant amors, preciosa coznedia, per Charles dones. La patita Carme, per Baby
Peggy. NotMiarl Fea núm. O. La grandiosa obra mestra
1"insigne escriplor Michel Montos De dona a dona (selecció
Capitolio), per la bella i gentil estrella americana Betty
Compson. Nota: Arni, divendres, de sis a %mil, es despataaran Indagues numerarles per a la sessió especial de diumenge.

GRAN COMPANYIA DE
COMEDIES SELECTES
()ARME COBEAA
CARNIETA OLIVER COBEÑA
AL1XANDRE MAXIMINO
Director artistic: Frederic

OLYMPIA CIRC

EL

Avui,

Teatre Barcelona

Teatre del Liceo

Demä, a les nnu. vigesima si_
sisena funcid de propiciat i abohament. Comiat del eMebre
tenor Tranto' ul i els aplaudits
arristes senyora Davydoff i seryors Vigneau i Delval.
ira rapresentació di' l'Òpera

predilectes de issfab dletingides
°muestreos Sude 1 Sesees Termita

444-e4.44-.* 4444.54444+4

TEATRES
Gran

IIISIIL I SILO CATILINft

1Josep

Sauled

Excellent ber a taula

Fábrica de Iones, lonetes
i teles per a espardenyes

Sant Pol do Mar

• •

De venda a

(arcelona)

tot

