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Ubres, llibres, llibres
Temps ha que s'ha extingit la ven catalana que un dia va
lianear aquell crit.monóton, per() signifieatiu: "Llibres, libres,
litbrcs!" Aleshores es traetava de portar Ilibies de fora a les bibliotoques nostres. Era el elam deis que valen ilibres. dels que necessilaven libres per als seus estudis i per al conreu dei g en esperit.
Ele libres han anal venint; si no tots, una gran part. I heus aquí
nie ara, en loe de la demanda de libres, ressona el erit de l'oferta.
Ara s6n els editors, els llibreters i els autors els qui, des de la
i •arta de les seves cases, crideri: -Llibres, libres, libres!"
Ahir va celebrar-se el Dia del Llibre. Al principi, aquesta diada
ienia el earäeter d'una cosa artificial, d'una iniciativa coneebuda
ür un editor o per un llibreter inquiet, per() una mica imaginatiu.
havia el perill que la iniciativa s'esvaís entre la indiferèneia
iiel palie i el cansament dele organitzadors. Pela) aquesta temenea
ro s'ha convertit en realitat. Al centrad: desprès de la bella
;ornada d'ahir, cal dir que la festa del 'libre ha pres ja el caräct?r
d'una beta popular. Tot el dia hi hagu' è a les llibreries bareeloninIS una multitud de visitants, una inacabable cortita d'anants i
inents.
Podríem comparar l'afluèneia de compradora que hi hagué
ahir a les llibreries amb l'afluència de gent que compra casetes
dia de Santa Llúcia. joguines la vigilia dels Reis, o doleos els
dios assenyalats per al consum de les Ilaminadures. Perèen el
iiia del llibre, la compra-venda té un sentit més alt. Ja no es traeta
d'una tradició pueril o casolana. Es tracto d'una manifestad() de
(altura. d'una prova d'afecte als llibres, nodriment de les ànimes.
Per sisó feia goig tota aquella gent que anava a comprar
libres amb una fuga comparable a la dele dies tradicionals per a
la compra de llaminadures o de joguines. Fa bonic de veure els
infants amb la caseta minúscula, i el bon pare de familia amb
ele paquete de torrons, i el matrimoni jove amb el gran paquet de
joguines que han d 'ésser present reial. Perú fa més bonic encaro
de veure la gent agrupada davant els aparadors i envaint les
llibreries per a sortir-ne amb el paquet de llibres que han de donar
aliment a la lectura en els dies curts i les nits llargues de l'hivern.
semblava dificil de popularitzar el Dia del Llibre. Però
després de la jornada d'ahir, cal reconèixer l'èxit de la resta.
Molts dels qui es mostren verament esquerps davant els libres,
ahir els míraven amb un sobtat amor, cona si deseobrissin sota els
iiils un tresor del qual no s'havien adonat. te possible que alguns
mulera de barcelonins deguin al Dia del Llibre la descoberta dele
plaers espirituals de la lectura i l'afecte a aquests amies lleials
que ens fan companyia en el silenci i en la soledat.
Els llibres que ahir van ésser venuts a Barcelona poden ésser
p l punt de partida de l'ennobliment de molts dels seas lectors.
Aquello qui no anaven cap al libre s'hauran trobat que el libre
va cap a ello. L'esseneial és que es produeixi el contacte i que el
mercat de llibres hagi adquirit, en aquest dia de l'any, la ressonän••la i l'alegria d'una festa popular.
A. ROVIRA I VIRGILI

Carnet
de les llares
COL- LE CCIONS POPULARS
Ens referireu a ducs series, molt
diverses runa de raltra, però totes
dues ben arrelades en el nostre públic. L'una es la "Collecció Popular
Barcino" (cada dia mes complexa
i madura). L'altra as la biblioteca
"Quaderns Blaus", que es va nodrint amb les figures de "La nostra
gens". Direm doa mots sobre els
darrers volums d'ainbdues concecions.
En la "Popular Barcino" han comeneas de publicar-se uns "Exercicis de Gramática Catalana", per Jeroni Marea, d'innegable utilitat. El
seu objecte és "complementar, mitjançant exercicis adequats, els yolum*s de divulgació gramatical de
Ponspeu Falsea". La tasca del senyor Mansa, complementaria de la
de l'illustre gramàtic, constitueix
una bella gimnasia.
La "Història deis descobriments
geográfics", escrita per Goneal de
Reparaz (fill), amb destinació a la
mateixa Collecció, is, també, útil i
suggestiva. El tema apassionava no
fa gaire, a propòsit de l'origen de
Colom. El senyor Reparan (hit) ha
esquernatitzat en les poques pagines del primer volumet els avenços
geografies de l'Edat Amiga. La narroció històrica es confon, quasi, amb
la llegenda perfumada.
I si giient els ulls ale "Quaderns
Blaus", be hauretn de subratllar
l'interés deis dos que acaben d'apareixer: el "Samblaneat", agil, subversiu, virolas, anecchatic, de Lluís
Capdevila, i el "Xavier Nogués", de
Joan Sacs, que és, a judici nostre,
un dele minore volums de la concedía. Joan Sacs ha sabut meseta:- la
informaciú minuciosa al cop d'ull
crític. La biografia esdeva retrat
palpitant.
T. GARCES
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El president Calles
Es una llästima que les circumstàncies no deixin
ample espai per
discutia , la considerable gestió de
Calles a la Presidncia dele EE. UU.
di Mèxic. Calles ha estas objecte
aquí, per part d'un determinat sector
de rapada, de amito i copioses censures. Els esforços per tractar de donar un sentit a la politica d'aquell
president, co canvi, han estat rars.
Rccordem unes paraules d'Ossorio i
Gallardo,, unes recents declaracions
d'Araquistain i un lúcid comentad de
Rovira i Virgili. Que lii farena peró,
si aquest daficit ha estat obligat?
Consolem-nas pensant que a Mixic
van a torna-jornals.
Calles comença per ésser la figura
de l'América llatina situada en un
isla mes universal. Recordo l'ardor
amb que era discutida a París per
diversos estudiants sudamericans la
gestió de Calles ara fa dos, tres
anys. Hi havia uns metges argentins
que atacaven Calles amb els argnments de l'Aeció Francesa, cosa que
no ha d'e5tranyar ti hom té present
que Maurras te un nucli fort
d'amics a Buenos Aires. Altres estuchanta, en canvi, defensaven Calles
amb els arguments del liberalisme
clàssic tradicional. Una cosa certa
desprenia del fet mateix d'aquelles
discussions: hon veia ciar de seguida
que si Calles llagues estas i fos un
general sudamericä d'opereta aquello
wudiants no s'haurien escarrassat par
laut severament. Si en parlaven é3
(pie, Calles literalment ele apassionava. Quants presidents de Repablica
centro i sud-americana podrien are.
sentar a favor seu un interés semilialanatt' a de les primeres coses fetes
per Calles arribat a la Presidencia del
sets país los: crear a cada legada mexicana important un lloc d'attaene
obrer dotat dc la missió d'estudiar,
sobre el terreny Cl5 fenómens econamies i socials que poguessin servir
d'experiència a atexic.—Si no vaig
errat, he corregut l'ateriré obrer mea j a mis importarla Era el que Calles hacia destacat a Moscou ara fa
dos anys. Era un diputat socialista
de color de peca dolça que no semblava pas re's de l'altre món. Li ida
explicar coses del seu país. Em divertien les descripcions de les brutalitats de les ,guerres eivils contades
amb la cousimia allargassada i suau
d'aquell home. irm canea una e-aneä
que encara m'ha quedar a la memada. Es yeti que hi liagué un moment
que el poble mexicà estigua tip de ter
revolucions i "pronunciamientos".
Llavero, harn canta
Si Madero se casara con Carranca
Y Pancho Villa con Alvaro Obregón
Mariquita estaría muy contenta
Y se acabarla la Revolución.
Li vaig demanar que m'expliquéss
el significas que a la canea tenia :a
figura de Mariquita, i em digué que
afariquita era l'encarnada, de la dona
mexicana i per tant que l'allusió que
fa l'autor a la seva alegria es una
manera poi tica de posar de manifest
la nostalgia de la pau familiar que

senta. Limitem-nos per asna al Campionat de primera categoria que
&inicia ara.
D'aquests So equipo que es calcula comencen a jugar denla, cal recenixer que llevas dele primera
"teams", els altres no aocstumen a
trasbalsar gens la gran massa d'espeetadors que s'aboca naturalment,
Informacions de "La Publicitat"
als eartits dels "asos", segons l'argot esportiu.
Foca dele partits excepcionals o
que es presenten com a definitius,
l'estadística permet arribar als se(atalunva hi Ir in 1C.00C iugadors i el Campionat aple- güents promedio despeatadors que
reunrixen aquests diumenges als
ga als camps uns 4C;CCO espectadors
karma::
El Campionat que comença demä
Barcelona,
15.000;
Europa,
Berna. diumenge, comença el Carnes refereix només als anomenats clubs
10.000; Sans,.8.000; Espanyol, 4.0o0;
paleas de Catalunya de futbol. En dir
de primera categoria, grupo A i B.
i 13aGràcia, Sabadell, .Tcrrassa
que aqucst concurs constitueix la
cla..ona, 2.5o0 cada.
'Cadascun d'ells presenten am nombre
competid& mes torta de les de tosa
Els partas que de costum arrossevariable d'equipa car en als aguarte”
qualsevol mena que es fan a casa
la xifra no té límit. Així i tot prenguen mas pablic son els que juguen
nosisa. no descobrirem res de nou.
a
Barcelona
i l'Espanyol. En acmesdrem per base cinc equips per cada
Pera si tothom stp els litres de
tes solemnitats semnre es passa dels
club, que multiplicats pels setze que
tinta que el feixuc Campionat fa gas20 . 000 espectadors i ce possible que
entren en Huila, significa la mobilittar als cronistes esportius, que tots
en dice ata:, si els carnes fossin de
vicia de So equips.
5
els ailluns ens expliquen detalladames cabuda, reunirien encara un cmA aquests cal afegir-hi el Campiomera cada jugada: el dimars s'extenen
tingent mes considerable. L'Europa
nat que començarà a mitjans de nomentaris; el dimecres treuen &i . el Barcelona; son els que segueixen
vembre de!s de la segona categoría,
asas lans; el dijous estableixen camen interRs, traslluit pel nombre despararces; el divendres ens parlen de
en el qual hi prendí part uns 160
pectadars que hi acut, si be raramcnt
larn ció que els partits a venir poclubs a un promedi de tres equips
han igualas eh de l'Espanyol-Barce—Seria curiós—ei diu un amic—
den proporcionar-nos i el dissabte ens
per cadascun. Són, en xifres rodones,
lona.
descobrir c092 en un moment doavancen Hurs pronòstics de la jorprop de sis mil xicots els que cada
També un partits eliminatoris del
nat, en un país determinas, es prorada següent, de manera que dermis
diumenge es dediquen a donar puntaCampionat d'Espanya, és quan shan
duela un corrent a favor de tal o
a set:mana el lector esportiu està
des de peu per disputar un aoncurs
igualat les xiires mes grosses.
qual escriptor, de tal o qual manera
.^nt de les incidendes del Camoficial.
del
grua
B
reuneiElFs
partits
literäria.
.•. es molt possible que la gran
Aquesta aura, no obstant, dista de
uns
1.500
especta
per
serme
mig,
gen
En efecte, sembla que en litera-in dels qui assisteixen a les eme correspondrc exactament als de fut
,
que
sin
diumenge
de
dos.
Es
a
dir
tura existeixen corrents subterranis
tels partits o als CIlle tan sois
bolistes miacticants'a que hi ha a
"normalitat" significa que e3 reuneique (mala surten a la superficie és
o moviment de curiositat en seCatalunya. La Federació Catalana,
que ja han fecundas una bona part
xen no pas menys sie ao mil especcon les seves peripécies, es molt
ta exteses neu mi/ llicencies de jude terreny. O, per dir-ho sense metadors al voltant dels camas de futa 'le, repetim, que no tinguin una
gadors, pera hom ha d'aiegir-hi els
tàfora: succeeix sovint que abans
bol.
exacta de la formidable movilitque, agrupats en pcityes o associade parlar-se d'un escriptor en cls
Ha estat facil de. saber els socia
que comporta aqueas apassiocions particular), no retan inserite a
periódico, abano de transcendir
reie d'habite,' segucixen llur equis,
concurs.
la Federada,.
aquest al pablic, ja ha fet seutir la
per les mitges entrades que sienes
la nostra informació d'avui, per
Pel cap ba ja no són pas menys
seva influencia <lamina d'alguns esobligase a pagar:
s züent, no te res a acure amb
de 10.000 futbolistes els que cada diuperits selectes, a un mateix temas
Barcelona, to.000 socia; Europa,
,te esportiu del Campionat. cosa
menee practiquen amb mes a menys
i separadaraent, aixes és, que cadasa.orea ; Sana, 4.00o: Espanyol, Graqu deixem de l'exclusiu
traça el joc de pinta amb ele peas
cun d'aquests esperits ha fet pel
cia i Sabadell, 1.3cio cada un. Teren
la
materia.
especialitzats
i el cap.
•
seu consiste la descoberta de tal
rasan i Badalona, Son.
sna dones, en el cama de les xiTant com en la sanoritat de la xiTot aquest gros desplaçament obli- • o qual escriptor, que després no
sempre eloqüents:
triga a prendre carta de naturalesa
fra, fixem-nos per un moatent
ga per part de la Federada a uta.
en un país determinat. No asseA Catalunya hi ha toa clubs afila densitat que representen aquests
lazar caad diumenge ano funcionaria
nyalaria alza que a certs rnoments
mono i si tenim compte que en una
Eats a la Federada Catalana de Futde camp i a dernaanr el necessari reel terrena esta corn preparar per
gran part els jugadors surten a fora
bol, dds guata en corresponen 133 a
tare de policía i guardia civil, dada
reltre la influencia de tal escriptor
de casa, lean arriba Ilavars a resultats
Barcelona; 30 a Girona; /5 a Lleida
aquesta última que no hem demanat
mort o Ilunyn, ami, preferencia a
sarprenents sobre el que aixa rearei la a Tarragona.
pera este nresurnim deu constituir una
tot altre?
inobilització imaartant al jutjar pel
El /mol ainic em precisa el cas
gran desplaçament sle lames que hern
del gran crític italia Francesco de
vist alguna cegada en els campa
San ctis.
L'augment sempre considerable que
—Uns anys enrera—em diu—nins'observa pci futbol ha fet que la
gú de nosaltres, els de la nieva geFeneració es vegi avui obligada, en
neració ni ele de la generació que
virtut de les atencirna i compromisos
ens precedí, manifesta conèixer de
que ha de satisfer, a repartir un miSanctis. Jo confesso que no en saler d targes i inaitacians, quan fa
bia res. La primera referencia d'ell
sis o set saya no ptassaven d'un cenla vaig tenir per un escriptor frantenar, compreses les deis periodistes.
cès que en leía un gran elogi, el
Diem per acabar aquestes primeres
posava per dainunt de Macaulay i
notes. que en xi tres rodones la Fede Saintc-Beuve. Deia que cap poderacia recapta durant el Campionat,
ble del món no tenia la sort de
i
alai)
que
els
un milla) de pes s etes
posseir tusa història de la seca litesocio només aagnen mitja entrada en
ratura con' la que de Sanctia va
un dels dos partits que cada club
fer de la literatura italiana.
ha de fer durant el eoncura.
—Aixa-s-afegeix l'amic—desvetlla
Josx DARDER
la nieva curiositat i vaig fer-me trametre les obres del crític italià.
Deslucí m'arribaren tres volums
AQUEST NOMERO HA
de "Saggi critici", que vaig devoEL NEOFIT AUD4e
rar en pocs dies. Per?, la "HistbPASSAT
PER
LA
CEN-'--Em sembla que n'he fet un gra m. asga per debutar...
eje", la gran "Història de la literaSURA GOVERNATIVA
(De "Le Pire", de París.)
tura 'italiana" no acabava de venir

A l'entorn del Carnpiónät de Futbol
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L anima 'necsra

se sentia a Mexic en aquells temps
moguts i tarbols. Abrí i tot, vaig tr-

bar Ja canea excessivament prosaica
1 de molt poca volada. Mes dar encara: vaig trobar que era una de les
canos mis paca-soltes que havia
sentit mai. Li ho vaig dir, i dl hi estigué conforme. Em seguí contant altres coses i va arribar un dia que em
vaig sentir saturat de coolr local. Vaig
tractar de portar la conversa al
terreny del les consideracions generals,
dir -li —ésr un país
molt ric, te petroli, una sella civilitcoció admirable i un plantel- de generals. Pera estirnat amic, és que per
ventura no ha arribas l'hora d'acor,tlar per unanimitat que Maxic és el
país més pintoresc del móci?
Em dona una nambregada furiosa, es rdreaà i vaig acure de seguida
que l'hacia etrrada. Estigué un moment orase contestar.
— Mèxic —digui a la fi—"era", enteneu be: "era -, el país mes pintorree
del mas. Avui ja no ho is. Toles les
coses d'aquest món tenen una fi i el
que constituia el pes mort de alexic:'
la política personal, sisa acabar S'han
acabar els generals i els seus intereso; personals. Deixeu trancórrer normalment el temps de la presidencia
de Calles, i veureu el resultat. Calles
no es pas del meu partit: ell es liberal, jo socialista. Pera per la gent
rafe l'hem tractat, una cosa es certa i
es que és un liberal apassionat, real
i prolundatnent apassionat. La navetat, donas, és aquesta: Cal/es así el
primer polític mexicà de tota la historia que té dc la política un concepte
nacional...
Posteriorment a aquesta conversa
he pensat diverses vegades amb l'attaobrer mexica. Al principi vaig
suposar que el mateix aire que solien
tenle les coses de alexia era el que
explicava l'existència de "callistes"—
Com s'han de dir els partidaris de
Calleal—fanatitzats. Detsprés he o ist
que el rnexica tenia raó. Calles, en efecte, ha fet, en el sen
país i d'una manera relativarnent pacifica, la Resaludó liberal. Ha fet
una reforma agraria d'unes dimensians considerables, reforma que ha
liquidat el latifundi i la tila morta.
Ha fet la reforma religiosa, separant l'Església de l'Estat.
Ha tingut la brea reeentmentuna inrca que arriba a fer esglaiar—
de demostrar en el curs d'una insurcreció que la constitució d'un poble
no es un papar mullas, sind, la cosa
mil viva i mes important d'un país.
Davant dels Estats Units, encara, ha
mantingut una actitud nacional.
Ja sé que una obra ai gi pot ésser
diaautida. Per un llame liberal, pera, la qüestie, no ti dubte: l'obra de
Cal a s calada una curiositat indispensable. A part que la vida política
de les repúbliques americanes
prou mediocre perquè no sigui interessant la considerad() d'un polític
que fa una obra excepcionahnent intencionada.
jOSEP
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De Sanctis i Catalunya
mai. Figura't la me y a sorpresa quan
un capvestre la vaig acure exposada a l'aparador d'una de les nostres Ilibreries estrangeres. Jo la tenia encarregada a una altra casa.
Trobant-se-aquesta obra a Barcelona, jo no em resignava a no Ilegir-la aquella mateixa, nit. No' porlava diners, cosa que ern passa molt
sovint, i vaig censes a manllevar-ne
a un amic, el qual m'acompanya
fine a la mateixa Hibreria tot estranyant el rneu iateres apassionat
per aquella circa (Llavors la nieva lectura preferida era
la critica 1:tesar:a.)
—Entusiasn:at ami.) aquest gran
italia—din el meu atnic—no vaig
tenir re/3as fins que cm vaig procurar l'estudi sobre Leopardi, les
lliçons d'història de la literatura
italiana en cl seale dinove, neo!lides i prologades per Croce, i tot
el que vaig poder de l'obra de sanetiana. Eta elogio de l'escriptor francas em semblaren justissime, la meva achniració Creixia a cada lectura. s Pecó no és heu (unió) el que
succei llavors? Mentre , feia aqueotes lectures, vet ad que apareix a
"La Veu de Catalunya" un article
de Jordi Marc sobre de Sanctie,
cidissim i salid com tot el que 'ell
fa. Poc temps després una casa castellana editas-a els estudia de de
Sanctis sobre la "Divina Comedia".
I a no trigar, Josep Maria Capdc
-odiael'scrptohal
la mateixa "Veu" i publicava en
catala i come-Ma ya els estudis esmentats. Altres escriptors nostres
han parlat recentrnent de de Sanetis i poca anys abans de morir Morera i Galicia assenyalava als nostres i0VC3 la conveniencia de girarse de cara a Italia.
Avui la influencia balaca de de
Sanctis la sentim en els minore dels
nostres crItics. En certes pàgines
de Caries Riba, en altres de Pisco
Maria Capdevila hont respira una
flaira, de tranctiana que inútilment

OME NTARIS

Fa poco dies que els representante de les colònies negres de
l'Africa francesa van reunir-se en aísemblea a París. La sessió va
celebrar-se en una de les sales de l'edifici de les Sociétés Savantes,
disposada en hemicicle, escons i presidencia. Amb bona voluntat,
un hom hi vela una imitació de proporciona modestes d'una Cambra.
La reunió fou suficientment tumultuosa per fer mes viva la illusió
d'una sessió parlamentària. Els reunite eren cinquanta, procedente
de diversos indrets del continent afrieä. En conjunt, dones, pot
dir-se que l'assemblea convocada pel club dels "Negrea conecients"
era la representació autentica de l'ànima negra, de l'ànima negra
sotmesa al protectorat de Franea.
La reunió, pesó, semblava animada per l'esperit blanc de les
sessions parlamentàries mes mogudes. A la blancor dele colls de
camisa impecables, en molts moments s'hi afegí la blancor dele
dentats exhibas en un apostrof violent o en una riallada provocativa. Perquè s'hi vociferà, els insulte boteren d'una banda a l'altra
i les paraules "venuts", "'ladres", "traidora'', brunziren per la sala
acompanyades del frenètic repic de la. campaneta de la presidencia,
que demostrà posseir notables aptituds per al eärree. Tot amb tot,
dones, l'assemblea negra en molla moments va mantenir-se en una
perfecta normalitat blanca. La civilització de vegades tris camine
insospitats per a manifestar-se.
En la reunió, els "Negree consciente" foren acusatte de treballar
per la divisió del "Comité de defensa de la raes negra". Contra
tals acusacions, el senyor Lunion —un nom així, obliga,— fundador dels "Consciehts", respongué que el Comitè es qui ha traït les
justes aspiracions de la raça.
L'assemblea esteva dividida en dos grups: els moderats, que
defensen una "evolució dintre el quadro de la nació francesa", i els
radicals intransigente, que rebutgen qualsevol collaboració amb
1 "imperialismo sanguinari". Són les dues tendencia clàssiques.
En això el negre -és igual al blane.
El primer grup, dreta evolucionista, estä eompost per uns
guante joves intellectuals formats en les Universitats franceses.
L'altre grup, l'esquerra radical, es nodreix del proletariat.
disputa venia de discrepàncies en l'actuació; perú tots, radteala
i evolueionistes, intellectuals i obrers, coincideixen a proclamar
que ja en tenen prou de la tutella blanca i tiren contra el colonialisme francés. I això es l'important.
Alguns diario franceses, i no pas conservadors eertament. han
ressenyat la sessió amb un to decididament humorietic. Reconeixem de bon grat que la cosa per a molta gent pot semblar una
invitació a la caricatura, per?), superant, i no es gaire difícil d 'aeonseguir-ho, el 'pes mort de la secular inferioritat de la mea , no costa
gaire de trobar motiu de serioses reflexione en l'aemblea i en els
comentaris. L'Africa ha estat per molts segles con) una herencia
jaeent, que no ha estat adjudicada segons llei sin() apropiada segons'
la fora. Tothom ha vist en el continent africà un dipbsit immens
de reserves i una font d'energies infinites; ningú, però, tret d'una
guante hornee excepcionals, s'ha preocupat gaire dele pobles que
l'habiten.
L'Afriea misteriosa sembla destinada a servir d'escarràs
d'Europa; i per convertir-la en escarràs cal despertar-la del
ami son milenari. Per hi ha el perill que quan es desperti del tot,
quan l'ànima negra es deseobreixi a si mateixa, es trobi que porta
el jou -al i aquest atuell molt sovint fa pujar la sang al cap
de qui el pateix.
L'Africa'colonial pot convertir-se en un camp propici a certes
propagandes, i els francesos sempre viuen mases refiats del
seu poder d'atracció i del seu "charme".—C ,
cereariem en els critico o comentadors d'uns anys enrera.
Benvingut sigui de Sanctis a Catalunya. EH hi ha penetras per camins diversos, hi ha trohat un terreny favorable. No ens allunyem
massa aviat d'eta que la seva influencia no sigui fugissera. Impulsem el seu estudi. Ens pot ensenyar moltes coses bones, i no solament als crítica, ans mes aviat als
creadora, i la principal de totes és
la fusa.' harmoniosa de l'art i de la
vida: la vida cona a contingut i
l'art com a contingent, que fou el
seu credo literari, el que predicä i
practica fins a la mora
joma PUIG I FERRETER

La política
DON ALFONS A BARCE-

LONA I A STEi CREUS
Retallem de "El Noticiero Universal":

(YO

ELS NOSTRES AVIS

ELS ,SEUS NETS

1 937

"Se asegura, con respecto al
próximo viaje del Rey a esta ciudad, que, ademas de las excursiones
que ya hemos anunciado, visitará el
monasterio de llames Creus, del tazmitin municipal de Aiguamúrcia.
Además se dice que asistirá a una
cacería en las inmediaciones de Tortosa."
C.4P A L'ASSEMBLEA
Demä, diumenge, sortitim cap a
Madrid el president de la .Cambra
de la Propietat, Sr. Joan Pich i Pon:
les-creador i ex-alcalde de Barcelona, marques d'Alella; el cap provincial de la Unió Patriótica, Sr. Gassó
i Vidal; el president del Comité executiu de l'Exposició de 'Barcelona,
marques de Foronda, i la regidora
senyoreta López de Sagredo, per tal
d'assistir cont assembleistes a la sessió d'obertura de l'Assemblea Nacional.,

•
EX-ALCALDE MORT

Ha mort a Salbst En Valentí Soler Basara, conseqüent esquerrista
ex-regidor d'aquall Ajuntament.

▪

NOTES

D'AMERICA

,

Arxi# 'General d'EçOnomia Casa d'Am,,èrica Barcelona
dents, 24 5.249 bo/ivatts. Feta la distribució sollicitada el capital i reserves del Ranc quedaren constituits
aixi: Capital 2.2.000.000 boliviano;
dendo, 2 4 5.249 bolivions, o sigui un

"
LA PRODUCCIO D'OMS VEGETALS A L'ARGENTINA DURANT L'ANY 1920-.Beg0ns la Dimeció General dconomia Rural i
Estadística del Ministeri d'Agricultu-

total de 28.014,442 lyoliivallS, Gis qua:,
representen 15 9 17 bolirlans per 1CEls comptes corrents sumaren el
30 de juny passat, 31.454.861 boli-

ra de la República Argentina, la pro-

ducció d'olis vegetals en Ealluit país
el passat any, arribi a 22.719 tones,
contra 19.770 Dany 1925; 18.617 en
1924 i 22.438 en 1 923. Shan emprat
per a obtenir-les 110.930,122 quilos de llavors, oleagininoses, amb un
rendiment de 11 o/o contra 0. 1 33.456
quilos en 1925, 85.096,431 en 1924 i
100. 032,262 en
1923. L'esmentada
produció es la segiient llavors
lli, 13.618 tones estnergades i 3.714 tones d'oli obtingut; nap, 11.218 i
3.18,o cacauet, 49.018 i 11.6ó8; eme',
25. 668 i 3.666; tirree, 2.020 i 46,2;
blat de moro, 9.323 i 372; oliva. 62
tones esmercades i 15 iones dcii obtingut. L'oli de cacanet, de 6.571 tones
elaborarles en 1924, ha passat a 9.830
en 1925• i a 11.658 en 1926. L'oh de
cotó ha obtingut un angment de 1.045
tones sobre 5923, .el qual representa
un 45 ajo.
BOLLVIA
BANC DE LA NACIO BOLIVIANA. -'La Wetn3iia • presentada als arcioni s teS el dia 30 de junv
passat pe! Consell d'Administracia del
Banc de la nació . boliviana., fa constar que la utilitat liquida, aconseguida en el primér semestre de 1927 doboliviano,
ni la • sama de 1.597.964
' que junt alub el capítol "Fem per
a futbms disidendS". 512.652, bovivians, 8k Ull tetal de 2.1 05 617 bovi. lians, que ha estat distribuit de la
1 segiient manera: impost del 12 C1/0
• sobre l'utilitat líquida. 391.755 bolivians ; 20 0/0 de la mateixa utilitat
al fons de reserva, 312.502; 2 0/0
al fons de previsió. 31.959; 2 0 /0
al fons d'empleats, 31.959; 4 i mig
0/0 o sigui 362 i mig-bolivians per ac
ció a les 176' 000 accions. 990 2100;
fono per a fluctuacions de valoro.
3 00.000. i fans per a futurs divis

vians ; els documents descomptats,
5.892.117, i els préstecs, 11.594,102 boliviano. La missió Kemrnerer ha presentat un projecte per a cemertir el
Banc de la tiacii boliviana, en Banc
Central del tipos dels que funcionen a Colòmbia, Ni:e i Equador, i
per al qual prcpooa, entre altres co-

ses, l'augment del capital pagar. la
pinirroga del monopoli d'emissió de
bitllets en un perinde de sn anys, elevat a l'encaix metallic al so o/o amb
l'autorització de mantenir-ho parcialment en Institurions bancaries
Londres i Nova York i la facultat
de convertir els seus ottllets en inopedes o en barres d'or o en l'erres
pagadores en or.
COLOMBIA

L'EXPORTACCIO CAFE
DE COLOMBIA.-L'exportació de
café de la República de Colinnbia
Eany passat, ascendí a 147.255 pesos
or, contra 66.524.056 en 1923 i
68.793.353 en 1924. Els paisos
compraren l'esmentat producte, per
ordre d'imporüncia, foren els següents:Estats Units, 75.842,323 pesos or; Venezuela, 432,073; PaisosBaixos • 1.80 9,031; Alemanya, 946.663:
Gran Bretanya,

392. 045; Espanya,

249.199; PanatuO,. 133.471; Franca,
114.377; Canadá, to6.055; Suècia,
89 .898: Italia, 32.497: Cuba, 23.417:
136Igica, 19.059; Dinamarca, 14.233;
Equador. 6.643; Antilles holandeses,
6.152; Argentina. 770, i Xile, 41. LA
Duana que exporta major quantitat
de cafè fou la Ole Barranquilla,
73.41 tones i 42 . 3 1 , 2 47 Pesos or;
Bonaventura, 4.396, i
de
la
27.203.325: la de Cartagena. 15.446 i

:

rfz-

LA SEGONA-: CONFERENCIA
INTERNACIONAL • ,b'EMIGRAno'
segona
conferecia d'emigració i immigració
que tintiä lk a Ellavana l'any vinent, ha dividiE els seno treballs en
tres comissions j han estat acceptata
el sientes segiients; primera comissió: Transport i Protecció deis entigrants..7 fligigne i serveis sanitaris;
organització duna selecciA médica dels
emigrants aba»s de la otea partida
gatória antiti fica i atnio-ariolosa.gatória antitifica i antivarolosa.Determinació anticipada pelo pesos
d'emigració de lec condiciono qui han
d'omplir el certificar de vacunadú;
Examens baciterolfigics en les estacions emigratóries reglämentació especial dels transports: adopció d'un

SDS.

•••••• •

Obres Públines, 945.41 balboes
L'Estar pbsseeix, a més, procedents
d'emptestits, 2.351,26 0 balboes per a
l'extensii, cid 'ferrocarril de Chiriqui
a Piten» Armuclles; 365.388, per a
camina nacionals; 100.000 per a la
construcció de l'aueducte dc Bocas
del Toro; 6.5oo . per a pagar bons
la defensa nacional i 188.077 balboes
en dipòsit en el National City Bank
de Nava' York.

.-110101.144.114019444+1944.124144444444+,44444-C4444-41444+04049•0

PARAGUAI

cupone.
•
Solament la intervenció d'Agent de Canvi i Borea
Collegiat ronfereix, mitjançant Lablissa, el tito! de propiatat dels valore.
LA CO:1115 RA-VENDA DE VALORS EFECTUADA PER
MITJA D'AGENT DE CANVI 1 BORSA COL.LEGIAT ESTA
EXEMPTA DEL PAGAMENT DEL 240 % PER IMPOST
DE DRETS REALS

IPANAMA
"EL PRESSUPOST LA' RE-

PUBLICA DE PANAMA PER A
1927-21-Lo rendes pdbliques i els
recureos del Ttesor de Panatnä per
al bienni eenn6mie del pritner tic
g 'C' 1927 01 30 de juny de 1929
shna fixat en la Mima de zalboas
14.302,489, distribuits així : Ingressos; Fons actual/neta en dipiisit en
l'exterior per al servei del deute extern 362.325 lialboes: Anides gravats
amb el 15 o/o ad vaiorcni 2.892.5 00
2r1ides gra va t s ami; tarifes especials,
2.17.500; drets dexportació, 15o.000:
torres Majes, drets consulars, 732.3 00 ; producei ii tle cervesa i
licors, 227.500; venda de licors a la
mentida. 1.t50.000: decapitad() de
beotiar major i menor, 47-5.000; paper
segellat i timbres, 1.500. 000 ; registres
52.50
0 : immoblcs, 600.00n; rifa,
99o.720: liénO nacionals, 125. 00
0 ; per,ea de petxina, 13.000;Korreus, 95.000;
telègrafs, focino: encarten postals,
500.000; mercats público i molla,
275. 00
0 ; interessos sobre fons constitucional de . sis milions. 6on.ono;
azmalitats del- tractat del Canal,
0 ; impOst sobre la gasolina,
500.00
200.00
0 , etc. Desneee6: Departament
ele Govern i Justicia, 3 945.932
boas, relacions exteriors, 595.875; Hisenda i TrS0r, 3.766,740; Instrucció
pública. 3.050,500 ; agricultura i

sistema uniforme per a l'aprovisiona-

ment i la conservació de l'aigua potable a bord dels vaixellsamb destinació
al transportd'emigrants; determinació d'u n m.inimuni de superficie i
d'aire pe persona en els vagons que
transpnrten emigrants; atlopei9 de
procediments d'higiene personal dels
emigrants neteja de les seres robes;
informacions sobre les aptituds neceosaries per al seu lis en els paesos on
es dirigeixen; organització en ds
ports d'emharc d'oficines i intèrprets
assistència especial a les dones; emigració de les persones que no arriben a la majoria d'edat: reconeixement oficial de les organitzaeinno privades per a la proteció remigrants.
Segon comissió: Assistèneia als emir
grats ; cooperació, previsió mutualitat. Tercera eorniosin: tnitjans que
han d'emprar-se per a adaptar l'emigraciír a les necessitats de la mi
d'obra dels paisns d'emigraci9. Quarta comissiA: principio generals dels
tractats d'imigració. Quinta comissió: Conierència de Rama..

Joan Brosa
AGENT DE CARVI 1 BORSA COL'ilq1AT
Intervé: compra-venda de valora a termini 1 al comp.
tat, girs, mercaderies, préstecs, crédita I descomptes de

EL COMERÇ EXTERIOR EN
El. PRIMER TRIMESTRE DE
m27.-Segens la 1/receló Genera/
dEstadstica de la República del Panagual, durant el .primer• trimestre
d'erial:al/ 3f, les exportacions ariharen
a 2.724,714 pesos o: segullat i les
importacions, 2.579.974, Cl qual representa un sapravit per al país de
144.740 pesos or segrellat. Els principals productes exportats t'oren: extracte de quebratxos, 217.368 pesos;
fustes serrades, 99042; 'cose/ida plit
grain, 61.287; vareteo per a cercats,
45 . 98 7; rotllos de quebratxo, 9.360;
extracte de caro, 1 33.590; farina 'de
carn. 27.ono; llengües, 2.789; seu frío,
47.885: hetrba mate, 411388; ta •
bac. 143.254; ente,. 309,32; canya

Per fa cuino catakina.
Tan aoui ccrij a fa (leca .
Pcdf dir ncia.ben ufana,
Que ini(orffibre e/ - LA TECA"

lasoneAt ven SI0RE7C2

Rambla deis Estudia,

sobrants d'animals,
l'exportaci9 del Paraguai prtänyen
l'Argentina.
2.494.890 pesos; Alemanya, 114.425;
l'Uruguai, 71.535; a Holanda,
63.949; als Estals Units, 5 2. 9)2: a
Franca, 20.331 ; Anglaterra, 15.310:
ta 15•270 a Espanya, 6.346
pesos. En la importació ocupen els
primera lleco : Argentina, 91.845 pesos; Akinan;a, 314.247; Estats

a.

Units, 425moo; Anglaterra, 286.384;
ltülia. 167.587; Franca, 164.970 i
Espanya. 1334.466 pesos. 1,11 saldo del
cra nere hispä paragttai fan favorable a Espanya en 12.120 pesos.
URUGUAI
L'EXPORTACIO DE CARNS
DE L'URUGUAI.-La secció d'Inelústria 'Nacional de la Policia
ría, ha publicat recentment els datos
relatius . a les exportacions de 'carns
eiectuadus pels frigorifies Swift, Artigues i Anglo de l'Uruguai, durant
el primer semestre d'enguany, segons
els quals els alludits frigorífics han
expottat en aqull periode 67.554 tones
dc carn de raza congelada i feta refredar, 13.888 tones de Caín de vaca
en conserva, 14.232 tones de carn
d'Ovina congelada i 2.207 tones de tasajo. .Amb comparació amb el primer
semestre (Id passat any, ha disminuit

•••••••nn44n1•IiiiMilli

%cris innosmupbee treasbles !!11.1ütalo

11 i

13 : Bonsuccs 1 i 3

indicaritla condichi de la planta de coló i probable producrió fins al primer del corrent.
El `Census" també donara
eompte de la quactItat de hales desgranades fino al 30 de
setembre. Les xifres anterfors
eórresnonen a:
56.8
tondieb; i 12.692.000
bales la prOducció probable.
L'últim• report del "Census"
fou de 3.506.000 bales.

lie.us aci algunos de ges estimacions particulars que s,han
publicat referint-se a la prohablo proclucciló del report de
demä:
Clement & Curts, 13.037.000
bales.

Samuel Newburger & C.c,
1 . 1.000.000 bales.
New-Orleans (prornedi), bales. 12.500.000,
Commerce & Finance, bales
12.749.000.
Daiy News Record, 12.542.000
Lamson
C.*, 12.860.000.
Pierce & C.o (Miss Giles),
13.250.000..

fredades en 30.751 tones o sigui en
un 3 1 per o/0 ha de carn ovina en
2.3e2 tones i ha augmentat la de
larns conservades en 4.435 i la de la;ajo en 789 tones.

El. REPOBT DEJ. ""-." •

CAIXES DE LLOGUER
de valors, documents, joies altres objectes
u
per a gerda
de valor. - Compartiment o des de 22 pesse t es anuais.

CAMBA CDIRASSADA

'

Watkins Bureau, 12.290.090
bales.
W. Jay & C.°. :3.606.000.

l'exportació de carns conge!ades i re-

pa gar=
A partir del vinent dia
el Cupó núm. .18, de les accions "fue*
de Obras j' Cons1rgccion9s, S. A.", a raá
2 peSSCteti, lliure d'in-Tostas

rades 1 taxa,les; 929 .<11R •7 00 als fer
de l'Estat: 76.847,572 al ma--rneails
terial de la marina; 35
. 317,142 a l'inmventari tic mobles i 9 836,654 214 te
lègraf de l'Estat. D'acord amb la
valoració de les propietats fiscals, el

pvicry

Pilo: 3

mel, 12.590;

292.490 pesos. De

BANQUERS,

LA REPUBLICA DE XILE.-Segons dades de l'Ofcina Central d'Estadistica de la República de Xile.
l'inventari dels bino nacionals a tVtimo de- l'any passat, feia un total de
1.575.3/1,271 pesos, contra
1. 390.022,294 en l'any anterior, corresPone rl o -ne 401679.031 a les propictats
nacirmals inscrites, 53.167,957 a 1C3
no inscrites i 93,54 1 145 a les ruesti-

TuWon A 1424

Fontanella. 16,

SOLER 1 TORRA G.""

FU RENS NACIONALS DF.

subscripció.
•:-

día 31 de deseMbre .de 1925 corresponilt a la provincia .'de la Concepció,
1l 8.043,252 pestis ; a la de Vaiparai, 110,9t8.507,748; . a la de Santiago,
18.491,octo
a ' l'Antofagasta,
2 5,785, 1 3 2 , eic.cItis fons de eonversiú
S/II/laven en mece data 344.565,341
Pesos de 18 peniques, deis Ut1118
279.656.908 estoven en les canses lb¡fila i 64.503,343 en els Dal)C.5 angle-

NII.E

COMPANTIA GENERAL DE
FERROCARRiLS CATALANS, S. A.
▪
Com sigui que han estat subscrites totalment
pels senyors obligacionistes d'aquesta Companyia les 6 000 obligacions 7 %› preferents, la
subscripció de les quals s'havia anunciat per al m
dia 10 de l'actual, no hi haurà loe a la referida 1,{
:.:

8.83,483; la de Cncuta, 10:4 i
3 . 9 1 4,496; la de Sn' ina Mart9, 131 i
75553, etc. etq. .
'
. CIMA

Japan Cotton Company, ha les 12.158.009.

Avri 1s publicarà
del Departament d'Agricultura dels Estala Units, el qual

Soulhern Cotton Company,
12.639.009 bales.

1••n•nn•n

BORSA DE BARCELONA
argew"Midn.

V A LORS A TERME

n•••n••n•••••n•n•••

Nord, 10975; Alacant. 10556; Andalús,
9 . 50; -Oreases, de 3155 a. 3160; U. Metrop., ...;
69'69 a dal . 0
Challes, 808; -Colonial. 9'75; Chalet, D., 151'50; Filipines, de 329
a 325; Ee!guera, n30 . 50; Sucres, 4400; Càceres m' yes. 2 ¡75.
• • ' BORSA TARDA: Interim, 7150; Nord, de 10960 a 10950;
Alaeant, de .105'40 a 10530; Andalús, 69 . 70; Orenses, 3160;
ettoeree noves, 2165; Chades, de 808 a 793 i 800; Chades D., 150;
Plates, 4165; 'Eeigueras, (le 61'75 a 62 , 00; Filipines, de 324 a
325 i 32185; Gas E.. 1 3 2; Autin»nibus, 9000; Aigües, 17350;
BORSI

Sucres. 33'75:
softsi:n1T: Interior, 7155; Nord, 10950; Andalús, 69*5
Orerlhíe ; . ;j430; Chad" 799: EeIgneras, 6275; Gas E.. 12775.
encara no inclusos en el butlieti oficial
9000
S'orees stotrina A% s923
9325
anintament 5841116 1920 . .
IC,r00 Mollas Ilasrus 8% . • .
&dila 1923
an'00
Sevilla tapeitd0 .
2,7'00
Municipio 6% Träne. F. C. Sarria 90'35
▪
. .
Lene Hipotecan Erugual
IDInutia
9975
11250
101-'5 aosues da Valenela 0% .
102'25
eanadeLl . . ,
utrof) Asfalt "Ailood".6%
•
100 00
Bous Meta
Barcelona Ttaction, e% 1947
99'75
Mecanice t lot Vldre
GaGen enEleetrieltat 8% . .
10: 00
0200
13001 Untó Salinera
9950
Gallego d'Eleetrlertst Bono 6%.
10090
1191re
dice !latees
6000
Gene-al Tratevns ti% .
9800
A.
comp.
111
1013.
,
99
50
Mar.
Gas
/
12,
Clec. 6%.
Tumbes barcena S.
99'00
Accions 'tramen Pretet aura 7% 1G1 as ltons CrIfn '7 % . • . •
98'0D

COMPTAT: Valors

ARTICLE 11
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203
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131
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3
4
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linee d*E5pan3'a. J65500*
Canal Ebre . 3000* Lnurea
.•.
Catahma i , . .:11500 tintara
"
E.
.,155'05
Sra ila de piad
Transatlanttea (1. , 53'00*
55'8.11.
Entanya
Hispano SuIssa .
I Go'no*
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glseabte , 8 d'octubre de 19E7

NOTICIARI

!folla Danvila a la Camal de Comerç i Navegació
Atens d'ahir fu una visita a la
Camb as de Ctanere i Navegació. d'a(atesta ciutat el senyor ministre d'Ess
peya a la República de l'Uruguai i
distingit literat N'Alfons Danvila,
scompanyat del senyor Rafel Verilluatre viaittnn ton rebut pel
president accidental de la Corporació,
Senr,r David Ferrer i Valles, i pel
secretad general senyor Bartomeu
Amengua', junt amb una nodrida
agrupa da> de membres i vocals de la
&morada, que ti teren els honora
dc s casa.
El senyor Danvila. amb la competencia que li donen la seta vasta
illustració i el coneixement pràctic
ei mercats del Plata, donä a conaim r modalitats molt interessants
itt mercara i feu indicacions
es. que els representants de la
(amara estimaren corn a consells
mea dignes d'esser atesos, sobre la
forma d'augmentar en presta redíeme el comer; amb aquells paisos.
Lagrado sa conversa del serene D an
-vilersutadmncives
ries del punt de vista de l'expansifi
mercantil.
Despees visita els salons
un
.?e la Corporació, i mostrà
viti interès per lee detallades explicarai s que hom fi dona quant a l'oreanitzaci6 corporativa i dele barbare reenrds de la vida econamicas
barcelonina que enclou la Llotja de
Mar.
La visita delxi entre els elements
mis a eberen la mes agradase imresaca cerrespoata per l'eminent diplant arl e arnb manifestacinns expresa
aires de satisfacci a per lamoViment
ata asa, li dispen s a. i de consideracié envera la Cambra de Comerç.

EL MOVIMENT MARITIM
VAIXELLS ENTRATS
Vapor italià "Cuide Verde",
cmb càrrega general i 931 pas-atgers, de träusit., de Buenos
A

res.

Vapor itallä "Ducea degli
arnh càrrega general
.
1,•5111gArs. de Näpoles.

por espanyol "S. Carlos",
unb càrrega general i 1 0 pas s
atgers, de Santa Isabel.
Vapor espenyol "Rey Jai-ce II". amb n, arrega gen e ral i
65 paseatg e rs. de Malla.
Vapor espanyol "Virgen de
Sfriea". amb càrrega general,
tie Casle116.
Vapor esparynl "Rey Jaime 1". amb carre g a general i
In2 nas , ntpers, da Palma.
Vaar,r espanynl "Lizarraga",
amt eärre g n arenera!, de Valpartien i escales.
Va p or anglès "London enrparP t inn", nmb cärrega genera l . de Norfnlk.
Vapor !taita "Franca Faasio"
amh ch ar oga general 1 passatFe .

n4InV.

VAIXELLS DEÇ'PATXATS
Tapar I taliä "Ducca
amb cärre g a general,
927 passatgers, cap a Buenos
Aires.
Var. nr Ilalik "Ferlalla", amb
imita', can a Tarragnna.
rr.nr Italia "envite Verde",
amb e ttrra ga general, cap a
B" ar ns Aires.
Vapor esnanvol "Cabo Villana". arnh rArrega general, cap
7';vv 0 York.
Vano? esnalivol "Mandn",
lerrla carrega general, cap a

-rehr, de la
Riro n". amb chrrega general,
Vapor esnanvnl

ea," e Rflheto.

Verme esnantril
are

Mar-

càrrega general,

e an a SAllee.

LA V ITYA enn4L
LA GERMANDAT
DE SANT PERE PESCADOR
virtut del'disposat per la
,gaciO Regional del Treball
- a l'elecció deis vocalls que
- rie formar el Comible par-d'estiva, desesti5va, caree:a. deseärrega 1 lliurnment de
m e readerieta als recepf or 3 del
nort de Barcelona. la Germandat da Sant Pene Pescador Pon
O ro nei g ement 11P1 11 ama, obrera
aa sortata que detntt. diumenge.
dee de les den del mal( a lea
ra t ee de la farda, a'efertuara
'a votarla al lacal (le la prhpia
Ta a lagriei6 atonque ees, 21. a
Pa n'rada do la qual es facilitara l'asea tnndldatura per
P"'^n1 di g no s /O ii l'efeelo.
Bazo e e la transmenelemela de
l'acta. se prevé que el soci que
delel d'essisdir senas sin
liii ,lustiffeat I prevlat dr5 1 enere sn onent carnet d'irtentltnt,
" T a anneInneif reglamentariam ent, en el seu grau mhxim.
4+0+04.11444.044+0444444.
4444.0444.44444444144.44.

LA MILLOR
TITBERIA :
4444.44444.444,fflessegno
«Astosummeets4•844

eltgarrapant a la Fuensanta
amb tan bona voluntat que la
deoth que nl que son', d'un
Hellese.
Institut
Al seu toro, dones, la Navarro bague d'esser auxiiiada
De/tensar'.

.n1:nn•••••nn••
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BARALLA
Manuela Santamaria, de gl eme,
habitant al C1010T de Galtes. Watt 37,
ha estat auxiliada al distrensari de
Can Tunis de diverses esgarrapteles
i luidas lleno que Ii ha‘ia tet a
l'agredir-la la seva rellogada Foz"santa Navarro.

:Ora

SERVEI METEOROLOGIC DE
CATALUNYA. - Situació gene-

JAUME

ral atmosférica d'Europa 'a les set
del dia 7

d'octubre de 1927.

SAURET1

7 • PELAY0 • 7

Persisteix en gran variada el regim n I'altes pressions sobre els pal-

tos més occidentals, comprenent les
Mes Britäniques, Frena, Alemanya
i Península Ibèrica.
Al golf de Tarento existeix una
deptassió barométrica, els vents forts
de la qual comprenen la mejor part
i illes de Còrsega i Sardenya.
A Anglaterra, Canal de la Mänega i costes de Portugal exieteixen
denses boires bajaes.
La zona principal de plum comprZat tot el centre i nord d'Alernanya.
Fetal del temps a Catalunya a les
vuit:
El temps és bo amh alenns nüvols per les comarques costeres, i
sera per l'interior.
Els venta sdn fluixos i predominen els del primer quadrant. A la
costa regna maror a causa del
vent de lleaant establert entre Baleare i Italia.
Les temperatures min inies han estat de 5 graus a Ribes i 6 a t'ab&Ha.

UN ALTRE XOFER QUE
SIN SOLENTA
Pel carrer d'Ellsabets unaYa en contra direceid l'auto

treure l'auto d'aquell lloc, d qual obliga a reprendrea amo energia. Fou,
aleshores, que ell es posta a cridar
més que ningú i prengué el número
del guardia que l'advertia.
El xofer arengué el número i deixä
el trairdia. Me.s atrevits, els guàrdies
preterieren el xoier, prescindint del
número que puguqs dur.
La CASA

nUrnero 20.538, guiat per Jaume 'banca. Havent-lo advertit
l'agent de guardia fati cae
omfs dels Melle ItrIVerlirtlentS i
intentä seguir endavant. 'A les
noves observacions del guardia
contesta anib males permites,
pel (mal motiu ron detingui.
Pti:tItit a la Delegaela de Policia
del districte.

LAYRET

te l'honor de participar a la
seva dIstMglda ollentela que
avul, dIssabte, serä Inau-

RESTAURANT RIERA

gural un elegant SALO DE
PERRUQUERIA PER A SENTO-

Degustació i servei a domiclli
d'usiree 1 mariscos. Reeepció
directa i diaria. Restaurant a
cobert i a la eruta. Obert tota la

RES en la seva Sucursal del
oarrer de FERRAR, 30. Tele-

JOIES VERITABLE °cuata
1 objectes usats de totes olasces. Preu fix. Tallers, núm. 41.
XOFER QUE GALLETA
Josep Gananez, oíer fou detingut
per una parella del cos de Seguretat,
per haver-se insolenta amb el guardia que l'amonestava per hart-r-se
aturat en ritig del carrer de Sant Ramen, tocant a Gante del Asalto, on
deixä el catxe abastionot
A part de que repetidament fou
avisar que privava el pas, es llega a

Riente, 28 :: Telefon A -8772

ALTRE ATROPELL
El nen Ramon Batlle, de set anys,
en travessár la Rambla de Sant Andreu fea: encallar per un auto que el
revolea per terra. Li ocasiona erosimn , i contesions per tot el tos, principalment a tes carnes.
Fou guara al dispensad del districte.

A totes les damos que ene
honorin 2.mb la seva visita les

CAIGUDA
En babear- del tramvia, davant
dorado, cargue, i es teu mal, Elvira
González. Fon :os:ciliada al dispersad
de la Univeratat.

Eenrcional 1 gratis

E1111., ;l Calti-VOS Cl , ,es ala/violas" podteu admirar la

Al dispensad de Sant Andreu fou
auxiliar lilas Panera, que sofria erosions a la cama esqucrra amb equinosis, produides per una gataza que
Ii docta un cavan que eslava enganxa5 a un carro de Santa Celoma.

prueba del celebre Greco, que

ec subniergeac en un tos pedalee
durant maja hora.
Experiment que per primera
vegada ce reatitaa a Espanya.

_

044********4e4~4~

El nen de set anys Enric Coca fou

guara. al dispensad de la Lniversitat
de ferides greus als duts de la fli á

No oblideu que a 12 Granja del
correr de Verdi, 56 (Gracia),
Es on trcbareu LLET DE

esquerra, causades en itear-se, entre-

rrialiat, entre uns bocois que descara
regaven al carnet de Catalunya, davant d'un magatzem.
- _

VACA, BONA, DE TOTA

CONFIANZ A . Aquesta casa
garanteix que la llet que ven
és PURA I SENSE DESNATAR. (Servei a donikili tense
: augment de presa

ATROPELL

A la casa de Socors le la Ronda de
Sant Pere ha estat auxiliada Josefa
Cristany, de 7 1) anys, vidua, habitant
al careen de Mallorca . Vd, a conseqüencia d'haver estat atropellada per
un autonlabil al carrer de Girona. entre Aragó i Valencia. Sofria una ferida contusa a la regia superciliar
dreta, probable fractura del f emitr
Irrt. i fractura de la rabia i el prona
drets.
Una segada aesistida ton trasaladada en estar greta a la Clínica de la
Salut La Aliança.

e4 44444+4444444.4444~
UNS LLADRES. FORCUTS
1 UNA SENVOR a QUE BADA
MOLT
Martí Villarrubia, que vio al
cerner de les Corto Cal:limos,
número 7-15, va denunciar al

.15.5tjal que merare es trohava
l'ora del set] tie,niiui l li lata
robar, ignorant qul, la cacao
de nabab:, que pesava una vent
quilos i que hi guardava Iftmines de l'Estat i Mossi5 5 5pi per
%r alo! . de 50.000 pessetes.

ATI

Bar Canaletas i
Granja Bo y al Orient

100.000
pesetas

en h s rmosas -tontita con piedras preciosas y otras jo y as de valor Deseamos
la coiaborac ion de 10(1 110,011:1 txhon, la qut desee ayudarnos a Propagar, anunciar y
•tu• nder ritAdamente nu 1ro. perf me., y par alcansar este fia, le mandaremos 25 pavetes del 1111 • 1110 a tresora dias :e crédito, que tt•ted 'tendera enne su, milicos y relaciones a una peseta cada uno y nos enviará el impere Para r conspertiar e; te simple
i sin-una otra obligsción o garlo de su parte, tina exquisita
aervin io, le regalaremos co
‚orina de •atna de ryo macizo con :dedos fina, t : sta he-mosa iortlja no podría adquirirla
por el doble de la cantidad que iecthenos por los pm-nones,
dirección
C tt NDICIONE , . I-divIet os, y erno claramente su notnhre, apellidoa y
comrIcta, ast corno la estación ma provine ',oliéndonos que le enviemos, ;ihre de todo
cm
torete
en
venderlos
UNIe4
es:audo
tro
periume
s
s
A;
LIE
F,
gas , o, 25 ¡mol tes de nu es
• un, peseta cada uno. De no . olerlos vender todos o en parte, se compromete a paga, por aquel os vendidos y devolvernos los no venido t en buen e-tado abre e t.,10
gas!,, y dentro del plazo ele treinta dita de hob-riss rech to. Ave-tu-ese a menhir
pare hen:Rcianie de esta een,r os e riera. Depositario exciusiv o de lo . productos te
Ai'ARTADO 41, MADRID
t
; C-. SECCIÓIS - L p.
Psetaledat,

no vencuts encara per una Otra
marca. FILL D'E. BRUOURRA

nil.--PA8SE10 DE GRACIA, 100

present.

OBSERVATORI IIETEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT
BARCELONA
_Dia 7 d'octubre de r927. - alares
d'observada,: 7. 13, /8; ataran/erre a
zero i al nivel1 de la mar: 764.7,
76ä. 3, 763.n millibars; tni9.5, totrata
1018.5 millimetres; Termamesne a
Eombra: sec, 17 0, 19.9, mo: humil, r5.o. 56,4. 1.5.9; Hurnital denresanes de saturada: 8o, rifa 71;
Lent: direcció, ENE SE, ESE;
velocitat, 5, 2, 2; Estar del cel; tapat, Q. tapat, tapar; Classe de mivals : A-St, St-Cu, St-Cu, St-Co;
Temperatures extremes a l'ombra:
t6.5; Id anmaxima. 20.9;
rail terra, 15.0; Oscillació termametrica, 44: Temperatura majara., 18.7; Precipitada aquasa. des de
les set del dia anterior a les set d'avui: millimetres de gru j a, o sigui
litres per n1.2, 0.0; Recorregut del
vent en igual periode, 179 km.

ACERS SANDERSON

ton A. 3764.

ob , equierem amb un delioat

MITGES

-

Promet revestir el carácter d'esdeveniment el concurs fotogratle de
"Natura Morta i Fantasia", oreenitzat per l'Agrupació Fotogrifiea
de Catalunya, dones, encara que el
termini d'admissi6 d'obres no s'acaba
fins el dia 25 del corrent octubre,
són j'a miles les colleecions rebudes
amb destinació al dit concursa
L'esmentada entitat ha organitzat
per a (lema, diumenge, una interessant excursió fotográfica al Montmarre, que sortirà a les sis del matt,
per l'estada de Franea, i tornara a
les vint hores.
A aquesta excursió, com a totes
les organitzades per l'Agrupada, po(len assistir-hi tots els aficionats a
la fotografia que ho desitgin, encara que no siguin socia.

Han an • ibat. les 'renornenados
osThEtz ECL.1111 recepcia
directa. 1'50 pessetes dotzena.

COP DE PEDRA
Fou guarida al dispensad del districte, Rosa Anglès, de 43 anys, (l'un
cop de pedra que cebe a la cara, en
sortir de la plaça de venda: d'adustafranca.
12.,a anglas no %e je Ilti Ii juga
14 mala partida, vi sap qui pugui esser el mal inteneianat
Treballant del ,eu tdici, als tallera
de la Campansia del aaal 1k Saat
Andreu alta fet mal a la ma I Arelestar auxiliat al
Pinyol.
dispenaari corresponent
:: La CASA LAYRET
té l'honor de parColpar a la
seva dIstIngida clientela que
avul, dissabte, serä Inaugurat un elegant SALO DE

011[10111111 In ti !MICA
IL LUSTRAT
1

A partir d'avui es publicarà en fascicies setmanals a

PERRUQUERIA PER A SENTORES en la seca Sucursal del
narre ele FERRAR, 30. Teleton A. 3784.
A totes les damas que ens
honorin amb la seva visita: les
obsequiarem amb un delioat

Una Pesseta
pot adquirir a tote ele
jsw ap stuanttE g ui •so.esomb
sica 1 principals institucions
usicals

Es

1

present.
De laJLItelli la ¡l'el' d'ad :t
nomas era la Santalnarta.
Però en veu que aquella
no lid' tan be.n rebuda cum
a uguravem sa Ilustra nota a
despitada, es venJä dels desperf e ctas soferts en el eeu fleje

lItIlAttnnt5 II II55
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INSTITUT DE CULTURA I
BIBLIOTECA POPULAR DE LA
DONA. -r Secció Permanent de ReErzie i Cutte.-Diumenge, dia 0, a
dos quarts de cinc, rifa de figurara;
a tres quart de cinc. Conversa instructiva. Continua Mierra la inseripcid a les cl asses per a delineants, a
les de metan repujar 1 a les de l'ensenyament (lamestic. Dissahre, die
15, es donará comeneament a les
dieses de l'ensenyament secundad.
Dilluns, cha 17. a la le cuina popolar a les . vuit del mata
Secció Permanent dnantomaa 1
Proveanents. - Classes de cuina
la tarda. Llista de la setman-t. Dimeeres, dia r2, penca de bacala (arelda a la Pera enea, i baveresa a l'oriental. Diasabte, dia 15, ronvons a
la duquesa/ i bunvol. a la ".1mou".
Secció Permanent de Cerimanial i
reates. - Diumen ge, dia o a les sis,
!liceo ele dansa popular e:Malaria, a la
(ittal naden prendre part totes les assnciades.
Et quadre escènic d'aficiona ts de
l'Orfea Schola Cantorum de Gracia. nota la direcció del sed En Janme Torres inaurtrara la temporada
d'hivern amb el drama en tres metes
del malaurat Angel Guimerä, « atoasen lannt".
Protarreniste: • En lame Torres
i Na Pepeta Pérez.

Ingenió de l'artieutaold esespulo-humeral del maten. metal, .
You auxilie al D'amanear'
de Sent Andreu 1 condult a te
Companyia d'Assegurances "La
aulaga".
Josep Ortlz, ide quaranta ala

• en ha p Pe lat arara! per ten
•utomòbil a la Placa de l'Angel. que ti ha ocasional una
ferida contusa al bree esquerre
I. han nitral al Dispensar: de
la Trinität.
La societat local 'Lo Pensament
d'En Clavé" ha organitzat. d'acord
amb tetes les societats Cnrals Fraseepenses dele Cae! d'En Clavé, un festival a benefici deia pebres, ente se
celebrara al tutee Espanyol, demä
diumenge.
Mi remiran part o sncietats coral(' i la banda del Regiment de VerVara

MITGES

Demaneu ~pro
bombazo*

"M etal"

Assemblea de propktaris del carrer de Bal-i
mes a la Cambra de
Propietat

pilereiond procedente per a t'U

el.

La Cambra de la Propietat d'aquesta ciutat ha facilitat la següent

nota oficiosa sobre l'Assemblea de
prtspietaris del carnee de Balmes:
Al sala d'acres de la Cambra de
la Propietat Urbana finaste lloc la
reunió de fAssemblea convocada
amb mota/ de la publicació de les
quotes individuals pel concepte
millores assenyalade als prord etaris amb motiu de les obres del ferrocarril del carrer de Palmes.
El president del Comité i de la
Junta de Delegats de la Propietat.
aenyor Mas 'Mira, ten hisaäria de
la manca seguida per l'exmdient
1 de les obres i del, diversos recursos
entaulats contra les transgressions
legals comeses a criteri de lassessoda jurídica de l'associació.
Posta de relleu el compliment de
loto els pronòstics que es feren pel
Comité en oposar-se a la desastrosa
empresa del subterrani pel carrer de
Balmes confirmar§ per l'estat lamentable de tot el traiecte, conver, tit, digué. en un camp dAgramante,
' per la situadas dels estalsliments,
lis
mcd'ells són abocats a la ruina
per la impossibilitat que el 'públic
hi entri, pel traçat provisional 3°1 bre el nnu carrer de Balmes que li
;moceará una servitul per dos anys
o més sie pa s deis trena i pele desperfectes ocasionara a les cases. que
L'Escola .Naturn-Trofraateta
no sois consisteixen en Hur reparalees
t v icela Penadfa (inviten els
cita, silla en Cl de,marit sofert en el
a
en
general,
alumnes i naturletes
valor de l'edifica
Sobre aquest punt Fu present la
la coafer ancia nue tinara llac (tema,
darmencre. a (Ira ramera de sis de la
bona disposició de ralcaldia per a
hall
Pentalfa,
.alfans
XII,
indemnitzar
tots els perjudicis letarda. al
gitima i Ioferiment del president
141. ;I ni - , ec nC1 proteeenr Ce:trn.
de !a Camhra laudar els propiaaraba,. sial Can ares Naturiata fa
taris en les reclamacions que t'opar efecraat a NfMara, e' rinal disguessin necessitat danterposar, per
sertara s'Ore la tara realitzaria en
discrepancia amb els faculta t ius muel dit Congres.
nicipals.
Relata, a continnacia, el gravisFinmhes e .., rum io D'Aeri
sim i imperdonable error sofert per
Aragó, 2513 'v e rlo -11r
la direcció técnica municipal, assenyalant en la memada del projecte
vent acarrilt l'A amciacia de
la profunditat de as metres a les
Possetdo v e de Mares. central de Maaigües a la plaea de Catalunya,
drid, celebrar l'assenialea eeneral el
quan es tenien mffians sobren: de
dia /8 ele noverntoe vinent. el Concomprovacia i experiencies recents
,ell directiu de la Filial Catalana,
que es trobaven sola a 14. la qual
Ramala de Catalunya. 29. raincmal,
cosa ha ',rolla el considerable pernotificar a tots els ansscielars
judici d'haver-se de modificar el
projecte de restada situant-la tres
Catalimea l Baleare que encara no
han Miura( lea falles declaratariea,
metres inda alta riel previst, i poune el dia 5 del vinent nevemh-e
aant-la, //migrar tot, damunt raigua.
II rues, slia llagut d'esfondrar, and,
termini tl'admitsiis de les
grans precauciona i deslieses.
ilites falles
part
important de la foradada ja
•
- --cruistruMa, segons pogueren apreTai Pana', nansa-ami danara un
ciar i sub:mera/re en Una acta si),,,er's cert. avui, dissahre, a les roas
cada, els facultatina nomenats a
dcl vespre, a la IV.H,:a tui Re i . Erel'efecte per la Junta de Delegara s1(
cutara el aroarama segilent:
la Prapietat.
T, - Beethovess. Semana sil-asada.
Velara al punt principal de I
a Pm- . sos t enido-Vivace; 2, Allecoas:acatada, relata que siesta,
recta,: 1 Pacata; 4 -"t ' Ir" c'n
d'haver quedat forrnalment convia
(Transcripció de Lamote de
gut amb el cap del Negociar cor
Graneara
responent que el repartiment (le
.albaniz-Lainote (te Grignen.
citiOteS es publicarla ver, el mes
dama
Oreas.
insola:
:
e:ti
Ransalia
d'octubre, per trobar-se absenta per
faraastica. reina; "Fresa/ala". rarl'agost la mejor part deis interes(va". P. Casals: aTannhaüser"a
ats, quan reposada tranquil en la
obertura.
paraula obtinguda, fou publicada la
N» saacecutarit cap obra lora de
relucid de les quotes el 26 del mes
d'agost en el Butlleti Oficial, sense
programa.
donar-se'n nota a la premsa ni aviDelegats. de manei r. P/1 ()FI , M'in sar la Junta del'advertencia
del digra que, sense
Valencia, 245 - Barcelona ne secretad (le la Cambia, hauria
passat desapercebut i transcorregut tot el termita de les reciaTOPEN Pa: %uno 5 r1N%
macions, que de totes metieres ha
ternv h'T
quedar nrinvat en un Alee. ami, greu
vr, atromt
perjudici per ala interessats, la qual
A tasiaseoilitreat de loan, un
cosa n(s pot atribuir a les altes escacee sien enm ! onata 'Da •
teres municipala, perque no Es posVirl " al ranear TnIncnnoinnal .1
sible que s'acudi a 1511 reprobables
(1 • 9ne1.4 1 0 dnerarn
mitjans per a lesionar els drets dels
rreerva 55 le mil. simia g incuntribuents.
Pii t o r i A de la tercera frilqng
Dona sobre el particular les ax'e t'ah &ala 5
dels tren dIfft
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dret dele interessats, i clames dassenyalar la gravetat del condice•
creat pel projecte del carter . da
Batmes, el eajor ocorregut ia molts
anys a Barjelona, parque estableis
un precedent fatal per a la propietat, que es troba exposada a tota
ciaste de vexacions de part dele
Ajuntatnents, si no co posa fi a Unes
atreviments i errors, i termina fent
una crida ala unió de tots els ciutadans, per a evitar que tals propósito es realitzin. El senyor Palomera sollieiti
plicacions sobre l'estat juridic de les
companyies del ferrocarril del canrer de Palmes, que li facilità el ocnyor Del Rio amb hades demostratives de la fragilitat de la seva conatrucció, que motiva una demanda, .
la publicació de la qual tingué lloc
fa ja temps i fou repartida a tots
els qui desitjaren conèixer-la, i sectengu e en altres consideracions que
confirmaren les anteriorment exposades per la presidencia. Alela( que
la Cambra de la Propietat tenia
acordar el g en ajut moral i material
als propietaris, per6 no ha pogut lar
efectiu el segon per les quantioses
despeses que La seva espléndida
taRaci6 Ii havia ocasionat, per la
qual cosa interessava que en les prdximes eleccions vinguessin nous ele,
ments a reforçar racci6 dels decidits defensors de la propietat que
ja san la majoria dels que formen
actualment la direcció de la Cambra,
a fi d'evitar vaciHacions deis poca
que tal vegada no senten amb veritable entusiasme aquests nobles ima
pulsos.

Altres senyors concurrents participaren de iús de la paraula i ¡tren present la situació lamentable
en que es troba fa ja mes de (loa
anys el carece de Palmes, i els perjudicis que sofreixen els seus habitants i propietaris amb la creixent
disminució dels Élogaters, perjudici
que es tarnbi raigitle. i aseenyalant
l'anomalia de que havent declarat
FAjuntament en un &harta acord
que el viaducte del cartee de Meriaa. per ieser una obra danteres
general, er troba exempta de l • iml'O S% de millores. el qual caracter ti
en molt rnajor grau la deaaparic:a
del ferrocarril dt Balmes, era pro
cis preguatar si eis interessats en
aquella obra mereixen tracte distint que els de la darrera i que precisava plegar ala repraseutants de
la CaMbra en !a Comiet:i6 d'Eixampla, senyors Prim i Gasea. que obtinguessin de l'Auntament que es
dones el mateix tracte a arn'oclues
olsres, i evitar qae contra l'ordenat

en tEstatut Municipal i en les disposicions posteriors, samposes l'arbitri de minores a la propietat del
correr de Balenes. correspanent a la
dita zona que tenen a son carrer.
El senyor Par manifestà que tot
el que havien exposat els senyors
concurrents, s'havia posat de manifest per la Junta de Delegats. però
que cap de les advertències havia
assolit ni tan sois eis honors Je ia
discussia. per la qual cosa en el si
de la .ludta mixta que presidio el
senyor Ponsa sois es procuraven les
colaciono, i en la Comisai6 permanent no permetia enrasar queixes
ni argumenta i s'ba acalJat per no
convocarla per a sancionar els caneas de traçat i d'or:entació del projecte, i queda recluida a l'examen
deis compres (luan tot s'hagi acabat
T013 els discurs os foren objecte
de enrollosos aplaudiments i aadoptaren les se giients conclusions:
Reclamada contra la quantia de
les quotes i contra llar imposiciat
Nomenatnent d uno ce/masa( qua
entengui en la demanda de pedo.
dicis per les obres, el qual queda a
judici de la mesa.
Cursar telegrames al rei. al ore.
sident de; Coasell de mirsistres i al
ministre de la Governació, proter•
tant del reparta-nena
La eC5516 acala amb l'advertiment de qua el martini per a la presentadas de les instancies, retorreat
a la quota. terminava d,tlsunl pineal,
(tia ro. i que en presentar-se l'esrnentada instancia aanteressi del
Registre genera l de l'Ajuntament el
lliurament del corresponent rebut.

I)
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dlsolvent de l'acid Ciclo
es ven ell 118.06118
de triple cabildo

per una cura complerta

unillionommornour;;iiptu
ADVERTIMENT
Advertim a les persona%
enutats l empreses
quals interesal la publicacli
immediata de les notes 013/
ena envien que ele originals
han (le dirigii. -se teta a la
Redacció, Placa de
lunva, 3, primer, abans' de
tes ami del vespre. E l s que
en, arribin mes tard d'aquelocra o vayin adreçats
Is : ni/recata del di a t
Barbarä, st i 13 no seca"
publicats fina després de
hores.
4I1111 11 11111111 11 11111111 I1 11111111 11 111111 11 1111E111111 111 111111
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conduccions
a pressió

LA PUBLWITAT

BARCELONA
EL MUNICIPI
LES OBRES DE LES RAMBLES
1 DE LA PLAÇA DE CATA-

LUNYA
celebraren una !larga entrevista
l'alcalde senyor liará de Viver i el
Tinent d'Alcalde d'Obres Públiques
senyor Llansa Es de creare que es
tractaria de les obres que s'estan reobrama a les Rambles i a la Plaça
de Catalunya i a les quals darrerament sembla haver impres una cerca
activitat.
HOM diu pera que han tornat a
sorgir aoves impretestes i diiicultats
de caràcter tecnie que no permeten
acabar-les d'aquí a altivas de mes,
corn existia el propasa.

L'ALCALDE SE'N VA A
MADRID
Probabiement demà, a la nit, sortira cap a Madrid el batí/ de Viver,
per tal d'assistir a la inauguració
de les tasques de l'Assemblea Nacional Consultiva.

LA FESTA DE LA RAÇA
Ahir, a l'Ajuntament, varen celebrar una reunió les persones que integren la comissió d'aquesta esta
tan transcendeneal que sea diu La
Festa de la Itaca.

IJORNAMENTACIO DE LA
PLAÇA DE CATALUNYA
S'ha reunit el Jurar artistic de
l'ornamentada de la plaça de Catalunya. Segons la referencia donada
pel senyor Llansó, va acordar-se visitar succeseivament els estudis dels
artistes prerniats en cl «mama que
va celebrar-se, i tieure a (aneara la
fundició de les estàtues i grups ciegas per a l'ornametit daquelia Praat.

LA NOVA REGLAMENTACIO
DE CARNISSERIES
Fins ara ahan rebut al Negociat
dc Proveiments unes 21)0 insta/des
de signants que s'acallen a la nova
reglamentació de carnesseries.
eimn411.413.9.1n..

EL GOVERN CIVIL
NO PASSA RES
' Ana e l governador, seityor
Alcarraza, va dir que no pa.isa .s 3 res.
EL CAP DE LA BRIGADA
CRIMINAL

Con) que esta malall el senyor Verderol Out encarregat
de la Direcció de la Brigada
criminal el seneor Cordian,
DETENCIO
La polieia la IIingut. a
l'exprrs de Eatnea. a Erraos!
Clarean Garibaldi, de 41 ama.

sense documente, mi.,
va incórrer en enntracticcions
en esser interroga,.
DENUNCIES

La policia ha rebut denúncies deis se g üents senyors:
Enrie Vallet, al qual Ii han
estat preces 735 pesseles, per
algú que va saltar la paret, i
treneä un rldre d'una finestra
per a entrar al domicili que ell
denunciant 14 al carrer d'Estevartez.
Joan Burunat, propietari
d'un estanc del earrer do Montaner, 505, al qual ele Iladres
li han pres 4.506 p e sseten en
ballets del Banc d'Enpanya.
una moneda d'or de 10 N'Irles,
una altra moneda de 20 franes,
tres monedes mes de 25 pesentes, quinze Accions Ir Tele- fons, valorades en 7.500 tirasetes; divuit 1fto1s de la Colimanyia dels Ferrocarrils Catala ls.
importants 8.0110 pessel es: \i lit
fttols ide l'Ajuntament de Barcelona; den Utols de la Companyia Catalana de Gas, per
valor de 4.750 pesselen; mil
milions cinc cents mil mares
en brdlets; cinquanta quatre
mil corones austríaques, un rellotge amb cadena, un portamonedes, alomo; ableelos na:s
1 dos resguarda del Bane d'Enpanya, per valor de 57.500 peseetes.
EL DIPerrrnee
NERAL
D'ENSENYANÇA
El secretari del florern. en
funcions de remernador adora
enyor Azeärragn. diem z p hi ,' al
Tniedia arte mi e/ ramal d, Madrid arribara el director r ene.r p l d'Ensenyanca. senror Clansälez (Uveros, el m • al. acompanvat de les ataneitats,
trnellalsrh nvui P. Manera, nnr
A p residir la inanguraeid
Ehrstitut de Regona enes
_ .
nyanca.
A ?a t arda eTa viaft, res natroa a Nevarcles, en hi /la la
l'esta major.

LA MÚSICA
"LA MUSICA EN LA ANTIG"C:DAD". PEL PROFEG'SOR DOCTOR CURT SATIS

Aquest es el tito!. innegable.
Mera suggestio, Manual
Que, en la Heredó de Música de
Ja CoNeceid ha segttn.
al notable haelat d'Ilaran/ffia
del doctor II. &l'oh, del qual
/mi ocupàrem lampa muera.
Eis Ull mmbre relativament
tiit de planes, donada la int-

portancia del tensa, ha traçat
el professor Snobs una perspectiva general. ben rica de detalls i docurnentadIssinta, del
que fou l'art musieal en els
nobles afilies.
Alludeix l'autor, en una nota
preliminar, a la creenea, generalitzada astil. que entre aquests
nobles havia d'existir un intens intercanvi cultural, i justifica .amb això l'estudi de les
civilitzacions Inés reeulades.
abans (l'abordar l'estudi de
l'art musical grec, puix que
aquesta música, diu, "es només
una part de la que per influent
i poderosa tradició es' t ransmele de les grane civilitzacions
asiàtiques de Eantiguitat fino
al present.
Conte, dones, el Manual noticies compendiados. perd molt
substancioses, de tot el que la
modelas 3 dende ha pogut establir g obre Pl desenroillansent
i fundó social de la mastea —
instrumenta nsats, • documents
musicals, notacions. influjos
cie n mútues, etc.—a l'Egipte,
Siria. Palestina, alesopotamia
finalment, Grècia i Roma.
El sol enunrial d'aquest programa es per a desvetllar el
mes riu interés; i. conegut el
norn n le l'au t or del llibre. !pon
la gateada' (pie la dificil
tnraiiirtat é s D'aviada ando la Inés
so risa rompetancia. El pa,fessor Curt Sacho, director ac-

lualm,nt del Museu Instrumental de Berlín, anca ll efecte,
pels sens coneixements ay qw , en _
lagtes i per la sera vaatíssima
Itila de les ja rinteres
figures del dia en el varan d'aqu e sts estudis espeeials.
En unes tenles cionolOgiques
que donen rl libre. Itoni
ei.ajunt la gnu) ea
l n. /Isp 'e del n1111410 1 . S11111i:1 1 per
l'autur. que tan l n ••1 II • rrer 111 i
i de la hislaria (l'Egipto (amarla dinaelia), al s 'al " V d " la
Velife eil

nublen.. eta.
No podrient dotalia l api1 •to
diversissims aopeelon (pi e atenta la lectura traques; Manual

i l'abundosa in formació que
aporta. La se‘a rttilitmah es in
contestable. 'r au il. les ailenia.
cions quon Ii prat Ir iloeurnentalment el predesate saetas , en
r . I ettt'S d e la seva investigat ara cm-u le scven tledtioeirottri
i suggeslions. san d'un exl
nr ti: ari ¡Ideaba.

El ¡libre as pr,ifusainent.jilustral arab reproduecion .: Ira
talletts, pintores i eseultures,

el completen una sima( d' exora pies masiva!: i una alba, mag-

nifica, de' lamine.s.
La traducció de ralernany,
acurada i justa. es del conegut
escriptor Ernest. M. Ferrando.
X.
s
El las la mitleixa sirle le Maeuals, n'acaba il'apairrixer
nitre, dedicat a la "Iiisica popular espanyola - , del qual as
autor el publicista i r(onpositon E. López Chavarri,

LA DIPUTACIO
EL

NOU EDIFICI DE L'ESCOLA
D'ENGINYERS

l.a inaugurara; oficial de curs
l'Escala raEngineers Industrials i
nou edifici 'a la Universitat Industrial, en que aquella esta installada, coincidirá amb la próxima visita
del rei a la nostra eitaat.
Iii Ira el propiisit ile (losar a racte de Sr inauguració una gran solemnitat.

EVaSit ' ) d1111 pl.CS

Alar a la tarda, el pres Bartontem
Jacint Snria, aprofitant un moment
de distracció del guardia, s'evadí de
la presa. El frugal, la staariaritat (le
l'establitnerit liarla aalicat, amb altres sis presos, a treure pedrea ael
late Lavada eslava rclirs per frac
i un d'aquests dies havia de veure's
la canoa. Al vespre encara no havia
estat trobat.

attilieions tindrä bloc el dia i10
&l ' irles que som; sera dedicada
al mestre Enric Casals, qui
mereix de figuras' entre els
capdavanters conreadors de la
dansa ilustra.
CONCURS INFANTIL
DE SARDANISTES
En la balrada que per a aquestas
nit ha organitzat l'Agrupació Sardanista de l'Orfeó Atlántida, a careen de la cobla Barcelona. tindrà
lloc l'anunciat concurs infantil de
sardaniates. La sardaaa qttc es tocará le concurs sera una de les sis
segadas, escollida a l'alzar: "La tnés
perita'', "Rondalla'', "A la patea",
"La xica de casa", "Mainatilt" i
"Serra amunt".

L'estat del mestre Nicolau
MUR .11, MIGDIA Al/ir al aliada varen] parlar amb
el doctor Clara, metge de capçalera
del senyor Nicolau, el qual en.: va
dir que havia trobat el niestre amb
un xic de temperatura i una heugern congeatia pulmonar. En general, pera, el sed estar no era aloa
pitjor.

ABIR CAP Al,

TARD

A. l'hora de tancar aquesta edició
el senaor Antoni Nicolau continuava en el mateix estar.
No cal dir com
desitgern una

1.:t LILA del

C
' ARNET D'AUDICIONS

PER A AVUI
Badalona. — Emiten: de la
Sardana. Rambla. Cobla
(anal Barceinnina.
A L'ORFE() GRACIENC
A l'Orto(' Graciene hora reprendra demà, diumenge. al
vespre, les n'olidos'', de sardanas setmanals. que tan ben
arnirdes sein per !'element sardr p ¡sta de ita nostra cintAt.
La toreada sera ineuzarada
rer Pe,beinnl de finges, la
p otable eribla de Manre . a., i les
rl' e rt, hallarles (lel mes'. roe.=
rPponentm als ditonenres le.
In 1 30, nutran a r ärrec de In
Ra^^,00na.
seeb ,leil i cada una
aod , ei4 a un del. m'Ores folia:cs. 1 In primera d'aquestes

PENINSULA

construint la Diputacié.
-- A LA DIPUTACIO

Amb la cooperació (le la Retal
Academia de Ruines Lletres i la Carnbra Oficial del Llibre, va celebrar-se
unI sala de sessions del Palas Provincial l'anuncada "Eista del Libro".
El dalo resultá insuficieut per a encabir-hi la concurreucia fornutda
gairebé e absolut per Frien/eta femeni, que pel que es veu va prenent
afició a aixd del !libre. Almenys,
alar, a la Diputació, va exhaurir en
pecs momeas l'edició dels "Elogios
de Cervantes 'a Barcelonaa que hom
retarda gratuitament i ama tota gentilesa a les t'umbrosas peticionines.
Donara goig de veute tantes tares
boniqucs. atta un labre a les mans;
d'alguna manera calla cel ebrar la
"fiesta", que, com totes lee coses
organitzades per la Diputació,
tenir el calce elevar que les circumstáseles requereixen.
La festa va presidir-la el conste
del Montseny, al costal del qual
seien el cÖttsol de l'Argentina, el regidor Carriga, Palea Carreras Candi
altres. Pronunciaren discursos
i Ilegireit quarullea a propasa de
l'acta els senyors Carreres Candi,
Miguel i Plattes, doctor jame Barrera. Venia Lluch i Mili i Camps.
I,a festa va durar tren quarts
d'hora, i a jutjar per les caces de
satisfacció que es veia en sprtir,
tothom en ama ben satisfet.

Coilizs .limcia dc Jenmi
1\lartore1l sobre «Els
inowlince: hist(irics i
Ikir eonsc, vaeiú»

Segons "A B C", l'Assemblea consultiva serà un règim transitori. -- Els socialistes
han acordat de no assistir-hi
Els reis han inaugurat les obres del port de Cala del Quemado, i el genera/ Prime
de Rivera s'ha interessat per la premsa espanyola del Marroc
L'ASSEMBLEA SERA, SEGONS
"A B C", UN REGIR
TS.ANSITORI
Madrid, 7.—Referint -se a la
discussiú que s'ha suscitat al
rollant de l'Assemblea consill.
tira. diu "A B C" que la realil al iasnfirtnara que es p.it
apreeiar sinó com a uri regirn
transitori.
I afegeix:
Per a cercar ele fonfillb,11'S
d ' Un regitn estabic, general
Primo de Rivera te dog canins
bin definits: un. es aceeptar
regim anterior. es clar que
cense la identitat de r , orediments. per lui qual ensa basara
de purificar-lo, imt.9.1rint,-10
&I., >Mis; detecten cata ta l a. reformant en l'im p rescindible els
rodia fonamentals per a evitar
la confositi nIe poders, tan funesta i estirillIzadora. ¡ ter(
poss , ble la vida i l'obra deis
Goverrin, sense nerjudiei de la
fiscalitzarVi. reformant tamlo,
antas Ileis. corn l'electoral, per
a evitar que el su fragi es con rertrisi en farsa. o que practi
preaanament, llana la prI nutria de la sida política a una
sola 4,1asse
L'altre l'arni VOnSleleiN P11
presei p ilir ale l'organitzacia
paelnmenlis e in seatans el rhaim
un un
aulati t (anala P e r uva
Aseenelter d o Monee fatatIletts
n ' le 11;1111in

La liada del Llibe, seguns
lan comunicat els (orrespansals
les principal, ciutats de i atalunya,
trauseorregue quasi Klesala.r::e1.11,1a.
A Barcelona, en cante ion tina trota d'atún/11d,', inesperada, f hiasi totes
I . , !librera, de la ciutat. !arara(
tata' al cariar azul) el i rnnill a de
la Casa, guama amb
catas siralats almete. a la lenta.
' 5 le nun rot elles es t vieren obligarles
f er rl veritabIt . "I un de Imss . " per
tic-tal-lar la parada al catre, Tc . s Pis
Mates d.• le, rambles, abre tat, ((ferien un itspecte altament pininrese
les paneles eral a a dalt d'una una
nana a d'ad ra/Mil> i inatxacc 1 . .. al
Irre d'una dotada, entre e analilzaci o ns. tubs, caria-taita i cables.
En can% i les pandes de la placa de
Ceistaluitya, sls . lar Ronda ric la Unicersitat i 1, n carrer d.. Pelai eis-riet
un bonic aspecte.
Durann tot,a la (liada els compradora apaditaren les talmixes que els
nterien el, establiments,
tots els centres culturas ç, ren
celebrarles sesshas i conferencies.
El s • diaris del vespre dedicaren pagines especials amb interessonts informacions da la festa del dia.
El Ilibraires ens digueren que enguise, Sa ventla fou uralt superior a
la de l'any passat.
Tinagineni-nos In, escene; del vespre, porte s cutlins: els eonierenciant s (le la j•anada. reposant satisfets
a tunradors, llegint insaciable s , i el- :l'Affaire desespmartwent enfeinats !...—J. G.

Dimerres, a deis quarts d'onze
la lit, el director ael Staaci
con s ercaciét i catalon.lc I O
Mi.unp irnts de la Dipstaeia de Barcelona dona una interessantissima conl'eréta A l (*.entre Excursionista
-Mineeco", s obre nl sana que es:mentan mes amunt.
1 . 1 s . n e-presiden, rIcl retilcr. s enyo r llilari Salvador, alai l'acre
diem ras m il i, earisfaecia (aria de

bell non el curi,.

In Itrord Nlarineell acnerica lloant
1.•,•- n
l'e• •',7,1•11;.sme onun
ti, per ohjecte ultra el cteueiM.S1e111

Ir

la natriro. l'estudi de le t
la terra, molt especialment les anual-

tea intimes.
Grane perlas, ande 1(4, amenacen
sempre els monuments arqueolergies.
I.'acciri del temo, d'una Kurda:
le;. en . l'horne, tie l'alise, e ot t e, Ve_
zades.
Aintlit,ri ameos dos factor, de ,!est reccil. m nl i r r. divercos e,rectes 1
notar que 5iin les cnrpmacion,
pfeliques les que han d'oreanitzar la
defensa d'nquelln mi-merarais: tal com
ho feu en el sea temas la Mancnan,.
nitat de Catalunya i instiMint el
Servil de Cansera-aja i Catalagacia
ile afontarents, nC tard, en desapareixer ant a !) o raaastre. traspassat
a la Dilema-a(
P, rre' l n au.
Parssfu a eattliar !listara de la
conservada deis
arquenl3nics

del re; pe_
111 el tal /771- niós dispo,ant que

i rrc-T,11 1:k

.'os entrarla 1111:1 guardia a Atenes,
toemada "per hanws de he, qui sien
COMENTARIS
ar c ats e bel ana e eltats ", en
nr.mlire de. ("atte. ,allitats, a guardar
Itelailem de la s ecriét dedicada a
'a Acteneais, de la mal (Ida qne era
la Diada del Llibre de "El Noti"la pus eicha jnia qui aal :non; sia e
ciero Universal" els tarsas segiients
'al que entre tul; los reis de cristiae,
fer semblante."
1,1ega pausadamente
el/ . 1 `'
al librera luilacio:
ceca-ales naaeo a . i e•antacts de coma—ab-ni
pide secretamente
ru Tibulo, un Horacio;
' 1 apast (a
i
tives rusa sart r' .• ar I n ' n. efectuada
busca silenciosamente
en una mesa espacio,
a la nostra are
gel Servei que el
y lee si te parece,
con , erenciant diageix.
callando: "lege et face .
la(eneren admira- le; ohaa erreI aquest frastment tle "1.a Veu
'tenles pe- an, i ervsi a
de
Ros.i.d.
r"1:5,ant
•!t:
"Hom ha fet nua vendes a profi'et
i Gea-O.
tant el descompte. Els Ilibres
C . -mer es, Belltaire. Cana,
totes les activitats, de toros les disTossa, SaSl, anal de les .foriaes, 1.1!ciplines, dc t ot s els aspectes. esni., Torroella f le Mantraa
crits en vern;-icul, eren cls in(!s solSaltes Creas, etc. , le, nitsls causaren
licitats.
ednaraei(1 deis concurrents.
Alguns 11 iltret ere. :un), excellent
Acaba dient que cal vallar les coloII ll chnic, posarett carteas a to arta)
..ruccions que perillen en els nostres
la preferencia esmentada.
dies a la nnstra terra i malt estaAixa val (la qm. no cal maldar
eialment a ja riostra cintas, i desitiä
per una arada mon(rverhal.
que l'ohrt d el ':entre Exeursi2rista
Un rh . reer retan de
Minerva, en a, mest sentit, sigt:i iatcUN CALAIX OBERT
lifera per Slanier de tos: i per a teA la Ilibreria d'Antoni López,
lesa (le la patria.—J. `3.•
grarnida, l'entrada. arnl, batanes de
.111• ,111.
insta. El Ilihreier cris ha parlat, tot
aiirant el ralitix (.1,rt de la eniaa,
de Lt l'eS
d”! 1)..•ro
A LA UNIVERSITAT
A les st del mati lun començat l'acte, atril) la lectura per diversos proNOVETATS
fessors i esto r liants, discursns allussins. Tots taren molt aplaudits.
excetx-ional el cartel) que oleOcuixava la presidencia el sean]. sereja 21 públic l'empresa de: teatre canyor Diaz, acempanyre dels tienta de
tale Novetats per a (lema diumenles facultats. ea els escons: hi hacia
ge, a dos quarts de Ilustre de la
algans catedratics.
tard'a.
Unes brean paraules riel rector doEs posara en escame per primera
m res fi a Vade, quan ja el PManinf
cegada nur dia festiu, "La rondalla
esdevenia buit, degut; potser, a l'hora
del mirarle", d'En „In s to Maria
avançada.
Folch i Torres, que acaba dobtenir .
XIFRES INTERESSANTS
un sorollós èxit per l'interès de l'as!leas aci unes xifres que ens faciatimpte, la neignificèneil de la prelita la llibreria "Catalónia" a darseutació i el repartiment immil l orarera hora:
',libres catalatis veauta
1.500
A dos quarts de sis i a la nit, a
Llibres castellana venut .
ato
les dele el ur, vrania consta de l'éxit
Ubres (atranger. vernute. . .
400
d'En Josep Mara de Sagarra, "Un
TORNADA D'UN VIATGE
estudiant de Vich", aplandida a diaD'ESTUDIS
ri u ee les Ile",es (Me .rtt• i .rk rotia tornat el d u c s' Busquets. delemicitat de l'obra, 1 despeé, cl dive-tit
gat per la Diputaci(1 de Barcelona per
atinet ein dos acte. re l'Aveli Sra estudiar els principal. Sanaturis de
as, "Les rajes enanueades", èxit inFran-a i d'Italia; els preeressas ciendiscutible (le la cumpanyia del N'a.c.
tífica que el doctor Busquets llama
tate

ELS TEATIZES

LES SARDANES

Dirisable. 8 d'octubre de 1927

observat en la seva excursió seran
aplicats a la Clinira mental que está

gral . - sv amb lee representa( • iatte corma:llar, (le beta I;t
Paria. d e (hl flaphol Catedral,
ararluelarea
oalleetivilore
!mg
Ni, lun•Cri,,,a
giinles.
Po5lo. pm . , :111111 oriV•11
n i ean Ilir. 1.11 • SigINInl !PU', repri,
11 , 11 . 1'. , 1!10`111. 1•1 01 .1 110
io • tp ( p i lea Nintlarions i .‘ , jartla freid Y.
fin Ps /11,1 110•11ar
SI
:I 1;1 ; •ge .ijoa1Vie i.ei Ilet s lilal inc
' pa a poema, el f e t iti . la saya
roaaarica'n a ',t a lio:1ra( t.:MO.1011;t qual
.1i de lit r n val e eid.
del la
el
s alva

setembre.
EL MATETX DIARI COMENTA
L'ACTITUD D'ESPANYA
SOBRE LA S. DE N.
Madrid, 7.—".n B C - nublica
armes, tunal i un soll dedica, a
la possibil Paf que Espanya
toriii a la Sorielat /le Ninions.
Justifica
d'Espanya
anih la retirada, i afcgeix:
Pol e''e el Gt.v1rn espanrol proredi ami) lotes les
Pi n tireiie:ons necessàries per
a Unitlit; i sato , p oli-

rer_se (an getterasametd cana
havia collaharal SeTISP
,.al mu revenía. nne luotren este, färils ¡ de anea lema:rota,
dOncia. no la all fati ha de r o elifirar ni d o fen s ar la tornada

d'Espanya a la Soeletat de Naeir qts.
El par de p ré Im onorrogu!
a Ginebra, lo s braxoe soroPosee
1111' !Hl

Unirla 11 goninlal.

erisi universalnamt rotameatela
et, la eaa lee l a na. ols ¡maderas
0",l, ha rionrit Roe
en e enra re ' 'u'
del Contel l, ira ha vieraa a rorrabarar
f.neprl

ur—e l i

t t 'nnn, fr ha ennvial la s itua-

°,..1 n

enal e, nroduf la re, ir`Sd, ruta “0 ,1da sn oute aun
n i Es . a l us 'l laraa rara n r.5 sense
ta e r oaa -nlata opt a na
n A, "'n

A NIRA

A

L'ASSE11113LEA
Madrid. 7.-1 hurona t el sesear
Mauro Cantazo ami, referència a
dMerniMmles ser' uns, solo., la
va actitud clavan , l'Assernhlea,
declarar que els runtors eareixen de.
eatantent.
Irea (acie u l'Assemblea, va dir
(fue

Ara
d'ir'ira cosa em sembla
prense .11r
... I LI SERA OFERT L'ESCO

DEL SEU PARE
7.—Te la Titula de la
Assenittaa, el propnsit de que l'escany role en el Congrés oeupà
N'antela Maura s'eui ocupat per
el prirnogenit, el Ceante de la Mortera eferimeet que amada que
a n ue,t no de, linara.

EL TEPVER BANC DARRERA
DEL BLAU
5ladr.d..7. Algtms eonsellers
de l'Estar 1131/ estar avui al Congres i han escolla els scus llocs.
Hall deixat les seves targes al tercer banc (-farrera del baile Watt.

UN REC:JRS CONTRA LA
PROCLAMACIO DUN
ASSEMBLEISTA •
Madrid, 7.—Contra la proclamació de l'alcalde de Pedrolleras, que
Ira estat anatema_ assembleista en
representació deIs alunicipa de la
provincia de Cuenca, es presentará
aviat un recurs, car l'alcalde de la
earatal obtingué més vots, pera el
governarlor no els declara visada
per entendre que notnes són cotoputaales ,vots catesos a favor del

romaromissari.

ELS SOCIALISTES NO
ANIRAN A L'ASSEMBLEA
Mad e id, 7.—E1 Congeés de la
Uniú General de Treballadors ha
acordar, per unanimitat, no concorrer a l'Assemblea Nacional.
Després d'adoptar aquest acorta
el presideni, Teodomir Menéndez,
Ina pronunciat un díselas i ha aixecat 1an sesead,

ELS ESCONS DELS ANTICS
CAPS DE PARTIT
Cotinuen els 'assembleistes visitant el saló de sessions de l'Assemblea per a escollir escó. Es destaquen els senyors Goicoechea, que
ha escollit el del senyor alaura;
Ascarza, que ha posat la seca tarja al del senyor Sánchez Guerra;
Medina Tugures, que usdefrtatarà
el del comte de Rornanones, Saralegua que succeirà en el seu seicht
En Melquiades Alvarez. i el senyor Gavilán, que ha preferir les.
o,; del senyor Camba.

MORT DEL PARE NOZALEDA
Madrid, 7. -- A les 2' !O d'aquesta
ti/atinada, a la Residencia de Pares
Dorninies, del carrer de Torrijos, ha
mort el Pare Nosaleda.
Voltaven el Ilit el doctor Lleda,
qui durant la malaltia,
c's religiosos de la Residencia.
Es ((pinta del Itl2tge de capçalera
que la naturaltaa ds1 malalt era hastant fusta, pan la molta erial. vuitanta tres anys, i l'enorme desgast
d'emerges que li ocasionaren inolts
sa. friments. feral perdre t.ata exper. sl iC a des del primer imitant.
Ahir. a le, quatre de la tnatinada,
el Pare Nasaletla oí rnissa i c o mbrega.
Per especial privilegi del Pontifea. hacia ..onecslit, en atencii. a restat del nralali, e 5 diguessin misses
diariament a la seca habitad& desde fa alguns anys.
El cadáver (lel Pare Nosaleda
ha es/A, arteatal l el de Gran Pontifical. dittaatanta la a la Sala Capiular. e,ta val installada fr czwella
al rdent.
Durant tota la nit, ha estat canal
pels religiosos del convela i les
quatre da la n'atinada han contetteat
les tnisses a la capella.
La primera l'ha dit el hisbe d'Almera. la segnna el Pare Valdepares i la tercer1t el rector del Collegi
de Santa Maria de Nieva, i, finalment, una altra, el rector del convent, sentint-la tata la comunitat.
Avui han desfilat pel convert maltea nersenalitats, ialhuc el general
Wevler.

El bisbe de Madrid aha interessat persanalment.
Elu funerals tindran llra dem:i, a
les leim, i despees es trasItadará el
cadáver a l'Estaca', del afigdia, per
tal d. cnndeir-In a tirana.
Reh3 sevolitart a re sg1.4sia
Si » fl"mdaner,
Avui ha arrihat el degi da Mal. ca.
AMB l'.10TIU DE LES FESTES
DEL DIA
'Madrid. 7. "El Debate" publica et seguen: telegrama del seu
correponsal particular a Itälia:
'Roma. 6. — El bishe de Huesca 1•.:1 descrit al Pontifex. a 1 asdiincia d'aval, ele grans preparatius qm. a art F.spanya i principalment an Sarasas,-a es ara per a celebrar el da: . 2. testa del Pilar i
de la saca, el fi v . ctorins de la guerra del Marroc i el remen a la pan.
Sa Santedm ha encarregat al babe
que taati al cap del Goteen i als
represeiltants de teta 1:>pny:2 que
(a radas aquest dia a Saragossa
la St,41 utica fervent fel:citaca( i
tina I enediecin especialissima per a
con-u/lanosas un esdeveniment tan
trnuertant i s-lortr I s per a Espanya.
SE:NO DE L'ACADEMIA
ESPANYOLA
Madrid, 7. -- L'Academia Lapany-ola ha celebrar la primera sessió
del curs.
I.a majos part d'aquesta ha estar
dedicada a donar sortida als assumiste, i consultes pendents.
Va esser aprovada l'acta de la
sessió anterior en 1:1 (pral consta un
donatiu de l'Academia de amonu
peseetes com a donatiu per a !arceció del monument a Cerv-antes, que
s'está basara a la plaeu d'Espanya.
El hiblioterari perpetu, scnyor
Rodriguez Marin, va donar compre
del traspäs de joan Moreno Gueto.
Aquest. qtte era un gran amic de
Joan Valera , ha dotar, ami, t'esta
!lacia a ia Biblioteca (le l'Acadèmia, una llarga i interessant correspondencia que d'aquel l en consereava.

DISPOSICIONS DE LA
"GACETA"
Madrid. , — La "Gaceta"
d'aval publii,a, entre , ailtres, les
següents disposielons:
Reial decret concedint la gran
rPt1 de l'Orde Naval Militar do
Marta Cristina al contralto/.
rall de Fatal/n(1's senyor Manuel Garcia Bejano.
'tela' mitre circular rectifican;
n-at,r'als de eterna en la ; ulalit;ació deis
noms dote membres de l'Asse-abl e a •acieutal.

Das eslitnnsil ta nstancia da/
senyo- Gómez de les
Carb..aeres sollieitard la. reha-

bilitarió del lata de marques
de Sales.
Disposant que s'expideixin
les caries de successió en 1.1
Mol de marqués de Villanueva
de las Torres a favor del senyor Manuel de Heredia i del
Rivero.
Ene altra concedí'', el reingres en la carrera judicial a!
senyor Dfdac de la Concha i
Hidalgo, magistral d'Hisenda
en situació d'excedència volunthri
ReaiM
ordre relativa a la venda de bitllets i participacions
de la Loteria nacional.
Retal ordre dictant les normes que s'indiquen relatives a
la designació dels professors
que, coto a representants uncíais d'Espanya, assisteixen als
congressos, conferencies i assemblees de caracter científic
san i la ri.
LES PARTICIPACIONS DE
LA RIFA

Madrid, 7. — avui publica la Caseta una Retal ordre d'Hisenda dism
ira
Que el Mal-antela per
Ppa'jris'tarilellears o comerciants de participacions de bitllets de la Rita, ja
sigui!' nominatives u al portador,
amb la limitada que s'indica en el
manero se ta:tela, uso és un fet iraca punible. sentare que per aguares
participacious uni aexigeixi cap subrepreu.
Segun: Que únicament podran
expendre participacions al portador
les persones O entitats anth catabameta alma al públic que legalment
tesereviain el comen; o la indústria,
aatisfent les cantribuciuns i impostos corresponents.

EL MONOPOLI DEL PETROLI
Madrid, 7. -- .5(ntea 'tutti silla

Ve-

Cunsell (l'Estar per entrare
infunne stbre el dictamen que alar
a ccoassió nutra--tenamcrdil
»ada pel Gorern per a enteadre
11111i cl

el roncar,: de nentopoli de petrnlk
La si: iSÍ6 davui Im tingut com a
irove:at el fet is,ndna, n i be regla-

mentari. que l'autor d'una de lee proposicions presentatles al concurs. En
Manuel Busquets. recolzant-se en els
anides 24 i 137 del Reglament, solFrita al ple del Consell autoritzaein
ea a emetre iaforme. Lautoritzacia
li bou concedida 1 el senyor Busnuet; feo un acabat e s tudi de les da
ficultats que per al proveiment de
petralis nos reportar la concessia del
tnnnopoli: els perilla que en retada
amh eh. preus entrama restahliment
del mottepali i la improcedencia de
muntar a F_spanva fälmieuts des (-testa-lacia etc., eta
El senVor Bus q uets ha avalore
el set/ informe amb san escrit en el
qual consten dades i e9eadistignes en
uprocasei6 de la sera asseveraeir's.
Lsraltat l'informe del senyor Busques. ha pa,5at el Consta, d'Es-tat
a examinar el dictamen de la Cosrasniá. La seva deliberació , semana asstemen referencies autoritzades, ha
e s tar laboriosa, i ahan exposat rinraunt aquesta punts de vista diversos
contraris alguna d'els a Testaba/neta del tnonnpoli. El dictamen ha
e s tar ‚ l'acord amb lemes per la
missia a (pa abans hem alluitit. n
Stein lavar ‚diel'acceptacia de la
IrrasosSan Cque signa et consoci habr, a pre . nosta d'un dels con/ sellers i
unan:mane sita acota; afeoa-li una nota addirional
s enyaiant al Govern la confianea que
sigui la que sigui la proprosta que en
s'efinitiva acuna. exigeixi nIe l'ent'ea a la meal atorgui la coneessia
del manonoli. les necessaries seguretats que enredara garantit en tot
en-marn! el rrereiment ile retro&
El dictamen del Consell d'Estat
nasTarä denla, o a lata, tardar de
alluns al ministre daHlsenda, qui tra
just ho portari al Censen de minis.
tres per o la seca resolució defina
ata.

MARROC
RES REIS A ALHUCEMAS
Villa Saitjt,r • -, 7.--A les 735 ha
pa ssat J ' ets q1P . Ini anula els
1-a comanda personalment el Solana per davant de Catana Torres
(1..alcala
A les deu del mati han desembarcal SS. MM els tea. el presa
dent del Cansen, els inipistres de
la Guerra i de Marina. l'Alt Comissari i totes les persones que
formen el seguici.
A la cala de Villa Sanjurjo sisa
constata un desembarcader fet sobre les barcasses enfonsades (lunar els temporal:: del mes d'abra.
Des de la !dalia al poblat han
format totes les :orces de la guarnieiä, i representacions de totes les
unitats dc la zona d'avant-guard'a.
Les forras mores donen, amb ele
seta %estas de gala, gran vistositat
a lacte.
Tm el veinat de Villa Sanjurin
ha haixat a la platja per a rebre
e!, Mouarques 1 la, sera presèucia
ha estar acollida atab aplaudiments.
Seguro per no el seguid, eta
Reis han emprès 1:1 'amura vera el
poblat. ditagint-si a la eapella de

• Dlaaabte, • 8 d'octubre d6

LA PUBLICITAT
ceoat naixent, on sha cantat
solemne Te Deurn en acció de
icie s per la feliç arribada dels
-birans.
ey Alfons ha revistat les trepes
després hi ha hagut una brillant
desfilad a , en la qual han pres part
presenta cions de totes les forces
avara-guardia i de les avançades
ay nes ta zona.
-res de recórrer el poblat
els edificis de noca planta,
s
res en construcció i traçat
le
deis seus carreis, els Reis han tilost ele.'sigs de guaitar la formosa
.''Alhucemas, per a la qual
.1) sortit cap a Toirt.s, acoto. de totes les persones del
• riel, les autoritats locals iel

ESTRANGER
L'ambaixador francès a Moscou ha Iliurat al Govern soviètic la petició de substitució de Rakowski
'Un altre general mexicà i tretze oficials rebela han estat afusellats

contemplat la casa derruida

i la del "Pajarito".
de la platja d'Axdir han vist

(l'Alhucemas i han explicat
r• .alfons els llocs dele enrola•• de les bateries enemigues
,araren contra el Penyal.
• amada a Villa Sanjurjo sha
un splendid lunch a l'Hotel
.Itt el 'tenlos que D. Alfons
;s'al e» recórrer la vega
_colas anth el general Sane. astro Girona. &t'ya Vice visitat arma/lame/0 l'Hosla Creu Ruja. acompanya
persones i de la duques--res
la Vietäria.
mier :al Primo de Rivera s'ha
;,e1 "Diario Español",
.s. que ha publicar ex- yac han Craa1 repare el seu seguici.
e:,
1 C.aerne ha elit que era
: rehuir a l'esplendor d'apee : que, ee una 5 n311110a
cólonitde (ultura
.
alarcl. he .. p.rn a IMMA
sp:,11 n 1111 donaten per
1 de- [tima rulcsus
au' Ast

P ORT DE CALA DEL
QUE MA DO
..1
_
aval, ele eimendi, P41, era, Sanjurjee. jordana,
''neuer, ‚tatort! lt i per, :. sceni n.1 , . es varen di• »el njun e made n , per et
n a:neurann e .le Ice
• le: olor, la

eind tul, que
eiespararen
.
Mar part
esple
ralintennes.
n I n al tetnell,
:ineee-sle s,
,nes ele
1 1,./Ils a .\111tice..n
'
.1 Hm. i es
.
.

eetuOs.

Die:CLAIZACIONS D'UN CAP
MORO

distes han celeOrat una
Abd-el-Kader. el qual
a Ilnpre=ictlát ',ala la visita
'tales espr...yels i he sentit
.1:da alegria, que em cal-'talles esforcos 'er tal
,r•121 ,, les II:te...mes que
,eita de (Ion Al.- e ha y ia estat con; la
g elite no ha vist
:le fa molt de 1CMPS
enes encara
'racta el • ert: pare 1:111 IM
-teix els Lenc:'ici,, sense
.• s a tots per igual. Els
d'Espanya són les attHtervenriOnS. tots
:.er l'engrandinne nt ele
. iTspanya al Marro,. - -11,1
athulrablc.
. , pro:m:7 4'17,11,d [0/111/cultura als Stils
I!

e insistir que

'a.ton, harta sentit

.le venir a Espanya

. 77 persunalment la na. i que tant, benetices
material ', proteurc.ona
•"en, rica: però que
2es seguir la seva tasun fa any, feien falta
'antat energica i eleel'lepanyen.
1117, /11, quedava un
nota la zona oriental.

SMER : TORRA

G7

SANOLIEftb
2265 per ion.

1

e, 3150 per loo.
-. 8u per roo.
lOoo per roo.
auesos. 0.27 pessetes.
\:enianya (reiclismark). 137 pes.
tes.
Austria l'ajares), o'78 pessetes.
Tx ecos:ovaquia. 1675 per roo.
H olandesos, 224 pessetes.
Grecia. 65o per 102.
1'44 pessetes.
Noruega, 145 pessetea.
D inamarca. 1'48 pes:seres.
Fi nlandia. 14 per roo. •
Rentania, 3 . 40 pe r to°'
B ulgaria, 3 . 50 per roo
T'e q uis, i:so pessete.
Pstats fhlts 5 74 pessetes.
c atada, 5'ö4 pessetes. Ar g entine, 2'45 pessetes.
J .rtig uais,'5'su pesseteä.

Lltna, o'62 gcsscies.

a seguir davant dels Soviets.-Fabra.
DECLARACIONS DE CHAMEL GOVERN FRANCES DEMANARA OFICIALMENT LA
BERLAIN
SUBSTITUCIO DE RAKOWSKI
Parfs. ;. Mr. Chamberlain
ha: rebut a l'ainbaixada d'AnParis, 7.-1/versus diaria, i espela
de
glaterra els reptesentants
cialimmt el "Petit Parisien", diueu
Premsa, (lavara els quals ha
que el Gocen trances, a P etioitS del
ter algunes declaracions que comissari sovietre de Relacions Extees poden resumir en els seriors, senyor Chicherin, adreçara, d'un
güents paràgrafs:
moment a altre una nota escrita a
L,Assentb.ea de la Societat de Moscou, formulant la denúncia forNacions que acaba de cele- mal i expressa de que sigui substibrar-se ha estat, al meu en- tuit el senyor Rakowski, i enumerant
tendre. una de les mes lateros- tots els motius que Cl Govern francés
sants. cal ha demostrat que, ele' ha tingut pe a prendre aquesta deresuitats aconseguits aquesls
terminació.
Segons el "Journal", la nota frandarrers at.ys tener' suma imcesa dirà que el senyor Rakowski ha
portaneia.
faltat
a la correccó diplomiltica, no
Es ciar que la Soeietat de
solament quar g signa el document coNacions no es, ni bu serà
munista en el qual es preconitzava la
'non, temps, el que voldrien que
intervenció en els assumptes de les
fos els seus fdnuadors, airi, es,
l'àrbitre de la pau i de la riltres nacions, sine tambe pel fet
d'haver dirigit diverses vegades criguerra.
des i excitacions a ropinió francesa
Avtli, pere, el món sencer te
gran contiatwa en la - Societat contra decisions del Govern.
Un jet particularment clar, de la
de Nacions i aquesta 'la té en
insurrecci5 del seneor . Rakowski és
muleixa.
/laven
rublicat a la premsa !a neta
seu emplee :e:han eelebt al
sobre la qüestió deis deutes, abans
els aeords (Ip Locarno, que cons
de donar-la a coneixer al Govern
h I UPiXPII tina 5 i'r-itsb, 5 base de
f
l'Estrena nora.
El eenyou Cltambeelain ha
LA PETICIÓ OFICIAL DE LA
deelaral qtte (da alludirs acords
SUBSTITUCIÓ DE RAKOWSEI
de Loent no tio s•apliqueen
Paris, 7.-L'ambabrador de Eranl'amen, a les fronteres .1" l'Oest,
sa a Moscou ha rebut aquest nutrí
(l'as
bi
teartals
u. iri tl lilt' els
E.- Ultimes instruccions del senyor
1,,1
trate.'
Rriand. encaminades a dernanar amb
.tlornanya
i
it
entre
gireet •
e aräxter oficial al Govern deis Sonia.
kaPer Locarno, ha ingressat viets cl rellevament del senyor
kowski.
Itlemant a 1 . 11 la Soeirlat
nema, probablement, despres del
N aejrnes i tul> IP . 1112111 et.1111)I't Consell de ministres que ha estat
trae la dita nació está des\
convocat a l'efecte. rs dunaran a la
¡Pa dins (Id
eneotIlant alta
publicitat les note .. canviades entre
toaec de la SoeiPlal.
Enana i Rússia, respecte a atturst
'CtS que ;optes'. país pro _
eunsoqüencies .(sstnitpte.-iso,
sis. es derit iii per a .11 sIe I;t
Paris. 7. - L'ambaixador .'r I ranla S..eietal
seva entrad . .
9. a Muscou. senj.er Herbette, ha
11,1 1•1111Amoons. pero 1 • 1 •0 1 •
Iliurat m'un al senyor Txitxerin 1/1/4
quo les
111111'11 dieta
nota del liovern trances en la (mal
en.
el
t
;tu
adopt roles
e, dernana la destauci,'. de eamhaicon.
%ene. ,aí ial
sador sen ietic sensor Ralanesji, i CO
1,17111111111
011
111'1111111,17,1,2
251111" ,
detallen e!, motín, d'aquesta resoludi
la
11
11I,
i
111,911
7
1
111'
,
111
17111
eió.-Eabra.
setterolal.
GRAN BRETANYA

SOCIETAT DE NACIONS

VATICA

MONSENYOR MAGLIONI
TORNARA A PARIS
P-ott robut,
Botita.
ltiro

( -si

mon-

ocutt tornara a ' ,Papar PI Sin ,. 1100 a
leaquesta InInPra
pa
litt I,svait, SitIe els rumors
qo p han vingut 1 7 11 7 1.7 111:11 11t S11111711
1111 . 7 1111Y1 de Motel a Pat‘is. 12;11,e:t.

sonyor

RANCA
COMBINACIÓ DIPLOMATICA
liorna. 1 •. Circula el molote
que l'arnimixad o r fritnel'S ,111slyor

Irestiard ha >ad:asilar

r e lit i

probulilemo::t

ei
SPrä

,7d1 n 11I1111 per nimbar:ardor • a
v'arsio111. NI. Laeoelie. -

UNA ENTREVII,.7A

EL FRONT ÚNIC
DEL PROLETARIAT
elarrera reLondres. 7. - E ,
de la buneerencia laborista
CI senyor Brock . ay presenta una
resoluciú donant t i, struccions al Comité executiu perque prengués les
mesures necessàries amb el fi de
coordinar el movitnent ihternacioeal de la classe obrera. convocant
mea cunierencia a la qual batir:en
d'assistir-la la lt:ernacional laborista i socialista i la 111 Internacional, corn tambe els partits soeialistes 1 cornunistes dels diferents
paisos aditeHts a aquestcs internacionals.
El senyor Broeway ha lot ressaltar que era necessari realitzar
nena unió proletar ' a a ti de rumh atte en el terreny pulitic la reacele; europea, els emperialismes. el
i. -rill de guerra 1 de Rimar t Rus-latidl se na aillament.
La resoluciú feu renutjaela Per
.831,0 00 vots C.-otra 1. 517 t, (5)0.Eribra.
•

búlgar subministrant armes als comitadgia de Macedònia.
El ministre iugoslau de Negocia
Estrangers ha celebrat una delineada conferencia amb els minietres
d'Anglaterr a i França. Es ereu que
els ministres francés i arietes han
aconsellat al Govern iugoslau que
prendui mesures prudents i moderades a fi de no agreujar la situació.
Pel moment, semb'a que una (le
les mesures adoptades pel Govern
iugoslau és el tancament de la frontera per la part de Bulgäria.-Fabra.
MESURES DEL GOVERN
GOSL AU

Belgrad. 7.-Es oren que en
el cortsell de ministres han estal exerninades les mesures
que han d'adoplar- se si conseqüencia de l'atemptat de Isstip.
S'assegura que es tanearä la
frotara bú , gartt, ¡ que les trepes estacionades en aquella regló han rebut ordre d'ocupar
els Roes de la dita frontera.
Les (Mueres noticies rebndes a antiesla Capital (buen que
dos individus, a Cli sals d'ha Ver
ares part
eontra el general Kos- al eliev it te,
han esta! capturats.
El ministre. do lug•isliinia
Softa ha cornunirai ti 1 Covern
Ial lea r les nr e sitees adoldades
a 1 . ! f e .orlr e a i que s'estu don. per ril cas otie el Goaern
de Sofirt os consideri
per a impedir el tuts de le,,
des dr, cornirad g rs al lerritori
itigosIntr.--Pahra.
!MI() eflItIr-rinpt
ELS SOVIETS DESCONFIXEN
EL SUPOSAT COMISSARI

SERGUEVITX
Mor,cett, 7 I 'Agencia ' lasa declara que [arree vsi absolut de fonament la noticia de l'aesassinat del
pretes comissari melar Serimecitch,
el (mal és desconegut a Mo s eou BORODIN A RÚSSIA
\loseta. 7.-11a arriba; el senyor
Borodine.-Fabra.

AMERICA LLATINA
UNA NOTA DE LA LEGACIO
MEXICANA A MADRID DONA
UNA VERSIÓ OFICIAL DE
•
LA REVOLTA
.Madrid. 1.c..aciti sic Mexic a Madrid ens tramet la següent
iota oficiosa:
Noticies oficials rebudes' a la Legació sIe Mex:c informen que la
subl•tracM mi.nar commidada pels
generals Gómez i Serrano lvi estat
completament dominada.
Ele fets s'han desenrotIlat de la
següent manera,
Diumengt pasbat, a la Me. despees d'una ¡esta itlilitan celebrada
a l'aerUdrom de Valbuena, se subleva el general }fémur Alelada
;mili dos regiments t elens batallons,
al front dele, qua', es dirigí a Texcoco i Teotrutaca.
Al enatela ternes sortiren de la
ciutat de Méxic, en rtcr:tud rebel,
els generals Gómez 1 Serrano i
es dirigiren a Veracruz i a re 'tat
de Morales el segont.
Gómez no trollt itt aquell lloc
l'ajut (me esperara i al (lavara d'un
grup que se li uní, sortí emb direcció a Perote, peueguit per Ice
forces lleials.
"!tfés tarda abandona aquella plaça i e11 CI cija dahtir anaven a la
seca persecuciU do, columnes de
tropes ami) efeetius sic 3,1 510 lio.

cosa els seas membres han estat
apresats, n'entre que pel Senat federal es determina el que convingui.
Alguns telegrames de premsa
han dit que el general Engeni Martinez eslava complicat en aquest
movitnent.
Aquesta versió thigué el seu origen en el fet d'ésser Ahitada cap
del seu estat major.
Aquell capitost, que en iniciar-se
els successis es trobava en calar de
Veracruz amb destirlació a Europa,
on va amb una missió oficial, promete. /a seva ,adhesió i oferi el seus
serveis. que no han estat utilitzats,
en vista que la rebellió shavia
acabat.
E/ president Calles ha estat rebent nombroses adhesions dels caps
rttihivars i guarnicions deis Estats.
S'espera aconseguir aviat la captura de Gómez i Atinada, amb el
que la re b ellió batirla acabar.
UN ALTRE GENERAL I TRETZE OFICIALS REBELS SON
AFUSELLATS
Nogales, 7. - Lornuniquen d'Ortil (Sonora), que han estat execre,
tato, per les tropes federals, el general Vicents Gonzälez i 13 oficials
ente componien el seu Estat Major,
tots CuS membres de la Cambra legislativa de Morelos. - Fabra.

EA NAVEGACIO AERIA
EL VOL HOLANDACOLONIES
Allahabad, 7.-L'aviador holandés Koppen ha sortit a les 6' 40 d'aquest matl, en direcció a Batavia.Fabra.
UN RAID PARIS-HANNEI, DE
40, 000 QUILOMETRES
París, 7. -- El "Matin" anuncia
que sestil preparant actualment un
gran raid aeri Paris-Hannei i tornada, via Bucarest-ConstantinobleIndia, o sigui un recorregut total
de 4o, 000 quilómetres. El raid es
(aria en un gran aparell amb un
motor de 1,00n cavalls, transportant cinc aviadora.
El coronel Antoinat, que dirigira
l'expedició, calcula poder fer el recorregut en 300 horca de vol i partir fins a darrers froetuhre -Faltra.
PROVES SATISFACTORIES

MEXIC
CABALS PER A COMBATRE
LA REVOLTA
Parir, 7. - Als diaris els comuniquen de Mexic que el Govern federal ha ordenar a la Hisenda que
prucuri recaptar icens amb els quals
pugui fer front a les despeses origintoles per tal de sufocar el muviment revoluclonari.-Fabra.
PRECAUCIONS

Fieatins.ia .1..xas. EE. UU.),
7. - La Cotutor nyia petrolera
"Standard Oil". de Ni, irt Jersey,
ha ordenat que siguin retirats
els seus equips de personal i
material 11112 1 1. ; ti la zona inexitonta 11 ,, Tampiett.--Pahra.

EGIPTE
LA PRODUCCIÓ DEL COTO
El Cairo, 7. - Prenent cont a base el promedi cent per a la collita de
cotó al país en el mes de seternbre,
el resultar ha Mal com segueix:
Baix Egipte: oR. A l'Egipte Central: 315, A l'Alt Egipte: roo.
El resultat promedi en tot l'Egipestat per consegüent de go.
te
(o_dtjta tIc cotA porta den dies
daMiCipaCi A a la de l'any passat.Palma.

XINA
LA SITUACI6 DE XANG-SOLIN tS COMPROMESA
noticies que van
Xang-liai,
arribmt del Nord de Xina continuen
presenlant la situació molt favoraide
per a Txang-So-Lin, el qual, malgrat
d'havet- trobat un gran comingent de
tronce per a la defensa de PC111/111,
CA, que finalment ni-n.1M que cedir
(laZant l'escomesa ((sis exercits nacionaiistes, que ,han vist ara reforçats
per raillausiö del general
les quals trc.pes han issat a Kalgan
el pahellei nacionalista, que consisteix
en un s.,1 li.anc sobre 50115 blau.
L'adhesió 1 101 .dit gen'ernador de
S /miel als llaciitahiste, sembla tant
mes ›e-gura que el fet significatin de
sitié a Kalgan les seves topes fixesin
pusierais contraris a Eimperiali.sme
militarista roig pur Tvang-So- Lia.
La ciutat iI, Pegniti es trnba has
ara c . ne; n etatnent tranquilla, regnant
l'nerelre. T,711 uultei_x s'interpreta de
mal auguri el ene lee fantilitis dels
funcionaris Ile Fene Tren hagin suban
donat les feves residenzies, marxant
anth d • rcceió a 111ukden.
En l'ecom'itat un non gran cotnbat
s' ,. 1 51 .e. 5 roo al tel-rest de Pequín,
lberg ele la via feTe rrea (le Pequini
I l'olkee.
S:nubla que les tropes de TxangS.,-Lin es troben en franca inferioritat davant les de Shansi, i que el
(atartel geneal nordis'a s'Ira traslladat
de Paee Ting Fu ii Kaopei Ilisi en, re
sietui a una itst?teela de 30 milles
mes al Nord.---Eabra.
HOM PREVEU L'EVACUACIÓ
DE PEQUÍN
Les noticies illie
Berli.:.
es radien de Pequín assrguren

Londres, 7. - Pel ministeri
de l'Aire s'ha fet públic que
una inäquina del tipus dels helicbpteres o auto-girs, construida per compre del dit ministeri, ha fet satisfaelbriament un vol de 50 milles.-Fabra.
ELS AVIADORS ALEMANYS
SEGUEIXEN DETURATS
Lisboa, - Els aviadors
alentanys, que esperaren continuar Ilur vol aquest metí,
n'han hagut de-desistir a causa
de la persistencia de la boira
dentina la Inar.-Fabra.

ELS
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caftRaanara nrrotir
A la seceiti quarta de la Pro-e
vincial es va veure un oral
contra el carrabiner redirat
Emili Trevejo, el qual, trobantse a Sabadell, fin algnus dispare contra ltamon Conejero i
la sera esposa Joaquima. Leyera, als quals ferf.
Segons el fiscal, el mea
fel ton el negar-se la Joaquirna
a acceptar les proposiennle
amoroses que ii feia el Trerejo, al qual, pel que es ven. Ceda!, avançada (mes de 60 anys)
no es suficient per a treure-lí
les alusione.
El processat, en l'interrogas
tori, va donar ale fets una Interpretad() bon tros diferent.
Segons ell, el Conejero li devia una quantitat i un dia va
intentar agredir-lo, pe l qual
va defensar-se, i en el bo
la Iluita va perdre el coneixement i no va saber el que es
Ceta.
Conejero negà que agredfs el
processat i afirmà que, pel contrari, fou aquest el que l'agredf,
Joaquima Larern negä que
Trerejo la rekueris d'amors i
digné que en ésser agreda el
seu espós acudí al seo auxili
1 resultà ferida.
Declaren alguns testimonie
presencials del fet, les manifestacions dele guate en la seva
majoria no afavoreixen al pro-

Cessat.

Carnet

de l'excursionista

En el seu informe el fiscal
sostingué que el fet constante
un doble delicte d'homicidi
frustat, pel qual va demanar
que s'imposes al processat dues
penes de mil, anys i nut dia de
pies() mejor.
Abans d'entrar en el finte de
la qüestió va dedicar enérgica
retrets als que cometen _atemptats que ferien per II ulterior ele
delietes contra l'ho-nestedat
El defensor va negar tot
que feia referencia a la suposuda inclinad() de l'ex-carrabi-,
ner envere da dona del Conejero i va mirar de donar•entenent al Tribunal que cl ecu pa
ert legiti--trocinalm:b
ma defensa. pel qual boa u dotan, ahtitsldrel. peiJ que ett cas
do t'ondeante ho tos per dispar
d'arma de foe i lesione anda
els atenuaras trarinvatame n t i
obsetraciú i no haver rolgut causar tan gros dany.
Un cop' acabat l'inforare del
defensor, el president preguntia al processat Si tenia -quelcom a manifestar i aquest coa-,
testa que Prima no haver fet.
cap dispar contra Conejero
quan aquest ora a tersa.
El senyor Aldecom que havia
presida els debuts , va declarar
el juilici riel, per a sentencia.

SORTIDES PER A DEMA
l,a Set:, it") resports de muntam a del Centre Excursionista Barcelonts té organitzades les segitents
excursions:
Per 'a denla, Montserrat uccialental, projectant-se alguna aseencid important.
Lloc de reata: Estació deis Perrocarrils Catalans, a tres quarts de
cinc del mati.
Per a dilaceres, dia 12, al Montscny, efectuant aquest recorregut:
Figaro, Tagainanent, Pla de la Llacuna, Puig Nauran, Poble del Ilotaseny. La Costa i Moscaroles, tornant per Sant Celoni.
Els excursionistes sortiran per
l'Estad(*) del Nord, en el tren de les
sis elel mati.
L'Esport Ciclista Català efectuara una excursiU a la l'out Better
ele Sant Post de Campcentelles.
Sortida de la plaça de la Universitat, a dos quarts de set del matí.
A l'aliada es passara per Sant Adriä
i Santa Colonia, i a la tornada per
Mollst, Masrampinyo, Monteada i
Sant Andreu. total 42 quilòmetres.
L'Agrupació Excursionista
Tagamanent efectuara una excursid de Camping per a avui i flema.
Itinerari: Polde i Castell de Claramula, coves i noble de Carate. Ermita del Coll Bas i Igualada.
DEL CRIM DE LA PLACA D'ESReunió: Estació dels Ferrocarrils
PANYA : RES ABSOLUTAMENT
Catalans, plaça d'Espanya, a les sis
au deelarar devela, el
de la tarda.
Avui han declarat davant el
El Foment Excursionista de
jutge del Sud dos obrers del
Barcelona efectuará una excursi6 a
funicular de Montjuich on treSant lienet de Bages, per Manresa,
ballaven el mort Pero Campoy
Navarcles, Riberes del Llohregat,
el ferit Miguel Lau. •
Peal de \Mamara i Sant Vicents
Els testimonis es limitaren
dc Castellet.
a donar bones refets)nries dels
Sortida, per l'Estaciä del Nord,
seno companys i digueren que
a dos quarts de sis.
rto sabien res del crim.
Agrupació Excursionista
Les diligencies judirials cona
Jovent d'ara
tinuen, dones, infrueluoses.
En la reunió general del dia 2
EL. ROSATORI DE SARRIA
del corrent euedä constituida la
SEMBLA QUE El. ElUMBRU
Junta directiva de l'Agrupació ExS'HA CONTRADIT
cursionista "Jovent d'ara", sota el
El a lit jai (1. , l'Oest cbn ti
següent ordre:
irlstrue.
President, Josep M. Guardia; senua netivantetil la.
cretari, Andreu Segura; tresorer,
clA fiel sumar' pel ronatori
pis segon del car.Francesc Guardia; voc a l s, Joull
o corregut
ver de Catalunya, número 5, de
Sans i Ricard Dawson.
Sarriä. Corn es recordar, din,
Aquesta entitat portarà a cap,
-i
diumenge, la segóent sortida: FiIre d'aquell pis va ésser tro
bat ferit vef dels baixos Jogaró. Montmany, Bern, Sant Miguel del Fai, Sant Feliu de Codisep M. Muruhrú que va dir que
nes i Catites de Montbui. Guia, Anbi baria entrad per a aptas
vocal,
Huís
García;
'loe
Mani;
lisio imilres que s'hi l'avien fi.
de reunió: Estació del Nord, a dos
eat amb les intencio ns que
quarts de sis del mati...
bota pot supesar.
Visiza nocturna
Malgrat nquestes manifeataDenla passar, dilluns, a la nit, vicions, sembla que, atol) poste.
sita fotográfica pels voltants de la
rittritat, el alumbra n va incóra
Seu barcelonina, organitzada per la
rel en contradiocions. manta
del
Club
Exdelegació de fotografía
Un deis detalle que
hora
Gràcia.
Lloc
i
de
cursionista
aelarir es la manera que ela
de reunió: a les deu de a nit,
Madres postieren sortir d'aa la plaça de Santa Anua (a la lean
quell pis, ja que la porta, que
pública).
es trenava sellada pe l jntjat,
L'Agrupació Excursionista Júpies Imitan sense senyals d'hater efectuara, duma diumenge. dia 9,
wrinuf a paca
vers,egentnat
una excursió al Salariad del CorLlavade
redor, per Sant Vicents
dies el Jutjat prendrä nave!'
neres, Caldetcs, Montalt, Santuari
resolueions referents a aquest
del Corredor, El Par i Minas.
ales.
Sorti j a: Estació de Franca, a les
AUDIENCIA TERRITORIAL
cifK
- . El Centre Excursionista de
Sala primera.-MaJor guauTerrassa deituara (lona una Mi.
tia. Marta Planes contra Joan
cursi.", a Sant 1.1crrenç del Munt,
Girahal,
sota el següent itinerari: Font .1e1
Incident. Sindicatura qui e
Forat, Turó ile Montean, Les EuVergés contra Marsaci. -bra
goroses, C011 Gabaix, Canal de la
Cc mpanyia.
Tanca i Can Pelacs.
Sala segona.-Ma jor quanEl Centre Excursionista Mitia. Francesc Bartomeu contra
nerva efectuara, dema diumenge,
Pere Lorca.
_
una excursió a les Guilleries, pasTRIBUNAL CONTENC108
sant per Vich, Folgaroles, Con Sa-

BRIAND-ZALESKI
Paris. 7.---Els darte ii, ata la noticia de que aval és esperat a París
el ministre de Relaclons Exterior; (le
senyor Zaleski, cl qual es
ALEMANYA
propma conferenciar atnb els senyors
CONFERENCIA
Briand i Chamberlain.-Eabra.
FERROVIARIA
UNES DECLARACIONS DE
Iterliti. 7.--lea t . :Inferencia MrroTXITXERIN PROVOQUEN LA
vderia en la qua, prentlre part
INDIGNACIÓ DE LA PREMSA
Austria : Pule:mía. Lituania. LetOnia,
DRETISTA
Estänia, Tetecuslovaquia, Ileengria i
París, 7. -- L'afer Ralcowski és
començarä els seus trthalls a
MCS.
seguit amb interés, adhuc ande pasMoscou al Ma ii del corren*" a l'obSerrano. per la seva part, no
si d. per t.tä la premsa, :ata de la
¡rete trorzanitzar les cornunicacions
que
aconsegMe sublevar
(treta corn de resquerra.
per ferrocarril entre Rússia i el cenguarneixen ),Iora'es ton capturat
I.a interviu concedida per senyor
tre d'Europa.---Fabra.
11111 . If'S 11 7 1 1 1)PS del niariscal
pel general Dondtoguez, cap d'aTxitxerin al diari parierte "1,e
questes brees, i sottnes a Consell
Txiih - S,t - Lin fan peras 'trepaBAI_CANS
Sean', ha causal gran inManació en
de Guerra sumariss:nr, que el conr tat ius por a P liat'IMP la ciutat.
els cercles conservadora. I.a acusaL'ACCIÓ DELS COMITADOIS
fin : ama a mort, en urrú de diversos
ció de Txitxerin contra la "prenisa
MACEDONICS
caps militars partid:Iris seus.
reaccionaria francesa" es recollida
OCEANIA
Belgrad. 7.- 1,'Ag...tieirt AVaQuant a les torees sublevades pee
per la Premisa de la dreta cura im
DE
SALOELS
1NDIGENES
la publica la ind a segUen
Almada, des (lel rtioni2n: que es
•
insult.
MON
Diverses tiendes de rimel adEn general els diaria conservadonaren compte d'haver estas MlSUI/V/1 Mji, al Sud elel Pag i s alararen a itil passada anth
&t' es fan ressaltar que la tnalaltia
ganyats comenzaren a ahamituvIrchic).---A Salomon uns indigenes
grattedes un ¡toba do Ist fron(le Txitxerin fon purament 5111110le i es presentaren a les forres
han assassinat ten oficial indígena,
tera.
mát,ca, ja que aquesta malaltia no
Iheials.
all comissari de districte anules;
Fries 20 Inetnitms /oren Halll'impedi de relee els periodistes i
Aftri ho feren en inassa dos 11,1,
cinc gendarmes indígenes i els trie mies eon l ra sI lloe dels dua concedir despres tue interviu a tnt
91;:isme Cossos sublevats.
pulante d'un vaiXell iltle estava en
redactor de "Le Son". Comentam
neto, la.gendarineria i
La s:tuació, per tant, és la que
;muelles Mimes.
de
la frase de Txitxerin dc qué es fa
3, d'osan donvs a
segueix:
Immeeliatament han sortit refor1..Is mimesis eilifiels.
una campanya sistematica contra
Acompanyen a Ahitada dos ba(a, per a castigar degudament
Rakowski, els diaris de la dreta
I.a gendarmeria_ ajmlada polis
tallen!, incomplets, car d'un alan
tribu il ion parti ragre,bi%').-Faltra.
(Buen que el comissari seivietic (le
camperols. organitzb la defenseparar i rendit al Govern 30 0 ! t oUN VOLCA EN ERUPCIO
Negocis estrangers ha abandonar,
sa en espera de reforces.
mes, ultra els dos cossos que ja al
París, fi. - COI/Pf niqUell de Buecom Rakowski, la seca categoria de
Unes patrulles velaras tronos Aires al "Matin" que el volea
començament l'abandonaren. Es
diplomätic per convertir-se en proharn una gran banda de romiL'alma (Xile) ha er/trat en erupció.
perseguit activament.
pagandista i agitador.
, artgis D e is voltanta de la fronLa ciutat de Las Lajas Ita queEl genera! Gómez. al davant (l'un
El Mari " ' Excelsior" creu que els
tera. entattlanf - se in/mediatadat en part Coberta de lava i cengrup, es troba a resttat de VeraSoviets tracten de provocar una
tima lItt eonent.
merla, Vilanoca de Sau, Coll Terdres.
cruz i és perseguir per forces (lel
ruptura i de ter-tic responsable al
Ers gendarmes aconseguiren,
rades, Castell de Sahassona i Vicis.
S'ignora -i hl ha hagut victimes.
Gocen; al colnanthment (lelo geneGovern francés.
a la fi, dispersar el5z ennp . nSortida: Estació del Nord, a tres
- l'abre
En tot cas, segons ropiniú de la
rals Escotan i Aguirre.
Itera g dr la dita banda.
quarts de sis del mati.
ELS JAPONESOS DIUEN QUE
Prernsa moderada, l'actitud de MosEs tracta, per tant, de tant sols
gant-los ti hr.VT P.• Pn estirada.
També etectuarà una excursió toNO HI HA PERILL PER
cou agreuja unes suseeptibilltats
dos grups rebels r;t:e tots junte
En feu o'--t' nó tfe'n d'aquests
pografica al Montnegre.
PEQUIN
que fa una settnana semblaven calsumen uns boo hornee.
le s a o. c^"ats han enviat
Lloc de reunió: Estació M. S. A.,
Toquio, 6. - Es reconeix en gemades del tot.
se f .,rec -2T1'11,17111.
A Torreon hl hagne un intent
a dos quarts de sis del malí,
neral que la situació militar a la
L'opinió més generalitzada en els
(le rebeiliö, que fou sufocarlicil.
- El Grup Excursionista joDESPP'S T'E L'APRAggINAT
X.nri és molt greu, perú pel moment
centres política de París és que es
ment.
ventut Catalana, denitì, dia• iarä
DE KOVATXEVITX
el ministeri . de Negocie Estrangers
*-4
ej e Moscou tracta sie perllongar
una excursió, juntament amb el
A Pul/idea i Zacatecas, emtssaria
Belgrad, 7. - Anule motín de l'ascreu que la che o de Pequin esaquests incidents amb l'esperança
Centre Excursionista Vilafranqui, a
de' genera! Gómez trectaren de strs'
s,ss i nat del general Knvachevitch
tigni en pe..-V.1.-Vahra.
(le crear una agitado política a
Sant
Sadurni d'Anoia, Sant Quinti
,
a,
sciae
ruin
blevar
les
tres
detenrions.
guá
rni
c
Praetieaf
i
9
11
eye.:
i
de
fer
sorgir
divergenFranca
de Mediona. Eontrubl, Torrellee de
seguir-ho. Han estar agarit..
La bomba torbarla al carrer procies en el si del Gabinet francés
i Vilafranca del Penedès.
Darrerament, els moderes de ry.s-,
cedeix, seerms s'pfirma, de l'ared'Unió nacional, en el qual, com es
Aquest número ha passat Foix
Lloc de reuniG: a les quatre, a
tat de °mapas ilreparaven tina Veva/ de l'Ettat Inl'rar. la (mal cosa
'abur, eón defensades distintes opiper la censura governativa l'Estació de Sana
betlió contra el Govern, per la qual
la sospitar la culpabilitat del Govern
11101/ä 'pel taue respecta a la política

Remendó. CooperW.ra Man
resana contra l'administració.
AUDIENCIA PROVINCIAL

Seceld primera. un oral ,
per violad& contra Josep
Quiniela.

Se c-cid segona. - Dos orales
per fort, contra Rafel Metidos
zu i Josep ?Wat.
Seccie5 tercera.-No té agite.
nr.alnrnents.

Secció quarta.--Un oral mer
hotnieidi p o r Im pruda ncia, contra Miguel Fernfintlea,
1.In cral, per te, contra
Jame F.inia.

ESPORTS
" EL PARTIT

PUTEO:.

EUROPA- BARCELONA

ELS EQUIPS QUE PRESENTARAN ELS DOS CERCLES
Per a aqueeet partit, que es jugara al camp de l'Europa, els dos
aubs han confeccionat cl següents
naipe:

Barcelona.—Segon equip: Bonn-.
tal, Eliaa, Dordad, Torralba. Gu a man, Portee, acera A., Escarde, Remen, Garcia i Parera.
Primer equip: Plattko, Welter,
Mas, Roseta Castillo, Casulla, Pie-

ra, Samitien Sastre, Arocha i Sagi
Barba.

Europa.—Segon equip: Bordoy,
\afueren Blanes, Camas, Corbella,
Roig, Casca, Muetrós, Codina, Ciordia i Fontserè.
Primer equip: Florenea, Serra,
Alcoriza, Gimiz, Peleé, Maurici,
Pellisser, Bestit, Cros, Martínez i
Alcäzar.
Els partits aman arbitrats per En
Bries el de primera evitas, &Le
el dels tetona
ELS a PARTITS DE CAMPIONAT-ZARREU DE LA PENINSULA
Catalunya. — Grup A: EuropaBarcelona, Gräcia-Sahadell, SatisTenue.* i Espanyol -Badalona.
Grua B: afartinenc-Gimnästic,

Iluroe/úpiter, Sant Andreu-Manresa i Atlètic-Lleida.
Armó. — R. Saragossa-joventut.
Astúries. — R. Oviedo-Unió
Sporting, Fortuna-Sama de Langreo, Avilés -Mieres.
Galicia. — Eiriaa-Celta, Unió E.Esportiu Corunya, Emdem-Racing.
Biscaia. — Arenas-Atlètic.
Guipúscoa. — R. Societat de Sant
Sehastiä-R. Unia d'Irme
Extremadura. — Patria-Extremeny.
Marcha
U. E. Carthago-R,
Múrcia.
Valencia. — Gimnästic-Llevant,
Sporting-Sagunti, Caatelló-Burjasot
i Elx-Juvenal.
Mallorca. — Felanitx-Balear.
7TORNEIG DELS-Luaurs-ns
Madrid. — Atletic . Sporting de
Gijon.
— F. C. Sevilla-Valencia,
EL COMITE PROVINCIAL
AVIal CELEBRARA
ASSEMBLEA
Aquesta nit el Comitè provincial
le Barcelona, de la Federació Caalana, celebrarä assernblea, d'acord
tmb la següent ordre del dia: Primer, lectura de l'acta de la darrera
teeemblea general celebrada. Segon.

elecció del president i del Comité,
d'acord imb el que determinen ele
nous reglaments de la Federació
Catalana.

CONCURS DE LA CASA
MARTINI I ROSSI
Animats per l'èxit que la temporada passada obtingui el carnet de
puntuada i concure de promastice
del campionat de futbol de Catalunya, la casa Martini i Roma ha rel'eta la publicació per al campionat
d'enguany, afegint-hi un prerni extraordinari de mil pessetes per a
qui encerti totes les preguntes del
UN

formulara

L'esmentada casa Martini i

Ros -.
ai ella ha remes alguna exemplars
de landicat carnet-concurs, els que,
a mea de l'atractiu del concurs, són
una bona guia per al campionat que
començarà dernä.
EL PROGRAMA DEL CATALUNYA E. C. PER A LA FESTA
MAJOR DE LES CORTS
El Catalunya E. C. de Les Corta
ens comunica que per a demä, diumerige, prepara un programa dar t e s esportilla, amb motiu de la iesta
mejor d'aquella barriada.
Al mati, a les deu, al camp d'En
Galvany, tindrà lloc un partit de
Inickea. entre Itniversitari i el Galeno.
A dos quarts de dotze jugaran els
reserves del Catalunya i l'Avant

Fortpienc.

A ta tarda jugaran ele primera

equips del Catalunya i del Poble
Nou.
ATLETISME
DEM.a SE CELEBRARAN LES
ULTIMES PROVES DELS CAMPIONATS DE CATALUNYA

Al cerní) del "Sol de Bala" i
al terreny destinat per a l'hockey se celebraran demà a les
deu del mati les darreres proves dels campionats de Catalunya.
• C o ntràriament al que aquests

TORNEIG DE CLUBS
CAMPIONS
Dimecres, ta.

a les a 30 tarda.
ARENAR CLUB DE QUEMO
(cenen.) de Biscaia)
contra
FUTBOL CLUB BARCELONA

(campió de Catalunya)
Camp de Lee Corta --Entrada: 2 ptee.

1

«ea aliaste viest anunetant.
Joarp Culi, reeordman peninsular dele %alto amb peras, no
participara en aquesta prosa de
la sera expecialital, tota vela
probablement es ',roba--daque
ria abeent de Barcelona.
PILOTA BASCA

CATALUNYA
CIMA*
flubvanei6 per a aseletle a IM
Congrio :: L.'Aeadbmla
Ampliaol6 d'estud.a
d'urologla DonaUu de 'librea Nomentment Aneenyaneee d preparecd6 proteeelonal Expoele16 :: Una conterbne:a dei ~loe Osabrie.
La ClaPitat
Oriol de trillan.
Aoeiclont d'auto I: Vorquimdra

ELS PARTITS DEL PRONTO
PRINCIPAL PALACE
El darrer partit Irigoyen It l•
Vega I, amb tala' vermella, contra
Oloalhal i Gratia, amb distintiu blaue
fou dels que entren en la categoria de
partits emocionante. Fina a mis de la
meitat la tendencia es presentä l'eligerament sermella, degut principalment
(arena
al pire afinat que esteva el saquer
La Comissió permanent de la Diblau que va perdre algunes pilotes
pereció ha =Wat concedir una
ben dares 1 no va poguer restar molla
eubvengó a la antyoreta Carme
dels magistral* 'saq ues" dirigoyen
Isena, profeuont de la Normal.
II. Perca al devane Olozäbal *asPerrInk assisteixi al Centró, interna.
tenia el pavell6 blau cel, amb un encamal de Protecció a la Influida
tusiasme i una deciei6 admirables enSitte tindrà l loe a Milä 'a última d'aviant a Vega I sea formidables treta,
g uase mes i en el qual sed ponent
descartare, en lo possible, la Iota,
del tema "Assistència als &feas invenció del danseter roig.
digents a Esperan".
Del pum an endavant, mis ~trae
— El dia z ,,ç d'aquest mes s'InauGoitia, va ajudar eficaçment al seu
gurara l'Acadèmia Aguilera. per a
company en la 'tutti per la victòria
l'ensenyament modem del dibuja arque assoliren per 40 punto a 37, quetistk i /a prepliraeid d'a/turnes per
dase (Morilla( consagrar com un gran
a les Escotes d'Arte I OfiCiA.
pelotari que pot desafiar ala menor.
— Diumenge ea :sentir cap a Padavantera per la seva seguretat, valentia 1 serenitat
ris el doctor Josep Maria Maese
per
tal d'assistir al Convela (CeoSortiren després Laka i Segase
logia i ampliar els seus estudia als
vermells, contra Areitis 111 Urrutia.
blaus, ~M'ene aquesta Per 33 a 24
hospitals Necker 1 Lavoisiere.
— El senyor Atilä Moral ha reEL PROGRAMA DEL
galat un lot de 'libres a la BiblioteBASCONIA
ca Popular de liguera.
lals perfile que se celebraran
— Ha estat nomen& directora
demts, diumenge, al Frontó del
Principal Pelare entre ele so- de la Biblioteca Popular d'Olot la
senoreta Maria Font Clua.
eis d'aquest club són els se— L'Ajuntament ha acordat estagüents:
blir el mas aviat possible les emePrimer partit. A "cesta". A
les deu del metí: Crous-Vila- nana" de preparació professional
proposades pela professors de la
domiu, Ródceas (debuta-Arta.
Normal de Mestres i les de l'Emola
Segon partit. O mä: Hernänmunicipal de Belles Arta.
dez-Aldaco, Ilernäridez-abad.
— S'ha inaugurat a l'AteTercer partit. A pala: Aguirneu l'exposicld de nqtes de
re-Lorca. Ifiarra-Larrinagn.
Oilart partit. A "cesta": Re- la Costa Brava del catedrätic
de l'Institut senyor Jaume Pas1(4-Patera, Steegmann-Atuat.
tor.
NATACIO
— L'ilJustre jurisconsult eFINAL DEL CAMPIONAT DE
nyor Ossorio i Gallardo donaCATALUNYA DE WATER-PO- rä una conferencia en aquesta
LO (Tercera categoria)
ciutat, en data que s'enano:1La Federació Catalana de, Na- dt oportunament.
tació Amateur ha designat per
— Dut . ant el mes d'agoet las
a la celebració del partit final despees. a "La Car i tat' salan
del Campionat de Catalunya de pujar a 3.193'70 peseetes 1 els
water-pialo (tercera categoria), ingressos a 1.096'30, resultant
que tindrh lloo entre els equipe un déficit de 20:197 . 40 peesetas.
respectius del C. N. Barcelona
— Diuen de Palafrugell que
i C. NO. Sabadell, dernä, diu- ha estat limitat e4 treball en
nierge, a /les onza del metí, algunes fltbriques surotaperes
al Club de Mar, designat camp d'aquella cita 1 que potser secentral, puix que com da sabut rian acomiadate alguna obeers
els esmentats equipe es troben per mece de trame.
empatats per al primer !loc.
— Ea passku: per Me-
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SIr US 1NTERESSA
D obtenir gel i refrigeració segura i automàtica:
Conservar els vostres aliments i comestibles, fins
els mes delicats, en perfecte estat de conservació,
amb tota la seva frescor i assaonamcnt, en els
mesos tres calorosos de l'any.
Refrigerar i conservar les vostres begudes 1 gelats;
Obsequiar els vastres clients amb pastilles de gel
pur, amb l'aigua que els sigui mes agradable (vi,
aigües minerals, etc.);
En una paraula: si desitgeu utlitzir en el vosee
estabiiment sistemes adequats de refrigeració automática al preu mfnim de compra i manteniment;
Sense necessitat d'haver de vigilar la máquina,
sense Inver d 5 utilitzìr aigua de condensació
a base d'unl temperatura sempre exacta:
amb tota seguretat,
sense reclamaciov,
sense hiver de sufrir sorolls molestos, n1
olors (latentes de les que exhalen altres
installacions,
c

TARRAGONA
InauNota del Govern civil
guree:6 d'una pista de tennis.
Al Alabe de Tarsoona Mort
doble

Al Govern c i vil han facilitat
una nota en la qual es donen
instruccions molt precises ale
alcaldes de la provincia sobre
la manera de celebrar la testa
de la raça. que 4s enserias
la festa de la Verge del Pilar,
1 set& ictriest any la de la pau
de l'Arrice.
La insinuació es prou apremiant parqué tots tinguin cura
de complimentar-la en lotes

les seves parte.
— Dijous passat fou inaugurada la pis t a de tennis construida als jardins del Collegl
de les Religioses de JesesMaria.
La pista fnu beneada pal
blsbe de Tereenna. doetor
mlt, E després feren una eehibieiö d'aquest ine l'entrenador
del Gimnitetie Tennis Cinta ¡senara- Ilnnean Emitiera i el jugador da la dita entitat senyor
Liuts Pon«.
— Hen tornet PI als AMI@
llore de procedencia ele senenes Helas e, comissionats de
l'Ainntament de TRY'ReMeit. canonges i clergues que cingleren per assistir a la consagrne i ri del dnetnr
El nou bielas de Taraeona
vi g ilarà dissabte a la larda La
Ritar, el set, poh l e natal, del
qstnt}58 lilI predilecte, on se
Ii prepara una gran reherla.
Assistirla al deseehe¡meet
la Meada que dóna el nona del
Tl is he Gomb a un deis carrers
del pehle
—
l'abre]. ferravieri Venreelen Ve t amen Remirez VA min.
rir, i mentre s'eeteva resent el
Rneerl a la CrI • A del difunt va
de ferir das elefir la seve p,00sa,
MInorla 'llonts e rrat Salven.
E. P. D.
MANRESA

Josep Esteva 1 Segui
Acaba de morir en aquesta
ciutrel, víctima de sobtada i do„lorosa nialaitia, el conegut
W (armacétitie, el nostre bien
amic En Josep Esteva t Seguf.
Era En Josep Esteve una de
les nersonee intel .lectuals manresanes mée sohresortints. El
final havia militat en el desaparegut Partit Nacionalista
Republieä, I hacia estat un deis
celta líder, en aquerda
Durant Paictuardó del Centre
Nacionalista Repahlieb, el senyor Esteva 1 Sean( hi prengud
una part artivissima com a
orador l publicietn notnhle. Ell
ton un deis fundadors del (Mari
"Bagas e Clutat" que es publlcaca a Manreen den PAVA enrera, la dIreecid del (mal havin
assnmit diferente cegarles. En
eta mitinge politire, als minls
molla prendre part. es
gin per In seva orethria fogosa
1 aritradament entalanesea.
Yeti un devot ronstant deis
Gritarle! Alomar. Pere Coromines 3 RovIrri I Virgl l i durant
ele nnya d'nefitacib publica de
l'esmierre enlalana.
Cnalaborä aseldearnent en el
Bellletf del Cen t re ExrareinnIsta de la Commat de Balees,
en el qual ha vingut pnhlieant
tole ele meene una seceid
"Pareminingia enmnreal". De
l'en:menta' Centre en fou tenbé ereeulent.
Dei» escrites, entre altres
obres, un opnsele: "Prtmles
eonviecinns •ducrecid".
sobre
Otte aloma pert de lesi edirions
del Centre Excursionista de
Rares.
Tbet collahortt n e ef rliaa-

mata t n les taannee ti. l'inelllitt d'Pletudie Catalans (Secció
ol niargtiad) . En .Tneen „5.,tp„,
deLFailrn

Utilitzeu la refrlieraciti eléctrica

nnenlar anntecari
fle P OTD, &s ial) un
Hit recilt sensible a In rifflet
dot Cnrdnner, nn no »hunden
Servia el

3E/1 XI& X

d. la Plans

La o* perfecta, completa 1 s'ora de totes
les goa s'asea ami a tot el món

Sollioiteu

din», un auto va topar amb
un arbte. De la topada renul•tbren [m'Os Jaume Hovira, de
27 anys, de pronòstic reserva',
i Ernest. Nativitat, de 26 anyt,
geresiasim, Lote 41051 de Barcabona.
— El Centre d'Unió Republicana ha contractat per un any
Forqueetea (Enana.

ras ele home, de In

detalles e

b

la seva
onia virInn al vott

ritt.
la
el

hon !M i s «entine
Esteva. l'atoe. ..zafó del

.An t oni
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RAMBLA DE CATALUNYA, 45
PROJEOTES I
RESSUPOSTOS D FRANC
P

e llas

set' A

enitlire i e l sen nairioname
r y emnInr. I T Amp d'idee; nberals 1 ~med i e:mes, ha sahat
renntenlr-les fine a l'hora de

not,fre nmara mil % eineer.
A Penlerramenf del final hl
he ~corregid tot Manresa
ntss.
Reneel p nnn 1 91.1ustre farmatibutle 1 ptifilietsfa.

OLOT
PI,.. a: peor* :: Lee milites.
Avis
La tira de cap de mea celebrada d'Huna pesailt tou molt
eoneerreguda. Van abunder-hi
Iota Mena d'artlelea

Es feren moRa. transaccions
a bona preus.
-- La resta del barre del
Roser ha estat molt animada.
La concurrAncia a tots ele
tetes fou extraordinäria, par-

ticularrnent les audicions de
eardanes 1 Invite final a
l'Habita] del Sol.
— Són ja ben noquee les
ter/afiles d'eetiudents que resten a la riostra ciutat, amb tot
i que el tempe es encara ben
benigna.
Desitjariem que a lobs els
langinSe esiet plaent l'estada
entre itosairree.
—
El din 15, a lee tres de
In tarda, lindrft Ilne el sorteig

dels lince que tirotean d'amper
al passeig de Blal eae neafres
?atiesaseis durarle. eis 11 , e3 de
leo exa renrdínetriee tires de
Sant futir. que faldean 'loe et t
dase. 19. ta t '2(1 del mes que
8012/ .

VICH
Concurs rarnader
L'Associació Regional de Enmadera de Catalunya ha organitzat per al dia 9. a les nou
del mnti, a la placa de Ralreem,
un erinctirs de hastiar cavan(
1 ns i nal amh la cnoperació de
la Dinutaciá p rovincial per al
foment 1 minora, de la nostra
ramnderia.
Els elements que integran la
Comiseld nreanitzadnra ¡ el Ji rat. ean garantia del men
Regna gran entusiasme a
tota la comarca, on. rom
sep. es eren els guarans de
fama mundial.

Les proves del torpede

submari «Greco»
Dimecres, a la tarda, tingueren iloc a l'escnilern de Llevan
les ¡n'o y es especials dedicadas
a la premsa. del torpede submar( "Greco",
Iii assistiren representante
de quasi trata els diaris barco
lonins.
L'aliaren és una caixa de
metan de forma eilindriert
amh una tapadora al damunt
En Gre e“ ha entrat dins i hi
ha estat cosa de milla baria.
Ene hn parla! per mitjä d'un
elfavett, des de l'interior. Ha
tornat a sor l ir. entre
P', tt piallti iMentS dels especta •
dors.

Greco pot reeletir l'neffyia
per mitja d'un minclitele asare
tat riel dortrm h aro P lonf .Ti n g rr.
M. Torres i Talarn. el miel
s'ese/riera d'un flaseA collneat
a l'interior de la caixa eilín-

oriliee} peladeras AP ,VMT per
alisrmentar la resietAncia pullmorar an la reenirerie dele
latees! en e arite, I p ermet nee
volurn d'aire rota hi heri dintre
l'essarell samil ernnornaaal per
e l' o x i deete en el entree.
Es
no poden desee
mési ealiefectoris.

Les Arts
••••••••••nnn

INAUGURAL 'DEL SALO
DE TARDOR

Ovni, dissabte, a les sis de

la

tarda, ami inaugurat el Saló cle
'l'ardor, installat a les sales dea
establiments /Imagen (Sala Pares)
L'acte sera preside pel senyos
Llnis Plandiura, acompanyat deis

senyors Oleguer- Junyent i Josep
M. Junoy, presalente del R. C. Ar•
time i del Circo! de Saat tate.
respect i vament.
•
El senyor Junoy pateara brec•
ment sobe el tema "Defensa de
l'Art Catete". Els organitzadors del
Saló adverteixen que durint el par
lament del senyor Junoy no «ere
permesa l'entrada a la sala.
La !lista dele expositora da 't
segiient:
Pintura: Isern Alle, Rafel atener.
Dose Roger, Domènec Carlee, Alexandre de Cabanyes, Ramon ••le
Campmany, Josep Comenta, Prat.
ren- Campe. Alexandre Cardunets,
Francesc Canyelles. Francesc De.
menee. Salvador Dalí, Durancar e,
Marian Espinal. Feliu Elle,, Rafel Estrany. Francesc Gala Francese Guinart, Franeme Gimeno.
retomen y Garriga, °legues. Jenyent, Laporta Astor, Joaeuim Mir,
Joaquim Mombrft, Jaume Mema.
der, Josep Mompou, Frederic Ma s sa la, Josep M. Marques Puig. Llnis..
Masriera, Nicolau Raurich. Jersey
Obiols, Josep Perrin, Josep Percar, Pere Pruna, In Pasqual,
F. Planes Dbria, E. C. Ricard, jo•
s ea ilerlfols, X. Joaquim Refiere
Vicenta R ; !ICOR. Joaquim Sunyer
J. Soler i Jorba, Carme je Saave•
dra. J. Segrelles. Oriol Siegnelai
Do/manee Soler, Joan Serra. Santasusagna, Josep de Togores, Vila
Puig, Francesc Vayreda, Joan Vila
(D'Ivoril. F. Vidal Gumie
Dibuix: Ferran Canica, Manuel
Humbert, Joaquim Renart. Carlea
Ridanra, Joan Rebull.
Escultura: Borell Nirilau. 'Joma
Dunyach, Jaurne Duran, S. Gra
nyer Manolo (M. Migué). Farneas
Maragall. Josep Viladomat.
Arta aplicades: Aragay. Gnar cliela, Francesc Eliae, Josep M. Goa
Ramon Sunyer. Adolf Fargnoli,
Soldeeila.
La quantitat i el preetigi rie:a
noms dels expositors i de les pec
sonalitats que activament intervindran en lacte fa augurar que in
inaugurac i ra del Saló de Tardor
Can Paras serä una de les solemnitats artístiques de N temporade
El doctor Torres ans diguA
que. ell té una gran confirinr•it
en el set, invent per a lea guerras submarinas, car amb
qui l ó g ram del seu producte
tfatlid not resist i r. el ane ea
dine l'a p arell. 200 horca.
o sigui senil dies se guits. El
rinc e nr Torres ens ha rrivnt
fer rulel l e el nona amb
ha hateiat el seu Invent.

DARRERA HORA
DE BARCELONA
L'ESTAT DEL MESTRE
NICOLAU
—
Les notkies que a les dnes de la

marinada hem rebut respecte a restat de la/lustre malalt, acusen un
Ileuger auginent de temperatura,
prodult per les reaccions naturals
que les contusions toräxiques impliquen. El maleta dones, no es pot
dir que fins ara hagi empitjorat;
continua en la situació delicada que
lea impressions del dia acusaven.
ROMEA
Inaugurada de la temporada de teatre catalä amb l'estrena de "La
Caravana perduda", de Juli Val/mitjana.
El teatre completarnent ple. Malgrat, pera, haver estar do/1'e o triple la inauguració de la temporada
teatral cata'ana, no per abria l'entusiasme ha estat repartit. Idantic fervor del púlele- per al nostre teatre
hem mame veure a Romea que a
Novetate.
"La caravana perduda" s'allunya
molt de les altres obres irambient
gitano de Juli Vallmitjana. EA In,
drama entre folletines, i pnernatie,
i sobretot molt teatral.
La interpretació, molt ajustada.
La presentadas i el decoras, de gran
efecte.
El pa l ie, vieiblernera entusiasmat, aplaudi l'autor i els intèrprets
al final de tots els acres, i en un

parlament, a Plus nava
Com de consuetud en aquestes
ocasions solemnes, l'autor fou pregat de parlar. Plus Dava ha Hm en
nom de l'autor, al qual excusa de
fer-ho, per no haver parlar mai en
pfehlic, i remerciä a aquest pels seo

aplaudiments.
Demà parlarem de l'obra i de la
interpretada, mis extensament

NOU
Estrena de dos quadro, nous de
"Charivari"
L'anunci de l'estrena d'un,
quadros de "Charivari", linera
n trPt a t !g nu un nehlie nornbrós
que omplia gairebé eist el teatra.
Tnthern. nras h, riagnaamse mita
reta deeepcieS. perqub al! anomecate *sketch:e' obmice re-

Bulleren una equivocacid lamentable.
El públic es manifestä, pron
sineerament perque l'empresa
pugui dubtar de la sa ya equivocacid.
Cal esperar que la direcoldo
-nteä e-hilas n - ben iniat la impressió d'aqttestes estrenes

DE MADRID
UNA CONFERENCTA
D'OSSORIO I GALLARDO
Madrid. 7. -- Aquesta nit As
donat. una e ranferbncia al Circol
de la Unió Mercantil, amb motiu del -Dia del Lilbre", el tte•
nyur Angel Desearlo i Gallardo,
dissertant sobre el tema 'Ele
narres i els advocate"•
EL VIATGE DELS REIR
AL MARROC
Melilla, I. -- Aquesta tarda
a bes set ha atracat al mo:1 el
cuirassat "Jaime i els al.
vaixells,
tres
El
El
magnftle
aspecte i trobaven totes lee
autoritats p entneulara I ‘ndl..
gene
Less.

tropes formaven la carrera
per t.il de retrc honoro.
Els reis desembarcaren al mol
ele Villanueva, un s'havia aixecat
un ternplet. Alli se situaren els reis,
celehrant-se una petita recepció.
&fallase la 'mejor part dels caula
de sleaguz iodnaarn.
ent s'organiträ el seguici que recorregué el pameig del
General Macias, placa d'Etilmama
carrer d'Altons XIII. Aqui fO havia aixecat sin arc que donava entrada a reiglesia del Sagrat Cota
on es sienta un solemne Tedéum,
La població presenta un magnifir
aspecte. Tot estä guarnit. El p6blic s'agombota pels carrera i 01Mu>°h
n ciorans.
p iici bat el Tedéum.
E
des del templet de la etnia de Me
nendet Pelayo, presencie la desalada de les tropel que han <>abete
carece* al comandament del gene
Ci°nla

raiAcabada
Ca
adeelada, els moruna
ques pu:aren al palma de l'ha Ce •

missaris, on se celebrà una brilla/o

recepció. En l'Mta C,omisaaris
celebrara aquesta nit nimbe ans
menja oficial.

LA PUBLICITAT

NALI, C
La Moda en Blanc i Negre

Els quadrets
Tots perstna que, din; re del
nestre país s'hagi oassat. d'una
lanera o altra. escrivint
mil una part de la sera vida.
al fraeäs definitiu o fina
Plcit provisional, si l'agafeu
botes, ccm el inc una nit
d'hivern. en un seient confortzble, boli tabac ¡ bon banco, lis
confessarh, amb una sinceitat
quelcom torada de l'ofició ab-

el cas. El que fa ara el ras Fs
molt greu; l'habitud d'eseritare
petites ensebes que es traben
(lavara dels ulls, ha privat als
nostres escriptors de veure res
ala els ulls clanes, que es quan
es veuen les coses més bondques, i ha matat la imaginació
a casa riostra. Aal ningn no lé
imaginació si no és per mentir,
i tota Inc nostra literatura ho
provo. I ele lo riostra literatura
--ara nassem al rara de la secci,i—és d'oil surt el nostre circula. Es per aivin que el cine-

quadrets.
Entenem per quadrets armes_
tes petates rompn . irions exl raestolars que. praelicades per
a ter gimnàstica, na deixen Reperut per tota la vida. Un quaret es, realment, un quadro,
generalment de gAnere, i quasi
sernore tris!. De vegades és
trist nerq0 es tracta d'una
bailada de sardanes, oreó ei (nn;
aixf ja hi trobareu la posta de
sol i ja As dir. La mar tira 1amb mdl. j els edificis montamentals. Si a això hi nfogin
unes conelderacions una miqueta filosòfiques i morals
veinat. 1 una mica d'amor. si
on imoessible, molt dificil. pot er haureu fet un quadret, can
que no tingueu ni mira de talent.I tal com estan les coses,
ds possible que feu un quacIret

ma que uni es fa es el cinema
do quadrets. de quadrets de
costums i d'anwrs längulds o
v iolente., per?) sempre de Irapacen-la de veinat. 1 sind , fi-

surda a donar bolis consclls.
que el que li ha fet Mtç i: mal
en la seva carrera ha estat et
solitari Vid jovenfvol de fer

amb trintu'sca allegues n
arrossos a la valenciana, com
un dia amin tanta gräcia comonta en quieta pitgina al rostro arnie el ilibuixant Quinina.
1 en toles hi entra la mtormuracid del veïnat. i rls mormmente nneinnals. i la rudesa (I.,
la raea. i la 11 . 111P Sa de sentiments. i la mar, i la terna, i
f• n n it la rorsia bar-aleta: no ec

holt sovint, capen, resta i sabates sAn del mateix color i
tri , i aixh és mes veritat
que fa als vestits de tons

fan tns qre coses d'aquelles
que en diurn do la vida real.

nmb una realitat robrissima. i
es desprecia la vida de la imaginarid. mill md... real, molt
mes rica que Ealtra.
1 el matoix que diom de la
literatura i del cinema modem
ilir-ho ea ic t ainent igual ibs1
teatre; la crisi teatral no ii s ileguda ni al públic, ni als em-

sincrritat. rassatgera,
tat
admeten tots ¡ ho fomenten. rerb na poden frr-hi res;
al quadret els ha penetra' massa endins 1 els ha rnvernissaf
per sempre
Es clar que hi ha dr rnes
de menys: n'hi ha. ron exerne`e. que S.:4,Ni disSinntlar la
o ra l mes une ro nos d'altres.
mrays. i no Pr,a
nirrOrfl ara rercii;i sOn el c

presaria, ni a les obres ni ala
autors: Os deauda a la manea
d • imaginaebt munes al gust que
(tina el flunar gat per liebre i
lo . r , entar vuti_aritats ben Tire.
sentados i ben di1 0 , gombia
ment ida que no se li hagi ornr_
regid oneara a ninVil, on venir'
11 triple eri,i i tu' la literatura
r o/. no en{ on n m nee lilenalnra
., l' . n 1 el ean tjn _
. • 1 VIOP2',9:1' Ze,
. el tontee i el ,-,neni a, alu.;_
buir_ l a a una solr; (musa cine ho
expliel rol i. en v e ure que tul
era poliresa inle eimr, no hagi
ren,nt que rot ser. si be er mi *a y a , e., , .odra atribuir tot
¡dogal a 11 na manca d'agintat
imaginativa realment notable
entre tal: nosaltres.
Per?) , ja hem dit luir la imaginació ;ir í er, heo morta i losn
enterrarla. i rrorisamon t ha
edil en t erimda a pag?, s, on rd:
aire: s¡So ny, c pnr s i Pis alimeros nVe ealudnbfis.
fk. T'

eon
irlro 'r . ,:e n lo , rifen' nie'
nie. enns en el e 1 , la
1,--.• n•ri. qn en aqin, ' /n, fan
en;

LA BELLESA

,it)u n3 és la bellesa?—prrren a l'actriu franor.a
j'Avril.
/Mes ieee r ;'0, parts—coni l'altra de
-H{-{1 { , l'o!)
Tisie. Aquesta
ins i tot divi-

.onera que inclogri
inentals, que han de
actiu personal, si

roa'

El prestigi d'Europa és irre- I
sistilar a Hollywood. No solament les artistes europeos s6n
les més mirades, cona si la seva procedencia hagués de comportar mes alt origen, sind que
ola noms europeus priven a
Hollywood. Alai, a nrigditi,
,Iloc mes brillant — estranya
paradoxa — As Montiliartre. un
restaurant del Boulevard de
Hollywood. Les estrelles dels
diversos estudis ocupen les
taules, no lotes, perqub les altres són ocupades rels turistes,
que consideren un viatge a Califòrnia com a cosa pertluda,
no poden dir, amb el convenciment d'aquel l que 7,, n^,0
que una mien, que ha dinat
amb, tal o tal estrella. Les dmrreres modes són exhibides
apesta dinars, i el turista pot
marxar tranqiiil i segur que
ha vist el darrer del darrer.
Pel que es vPis en :t'unen restaurant es pot dir que en pis
breosos vestits predominen en
tot el conjunt un sol enlor.

tes, reincides ami, cardanes, o

orsplèndid.

bona mena.

eOr.

1

xen-vos-hi: pelltrulos arrib jo-

Quan els escrirtors es !roben entornas per alguna dro.
jja etílica, 1 per tant en un es -

pastell.
Els tone mm t s corrents eón
rosa, pressec. y ermen i negre,
en ehiffon, amb sabates saV,
dele mateixos tons, ainh hueles
d'acer tallat nnott t inhunilale,
rosa que es pot dir que amtesta
tardar será la gran moda.
Molls deis vestits són d'estils mes ondulants i femenins.
c;,,c hi ha una fonda tendimoie
a abandonar la taaseulinitzacid. ja iire rmassa pronunciada.

.rer
Aiv;) no vol dir quo no p 3
o

licus aci una bella xicota nun no heu vist encara a cap mellicula. Es Claudette Colbert, que ungue
un èxit en l'obra teatral "Tic Earker" i ha signza un contracte amb Ben Lyon (luan aquest torni
per a filmar una pelliuula, "French Dressing" (vestir a la francesa), d'Europa.

La sort que pot tenir un comparsa
Tant es parla dels tiaits °Min.
gu; s, tot seguit per les estrelles eineinatogräfiques as ui en yoga, sn
tau brilianit s llar; u.rreres artistioses i admiraren tant tot seguit ‚Is
di--utors i prodnutors, que aqut-tes
u ; 1Zafibles nostres eren p!,
de V-dristiros i abres asos, que cusots 1 elle, no ;iodos
tre Lt terra.
! pas.
dr . ;:ar-hi
cuu cus fix ;s ‚Ortès
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iurtuna amb els altres.
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sang acm.-eguir que em Comessiu fuun.n, li:s niess cabal; eres
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Les tenancies de tardor iJeS d'hivern : COlies
i formes : Acampanats i godets : Gran
quantitat de pells

rnolt dura i desprès foren donats
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Giro vettit de tardor de Cherlaine,
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O BESTIA
-L'enlicrabona, senyor fiscal:
tres acusats, tres cc nderrinats a
mort!
--Oh t pels dos primera no hi tinc
cap mèrit, eren culpables!
Del "l'ele-Me/e - , Parfi.

-Veus, fill meu? antizament ele
hornee, tren alta 1 fcrts.
-zEn què veus que eren.forts,
ei no tencia tan sols bíceps? FM "re'i.-Mcle",7Paris.
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e
de sota les faldillas, esta leensa reedita amb unes faldillas
'obertis, daniunt lea quals, parque fui tata Idea de pantalOns,
hont posa una ampla i eatufada toldilla del mateix to I
d'un genere finíssim.
La moda, .perh, introduïda a
Bollywood per Billie Dove, ve,
tia igualment de París.
Un vesta t realment deliciós
—no de nit—el porta Gertrude
Olmstee.d. Es do vellut negro
I forma una mena de jaquella
russa acampanada 1 puntada,
amb coll rodd d'organdi blanc
plisat 1 punys mosqueter del
mateix génere i disposició. El
coll, que no tanca be, va subjectat per un 11a9 de cinta negra.
La dona, com es veu, serà
Mes femenina; alxb implica
eecesshriament un mes gran
afeminamen t interior, es a dir,
un major arrodonim ent de formes, i, de d'esperar, un mes
gran aterulnament de t'espera,
son SIE CLAIR
-

ESTRENES
AFORTUNAT EN AMORS
Panículo Pararnount
.Adolphe Menjou s'ha fet una especialitat--o millor, la hi tau Charles
Chaplin—i des de "Una dona de
París" no l'ha abandonat, am is els
bons resultats que tots saben/. Naturalment que eta argumenta canautora
vien I Es dificil de trobar
d'una tan fonda humanitat com.
Chaplin.
L'home desenganyat, escèptic, a cl
crea al principit pera la Iliab,
aprobta i en fa el veritable Menino
q ue agrad a a les damas. Seria llarg
de donar una sintesi de l'argurnem,
car és prou interessant per anar a
veure'l personalment. Té, a Inés,
aquesta película una altra bona
cosa 1 es el "Cant de primavera"
de Mendelssohn, que constitueix el
leit-motiv de la película, 1 corn si
diguéssim el motor principal de la
tragedia. Això fa que, on es projecti honradament, se sentirà bona
músIca.
El que no ens agrada gens es el
final. lana película com aquesta no
pot acabar be de cap de les maneras; cal que tothom sigui desgraciat; el dolor és una cosa tan respectable com la felicitat, i mes humana. L'esperit queda tranquil, pare) el sentiment estetic insatisfet.

KIKI
First National Platine
En cas extraordinari de perti-

nacia en l'amor portas fins als darrers limita per una sicoteta venadora de diaris qui s'empenya primer a ésser artista de varietats, no
aconsegueix cap èxit, per b l'obté
complet després de mil peripècies
contra el director-autor de revistes i contra la sera amiga. Es molt
divertit i molt anti-real, i Constancs Talmadge, que acostumàvem
a veure-La en ei drama trist, esta
extraordinaria de joventut i mobilitat i alegría. Molt divertida i uralt
distreta, que no es la mateixa cosa.

"TOTS SOM GERMANS"
%Van= Broe
Ens serabla que ja haviem parlat
d'aquesta película del programa
Verdaguer després de la setmana
de provee, per?) aleshores no podicen pas prevenir l'emoció que
produiria el drama del jueu que es
fa passar per irlandés. En un país
on el problema jueu no hague estat
resolt definitivament com ací, on ja
no hi ha problemes, aquesta película hauria produit segurament
greus discussions per l'obstinaci6
dels antisemitas a admetre cap virtut en el jueus. Es una película
ben construida i ben feta; el protagonista no és cap empalagosa beIlesa masculina, sine simplement el
tipus del ton xicot mitjä que per
fer-se una posici6 treballa com un
negra i que creu que cal servir
i ajudar els amics. L'acabament és
també bo, encara que creían/ una
mica abusiu el procediment de donar els vius per morts. Amb tot, el
públic s'emociona de bona fe i considera la cosa molt seriosament.

Dr. F. Niontafiä
Materias de la pell 1 eabe/1. Ettlrp&c10 faellcal de les arrugues ne la cara.
CORT5 CATALAZIES, aros, 5 5 8
o' SOLTERS D'ESTILT".
PellIcula Fax
*Soltera d'estiu", projectada al
Capitel, és una película Foz de les
que en podríem dir de la serie Madge Bellamy, que n'es la protagonista. Película d'ambient, tendencias i moral absolutament americana,
cal transportar-se al lloc i circums.
tandas per comprendre-la. No discutirem act la "flapper" des d'un
punt de vista moral, ni des de cap
altre punt de vista. Potser a America aquest caracter es troba en el
ser lloc, encara que hi hagi americana que no ho trobin prou bé.
Perca no és, de cap de les maneres,
un arfide d'exportaci
ó, o no hauria
d'ésser-ho, encara que per això cal
gués una llei seca europea.

La pellicula genere frivol, bona
fotografia, etc., divertí el públic
com ugia pägina humoristico.sentiee

ineeneszemiem

ùtil 'senté pretensions a la realitat-7entenent-nos, europea.

GRANDIÓS EXIT

"JOVENTUT DE PRINCEP"
Entre les películas estrenadas
hem de donar un nee d'honor a

DE LA FORMOSA

PEL LICITLA

aquesta farsa satírica (no es tracta
pas de la coneguda comedia sentimental!), la marca de la qual no
recordem. Pellicula, diríem, de costuras reials balcanics, és una comedia deliciosa en la qual pare i fill,
Schildlcrant i Bessie Lore, fan sengles creacions de llurs papers. NoInés critica/4am la categoria de suecessor de Rudolf Valentino, que
s'assigna a Josep Schildkraut. Valdría la pena de deixar ja tranquil
d'una negada a Valentino—a rnenys
naturalment, que ho exigissin els
afectes de la propaganda, per a la
qual cosa encara pot servir l'italià
famós. Des del començament fins
al final la película és deliciosa i
fina cal elogiar el; titols, sobris i
encertats. Les escenas d'amor; el
seguit de les de la corona, arnb la
utilització d'aqucsta com a arma de
combas i com a element finamier,
i la' líe() final del despreci de les
""glòries mundanals", fan pastar
a tot el públic tina estona deliciosa,
a alguns inconscientment. El Kursaal i el Catalunya Iran trobat una
película.

"GENTILS MODALS'

Film Paramount, amb
Glòria Swanson
Les senyores troten que Glòria
Swanson és lletja i estranya; Derb
els bornes Ii descobrim una gracia
femenina incomparable i un esperit
que si totes les set es detractores
el tinguessin la vida seria, potser,
mis agradable; de toses maneras,
més moguda. Glòria Swanson, de
vegades, exagera; parb l'aceepten
tal com és, pesque les seves exageracions són totes a honor de la
vida que infon en els seus papers.
"Gentils modals" és una película
que ens presenta l'actriu com a aria
corista de music-hall plena de vida
i de mala educació, simpática, moguda, decidida, transformada després, per una educació severa, en
un misser contingut, encotillat per
les conveniències socials, sota una
altra dona. No cal dir que en el
cor del públic i del protagonista
triomfa la primera. Es l'eterna pellicula del cor del noble contra la
hipocresia social; però, amb tot i el
gastas de l'assumpte, és un film
molt ben fet i rnolt interessant. Val
a dir que ni les dones mal educadas tenen sempre tan esperit, tanta vida i tanta simpatia, ni l'educaci6 es una cosa an rígida i tan
mortal.
Es una altra bona película del
Kursaal i Catalunya.
1'. DE F.

CAPITOL

CINEMA

Dia 17 • ESTREPJA

per John Gilbert

—

sorl:Que p1 tetAT un tapara
(Continuació)
conversa amb aquella xicota i heus
aquí breurnent, la seca histbria: Halda guanyat un premi de bellesa en
la sena ciutat, a Geòrgia, hi Irania
estat cridada a Hollywood. Hacia
convençut la seta mara de vendre
toses les sa y as coses i havien vingut a Hollywood. Aquest era el primer contracta que havia tingut en
sis mesos que feia que era alli.
M'agradaria poder convencer els
meus lectors en dir-los que hi ha
milers de casos com aquest a la
colònia. Xicotes que han despea
llurs recursos, només que per acabar de cambreres o dependentes,
moltes d'elles amb una bona instrucció per a un despatx. Per cada
una que té esta, ducs mil fracassen.
Hi ha mollas institucions de caritas a Los Angeles, sostingudes
per la colònia cinematográfica, que
socorren els necessitats. Moles d'aquestes tornen les xicotes i llurs familias a llurs cases. Paré ami, tot i
això resta encara una gran família
de fracassats. L'orgull és el primer
element dels aspirants; orgull, bons
vestits i, sovint, un estórnac buit i
un cor desilusionas.
Un top a l'any es fa una gran cavalcada henifica per la ciutat i tothom hi contribueix. Els diners recoHas s'empren a vestir i alimentar
els necessitats. ui ha tamice caolines gratuitcs, dormitoris gratuits i
agencies de collocacions, igualment
gratuitas.
Fins i tot quan encara do s'havia
inauguras a Hollywood el non sistema de recrutament, era molt difícil que la majoria dels aspirants
trobessin treball si no estaven inscrita en cap agencia; però ara es
inútil de cercar treball. car l'Associació de Productora pren tot
el personal del "Central Castring
Bureau" que ella ha formad
Mentre escric aquest article
m'imagino la me y a situació un cop
quan havia esperas fora de l'estudi
conhant ¿asee pres i essent rebutjat.

•
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BALLET RUS

aegons diuen ele sena directora,
JOall estä ja an carril d'ésser
estrella.
Actualment hi ha molts actora i actrius en estat embrio. nari. Gomencen a sobresortir
Yvonne Taylor, antiga bailarina, i Fay Webb, que fou contractada després d'haver cursat els asludis universitario.
Dcspres d'alg,uns mesos d'a/primen alga fou contractat,
fambé, el rampi6 de futbol de
Alabama, Johnny Mack Brown,
que juga un paper en el gran
film darrer de Len Chaney,
UNA PEL.LICULA

e

original drama entre
bastidors, creació de

Florence Vidor Oliva Brook
Lowell Sherman
eo

barquen bellicosarnent a laran-

•

ça, i arriben a les trimteres

Cada ' dia, tarda i nit
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araninimmicomignosismacrionommimM
Sc'm feu un nus a la gola i, makirrt els directora que no sabían
vi-are el talent quan el tenían al
davant, vaig anar-rne l n a casa famolenc, trist i amb ganes de plorar. 1 no soc pas ranic que ha
experimentar tot això; n'estic ben
segur. Quan vaig tcnir sort vag
començar a trebaliar, i, amb tot,
no he fct res de gran.
Aquesta és, simpleznent, la nieva
història. Estic, encara, esperant.
Frank Carey".
Heu-vos-ho acil

Locw era el president, Un dels seus
mes grans éxi:s populars foil la cinta

de guerra -La Gran Parada".
Marcus Loew deixa vídua i dos
fills, Artur i David i una tradició
d'activitat, honradesa i carZ..cter que
sera, un cxeruple digne d'eterna memäria.

NOTES OFIC1OSES

•nnnnn.....11.0.0nn•nn

Isfarcus l'internacionalment
conegut i apreciat president de la
Metro-Goldwyn Mayer Pictures Corporation, i que acaba de morir a Nova York als cinquanta sis anys, loa
una de les figures més representatires de la cinematografia nordamericana.
Als Estats Units, cl 5 de setcrnbre
és "Labor Day", o sigui el dia consagrat al treball. En aquesta data,
l'obrar, l'horne de treball que es baralla cada dia per poder-se assegurar la vida del dia següent, es consagra al descans com en commemonació tradicional. En aquest dia, reposa de Es fatigues de la ornada
treballosa que li ha assenyalat el desti.
I aixxi loa corn a Macus Locw,
aquest incansable treballador, li va
arribar el seu "Labor Day", amb la
diferéncia de qué en clarejar aquell
dia 5 de setembre arrihà per a ell el
seo descans clero.
Marcus Loes.: nasqué a Nova York
el dia 7 de maig de 1372, essent els
seas pares L Loew i Ida Lowenstein Loew. El sen pare fou un immigrat austríac, arribar a la ciatat de
Nova York, on s'establi co cl "tunest East sirle", o sigui, en la part de
la ciutat on sempre es troben per legió els que breguen co la gran lluita
per l'existacia. Allí Marcus Locw,
en aquel ambient raquitic, acoiregul
retire una escassa instrucció a icecola pública, seguida de twIs altes
ensenyances, per mitjà d'un professor
particular.
En Finten-al de les seves llores
d'estudi, venia diaris de bon mati, a
<borrara hora de la tarda i en societat amb Ira altre tenedor amlndant,
adquirí un carro ami) en cavall, ad)
el fi de ¿odiar-se també a vendl-e
'limones per les botigues i cases de
corriera. Als nou anys abandona l'estudi.
Abans de complir els tila anys e3
dedica a un negoci de Mingrana en
societat amb un altre jove, i tenia per
tot material una premsa petita metalhacia en un corredor i arnb la quah i..1
primia targes de visita. Mes tan!,
Premieren publicar urr settnanari
d'anuncis que es digne "lost Sirle
Advertiser", grial Marcus Locw
era editor, redactor, agent d'anuncis
i gerent. El setmanari aconseguí un
tiratge de son exemplars.
Poc després entra en una fábrica
d'ahrics de pell i passamancria. Treballava onza hores diàries a les maquines. Aqi va aprendre el negoci i
va aconseguir ainb el sea trehall 1
intelligencia PSSVT nomenat cap del
departament d'abrics de pell.
Dos anys després, havia tasut
tenars de datan que havia aconseguit
edalviar, va establir una fabrica
d'abrics de pell, pera ¿ciprés d'un
any els negocis li fallaren i es va trobar un passiu de luir mil db/ars
un actiu de mil vuit cents. llagué de
liquidar el negraci i entra aleshores
esto a veedor en una fábrica del
tnateix article amb un sou de cent
dòlars setmanals.
Als vint-i-tres anys havia liquidat
del tot els seas mulos creditors i
ami) nous recursos i nous socis obria
una fábrica de la mateixa indústria.
L'esperava Tm nou desaJtre pern malgrat tot va aconseguir pagar els seus

TIVOLI
nou triomf per als directora das espectacles cinernatografics del Tivoli, el constituí
l'eatrena dala dos grane films
"Tots som germana" i "Kiki".
l'arria i nit s'omplf a vessar
el ma g nIfic coliseu del carrer
de Casp, i el públic pomui admirar en el primer !a fati(' realització de la comedia romäntira Inés delicadament humana
i sentimental que s'ha filmat,
esplendida creació espeetacude Palsy Ruth Millar i George
Jessel, incorporada a les seleceions Gran Luxor Verdaguer;
En

Marcus Lorw

deute's i Ii resta encara un ròssec a
favor sea. de roo° dOlars.
Per mitjà de David Wariiel, l'acto • , han encarregat d'un negoci .de
diversions econòmiques, principalment
d'anaells patits cinernaterafs tancats
en canes, el peca dels quals, per mirar-hl, no excedia d'un cantata Veient
els aventatges del negIci, Marcus
Lacw abandona les seves antigues
ocupacions 1 junt amb cearfiel estahli
la seva prin:cra casa despertarles'
d'aquelt genere rl l'Union Square.
aquesta aventura hi prengué també
part com a soci Adolf Zukor, actual
president de la Paramount Lasky
Corparation. L'any iorst liquidaren
societat i establiren, ami) capital
Propi diC cent mil dMars, una organització per a explotar el mateix negoci, no Salarrent a Nova York sitió
també a Cincinatti.
El; negocis oraren endavant a tota
vela, rnolt mes del que es podio esperar, per'O les activitats de la nova
companyia prengueren acial art nou
ca m.
s'obria ras i es produien
les Htneres pelikules. Marcus Loew
aprofità l'ocasió per intercalar-les co
els seus espectacles i aquest fou Fongern' de la sena fortuna.
El san primer veritable teatre
varietats fon establert rs Erooklyn,
cn un casalot que tenia la fama de
establia
cscré tot espectacle que
fallara. Peret aquesta farra f,se desmentida pel latent i l'activitat de
M. Loca:.
&arene:\ després a adquirir nous
teatres gratis i va desfer-se dels petits. Un any huera l'altre, la xarxa
deis setts teatres s ' eStellttne per tot el
cmttinent anterid. A l'any z 927 posSCia a Nova York sol seixanta teatres
i aleshores fou quan s'inicia en ell el
nropbsit d'adquirir notis teatres als
Estats Unit al Sur!. arnh un capital
de deu milions de dedars.
seva princ i pal organització era
la "Loew's Inc.", ate) un capital de
cent milions cte didars, la qual era una
de les prinainals empreses de vodevil
dels Estats
sitnaci4 el va obligar a introduir-se en el camn de la producció.
L'any 702o camprá la Helio Pictures Corporation. Convertit en productor, com a mitja de defensa, el
negoci de fer películas acaba per
teressarli mes efectivament i l'obliga
a prendre part activa en l'orientació
i direcei4 de les prbpies produrcions;
La Metro aconseguí una millor vida i realitza produccions del valor de
"El guatee gents che l'Apocalipsi",
"Scaramouche", El presoner de
lenda" i d'altres. Ilany rq24, la
Metro va unir-se atnb la Goldwyn
Corporations, la qual ametà co excellent actiu d'artistes, directora i
bons arguments, grades a la indasrió a la nota companyia de Lluís B.
Mayer, uiili la sera oreanització productora tarnhé de pellicules, constituint-se aleshores el conjunt actual
de la Metro-Gohhvyn-Mayer Pictu-

res Corporation, de la qual Marcus

DE POST-GUERRA

Quien se signà Parmisici, tot
el món respirä, com qui desparta d'un mal somni.
Per?) hi bague gent per a qui
la fi de les hostilitats reprecentava una patita decepei6: la
&apeló d'haver arribat: tarda a
la representació.
En la primera producció que
Edward Sedgwick dirigí per a
Metro-Goldn-yn Mayer, "En su
lugar descansen", veiem tres
xicots americana que desem-

a ta segona, Norma Talmadge,
la genial actriu dramàtica interrreint d'una manera maravellosa a "Niki", una entramaliada la g ar/ y a, romántica i altament cbmiaa mina parisienes,
a la qua! Norma Talmadge

dóna vida grnialment.
L'APRENENTATGE
DELE ACTORS
Gairebé fols els estialis ei-

nernalregrätics de Hollywood
teman la sosa secció d'aprsmen
mi el grial els . jOVCS PSd'embdAq sexes reben
lea primaraa instruceions per a
Jactuacid davant la cambra.
Es procedeix racord amb
taoria de qWn el traban és el
nrillcr n!XürOiCi i
d'ensepirants

nyanca, i confien ale novells
actora petits papera. fina que
v:win adquirint ha criie i ioa necesAria per a la caracteritzari nn de personatgaa mr t s impor-

tants.
Joan Eran-1'p rd, per exemple,
no iniciEr lt seva carrera coro a
executant dr primera panera.
Dreeobrr'a irr Harrv llanta
exPettliti "hei 'ca Goldutvn
Mavar, f011 contraelada com
CO M Ittl''St1 i per a ;sal its papera,,
fins que, trlinacorrramta alguna
trmana. anerimanh un papar rinala,rn important en
"Con] la: p apallones". desudo
de la quai l'On considerada apta

per a Crear rirrs o nt ges temetrine en paprrs importanla.

quan el xiulet del "réferée" ha
anunciat ja el final del partit.
No obstant, passen a formar
part de l'exèrcit d'ocupaci6, on
succeeixen per a ells diverfidissimes aventures. Fins que
un nelx entre Elsa von
liegen (Claire Windsor) i Sack
Betten (Conrad Nagel.
En el repartiment figuren
Tom O'Brien, el famds Bull, de
"La gran desfilada"; George
Conper i Bert Roach.
UNA VARIA010 DE LA
PEL.LICULA DE GUERRA
La guerra, aquesta darrera
gran guerra. a l'espectacle de
la qual tota hm assistit, ha
estat cantada i pinada, més be
que per poetas t pintora, per
aquest gran cantor, per aqueja
pintor fidelissim que es el cinematògraf.
L'art mut ene ha oled magnifiques pedlicules de guerra,
en los quals la grandeza de lea
batalles, el patetisme de les
derrotes i la glória die triomfs,
h-m fesfilat davant els nostres
ulls meravellats i la nostra
sensihilitat adolorida.
PPri) suceeeix que ädhtic els
nepectes mós terribles de la
vida tenen la Seva part cómica.
Alxf con) 1 dolor de la guerra
ha estat amplament tractat pel
cinema, la comicitat de la
mierra no ha estat vista sind
'd'una manera secundhria.
Aques'a pellícula de "Reclutes sobre IPS OIPS" ens ofereix
un assumpte de guerra que no
provocarà certament una sola
sind. pel contrari,
rialles confirmes.
1 no obstant, tot el que en la
pellicula veiern referent a la
guerra. grana vaixelle, submarine. aeroplano, desfilades e/Tal-red i Armada, etc., etc.. són
ph ghies arrancarles a l'enorrae
guerra de lee racione.
COLlSEUNI
Ahir. divcmlres, tingué lloc
l'estrena de la pelltcula "Ballet
FU s- la protagonista de la qual
dii Florence Vidor. Junt amb
ella traballan Chive Broon i
Lowell Sherman.
L'arrrument de "Ballet rus'
rnolt original; es tracia d'un
drama que s3 ele s erlretIll f`114at

haslidors, diferent dels que
s'han vist din g d'aquest estil.
Florence Vidor ju ga el seu
papar ami) gran mestratge.
Clive Broolz. com a nou per al
ós un dels personatges al qua' correspon
gran part de l'exit de la dita
pellícula.
En altre artista que també
pren nart en "Ballet rus" As
Sherman, ja molt ro/tac:d.
Tamb(5 estrenen en aquest
salri tirso fls-'s'irchs Paramormt i

la cómica "Embull estudiantil".

7.
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- ItADIO BARCELONA.; gil II,
rfoo: Campanades horirlise de la
Catedral. — Part del Servei Meteorològic de la Diputada/ Provincial
de Barcelona. Estat del temp. a

Europa * i a Espanya. Previsió del
tamos al NE. d'Espanya, a mar i
a les rutas aéries.
17'30: Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvis de valors.
174 0: El Quintet Radio interpretara "Els promesas"; Dumout;
"Tosca", Puccini; "El mangas",
"Nino Nanna", Miojeti; "Lysistrata", Lincke.
2030: Curs de francés (classe elemental).
2 100: Campanade3 horarias de la
Catedral. — Part del Servei Mateorológic de la Diputada) Provincial
de Barcelona. Estat del temp3 a
Europa i a Espanya. Previsió del
ternps al NE. d'Espanya, a mar i
a les rutas series.
2105; Cotitzacions de valora /
monedas. Darreres noticies.
21 . 10: Ei Quintat Radio interpretara: "Generalissimus", Lincke; "El
cavaller de la rosa", Strauss.
21 ' 20: L'orquestrina Demons Jazz
interpretará: "Mendoza", Rala.Gales; "Mary-Lau" Donaldson;
"Amapolas Charivari", Demon;
"Gato Felix", Damon; "Moonlight
of the Gangas", Haray; "Sweet
World", Donaldson.
2200: Tancarnent de l'estulta
22 .0$: Retransinissió des d'Unió
Radio Madrid.
RADIO CATALANA, 462 14.
afoo; Butlied mseorolagic de Ca.
talunya. Pronòstic del temps. Cotitzacia de la Borsa de Barcelona.
Sants del dia. — Cr6nica d'art, es.
ports i tecides.
La senyoreta Linda Thelma canee
tara cinc tangos argentina i d'altret
cançons populars del set/ paü.
El tenor Mard Grieta cantan:
"La, bruja", "La generala", "Serenata", "El huésped del Sevillanol
i "La Dolores".
L'orquestra Radio Catalana in.
terpretara:
"Cadetes", "La flauta encantada", obertura; Dansa espanyola lo,
"Thais", "Dansa russa",
"Las carceleras", "Toot-toot-tootsie", "Aromes de Queralt", sardana; "La dame en rosa", "Les notes de la Roser", "Sentimiento en.
datar", pas - doble.
Tancament de l'estad&
.....nn•nn•n11,-4,41.•n•••n•—•-•-•-n

PUBLICACIONS REBUDES
•
—"Vida Lleidatana", número 35.
—"Lleida".
—"Eatlleti del Sindicat de Metges de Catalunya", número de setambre.
—"Blircelona Atracción", número
d'octubre.

—"Economia i Finances", setembre.
—"Joan Russell i Anglarill", algunas consideracions al marge de la
seva vida, per Rafel V. Silvari

EVOS] C 1 ONS 1:YeT

P4ReS

pirramos.
Qu'etnia, ~IN" entleuttate, ea.
J'otee eart
EXPognetd pertnanent

G A LERIES LAYETNNES
CORTE CATALANES). 813
gap/unció pernment de (medro%
ansiguitata, empleen, IneWes, »las
1 eldree eentahate

ESTUDI ARENYES
CORTE CAVILAN«. I«
Expo3loio permeneet 4. Prettred
multe,. 5 antlgvItUAle
Entrada More

PINA.COTECA
LACORTE
CATALAPTEE,
Exgoe:ció d'obres dela prinolpal•

trituradora de la pintura catalana
moderna
Fins al ti actual

nferes C4WkS
pietat, 10 (derra pe la Catederil) EXPoStClo PERMANENT
d'antlguitats I objectea d 'art
..,nnn••nn•••n•••16

TOMNTS -

S A S TR E
TrasIladat a 111113. Cataluaya, 12, ter.
— Rebudes les novetsts Olivera —

1110MIlar

AQUEST NÚMERO HA

PASSAT PER LA CENSURA GOVERNATIVA

‘'ia Laietana, 48, ler., 2.a

11711111
Diari del vespre
BARCELONA

Butlletí de subseripeki
111111!;11!:1!111:11111!l1111111111111:1111!Ill11111!Ilili!Ilii111121111111i11111111l1l111!!!1!ll!11111111 n 11!Illl11111111

se subscriu al
cflarl L A A' A II, que Ii haur à desser trainès a (1)
carrer
Desilla ter e! pagarnent per (2)
h" haurein desser presenfats els rebuts al carrer
1.••
porta
núm.
pis
o
de
de 192
kll

(S ign a t u ra)

'(1)

Nom de la cinta( o pofte.
(2) Ilesos, trimestres o aus.
Preus cte subscripolzi: Elsructona, :1'50 pesa ates ceda mes; Perfneula Ibérico, 7'50 cada
trimestre.; América 1 latina, E30 tritnnatro; a:troa pa:nos,
trimestre.
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Sant Pere, märis d'asad.
. san Simeó, el Just; Santa Brivtdua, i Santa Pele, peniÉs

.CTACL.E.S

ELS

u VIDA RELIGIOSA

n••••••asse
......n•••
Tt.mlettb
:

hores. Avui. Eselésia de
Adoratrius.
d'cxposició. De les vuit del
ü a I t s viiit del vespre.
Denla Eiêia de l'Ensenyanca,
niateisa església.
res

Cemuri; cparadora. Avui.
par t eolial de Sant .Jaume.
Dm ä . E .,,g1i1sia de les Religiose

NO'VETX1'S

triomr .1 . :1 Teatre einai)i

14444.0114444.11444444444,44n,

ESTUCIAAT DE WICH
nwraAelle> e me .. 'rpreea.l o e
LES notes ENAMORAÚS
l e en/a, a dos quarts de t taute,
l'Axil d'En role! I Torr 5,
La rondalla del oiracla
.5 0 quarts de e,, 1 ¡lit, n 1¡.9 ‘I0a
exIts:
UN EGTUD1ANT DE vicie

S¡--7¡r

•

l'éselsia de Sant Jaula festivitat de
se
e1 Remei. A les vuit.
°ea P
Miura e -munit; general a la seva
a les deu. ofici uspis
e a a a: cirsuestra i sermó pel
es,p Faura, Pere. A
li•a quarts„ de set, coñtard a
r..-vena arnb sermó per
a,
mema :i besarnans a la
camerino.
erre
- Pr a :es nou del =ti, a
da Santa Maria de la
una miedo a honor
r.
•
D:1-1 del Remei, a fa se-

TEATRE COMIC
Tarith a. 2/4 de 5, malinAet, i
it, a 44 de 10: I.-es reNista en
dos acte. i 2 5 quadros.
NOT-YET
i exit indisentible del emite
majeUl en un acte i 8 quadrtis.
!libre de 'forres del Mamo i
Asenjo, n'As:ea del mestre .
PAG LUNA

LES NO/ES ENAMORADAS

Es (1.94T/A a cometaderta

•

Toatre Cataiä ROfina
tiran companyia VILA - DA.V1
Primera acta in: Marta' Vila
Primera actora: Davi I Rolle
Avui, dissabto. ni!, a tres
quarts
don: El iliälcg
TESTCIS I FLORS
i

de

tres artes,
ali Na n linitjana,

La (821/893 DAIllin
graneliGs d'autor i interpreta. - Decorat i vr;stuari
pressies.-.1rtisliea present ne1O,
- Demä, ditimenge, tarda '1
()ad

i n ' - echt nif,
LA CARAVAN.: PERDUDA
:1: -; alx.: ;a ronaleladdria

1.

.41.16-0-0+64,44.444«......44e441"-r
•

:"iiii.nt la missa de les
!a novena lt la dita
./
del Reme:.
•
. L1. -ROMANES
les parróquies de
S :41 :,
• Lt .,,, e cenifinitat arnb
tal Dret Canònic,
abren 1:
en aquesta
tard - r.
•
•
a l 'ei nIel passat sctemse a la parròquia de
;:i
• F“:: predicada pe'S
VilariMies i Antoni
gmdt.
del Cor de
¡da '.- •
aria . ions rep'irtides dule santa rnis5i6 en
pa e rnrmia, folien nro.
'més de 2.0N0 lunes
,etes de propaganda i
u,

1, •nn 1(1,1,,.

1!'.

BETI,E.M
HISTnRInleF.S
SEVA
la . 'flfl I 1.:2.ORACIO)
IV
S.t'inini : que a les d'arreries del
Betlem
la asar
ed- a parri:quia.
•
.i'haver trobat en.
ruin ei.:; conserven a
alguns do,
an referència a l'esa; r. , -a
nt de temple paria!.
-.in tresilat sintética"
,ents notes.
o.
Imneeix una mena
CX!¡-2 7.
. --u

r!iligirY7iCS i

al fet. i que copiem
•
• 'ca- Ir: "Con Real
de
:::;:nsto de 176o. fui la
g la c is
.-,tn destinada para una
r, 22- •• a. .1. esta Determina,
l.lgunos reparos y
"':I,. Josef M -a Pino en
a.
F.r.fro
1770, ditirk. :
/bipo de Barcelona:
• id acacia no encacntra

r-

-.res pa-a alterar la
.
S. Md. y en-

tra:e y examine
-ta am per la-ato arrede !'experlient.)
nbi , po de Bar1.1ra di.iarinn del PeleBe:en las rema,: de
- ilindadas en la Ygle.^. pe., con orden de
de 1797. se
vaart y tue ni,ndado
• ,., pred:chas se uniesen
nii3iO de Barcelona."
'Ce 1753 hizo auf5
de Barcelona,
• sean aplicadas pare la
, erercisn de curato de
..ior.e:a que han discoin.es suc no se han cuso-

.r:

c'

I,

Lt
re

a- -Ser"
'

e doeument dirigit al
cte elona, canta "1 tus-

Fn 3t

Ju:io de

1772,

al inmediato antecesor

1". I. 'a onien del tenor si .guien-

' se:iara, enterada de que
11. per Real cédula expedida a
ailta eL, Conejo extraordinario
e .Il'arz.n de 17,59 se
si"iö
lalt,n, llamada de Belen para
y distinta Parroquia de la de
niria del Pino, executindoiesde luego 11.1- V. I. la expre"«6.0 / y desmembraciún, con la
ación cerrespondiente de terriPara que tubiese efecto en caso
la vacante del curato, o antes;
Pudies.: facilitar Poniendo entre
ene rieute el culto de la misma
na en calidad de arlyutriz ea s'ar'ail,a de la del Pino, de que
l. esta erterado por las Ordenes
un kadai a este fin por el mis-

C's?)e.1) debiendo V. I. per so
da r la, providencias corres-

TEATRE BARCELONA

A

w.usical tot laudable. Esplendida peese»laciO. Vesluari
luxO,LsSitii de Max Weltly, Macuela llapistrós i Madame Jeanrete. Set decoracions de Joan
Morales l'Una decora
cid de Herid Gareia ili,ll a- su intime,: de
EMPAR MIGUEL ANGEL
i ANSELM FERNANDEZ
1.,,o.na_
Andaba
Ultra. J ciii u u I in Te. Rima, $e m
Mente Severini, Empai Albiaeh,
lialtiontelet. 150 artistes.--,Es
I.: P spat y en Iciealitats hinb 11
dies d'anticipariO.-Dereä. il inmenge. tarda i nit, Not-yet i
ROXANA. - Cada dia. Net - yet
ROXANA.

Matinee anglesa
NIT A LES 10

Fundó completa

1
I o/ noe, ,quaeleo d'e:T(412cl.
tunti din-ora& t . asuele sereans eis
tasarais fie D'Ivori 1 u/li s ien dei

mestre ondina.

es

Billuques 0 i i 1 plm Seients
,
a 11,e. General, 080.
diumenge, tarda I rilt.
Grans funciona. Li/tim dla de

Exil i ndirsou 1 ahle ele l'obra
d'OSCAR WILDE

/

laitiumi o Cailleivi

Avn'. gran üx t

edanal
•.

noeiz engasa
Lee larva

Lee

Es desleal sm e compladuria

•

ilegres
SOeure Lungla

dies

CI
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Gran Teatre Comtal i
Gran Cinema Bohèmia
Cada dl, p.oarams• atude.d•
diSSaIlli • . TIIPen n-• proa-raciprio lrararnoont' -7 Vange. playa, , , Iperproduc, • 1.5 l'os a a El
tigre del ranao; Lee promeses de
Don Joan, 1 Noticiari Fan.
1)Inmenge, nif„ Ele amere de Manen, per Domes* costeito 1 205N
ma: El

TOTS SON GERMANS
(1 Oil

Luxor Verelaguer,

per Patsy Itulli Miller
i George Jessel
La mes emocionant i sentimental comedia
NORMA TALM'NE lee
Fati cjim ca
NU„tti T tilABGE ð n tina
Feim eflstribuit par METRO GOLDWIld

diumenge : matinal il '11
a I; tarda, a 2/4 de 1. i a
(esyseial 'numerarla).
los 6
Nit. ;1,2/4 de 10;
U1TIME:4 PROJECCIONS
tlüs tilitts de grandiös èxit
TOTS SONI GERMANS s KI-KI
1111:lt.Nil pea a la secciei

numerada de les. 6
Piefereneia (butaques platea i
un/Mea:ro), 1'50 eles. - General ,hulaques prime/ pis), 050.
Dilluns. tarda i nit,'"earevenimeat. ESTRENA. del - DON
JOAN, COLOSSAL TNTERPRE'l'AGIO DEI, ORAN PERsDN TGE ILEGENDAlli PER JOHN
BARRYMORE. Gran Luxor Verdaguer.

narrymeorc.

•
!5n444•444445+441+4.444444+4

Cinema Princesa
Laletana, número 14
Telöfen 1 37 1 A '
Sempre grandiosos phng„TitIlICS.
Avui. dissuble.t: No enganyeu
la vostra dona, grandiosa cinta de gran per Leatriee
Joy; Dual a dcga, dit'doica,
dues parts: Els del segon pis,
giaciusissinia comedia, per Virginia Valli; Noticlarl Fox; EI
naufragl, interessant cinta dramática. per Seena Oven.-DinInenge, nit, grans estrenes.
Via

Gran Tcatre Triomf
Cinemes Marina i Non
th,nablo • a El meu
abans que ningú, El tigre del
ranxo, Actualitats Gaumont, El
1/latee d'En Colesti.

•6 •4

CAPITOL CINEMA

eat+.6454.44.e444,e«.4-3,54+.4,4
TEATRE BARCELONA

1

Exil indiseulible de l'obra
OSCAlt. WILDE

TuorgE.,

4~~~4~,t,e4.4ete+44,64
TEATHE ELoaRADo 4

superproducció
Paramount

BALLET

111131

Dril de l'orquestra russa.
BALALAIKA, amb el famás

PriELIS:

- 1.00 - 050 r:es

NOTA: Es despatxen localilats per a la . sessió
pecial de . demä. diunoenge.

DIANA-ROYAL-APG.NTINA
disal : 1 . 2. El cigne, L'äflga blave, El tigre del pareo,'
Les promeses do don Joan, elleti s ieri Fox núm. 27.
'44444444444e44444444+144

lonumental
Valkvria

Pedró
Excelsior

A5l11, 01,satue, gran Ca- Su: Per fi es
Caill Zamora, pel nostre portee Inrevlonal RIcard Zamora; Lee
110 .,¡PiM011 de talen!, per sanea tu.
las-autos ; La princesa de Nora York,
gur Paula], Car gan; Torn asen i /a
grangereta, riales conmutes; Act maneta Univereal.
airrna, itionicnge, is ess.n manual
d'II 5 I. Nit estrena-' Consuma n a, per
tom set Metro Soldwy
irarinet Alyere I LOw Cody; Egels-.
me Ruma, drama.
•

+414444414444~4444.4.11+1

MENEO U:E

i EINEMI GOLEA

A. Teatre, Si
C. de Cent, 217
din:s util e. gratoli n ; 5 progiarna: Actualitats; Periquito,
Itlok Carter galés; Un promès
de l'Oest; Hornee que paguen,
per l'atractiva Pula Negri, i
Meciste, emperador. pellf."Ila de
grita espectacle, per l'autentie
Bar tonieu Pagano.

44+0.8.404,444+0444.41
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ESPORTS

NICOLAU DENISSOV

CINEMATOGRAFIA

OrquestrIna STAS
l'AFLADIS DE LA CINEMATOGR IF1 1
Ati», dissable. Gran èxit de "EN GU LUGAR DESCANS Z N", produeeiö "Metro-Golthvya". pei• Nagoi; L'Idol
dr1 dia, comedia drainatica: Ele incorregibles, i Magazine
Metro núm. 1. Nota: Av ni, i diumenge, iluraiit la
matinal d'II a 1, despatx de Indagues nuaterades per a Vesperial, tarda. -- Dilluns, eSletelies: LA LLUM DEL DESERT,
producen) Metro-Guldwyn, i Hora fatal, per-An-neta Stewarth
IMPORTANT: ,Corn sigui que son d'exclusivitat les pel_
!feotes que es projeeIen en aquest saló, no. eman exbilEdes
TeN.fon A. 33
en eap més loca/ d,,i ep f rp.

IMPORTANT: Per 'gal d'eve•-',
lar molesties al públie per les
aglomeracions a taquilla, aquel,la tarda I demà, ellumenge,
matt, ei despatxaran butaqctes
numerades per a demä a _la tarda.

Florence Vio"
en la gran

I parüdla tir la -Densa brutal", per
cueste
bentä, dinineture, .1 les quatre de
la tarda, nit, a tres quarts de del.
101 9 le: loe. 1 diJous tbabtet,
. t unes de test/t. n la tarda,
CHARIVARI
Des 29 d'ortuhrr,
MAURICA GNEVALIER
En tICFpalX . t¡ tac:atoan anda (12t1
d'ant ietpaeld.

TIVOLI

Es

TIVOLI

EL COMAN° DE LA CAZA
Po euten una merare-

M'Uf. tarda i nit
MAGNIFIC PROGRAMA

tinos tinas per • les dansartnes

ELS GOSSOS, ELS VOLANTS i
LES BICIOLETES.

Loca/ magníficament reforniat
i dotat de tot confort
Orquestra Dotres-Vila
tarde i
PENI ; L'HM 1)1.1
LES DUES ESPLENDIDES
PRODUCCIONS -

OL1SEV öj

QUE AMIGOS, TIENES, REMITO

ELS TRAPECIS VOLANTS
Les bicicletes domades
ELS GOSSOS PALETES

TEMPLE DE LA

reo

AGENCIA DE INVENTO!

ULT1/118 DIES DE

TEATRE BARCELONA

• A rui, dissabte, tarda, a
tia ajuar:. (le sis: La come-

CterviFe

DIreael6 MatimlItii PEP VINTIMI
! Ami. (119aalate;'5,,irOclubre, a dos
marta t;le rifle de la tarda, 5 Tm,
a tres Quarts de, sie,, 45 1 40 ropresenteciene, auth els sketehs rbHiles o nlCUIS ahir,

amb tot el magne prodrame -

metCeezeimusereent

Com Pan Y i a de comedia
dc Guevcra-Rivelles

E1 I:1s

L'OLYMPIA

Avui. dissabte tarda, a . 2/4 de 5

ROXANA

Ladrón

dia en tres actea, de Jacint
Benavente,
LA OTRA . HONRA
a l'entrPm is Nicolas.
Nit, a cite optan donen':
les comedia en tres ;retes,
adaptad() de la novella
il'Osear Wilde per &red
Pali', r:ei•e
..
-71+.5171A 011.
t......, . ENVILLE
Els intenso:Lb, secan amei nitzats amb l'exectreid eletl rica d'obres seleetes en un.
piano STEClí DUO-ART interpretades pels gratis «111i-chistes. (Casa Werner,
S. A., 'Ronda de la Universitat, 31. 1 --. Denla, il1umenge. 1,irda i nit, El fan. tcsma de Cantervitto.
1
w144sH-1.44.4.4-74.414-011.41444

CIRC EQUESTRE

de primer ordre

dissable, tarda, a
dos quarts de cinc: Extraordinari vermut:
DOÑA FRANCISQUITA
uer ltieard C. Lana
Nit, a tes '9'45: EL TIRADOR DE PALOMAS i la Sersuela de sorollos exit
Cada ni:. JUAN SIN ALMA

UN

M aria. Avui. Nostra Dona
Con
h Cencei:-:::, a Sant Francesc o
o a l'Ensenyanga...
Santa
AtIora ci. ' : nocturna. Avui. Torn de
t jp:7 ,)riol.
pern_ e..a de Nostra Dona dels
kes.
sufragi de les ànimes
Yeti!,
Avui. Torn de la ImPart
ada
dels Sants Angels i
1niã 1
de Paul.
t..
BISBAT
Drmn -,,;ieara l'hornilla a la
uta
Flastlica el canonge

Clompainyla Mea

e•044.4.4444444,
Gran companyia esteiana.
Direcció: J. MONTERO. Primer
I &Lurio: JOYEFltilt TAPIES. l'hm,
• actor: RAMON MARTOH1
Anul, cln. salue, a los t'Ole. tarda:
/mes obres I le eran broma. ¡'reces
polo/lar5t
El caument da eonveenenoia
' d'EH IloSs il 13,:, I , ¡
Lea notes enamora..'ee
.
11.s actes ,le l'Arlts, gran moles.
:vd. a tres dluans de efrti, ei

Ele predilectos 00 lamines dletingldes
()muestres: JONER i TORRENTS
,
Avul, dissabte: Joventut de erina*, comMia d'amor de la'
selecció Pro - Dis - C.. per Josep SehAdkraut; Somris d'enemare4; NotIolari Fox 32, i la comedia sentimental de la Para•munid Gentlls modele, per Gloria •Swaneon.-Avui, de 6 a 8,
i denia, durant la matinal d'II a 1, despatx de butaques
merades per a l'especial de dernä, diumenge. - Dilluns, estrenes: Quina nota!, per Madge Bellamy, i El Lladre do free.

.04.04-44.44,4*~~Bee~
TEATRE VICTORIA

de demà. - La Mare de

del Remei; Sant llionis : Acto% bisee i companys, màrtirs;
LluiscLert ran, COnieSSOr, i Sanab.

AR1STOCRÁTICS KURSAAL 1 SALO CATH

CINEMA BOSC (FONTANA)
SEMAGIO:siAL ESDEVENIMENT CINEMATOGHAFIC
- Tarda a 2/4 de 4 i nit a '2/4 de 10
Exil' sense preeedents en
aquest eiretna ile la superjoia

FÚTBOL
CAMPIONAT DE CATALUniA
Denla, diumenge, 3'15 tarda
GRUPA

Camp Bareelona . . Europli
Ortmia - sabadelt . . . Gräbia
Sans-Terrassa
Sans
Espanyol-Badalona . Espanyol
GRUP B
Europa

Mertinenc-Glmnastie . Martille&

Iluro-JúpIter

Andrea.; -

. Atle-tic
AtIfitic-Lleida
Per a entrades i . localltate • es
les &kiries dels .clubs, i a les
taquilles dels campa de joo
dia dels partits.
••n•¡n••n••••••

CONCERTS
•n••nn••nn •

PALAU MÚSICA CATALANA
PATRONAT DE LA
ORQUESTRA PAU CASALS
Denla, diumenge, al vespre e

Adiciú de v atener::

Recital Bach

per PAU CASALS
acompanyar del piaaista
BLAI NET
Exclusivament per a les persones
inecrites en el Patronat: S'admeten
inscripcions a :a Setretaria de l'Orguebtra, Diagonal 440 (Institu, CeSOIS). Te/elfon /433 G. Es troben
Beses i butlletias d'inscr1pció enole,
establiments de milsica.

PALAU MUSICA CATALANA
ORQUESTRA PAU CASALS
Sis grans audidons inseementals i
vocals amb la e , ,peraci5 d'eminente
concertistes, dirigides pe/
MESTRE PAU CA."-ALS
Octubre, dies 13, 20, 27, al vesprtv
16, 23 1 3o, a la tarda. Es obert l'abonament a la "Unión Musical Espaiiola", Portal de l'Angel, m i 3.
Programes detallats a totes les
Acr.demies i establiments de trr'sinn

DIVERSOS
GRANDIOS ENVELAT

(Joventut Sarrianenca)
cl jltl5t aria ami)
dues escollides pellicules.
PREUS, POPULARISSIMS
. NOTA: Aquesta pellicula no
es projectarà a cap /114 cinema de Griscia,

Vist l'èxit obtiligut durant
els balls de festa mejor
petició de la distingida conctiereneia, la Comisan) organitz11dora ha tingut a be continuar- '
los amb el mateix ' lluiment i esplendor molesta nit.
diumenge. tarda i nit.

•••••n

Conipanyin druniatira

ROSER ICLESIA3
INeda, a

1/1

de 6

LA CHICA DEL GATO

CUERIZA

1 MI

389

tioitrf
-

Tut,

a

1/1

d'II:

ES-

nleal poema drumätie

!lituo ti lt oJOS dialditS CO sis

anin teil III Orniedi en
vers de l'eximi pein Eduard
oeigitial de E. Snä'
vez de liza,

MailiEFO Y (1 lEARO
iiit:

n tittistenge,

Liuda i

El molinero y el diablo.

pondientes patea que tenga efecto la
expresada Real res titución: He acordado que V. I. inimme 1 diga si se
ha executido, o no. la que se le previno por el Consejo en cl extraordinario de 22 de marzo de 1769; que
estado tiene la erección de la nueba
parroquia que se le enearg6; com
:a denas que estime V. 1. conducente al cumplimiento de la remota/ció::
de S. M. sobre este asunto; esperando aviso del recibo dé esta. A
que contestó en st de Agoten del
mismo alío, diciendo que para que
tubiera electo era menester que antes se fabricara una Casa que sirviese de habitación al F.e6nomo que
se eneargase del cuidado de dicha
Iglesia y que a este electo se había
dado orden por el Consejo a la Junta Municipal rie esta ciudad para que
costeara la fabrica de la casa cnn
los efectos de las temporalidades ..
Ya Cämara en vista de lo referkk,
ha acordado se pregunte a V. I. el

estado que tenga este asunto. Madrid 7 de Agosto 'de i792. El Conde de Valdellano."-A. C.

5an4- -

Sant-Andreu-Maneesa

- Hm d'aturar-nos aquí. L'emperador passarä de seguida i
agradarà do ',eure els senyors presoners.
-Avui n'hi ha tants, de presoners, es pot dir que gairebé tot
l'exéreit rus ho és,,que probablement aisó ja el. fastigueja, - digné
un altre oficial.
-Tat el que vulgueu! Ditien que aquest d'aquí és el comandant de la guàrdia de PeMperador -digné el primer, tot designant
un oficial ferit que nueva amis l'uniforme blanc de la cavalleria
de la gunrilia.
Bolkonski reconegué el príncep Repnin, amb e qual s'havia
trobat en els salons de Petersburg.
seu costat hi havia un xicot de dinou anys de la cavalleria
de la guärdia, també igualment ferit,
Bonaparte, que arribava al galop, detura e cavall.
- -Qui és l'oficial de més graduaciót - preguntà en veure eLs
presoners.
Li fon assenyalat el coronel príncep Repnin.
demann
-Mannveu la gurndia de l'emperador de Riissial
l'emperador.
-Séc corone/ i cap d'esquadró del regiment de la cavalleria
de la gunrdia - respongué Repnin.
-El vostre regiment ha complert el seu deure noblement, digné Napoleú.
• -L'aprovaeió d'un gran home és una bella recompensa replieä Repnin.
-Dones us la concedeixo amb plaer,- féu Napoleó. -Qui a
aquest jove que teniu al costat2
-Es el fill del general Sukhte/en. Es tinent de/ meu esquadró.
Napole6, en mirar-lo, digné somrient:
"ha comeneat ben jove d'heure-se-les amb nosaltres".
-No cal pan ésser vell per ésser valent,- pronitneiä Sukhte/en
amb èmfasi.
-Ben respost,- replieä Napoleó; -jove,*vós anireu llunyl
El princep Andreu, collocat també en primer terme per tal
de completar el trofeu deis presoners, no podia pas passar detener,/ cebe de l'atenció de l'émperador.
Nano* recordà evidentment haver-lo vist en el canijo de batalla
i je li adreeit

b

•

e-454W littlete

liminre•a•Oluristatiiiieetinesaimiszaws.
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"SASTRERIA MODELO"
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%rircidu que elida instan‘—'tcinearnente las molestias

REBUDES

t:ericción energicamente au-

`---"tiseptica, para el cuero cabellubo D beepues bel ateitabo.
insustituible para

Ubespues be prattitabo
cualquier bepotte.
4:ericción ibeal pata canoa-

per a la

DE

mida,

i els seus

confeccionats en altes
qualitats per a

bruscos be temperatura.

K- Lcatri3aitte ibeal para pe‘4'quetlasberibasurasguitos
" erfume Zesinfertante
Pof u igual para borulitotíos, salones, ofklnao, bibliotecas,
(K.

Senyor Nen

•

Rambla de Canaletes, 11

lonuNone»

Oe I VILADO7
e n • ' 9337

s»,,,,,Ne. en Sena./

NOVETATS

Abrigs i Vestits

("Yricción tonificante preVoentioa en los cambios

Et.reorea he. la 0.,ecc.A.

EN

Tardor Ilivern

•
••

bel reumatismo.

c.:eriza-1bn

US OFEREIX LES COLLECCIONS

estitería5
betllanta5.iflores
9arcelona

•

II II II II II 11
rI04xle.
iAltoruot

del Dr

ESTIUEJANTS

teet
. „ e-.9"

.n

Conste) ewnto- ;( I3 •

r;,

EL LECTOR DIU...
"TREBALLEM I RESPEC
TEM"
.7"(Ifots dedicats als Centres. Agrufacions, Grups i Seccions excursio=res de tot Catalunya).
TZWre fa gaire temps que, en visitar
.venerables ruines d'un castell, sidistar al capdamunt d'un escarpat
isa
—lí, de cara al cel, vaig contemplar
amb indignació i vcrgonya com uns
titulats excursionistes maimetien inconscientment i barroerament les res'tes dun s bello finestrals esbatanats al
yent, que, tot i caiguts, palesaven la
grandesa del que foren. ; Quin poc
amor i respecte a les belleses que la
nostra terra atresora, demostrava
guesta actitud! ;Quin instint més in:cíe presidia aquella pi-ofanaciól
7. leo/ti que per vergonya això es re"Iseteix amb massa freqiiéncia, cree ar:hada l'hora que cts Cen . res, Agra-

390

pacions, Seecions o Grups excursionistre de debo, es preocupin d'emprendre una croada moralitzadora contra
tan bkbars costuras i blasmadora de
tals baixeses ient tot el possible per
acabar amb aquestes malvestats.
.Desitjaria, que el Centre Excursionista -Minerva", los l'iniciador d'aTiesta carppanya, que es posi d'acord
amb la prensa, i en contacte amb les
altres entitats similars, i proprigues
la necessitat ineludible de recordar
a tothom que cal respectar les obrés
i coses que hart estat són i secan testimoni dc l'anitna de la nostra terca.
NARCIS RICART

Igualada, 3 d'octubre de 1027.
Senyor Director de LA PUBLICITAT. Barcelona.
Distingit senyor;
Permeteu-me que des del diari que
guises funcionen amb uns resultats poc

queixa a la Companyia Telefònica
Nacional.
Quan arreu llegiu les noves installacions que fa la Companyia amb resultats ens' trobem que
de les !Mies que ja té establertes, alno pas establir-ne de nous
menys que desastrosos. Avui, en una
conferencia ¿'Igualada a Girona, sols
ens poguérem entendre a mitges i encara gràcies a l'amabilitat de les senyoretes telefonistes, que cns transferiert les noticies d'un i altre La
causa no es altra que: el material deficient que hi ha emprat.
j No fora millor atendre el servei
actual en les condiciono degudes, que
no pas establir-ne de • nous ?
Disposeu, senyor Director, del vostre atent servidor
MANUEL ESTRUCH.
US

CONVE ANUNCIAR
A

Per °atesar rota enelsiglerell cal
tenlr urea MI en lag aperselenn
de LeDeratorl._. Partan ele velares
incinere a CASA,CAULLAI.
II Anee. I. neeeekaa. e lee 3130
borla se ni manen en mesa ere
drOtnabte • pea» Melle. Pea ad
nasale quedares eanveneuta

•
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REPARACIONES

Amb menys carn

-PIAD. PARA COJER

fareu sopes més saboroses usant .

GUSTAvO WEINriACti
DIPUTACIÓN /73

,T•LePtlite01OIS•

f
,e •

IMPOTENCIA

(DEBILIDAD-SEXUAL)
palacioaea. nocturnas, espermaioreea (pérdi-

du seminales, CON.904C70 mental, perdida de

memoria, dolor de cabeza, cerligos, fatiga
corporal, histerismo y trastornos nerviosos
de las majen'. y todas las mazifestaciones de
le Nearastenia o agotamiento nervo.So, por
crónicas y rebeldes que sean., se curan pronto 7

radlcalmente con las

Grageas potenciales del Dr. Soivré
Indicadas especialmente a Jos agotados en la
juventud por toda clase de excesos (viejos sin
altas), y para conservar hasta la extrema vejez,
sin violentar el organista°, el vigor sexual, propia de la edad.

El "Caldo Maggi" en cubets es ven a
totes les bones tendes d'ultramarins i comestibles al preu de 10 cèntims el cubet.

Vasta. 3 ptas. fr...., Sien Rambla de las
Flores, 14: listan, Mama, 7 y principales
tatuadas de España, Portugal y Arnerleas.

LA PUBLICITAT

FULLETÓ DE "La PCDLICITAT"

vés, jo y el Com us trobeu, amic?
Amb tot i que cinc minuts abans el prineep Andreu havia
pogut dir alguna mots al soldat que el transportava, en aquel?
moment, amb els ulls fits en Napole6, calló...
Li semblaven tan petits tots chi interessos que ocupaven
Napole6; el seu heroi Ii semblava tan niesqui amb aquella petita
ambició i l'alegria de la victòria, en comparad() d'aquell ce? alt,
just i bo que veia i comprenia, que no tingu6 esma de respondre-li
Tot semblava tan inútil i tan mesquí al costat d'aquelles seve•
res i majestuoses volados del pensament que excitaven en ell l'afebliment de les forces degut a la pèrdua de sang, aLs patimente i a
l'espera d'una mort prbicima! Tot fitant els ulls de Napoleó, el
príncep Andreu pesava en la buidor de la grandesa, en la huidor
encara més gran de la mort de la qual cap vivent no podia ni
percebre'n ni explicar-ne el sentit.
L'emperador, sense esperar resposta, es giró i tot allunyantl.
se'n, es dirigí a un deba capa:
—Que atenguin aquests senyors, que els portin al meu bivac
i que diguin a Larrey que els examini les ferides. A reveure,
príneep Ilipnin.
I s'allunyis al galop.
La seva cara resplendia d'alegria i dc satisfacció d'ell mateix.
Els soldats que portaven el príneep Andreu i que li havien tret
la petita imatge que la princesa Maria 1? havia potiat al coll, en
veure la benvolenea de l'emperador pel presoner, a'afanyaren
a tornar-la-Id.
El primen Andreu no vele qui la hi tornava, ni com ho feia, però
damunt del pit, sota l'uniforme, sentí de sobte la petita Medalla
penjada en la fina cadena d'or.
"Estaría molt bé sí tot fos tan clar i tan senzill com es creta
la princesa Maria", pensil tot mirant • aquella medalla que la seva
germana li liavia posat amb tanta de pietat i de venerad& "Esteria
molt bé saber on 'cercar l'ajut en atmesta vida i que cal esperar
despréo, erille de la tomba Que en seria, de falle, i que n'estada,
de ttranquil, si ara poetas dir: Senyor, perdonen-me? Però, a qui
ho diré! A. una Urea indefinida, incomprensible; a la qual no puc
dirigir-me ni fernn'hi entendre amb paraules: el grar tot o real
On és aqueet Déu que és alle, en aquest amulet que u'La donat la

CuERRA I PAU
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princesa Maria? No hi ha res de cert, fora la buidro de tot això que
pile comprendre i la majestat d'alguna cosa incomprensible, però
molt jués important encara".
La l'itera anava avançant. A cada sotrac sentia un dolor
insuportable. La febre augmentava ; començava a delirar. Els
somnis sobre el seu pare, la seva muller, la seva germana, sobre el
fill que esperava, i la tendresa que sentí durant la nit, la vetlla
de la batalla, la figura del desnerit, l'ínfim Napoleó, i, per
damunt de tot això,cel alt, formaven . e.1 tema principal de les
seves visiona enfebrades.
• Es representava la vida tranquilla i la felicitat dolça, familia?
de Lis&a-Gori, i gaudia ja d'aquella felicitat, quan ja tot d'una
apareixia el petit Napoleó, amb el seu esguard indiferent, limitat,
i satisfet de la desventura d'altri; i els dubtes, els patimenta
tornaven i només el eel prometia tranquillitat. Cap a la matinada
tots els aomnis es confonien en el caos i les tenebres del deliri i de
l'oblit que, segons l'opinió . de Larrey, metge de Napole6, aviat
havien de resoldre's amb la mort o amb el guariraent.
—És un subjecte nerviós i biliós; no en sortiris pas, declarä
Larrey.
El príncep Andreu, igual que els altres malalts desnonats,
fou deixat en mane deis habitants del país.
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