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F un de dietari

CRONICA

Palie d'art
agnells que s'impressienen desagradablement davant la visió
je, palie enorme que s'aglomera als circa taurina ; als camps
d'aporto i a les sales de boxa, han de trabar un conhort en la
e ió del públic, més reduït generalment, pera sempre més selecte,
s'aple g a en els loes d'art. No podem térner per la salut moral
nostre noble mentre dintre d'aquest hi hagi una forta selecció
ise estima les nobles coses. I és ben sabut que Barcelona ha per
aus tradiciS, un pabilo d'art que aprofita amb alegria intima totes
ocasions per a fer acte d'afirmad() espiritual de les coses altes
desinteressades.
Exposicions d'art. concerta i conferencies es venda enguany
ca;?a any, plens de palie distingit, autantieament distingit.
aucelena ha tingut sempre un palie d'art relativament nombras.
airé s un dels seus timbres de glaria i pot fer-li perdonar malta
aejs de l'estevisme i del plebeisme. Al costat de la gran massa
abalea que té les virtuts i els defeetes ètnies, hi ha ad la
eieeci,5 dels que estimen l'art 1 san seguidora devots de totes les
aanifestacions artístiques de la capital de Catalunya.
De vegades algú ha sostingut que en el nostre públic d'art
la. si es mira ba, ben peques persones enteses i efeetivament
aduídes per la bellesa artística. Segons els qui sostenen aquesta
banuara a , la maioria del nostre públic d'art esta formada per
i per gent que té la pretensió de vestir-se amb elegancia
apiritual pel sol fet de concórrer assíduament als eoneems, i a les
opegiei011S. Hera de dir que as una mica difícil el destriar els
interns dels individua Pera fins en el cas d'asser certa
!existencia d'un considerable nombre de falsos amics de l'art en
d pablie que acostuma a assistir a les manifestacions artístiques,
deixaria de tenir tanmateix una forta significada aquest
aposat fet. L'home que per a ésser classificat com a selecte fingeix
despe j ó a l'art, demostra posseir un principi de noblesa humana.
is gest vulgar, a la qual pertanyen molts homes de diners i fina
de nobles& oficial, no admet ni compran que el culte a l'art sigui
senyal de distinció.
Es evident que el nombras públie d'art que existeis a Barcelona
ss està totalment compost d'homes refinais, d'alta cultura artística
e d'excepeionals qualitats d'intelligeneia. Pece) aquest públie representa un honorable nivel! mitj à de sensibilitat i de cultura. Aquest
/lije A .; una reserva de força espiritual. Mentre lii hagi aquesta
rs.ers. a. les onades que s'emporten la gent cap a nitres espeetaeles
pras elevats, passaran sense poder destruir la millar part
"anima ciutadana Correran els una. adalerats, darrera els joes de
tea ii , ica. L'essencial t"..s que lii hagi una .selecció que es mantingui
es a aallien i romangui fidel a les valors mas nobles de la vida
h;:mana.
In noble el formen materialment tots els sena individus. Espira;almiar. és plasmar per la seca selecció. Els pobles bàrbars són
I; ro no tenen una selecció guiadora. Quan aquesta selecció
i és prou puinant, els excessos i les clesviacions de
mult;tud no arriben a deturar el program general. Una ciutat
cte palie d'art nombrós i escollit, pot alçar el cap amb orgull

LA NOVA RELIGIO
ORIENTAL
No sóc un incondicional de l'orientalisme. La me y a admiració per l'art
japones, el meu respecte per les dectrines bUdiques, el usen fervor per
l'elegància pérsica, la me y a reverencla
pel geni comercial i l'agudesa critica
dels hebreus, no arriben pas a ter-me
renegar del tarannà occidental.
Oh, ja sé que aquest tarannà en
l'any de gràcia de ton7 no es per entusiamar pire. IL ha força coses
que fan petar de pudra cl nostre estima Ozcident. Els esioreos, dits
civilitzadors, que han realitzat les potencies europees i amcricanes a la
Xina. són Iluny de inereixer la nostra
simpatia. La colonització de l'India
tampoc és una meravella d'unanimitat,
de tacte i de justicia.
El que cm passa 15 que quan imagino que es canvien els papers i veig,
en somnis, una Europea colonitzada
pels deixebles de Rabindranath Tagore
i de Ifahatama Ghancli, no trobo una
imatge mes bella, ni tnés justa.
Oh, ja se que aquests apästols no
prediquen sitió pau, fraternitat, amor.
Ja he llegit el nou evangeli d'aquests
hindús egregio, i sé on arriba llar
cocacié de sacrifici, llar condemna de
la violencia.
Perei, em fa por — una por històricament enraonada — n /.1e el dia que
es destaquin d'Orient cap a Oeci(lent
uns exèrcits animats de zel apostòlic,
serà inevitable tina represa de les
gestes dels alarbs u d'Atila amb els
linos o de Gengis Khan arnb els seus
sanar , . Sortiran, si voleu, cantant
himnes pacífics i germanivols, però
en arribar a la Mena europea, se
n'oblidaran i faran una horrenda destroga.
Es cosa demostrada que els principer molt amarais de doleor que
estiguin, no sniuven gema l'embranzida sanguinäria dels exercits. Deu nos
en guard de presenciar una temptativa
aristada de conversió d'occidentals
cobejosos, falsos i innobles. a la doctrina arxi-humanitária del Ghandi!
Potser no en quedaría un auch vida.
Aquest a fer de les eonversions, adés
hagi estas inicias a Oriept, adés a
Occident, empre ha acabas amb catä st ro f es.
GALES SOLDEVILA

A. ROVIRA I VIRGILI

Btli n olença, severitat i rebentisme
o de la critica com a espectacle

Artuesta actitud serena i rostt"
" to t és ne
cessäria en les cultures
tr aben, per dir-ho així, en her.
.Qualsevol mal intencionat !set
' `ntir e 4 seca infancia, privada de
't t j i nates,
amb una ei xo r q u ia. Pot
a r la seva nuditat anal,
112e5 avançats, fläridsaltres
i
Qui pot negar re'ern det que se'n segueix?
Una glaça.
ptu4 de la creixença pot

afollar tota la collita. Una pedregada
no deixa ni un bri d'herba.
Perú qualsevol ánima serena no contaramada oc penes passions, és nina‘a
les coses d'altra manera. Observarä
com el germen de flors a venir ja s'afigura en les plantes ¡oyes. Procurará
afavorir les seves esperances. I si m21
descarrega la seva risebr, mai no será
contra els planters ni les llavors, sino tan sols damunt dels paràsits i les
malures; per?) amb ma discreta, amb
molt de campee de no matar, amb el

llimac, la falla tendra.
Per aixi> els grans crines d'aquestes
cultures tenen més de pactes i d'apòstols que de jutges i derudits. Convé
regar, apuntalar, podar concisament.
No cal destralejar ni desarrelar. Sobretot cal molta llum poc treball
taup per sota terra.
S'ha dit molt de mal del lirisme i
de l'efusió de totes les naixences i
renaixences. parodiat el seu taran/La massa esteticista. Perú els que
feien aquestes censures no s'adonaven que cada cosa vol el seu temps i
el seu Ilcc i que sense un caliu, sense
un bri de Iluminosa follia posas als
fonaments, les coses humanes form
com bastides damtint ele fang esllavissadís i sorra inestable.
R. LLATES

Les Lletres
"CONTES PUNXUTS"
Sota aquest títol, En LIUÍs Rooquier, que ha publicat ja vuit o mi
llibres en Ilenguadocia, acaba (le testar a la venda, i ens en tramet gentilment un exemplar des de París, on
exerceix el arree de f:onseller general del Sena, un recull de cantes saCines.
Les vint - i - dues narracions del volum, en les quals les proses de bon
seny van acompany ades de facesioses
llegendes occitanes, són escrites en
un Ilenguadociä molt popular, del qual
l'autor no en rebutja pas les expressions mis dialectals. Algunes d'elles,
corn Lo Capur.rin, La Sogro, L'ase de
~ami, acaben en amables moralitats molt del terrer.
Contes Putarats han estat exceRentment editats amb acompanyament
d'una versió literal en francés, seguint
una habitud este« entre els escriptors meridionals, i COMPletatS at ril) un
"Glossari" de tres mil mots, en el
qual cada vocable llenguadocià porta
la seva correspondencia en francés.
Per a nosaltres és un goig el remarcar que un percentatge molt im-

La política
DE VIATGP
El tinent d'Alcalde senyor Navarroperarnau sortí ahir nit de viatge
cap a Madrid.
DE RETORN
Ahir, amb el rclpid de Bilbao arril'a
el Cap de la Unió Patriótica de Tarragona, senyor comte de l'Assalto.
Sortí desaté; cap a Arbós amb el tren
de Lleida.
°SITUAR!
Miguel Ferrer Parera, que !savia
forman part del partit federal, i que
havia estas regidor i dipositari de
fons municipals, ha mort sobtadament
a Vilanova i Geltrú.
NOVA ENTITAT POLITICA
Han estat presentats al Govern civil, els estatuts d'una nova entitat política que será anomenada "Derecha
Nacional".
EL DIRECTOR GENERAL D'AGRICULTURA A
BARCELONA
El senyor Vellando, director general d'Agricultura, ha arribas a Barcelona. Ahir tingué una 'larga conferencia amb cl tinent jurat, senyor Escales.
RENUNCI .4
Ha aparegut el setmanari granolleri
"La Gratia", signada per N'Amador
Garrell, una Iletra oberta renunciant
en norn propi i de tota la seva familia
a l'honor de qué un carrer (l'aquella
ciutat porti el nom del sea pare.
EL PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, DIMITEIX
El senyor Manuel Gasch Moneavä,
president de la Diputació de Tarragona, ha presentat al governador la
ditnissió del càrrec,
El. SENYOR GAMBÓ MEMBRE HONORAR! D'UN
CENTRE PELVISTA •
Un telegrama de Ro/na ens din que
En Francesc Cambn ha estat nonseIst honorad (lel Centre d'Estudis Feixistes de Lausana.
•

AOUEST NÚMERO HA
PASSAT PER LA CENSURA GOVERNATIVA
portant dels incas que conté el glossari ens són comuns. Perú is a la
segada un desig et' ue el triomf ile l'ortografia unificada que propugnen bous
amics nostres de les Sesees occitanes,
permeti veure alliberats molts d'aquests mots de l'exòtica ortografia
que dt estrafä.

No t n atarà. s
Es corrent de considerar els roonuments arqueológica des d'un punt
de vista estrictament artistic. En els
temps moderas, amb els progressos
que han fet la història, la historiogratia i l'arqueologia, els monuments
arqueológics han beneficiat parciallitem d'ami esta/sació historicista,
ultra l'estimaciä artística. Això és
certansent un progrea, però no és
pas tot el progrés que ens cal;
aquesta doble estimació és rnassa
limitada i en conseqüència perjudicial a moltes obres amigues. Per
causa d'aquest criteri limitat sön
molts els monuments arqueológica
que sucumbeixen a mans de la gent
docta. Es sensibie que bona part
d'aquests monuments desapareguin
per causa dludiferélicia, d'incultura
o de pobresa, causes que en terres
com les nostres tema caràcter de
fatalitat, i per tant han d'ésser resignadament acceptades: peró es
dolorosissirn que rnolts d'altres monuments signas destruits intencionadament, sovint acose necessitat,
ades per disposició entusiasta (Valgan propietari que obra de tal manera perquè la Ilei l'autoritza a demostrar el sen esperit harbäric, adés
per disposició dels arquitectes i adlux dels armicólegs...!
Deixem tranquil el bärbar propietari que dtstrueix ass rnonument auno per a fer-se un xalet o un galliner, ben cregUt (pie, perqué conspra
o heredä aquel! monument, en té
la propietat eterna, i sobre ell el
dret de vida i mort: deixern aquest
terrible irresponsable de Isanda i
anern a tractar deis arquitectes i arqueälegs que destrueixen els monuments arqueològics sempre que algun d'aquests montiments despeoveit de sabia artística o histórica
es posa a tret ele Ilur ciencia Urbanista, restauradora o simplement

consolidadora.
A aquesta classe d'arquitectes i
arqueòlegs res no els fa que l'edifici
o tot altre objecte dels ternos passats caigui en llurs mans pecadores,
sigui de molta o poca antiguitat, i
si aquell objecte no te ornaments o
grana i ressonants fets histórics adherits a la pell, cs pot ben di que
será joiosament ;gondetnnat a trnort
en o i erir-sen,.ralineatesa, i àdhuc
la probabilissim que l'una i 1;altra
especie de rones provoquin
condemna i no cessin de barrillar
fins a aconseguir-ne la destrucció
definitiva. L'enderroc de l'Aeuda de
Lleida és l'exemple més recent d'aquest entusiasta destruccionisme; la
reforma de la nostra Granvia Laietana, no tant recent, es un altre
exemple, potser encara mes estult
que la destruceió de l'Aeuda.
Les peines amigues, per modesta
que Sigui Ilur arquitectura, són tant
rnés sagrades com mes antigues.
Aquest és un criteri que es va imposant de mica en mica en totes les
terres cultes, co que probablement
no cal explicar ni defensar, perque
per si nsateix s'imposa. Les arquitectures amigues, pose/a per cas,

nucalla torta que (lana al carrer
del marqués del Duero. I cl curias

ha

del cas és que un (raquests tres arquitectes, e:1 organitzar en el Centre
Excursionista una exposició monográfica de la drassana susdita, ami,
la idea de divulgar la necessitat de
la seva conservaciú, exhibia unes iotografics dentostratives dci seny arqueolägic i urbanista en terres del
Nord d'Europa, fdografies que manifestaven l'amor extremas que
aquells llunyans urbahistes posaren
en la conservació sIe trossos de asaralles itiolt menys importants que la
ilustra de les Drassanes.
Cii altre exemple, per a acabar el
nostre heut "plaidoyer". El convela
de Santa Teresa estén al Ilarg del
carrer de la Canuda un bon llene
de pares gótica ainb pedaços batroes, el qual no te res de particular: ni escultura, ni inodenatura, ni
finestres, iii balustres, ni cap altre
element de decoració arquitectónica.
El dia que hons aterres aquella vetusta arquitecera sense art i4 histina, el cartelf de la Calmáis perdria ryolt encía i guanyaria molla
banalitat. Barcelona perdria una
bona part de la seva nobilissima
executòria j del seu caräcter, encara
que en el- non del convent teresiä
bastissim el millor palau modern.
Aouestes coses sagrades no es poden profanar: el sacrilegi ha de portar terribles sancions, una d'elles la
de Va: reparable. 2— Per Deu i pels
Sants, dones, capacitem-nos tots del
valor immens, cada dia major, d'aquestes coses cada din més rares,
aquestes coses cristallitzades per
l'esperit dels sedes que no tornaran, pedo que per obra i gracia
(l'elles mateixes ens són i seran segles evocadors, si ho volem: si tan
sois volem perdurar en noblesa.
30.55 SAC'n

La política comercial d'Europa

Com remeiar la crisi. d'intercanvis?
Abans del 1914 el régin1 de l'economia europea era basat damunt
d'una plena Ilibertat comercial. En
les relacions econòmiques de tots els
paisos predominava el regim d'igualtat, és a dir, la cláusula de la nació
mes afavorida gairebé no mancaya
a cap tractat de comere. Es notava,
maxim, una tendencia restringida a la protecció moderada. Avui
dia aquesta !libertas comercial no
és mes que teoría pura. Als sistemes legals i pacifics, que eren la
base de les negociacions comercials
abans de' la guerra i ädlnic de l'aplicaciO deis convenis, han seguit ufis
sistemes de mala fe i de Iluita descarada. Sembla que tothom es trenqui el cap per trobar aoves fórmales
sle posar traces a la 'libertas comercial. En el fons, l'exasperació del
nacionalisme, i potser una idea equivocada en: el pla de reconstrucció
económica, han estat les causes
principals d'aquest agreujament del
proteccionisme que aixeca grans barreres a la Ilibertat de comerç, creant
una mena d'economia artificial perniciosa per a l'equilibri econeunic del
Continent.
Els economistes( moderns assenyalen diversos reineis per a lluitar contra els n'ah que beta esmentat com
a responsables de la crisi actual del
comerç a Europa. Són, naturalment,
reineis de gran envergadura. doctrinals i práctics a la segada, compilesos en el seu conjunt, però clars i
fäcils d'aplicar separadament. Són,
ante, si, de pasta liberal i encaminats
a aconseguir l'equilibri comercial
d'Europa per mitjans pacífics, es a
dir, cap d'aquests remeis se separa
del salvavides d'una clausula instituint rarhitratge per al cas de litigi.
Es curiós, dones, de constatar que,
malgrat la complicada mala fe de la
guerra comercial, s'inicia una tendencia de solució legal, una mena de
confiança en el dret, una nova ocien-

tació vera l'entesa, i això demostra,
si més no, que els sistemes arbitraris posats en práctica •I'endemä de

la guerra no han pas donat un resultat gaire brillant.
Els idenlegs cregueren que el millor dels reineis aplicables a la crisi
dels canvis comercials consistia a
crear un estalla internacional, és a
dir, una mena de llei universal adoptada per a tots els pobles, regulant
determinades matèries. Aquesta hei,
establerta per mitjà d'una convenció
internacional plurilateral, sota els
auspicia de la Societat de Nacions,
resultava Ilampant en la teoria. perú
tothom veie quintes difietiltats !si
hauria per posar-la en práctica.
L'experiencia ho demostra. La Convenció de La Haya (19121 sobre la
unificació de la Iletra de canvi, fou
adoptada en mig de gran; entuoiasme, però a l'hora de ratificar-la rota
eis paisos arrufaren el nas i digueren que el millor era continuar cona
abans. Ningú gosà Iluitar contra la
resistencia que els costums bancaris de cada pais Itavien de posar a
l'aidicació del nou sistema que havia de causar un enrenou fantästic.
Els projectes idealistes sobre la supressió de barrenes econòmiques del
President Wilson fracassä igualment.
El projectat estatut jurídic del comen; internacional aplicable als
Estats signataris del Tractat de
Versalles no tingué pas Inés exit
que els esmentats anteriornient.
Sempre,—l'experiencia ho ha demostrat en repetides ocasions, fent-ne
una mena de norma indllible que
caldria no oblidar—sempre que slan
projectat acorde plurilaterals d'aquesta mena on el sentit präctic
resta ofegat per la brillantor
sla anat al tracas. En cansí,
s'han pogut obtenir resultats efieaeos guau, en el mateix ordre d'idees,
hom ha procurar que el sentit pràctic predomines ' sobre l'aspecte idealista del pla en qiiestió. Per eiernpie: el projecte sobre la institució
de la clàusula compromissària. En
aquest projecte els Estats no han
de renunciar a res, les sesee prerrogatives resten respectades, llur sobi-

rania intacta, no fan mis que accep-

completament el treball o les mines
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són cada dia mes escasses, perquè el
temps les va destruint: el poble que
en posseeix messys quantitat seien
ofereix als ulls cona mes desproveït
de passat cultural i civil, i per tant,
menys noble. Aquest menyspreu per
la noblesa es una demostració de decadencia i degeneració — decadencia
i degeneració del tot irreparables— o
be una causa de degeneració i decadencia. liom no sabría pas discernir en el fei de moltes d'aquestes
destruccions si la degradació social
que delaten és causa o efecte, o be
'consecutivament causa i efecte.
dones, prevenir aquesta tremenda
perspectiva: cal, en tot cas, salvaguardar la nostra honorabilitat actual de perfectes usufructuaria i saber almenys llegar sense misiva
l'herència que uns pares nobles ens
llegaren per tal que a la nostra hora
la lleguéssim a unes generes que almanys han dessen tan nobles.
Ara mateix tres arquitectes notables han projectat sàviament una reforma del districte V barceloni i han
sabut curar de preservar la rneraveRosa drassana gótica que s'In traba;
perai en canvi Ñigueren cap escrúpol de suprimir (Vaquen projecte

Asl úries, ha parat

COMENTAHIS

Una millora a introduir en

!Arxiu Municipal

Museu municipal. És una de les institudons que, nasenues a 1 escala
de la desapareguda Cornistsió de Cultura, han menat fins ara una
vida pròspera. ;Llur utilitat és tan evident i tan foreosainent
equirriime!
Tots els diaria de Barcelona, tots reas documente graifies que ens
parlen de la seva evolució o de les seves reformes. mentís de banqueta, invitacions de festes, felicitacions de Nadal, anuncia de navaleades, programes de Carnestoltes, s'afegeixen a In documentada
oficial per formar un tresor on els erudita d'ara i de l'esdevenidor
poden pouar indefinidament.
L'anima de les ciutats fa de tan mal copsar com la dels individus, pena si en alguna banda hi ha elements per a reconstruir les
Bareelones pretèrites és en aquel edifiei exquisit que obre la porta
davant de la eapella de Santa Llúcia.
Trabern, pera, que la riquesa del tresor no ha de dispensar-nos
de posar en joe tata els procediments que poden fer-lo més interessant encara.
¿Per qué l'Ajuntament no cura d'organitzar un petit —no
caldria pas exagerar — un petit departament de pellicules/
Temps a venir, amb motiu d'algun einquantenari o centenari,
seria ben curias de vence determinadas cerimònies, determinades
obres, determinats esdeveniments.
Avui, per exemple, la evident que aquest departament Cinematogràfic del nostre Arxiu no deixaria de prendre uns quants metres
de película a les Rambles trasbalsades per les obres i els barcelonins
fent salts i equilibris. Així eom no hauria deixat de prendre vistes
anirnades de les obres realitzades a la Placa de Catalunya en els
moments de febre.
Foren capítols d'història on sols maneara) la veu dels bornes
i la remor de les màquines per a donar la illusia de la realitat.S
lar una obligació negativa: comproInetre's a que llurs legislacions respectives no prohibeixin l'esmentada
clàusula d'arbitratge. La Convenció
del Transport, resultat de la Conferencia que es reuní a Barcelona tres
anys després de signada la pau, és
també una realització en aquest sentit, encara que els resultats que se
n'esperava fossin en la pràctica
més migrats del que hom havia
previst.
Un sistema mes eficaç el trobarem,
pesó, en els tractats bilaterals. ja
siguin consemiéncia d'una conferencia internacional o be siguin alai de

la iniciava de les dues parta contractants. Ara que les garanties internacionals d'execucia van consolidant-se i prenent forma jurídica i
que la idea d'arbitratge se'ns presenta com el contraverí inseparable
dels contractants, els convenis comercials han d'estimular-se tant com
es pugui, car esdevenen l'únic mitja,
de treballar per la reconstrucció
económica europea.
En materia económica, tant com
en materia política, els Estats viuen
preocupats per la idea de la sobirania, i, naturalment, no voleo admetre l'arbitratge quan creuen que les
seves disposicions podrien eeser
atemptatóries a Ilur sobirania preciosa. Més encara. Gairebé es pot
afirmar atorgant-li l'autoritat de
principi, que els Estats accepeen
millor grat l'arbitratge en el terreny polític que no roas la idea d'intervenció en afers econòmics. La
noció de sobirania—deia uns dia un
gran diplomatic europeo— es d'aquelles que cal defensar vigorosament, però sobre la qual s'ha de saber transigir. I be. Es airea Quan
un Estat determinas signa una Convenció sobre la repressió del tràfic
de blanques o sobre el contraban
d'opi, posem per cas, accepta un
sens fi d'obligacions, perquè adopta
la máxima de que "el mal de molts
Is mes Ileu“, es a dir, l'aconsola la

idea que els altres signataris de la
Convenció tan els mateixos sacrificis i donen les mateixes garanties.
Quan aquell mateix Estat signa un
tractat bilateral, accepta igualment
sin norisbre determinat d'obligacions
davant de l'altre Estat signatari, i
només cal que aquestes obligacions
siguin reciproques perqué tots dos
contractants trobin les minves de
sobirania perfectament justes i equitatives. Però guau no hi ha aquest
acord previ entre les parts contraetants i es presenta qualsevol litigi
per a sotmetre a una jurisdicció estranya, aleshores aquesta intervenció es troba intolerable -i el sentiment de sobirania s'exaspera terriblement.
Pecó a La Haca funciona un Tribunal Permanent de Justicia Internacional, dintre del qual podría
crear-se un assessorat técnic pels
litigia en materia económica. Si, de
les, l'arbitratge obligatori resulta
encara una esperança insegura, asee
que no endegar les attivitats de la
política internacional vers la conversió d'aquella Plació problemática
en una realització que sigui dintre el
terreny de les possibilitats?
DOMENEC DE RELLMUN't

(Continuara)

ABORDATGE
Batävia, 18.—El 'vaixell anglas "Silve Belle" i el vapor
holandès "Sembilan" han topar
a l'entrada del pan de Makassan, a les Elles Colabas.
Tots dos vaixells han resultata amb avaries de considerad:), resultant mart un nagena
que pertanyia a la tripulada>
del "Sembilan".
Taniba han resultat ferits
altres diversos triptilanti. —
Fabra.

LES DONES TURQUES VOLEN TREURES EL VEL •
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Mustela, que rehi ha per llançar el barret al
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-.-

ger 1 el més resistent ---72;
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j?,:è di= de la benvolença?—
5.12. jet 1_11 sovint aquesta paraula
.Mnizia e:injusticia que no podem
sete3e etmprar sota llei de prer.s. D'altra banda la natura dels
S
és rbada de tal manera que
aplae
1 considerar instes totes
dennzio restriccions i tea- adisuc sospitoses les
;S
ces. ' ,volenea, dones, en l'acG o.,:tentment rebuda, vol dir
vizedat, disposició a trobar toses
coses . 1155 per estalviar-nos malel
1 raemistats. El benèvol en el
iQUt corrent s'inspira en l'exemple
tçuell ln..nrst famós, el qual, tot sed'haver rebut sos !libre, cuitava a
quatre lletres al remitent
feien d'una manera aproximada:
rebin el sastre gentil Libre: no
O P O la seva lectura cm produiri
satisfaeció can la que vaig
mentar es rebre'l. Aprofito
" Me.ts critica benèvols 5,/;rt aiSolament que fan encara més:
Cien 'nacer llegit el llibre.
D'a:suena bonhornia soltada de
'nena no en sabriem fer l'elogi.
u'O nasal:res entenem per benvolensigma cosa distinta. Volem dir
'curtrit una fórmula especial d'exnsiá, que correspon a una certa
consistent a acompar tütes ies apreciacions d'un send'encoia'jament que les fui estiasas. El cinc mira abans de tot de
ar toses lea particules bones que
en trobar-se a l'obra. Basta sovint
r ) Per a donar a l'escriptor criticat
norma perfeccionament sense
tssitat de remarcar expressament
def eetes, els quals es destaquen
Xr si, erru les ombres de la cla,r. Envers el públic
aquesta posició
l'av antatge que l'aluda
perquè pu1 ar
ribar a trotar gust en l'obra,
-ar,t-ne
els fragments millors
ant per alt les taques crimperfeco Es ev ident que el cosed de la gent
'a P e xercitar aquesta fundió de
risa:en:ti perx 6 hi ha crines. Pe° 'a mbé es evident que, un cop asselates les rutes a seguir a través
tua obra,
la major part de persones
fro
ben amb prou aptitud per
a siaedo

r
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la indústria del eatnió, frni (le seguida un mercal pron vast, precisament eniront d'una producen) mis
económica que a 'la resta d'Europa. No
vol dir mes económica que íos desenreda. L'estalvi de carburant, en la
seva doble suleciú, motor económic i
Gs de olio essenciale IlOc d'essencias
i llades, han cstat ela campe en què
ch:st
Ita treballat amh exit excepcional
técnica i la indústria alemanya. Nonti,- en els Ultinis anys Nord-America
ha assolit reprendre altre col, l'avantat
stet mercès a .un doble fet: la creaci5
de neuniäties gegants adaptats als camita-1s mes pcsats, i cl trionti en les
rutes de turisme 'dele autumnitme. Aixó
ha fn wie darrerament el camió tingues lee mateixes caracteristiques del
ttrisme, (volum relatiu del motor
elas:icitat, centre de gravetat rebaixat, marxa silenciosa) fosien en un m t
cotxes de persones 'gegantes.Almanya, Oil lio he hacia rutes especial ' . 1,1
luxe de turisme, tarda un hort xic
emprendre aquest cami, que ara s'inicia amb encert ja que les case; c.atstructores, no veient possible la gran
serie, se reparteixen l'especialització,
fent els uns el motor, i les altres la
transtnisi& Els problemes de la tarificació dele inmostos tanib,1 vais reoslem se conforme a les necessitats I
ricsitjos de la indústria.

a Europa

facilitat per la qualitat exalten del
seu article. No gens menys la fabricació anglesa en motos está copiosament
representada a les carreteros Suisse3,
per causa de la Insuficiencia de les
Cases productores nacionals que tic
abasten a satister ei mercat indigesta.

SUISSA 1 ALEMANYA
• Suissa. que ja tascó entre Italia i
França, do, paisos amb exces de
producen') en cotxes de utrisme i que
no té en aquest punt iabricaciö d'impeortancia, és naturaltnent rnercat cbert
a . les competmcies. L'u tenme, co cls
dies het6ics de l'inilaciä alemanya, el
cotxe alemany sha guateara tut, però
la pessiina t,ualitat de la fabricaci,i
en aquel l heri s te lleva tot crèclit a
la indústria alemanya. Tot just ara
fabriques de qualitat Mercedes, Ilay'bah o llorch, comeneen a leise va-

••n•

ler.

La indústria suissa presenta una
sola fabrica de cotxes de passatge
amb reduida producció: la casa Martini. No li cal protecció duanera per
clue les necessitats militare i administratives fi absorbeixen tot el que pro
dneix, i per tant els drets a la impor.
ttació eón Ileugers, cosa del 15 d2o del
Talo:. Al contrari, la demana n le
emes es vo y important corn a pais
tipic de turisme hostaleria i bons camins. cense competencia ner tal que
les grans linies de ferrocarrils. contornen cense travesar lee muntanyes.
FI proveidor principal era Franca, a
la m'al ha sAstituit en part
amb els 'cus "Fiats", des que
Franca començà la producció en serie
i . • de menys qualitat. Entre les duce
ilirM5tries es partien aquel mercar,
fins que facosa de tres aun; América,
tate el sea cotxrt Ileuger i elàstic, especialment arte per tant per a les nieta
boyes. 1 amb els seus preis mode'
rate. ha ats o lii, tercer en discòrdia,
as s egurar-se ben bé la incitat -le la in/no:nació suissa. Pot s er enlloc d'Europa no sita donar una possibilitat
més clara per a estudiar aquesta lluita
industrial entre Europa i América,
o y e resumeix i aclareix perfectament
la poded d'Europa.
En el ram de camions la cosa canvia radicalment : en lloc de consumidora. Suissa es exportadora i té una
excellent indústria ami-, alguna marea
da mama mundial, com ara sún, les de
les cases Saurer i Berna. Per les ne7essitats del país s'ha produit una bona indústria d'autemnibus, furgons de
correos i cotxes de passatgers (alpine
caes). amb caracteristiques especial•
que la indústria estrangera subrMinetra prou be. Sense protecció aranzel a ria. doncs. la indústria de cami.ne
alemanys no ha aconseguit envair el
país i només a la plana industrial del
nord i oest de Suissa, circulen er
xifra -aprecilble. els carromatos més
pesats de certes marques americanee.
La motocicleta té una producció
però de qualitat excellent. La
casa "Motosac o che fa l'exp o rtació amb

sor

La indústria alemanya ofereix respecte a les restases d'F.uropa la característica d'haver fet mes de pressa
que la de Franca o Italia Fecolució
inflacionista t el sacsejament de la
post-guerra. Dedicada a la construecid en tipus molt caracteristics, que
no tenien gran acceptació lora del
país d'origen, la inzlústria alemanya
representa un /aun mitjá entre el criteri sobri i utititeri dele constructors
anglesoe, i el pensament esportiu i de
luxe deis de França. Resultat d'això
és que abans de la guerra, la indústria marxava be i s'aprontara de les
excepcional, condicione de la técnica
mecanico-metalúrgicta de l'ex-imperi.
La post-guerra antb els seus excepcionals proiits, la facilitat de procurar-se capitals que la inflació implicava, i la teure de fundació d'empreses
ca:acteristica d'aquell mornem, produi una morbosa creixença de la indústria seguida de liquidació en la
qual naufragaren algunes marques
sólides. Especialment fou negligida la
qualitat, en la producció destinada
l'exportació;
en
principalment a
aquells dies que tot el neón acudia a
Alemanya a canviar, per qualsevol
article que és pogués exportar, els miljards de mares que en baixa coitotaut de valor se fonien dins les carteres com sol en aigua. Després del
Carnaval vingué la quaresma e Manta
fábrica d'automòbils mori tot just nascuda i les graos i acreditades, podaren despeses Mútilo, acudiren als tipus mitjans de força, i sense extreme
de luxe, cercaren de penetrar els merrato (le Rússia, i constituïren sindicats
de endes en comú entre els quals
se repartia el tipus corrent de cotxes
mitja i petit, o es procurava la venda de toca.
La viotèuieia mateixa de les crisis
que Alemanya ha passat ha servit de
defensa a la indústria deis camions
autonióbils. 1.a política de reconsTucciO. exigí- una refacció total
del pare de transporte, i com que ni
l'estranger té series de camions com
les que existeixen arreu en el ram
deis ontses petitss ni era possible
competir ami-) els jornals que ee nagaven cn mares paper; com que d'al`.re cantó, alguna casa alemanya
catnions, en primer terme la casa
Büssing, admet la comparació i lluita
amb les millors del món, resulta que

nora, a la moto clàssica. Tecla agües-

ta indústria s'escai i a poques cases ha
sobreciscut. Avui la situaciö que passen es millor qoe. la dele cotxes de
turisme, perquè essetu la moto una
cosa esportiva, el usent leen guauyal
sosté la fabricació. Av ni a Alcrnanya
iii ha Inés nep tos que autos, la indúsuta treballa 1,7 i te una certa protecchi aranzelaria perd COT11 a instrument de sport, es clac que el gust,
forma del quadro, colocad() del seient,
centre tlz navetat, fan,l'exit, mposat
uu minimutn de l y nia qualitat que es
reflecteix en el preu. Per aixn alguncs
cases mutilen motors i örgans de labricació anglesa, segons models propio.

•**

La técnica autornohilista alculanya,
nercegueix amh més intensitat que a

.
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la solució del
qualsevol altre le- i
tnagne problema de la tracen', eléctrica. Fino ara no s'IQ assolit pos sus
rcsullat comparable als que donen
el3 vehicles ami) motor d'explosió.
dificultats del elecDues sán
tromOhil nlue. en la circulació urbana
almetes, oferirir grane avantatges.
SOn els inconvenients en primer loe
cl poc radi d'acció. El cotxe Ruin!,
semi, rail. ni cable, necessita crearse, o dur emmagatzemada energia. En
el primer cas tenint el tipus "benzinelectric", d'origen angles adaptat als
p ostres aatütnnibus, amb l'avantatget
'le l'avantatge de silenci i no expandir
ment uti canri de mareza, peró mancat
de l'averriatge de silenci i no expandir
gasos, que °tercia cl tipue eléctric exclusirament.
L'energia acumulada, en l'estat actual de la técnica no perntet mes rad'acció dc 6o a 80 quiliymetres,
amb un pes un to o/o superior al d'un
motor odinari d'exphsiö.
A.! costat (1que5ts inconvenients
la tracció eléctrica ofereix com a
avantatgets:
Primer: Al xoc dele émbols i hieles, r.bertura i tancatnent de valcules,
produeixen soroll i vibracions que sin,
evitables en el motor eleetric. Si els
estudis' que s'ha dedicat a compensar
i recluir el soroll en elc motor,. d'ex-

En motocicletes les dues cases amigues N. S. U. i Wanderer, prosperaren en la guerra. .11 set! costa: 1/4N(fUé' una indústria absurdainent p)antejada per cada manya atrevit. A imitació d'una idea de la fabrica de
Zschappau, que posa un motoret e una
bicicleta ordinaria, e,tireit a doteettes
Ins bicicletes aml, motor, i ron/ qUe Cl
motor s'espatllava en el quadrú tigid de la bicieloa, ce Seren inieicletes
mes sidides i el. forquilla elástica,
fins que NC arriba., de minora e:t mi-
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plosiú, slagucssin realitzat a profit
del motor electric aquest (lima penen.te.
Segon: El motor du. carburaut cmpesta l'aire amb els gasos producte
de la cornbustió. En tut centre de cirenlació intenta aixe, s'acusa a l'analtsi. Si pensem' que probablement
ctreuleció SO decuplicara en cls anys
rinents, e eurem l'importända que alzó té del punt de vista hibiénie,
Tercer: El mo t or d'explosió té un
número de revolucions fix. Aistä requereix Un canvi de marxes a i:.
que pugui connectar-se en diverses mul
tiplicacions el motor amb la transmiseiú, segons és, a part de sorollosa,
La separació i conexió de rodes dentades desiguals, s a part sie sorollosa,
inecanicament una solució barbara i
una despesa d'energia excessiva. Tot
això s'evita en Felectrombbil que té
una xiira de revolucions regulable, Ca
dir, que rendeix el máximum a qualsevol velocitat, no té sacsjades ni soroll.
Quart: A mes de talo avantatges
tecnic i higiènic. és multo mis
barat. Yergue la càrrega d'acumulador es pot fer de nit o ta les hores
menys consum d'alergia.
El maxim obstacle del pec rali

dacció put arranjar-se en circuitt
gulars. ,ixi el pare automòbil
curreus de Berlín i de Munk

La setmana en les

Borses estrange

tat

S'orces motrius de .la
:45 0 450.

cf

ce.

tan

correguts no superiors it llar mi,
el canvi de bateries per altres de
ves es fa depressa que el prov
meta de henzina en ele /cautos 1ris. Es benzina que els atútnnibus
drin trobar bateries de recanvi a les
ralee (le terme del eiatge i que
cotxes usuals, en lloe de les iones
benzina podrien trobar, estacions
racituallammt en bateries. A 5
la societat Afa. (Akkumulaf
brik. A. G. ) n'ha instalar ja ena ¡
els taxis eléctrico augmenten,
sarao mes. Amb una bona insta
mecánica el canvi de bateries es fa
20 segons, essent les bateries pr
tat no del cotxe. sin/, de la Ala,
dir, que sdn 110111éS lliurades ce, co
dittat per a consumir l'energia el'
ca, a tant per quiliimetre fent més 5
cil al xofer o a l'empresa (1,2
els comptes de despeses: El
d'energia consumit es paga per
indicacions dele taxirnetre. No cal
que aquesta solució. susceptible
tnent de millores, resol ja tots els ar
blemes de la tracció automObil
centres urbans.
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Rendes de l'Estat 3 per loo: 56.
56'90.
Id. id. 3 1-2 per roo ant. : 85

La setmana que comentem, i és la
que Ya del 3 al 9 d'octubre, ha esta/
;noglida en les Borses prineipals. A
Londres, Paris i Ginebra s'hi nota
una evident minora, que no assoleix
deturar l'augment del tinas del descompte a Berlin. En canvi aquesta
Borsa, i en part la de Brusselles,
mostren menor actiritat en els negods. A Noca York es produi un movíment de baixa que dura tota la setmana, malgrat de l'abundancia de disponibilitats per part del públic. Ja dame
la setmana passada, que la haixa
breu duració que llavors es produi
era un avis que el moviment d'alga,
que leía uns mesos durava, baria arribar al 'Set: méximem.
PARIS
Després d'una llarga temporada de
quietud, la Borsa de Paris s'ha vist
altre cop animada, mostrant una tendencia sestinguila a !'ala, eette ilte ha
,leturat la situació dolenta de la Borsa de Berlín després de la puja del
tipus del descompte. Les rendes franceses han estat sostingudes, i els ralees (le Banca han pujas, especialment la Banca de Franca. El e tenisp cis també tn.Itesrcus. i Suez (Ité tret
• •••.:
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important.
e. .
aviat celan fluixes, així e.
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Id. id. 5 per toco 1915-1916. 76
Id. id. 4 per too 1917: 0 1 . 95, 62'
Id. id. 4 per ux, 1918: 61 . 1o; 61'
Id. id. 3 .per ton 1920 am: 9t
Ojeo.
Id. Id. 6 per Itio 1920: 893e, 93
Id. id. o per Hx) 1925: 98. - , 97
Banque de France • 15.8one 16.
Banque de Paris et P. B.: 21

a

2.210.

Comptoir N. Escompte:
1.395.
Crédit Lyonnais: 2.640 C .65o.
Société Genérale: 1.143: 1454.
Este 960; 970.
Lyon: 1.19o; Lato.
Midi: 1.050; 1.065.
Nord
050..
; : 2'.1.50114700
Orleans
; .91.5.5020
est4
199
Eleetricité ( (,'. G.): 2-44° e 2 343
Wagons-Lits.: 1.30o; 1.290.
Electro-Metalur. Dices: 2.360 : 2.
Forges & Acierte N. E.: 424:
Mines Courrieres: 955; 950.
Mines Lene: 535: 530.
Kulhman: 930; 9oo.
Gaisa: 1.095; 1.115.
LONDRES
romenca la setmana arnb

d'Aspe:
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DEUTES OL L'ESTAT
Nord 5. 4 .1/0 3 %. 7.. 4,
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7475
71-35
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•
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• a to' es irregula
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de as iadastnai s i iermasa conaaa gilt-edged".
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Situació general atmosférica d'Europa a les set:
Continua el regim anticiclimic a
les costes atlàntiques de Galicia, Bretanya i Llanda.
Les balaca pressions constitueixen
un cicló a la mar Bältica, que es dirigeix cap a Polònia i Rüssia. acompanyar de venta forra i pluges de
bustanta intensitat a Eacandinivia,
Dinamarca Alemanya.
Al Marroc i a la Mediterrania occidental dominen ba jaes pressions relatives, que produeixen abundosos nüvols 'a les costes espanyoles i pluges
al Marroc.
A França, Suissa, ltblia i a l'Europa central domina cal tapar i boires abundases.
Estat de/ temas a Catalunya a les
vuit:
DontinU a rota la regió cal amb
aburalosos núvols i venta fluixos o
moderats del nord i del nord-est.
Durant les darreres 24 hoces s'han
registran pluges a les provincias de
Girona. Barcelona, Tarragona i sud
de la de Lleida.
A la canca de Trenip i a les planes
Vich i de Dagas predomina el règim de boires.
Les temperaturas mínimas d'aquesta matinada han estar de 3 graus
llac Estangento i de 4 a Ribes.
OBSERVATORI METFOROLO.
GIC DE LA UNIVERSECAT DE
BARCELONA
Barórnetre a zero i al nivel] de
la mar: 759.2. 758.7, 755.4 millibars
Baränictre a zero i al nivell de la
mar: 1012.2, 1011.5, ¡01 1.1
tres. Termes/letra a l'ombra (sec):
/4.5. 20.0, 16.8. Termómetro a l'ornbra (hurnitl: 12.9, 14.6, 140. Humitat (centésimas de saturació): 82, 52,
72 Direcció del vent: NNE. calma,
calma. Velocitat del vent en aletees
pera egon: 2, 0, o. Estat del cal:
tapat, quasi tapet, nuvolús. Classe
de núvols: alts-stratus, alts-cürnulus;
Cirrus-stratus.
Temperaturas extremes a l'ombra
Maxima: 20.7. Mínima: 14.5. Mínima arran de terra: 12.0. Oscillacó
termométrica: 6.2. Temperatura mitjana: 17.6. Precipitació aquosa, des
sla les set hoces del dia anterior a
les set horas sra g ui en mil/in/di-es
de gru' x , o sigui litres per menee
quadrat: 3.1. Recorregut del vent en
igual tenias: 75 quilómetres.

'Uva tinteres"FV"
1. er T. 1749 A
P.Urquinú'o. na, 13,

UN TROS DEL CARRER DE
CALABRIA, FOSQUISSIM.-Ens
denuncien, indienats. uns veins dd
carrer de Calibria que el tras compres entre Mallorca 1 Diputaciú, es
a la . nit d'una fosquedat absoluta. Els
que hi mitren hi passen amb
dada vespre. Darrerament, per -a poder passar-hi amb una mínima seguretat, s'han ritt farcits a l'adopció
de llums de pila elèctrica.
Transmetem la denúncia al qui pugui posar-hi remei i ben de pressa.

L'ActIdentia i Laboratori sie Ciencias Mediques de Catalunya celebrara sessió científica avui, din/acres, a
les deu de fa vetlla, en la qua l el doctor Soler juliä farà una aanumicació sobre "El dreuatga ptevi-vaginal
en ginecolcgia". El doctor R'aventós
Moragas, "Consideracions sobre un
cas de sarcoma de Ilengua".
Demi, dijous, a les set de la tarda, el doctor Gallard i Monès donarà
a l'esmentada Acude/isla una conferencia sobre Estudi clínie i terapeutic de la peritonitis aguda generalitzada". La conferencet correspon al
Curs de Patologia digestiva, i sera

HOMENATGE A SOLER I Pa ).
VIROSA. - A l'estatge social del
Reial atol Artístic, cedit per la seva Juma de envero. avui, a les set
de la tarda. tindra ¡lec lis canstittició
de les comissions nomenades per a
la realització dels hornenatges que Iti
na el propósit retre a la membria
del eran escenógraf Franceee Soler
Rovirosa. A tetes les entitnts i personalitat,, que seis ha ofert un lloc
d'honor en les respectivas eomiesians,
seis prega l'assistencia per al millar èxit deis antes d'homenatge en
projecte (Corts Catalanes'. 642).
Entre els elements artístics regna

i el propietari de la tartana a la Delegacid de policia.
--Josep Ripoll, de divuit anys, Ion
agredit per Angela Barba, de trenta dos, casada, la qual Ii causà erosions a la cara, de caràcter Heu.
Et fet sucedí a les barrtiques de
"Can Borras", qua hi ha a la barriada de Sant Andreu.
--Antoni Vid fou auxiliat al Dispensad de Sant Martí de diversas
contusions i erorions a la dara, causadas per Antoni Dotorgues en una
baralla que in/guaral' davant del sea
domicili.
El ferit, després d'auxiliat, passä
a la Delegació de policia del Nord.

1

ACERS SZRIDERSON
no venuts en a , e a per lusa ultra
marra. FILL DE. BRUGUERA.
Mareta, 28 :: Telilefen A-3772
Isabel Escaler, de 16 anys, que ta/la
caro a les ordres d'Emili Artes,
niercat sie Sant Antoni, mentre faja
la seva feina al/ir al matí, es va equivocar de Une i es ien im tall a la ma
esquerra. Fou culada al dispeasari
Universitat.

11444+eehdaeoe++.3-esi
No oblideu que a la Granja
carrer de Verdi, tI (Gracia),
és on trobareu LLET
VACA, BONA, DE l'IOTA
CONFIANC,A. Aquesta casa
garanteix qua la Iler que ven
és PURA I SNSE DEI.;b1ATAR. (Servei a domicili cense
preu
augment
1044444114~111144414.44.1K+
Un autcmóbil, a la Granvia, atropella a Etnia Rubio, de 52 arrys, produínt-li fractura d'un os a l'avant/mala.
Al dispensari du Gracia fctu auxiliada una denn que per la gravetat
del seu estat no va poder declarar i
la qual uro km possible identificar,
presentava ferida tramnitica al pómul dret i hemorragia cerebral, de
pronòstic greta causada, probahlement,
en un atoe de ferilti ga nue i vintnie
en passar pel careen de Torri joyo, rr.
(mella barriada. Passa a l'Ilospita/
Clinic.

arg-i9e"
----Francesa Victòria, • nen de cinc
anys, va ¿osen atropellen per una tartana, que li va produir la fractura
Sei fcmur en el sea tare inferior,
qualificada de greu en el diagnastic
del metge munic.'pal que l'ha .assistit
al Dispensad d'Hostafrancs.
El nen, desprée do rural de primera intenció, va pastar a casa 5t1'11,

lapioquei 1 Purés
FIGUERAS
etín ele minora del mOn

241n11fflilaKalaolee1....18easa.,..,011/0•••n•••••nOmmeada,

al Dispensad de la 1:nivel-sita? Isabel Latorre, de trenta einys, casada,
que presentava símptornes d'intoxiandó de cocaina. Pcr aquest motiu
ha aseas, desames dassistida, posada
disposició de la Delegació de Po.
licia.

COULEGIALS
Capes de Cautxú
extra
Teixit asargat
Di50

des de Ji ptes. una

NI ME
7, Ronda Sant Antoni, 7
9, Plaça Santa Anna, 9
33, Tapneria, 33
Amb motiu de la celebració del
IX aniversari de la seva fundació, el
Centre Excursianista Minerva, de la
Barceloneta. Santa Clara, FI i to, ha
organitzat per a demä. dijous, a les
deu de la rúa una selecta sessió de
"liadas. " i poesies, a carnee de la senvoreta Montserrat Gallart, sopran
so3n4a dc l'Orfeó Barca:1,41es, i la
rapsoda senyoreta Dolors Valentí. Les
cançons seran acompanyades a piano
pel mestre senyor Lluís Molina.

ait. EPILEFTICOLuL
Coattoto todas las Atrcansart nerviosas

En los casos mis grave5 •
estä au mayor éxito.'
EAL DALNA U OUVERES. 1A aucrupo,
SEGALÁ. Rbla. 5. laten. 14.

Per t'a cuina caVana,
Tan aqui ccm Meca,
Pcd/ dir, nca.brn ufana,
9 Ir: 'firiilicr ibr j -LATEcn'
truierueuvett SIBRETER
Wr.` NEO: 3 rtgry

. irtanciere: 772; 771.
410; 450.
Plno
AAttericana: 3.635; 3.600 .
•
rgentina Elett • 58B. 812
'•
5911
Coludías: 1.=5; 1.228.

Ha estat nomenat capellà de la
cornunitat de religiosas del Sagrat
Cor de Jesús, establerta en el Peasionat per a normalistas de Sant Vicents de Sarria, el reverend
Josep Sanabra Sanromä.
- El ministre del Traban, senyor
Aum5s, abans de sortir cap a Madrid, estigud al Palau Bisbal per
a saludar el nostre venerable prelat, doctor Miralles.
- El senycr bisbe visitA i benei
l'hospital per a incurables que ha
rollst mit a Horta la Fundada) Ana.
- Per a oeupar els arrees dindividas de la Junta d'Obra de la
parròquia de Santa Maria de la Gelten, de Vilanova i Geltrú, han estar
designats els senyors següents: Joan
Orriols Batel, Francesc Puig Pont
i Jatune Pli;g Benasach.

EL IITOVIMEKT MAME);

fusil), de Fiume.

444+64+14.114,4~aaeli-1-1-11‹444114+044-1->1.44-1144-3+.1-~

1 Exposiciti de la Indüstria Hateara
I de l'Alinientaeló.-A. de H.

Palaus do Miintjuic

re 4

I

Vapor Italia "Gitilio Cesad", amb
arreen general i 12 passatgers, de
Buenos Aires.

"tiradors" de cerusa

IXELLS DESPATXATS•

Louu pessetes .de prelnis.-Les casos preidueldde cervesa en >pu. viran GRATUITAMENT a tole
edo visitants

e-

ee444~440044/44444444~.
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ha mil reconfortada anib els Sets Sagrainents
(
A . C . .)-

Vapor francés "Mont-Genis", amb
carrega general, c'ap a Tarragona.
Vapor espanyol
amb
carrega general, cap a Valparaíso.
Vapor esn'anyA "Cabo San Martin", amb carrega general, cap a Marsella.
Vapor espanyol "Cabo Tortosa",
amb carecen general. cap a Génova.
rapor espanyol 'Mar Mediterraneo", en liase cap a Huelva.
Vanor espanyol "Aneila Número 1", amb carrega general, cap a
Roses.
Vapor espanvol "Rey Jaime I",
amb carraca general. cap a Palma.
Vapor eepanyol "Mahón", amb cal-raga general. cap a 'Eivisa.
Vapor italiä "Gittlio Cesare", amb
passatge,

Els qui la ploren: e) seu espòs Salvador Bremmá i Masgrau, mare, germana,
germana político, nebots, cosins i famila tota en assabentar Burs amics •i conaguts de tan irreparable pèrdua els preguen que its tinguin present en llurs
oracions i se serveixin assistir a la casa mortuZiria, carrer d'Orteu (prolongació BalnEs), número 53 - Sant avui, di tnecres, tarda, a das quarts
de quatre; per tal d'acompanyar el cadaver a l'esladsia parroquial de la Bonanova, i després al Cementiri Nou.

44i

clip a Gbtinva.

EL TEMPS
Durant el daa d'ahir Imitara consider'ablement la 1/1-ejada. A les vnit
del vesnre vent era calrnat i mar
/larga de llevant.
EL "JULIO CESAR!" •
A dos estad: de sis va arribar altir,
p recedent de Buenos Aires, el ~e
"Chillo Ces toT". Una hora mis tard
surtí cap a ChnovIt.
..e.n•n•n••n•n••

NO ES CONVIDA PANTIOULANDIENT

'frelmmee;,‹

Vapor espanyol "Beis", amb careces general, de Castelló.
Vapor espanyol "Cabo San Martin", ande carrega p.eneral, de Cas-

S. de C.

dia 19, e les 5 de la tarda.

Gran comurs

Na Delors

. n71

Santa d'avui. - Sant Pare d'Alear/tara. confessor; Baró, soldar;
Santas Fredisvinda i Pe/ägia, märtiro; Rosina, verge.
Sants de denua. - Sant Joan Canal, prcvere i confeasor; Sane Máxim,
levita i martir; Sarges irrite i Marta, vergas i märtirs. •
Quaranta hores. - Avui: Esglesia parroquial de Sant Joan de
Gracia.
Hoces d'exposició. - De les vuit
del mati a les sis de la tarda.
Denla: .4, la mateixa esgiésia i a les
mateixes hores.
Comunió reparadora. - Avui: Esglesia Oratori de Sant Folio Neri.
Demä: Església parroquial del
Carme.
• Cort de Maria. - Avui: Nostra
Densa del Rosas. a Sant Cugat o a
Mont-Sid.
Densa: Nostra Dona de la Guia a
la l'apena de Marnas .o Copacabana
i Guia a Santa Mónica.
AdoraciP tuacturna. - Demà:
Ton' de Sant Lluis Gonaaga.
Vetlles en sufragi de les ànimes
del Purgatori. - Avui: Torn de
Sant Josep.
.
Denta: Torn de Nostra Dona del
Perpetu Socors.

Vapor espanynl "Rey Jaime 1",
rnsb carrega general i loa passatgers,
de Palma.
Vapor espanyol "Sagunto", amb
càrrega general i 8 passatgers,
Cartagena.
Vapor espanyol "Guillermo Schulz",
emb carbó, d'Avilés.
Vapor espanyol "Aneatxu Begoilanka", amb gasolina, de Malta.
- Vapor italifi "Nazarenos", amb

•
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LA VIDA RELIGIOSA

DEL BISBAT

1.

GINEBRA
''Ça la setniaaa amb un merro, responent a la tendencia gen/ els mercara estrangers. Di, rantinua molt ferm, i dimecres
que mai, realitzant-se
ae gran isnp artancia. Dijous i
5 es mea neun
sostingut,
l'anirnació
Drece dents, i elsupera la dels
rnoviment d'alça

Ilavent estat clausurada l'Eeola
d'Eng in yars Industrials, per tal a'e
donar lloc al trasllat de la inateixa
als nous tocata de la Univeasaat
dust:ia!, que s'inauguraran el vtnent
rlia 30, l'Associació d'ah/in/u; de la
dita Escota prega a tots ele He ls associats (lec es serveixin sssistir a 'a
inauguració expressada. Les imata•
cions corresponents podran
a l'estatge social, Via La ieeens, 39.

VAIXELLS EArrrsaTs

:e

1200;

JOIES, VERITABLE OCUPO.
'1 tibiadas usats de toten classes. Preu fix. Tallers. núm. 41.

pública. A la matinarla ha estat auxibada

I'Ver:PhrPS
wenItoenn=dlis nsh ,• nal d'r t nIngla
n'Unirles 1 rnnvons) d'II a 1 5 de 4 a
riaqa d'erquinaona, o primer.

m'OO.

3 .2 50: 3-190i
3.1 50; 3• 10o(Seda artificial):

Malults del cut*: NEUROKARDIN! do In vostra saPtaci(4.

El Dr. Perearnau

are!.
ene': 8425.
eap 7 . 6n; 7.725.
2a7 00.

rrs: n(1.1111;

mes gran entusiasme, havent-se ja rebut en gran nombre les adhesions,
qual cosa fa esperar que aquesta manifestació d'art constituiri una nota
digna de la personalit'at del mestre.

El Govern francés ha concedit al
nostre poeta _loan 51. Guasch la homsritica condecoració de les calmes
acadimiques.
Per as:uesta cabdal distinció, que is
ensems un homenatge i un noa to.31
de prestigi per a la nos t5a literaaar
l'autor de -ieralica florida" ea mea
felichat.
Plau-nos ajuntar-hi la nostra enhorabona.

;

AOUEST leiMFRO HA
PASSAT PER LA CENSURA GOVERNATIVA

ELS ESPORTS
BOXA

Hilari Martínez bat per
punta a Jack Britton
El combat disputat dilluns a la nit
entre Hilad Martínez i
pió rnéin del pes welter és d'aquells encontres en eta quals hom risca de gatear malament ser-se que una
victória tingui la mes peata signiiicació ni reprcsenti esportivamant
Cap guany. Jack Britton, l'osxment
d'Hilari Martínez, no podria pas Casar considera: abans del combat com
un adversari seriös des de el moment
que els seus 42 anys li ha impedían.
El fet, dones, de qué suara el vell
campió s'hagi pogut mantenir damunt
del ring fins al final del ciimbat represcrita més aviat una excellent perfornance del!, que no pas un èxit de
a.fartinez, que al iinal va esser declarat vencedor per punta per una
considerable diferencia de punta segons el dir dels corresponsals.
Paró per mica que es llegeixi atentarvens la ressenya del match, es dedueix que Britton 'Su fez quelcom
mes que mantenir-se en peu durant
es ,leu rounds convinguts i que si
Martínez va vincei, el seu triomi és
possible que sigui apreciar de diferent manera pels espectadors que presenciaren el combat. Si Mareinea hagués vençut per k. o. és possible que
tattipOn Itagué-s convençut gaire n donades les circumstancies del seo rival.
Es facie dones, deduir de tot plegat
que el combat que acaba de disputar-se no era pas dels que mis con- .
veiden a Hilad Martínez i que caldea felicitar-se si en fi de comptes ne
arriba a perjudicar els plans que a
base d'aguar boxador han estat atribuits a Tex Richard per a dates ben
próximas.
A titol de curiositat reportarem a
continuació algunas dadas referents a
Jacta 13ritton. Té, com loan dit, 42
anys• dia disputat a la ratlla de 3 00
combats. El scu record oficial compren 22 victäries per k. o.: 66 per
punts; 69 matchs sena decisió; 18
matchs nula batut 16 regadas per
puns; 3 exhibicions.
VARIA
- Aval, a l'Olympia, Rayo boyara contra Cola, pel campionat d'Europa i d'Espanya del pes Ileuger.
- Segons llegim a "Excelsior", de
Bilbao, Gabiola sera proclamar casto:6 peninsular del pes mig fort, bon
punt es renneixi l'Assemblea de la
Federació Nacional de Boxa, d'aquí
dos mcsos.
FUTBOL
EL JUGADOR ARNAU HA
• ESTAT DONAT D'ALTA
As-ui a les non de la nit sortira de
lx CliMca Montserrat, oso ha estat
operat, el notable jugador Napa:rusa
Patrici Arnau. tota vegada que ha estat donat d'alta de l'operació aue Son
objecte.
El F. C. Barcelona ens necea h3
comuniquen" als nostres lectora, perqué arribi la noticia a conejar:1=r
dels nombrpsos admiradora d'aquest
jugador i evitar, de paesada, ls molésties d'una inútil visita.
EL CAMPIONAT DE LLEIDA
ES GUANYAT PEL CORREDOR
SOLER
Organitzar pel Club Ciclista Lleidata, s'ha celebrat el campionat ciclista provincial per carretera.
A les rUit del Inati va donar-se la
Tenida als partickxuns, que foral
uns 35.
Arribaren a Tàrrega a les deu
mitja, on estaca el final de la primera etapa. La velocitat marcada iou
d'uns 26 quilómetres per ho ra. A lato
loes de la tarda co dona la sortida de
dita localitat als 23 ciclistes que quedas-en en Ilusda.
Aquesta soasan/ etapa ha resultat
molt moguda, puig la carretera estala en boiles condiciona i en vista
d'això ha estat abundant en sprints,
marcant-se velocitats de 35 a 45) (mitin/letras per hora, arribant-se per fi
a 'acida a les sis de la tarda, després
dhaver recorregut els 145 quilòmetres de que constata la prora.
A la Rambla d'Aneó, en hi havia
la meta, l'afluencia de jniblie ha estat
//onerosa, resultant l'arribada magnifica, i pel s'egfient ordre:
r. Solé, cicles Alcyon, que vena
per una roda al
2. Moliese.
3. Caralla.

4. Tarragona.
5. Solana.
6.

Diez, lteÒjsl, sobre cicles Pey-

ret.
EL PROGRAMA DELS REUS •
ESPORTIU
Amb motín de les festes j fires que
actuaiment se celebren a la ciutat de
Recs, a mes de la Gran (l'esta del Pedal, organitzada per l'Agrupacid Ciclista del Reus Esportiu, que consisteix en un aplec i manifestad() ciclista, que tindrä lloc diumenge que
ve, dia ta, a les onza del =ti, per
a la qual han esta, invitats els ciclistas de la localitat i comarca, ha organitzat un gran match CatalunyaMallorca per al mateix diumenge, a
dos quarts de cinc de la tarda, el qual
es desenrotllarà amb l'ordre següent:
Primera prova: Volta llançada contra rellotge. Equip mallorquí Pone i
Salva, contra l'equip reusenc Sana i
Alhinyana.

Segona prosa: Cursa de velocitat a
quatre voltea, amb els mateixos cor-

redora.
Tercera prova: Cursa de persecució ajrenta voltes, amb els mateixos
corredors.

Ottarta orova: Cursa a trama voltes individual, per sprints cada cinc
volteo. Premi únic de 800 pessetes als
vencedora.
Cal fer constar que aquesta reune
con/cm:ara amb una cursa d'eliminació de neófita, un eliminar cada dura
volteo, concedint-se diversos pre4nisa
Acabara amb una musa individual a
so voites, per segones i terceres categories i neefits.

CURSES DE CAVALLS
LA PROXIMA TEMPORADA
A L'HIPODROM
A la secretaria i altres dependències de la Socierzt de Curses ce nota
ja ahir l'animació precursora de la
próxima inauguraciel de la temporada
de curses. Mults foren els socia que
anirnadament comentasen l'exit que
espera a les reunions, i diverses lea
persones 'alienes a la Societat que
adquiriren targes d'abonament en els
daca de costum.
També es comentava la recent victória de "Colindres", caaall nacional,
fill de "Larrikin", pertanvent al
comte de la Cimera, enrhandicap de
la Tamise, a l'hipòdrom de Maisons
Laffitte (Paris), un deis primers purs
sane nascut a la Península que assisteix a importants proves estrangeres,
car liquest handicap és una . de les
proves importants del proerama
tardor. Aquesta victória augmentari,
segurament, la simpatia amb que es
veuran els colora del comte de la Cimera en la nnetra reunió.
En la vinent reunió, per prhnera
vegada al nostre hipòdrom, veurem
eis coloro del Diraisit de Remonta i
Compra, del qual han arribat ja diversos cavalls.
Denla han d'arribar, procedents de
Madrid, l'oficial i afaniat genet senvor Cabanillas, per tal de prendre
part a les curses.
També la quadra Floridab/ancaMontalegre fara la sera aparició per
primera segada durant la próxima reunió.
Procedents de Donóstia i Madrid,
han arribat els saga-lenta cavalls:
"Dragon Blanco", "Baccich", "Pare
Noel', "Dala Ignacia"; "Stargate",
"Gran Place', "Louveciennes", "Hers e e " , "Wity-Not', "Spanis'n- Fiu",
"Rcinosa" i "Antifaz".

BASKET-BALL
LA PENYA ESPORTIVA
GUIMERA
Una nova entitat purament esportiva ha vingut, fa alguna dies, a engrandir el nombre d'entitats que practiquen el modern esport. En aquesta
entitat, la P. E. Guimera, que a jutjar pel gran entusiasme ja desplegat
pelo seus dirigents, rceixira ben aviar.
L'activitat que han desplegat els elements directius, entusiastas amants
d'aquest esport, queda prou demostrada, car cal assenyalar que ja compta amb camp pimpi, cosa que encara
no han assolit Clubs que ja fa anys
(Espinen el Carnpionat.
La Penya Esportiva &limera, ultra practicar en preferencia el viable
esport de hasket-hall, té ja de llarg
temps arrelada la seca seca d'excursionisme, i en projecta la creació
d'Ares.
Es de &sitiar mie tingui molts
miss de vida la novella entitat, nao.
ruda sota Mis els millors auguris.

SOBRE ART CATALA
Tela

C. Martinell. - El Monestir de Poblet
(volums IX-X. de la "Collecció
10'50
Sant Joixii")
F. Elias.- L'Escultura catalana moderna, 1 (volum U de 1'"EnciclopZ1dia
Catalunya")
8'90
F. Elias.- La Catedral de Barcelona
(Vol III de la "Col. Sant Jord)") .
F. Almela Vives.- La Catedral de Va(volara. V de la Collecció
Sant Jordi")

carió
o rilStega

7'50
6'00
3'25

2'75
PER sourn AVIAT
La Catedral ve% de [Jala, pz2r J. Er.g6s ("Collecei6
Sant Jordi"). - La Catedral de Malioua, per Guillem
Fortesa ("Collecció Sant Jordi"). - El Monestir de
Santes Creua Sant Jordl"). - La Sagrada
Familia, per J. Puig Bnacin ("Collecci6 Sant Jordi"). L'Escultura catalana moderna, per F. Elias '.("Enciclopèdia Catalunya").
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BARCELONA
EL NUNiCIPI
LA r;turno ID: LA COI! 2310
MUNICIPAL FERMANENT
Sota la presidencia g el primer tine:ir d'alcalde senyor Poma, litigué
lloc • abir za.4.sni pública de la Comis;. ;ó Municipal permanent, els
acords de la qual poden resuma-se en els scguents:
Delegació d'Higiene i Sanitat: Per
avinent al pcopietari din/ establiment
draps que la ha a /a D;agonal, 33a,
raw si d'aquí un mes no ha plegat cl
mi en aquell !loe, se ii . farà Canear
L ,acord arel) l'atilde ...o9 del Reglament
Negociat (l'Obres púb'iques: Agro• e'. plec ' que s'acompanyava el
• le roces alineacions a la
Montjuie, en la zona
• : .,re aquell Pare, el Castell,
in i la zona dr pcdrerc5
..para la urbanitzacid de la cardal Poet
, (1,:• Pressupostos .del Nego ,projecte
a: Aprovant
1 de Despeses de Pinte i xercici de 19.28, que pua
pessetes.
per a
—•
s lc- :hila en pessetes
,5,:etes.
Fotre: •.t: Dc.a:stimant la
a ;eta per la Unió Esportiva
• - .; .Andreu, del Pare de la Ciu. per a celebrar-hi tata cursa
.a.1 de -patmettes basant-se en
n ;1:. a itMlitud padria ocasimar desPerfectes al Pare,. que ha cstat ob:
j?ete de ",gran reformes".
Plot rotcls morts illmtres.—Finalnamt tou aprovada una rropostc:o
del scryor Via Ventalls,. ea la qual
es prono e que. ceistint el pi,.d6s
costum d'adornar amb flors naturali
• sepulcres d'alguns llenes illmtres,
morts a Barcelona, COM S511: Pee-alcalde Rius i Tunkt. hex-governader
Pasqual !dador. En Vallés i Ribot,
l'Insigne tensan jacint Verdaguer, la
delegació de Beneficència iCerneutiils entén que convinclra, durant la ¡estirite de Teto Santo i Cminnernor.ci:, deis fide!, difunts. pr-edir a
l'adurnarnent (le les t,rr.";es d'aquelles
pers,malita..ts, que pcls seas mérits
personals ¡Aren honra (le la i
de la ciutat, niel cern Co c',.itadans
que deiearen algun l lernt al
La resif. que c9rnenra a les dues,
scabh a uit quart de tres.
REORGANiTZACKI DE LA
JUNTA DE MUSEUS
Diu irrt diaridahin
"See'in parece, va a ser objeto de
vansformackat el funciona•., d..: la junta de Mu s cos de BarSeTún la proyectada nueva organi71ción, quedadà supricsidu el cargo
Ins Mmens de Barcedircet ,7;r
lona. el cual, en cris funciones, será.
por diferent, pnne.aeia3,
cs:i ti" les secrinr^s Masco
H ca. Pr(1,'-t.-ria. Arte can., y Biblioteca.
-arte técnica dc dfi-'ii. ' ecIi actlales cesserva'..;lioslusrno
a
-7. 4.a fc7 .--.:1- ',arte de la
:‘..:;e321 senor
MnSens,
Panel el Pie."

LA DIPUTACÓ
ELS PREMIS ALS ESCOLARS
DISTINGITS
i tun re- s eda el , trestrcs d'escola

que, abans del dia 20, han de 'trametre els norns deis escolars que per
!hin distinció •en eis estudis
f; . t mereixedors al premi d'una Ilibreta de la Caixa l'Estalvis que va
establir la Diputació, per tal de commemorar el jubilat (lel rei don Alfons.
VISITES
Han etat en visita a la Diputació,
el director general d'Agricultura i cl
president del Consell d'Economia Mtcional, que es troben a la nostra ciutat.
Tarnbé han estat a l'Ajuntament.

l'atenció: En llegir-lo, heu de parar

tha la nit, donara. el 'senyor
Antoni Vilanova Bruc ti l'anunciada conferència stuhle "La
crisi de la democracia i orlenlácions modernes del dret
'constitucional, segons Llei; Deguit".
CONFERENCIA
D'EN JOSEP FRANCES
La seguna de les conierbncies que es donara a l'Exposició de l'Obra Escenografica
Soler i Ilorirosa, que se celebra
al Gran Tetare del Ejem lin-

—••nn•••-os-orosr»---.
EL GOVERN CIVIL
REUNID DE LA JUNTA
D'ACCIO CIUTADANA
Presidida pel cepitä general Barrera, va reunir-se, ali j e al migdia, la
_Lima d'Acedó Ciutadana, a la (mal
ennieerreguercn el general governador militar, el governador civil ami,
cl secretari d'aquell centre, l'alcalde,
el pre7;dent de la Diputació, el dc
l'Audiencia i Un representant del
EL GENERAL WEILER DE PAS
eAP A MALLORCA
Ha passat unes hoces a Barcelona' el general Weyler, que ahir al
cesare va = unir amb (Ureccid a Mallorca.
ELS ESPECTACLES
HAN D'ACABAR A‘ LA UNA
Per ,;:spoalció governativa, tots els
capectacka han d'acabar la fundó
de nit a la una de la matinada tot
el mes tard.
Acuesta ordre fou comunicada
ahir als empresaris per la jefatura
de policia.
UN ALTRE TELEGRAMA DE
FELICITACIO DEL GENERAL
PRIMO DE RIVERA
Al Govern civil cus han iacilitat
el sectaent telegrama:
"Felicito complacidfaimo V. E. por
brí l 'ames actos celebrados esa provi: cia. ocasión Fiesta de la Paz, y le
encare' haga constar agradecimiento Gnbierno por los telegramas de
adhesi,M y salutación recibidos dicho
motivo,"
PENYORES DE LA JUNTA DE
. PRO VEIMENTS
Per la Junta de Proveiments han
estat imposades diverses multes a altres tants co:uerciants, a conseqüència d'una visita d'inspecció que Ola
efectuzt pels nobles de la provincia.

LA CULTURA
CONFERENCIA

D'EN MIQUEL TRAVAGLIA
A l'eal al tse de la Foderaciú
de Sindicats de Co nitarnestre,,
A judants i Preparació (le Teixls de Catalunytt -El Bädium"
(passatge d'Esendellers, número 7, entresol. primera'. tindra

lloc dem'a, dia 20. a dos quarts
de den do lit set hin, lit primera
de los conferencies de caräcler
soeial i teatnic, en la qual el
professor de tooria de teixils
En Miguel Travaglia, disserladi sobre l'interessant tema:
"La idea i lit rcalitat en el lci•
xt".
CON FErtENCI

D' ANTONI VILANOVA
.% l'Alomen Encielopip l i e Popular avui, t'im p eres, a les dnu

PUBLICITAT

drä lloc demä, dijous, a les set
de In larda.
Estä confiada al distingit
crttic d'art En Josep Franei•s,
que en tols els sens escrits

seguit sempre amb el més vin
int e ts el moviment :t ti
Cal:11(11)ra.
El lema sobre el qual (lb:seriara Palustre conferencian
serä el -que segueix: "Un muestre de l'Elm ernografia: Soler i

Rovirosn^.
e.T ISET DE CONSERVACIO
CASOLANA DE PRODUCTES
VEGETALS
Denali, dijous. comenearl'i
l'Escota Superior d'Agricultura
el curset. anunciat, de "Conservad() rasolana de producir',
vegelals", dedicat esnecialment
a senv.ores i senydreles, a carrec del professoor lb. Bardia
Ba rdia.
Les classes enmencaran
dos quarts dc quatre de la
tarda.,
La matrionla és de 5 pessete3.
Per a inscripcions. consultes
i pro g rames. dirigir-se a la
secretaria de Utscola, de nou
a una del matf.

L'Exposició Hote12ra
i de l'Alimentació
L'Exposició de l'indústria Hotelera
i de l'Alimentació installada al Palau
de l'Indústria de Montjuie continua
mereixent el favor del públic.
31a/grat les plages d'aquests dies,
el públic la ha acudit constantment
i ha admirat la varietat insospitada ele
toses les installacions.
Un deis stands que més crida l'atenció és el del Centre Excursionista de
Catalunya— Chlb Alpi Cbtalà.
L'esznentat Centre hi pren pass
perquè té siutats una magnífics hotels a diversos llocs de Catalunya, els
guata' serveixen de refugi als excur•sionistes, socis (le l'entitat, quan freMienten aquells indrets.
Damunt de quatre sòcols, ornato
artísticanmsni, Id ha mantades les
inaquetes poi:cromes deis següents eclifiics: Xalet-Refugi 41211 dc Ter, situat al circ de -Murens, Pireneu Oriental: Xalet de la Molina, situat a la
van del mateix nom (Cerdanyal; Xalet-Refiagi de la Refiehrsa, situat al
peu de la Ilaladeta, Pirencu Angostes; Xalct-Refugi Cesar A. Torres,
Erat d'A g uiló, Serra de Cadí; Xalet
(le ion Airasscs, situat a la Mussara,
Serra de Prades.
Agneates traqueteo, reproducció deis
llocs eementats nl& amtint, estan IreTaRiFs tota precisió i amb ,tota
mena de detalls, i posen de raen el
bon gnst que impera en aquella entitat
Itna altre (Ido stands que ui-perla
és el de la "Catalana de Gas
i Electricitat
Un cartel! anunciador d'extraordinäries dimersions, crida poderosament

esment en un xalet sumptuós que hi
ii ah dessota, EI dit xalet estä dividit en dues habitacions, en una de les
quals veu mma banyera amb els
seus utensilis corresponents, i en l'altra un renta-tnans, tot combinar magnificament amb senzills aparcas autoinatics, a gas, que serveixen per a la
distribució de l'aigua calenta.
A tot el voltant de l'estand els aparells es multipliquen: forns de p astisseria, cuines de gas enormes, maquines de rentar i aixugar
marmites autocuinadore s, maquines de
platicar, radiadors, estufes, calderes,
etcétera.. Seria interminable detallar
la munió d'aparell, alli exposats
Unes Mano fetrenilieS us allarguen
un catàleg i, en obrir-lo, reparen tot
seguit cn unes illustracions del nostre Joan Junceda. Verament, ha
estat un encert, per part de la Companyia expositori, l'haver encomanat
es illustracions a aquest artista que
embelleix les imatges amarais amb
la seca destresa sens igual, i aquest
detall ens referma encara mes a creure en el hon gust de qu'e ha donat
mostres paleses la "Catalana de Gas
i Electricitat".
Hi ha, encara, una pila d'estancls
dignes d'esment per la riqttesa de
detalls que presenten.
En dies successius anirem parlant
deis que mes es distingeixen.
Tot aleó confirma els auguris del
mes afalagador dsls éxito per a lote,
cls industriais que han 'correspost a
l'esforç dr l'Associació d'Hotelers
Similars de Catalunya, puix ademes
de les ensenyances que per ala sella
associats representa l'actual certamen, no es aventuras assegurar als
expositors que ..bons negocio podran
realitzar durant els dies en que estará. oberta, i mes tenint anunciada
la visita de gran nombre de comerciants i industrial; de la resta de 11
Península i de l'Estrangen•
A niés, com que durant els dies 21;
i 29 de l'actual tindrä lloc al Palau
de la Indústria l'Assemblea de la Federació Hotelera Espanyola, augrnentara en un:dls die .; l'afluència de visitants interessats, encara en major
proporció potser que en els dos dies
que porta oberta aquesta magnifica
Exposició.
Ahir, coman& el programa anuncias, litigue lloc amb gran exit el
concert per la Ban(la Municipal de
Berna.
Tarnhe o isharen aquest certaman
les Escotes Stusses, acompanyades del
COnsol d'aquella mició, els quals deixe
bles, en honor del Comise de 1 Associació triLlaieler's, cantaren algunes
composicions que foren molt aplaudides.
El cònsol de Suissa féu ús de la
parauía, dirigint al senyor ReiräS Una
afectunsissima salutació, felicitant-lo
efusivament gel brillant exit <raquesta primera manifestad,'" (le la indústria hotelera d'Eapanya, Per al qual
esforç tingué paraules de cand entusiasme.
El senyor Regäs, agraint les amables paraules del cònsol de Suissa,
len ressaltar que aquella nació es troha a primera fila en quant a la indtistria hotelera es' refereix, digné
que els hotelers espanyols han de
procurar imitar l'exemple d'aquells industrial; model de l'hotcicria

questra universitaria, donaiit
complident, a la receta reial
ordre Isobre organització deis
Patronials Universitaris, que
dirigirla el director de l'Orqucstra "da Camera", de Barcelonal mestre senyor ,Galvez
Bellidg.
La nova orquestra está integrad R per alumnes de la Universitrbt.
Ambo aquest objecte ha visitat el i rector doctor Dlaz, el
tnestrei,Gälvez, acompanyat del
doctor
i Vila Nadal, conferennt sobre diversos punts 1
cia
ultiman! alguns detalls per a
In so y a constitució.
-

Ahir a la tarda va sortir la
"Stirlmusilt" de Berna
Ahir, a les cinc de la tarda, en tren
especial/, sortiren cap a Cerbere, des
d'on scipairan el viatge cap a Lió i
Berna, fels músics que formen la Banda mal icipal de Berna i els nombrosos tu4stes que els acompanyen. Se'4
tributa un afectuös comal-. A mt:'s
més dcii representants de l'Ajuntament
i ona comissió de la Banda
municisal, neudiren a l'estació nombrosos l suissos residents a ha nostra
ciutat.
Els de la "Stadmusik" vestien Pur
uniforine i Miaus de marear tocaren
cls hiinnes de les dues nacions i la
salutació a Barcelona.
Celrarem que els que fins ara
lean entat els nostres hostes s'en.portin urd MI record de casa nostra.

A la Universitat el doctor
Nadal ha organitzat
•Vila i
una altra orquestra integrada per estudiants
% l irof1t :mi esa plomen', ac_
liStieS que reuní el e.atelrhlic
de cii . neies doctor vila
s'ha or,3-andzat ima or-

en moviments de salutació repetits
>--per batzegades musculars successiamb rapid Sa i acompanyats de moves — consistents en fortes contraeFul! este»
cions del cap, del trove i dels ment-, viments pupillars, estrabisme, pallides I
bres. F.I color dc la cara s'atenua i de la cara, etc. (tic de Salaaml.
Els cquivalents sensitins poden ésqueda banyadst de suor, la Mengua a
ser migranyes, tics dnlorosoa de la
flor de navi e; mossegada pels movicalra, crisis (le dolor de l'espinada.
ments de les mandil-mutes, la boca esEls equivalents rast -motors, concumejant, la respiració esdevé sorollosi,tir en sensacions de calor de la
sa i es produeix sovint l'evactiació
I
cara amb rogar o -sense ella o be criinveluntaria i de materiea. A
sis d'hipotermia.
la ii cesen les convulsious, ti respiEls enu:sadeata viscerals. consistir
ració es • nrrnalitza i l'in faul sendorna Ami' la son s'esvacix tot re- en vóMits, palpitacions, criOis
cls anomenats equivalents epilépgira de pit.
era n -"a'a• ia carnet,v iird del succeit. En dcanertar-se es
tics.
Els equivalente aenaorials, domteixeit de quan ea (luan o he l'inser vertlea O hé allucinacions visuals
El gran atar epiléplic cii l'infant,
les es ;,rdua del cotara vnsmita,
se' its atacs sena mes freqüents o amlitives.
de presentar-se, Im fbi amis els caHicEls equivalents miuldes de l'epiters dels tIc l'adult, si lii ianb rentes
en l'ittfart que en l'adult i consistei- I
cacs epiléptics deis infants enMusa, raro en la itufbuicirr. poden conpartir/dad:ata. Els signes precursors
era (le vcarades tan sois en till canvi
t• 1 en el grup generl (he les concara (tue a mes adqui- siatir en impulsions a l'homicidi, al
llunyans, ccnn ski els tremolors, les
de colnr de
n.ulsious infantas i nts acostumen a
batzegailes muscniars, les sensadons
reie una rigide,a d'cerr-essid, i sense suicidi, al furt, crisis (te iitania fupresentar-se sin6 excepeinnalment amb
riosa, estats (le mal hutr.nr, estado
objeatí“,S, els dolors de cap, etc., manaltri l'infant cau si terra sense senJe s característiquea típiquea de:i ataca
d'exciració sense motin que la justiquen sovint en l'infant, aixi com tam- tus. ncerés (le Ilengeres hatzega6s
de l'adulta
figt1i. de cólera, antoriatistne amhude la r
' ara i .dels braços l'infant esbe pot deitzar de presentar-se rauEl diagnòstic de l'epilepsia no • és
deve
nou tranquil, queda eran en- latori, tonftlaió mental onírica aroh
ni". (me s'anuncia per irritabilitat,
pas dels mes freMient, en mcdic,ria
escanció d'actes aparentment delihedormiscar tina estnna, i es &sacha
Jadian, badalls, soroll; a les orilles,
(ninfants, perquis eis pares no soleo
dats, 'crin/ símil, per ex(• mple, les fuelvertig, ang.nixa, etc. A continuad() coni si res Itagués passat.
eonaultar l'especialista per trastorns
precursors, n sense
propia del; a lles In_ des del domicili dels pares, del coldasittests
Els
sense brean-tanda,
a ells creuencar:aaara
inc
aparici6. l'iníaut que va a sofrir
funtibt epiEmtics sint : la pallidés ile heut, ete.
r•algrat, que tota la profiläxl:. de l'e- un atar, gernega o cr:da, es torna
ia
Ist cara ve
o anca
m excepcionalment Les manifestadas/8 de l' epileps
meim
diagnóstic
ta;ipaia cstä cri fer
infantil són tan diverses, tate pot (lisfixa la seca mirada i can a i en ra'mv és tuis rtir que ea toril;
be
altres
cegarles
C3
(nc del mal: o
se que carita nialalt (lana un quadm
tetan seuse coneixement, ares d'un esrolnr moral, cosa freqüent cc, l'adult:
genatemiteen ets atacs com no epilep- tat de convulsió tónica -- es a dir, l'es s en el% atacs difirna mes ritos i clin i c diferent. Idi ha les formes conde
desaparèixer
espontäniatina, cas
vnIsives, Irs forme: arals espasmes,
amb contraed(' m'ocular continua —
ustemisc impreasinnants i .1, nocturns
les formes atad' feniamens d'inhibieib,
ramt, per a manifestar-se de nou en per tot el ens ädltec els mueles resresemblar-se mis al: i anar
IN-Inca de lb pubertat.
lea formes palattiques. rases d'aampiratori;. i d'agai latee momentaní de
acomnan ••at s amb • rcr i fieeria rinennEl característic (lela atacs epi'ept:cs
!a resalar:ció. Anueata rigidesa dura
t Pela d'orina ; eern Ini d'Ira- ciació "(le • diverses fertnes d'arelestes.
llur cansa interna. Si halar da
Solen presentar-se vis arehlanta
da de latan. una sentina, perit repetan sois ttns setanns, m i g minut tot el
•a rnanifestaci6 de la funciG errebruscament, en plena salid, éssent rar
mis. La dara, que al conteneament tir-se ami, freniiela-ii. cinc, den quael pertorbada, horn clirä que es trae- era pallida, despees pot tornar-se de ranta; l'ahsencia habitual del m'eríol'ararieió. bileituss temps avans,
s:, d'unta epilèpsia genuina o veritable.
enlor tnnrat, cl cap girat a un costal,
eatertors. tnrnant sovint desasees signes que facin preveure l'ataca sigr
tan
pre
• de • constituir l'ame Ulia
nes que cas (le pre.rtitar-se poden
els ults dirigits a dreta o a esquerra (le ¡'atoe l'infant a reprendre els joes
sol; d'un cumples:e de trastorns de n cap atrunt, les parpelles obertes n n nuttfers mterrnmputs 3 com si res consistir en dolos de cap. ancoixa,
de la ;va. abmits, a rrearetaastisme, se.rä allavors una callentalleatlis , les pupilles sillar...des 1 sense tragues estlevin eoil. rl gran atoe
reaccinnar a les excitacionet, la restic oil deleitar. deis set als quinze ció (l'un geste, sentare ii mateix. Prosma sin-latos/s.:alca i dependent de lea
s;aas orgänNues del cercen o be reoiraCió (pie s'ar i ri en comenear, re- •
i el petit mal ,711 . Anche el gres ntriciaci;, insistent (l'una partmla (letrrminada, PIe vezadrs l'infant, avana
sleatit ttlhunt paràlisi cerebral (epilepceteix, dels (ataire al; doro, Novs.
tires ara arcclerada i aense
el
a'a reside».
(tia, anmlt expirlteiA surT;;;,;eil, ;
Els ea/ni-aten . , cnilèsitjes omita' ¿sf rc nerdre cl conrixenamt, té tetona de
er motors. ceniftl,tc, s'asas:plomes,
arda 101 fa irreettlar. A affu,1 Hiner
li ra r-se a L; firni15 de la gfra rra7e o
veritalde en!, diat;nd'aura persona.
acriguril!: i
periodo ...Pruebe +manis demore; en al el aran atoe epileptic (eni9ro
En les formes convoillves de l'eniEls equivalents motora conatsteixen
-asa mujer), el petit atac (petit mal) heu perhele ansb convulsione clemigues

de
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L'EPILEPSIA INFANTIL

LES SARDANES

Es Ilegircn tambe les més cabdals
poesies del poeta reusenc i totes ioren
calmosament aplaudides.
Pele Cavaller va Regir un notable
estudi de la pzrsonalitat d'En Folgue•.
ra, que, digné, és un motiu
per a la cintas de, Reus.
En sonar el nom del poeta Martí i
Felguera és impossible no remurnbrar el malaguanyat 'poeta Bartrina,
ja que eren, no sols amics de la infancia, sitió sempre companys
•
coltiident.S.
1:1 (lector Trias va . Ilegir unf carta del president de l'Associadó d'exalumnc3 de l'Institut de segCna
/vana, adherint-se a lacte. en non
de l'Associació. Despees 1 1 oirtnh una
poma d'oi-, tot pregant-li que segueixi escrivint i produint la continuació
de les tan notables obres que estem

Fou avisat el jutjat
que començà tes d..iiig&t,
Lor. El cadàver fou n

celebrant ara.

Seguidament, una colla de nemss
oferí al poeta un pernell de flors. El
poeta Martí- i Matrera, cona g respos.
tu, le; ha besadas emocionant.
Eis asilats de la Casa dc Caritat
feren ofrena d'un artistic trelsall en
sellen de fusta, i seguidarnent recitaren unes poesies a honor del Poda tla
Reus, , En Martí ho agraí amb afeetuoscs paraules
Acaba seele amb un parlament
Huanga de l'alcalde
L'acte constituí una maúlfestació
d'harnenatge.
a..-arig.

Pe/ monument
a Juli Garreta
Els compositors de cardanes
vénen donant proves de la mí:s
alta excniplatitat en:labora:A
d'una manera decidida i entusias'A a l'obra d'erigir el moollneent a Juli Garreta a la sera
ciutat nadiva de Sant Feliu de

La4 Joventut Sardanística Calee dissabte propvincnt. a
ha cbrarä
les si de la tarda, al local del Casino O.atellenr. una audició de sardaneal a canee (le La Principal cic
La
a!al.
A .s deu de la nit, al local de
l'Orferjíi Catellenc. cnoce.et de surdarles , per la mateixa cobla, i conferénda pel senyor Rosend Seria i
Pagès sobre el tema: "La sardana i
altresi balls populars".
.......1.•n•nn•••n••nnn

l'hontenatge a
EM Martí i Folguera
' I
1.''4rtbre >rosa ,: fi ii.1 cn..1.7ar. a Retas
i rrenatge al parts- Martí Folguera. ,
Al imati tingué lloc una manifestad..., ele eixi de les Cases Consiste,'taloI i anä fins al Raval de Jesím.
A la casa número 3 d'aquest caree,
t')! e -Macada una Nasa de marhre
amb la data del natalici del ni,stre
En Cai Saber.
AlI vespre se cCebril al Tratre Bartrina una vetllada d'homenalge ai
poeta, organitzarla pel Centre de Lecfilm

El teatre estava ple dt gom a gom
Pridi el poeta i als seus costats
hi Inicia el 'rector de l'esglatsia de la
Sanoa. en representació ele l'arquehi,
be ; él senyor president del Centre de
Lecniara, i representadoras (le lotes
les tratitats callarais.
Jekep Banús, cut nom i representad(' ',de la comissió d'Immenatge, va
fer•tin bell elogi d'En Martí i Folguera. Pondera la seca obra lileraria i li
ret,-;çun fervorús parlarac'nt nI'homenatge i consideracíd.
ET secretari Ilegi rn•Ate,, i valuoes
adlusions de tot Catalunya.
npsi.i infantil, els moviments no
acostumen ésser generalitzats, sinó
apatiMeer preferentment en un grup
muscular del cos. Les convulsiona tusniques solen predominar i Sovint mar,(meta lea deníques. El: muscles dels
ulls bn els mes snvint interessats;
de 'vessades sola s'observa Movintents
d'ed il:ir i sanear de les phi-penes, que
¡mas en desapercebuts per a l'infant
ntati•ix; en altres oca s i, ins és una des- •
vlatr .3 lateral. deis mil!:',o in7 topetee
de blenta amb trismns, o un treniolor miel maxilar inferior o mas-Mienta
del; braços o bé interes s ar els /7:M eles respira+ cri, -- e, ».-vnid mi s diles
inte;enes — i 'afectar cli rup,est (farree
ras els musel es itil tbras, el diatragtna.i els muscles de la glotis, del larix
(PO:" atnea de la glotis. _espastne laritri ) i consi:tir l'amé s en t 'na inspir rió wsrollosa, xinlans. Agusana
dar rüra f'rnea pot nresentar-se durau" el somni de l'infant.
F41 nomenat tic (le Salstam censist ei xiEilen riccessos entivulsitr% " de salutarió, qt.” poden presentar grano diversna j les batzegades redel interessar
els (tules anterinrs del crll (tic (l'inelim.ció o d'a3aentirent) o he estenArel, tds mueles (lel trone i dels braeosl (ti' de reverencia) n he atenyer
els 1nuocles rotatoris del can (tic de
den _.garló). Acuesta mnv i ment, es bn
ved series de eine den i nmes encara,
Aqi,esta forma x'ri !ien,ia i' -c ferents•
me i • en el; rana mes pdit 9, l n . excvnrinnll (losares de quatre arce, 1
ärlli'lle soldni el l'ir va acompancat
(I'vn retaa il en el n'atl a s, en el camina a n de feblesa M'el/cenia!,
tea formes ami, espi . :mes rdn en
l'infant potser mes freeüents encara
q ue les formes convulsives. L'espasmo not ésser loellitzat o per contra
ce ;ara i itzat, nuedant el nen ri gid uns
% . 1niis i sena. ararmi lver cap convul , ama,: runa,at , dpaant 1 ., re -,s. re
sta .noll
el9 milis heim i hrrts. imor•óbiha ermhla
fluir Itti t'i 2 in llee llom• s . re r,,,,..
pa tele iitteressar els musdes reuma-

Primer fou Ignasi Gironella,
el fervent admirador del compositor guixolenc, qui cedí hola
l'edició per a piano de la Sa rdana "Atta', Garr e ta!" a pro:it.
del mortumeurt Av ni Sdril rik E
coneguts compositors Josep I
Serra i Ricard Lamote, que ce_ .
del:sea les edicions de les seres
sardanes per a cobles "El rneta
gra tic sorra" i "Sant Telm"
ara idntica
Aquestes sardanas, que ja
han estat sol . licitades per moltes cobles a la Coniissió, seran
trameses a totes les existents
Catalun-ya, i no cal dubtar
que no solo sentran 'grat
posseir-les, sim5 q'te
e7ecutar-les profwarnent per s:
contribuir més
encara a la noble fin:Tlat (ro
os proposen llurs atitty -'3.

A la Ronda de Sant Antoni un jo y o és nlort per un
tramvia
Ahir al inatl, a les nou. va ocó-rar
una sensible desgracia a la Porda
le Sant Antorn, davant nel caree;
l e Valldonzella,
qtic
molt els nombrosoa
presenciaren.
A I' esmentada eciurein. el jeve
setze anys Miguel _Tua:1% , va cunar
cn direcla via, sensa adonar-se
ció contrària en paaseva un altrc
de la tina 29, el connuctor del (mal
no va ésser a termas a frenar i enganxä el pobre jove.
''t
Recollit per alguns trasrns-,rsst
portas de seguida al dis,,,e,s,ri
Sepúlveda: malacradaraeut alli na
;metieren lee' altra cosa que certificarne la mort.
Inris, immobilitzant-se allavor; el
rax i presentar-re una crisi da sa
Això sol obsercar-ats mjse ;-• a 171 nit i simular un fals cría, •1
, l ual es diferencia per la arca carta
¿tirada.
En les instiles ami, ....a:tniens
el mes freqir ritnC la s'anda
caiguda de l'infant, cl •ed tot roe
r, .
torna a aixecar-sc; n„ ,27,
vintegen i lien por -a. n
en una fiu • 7,, at
ra.r.les, Si rhifant es trola% an
de la n'are, aquesta nota ,;;,.
cos d'ell entra en reseluei:n .
s'inclina cretas:1rd n a un c;e;at,
ctira esdelé pillida, babe+a, ele l-ie,(05 Ii pengen i el nen n i,re n re ,11 a
excitacions: hom diría va a morir, per?) l'esglai dura mis sepan,. solament. Altres reno no caucn, sin,3
ene tan sets deixen arar el gur tenien a les mans i són acusats de laalbs.
sopits.
En les 1rtme9 prienioue: Pu Crin
ennsisteix unes vegades tan s•‘is en la
perdna mcnientania (lel come, ,
altres,•en un esbelaintent subís i de
curta s!urada, o en fenesmen, d'automatisme. en die paraules dr a g radables o men s e Sentit, co pesar-se y cantar, i d'altres, encara, en feaennenm
d'automatisme ambulatori, frenes. et:
e Zdera, o be en crisis ele terror fueturn.
Les canes que simas fet intervenir
en nep ,l ansia sem divers as :
l'hedirecta n
tia
trimsformieíó, rhareecia
rencia
imufeeciosa. l'herencia alcebblnaa
enneu7,iiidta.t, la sífilis bia:c n 5:1,.-,s.
rata.'holisme de la dona om,
l'infant, el raquitisme, etc.
•
Respecte a l'evoluciO (k
poden distingir-se tes forme< t,
aioh iotervals dertlne.cats.. ei
la gral. desvía; d'ataes nue ri ,^-gentarmi en els; nrímers ama/ de l'i••fans, emtriv un ternos q ue no,
p:"..,
• tar - se
•reixen ilisvors repitepsia ' gui s forma

01.

LA fri:fiSiC4

-

ORFEO ATLAS-I I
I4'esfore que re:
tronar set obres ,•
de fusta major, erl 4
aquest Orfeó d'inte
seva tasca.
Dedica actualtner.t
vitats a preparar un
extraordinari que se
el dia O de novena:re
de la Mónica Catalauti
sita ge germanor que
l'Orfeó Català,
feobs' de Catnluta,
P•roettrarern lana . e
tres lectors al enr:,;,,l

ta nova manifestadd de
- (Infra!' Allaraida, que
rertniln mera . Pile:traina
; n ,-• e (::iTr!r,r, En N'ora:
PLe.DITADA
.1.q •deald nil tis,(Lä
ltuta, a • atciai da. Li la
,la cóiscea a a V.assat
altisiea de Stelle scmtib

recantissim reeitat
ocios .tt li ltrrr".•
, la

e

ea nt taita Piad
enlia:ea mateii d, .fird w.ta
niaia .‘lexandre tu lisrfta,

Els socis in:quena .
cid esperen frisasas
ef.neert. que pr andrá e
brillanter, tant
deis arft : lee al cual s
fiat, cona per 'in -'1'
pr'a2TrtIna.
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sorprenen a molts desprevinguts
de roba interior d'abric, i en conseqüència sorgeixen els forts i
inevitables refredats, sempre periliosos i molestos, preveniu-vos-en
a temps i feu ben aviat una visita a la CASA VILARDELL En
qualsevol dels seus sis establiments trobareu, a preus baratissims, el més selecte en Sueters. Pullovers. Jerseis, Abriguets i tota classe de generes de punt de
Senyora, Senyor i Nen

po

PC

e

G

1'

to

la
E
es

t!

1

Aquí dollem una demostració dels nostres prens barats, que
niel' pot igualar si, com llosaltres, respecta la qualitat

te-Ant

opigi

hee

de

1
llana,
de
nen,
di- 4
SUETERS de senyora, pura llana,' c)(50
buixos de moda i jaspiats,
colora llisos, gran resultat,
a ptes.
a ptes.
PULLOVERS de

de nen, llana i seda,
,00IGRANOTES
colors d'acpreciosos dibuixos
tualitat,

de senyor, de
seda, dibuixos de gran novetat,

ii50 PULLOVERS

a ptes.

150

á ptes.
1.11•nn•n•nnn••nDeM01•111.41.130•Mle •••nn..

IIRESSLERS de cotó jumel, de nen, Of85 CULATROS de nena, apelfats, clas- 10.5 MAILLOTS de cotó jume], de nen,

se extra, de molt abric, la talla 1.',
a ptes.

punt anglès, gran resultat, talla
a ptes.

puntanglès,
ans,
lla 1.,

gran

resultat, la taa ptes.

•n••nnn•n•0«.1.••n•n•n 0n1•4171.41.111 ••n••nn00n0

BUFANDES de cotó classe bona,
en blanc i colora,
a ptee.

EI:111
ecu;

idgg

ni85

SAMARRETES rus apelfat, de se- 3‘
nyor, en blanc xeviot classe extra,
a ptes.
la talla 32,

00 TORERES
de senyora, de .franella
extra, de molt abric, la talla, 34,
a ptes.

1'4°
3

BRESSIERS de nen, apelfats, clas-

se extra, de molt abric, la talla 1.',
a ptes.

9.5 GUANTS de senyora, apelfats, de 490
molt abric, en tots colora i números,
aptes.
M••nn•••n•••••••••••••n•

GUANTS de nen, apelfats, de gran
abric, en tots els colora i mides,
a ptas.
MITGES de senyora, canalé fanta-

eia, de gran abric, en tots colors,
a ptes.

25 CULOTS de senyora, en franella d5 BUFANDES panyet fi, dibuixos i
colors de gran moda,
extra, de gran abric, la talla 34, j
a ptes.
a ptes.
de senyor, rp59 PULLOVERS de senyora, teixit
4‘40 SUETER-CAÇADORA,
canalé,
angleses,
de llana, assortit de colors,
a ptes. 1

SUETERS sense coll, de senyor, de 75

llana, mescles fosques,

a ptes.0
ii65 MITGES de llana, de nena, punt an-

mescles

a ptes.

glès, en blanc i colors, classe extra,
la talla Ob,
a ptes.

1/..............••n•••n•n211»••n••n••••••n••n

t

SUETERS de llana, de senyora, di-24‘75 SUETERS de llana, de senyora, g‘65 SUETERS de senyora, amb coll, de 14 ‘50 PULLOVERS de nen, teixit canale, quadrets de seda, assortit en
llana i seda, finissims dibuixos de
amb coll, colora novetat,
buixos d'alta novetat colors finisgran
moda,
colors, la talla 3.,
.
a
ptes.
U
a
ptes.
a ptes.
a
ptes.
sims, yoravius de seda,

73uvi

Esperem

ge:`.2-”IN
Pg9$1P4
t2211ii 1

nics concessionaris per a tot Espanya de les insuperables rriitges

nnmr !

lin

141111

3 11

111_1 rtn

1103[11iall jö

d

i 5

5‘30

tenir el gust de rebre la vostra visita
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P h.NINSULK,
Astúries, el treball a les mines ha parat completrrwnt. Els obrers s'han acabat de decidir per la vaga a caus 4 d'haver tr,tat rebaixat el trebaii a preu fet.

LA PUBLICITAT
'Els obrers han repartit per
la conca minera un manifest
exposant la gravetat del conNicle i el frnens de les gestions
d'arranjament. Acaba exhortant
els obrera a qua Iluitin amb S1.5renitat, sensateia i disciplina,
apartant-se de propagandea
comunisles.
e
ii re
d FC•
Interroga t e mnst
Ment sobre la vaga hullera,

*Mal marcat snterlorment i
l'armador no 11 atorgui, els interessats que no vulguin que el
seu dret decaigui hauran
l' Osar la negativa, dins deis
vuit dies següents, a 'coneixentent de l'autoritat local de
Marina, les quals, despres de
cerciorades dels oportuna antecedente en el cas que Jutgin
fonamentada aquella,. Taquenran els armadora perquè atorguin la !licencia, imposant - los,
si no sein atesos, una penyora,
la quantia de la qual, procediments per a l'enceló i aplicacid que ha de donar-se, es determinarla en una disposició
especial, que es dictart breu-

treball inicua els diferents aectors de
la Medicina espanyola, que van a
donar prova del seu valer.
escoltà el doctor
L'ovació

‚le l'AI'airtic sense amarar per accident o ir,rtria a les illes Noronha
o de Sao Paulo, proesa encara no
realitzada per cap aviador-Fibra.
EL RAID DE COSTES / LE

Recasens fou indescriptible.
S'aixeca a parlar, darrerament, el
BRIX TINDRA CARACTER
ministre d'Instrucció pública, el qual
OFICIAL
saluda, en nom del Govern, als jorParís, /8. - El dia "L'Intransinadistes, i diu que se sent orgullós
geant" diu que es donan carlea
de la nostra classc médica, que aemtcr oficial al raid efectuat pels aviapre sap conservar la mes gran ab. dors Costes i Le Brix, raid que
ncgaciú d'espera.
ha estat fins ara una empresa esFinalmcnt, declara obertes les
trierament de caracter privat.-FaJornades Mediques de Madrid.
Acabada la sessió inaugural, als bra.
EL PROMEDI D'ALTITUD DEL
periodistes i invitats cls fou servit
VOL SENEGAL - BRASIL
un lonx a la sala de juntes de la
Facultar.
Rio de Janeiro, 18. - El promea'i
Els delegats han passat a les d'altura a que arribaren els aviadors,
galeries de he Facultat, on
franceses en la, seva travessia Atri
estat niaugurada l'exposició de
10.000 peus -Fa--caAméri,esd

canvi, i es parla molt als , rotllos
pliearent les causes d'aquesta
freqüentats per politics i pericdis‘e,..
en att manifest.
manifestat que el Govern ha fet
No ventilem un afer d'amor
-Que farà l'Asserfiblea? - es p:etot el que ha pogut per a eviganten urraca i adversaris del t.- propi, sitió .queleom Inés tra p atar-la. Encara que l'ocorregut
necia Quines atentatges rapar/acendental; ventilen/ la quantia
e edolorOs, ha estat inevitable.
ra?
del salar de' milers d'obrers
Es
precis que tots es pereatin
Es • indubtabic que el Gossen val que viuen malament. que- no
del sacrifici, posant a lo amb
derar-li un earacter nutreadamem admengen; hi ha femilies que
els diversos paises que han
znirastraeu; pera els cormattansres
amb pron. feines lasten la caro;
adoptat mesures ttnälogues.
pretcreixen ocupar-se del que te caa aqueat pas, d'aquí a uns Fin sara Espanya era una exment prèvia proposta de la
ràcter política No san les comissions quants anys 1;1 meilnt dala
Caixa Central del Credit Macepció, per?) el Govern es veu
productes médies i de cirurgia, bra,
de Producció i Coincre, i 1,es d'Obres •obrers seran luberculosoos.
rftim,
empès a adoptar rtesolueilans
orga•nitzada amb motiu de les
ELS AVIADORS AJORNEN
públiques, poso par .cxemplc, les que qual . cosa es un %%crin enorme
'•
eqnitatives.
LES JORNADES MEDIQUES
avui el fiscal ha qualificat els fets preocupen pis comentar-H./es. E/ tema per a fa provinCia.jornades. San molles les cases
LA SORTIDA
L'Ealal
hai
fel
aaemicidi i ha clentanat la pena de - preferent d.:a:mesh són, cota era d'esel
!l
e
ha
P
Oque
han
fet
notables
installaRio de Janeiro, 18. - Els aviadora
Madrid, r8.-Aquest rnatí, a l'amLa disminució del preufet
facililant els transports, fiteatre
gut
d'arrest MajOL i atta
cls relitk, Os que •i,e7tz,v;-eli
atolla
i
eta
metges
particulars
Costes i Lt Brite han decidit ajornar
gran de la Facultar tic Menomes suposa una economin de
No cal dir mie més tard o més
%ció de 5.000a pessetes.
a les carninaiens da LIcis paliliques i
autora de productes específica la sentida cap a Buenos Aires ami%
dienta, s'ha celebrat lacte d'inaugu75 eentims per lona, i en el
es percataran de la rar-se les Jornales!
nviat
tots
que
dut
mostres
a
l'exMèdiques
l'objecte de poder assistir personaler'!!.111,11cldt..
Jornal deis pleadors, de 12 a
CE2.:DITS PENDENTS
p eressitat de les resolucions
No obstant. eran ja s'ha anunelat
Madrid, per a les quals han vingitt posicid.
ment als funerals dels tres aviadora
15 pessetes menstials.
DIARIS QUE ES REBEN
dictadas.
72-ai PRIMERO TREBALLS DE oticment, la trsca crarpestes cernísclebritats mediques estrangeres
Entre totes les installacions brasilers que moriren en un accident
Segons els P1111'0119. Palie.El;
tenues
de
crisi
obrera
. L'ASSEMBLEA
siaeS es una tasca que s'artirà fent
Ha presidit la sessió inaugural el es'n destaca una artasticament d'aviació quan en:meran el vol forment de jornada minora el
s
A u ildnerlarle.s n en un l " fllin ' ministre d'Instrucció pablíca, el qual disposada de la Fabrica Nacio- mara part de la flota d'aviadors que
18.
Aquesta tarda no- hns.searent. que no COnle!1511',.3 a frac- preti 41,1 Catbd, de dues m; ssede
sis
tneSOS
Espanyu
neeessiatacar lies ajas d'uns mimas meses.
nal d'Armes de .1.'ta1edo, que doné la benvinguda als intrepids
0, t 9 0 40 11S nosaltres,
tes e 2'0,
cortinaat la scva tasco • la
ja sena d ' eta el Professor
tar3 50.000 treballadors por a tenia
A jut;ar per mata, tardara caneara' 1/o passa d'I'5n. La diferbnela
aectoraRecasens,
(lega de la Fa- presenta nombras material ni- aviador; irancesos.-Fabra.
obres ptiblicotea. ferrocarrils,
onaana erre ha passat a (lea- bastra r l'Assumblea a adquirir la ti:
cultat i president de les Jo‘natles,
quelat de cirurgia.
LA LEG/6 D'HONOR
de l'examen dels crèdits pen- sanomia rae habitualment presentara ' entre el carbó rin glbs i el nos-. earreferes, pantans i canal§.
,El dottor Coca, secretad del CoSeguidament els delegats esIre. per tonn, sSs de 10 pescoParís, 18. - Sara signat un deScerstrament
Ilavors
hi
halita
e pagament per l'Estar.
el Conare3.
mite organitzador d'aquestes re- trangers i de provfneies, acom- cret iscendint a oficial de la Lega;
tes, rosoidrh, enenim
mallen de bracos.
• abre d'expedients que han esCONSELL DE :MINISTRES
unions. ha comeneat lacte prinurtpasarais pela individua del Cogne es raillorl la torta en . 1'30
d'Honor a l'aviador Costes.-Fabra
• "lesos a estudi de la Secció,
ELS oBRans DEL SINDICAT
afearía, ra.-.1 les net i deu mimas
ast un discurs, en el qual ha fet
ntad organitzador, s'han tras- - Paris, 18. - El senyor Leypcaaelas?
a 326 i escalen cls rage - ments ha arribat a la Presidencia el cap del
CATOLIC
ENTREN
AL
TREhisteria
de
l'origen
d'aquesaes
TorIladat al atusen del Prado. on
'El 5r:inri • refnim drls /vienha insdes da la petita suma de itkir Gra,ra per a celebrar Consta.
BALL
nades, que per no tenir el caraster han nonata Ins al migdia recor- goles, ministre de Marina,
e-mg , pito rl nvçs elecric en el quadro de coneurs per
fins la fabaloar de 15 milions
n
insptla
i
Co
td;
e
n
ea
r
rlr
Laarnranyava el ministre de le
a
res
aolh
murnife
ä
t
ei
n
.
ennot
c
l
in
IsIianndiecanttractaal
rent detinguda.ment les sales.
va!. 1 s ele' 9'75 ressetes, pertn elsOovill.eto,
a la Creo d'oficial de la Legió d'Ho's'amen els heraus del senyoc
ele venia una mica frenen diles nessetes rnAs arnh
obrero
Les Jornades Mèdiques no nor el linera de navi/i Le Brix, qua
rctardat peraue havia anat a visi•ar
certant
les
condicions
d'augment
de
les
sevest
asqueo.
Elles
permeten,
lencan
el
carteler
d'altres
connrimec - i n//4% el m'ente,. 1 amb
en companyia de Costes, ha alceelb lerac. els crèdits afecten a cl min. de 11.:1:Cl;'?;:f. f:1:C hada
tant als _metges generals corn als gressos que divideixen la seva
tat re l, olva itr.nnsada trelmilen jornada i rebalsa del preu fet.
tust la travessia de l'Atlintic Sud
ministeris i alguns daten de tingut un accidera d'autairabil, en el
A tota la conca minera hi ha Iran- metges rurals que acuden, orientar_
tasca en secciona i ;Hura tre- en an sol vol.-Fabra.
;ina hora mds amb el mateix
,,ana data de la guerra 'caria qua( hacia parran dues caras i tenia
se en els progrcssos i en cas me- balls en ponències. Com que no
,quillitat.
3arrnl.
LES TRAVESSIES A PETITES
.sta d'un expedient en el qual
gencr.4!.
Aquesta tarda es reuneixen el 'no_ todea mes recents i nous de la me- es va a deduir d'aquesta AsTaa l or ea ra g eneral: onedaETAPES
ma una fianea que as va di.
Ja resaca:a. ..a el3 ralalOres.
vernador, els patrona i els obrers dicina internacional, ja que a elles
semblea cap sonrInsió enearniran, rt. 1 , 1 ,110. els 0b77, ,, no.
'Lisboa, 18. - L'hidroavió alePer a subministrar queviures
En entrar. ei dl Ita dit que
er-ssnris roe a les obres do per acure de cercar una Lín. :nula venen a prestar cl seu valuosíssim nada . a traçar normes, sind que
many "D 12..o" que ha sortit de
aoncurs emincnts professors d'altres
portara assurnate3 rar si creta varo- .con s ervarió de galeries 1 das- d'arranjament.
'eres
es traciu solament de la divul- Vigo
aquest niatí, a un quart de
vats passarien a l'Assemblea, i el de
u a. tres d'un centenar els exgu!`ts.
EL TREBALL EN LA MARINA paisos. Acaba dient que en portar gació i intercanvi d'ensenyanset, ha amarat a Lisboa, fent
a cap la realització d'aquestes Jor-, en eis quals hato reclama el ramera ha ea:sur:rasar bastes altaresees eientífiques, la labor es diEl te t ecrama ene el 'ministre
MERCANT
magnífic.
nades, el Comite organitzador
"
at de dictes per a n11,,,:Or4 siana respecte a la vaga d'Astarics,
de 13 (1.,vernarid tramet ni
videix en nombroses conferan- vol amb un tempsMera,
Madrid, 18, - La "Gaceta
pilot; Boca,
Els aainclors,
aun es slesanastila amb rearnalítat.
ha fet sentint fons, perque pensava eles i vegsart sobre distins te, realitzatles per engatares,
goverl?ador d'Ov ! rdo. diu nivia
puh/icat
observador, i Rhode, mecinic,
eaesVan C17:71111: algaras obreas i
fins bobee.
"Para que ¡a "pi relut n I
rnes de + carteter madfc i que
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-

I roForgnoll,
_ ' ,. (1!
-•.' Vici o ! ( -.22tal1 ha
- 12011 , mo l :- per a

na exposii i.'. de

que
'act iv amen' en la
la cat222rtera
' 11 a la 121..1 ja de t.a
t ‚ i/ de Pa lato

aroli molla

"•

Sar'7111 eo :Tolero
Giroua a I.rs
a 12:

.....9.9. n••n999dind.419.9119m".n

1'.

I"'

r . H11 .• 11 .

lo

Cara i

una exposiiiid
o

tirtdrä 11.2c per

los

'arquitecte municipal
2: ;212 ,2feel per a'
'22'1 111. 2o t un,: ch.:Se
' .• I

S. F.

PROGRAMES PER A AVUI
Campanailes horitries de la
Catedral. Servei meteorolägic de la
Diputació provincial de Barcelona.
Estat del temps a Europa i a Espanya. PrevisiO lcl temps al NE. d'Espanya al mar i a les rutes aeries.
if3o: Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors.
'7'402 El Quintet Rñdln interpretará: "frote Diantants", (Obertura),
Auher "Danza de Liltelulas", (selec•
ci jd. Lehar u "lionnza", Mansa americanal, Alheniz; "El carro de la ,alegris", (rowiallat. Cambia-Corral.
l'estad&
t8 . 30: Tancament
Classe seunanal del curs de
gramàtica castellana a cärrec (le la
nomcnada Acadérnia Cots, pel professor s enyor Santana.
al !on: Campanades horaries de la
Catedral. Servei meteorol,',gie de la
1)irutació de Barcelona Est .at del
temps a F.uropa i a Espanya Previsi6
de] temps al NF d'Espanya, a la mar
i a les rutes aúne'.
valors i rnoal'o5: Cotitzaci• tus
nerle3. Darreres noticie:.
:21'1n a El Onintet Räd,„io interpretarä a "Ia-s joies de la vie", (vals).
1. S t ra tt ,.., ..0. 2 2 2 ito boca". (polka),
Waldtenfel: "lt . 'iana in Algerie",
(obertura), Bos,,ini.
Tancament de mercal:.
2210: La tio'e Marina lastra i el
bariton Antoni Balacuer interpretaran: "El pauto (le rosas". (duna
Chapi "El asombro de Damasco",
dun). (Lima.
22'20: El ()Mute' Radio interpre•
tara: "Bolero". T. Bretón; "Bercense". Grie g : "Rondalla aragonesa",
E. Granados: "Minutito", Pariere-

C., ostia
• 1 11P,I ;•-ecei."( all;(ho:).
de
e.,nfur.-,
otidt I . 1

- !
iz•

molt

la nit.

.

El temas

estat

a l'Esr.ila
Arls.

L'ATRACCIO

DE

FO-

RASTERS
En iv darrera sessió celebrada per
la Junta Directiva de la Sccietat
(l'Atraed.; (le Forasters d'aquesta
sota la presidencia (l'En Marian
foren acceptats com a sneis
En Joaquim I forta. impressor.
questa capital; En Jo.ep Naves, funcionad de la Companyia de Tr•amvies
Anglo-Argentina, de Buenos Aires, i
l'Ajuntament d'Igualada. el primer en
coneepte de numerari, i els dos darrers en el de cooperadors.
Fea nomenada per a ostentar la
delegacin (le ra Societat a Sant Curar (lel Valles a la Societat
rica per a rEmbelliment d'aquella poblad&
Tamhé s'acordä nomenar a Mi g
- Frank C. Clarke delegItt de l'en--re:
titai a Darlingten.
Per la secretaria general es e,‘sitt
coman, del material preparat per ella
per a la sera nrcaentaci6
sici4 (le la Indústria Hotelera i de
l'Alimentaci6; de la tratnesa de setenta fascic'es a altres tants menda-ex
del Contite Internacion:d OEtr2.2
prop del qual ve gcstinnant la Societat. d'acord anilt el Cttnuitè Nacional
F.spanyol corresponent. la nuE'cació
de la ()ostra ciutat con' a seu de celebrad(' de la p rZ,xinit Olimpiada: de
la tramesa, altai mateix, als Viatges
Marsans. de 230 exemplars del fascic l e de l'ediciO alemanva anth destinacití fila ntofessors de la Banda
niciptI (le Berna 1 turi.tes tate els
:trompa/1)in; d'abre s trame:es de material de ttrona n ,m(11 a l'acè nda (le
Romea.
viat g es ".1 11 2n
o
altres diferente entitat: del Na
Continent,
mat ., xa oficio . , info-el't a la

res relacicniades arnh les carreteres
confiades al seu comes i interessar tambC de (fui correspongui
la correcchi de determinlades aticiincies que s'observaren en el servei
de desembarcament de viatgers arriha l s eth un dels darrers vapors (le la
linia de Genova.
Per ñlliiit es dorlä .compte d'una
comunicació reltuda del delegat de la
Societat a La Paz (Bolivia) trametent la lista deis espanyols residente
en aquella capital, als efectes del
eens general de compatricis !meres
domiciliats a l'estranger que la So-'
cietat te en iormació.

Jnoti %e not
gnbre l'etat de les obres del, ferias

especiPIS corre.nonents a les forrotetes de la noslr'a reci6, d'amee l l on es
troben les que es cenen realitzant a
1,1 carretera de Tocsa a Sant Feliu
vio Guixols, 1 de le; gestione p •-• Micados pron del secretar; de la Tunta
amb (h.
d'Cla r e, (lel Port en
(122 la no.tra
ferent: s erveis
rada, (n'Iteres per rl turisme.
El vocal .emor Rax . s d(diä comnle,,
previ informe oblinget ( t2 l regidor
reoresentant dins (le la :llana EA,.
Jarter. de l'aeor(I n la
Llitis
cii d'Eix'amnla d'anue s t Aluntament
(lel tenias
ordenain la realit52u
rasan.- cn
(ei g de hile, i
el tres del carrer de Näpols. e-tre
wsky.
el de Pallar: la carretera de Ras,
22'45: La /MI, Marina Lastra i el
al: e t'ectes de la ime l antac 2 (1 del .erhariton Atinad Balaguer interpretavei de tranivie, tu a q uell taos, re
Valverxle((1110).
ran Saliere ca. ,7A",
manifest ;mere, la
onal assumpte
F. t elle2. : "El Pajar °azul". (duo),
Societat.
•,21.2.,.
Entre abres, eic prengueren el, se,•
••• • • de l'estaciil
".
gücirts acorils: Brindar a l'agencia
ATALANA
"Allen T. nur.", ile 14, ea, re, el: cerNIcteorolbgic de vei: de lo Societat per •.( faeilitat del:
21 ',ro
Cataluma. PronGstic vl temps. Coturi.tes (l'atinen Pdii que e. dirigeisen
titzaciú de la liorsa de Barcelona.
a Espanta: felicitar a la casa Eco',
Sants del dia. Crònica d'art, esports g ura, de Berlin, per la redacciO de la
7

7 "

i modes.
Arte (le eoneert: "Cadetes" (mermo, orunestra; "I - a flauta encantada"

pósuCtiit>

•ELS ESPECTACLES

117171757/5"

ELS MOSSOS D'ESQUADRA

NOVETATS

Gran compenyle oatalane.
Dir•cc10: J. MONTERO. Primer*
metano: JIMEIFINA TAPIES. Primer
soto,: RAMON mARTORI
arin, a lee etflta, preit popular.
2 ,ut.

Un estudiant de Vich
LES NOIES ENAMORADAS
mi, a ig., io Jot'L.Lt Jonbi 1A
LA PECADORA
1.11/('
neme, dijous, d
ta tarda.

CINEMA
CAPITOL
BON GUST
LE8 FAMILIES
PREFERIT
DE

PER

ORQUESTRINA SU«

Avui, dunecres. La magnificencia (tels inxits! LA RUE DE
LA PAIX, sentimental comedia d'ad i bellesit, genial interpretaciú d'AndrA Lafayette i Leon Malhot: Beseu- me de
guldal, extptisida creació de Dolly °rey i Andreu Roane: La
Aviat, (estrena de ESTUsinyora Dinamita, ilion, eälTliett.
DIANTS I MODISTETES, adaptad() de la novella de costuras
populais it'AMont Ca 2, 2 2 ro, pels nostres artistes Elisa Ruiz RoTeltfon A. 38
mero. i Joan de Orduña.

r

SERVEIS PRESTATS El, MES
PASSAT
Et% Mossos d'Esquadra, durant el
proppassat mes de setembre, efectuaren el, segnenni serveis:
Per agressiG i ferides, 12: per escOndel a I , via pública, 4 2. per infringir la Ilei de caca, 22: autors
d'inceinli, 3; fugits (le la llar paterna. 4; per atropen i lesions, 6: per
furl . 32 : per infringir el reglament
dc policia (le careetere5, III; reciamats judieialment, 6; per cometre actes immorals, i; pressum p tes autors
de rolhtori. 2: per infringir les ordepances FrittniCipal5, i i u per danys a
per infringir la llei
la propietat,
de pesca, 2: per haralla, 5: per robatori. in; per pastoreig abusim
per amenaces (le mort. 3: per rapte
jnve. 1; per c n tmplice de rapte, I; per conprar objecte ripats, 2:
pe - r c(tnipra c veb,,, e s ¡ralea pr,cedenera, 3. Total. api.

ELS DE L'HOSPIT.\LET
DEL LLr BREGAT
I.es (orces d'amiest lloc, en tenir
noticia del, freqüents robatoris d'avirant que es venien efectuant en
en tcrme, van practicar diligències que donaren per resultat la detencit; deis individus Ramo?' l'Abregues Solé, (a) "Jcperut", dc 38 anye,
setter, natural (le Valls, professional
del robatori: Per, Edo (,imen°, de
s, natural de Fansalia ICasteI12; do la Plana). vigilant nocturn (le
la barriada de Marina. d'iinTitalet:
-3liquel Feria; Sidatne118 3. dc an altos.
naleal (le Rindeeol s . i Antimia Aparicio Carrillo (a ) "La Mafia". de 30

anys, natural de Estrecuel (Teroll,
els (los pr:Iners declarat% autor:
ver furtat gallines, anees i conill: en
(Estime: canes de camp, anth nn total
d'unes 5vt cites.
ELS DE PIERA
El= d'aqueit lloc notifiquen que un
imin • idu alt, durnat I t ere Ribes Ferrer,
am fill do Pirra, 'relee eslade
va trcballat en la verema, va catire
ca Un cub, i (pian el, %t'in, hi acudiren, el Ribes ja era mort.
27

r

çceu guia "Snanititi",

elements wafles que la Societat
concedir a la "Gaceta del
(obertura). orquestra: "Te quiero",
Viajero". (le Madrid, les fotograf i es
pel senynr Farräs: "Dama espanyola
SABADELL
que sollicita solare la nostra capital,
Conctrts a la Lliga :. Un 'libro núm lo", orque,tra: "La Alsaciana", Nfontserrat. i ltltres p2Idacions d'aper la senyoreta Antonini: "Thais"
mossen Cardona
citt eta provincia, —
amb 1 ',212jecte (rilconoertistes.
(fantasia), ° Nuestra; "El lego de Set)
lu s trar itna inf(.rmariO (itte sobre
per la senyoreta AntoPablo"
(duo),
.
.
1
2ffine.ts pum, proje-rta publicar en en
nini i el benvor Farras: "Dansa rasdeb, ‘en t pitX10 níneer eenpre,i;r
. ir d'am(2ur ",
es".
orquestra:
"Plai
, tot el . .11
al Centre Excur s ionista Barcelonf la
la senvoreta Antonini; "Naila"
ocr
.1. , - .21tnatm.
niedttlla d'areent (le la Societat per a
1 (vals 'lent), "'muestra u " B o heme" (*asser adind n rada com o eein! J1949co t a.). Del
rae111,1' en el TV Cenen, 1,n1..pr't
(fantasia). orquestra: "Jtt•ikeioi•t.-.
rtanitzat per l'esmentada entitat faclr cm faene". per la %enyoreta
cilita- cravats a l , erlitt 21, de la pui el seuyor Farräs; "Aromes
1 1
• tt • .1 SottablicariO "La Semana en 1-12.reelona"
del Queralu" 122ardanal. orquestra
za
a de
i a la caca 'fart i n. ,l 'a pile(ta capital,
"T.2 , ca". pci senvor Farrli: "La daCardona, antb
corre:p./wat
Iler a illto r ar
(fantasia), orquestra;
me
en
rose"
i moraa la sera "Geogeafia General de Ca"El cato montes'", per la senyoreta
t'Almea"; intere.sar del s envor C/1Antonini: "Sentimiento andaluz", orla \ anda dis'
d el: ferms capeC;99 3 - er eticarreca
questra.
s-13.1s <l'apesta rediO ilikrenta millo24'oo a Tancament vIo reetacif2.

1. , 2 2, 2 etaele- t u, a m'un,.

La rondalla del miracle 1
F aten 1 Torna. ovacions a "La
11: 1,1» . I'd" I "matas liar'. Manes amb En Vuel 1 En
Fel n Aytnerlch I Galceran.
No: TERTULIA C.ATALAN/STA
%out o al joc de l'amor 1 PI
/Es:sable estrena de

ALS CINC SENTITS

romtn na en 3 artes, de J'A. AMI:.

ee41414MP1144.444/44eOMMEMNPT.

ARISTOCRATICS KURSAAL 1 SALO CATALUNYA
Els predilectas de familias distingides

conllicte dorni-stic, per Thomas Meighan; Un nol 1 un
còmica, i exitäs Itv, la interessant comedia americana El noi
dijous. 3 estrenen: El
de la cadira, per lloot
barbar de la seva ulla, còmica, El Gigolo, per Rod La Rocque,
i Una aventura al Metro, per Monte Bloc i Patsy Ruth Millor

CONTINUA OBEIIT L'ABONAMENT. Fine al dia 22 es reservaran els enarrees de nous
abonats.

979

Pathé Cinema
DEMA, DIJOUS.

Teatre Catala Romea

presentació de la ideal nina Lilian Harvey
amb la primera de .les modernissimes
produccions U. F. A., d'ambient fri n-n1

Gran companyia VILA - DAVI
Ptimera actriu: Maria Vila
Primen; actora: Davi i Nollp
At ni, dilu y eres, tarda, a le,
eme. A preus populars.

TERRA BAIXA
i—

LA TETA GALLINAIRE

Nit a tres guarde 'de den: El
arutut'tl' u - esit
LA CARAVANA

015744
Mlit

PERDUDA

i ESTANQUERETA MACA
'arda, a les cine:

MESTRE GAT
O EL GAT AMB BOTES
\HL La caravana perduda i
Estanquerota maca. \lu ' fl ir ial
Un milionari del Putxet.

-i,.,,,sss..ss.,,IIISSIc'•
TEATRE BARCELONA
Companym d o comedia
Ladrón de Gueyara-Riyelles
Asiii. dilu y eres, larda,
141 quait de sis: lteposieto
del &atila On tres « at t es, de
1.1(tis 11( 2 2 : nand,./. \ edavin.
EL BANDIDO DE LA
SI ERRA
Nit a un quatl d'otu.o: Iteposició de la coni; • (litt dramätica le M. Limero, Itivan,
DE MALA RAZA
Els interntedis seran amenitzats au nib l'eseeueiú eliy
d'obres selectes en un-trica
piano STECK DUO - ART,

Deinä,

segons la celebrada opereta
de Jean Gilbert
41444.4444444444.4~
-3~11~e4"3441I.114484444444

TEATRE VICTORIA
Cor.npanyla linea
de primer ordre

dimeeres, tarda, a dos quarts
do con', Extraordinari VERMUT.
'19. • n Ubff'S it'S mSs rante-o, do
Fantle repertat i: La viel,o.a,

dil-it'iteiicl ls: tarta In',

NOT -

palomas El duo de la
tirador a•Insuperable
interprelatno.

i

ROXANA

JUAN SIN ALMA
1

LAS CONCEJALAS
ua t it

Trionif Mimen; de
EMPAR MIGUEL ANGEL

nin JUAN SO4 ALMA a LAS
CONCEJALAS

+e4.044444"WeelrelSI4+0.44-...

i ANSELM FERNANDEZ

e4+.444+0.44~•+•••+"

Sevei ini, Empar Albiach,
Arnälia Palau, Matilde Tornamira, Joaquim, Roca, Robert
Samsú. Baldomeret i 150 artisMaria

Amores y amoríos. Nit, estrena de la corni . ,;:tia nord-

11111erirana
El pasado de Paulino

eg44444+44+64+.4".)4444+.114

1

TEATRE ELDORADO

1(1‘1.7,1(ItE, al. A 1.5, te 7515.
PRE-LAL'A i Llo in: I. I
Gran com p an yl a de sereuela del

MESTRE ,--...e

''-

PEP SERRANO

TEATRE NOVETATS
no), 6s per fer quedar
blau el roda piantat. D'ençà que
anuncio a LA PUBLICITAT he
guanyat vint quilos.

AVELI ARTIE
esin la tal ', ' va

Eis cinc sentits

,ENSACIOSNAL EaTIIENA a

LOS DE ARAGON
despena a complaDes d'acul e3duria.

•

tos espanyoles i vslrangeres.—
despatxen localitats amb ti

d'aaticipaciú. Tel. 334 A.—
Butaques a 5 pies. Seients nu_
inerals a 2 ptes. — Derna, tarda i nit, Not-yet i ROXANA.

dies

AVIS. Queden antalat; tots els
sls cone •u dits en terupOrades
Ir Mor,.

dissable, al FESt11E CATALA N0VETAT3

Avui, Mmecres. no

Nomenaments ,
Pressupost
El
temps
me t al derrn.gflitic en
el se-

ID ',Deba I a

n Et

( 2 1 , -0(tv(,rs
D . m2b-

I V,llt ti ii H • ta. re--

Pe r

irriCETZ, DF

r,UPRIZA u PAU

« La PUF, I.'11 5! "

dishanSa
eampanra. Apr( n fitant-Ne (1, los seves antigutes relaeions
presentat de dret a casa (l'en. Pyre
rtnnb Pere, Db1(.1111(iv
diners. IZeeeedetva que ElelNit. tot sontrient. havia
dis g ust que 11 prodnia ltt prosi . neia do Dittohhoy a .asa
g pressol
Dolokhov ti l'aria o . logial 31109 cinistui . In N'Ilesa de la
...va mullen, i que, finalmeni. (i'eneit de la 'es ti itrribada a 'Nioseott,
1),,h,l i ht,v no Ole liti ia deixat ni mi instant.
' Si.
lein IdatIlilf. 9.' 94iii ,2:1//111l /10111 ,. . pensa tit re en j t el eunee. 'Proba tut p/aer especial it rinr, 's de mi. a eobrirme de vergonva,
juetament perqu m'he inter( 2 ssnl per ell. pertin), l'he aiavll it i l'he
almlat ; ja sil , ja comprime quin pols tic peltre tindria per II aquest
l'hl..
1;ne
en g any. 51 tos veritat. sí, Si fos veritat. Pe'ii ter
(Ind de pretil...1m; no pue creme-hit - . Reeordavit l'expressi.; del
criteltat, per eNempli . (pum
DololcIple
els moinents
Iligava el polieia dannint de 171, 1 el tirava a l'ai g uit. ti le'. quan.
. ti d'un tret n'alma
MOtill. prOV01 ,11%;1 1111 homo . a
el envall d'un postillit. Una e'xnrt'sci itiaf pu,iii n it a la cara (le
Dololditiv titian mira N . a a l'ere. -Sí, es Int husen-ritons, pelpsb, L'ere.
Per ell matar un himno no vol dir res, l'š don sernblar que tole m'al
mis es/Untos i il den donar gust suprim n i-los. Dril pensar flUl.
eilt fa por I en efeete, n'A) fa". En pensar aix)t, l'ere mentí nitre
ve g alla que en la sise li'll1(91Vit al g una cosa terrible, mime:truosa.
/tolokhoc. Ibmisoc 1 lIostov. installats davant semblaven
un& alegres. Ilostov parlava tonh joiosa aninumi6 timt els arlO4
veïns, dels quid, l'un era un tiran hilasen l'altre ti n espatond reimtat,
tin murri que de tant tant etzivava una mirada burleta a l'ere,
que en aquel) dinar cridava 1 'ateri gi4 pel seo aire eonerntrat, distret
u

ret( . 1)rats por
rn 1:1 1( 2 - 121 del

e...1
a eansa'
. 2 ro

d'un

-.•,24ei tt

periierhe
d'hatee
ittotatoont

tth e a d'arqui
rant e- tau t nriiprl
por
( p ie 'ha Pro
I , .2 . e.1,..nent rP1.911,

tdritini%tratio. la

trtronitectes

ti dioigit a la C.°

'

mon r s t , al tina fri s tän-

to rneitaid

lv

Av . )

larnfolldn

" nfr,

ner yousiderar
" -2 I to ri t h i ii(orici ola &de

EctnVo. ei
' P lal va n
deenir la tia. m l l ^' ag l t' a menes. ¡
vp oltnr11(1 netnnln,en1 ^

ulf"" li

ni les
'ncor.e torea olerte del 411
101 0

51.Pnblit

u'4,lett
ni "-' ‘. P i .

l'.1 g coriari(S d'Arnoreololut ta!Ullti

l'aten

e xnosnt n1 m'adv.
'r reetineleines. el projerld
Pr ' lu le o st ordivarl que te

hi ha

fundió de

De rnografia

1' I

YET

lepresentactO del mate
guineos,
utustral en 1 aete i
LUNA,
dol

1

Africana.
eeN II. a dos quarts de (leo,
noinialable
pc•Seotaciú ile robra
exit,

gratis

TEATRE COMIC

DireecM: Manuel fiugranycs
Nit a les 930: 8:3 representa vi.", de la revista en 2 actas i
ui quadros

A y itt.

OLOT

rito' nairmlculs

272'

Orquestres: JOVER i TORREN-ES
Avui, dilu y er es : Noticiad Fox n. 34; la superprodtle g ió de la
ParaILIOURt. Daos vana, assumple drat»iitic basat enun amara-

Gran Teatre del Liceu

interpretades pele

'1,1

Pr otesta

MS444.444 4 1141I

4114144.4144444n4444444.4441441444441****~1

TEATRES

110safinr-si

i

liestov !p ira y a a l'ere amb hostiital. peript Pore, per (I un htlissar
no era sitn't un borne civil ritt, el marit d'una dona /ata
i en general un gallina, i megonatnent perquA Pere, tot
eoneentrat i distret, no l'havia reconegut í no li htevta tornat la
salutació.
Quin] eomeneä el brindis a la salat de reMporatlor. Pere, que
eslava caraficat, no s'aleit i no buidà la copa.
--I dones, qui. tenia ./ —Ii cridit Rostov, mirant-lo atuh ulls
entusiastes i irritats. —01IP no ho sentin: A la salid (le l'entnergdart
p oni ell,

21

ptelia emar tranquil del tot fins aeahar el dinar. Feia l'ullet al
madre d'hotel, t'omita orares als orials en ven baixa, i, no acuse

oerta esperava cada ¡J'al, que ja coneixia per endavant. Tot
marxiiva ht". . Al segon plat, 1 ',utornle sterlet, que en veure'l cl carate
llia s'enrojolit 11.15 ,jvulìt 1 de relli' llS16, els criats comenearen d'abocar

del peix, que produi una gran impressiú, el
el xampa!ty.
emute 1 1 tv laut U Ei inirades ami) els membres de la Junta. "Hi hatA
ami) aixnn hauriem de comerle:u". murmura; i b!Pilçä
otolts
amb 1;1 t'upa 1:1 Illn. Tidhom cenit esperan1 que parles.
- "A la saltit (le l'em p erador!" — cuida. I els seus ulls bondadosos s'ompliren de (lagrimes de joia i (l'entusiasme. En aquel?
i eridt'iz
momont l'orquestrit toca: "Que eselati el tro". Tothom
Hurra!
Sehnen'
Itra g ation erida ami' la tuateixa veu que al earup do
g raben, La nett tuttusiasta del jove Rosto' se sentia per damunt de
/os tres eentes reos. GaireK plorava: "A la salut de l'emperador!
Hurra!" cridii. 1 l ti jtEt la copa d'un glop i la Ilaneil a terra, "Molts
seguiren el sen exemple.
Els elite durar e n mona estorta. Quan acabaren, els •criats reenIliren de terra ha treneadissa de copes; tullan]) tornà a seure i OR
eanviaren esguards riallers allusius als ente.
El vende Ilia Andreievitx tornit a alear-se , dirigí una mirada
a les (martilles que tenia al davant del piel i pronuncia tut brindis
a la salid de l'heroi de la darrera eampanytt, el prineep Mi-4r
lvanovitx Bragation, i abra vegada els ulls bluts El comte s'ompliren de Illtgrintes. Hurra! —eridaren novament les vens de tres
eents invitats, i en !loe nuísiea se sentí el cor que centava l'hinine
compost per Pavel Ivanovitx Kiitusov:
"Per als 'Ibises, no hi hi n'edades; — el coratge es la penyora
de la vietZiria;—nesaltres tenint ltragations—tote chi enernies
nutran als nostres peles", etc.
Així que els eantors hagueren arabat, envara foren pronunviats
J'Urea brindis, i el conde Bit s'aliava emocionant cada vegada.rtges;
s'anaven trencant m63 copes i els cribo augmentaven. Els invitats
begueren ala salut de Bekhletxov. de Naristxin, t1Tvar%tv, de Dolgorukhov, d'Apratxin, de Valttev, de la Junta del Club, de cada im
dele membres, de lote els invitats, i finalment, d'una manera espeeial

CIRC EQUESTRE
a donar /loe a la 7rrUlada da bola
Carnpuonto

COLA - RAYO

Demà. dijous. tarda.
MATINAL INFANTIL. — /In, MODA

SELECTA
Programe. eatraord.naris amb atraeoions completament norti l y da a ran dan
ae . p511a a complamrns.
AVTI-1n1. Ces loCalltats 5 Pe;
eptrades per a la .ctliada del dta tt.
que se suene:nene no san l' Efes. ES
turna Juli iniport a la taquilla.
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DIrecol0 Moinlot: RIP UNTES
dinea"r e, 1,1 9tlo, Tulla
, 62 reprevantaelo,
de
prenent-ht pa, t
Cenadd II . delgo - Claro! - Lee
Sorna l Lta 8ceura Lungla a Enid
Hudson : Romos Ferrar ;. Cono:topete Garzdn : r'ap Vinyea n Pose.
alma

a

Rete Dial u Manuel Murete
Josep Torre.,

I alees anima.* de la troupe Internacion y (Vad l eel learre.
Inont. cid° , o , tarda, e (1 ,5o asarte
ae cine, ile. a (lo, quin , dt• den,
cada tItt, tUsaabte u dlone Orce, a
le tarda,
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me eta d'octubre.

Maurice Chevalier
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Dimecres, 1D d'octubre
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31. DIVENDRES, 21 D'OCTUBRE
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Prou delors de pus
ni cansament
pla recobra la forma
duricles de la planta 1 eta treI lndona deaaparelsen per sernpre usant
el corrector ele peu PERPEDES, l'ante
que torna al peu la SCVa forma correcta.
El

ESTRENA 4`4,

peu

Recorren a les mitigues i requree

especiatitats Taradell Assalt 28

fén
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de

1
d'al
té a
ß
Ant

t'o con'.émt Ini teix1 de goma
SENYORES: Usaot el meratellús coi set p . ,11 PERPEDES n'oh el
corrector metatat-al, tornaren a fruir ql Po u oloisdol u o 1,2,,reu
&la peu5.
CONCESSIONARI EXCLUSIU: ARNAUD RAM., Rambla do Catalunya, 68
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història amorosa

▪ al marge de la gran
guerra
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pocha usted poseer una preciosa sortija de vaina de oro to oro con ptedra fina.
CONDICIONES. — Elivfenos su nombre, apel idos y dilección completa e n critas con
claridad, pidiennonos 25 paquetes de nuestro peitarne Sachrt, el. ennatnaelän a 30
días, que una vea vendi losa una reseta cada uno nos devaverS Importe y a vuelta de
Correo tten'iri usted cono, olnegulo I% hermosa sortija antes descritajiepaltaric de Ius
Apartado 41. Madrid.
producto. de General "fradinc Co. S.celón - 7 , .
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ELS RMICS DE LL PUBLICITAT RETENEN
CUROSAMENT ELS NOMS DE LES CASES QUE
EI ANUNCIEN

El SANT JORDI que ha de presidir la vi stra llar
Model d °d'ola I Rebuil executat en terra cuita
PREU: 10 pessete,

mrzumitioniffiuummoir.,

C TSUEI
TIVOLI
k
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r

TI

canirze
•Pe014444.44.4eSePtleteSiee

etecurrrnu.
Cinema Pruleesa

TIVOLI

Via Laietana, número 14
Telefon 1371 A

ro. arman r dota: de tot conOrquestra Den/as-Vilo
dd, :des. : derni. dunas
1a2Sa i tal.
proJeeclons
del grantW s tllfli es'pecticular
:u: tense prtcedeots,

Local

fort

.1/ ol,

DON JOAN
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FollIttl :•.: RE
Abans es proJeclara la comedia
A LA CAÇA DE MARITS
P^eferencla ibutaaues patl I arnflLean. . i. tetes. 150, Genere/ (li:laques primer pit,/, pestes 01.).
boeotires, tarda 1 111t, esdeveni•
oteo! clnetnatograllc: ESTRENA a
E.epansa de la snperproducctd

Sempre grandiostes esterres.
Avui, diinecres: El corser
Huraca, t. iit , erprodur •i.;,
Cnaries Jitu,•$; La millor venJanea, inter.isant cinta. pe; cé: o bre artista Thoutas Meiglia:1;
ftlariner mlaurat, 1'1114:11; Un
heme de l'Oest, pr , t . i os a cinta,
per .1: • I Acord. — Injous, cinc
gratis estrenes:
4.9+4+11401"tre»e+~~4-'
Dlv,fulres, al

HOTEL IMPERIAL

1

per /a Ventil ¡OLA :frontil.
Coto/ n letare el programa la p•111cala cdinIca de la nr.st :fational,
MALALTA D'AbiOR

erolaTunista: COLLEEY SOORE.

1411441141144444444414+44+044,

TEATRE NOVETATS
Lema a la Lit:
TERTULIA CATALANISTA

1

COLISEUM

HOTEL IMPERIAL
+8444+,44•444+644+eteeeei
COLISEUM.

DARRERS

DIES DEI

I Reclutes sobre les ones !

I PLEGO
1
PUPUT, O El- JOC DE L'AMOR
L'INTERES

Es despatlen vals R e llotgerla Muflor, Devanada de la Oread, 8, telefon
3629 d 1 Capellerla
Hospital, 16.

TEATRE NOVETATS
Aquesta
JOVENTUT JORDIANA

LA PECADORA
Es despatien Nais: Camisería Fite, Jaume I, 11, Casa
Vinyoles. Portaferrissa, 18.

u

COMÍA'

ilf1.114 83;liMLI

SPLENOW flhBil i CINEfilk COLOM
A. Teatre, 58
C. de Cent. 217
Avui, duo,•rr,.e. gt an
gra lea : Les eritrernaliadures
d'En Joanet; El mal de les mullera, per Florence Vob,r, , II
grandiosa produccid que féu
celebre el gran "stur Ivan Mesjultine
MIQUEL STROGOV

Petritml, 5 - SALA PARÉS Tele: 3523 A.
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C ONCE RTS

ORQUESTRA PAU CASALS
Dijous, 29, Tercer Concert,
a ;;, :i de 10. amb la coope1aci5
del compositor rlianista

DONALD FRANCIS TOVEY
,1..
L'ORFEÓ GRACIENC
Programa: Concort en re menor, uy \L' II primera audició) - Chaconne, ItAMEAC. Concert per a piano i raquesII ;i. Ii \TiÇll TIll it aiirli£Vi.
- Fantasia ft .. t. a plantl o cor 1

orquestra, DEETHOVEN (pri,111Prit
Despaiï de localitats a la
Unid Musical Espanyola, 1 i 3,
Portal de l'Angel.

Walkyria :•: Exceisio!

1

Alk2i32 tots els calbs ho són per fa sebor-

Perfil ocult, El princep de mi_
sen, La conquista del Floridor.

COLISEVAI
AVUI: tarda

nit

LA SETMANA DE RIURE
La millor coini2dia de l'any

Reclutes sobra les
mies
amb Wallace Beery
1 Raymond Hatton
Valgo deis rela al Marroc
Preus:

1 , 50 - 100 - 050 pies.

AN

-
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SO

aquesta hipersecrecid del cap,
G. rea,
que es manifesta amb l'aparició de la

caspa. La seborrea és el començament de la
calvicie. Combatre aquella és evitar aquesta.
No es coneix altre especific contra la seborrea .que el sofre. I no es coneix més que
un medicarnent que permeti utilitzar aquestes
propietats del sofre: el SULFOPILOL, ara
de nou ofert al públic.
El SLEFOPIL01, no es, dond, un produele empíric, casolà, o de perfumeria, preparat sense reponsabilitat cientiiica. Pel centran,
està fet per facultatius catalans i basat en fórmules del gran dertnatóleg Dr. Sabouraud..
Es l'únic remei que li aconsellerä el seu metge, si el consulta. Amb el SULFdPILOL evitarà la caiguda del cabell en qualsevol moment en que es trobi el seu proces de calvicie.
Amb el SULFOPILOL tindrà, denles, sempre
i perfectament el cabell net i sec, evitant que
la caspa li malmeti la cabellera i li faci Ileij i
brut damunt el coll de la seva roba exterior.
Ea centres d'especillcs, al picn t19 7'53 pts,
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amortitzable 5 per 'o° venciment

ti
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CAiiiBRA CLIIRASSADA

CALES BE LLOGUER

o

per a guerda de valors, documenta, joies i altres objectet
de valor. — Compartimento des de 22 pessetes anuals,
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lames Sr gens vartau. garantlts le-

VENDE

glnInS co rutleccions magnifiques
Ir a i.scollir, trainclo a collecetonis:es ami) el deseteopte de 50 a
70 per 100 5W/re qualsevol cata2,000 segclIS varlats de 1010 els
paisos, II ¡les,
300 segells Ornad, 10 pies
loa s gens liosia SOvjel, It pt,..
J110 SegtIl o gnlerlkla. Australle.
O pfea.
150 rieeells T:; checho Slovakel,
/ plos., Iota varlats.
A. Weisz, Negocian: en Seirells.
Wlen 1 Auslria2 IX, brone Forga.ss-,
21, Postrad' I 19.
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loes d'ad. ithao •nt u p 115 sOlte • DI-.5,11. Pelietema.
' % - 12 ,2 2rnd.
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Tiana casa llogo
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• Una alTru
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a la salut de l'organitzador del dinar, el comte Ilia .Andrcie‘Ax. En

sentir aquest brindis, eomte traié el mocador i tapant-se la cara,
es Post a plurar a raig fet

DIVERSO
Malalties dels bronouis

Ifetre espects/ista 1 O t1E1VECH 1 RO
Catalanes. nürnerd 814.

Gret e

MALALTIES DE LA P

IV,

Gran Teatre Triomf
Cinemea Marina i Nou
Avui, Sang d'artista,

PO
tic

S

Rambla dels Estudis, 11 i 13 : Bonsucces 1 i 3

anal

AY221, Ulf, ,,..5, 1177" r nnt nn 1.1 i;,',.
Ala Saizant de la Font del CM, o
La Marlete de Pul! eta, ,ruv.
unnt . dla d'Arninholl., Le fluir.... da
Londres, peerama envite-a; En FIlome, pare de familia, 1,,,11 n 1,1, 1
1 quin airee!
Derna, dtious, oStr ni“, , El tercer
alele, I,I. 1121 n17 Le, I -II, 110,1• 00,1; i
Politica da 'eral, 1 1.1.31[1.2i.
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CINEMES
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Monumental :-: Pedro I
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Remei cientific

contra la calvicie
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r n a-arrla .1.
(-voleo,. Sena Donna, per
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Im gruta' Pula .er/: 21 jota l'ufvcr,al, La fina del hunda.; el uno
tiatabortt Sang d'art ata; la p..111cola Fox Vaig venir, veta acure i
man vaig anar, I Un Unten, 2211222/SO% annnals.
diJous canta de programa.
otx o.1. Casanova, el g randtds 11110
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Unte Iloo de venda a tot Catalunya:
3 •ir el
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PALAU MÚSICA CATALANA

LIQUIDO
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Pero seia ðt sant per ilitrant de Dolokhor i de Neolau Rostov.
Coro sempr,., 1121 2 12,iilVil I br1. 121 1111At i itvitlament. (pie e1 coneisien,
per;r, aqueli dia Ii ol»erritreti 1121 gran cativi. No digné res en tot
el dinar, aelnearit els ulls i arriditra les eelles, mirara al sea voltant,
II 1;n' fitant els t'as anib pestit t le tiiiiimileta abstracció, es ficara el
dit al nas. Tenia la cara trista i ouibrírola t semblitra que no veit7•8
Ui sentís res del que passava iii seu voltant, i que tingin",. s el pensament posat en alguna Cosa penosa, insolubte.
La littest Id insoluble que el turtuentara creta lea allusions de la
prineesa a la intimita1 de Dolokhov amb la seva dona i una lletra
anOninia rebuda al metí en la qual se li deia, amb el covard desvergonyiment de tots els animinis, que els lentes no li deisaven veure
bé el que tenia davant del »as i que les relaciona de la meya dona
ami) Dolokhov no crea cap seeret per o TliflÚ més sind per a ell.
Pene no eoncedia cap ateneid ni a les 11 II de la princesa ni a
l'anbnito, però en ¿trinen tanment li era molt pentís de mirar Doloassegut davant 2.(2 11. Cada regada que la easualitat ?'in que
p is sexis tls topessin amb vis ulls insolents de Dolokhov, una cosa
estratr , a, terrible s'alçava en la seva àtlimi5, i girava la vista Mimediatament. En recortlar, a desgrat seu, tot el passat de la sera dona
i les SeVeri re!acions amb Dolokhor, Pero vela ben ciar que el dit
en l'anduini podía ésser eert, i si no es traeti de la "seva dnun",
&tocuyo ho hauria tingut per mott versetublant. Involuntariament,
)'ere es reeordaVII fi01// Dolohbov ltti via ringut a rasa d 'vil rcrt?I'grat al seu grau de tornada de Sant Petershurg despria de la
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