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CRONICA
Una prora que el món d'avui no està
tan materialitzat cona els pessimistes
suposen, és la importäneia que reconeix
la Premsa als homes i a les obres que
representen valors espirituals. Ara mateix hem pogut veure com la Premsa
de les grana eapitals europees ha dedicat un espai considerable a les noticies
sobre la malaltia i la mort del gran
eseriptor anglès Thomas Hardy, a la
sera biografia i a la ressenya de la
sera vasta obra. El retrat de l'autor
"Judes
de "Els remeis desesperats"
l'obseur" ha aparegut en els principals
de
diaria d'Europa. I fina en aquella països on l'ampla anomenada
Thomas Hardy amb prou feines si hi havia arribat, hem vist consignada i comentada la mort d'aquest borne, l'obra del qual consisteix
en el feix dels seus llibres.
Un company nostre de Redacció ja va parlar ahir, per coneiThomas Hardy i del
xenea pròpia. de la significació de l'obra de
gran prestigi que aquest nom tenia a Anglaterra. A nosaltres no
ens és gaire planer d'entrar pel mateix emití, puix que coneixem
comptades
pee aquest autor i pedem a un palie que. amb molt
excepcions, no el coneix gens. No sabem que bi hagi cap traclueeió
catalana ni espanyola de les novelles o dels drames de Thomas
Tanmateix, trobem oportú de mostrar, en ocasió de la sera
mert. la influència que els hornea d'ofici intelleetual exerceixen
damunt la societat dele nostres dies. Molts inflats personatges de
Banea i Borsa, del Comerç i de la Indústria, de la Propietat i de
la Tienda, no podran rebre mai, a despit de llur orgull, aquest universal homenatge. Així mateix els tirata personatges de sang blava o
blavissa viuen i moren sense deixar el rastre de Ilum que deixen
en el món els artistes. els esei-iptors, els bornes de pensament.
Molts pecats podem perdonar a la Premsa en premi a l'atenció
i a l'espai que ben sovint consagra als homes i als afers que no
tenías cap caire mercantilista ni materialista. Si en els relata dels
erims passionals i dels escàndols política i financien, els periódica
traspassen missa vegades els limita que ealdria respectar. altres
regules ofereixen generosament les plattes impreses a les qüestions
d'erdre cultural i a l'exalçament dels hornea que per l'exemple de
llur vida o per la vàlua de llur producció sobrepassen el nivell de
la multitud indistinta.
Thomas Hardy — poeta, novellista i dramaturg — era un dels
autora més populars de la literatura anglesa. La sera anomenada
travessa ben aviat la mar. La majoria de les seres novelles han estat
traduïdes als principals idiomes. Aquest anciä de vuitanta set anys
que ha mort a Dorehester passà ci darrer període de la sera llana
vida en un ambient seré i felie :entorne cine ha vist triomfar el seu
talent i pujar la fama del ami-ñora.
En poe temps, la literatura Aglesa ha perdut tres grans figures: Josapb.-Coorad, Ridder Hagfard i Thomas Hardy. La mort
d'aqueets eseriptors universalment coneguts, ha tingut, en la Premsa mundial, el ressò que ella es mereixien. I fins en els loes on
aquests autors i llur obra respectiva eren poc coneguts o no ho eren
gens, la ressonància periodística de Ilur traspàs ha servit per a
mostrar l'acatament del món als homes gloriosos que han sobresortit per llur talent i per llurs creacions espirituals.
A. ROVIRA I VIRGILI

Precs 1 preguntes a Pompeu Fabra
siva. De tal manera, que quan algú
ens parla de "el . pudor"—no pedem
fer-hi més—pensem tot seguit en "la
pudor". Preguntem al mestre Fabra
Si no fóra preferible de substituir implacablement "el pudor" per "la pudicia", i fins i tot per "la pudibundesa".
En canvi, no sabem fins a quin
punt és just el banclejament a que han
estat condemnades expressions corn:
"dins d'un any", "dintre quatre dies",
que veiem constantment substituides
per : "d'aquí a ums any", "d'aquí a
quatre dies". No ho poden ésser, almenys, en nom d'una procedencia forastera, perquè ja les trobem usades
en els temps medievals. Ho poden
ésser per algun altre' motiu?
"Menges suculents", "passions violents", "cares macilento", i algunes
concordäncies similars apareixen
tant en tant en els eserits d'alguns dels
nostre spoetes i prosistes, no sempre,
val a dir, per culpa d'ells (en algun
escrit nostre les lmem trobades amb
sorpresa). Caldrà, potser, recordar,
que aquests adjectius tenen forma femenina. com en espanyol, derivats cona
són d'adjectius llatins de tres terminacions, i que cal dir: "mnenges suculentes", "passions violentes", "caces
macilentes".
A la illa de Menorca (i potser també en sigue altre indret del nostre domini lingüístic) no existeix la distinció que fern nosaltres entre "nombre"
i "número". Aquesta mancança ele diferenciació no is feta a favor de la
paraula "número", com en el cas de
certes persones que parlen malament
el català, sinó a favor de la paraula
"nombre". Abel, diran: "Un nombre
molt gran de persones", "és .(e0
nombre cinc". ¡Que fóra preferible:
mantenir el guate de la distinció que
fern nosaltres, o tendir cap al guany
de la tradició genuina que, si no ens
equivoquem, és, en aquest punt, representada per la variant de Menorca?
Ací posem terme a aquesta serie de
precs i preguntes. I ho fern demanant
de bell nou a Pompeu Fabra que vulgui excusar-la, i pregant que ningú
hi vegi cap desig d'ostentació filológica (saben, ai las!. com nona faHibles), sinó l'expressió del desig d'un
millorament 'que nosaltres no som els

darrers a necessitar.

UNA GRAN VERSIO BIBLICA
Tots haureu sentit contar alguna
vegada aquesta anécdota que vaig
reproduit en una de les seves nornbroses versions. Era un conspicu cervantista, que agonitzava amb el cap
prou clar per fer als que el voltaven
un'a confidència transcendental. Va
fer que s'acostessin al Hit i agafantos les mana, amb l'accent de la sinceritat suprema, els va dir : "1 Amics
meus, el Quixot m'atipa 1"
Aquesta rebregadissitna anécdota te
—o tenia llavors de la seva primavera—una gracia innegable. Però té la
contra de referir-se a un cas excepcional; de cervantistes professionals
n'hi ha 'alguno, perú no gaires. Crec
fins i tot, que és una mena d'erudits
que tendeix a minvar. En canvi, no
cree que minvi la immensa glòria del
Quixot i l'obligació d'haver-lo llegit
que tenen totes les persones cultes.
Ara be: si les dites persones, en
agonitzar, estiguessin atub prou humor per fer confessions literàries, no
ens dirien com el cerVantista de la
història que. el "Quixot" els atina.
Mes aviat ens dirien que no n'han Ilegit sinó alguno capitols—i encara!
Un fenomen semblant passa amb
gairebé totes les obres mestres. Llur
merit es una mena de dogma que la
multitud accepta no sols tense discussió, sinó sense coneixement. El que
sembla inconcebible — per bé que,
mirant de prop les coses, hi ha molts,
fets que ajuden a concebre-ho — és
que la Biblia, el Ilibre per excellència
i per antonomasia, el llibre sagrat de
tres grans religions i d'incomptables
sectes. es trobi aproximadament en l'a
mateixa situació que el "Quixot", la
"Divina Comedia", el "Faust" o la
"Odissea".
Perú és abrí. Costa de trobar persones que realment hagin llegit el
Geliesi, l'Exode, el Levitic, els Nombres. el Deuteronomi. Adhuc escassegen les persones que troben cap interés a fingir semblant lectura. Val a
dir que, almenys per ara, la nostra
atmósfera no estimulan gaire a abeuraf-se en les deus... L'a familiaritat
amb la Biblia, que Carles Riba retreia com una explicació del Hotelxement de la noveHistica anglesa, és
un fenomen tipicament protestant. No
es estrany que molts de nosaltres qu'an
hem volgut coneixer-los, ens hàgim
trobat als dits, serme gairebé adonarnos-en, amb la versió de Cebrià de
Valera, reeditadis amb finalitats proselistes i venuda a preus inversemblants. (Digucm, entre paréntesis, que
la vertió de l'heterodox andalús del
segle XVI, tan maltractat per Menéndez i Pelayo, és una pura delicia.)
D'ara endavant no caldrà triar entre la incomunicació i rheretgia. Ultra la Biblia de Montserrat, en curs
de publicació. tenim una Fundació Biblia Catalana que acaba de donar-nos
en un sol volum tipogràficament perfecte el " Genesi " i l'" Exode". El
llenguatge, únic element que puc 'apreciar plenament, és gustosíssim, amb
aquell punt d'arcaic que sembla indispensable a les versions dels textos milenaris. Els senyors doctor Carles
Cardó, P. Antoni Maria de Barcelona, O. M. Cap. i el doctor J. Millas
rallicrosa, be mereixen una felicitació pública i efusiva. 1 el doctor Frederic Clascar, iniciador afortunat d'aquesos tasca d'anostrament, un record ple d'enyorança.
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El mot "pudor" té, en català, una
nificaci6 ben definida. Voler que,
pel simple procediment de fer-lo masi de fer sonar una "r" que no ha
an :1 oralunciaçió corrent,Prengui un seritit absolutament clincas sembla.. una pretensió. erices-
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INDIA. — Está a punt de reunirse a Delhi la comissió. mixta d'anglesos d'hindus, la "Statutory Commissiena", que ha de tractar de la reforma, favorable als anhels indostánica,
de la Constitució que suara Anglaterra ha atorgat a rindia. Els resultats
d'aquesta Conferencia constitucional
seran probablement nuls perquè els indostänies estan dividits no solament
per Ilurs diverses creences religioses,
sinó per les subdivisions que s'han
produit en el si de cada religió, de cada secta i de cada partit. Aquest aixemicament, que a l'India té el valor
d'una guerra ferotgíssima, no ha pres
encara caràcter oficial. La "Statutory
Commission" ii atorgaria aquest caràcter en revelar, més que parlamentäriament, el carácter ingenit d'aquella
disgregació, agreujada justament d'enea que l'India posseeix Factual moderníssima Constitució. Per a obviar
aquest deplorable espectacle la majoria dels partits indostänics s'han avingut a l'estratagema de boicotejar la
"Statutory Commission", a pretext de
no-cooperació, o bé a pretext que el
que ells velen no són reformes, sinó
el "self government".
La Premsa anglesa diu a aquest propbsit—i no li manea raó—que de tot
aixe, se'n desprén que els hindus no estan encara preparats per a l'autonomia,
tosa vegada que al dessota d'aquesta
agitació gairebé unánime només hi
ha discrepàncies fonamentals .
Però ¿fino a quin punt podria assegurar la Premsa anglesa que aquestes
divergències indostäniques no han estat conresades per les autoritats britäniques ?
Es curiós de remarcar, pero!), els
consells que aquesta Prensa dóna als
indostänies: "solidaritzeu-vos !— els
diu — i aleshores tindreu el "self-government
Potser això esdevingui més aviat
del que voldria la bondadosa tutoria.
—Vejam qué dirá aleshores la Premsa de Londres—. Segurament quelcom
que ja no interessarà gens la gent
que pobla la immensa península indostánica.
L'ARBRE FRUITER. — Dies encera Josep Ortega 'i Gasset publicava
en el diari madrileny "El Sol", un
admirable article' centralista titulat
"Primero, las. Provincias". Hi parlava dels remeis que calen per a eixorivir el poble (tema etern), i donava
aquesta síntesi: Mes autoritat, més
llibertat, més jornal i mes bon humor.
—Bona síntesi—. Millor , però, i mis
sintética seria la que es lirnités al bon
humor. Amb el bon humor normes un
poble qualsevol pot fer coses grosses
com les que ha fet Anglaterra.
Ahl no oblidem els arbres.— Això és
primordial—. Sense arbres no hi ha
bon humor possible. Un país sense arbres podrá tenir pensadors admirables
com Ortega i Gasset, i podrá parir
programes revifadors com els d'Ortega i Gasset, pece, será i seguirà essent
país de malhumorats, de pobres, d'esclaus i d'anarquistes.
L'ESPERIT DE CONTRADICCIO. — T'esforces per aprendre de
revifar els ofegats, i, quan ja en saps,
veus passar els jorns, i els mesos, i
els anys sense que a la teva vora ningú no vingui a ofegar-se.
Els bornes som, tanmateix, ben insociables.

Carnet
de les lletres
emuraln•n•n

"LES CANÇONS DE NADAL"
"Quaderns de Joan Llongueres" es,
certament, un titol mis bell, i potser
mis exacte, que "Obres completes de
_loan Llongueres". Heus sei, dones,
com ja el títol de la collecci6 iniciada
amb "Les cançons de Nadal", :-!inma
motiu a la complaença. I quant al fet
de l'empresa, no cal dir-ho. L'obra.
d'En Llongueres, vasta i sempre fervorosa, mereix l'honor i la difusió
que els "Quaderns", sens dubte.
assoliran.
"Les cançons de Nadal", exhortació
poematica per a ésser dita i predicada
en el temps nallenc, la primera edirió de la qual és de 1917, és prou estira& deis lectors cata ans d'avui
pun ui n'haguem d'assenyalar eh- merito. Obra per ésser "dita i predicada"
ti trat de l'oratòria com de la poesia.
El hrisme greu i solemnial de raa
que recorden l'atmosfera claudeliana,
va teixint un comentari sacsejant, ¡eseis'' loe d'un encis inefable, al volt de
te tendres melodies nadaleton es ,::..Sembla que - poeta s'esaorri,
len conscient el seu pap a- de comentarista, encaminat a fe' ressortir
nu-s com estels sobre la molsa, lis
llnies de la caneó.
Poesia que cerca, i hi campes, 12inot.íó de l'oient, en el mi ti n cengre-
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En la mort de Thomàs Hardy. -

L'illustre filòleg sabr à perdonar-nos
si, novament, el decantem uns instants
de les seves ocupacions. Aquest cop,
pecó no ens limitarem a fer-li alguna
pregunta, sinó que . hi afegirem algun
prec. Si aquelles s'adreçaran a dernanar-li l'esvaiment d'algun dubte,
aquests s'adreçaran a requerir la seva
intenenció prestigicsa per tal de combatre algunes defectuositats que semblen tenir una excessiva tendencia a
arrelar-se. No cal dir que, per endavant, acceptem la decisió d'En Fabra,
i que, aixi com certs creients qui
s'arri.Tien a parlar de qüestions religiose afirmen prèviament donar com
a no emes cap concepte contrari a
Fortodóxia, així nosaltres considerem
Per tildas-a:u com a ni tan sols insinuat cap dubte ni cap solució que no
caigui dins la ortodòxia gramatical de
Nmpeu Fabra.
I, fet aquest petit preàmbul que ens
ha semblat indispensable, entrem en
mater:a.
. Ifsas observat una certa tendencia,
CO SOÍ5 en l'idioma parlat, sinó també
en l'ir'isina escrit. a donar al verb
"se,.. e " una significació semblant a
Ja
‘erb "doldre" o a la de l'expres , '.', "saber greu". Es din: "Ho
sen "
en lloc de "Em dol" o "Em
sa n greu". Aquesta substitució ens
seml.la completament inadmissible, sobretot si tenim en compte que les dues
formes netament catalanes, són, especialment la segona, ben vives i correms en la ITengua parlada. Gosarfem
pregar a Pompeu Fabra de fulminar
el seu anatema contra la forma intrusa.
D'un temps enea, alguns dels nostres escriptors, sota la influencia del
francés, empren el mot "breu" amb
sig nificació adverbial. Diran,
per
exemple: "El públic, que havia seguit
el discurs amb un silenci emocionat,
va esclatar al final en una imponent
°vació. Breu: fou un ixit complet."
necessària—preguntem nosaltres1 adudicaó d'un tal sentit adverbial
un mot que fins ara no ha tingut
sin6 una valor d'adjectiu? ¿Per Otte
no usaren], en aquest l'adverbi
"breument"? Es una mica mis llarg
que ' breu", però permet l'adaptació
de l'elegant i contundent construcció
, francesa sense incórrer en cap
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MANCAVA EL PROLEG.—Hem
llegit la defensa de l'autocràcia que fa
Bernard Shaw. ¿Per a quins xinesos
deu escriure B. Shaw? Perqui el que
és els seus lectors d'Anglaterra l'esbronquen de bona gana quan en tenen
l'avinentesa. Així, almenys succei en
el recent "meeting" de controversia
sostingut ami) Chesterton. BE es veritat, perú, que l'autor de "Santa Joana" començà el seu "speech" amb
aquelles paraules que fan: "Jo i el senyor Chesterton anem pel món contant
boles enormes. talment, que la gent
ens pren per ximples..."
Però, ¿per qué aquestes paraules
diàfanes no prologaven l'atac gairebé
enginyós a la democracia? Si el traductor volia donar-nos el pensament
de Shaw en llenguatge clar i català,
hauria hagut de recordar-nos-les.
DESCOBRIM-NOS. — Quan la
campanya en contra dels capells d'home que inicia la joventut daurada fra.
cassä. fou la joventut desdaurada qui
la prengué pel seu compte. Els jovenets menestrals mes picats d'elegància
han fingid a gran honor d'eixir al carrer amb el cap descobert o simplement
enfundat amb impecable clenxa rutilant.
La joventut daurada, que tan provadament manté vara alta en el món
"fashionable", podria ara empescar-se
un altra moda o campanya: per exemple, la campanya en pro de la petita
heroica Nicaragua, o en pro dels valents liberals nicaragüencs, davant dels
quals ja co descobrí sagaçment ben
abans.
BIOLOGIA POLITICA.—Aquest
és el tito! d'un ¡libre publicat a Saragossa l'any vint-i-tres, obra d'un borne
que, tot just adolescent, s'ha posat en
lloc preeminent entre la intellectualitat aragonesa. Aquest llibre és molt
poc conegut a Catalunya. El dia que
la "Biologia política" del joveníssim
Josep Maria Albareda i Herrera fos
divulgada entre nosaltres, podria ésser
iniciada la millor i mes fructuosa fraternitat amb la terra aragonesa. Ella
ens revelarla meravelles que, per una
estrafoläria ironia de la història, ens
han estat ocultades durant centúries.
POBLET. — Ara deu fer un any
que Poblat buEsunificentrdent exora
regut, i jorns entera s'ensorri un are
ginic."—Respireml Si cada any s'ensorra només un arc, tenlm Poblet per
molt de temps; perque allí d'ares n'hi
ha mis que un loe no en va cremar:

La crisi soviètica
Per lié que un grup de l'oposició ruaaa, el de Zinoviev, hagi
capitulat, almenys aparentment, i que hom parli de si l'altre aiifmateix desarma, és innegable la crisi del partit comunista rus. Crisi
greu, que segons els més pessimistes podria fer perillar el regirla
soviètic. Adhue sembla, per la seva actitud enérgica contra els
oposants, que el Govern de la U. R. S. S. és també dels pessimistes.
Tanmateix no tenen pas raó els enemics del comunisme de
prendre partit ami) l'oposició. Més aviat els eßeauria d'aplaudir
Stalin i els seas companys, els quals, fet i fet, personalitzen la marxa
enrera i el retorn a essències, si encara no a fórmules, "burgeses".
D'oposició, sobretot la seva bramo Trotzki, As qui propugna pel
dinamisme de Portodéxia leniniana.
Interessen, des d'aquest punt de vista, les declaracions fetes per
l'ande organitzador de l'exereit vermell a un corresponsaL a Moscou
dels Narodni Listy, de Praga.
El règim actual de la U. R. S. S. — ha dit Trotzki — ja no (iA
una dictadura del proletariat, sinó una dictadura personal. El
balanç de la revolució consisteix en el traspäs de l'antic sistema capitalista al sistema de la Nep, que ha format una nova burgesia ales
eiutats i als pobles.
Al eamp, el nombre de Pagesos enriquits augmenta constintment, mentre que a les poblacions els comerciants aburgesats
especuladora agavellen el 70 per 100 del comen interior.
Un dels fins de la revolueió era d'alliberar, els obrers. Doras
bé — constata Trotzki — el proletariat sofreix més que ningú de
Ja crisi econòmica, car la jornada ha estat duta de nou horas a deu
i els salaris són miserables. El guany de la mejor part dels obrera
és insufieient per a permetre'ls viure, ädhue de la manera la més
primitiva. "Jo no conec pa.s — diu textualment — un altre palie on
la vida dels obrera sigui tan triste com a Rússia, on neminalment
el proletariat governa".
Trotzki constata, dones, la fallida del regim actual de la Unió
Soviética sota el triple aspeete politie, social i econòmic. La causa
d'aquesta fallida ell la ven no pas en els- principie comunistes. sinó
en la manea de llur aplicació rigorosa. La Nep fou una traïció a La
ideologia de la revolució. Aquesta havia fet desaparèixer la "burgesia"; aquella n'ha infantat una de nora.
Certament, costa menys de fer una revolució que de consolidar-la,
i tot consolidament és una mena de reacció. Els nepistes pretenen
haver salvat l'Estat soviètic; pela) Trotzki té rae, en dir que la
U. R. S. S. ja no és comunista. El patriotisme ha reneut el partidisme.
L'evolueió, però, encara no és acabada. Una poderosa desee
de pagesos propietaris creix. Aquesta haurà estat la gran obra, paradosel, de la revolució soviética: de passar, a través del colleetivisme,
del gran latifundi a la burgesia rural, — que acabarà trobant,
totes les burgesies, la seva fórmula política en la democräda.—N.

n'hi ha per a donar 1 vendre.
ES PECAT EL DIR MENTIsuara Manuel de MonDES. —
toliu que "poetes, músics i pintors corren encaterinats darrera la puresa de
llur art, sense que a hores d'ara Osagin posat d'acord sobre la definició
d'aquesta puresa"..
No diré que M. de hfontoliu s'equiyoqui en referir-se en aquesta ocasió
als poetes i als música, encara que no
hi posada les mates al foc, pede pel
que fa als pintors, l'error d'aquest
critic CO el puc pas escamotejar, malgrat que una pruija d'amabilitat m'hi
vulgtú obligar. Els pintors sabem de
cor, ja fa molts anys (segles1), que
l'art decoratiu es una variant de l'art

impur; que vi) que l'estètica anomena

"invasió dels generes" es una Iludriguera d'art impur, etc., etc.

JOAN SACS

Una carrera
El senyor %Jai Junoy escrivia, fa

pocs dies, a La Noche, que el nomenament de Don Ramiro de Maeztu per a
càrrec d'ambaixador a Buenos Aires
ens hauria, a tota la classe periodística,
d'emplenar de joia. Jo diria mes: jo
diria que aquest nomenament ha produit, a totes les persones que se n'hart
assabentat, aquell deliri de felicitat
que caractxritza les disposicions de
govern mes sävies, Aquest nomenament, com un dia la cread() dels delegats governatius, cona la benf actora
censura de la premsa, cona el monopoli
del petroli i derivats, com el providencial superávit d'aquest any, són
coses adtnirades per totes aquelles persones que tenen un dit de front i tenen una idea clara de la seva dignitat.
Que el senyor Emili Junoy, doncs, es
conformi a allargar la felicitat i que
es resigni a que sigui eixamplada més
enllà dels limito estrictes d'un gremi.
"Sursum cordal"
Un dia inoblidable, En Jaume Valentí i Camp digné a N'Eugeni Xammar que era un bon periodista i un
excellent articulista. Es • impossible de
trobar en el repertori dels elogio una
frase que convingui millor a la pernonalitat de Don Ramiro de Macan,. Per

acabar-lo de dibuixar diguem que forma part de la gcneració del 98 i que
n'és un dels més legítims representants

Aquesta generació és plena de misteris. Valle hielan era carlista, ha
acabat essent un perillós liberal. Mazztu era, en el temps que els 'more
Polavieja, Paraíso i Alba feren la

Unió Nacional, un terrible revolucionad, i ara és un conservador felicite
En aquella kpoeli Ilunyana na deixà
res per verd. i es pot dir que trencä
tots els malos essenciafs: Ara es deea; vora la llar, heus sei l'essènc'ia' dica a posar paper de goma 'clara els
literària d'aquest llibre. Que
'vidres trencats 1 usaba lafilosofa
.. del
va!vosissirna tasca de músic i de fas¡amper engomat
Irrista
GARCES

La gent hem tractat l'ambai-.
xador, trobant-se ja aastest en plena
evolució. Llavors ens convencérem que
aquests tactes són pesats. No hi
res més terrible, en efecte, que un
gran home evolucionant. Sortint de
?Ateneo, soliern descobrir cada tarda,
amb el senyor Maeztu, al carrer de la
Guinda, la santedat de la familia, la
importäncia de la propietat, la divinitat de l'Estat. No fallan : a cada

cantonada l'escriptor descobria la pólvora tot donant mostees d'una intelli-

gencia meravellosa, excepcional.
—Si sabéssiu — ens deia — quina força no tenen els lligams familiars 1 Quedaríeu parasol
El provincianisme en moments aucf,
fa miracles. Feiem corn aquell que els
lligams familiars fossin per a nosaltres
una cosa acabada d'inventar i de resultats encara incerts. Algun bromista
portava la sornegueria fins a l'extrem
de demanar:
— a Però vostè creu, realment, que
la familia existeix?
Llavors Don Ramiro de Maeztu ea

L'asfalt j l'empedrat
Si teniu el cose= de mirar algun cop on Posen els peus, no
deixareu d'adonar-vos de Paren que ha fet l'asfalt en els pavimente de Barcelona. Fa pocs anys encara era considerat eom una
solució de luxe, que només esquela en les vies més aristoerirtiques de
la ciutat. Avad ja ha esdevingut un rival seriós i temible del eläfflie
empedrat que ens ha fet malbé innombrables parells de sabates. Ea
algun indret, els dos enemics pacten, estableixen un armistici; la
padre blavosa resta en les entrevies i l'asfalt grisenc ocupa les
faixes laterals de la caleads. ATIà on no hi ha rails i trepidaeió de
tramvies la victòria de l'asfalt si no és un fet actual és un fet
próxima.
LL'asfalt triomfa perquè és el paviment ideal per als autome-,
bils o per causes econòmiques que no tenen res a veure amb el sistema de traeció 9 Ens decantem a creure que és la raó principal que
l'imposa, per bé que no sigui rúnica. L'asfalt es un ideal per al
cotxe amb motor i amb neumatics, però un ideal perillós... Atureuvos en un tombant de via asfaltada en un dia de pluja ; en veureu
de patinades!
Malgrat de les patinades i el seu risc, l'asfalt no fa sinó aval-10r.
No sembla lluny el dia en que 'nitre batut en tota la Unja l'empedrat arab petits blocs que ha estat la fallera del segle passat...
És l'estima només i inspira una melangia inevitable, de veure
que tan sistema de pavimentació trionda brillantment, quan l'altre
encara no havia acomplert el seu programa. En efecte : mentre al
centre de la ciutat les lluïssors de l'asfalt es multipliquen, hi ha a
l'Eixampla i a Sant Gervasi, al Clot i a Sans, nombre de carrers
que encara estan verges d'empedrat.
ts ben cert que una gran eiutat, més que més si no gaudeix
d'una providencia espléndida, esta condemnada a ésser un mostruae>
ri de diversos periodes geològics. Mentre hi seetors que viuen la
vida del segle XX, n'hi ha que resten en l'epoca del ren i del bisont;
mentre l'un carrer s'ufana de posseir un mag.nifie pariment monoFide, Peltre ofereix la selvàtica varietat de les terres incultes.—S.
coses que podriem contar, seran, em
sembla, preses amb la bona intenció
amb qué han estat escrites i amb l'intent de completar un perfil que pot
ajudar a comprendre la personalitat
d'un borne que ha fet una gran carrera i que te dret a tota la nostra admiració. A Buenos Aires farä un gran
paper i tot anirà esplèndidament. I si
no, ja ho veurem.

X, X.

LA FLOTA NORDAMERICANA
•n
Washington, II— El senyor
secretari del Departament
Marina, ha anunciat que la substitució
de les grano unitats navals de combat
significara unes despeses de 2.500 milimas de dóllars, que hauran de votar-sé
en vit anys.—Eabra.

trobava en plena fúria descobridora—
aquella fúria que després el porta a
demanar, trobant-se a Madrid, que el
que calia fer per a resoldre tot3 els pro
bienes del món era fer els fills amis
llossa, o "encharcas", per dir-ho amb la
paraula exacta. Abans havia dit que
l'esdevenidor d'Espanya depenia d'una
reforma del batxillerat. Pena, g qui us
podria dir es descobriments que ha
fet el senyor Maeztu en aquests darrers

are,. d'evolució? Són incomptables,
si l'un està bi, ' encara ho estä
mis. Nosaltrea de Barcelona , que
assistfretn en aquells anys Humana del

.idees de l'illustre base, node podem
les ?na-

91171:(11111119
7
1:-1111r841‘.4: 1111
14

mea

1921 ..1922, als comencaments

ves

contemplar panoràmicament aquest seu
perfode sense entendrir-nos delicadameta.
Tot aixe• que muten 1 maltea albas

—Li aconsello, dones, que adquirelati acciona de
o de les mines de Flia.
—Planché mines da Filz, parqué ',tic leabibtka.
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de cereals i dipòsit de blats. Socia:
Joan Garcia Sola i Francesc Paradell Gener. Capital: so,000 pessetes,
aportat per parto igualo. Nbtari, el
senyor Aguirre, en 24 de novembre
de 1927.
E.° Greco & Cia., S. L., Piferrer,
118, Barcelona. Explotació de taller
mecànic de cristall. Socis: Enric
Greco i Lluís Lligé Cases. Capital:
120 , 000 pessetes, que aporten els socis. Notad, el senyor Usatorre, en
3 0 de novembre de 1927.

tat en acciona de soo pessetes. No-

eg istre Mercantil

tad, el senyor Alcover, en 6 de desembre de 1927.
Cases & Cuxart, Cervelló (Barcelona). Fabricació i venda de generes de punt. Socis: Josep Cases Llurdella i Llorenç Cuxart Llargues. Capital: 25, 000 pessetes, aportat per
parts igualo. Notad, el senyor Canal,
en 14 de desembrc de 1927.
Medina & Romani, S. L., Corts,
529, Barcelona. Transports i repartiment de mercaderies en general.
Socis: Joan Medina Montagut i Joan
Romani Balada. Capital: roo,000 pessetes, que aporten per meitat. Notari, el senyor Rodés, en 17 de desembre de 1027.
Lithinés del Dr. Gustin, S. A. E.,
Balmes, 129, i Mallorca, 313, Barcelona. Compra-venda de productes
farmacèutics i altres. Socis: Lluís
Carreres Gaignet i altres. Capital:
50,000 pessetes, representat per
3, 000 accions de so pessetes. Notad,
el senyor Aguirre, en 2 de desembre
de 1927.
Ribó Corrons Torner, S. D., Badalona (Barcelona). Fabricació i
venda de cale i ciment. Socis: Josep
M. Corrons Torner, Josep Torner
Borruix i Ramon Ribó Vaquen Capital: 6o,000 pessetes, aportades per
parts iguals. Notari, el senyor Forn,
en 23 de novembre de 1927.
Zurita 8: Bosch, S. C., plaga de
Santa Anna, 14, Barcelona. Novetats de senyora. Socis: Josep Ramon
Pasqual, Pere Zurita Magallon i
Francesc Bosch Macià. Capital: pcssetes 375,000 , aportant-ne 200,000 el
senyor Zurita, 75, 000 el senyor Bosch
i la resta el comanditad senyor Ramon. Notad, el senyor Par, en 3 de
desembre de 1927.
Paradell, Avinguda d'IcàGarcia
da, 169, Barcelona. Compra-venda

h

CONSTITUCIONS
La Minorisa, S. A., Corts, 374. Faricació de teixits, etc., Barcelona.
cis: Lluís Salgado Mercader, Lluis
ternandez Borràs i Manuel Bertran
ata. Capital social: 250,000 pessces, en accions de 500 pessetes cada
a, davant el senyor Par, en 22 de
ovembre de 1927.
572 Optica Florit, S. Ltda.. Casp, 28.
1.Barcelona. Socis: Carme norit Teríbia i Rafel de Puelles Gonz4ez.
iCapital social: 30,900 pessetes, aportat pel senyor Puelles davant el se. Xnyor Crehuet, en 3 0 de novembre
e 1927.
& Romagosa, Via Laietar Robert
ona, 54. Barcelona. Agents exclusius
Dde venda de materials hidràulics
eGriffi, S. A. Socis: Salvador . Robert
Adolf Romagosa. Capital: 10,000
-"-pessetes, aportat per parts iguals.
) Notari, senyor Batlle, en 2 de gener
1928.
Monllau & Escarre Ltd., Perla, 8,
IBarcelcna. Comissions i representacions en general. Socis: Francesc
eMonllau Borras i Bartomeu Escarre
1'.iettéres. Capital: 10.000 pessetes,
per parts igual; en 27 de desdeportat
, oe
:semore
1927.
Miralles 8: Sampere, Trafalgar, 74,
-.Barcelona. Fabricació de soles de
„goma. Socis: Miguel Miralles Jorge
Jaume Sampere Castafio. Capital:
!.200,000 pessetes, aportades per parts
Notari, senyor López, en 6
•4 desembre de 1927.
ts Cinematogràfiques. S. A.,
ple!eig de Gracia. 103, Barcelona.
'otació de laboratoris per a l'edicio„de pellicules. Socis: Eduard Curt
Pjjcd i Alexandre Campa.Pascetelli.
100.000 pessetes, represen..

DISSOLUCIONS
Feliu & Monteys. Notad, senyor
Ferrer, en 26 de novembre de 1927.
Barcelona.
B. Cateura, S. Cta. Notad, senyor
Marín, en 17 d'octubre de 1 927. Barcelona.
Ruera Germano. Notad, senyor
Alcover, en 5 de novembre de 1927.
Barcelona.
Mariner & Barlet. Notad, senyor
Dalmau, en 28 de novembre de 1927.
Barcelona.

15 de desembre de 1927. Barcelona.
Casanoves & Duran. Notad, senyor Faura, en 12 de desembre de
1927. Barcelona.
Ribó & Jordan, S. L., Diagonal, 61.
Notad, senyor Forn, en 31 d'octubre de 1927. Barcelona.
MODIFICACIO
Ferrer &
Augmenten el capital de 15o,000 pessetes a 200,900.

Francesc Paleo i Cia. Sant Andreu, 53. Notad, senyor Nicolau.
Barcelona.
Gelabert i Cia. Notari, senyor
Forn, en 26 de novembre de 1927.
Cornellà de Llobregat (Barcelona).
Sama & Masferrer. Notari, senyor
Par, en la de novembre de 1927.
Barcelona.
Callejo & Pérez. Notad, senyor
Gabarró, en 22 . d'octubre de 1927.
Barcelona.
Curtits Erensperger. Notari, senyor Sasot, CTS 16 de desembre de
1927. Barcelona.
Corrons & Torner. Notad, senyor
Foro, en 28 de novembre de 1927.
Cervera.
Bertrand Guasch, Jaume I, 1.
Notari, senyor Ferrer, en 7 de desembre de 1927. Barcelona.
Filla de Josep Tarruella & Cia.,
Floridablanca, 18. Notad, senyor
Tell, en 12 de desembre de 1927.
Barcelona.
Omedes Garcia & Cia., S. L., Comere, 26. Notad, senyor Rufasta, en
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UN PRESENT ID'ACTUALITAT
41.n

AVUI
de io a i i de 3 a io nit, passeu per la
SALA PARS - Petritxol, 5,
a comprar el

1111,

Llegim a "La Noche":
"Rumores dignos de crédito aseguran que divergencias de apreciación
en el seno de IConsejo de una importante entidad bancaria, ocasionarán ia
dimisión de la totalidad de uno de los
grupos que lo integran. En nuestro poder los antecedentes del asunto, no
los hacemos públicos, esperando su total confirmación o la modificación de
la tesitura de discrepancia.
Recomendarnos prudencia y predicamos con el ejemplo, aún a costa de
un éxito de información que "La Noche" podría apuntarse. Ojalá sea para
bien de los intereses del público y
también de los de la banca de referencia."
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Preu: 15 Pessetes
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Ens complaem d'oferir a la nostra distingida clientela i al públic en general el servei que tenim establert de Caixes de Lloguer, per a guardar valors, documents, joies i altres objectes de
valor, en la CAMBRA CUIRASSADA installada amb tots els
avenços moderno, disposant de compartimento des de 22 pessetes
anuals, lliure de tota despesa.
Aquesta Cambra cuirassada es caracteritza per ésser una de
les mes espaioses i disposar de cabines particulars anexes, per
al servei dels senyors abonats.
Es pot visitar tots els dies feiners, de 9 a 1 i de 2/4 de 4 a 6.

él

11111111011ffle

Joan Brosa

44.0444404.0+0444+00+6044+044.

AGENT DE CARVI 1 BORSP. COLLEGIAT

FORMIDABLE LIQUIDACIO

Fontanella, 16, pral. --- Telefon 2441 A
Intervé: compra-venda de valore a termini 1 al comp.
tat, gira, mercaderies, préate0s, orédits 1 desoomptes de
cupons.
Solament la intervenei6 d'AgePt. de Canvi 1 Bonete
collegiat confereix, micjançant pölisea, el tito' de pippie..
tat dele valore.
. - LA COMPRA-VENDA DE VALORS EFECTUADA Pftft
MITJA D'AGENT DE CARVI I SORBA COL.LEGIAT ESTA
EXEMPTA DEL PAGAMENT DEL 2 40 PER IMPOST
DE DRETS REALS.

Alfombres Perses

- Mai diries en qué s'assembla uperitiu Rossi a St. Pere?
- Aboca...
- Doncs, en què St. Pere obre les .pores del çel i rAperitin Rossi obre la gana.

I

SALA PFIRÉS - PETRITXOL, 5

54151414441444,
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013:" ERVATO R I METEOROLOUU.: DE LA UNIVERSITAT DE
BARCELONA
Barämetre a zero i al nivell de la
mar: 766.6, 765.6, 765.1ramiHibars;
0
1,,°"" ' I? 1 20-7' ">2°2‘t;rta';inetres.
"i ernwinetre a l'ombra
1/.2. 8.o. Termóznetre a l'ombra (hu1ni0: 5.1, 8.o, 6.2. Humitat (centesinns de saturació): 71, 61, 75. Direcc:o del vent: NW., WSW.,
WNW. Velocitat del vent en metres
per ,egon: 7, 5, 5• Estat del cel:
qua,: serè, nuvolós, nuvolós. Classe de núvols: cirrus; cirrus, cirruscúmulus, cirrus-stratus.
12.7. Mínima: 6.6. Miarran de terra: 5.0. Oscillació
t ennornetrioa: 63. Temperatura.
mitjana: 9.6. Precipitació aquosa,
des de les set del dia anterior a les
set del dia de la data en millimetreS
de cruix, o sigui litres per metre
quadrat: 0.0. Recorregut del -vent en
igual temps: 36 quilòmetres,
di

Cutral de Específicos l'EL AYO
Oli de fetge de bacallà legitim
La Comissió Censora de Pellicules de la Junta de Protecció a la
Infancia ha aprovat, durant la segona quincena del mes de novembre
últim, les següents
"I.a dona venuda", "El calor de
la llar", "Una cursa fenomenal",
"La salvació de D. Panxo", "Magazine Metro Goldwyn número 4",
tontes i a boges", "El misteri
del circ", "Tingueu cura arnb les
vídues", "Actualitats Gaumont númelo 43-R", "Enciclopèdia Pathe
núnero 43, anv II", "El policia
mil:onari", "El pare diu que no",
"Match Uzcmiun-Delaney", "Punys
d'accr", "Foll perdut", "Doctors
docasió", "La legió estrangera",
"Cinquanta mil de l'ala", "Per mentiders", "Magazine Metro Goldwyn número 5", "El legat tenebrós"

"Noticiari número 39, volum 3",
"Reportatge Gràfic número 8",
"Reportatge Gral. ; c número in",
"Nasque per a repórter", "El preu
de la guerra", "La medalla del boyscout", "justicia", "L'únic recurs",
"Un vol d'austrús", "aLes nois del
cor", "La fina del lampista", "Novetats Internacionals número 449",
"Reportatge Gràfic número 7",
"Reportatge Gràfic número 9", "Reportatge Gràfic número /1", "Reportatge Gràfic número 12", "Reportatge Gràfic número 13", "El
foll escapat", "Fred, el tirador",
"Un heroi a cavan", "Noticiari número 40, volum 3", "Noticiara número 41, volum 3", "Pluja de cosines", "Una casa per a en tot sol",
"Paliquí és una joia", "De la pell
del dimoni", "De pesca", "Entre la
vida i la mort", "Sa excellencia el
lacai", "Actualitats Gaumont número 44-R", "Enciclopedia Pathé
número 44, any II", "Rendició",
"hiassabielie", "La mona de la mey a Mida", "Pares que teniu fills",
"L'home canó", "Lluna de mel a
París" "El bornbí del meu oncle",
is de celluloide". "Mans
"Els hero
blanques esguerren", "Viatge a
Italia de S. M. don Alfons i les
noces de la princesa Anna de Franca amb el duc de Pouilles", "Mínim, gladiador", "Dos frescos",
"Paquilín de compres", "Abans no
et casis", "La núvia inabastable",
"Nuvis a dojo", "Posat a paraigiier", "La darrera paraula", "FI
quadro perdut", "La venjança de
Burton", "Novetats Internacionals
número 451", "Novetats Internacionals ' número 453", "Aguiles
triomfants", "Entre gent bé".
Ha aprovat amb observacions:
"El màgic domini", "El cor mana", "Ninots de drap", "Notes sagnants", "Luçues i el simmi gegant", "El cadet mes calent" "Els
cadets del Tsar". "La illa encisadora", "El miran de la felicitat",
"El negre que tenia l'anima blanLa Comissió Censora de Madrid
ha aprovat les següents pellícules:
"La nota del gat", "El s . vencedors de la mort", "Valencia, la mes
bella entre les teces flors", "Vestit
d'etiqueta", "La muntanya sagrada", "Sort de gos", "Esposes pugilístiques", "Camí d'Arizona",
"Knockout", "Camina, Casiä.", "La

de propagaielt. J s sotas tes** s
resp5inyo1 sota el Ista "El Libró de

manicura", "Perduda i guanyada",
"Canvi d'esposos", "El seu primer
amor", "En nom de l'amor", "Mana
enlaire", "Teulades de vidre", "El
gran error", "Susanna, la detectiu",
"Radiant joventut", "La por a
amar", "Exprés a Corchinlandia",
"Jazz", "La moderna Dubarry",
"El neurasteaic", "El pirata de les
dents blanques", "La noia del carrer", "Marguerisja Gautier".
TAYLOR HOTEL. París. ruc

Taylor. Confort. Preus módica

La Banda municipal donará, un concert a la plaea del Rei, denla, diumenge, a un quart de dotze en punt del
mati. Executarà el programa següent:
Primera part. "Coriolano", obertura, Beethoven; Suite de "La damnació de Faust" (minuet dels follets;
Vals de les sílfides; Manea hongaresa, Berlioz.
Segona part. "L'holandès errant",
obertura, Wagner; Espatadantza de
l'Opera "Amaya", Guridi; "La processó de Sant Dartomeu", sardana,
Antoni Català; Intermedi de "El bailes de Luis Alonso", Giménez; Dansa dels vels, do "Salomé", Ricard
Strauss,

100 CATIFES PERSES
en tamanys grans i petits
SOTA PREU DE COST
es liquiden a la SALA PARA
(Petritxol, 5) per compte d'una
signatura anglesa
L'Agrupació d'Alumnes i Ex-alumnes de l'Escota Abat Oliva efectuará
demà, diumenge, una visita al Museu
Arqueològic del Parc de Ciutadella. Lloc de reunió, Arc de Triomf, a
les deu del mati.
"Central de Específicos PELA Y O"
Medioaments de tot arreu
Com a mostra de la propaganda editorial antiblastema, podem remarcar
que des de primers de gener apareixerà transformada en mensual i sota
el títol "Catalunya Antibla,fema", la
revista trimestral "La Credada".
Ha sortit, òrgan de la Lliga del
Bon Mot de Calaf, una tulla mensual

..:
„e:y.
4igetemetwei.-- • .;-911.71,-EL

SENYOR

s'ha editat un fascicle a part, "Ele
mesos de l'any", 'del propi propagandista, en els quals hom veu espumeam ací i allà elogio del Bon Mot

blalmes contra la blastknia.

CATIFES PERSES
en tamanys grana i petits
SOTA PREU DE COST
es liquiden a la SALA PARES
(Petritxol, 5) per compte d'una
signatura anglesa

«NO

RATGE DELS PERIODICS.-Demä, diumenge, a dos quars de vuit
del vespre, lt l'Ateneu Barcelonés, tíodri lloc la . conferencia que, organitzada pci Publi-Club, Associació desStalls de publicitat i organització, donara el conegut tècnic En Rafel fon,
sobre l'interessant tema "La ustificació dels tiratges dels periòdics, tal
corn s'efectua a l'estranger."
L'acte serä públic.

o o

HOME MORT PER UN TREN. El tren número 2.221 de la Unia del
Nord, que arriba 'a aquesta ciutat a
les 19'44, va aixafar 'alar al vespre un
funcionari d'aquella Companyia, anomenat Eustaqui Aguado, de 40 anys,
el qual va rebre tan greus ferides que
mori al clip de poca estona.
El fet ocorregué al carrer d'AHBei

-D'on ve amb tants paguen(
-D'on vol que vingui/ De EL INDIO, que a més de
regalar quasi els generes, regalen aquesta figura
artística de Folie.

'ATROPELL. - Ahir, a dos quarts
de set del mati, un tren de la línia
del Nord atropellà a Francesc Cansola Font, i Ii rrodui diverses ferides
qualificades de pronòstic teservat
El ferit bou traslladat al carrer de
la Munt'snya, número 88.

SOROLLÚS EIIT DE LI NOVELII CATALANA

MISTER FIPS A SANT MORITZ

JOIES VERITABLE MAMO
Joles en or I pLatI - Rellotoes
Preu Ilx :-: 41, Tallare, 41.

per Artur

D'una trama molt

DETENCIO. A 'instiinelek äe
Josep Giménez fou detingut ahir al
passeig de Puades, Pasqual May•mó,
el qual Ii havia `robat el dia 21 del
proppassat novembre, a la muntanya
de Montjuic, un rellotge, una cadena
i quaranta pessetes.
A les taules elnsta

Galetes Birba

Natural de L'Escala (Girona)

del "Centro Cooperativo Industrial" 1 ex-president del "Circulo de Ultramarinos, Comestibles y Similares" 1 del seu "Monteplo",
ha mort, després de rebuts els Sants Sagraments

I la Benedicció Apostólica

C. S.)

ls seus afligits fills Maria, Josep, Salvi, Merci3 i Lluís, fill polftie Joan Pi- joan, nét Garles, germans Teresa, Francesc i Marta, germans palillos
Dolors Oliveras i Josep Juli, nebots, cosins, parents tots, el "CENTRO • COOPERATIVO INDUSTRIAL" i el "CIRCULO . DE ULTRAMARINOS, COMESTIBLES
Y SIMILARES", en participar als seus anules i coneguts tan dolorosa 'Ardua els
1.1 . eguen una ()rack; per l'anima del flnat i els agrairan que se serveixin assistir a
renterrament, que tindrà lloc avui, dissabte, dia 14, a les tres • de la tarda, sortint
la comitiva del carrer de Girona, núm. 70, domicili del finat, d'allí a l'esglesia parroquial de la Concepeiú i desprds a la seva darrera estada, Cementiri de Sant
Andreu.

Neustadt, traducid d'Armengol

interessant i rublerta d'incidents

val fa pena de saber que amb la

NURIA

s'alimenten Innombrables bebés t
sean tormat motu essrrs que san
I ortrull de la rae,a Santana.

i•44440444•9044.444444.64.
TOPADA D'AUTOMOBILS
Al carrer de Valencia, cantonada Claris, van topar ahir a la tarda
un taxi i un camió automòbil, a
conseqiiéncia del qual va sortir fe-

deliciosos; una

sàtira de la vida de societat a Sant Moritz, Dawos, etc.
De venda al preu de 4 pessetes

EDITORIAL POLÍGLOTA -

Petrltxol, 8

i a totes les llibreries de . Catalunya

esperem de totes la puntual aisSecció Permanent d'Economia
Proveiments. - Llista de li settaana. Dilluns: ous a la crAlms..Dimarts: Grades a la Italiana. Dimecres: Iletades a la Montecarlo 1 ronyons a la Bordalesa. Dijous,
caes a la Vatel i pastanagues a la
"Flamande". Divendres: "Espie-ss
la Renaixement. Dissabte: "Gregh
de massapà. Classe, de la tarda*
Dimecres: batalla. a la Biscainr.i
pastissds de nata. Dissettree: alnyoyns a la Turbigo i Triangle Se
crema.
El Collegi Oficial d'Agents
mercials de Barcelona fa avinent als

•

,
rit un 'deis anomenat Erancese Alonso Illegon, de cinquanta
sis anys, el qual en sorti amb una

-extensa ferida al front i altres lesions, qualificades de pronòstic reservat, fou curat al
Dispensari -de la Ronda de Saut

'UNA DONA - SOFREIX ;l'UNA
• INTOXICACIO GREU, A CAU- Pau.
SA D'ItIN
, A ESÇAPADA DE .
•
GAS
•,, Ahir a la tarda hagué crésser•,
älficiliada Maria Sallent Busquer, de • - Portimenedes I oarteres
seixanta cinc anys, que , viu al car- - Fibrica:Malónol a, número 213.
.
.
rer d'Alger, 3 1, la qual presentava
simptomes ?'asfixia, degut a una
A la matinada d'ahir un individu
filtració de gas que la va sorprenan gmenat Isidre Giménez va intendre reposant al llit.
tar entra', acompanyat d'un alce
Del fet se'n donà compte a les subjecte, a la tenda de quedares
autoritats.
del .carrer de Barbara, número 3,
itet eckulensada

e
1 el

LA
--JUSTIFICACIO
DEL TI-

Casa Lloren

Gerent

NO ES CONVIDA PARTICULARMENT

Les Noces d'Or de EL INDIO

"gons experiencia comprovada, l'actuació antiblasferna en la llar. També

de CAMPRODON
donen categoria de distinci6 i bou
gust

En Salvi Pijoan Pi
(A-,

rl

-la Muer", "El Llibre de les Dones",
d'Ivon l'Escop, que tant facilita, se-

ésser reconegut .com un timador
professional.
Va ésser auxiliat al Dispersani
Saat Andreu, Joto Taris Porta,
anys, per Presentar"
-'de
•contusions a la cama e2querra, de
pronòstic reserva!.
••• Segon g va- manifestar, les hi produí l'automòbil del senyor Malti
Guitard, _al earrgr'd la Itftirktanya.

Rendres públiques, venen obligats
a presentar deearacions jurades de
les operacions cobrades des del dia
1 de gene r +al 31 de dese-ntbre
4927. - Cal presentar-des abans del
dia 31 del mes corrent. A les oilcines del CoHegi els seran facilitats
els impresos necessar's, i curevan

de

llur presentació a l'Administra-

A les nou (Fallir al mati, el camió número, 5,5 1 7 13 vg:atropellar
a Jösep Mariinez„ de quarantsranys,

ció de Rendes públiques, solventaran així mateix els dubtes que paguin presentar-se en estendre les
declaracions.

ant."--cterdell'Llibertatf/i..1..
Desprès d'auxiliat al Dispensari
dei districie, vuitè, 'el f4rit 'Va ésser

ha tingut a Madrid una afon

al carrer de Menéndez i Pelayo, da-

portat a Yllohpitat

violentant la; porta d'entrada.
Però el serena d'aquell carrer,
Jaume Montaner, fou a ternos d'uvitar-ho i de detenir a Isidre

• Presentava contusió i erosions .a
la.-tegió toràcica dreta, i fractura de
l'es c h ul a d flrFtaA , 4e /pronöstic re-

ménez.
L'altre individu es féu escäpol.

També va Aiser auxiliat al Dispensan del ' aistricte deSO el noi
quinze ' anys Víctot- Janot i Andreu.
ei qual presentara una forta contu
sió a la cara anterior del tórax i
diverses lesions al cos, de pronòstic lleu.
Sembla que un automòbil, del
qual s'ignora el número, per haverse fet escàpol, l'atropellà al earrer
de Sant Joan de Malta.

A requeriment de Josep Giménez,
el guardia urbà número 40 detingué un individu anomenat Pasqual
Marimon, el qual hacia rob?t algunes pessetes i un rellotge al denunciant.
I
Portats tots (ine a la delegazIó
de policia, l'esmcmat Marimon va

senyors col4egiats que. complint disposicions de la Direcció General de

servat. .

.

-

.,„ !

La Música Catalana
lunada exaltació en el festival
organitzat pel mestre Lasalle.
L'illustre mestre Lamote 4+
Grignon parla, amb aquest raciè
itt, .0
1 In música oatalana en
número de "LA ESPERA", qtil
apareixerä aNui, dissabte,
En el mateix número es pliZ
blica una interessantissima hit --1,9
formaciú sobre la vida cierk;
tifica de Carracido, escrita pirti
savi quirnic, académie i eatir
farmàcia senyor
dratic
cluIr Fecnändez, i 'unes interes
sants pägines del mateix
rae, ido.
1.1111111a

" Central de

Especilicas PEWO"

Espeoffios - Farmäola- Anàlisis
INSTITUT DE CULTURA I DIGUESRA I PAU

ym
L'enuig que tan l'esparverava l'envaí novament. Després del
discurs a la lògia, passà tres dies a casa, allargassat al divan, sense
rebre ningú ni moure's del mateix lloc.
Durant aquells dies rebé una lletra de la seva muller, que li
pregava de concedir-li una entrevista; li explicava la seva tristesa
i el desig de consagrar-1i tota la vida.
Al capdavall de la lletra Ii feia saber que al cap de pocs dies
arribaria a Petersburg, de tornada de l'estranger.
Després d'aquesta carta, la soledat de Pere fou interrompuda
per la visita d'un germà maçó al qual respectava menys que ;As
altres, i que fent recaure la conversa sobre la vida matrimonial
de Pere Ii demostré, en forma de consell fraternal, que la severitat
que mostrava amb la seva ama era injusta i que s'apartava de les
regles fonamentals de la franemaçoneria, ja que no perdonava qui
es penedia.
Simultimiament, la seva sogra, la muller del príncep Vasili,
l'envià a cercar pregant-lo de venir a casa d'ella uns instants només,
per tal de parlar d'una qüestió 'important.
Pere en tot allò veié una conjuraei6 en contra seu i comprengué que es tractava de reconciliar-lo amb la seva dona. En l'estat
en qué es trobava, aquest projecte no li fou desagradable. Tant se
li en donava de tot. Pere no concedia gran importimeia a cap esdeveniment de la vida, i sota la influéneia de l'enuig que en aquella
inoments l'acaparava no tenia interés a mantenir la seva llibertat
Ði li interessava mahtenir-se fèrm_en castigar la seva dona.
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maeoneria mesa s'havia ficat per una via falsa, que s'havia esgarriat
del seu fi primitiu. Per això a fi d'any marxà a l'estranger, per
tal de consagrar-se a l'estudi dels grans misceris de l'orde.
• ••
Per l'estiu de 1809 Pere tornä a Petersburg.
Segons la correspondencia entre els maçons russos i els de
l'estranger, se sabia que Besukhov havia sabut conquistar-se pel
món la confiança de moltes persones situades en lloes eminents, que
havia intervingut en Inoltes iniciacions, que hacia estat elevat als
graus /Mis alts i hacia fet molt pel bé comú de l'obra de la maçoneria russa. Tots els maçont•de Petersburg l'anaven a veure, tots
l'afalagaven, tots pensaven que amagava i preparava una empresa.
La sessió solemne de la lògia de segon grau, on Pere havia
promès de comunicar als germans de Petersburg el que els havia
de transmetre de part dels caps superiors de l'ordre, estava fixada.
No hi falta cap membre. Després de les cerimònies ordinàries, Pere
s'alçà i començà el sen diseurs:
"Estimats germans- s'aturä, sufocat amb el diseurs escrit a
la mà -no n'hi ha prou amb observar els nostres misteris en la
calma de la Razia, cal obrar, actuar. Ens havem adormit i cal que
actueni". Pere prengué les quartilles i comeneä de llegir:
-"Per escampar la veritat pura i fer triomfar la virtut, hem
de purificar els bornes de prejudicis-llegia---, elaborar regles d'acord amb l'esperit del temps, prendre a càrrec nostre l'educaei6 de
la joventut, unir-nos amb lligams indissolubles amb els 'tomes més in.
tolligents, vencer amb decisió i també amb prudencia la superstició
la desconfiança i la ximpleria, formar entre els homes afectes a nosaltres un nucli de persones lligades per la unitat del fi i que tinguin
el poder i la brea.
•
Per assolir aquest fi cal fer la virtut mes poderosa; cal mirar
que l'home honest trobi en el món la recompensa eterna de les seves
virtuts. Moltes institucions ' politiquee actuals, perä, eón un obstaele a aquests grans anhele... ¡Què hem de fer davant d'un estat de
coses aixl? ¡Afavorir revolucione, capgirar-ho tot, trenre la força
amb la foreaf No. Estem-inolt lluny d'ida& Tota reforma feta per
la força ea censurable, perquä no eorregirä pas el mal mentre els
horaea.continnin once ell que_s4Bi_ peren8 ei•seny:no,neeessita
la
.
eioléneia.

BLIOECA POPULAR DE LA
DONA
Secció Permanent de Religió i
Culte. - Diutuenge, dia 15, a les
vuti: Missa resada de comunió.

Secció Permanent «Educació i
Instrucciä. - Diumenge, dia 15, a
dos quarts de 'cinc: Llic6 de cuina
casolana.
Secció Permanent de Relatié i
Treball. - Es recorda a les senyoretes que desitgin collocació de dependentes d'escripto r i, que les eliminatóries del present gener tindran
lloc diurnen g e vinent, dia 15, a les
nou del mati; a l'enserns se'ls fa

avinent l'obligació que tenen d'assistir - hi, ja que aixi sols podran ésser inscrites.
Recordern aiximateix a les senyoconretes taquigrafes d'assistir a la
ferència que timba lloc el mateix
15, a les onze del matí. Agitesdia
-ta cosferkncia serä donada per l'e

lo q üent orador En Joaquim Garcia

Gallo, arnb el tema "La dona a la
llar". Donada la seca importància

EME ESTOSHER.

Silli DE CHRLOS
Tonifica, ajuda a pair, obra la
gana I cura las malalties de

L'ESTÓMAC
1 BUDELLS
DOLOR D'E MI TID O/1A

DiSPR•SIA
AOROR viumiT4
INAPRTINCIADI RRRRRR DILA RENO
1 A RRRRR
a. A 0 A DR L'ISTORI AO
Volt u s e contr a

la diere* den mina.

en l'epoca de desmamar i doelficacd.
95 ....y. d'Anea eanatante.
5 pmetee ampo erab medir:meló pe
ID• venda,

s 8 di.
• un
principal. ferrn.l. del meles.

Aquest número ha
per la censura

¡huid

governatiii
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Acers 1 eines d'acer

Compressors d'aire 1 bombes de buit
de la casa R. M'anche & Co„ de Vi lieft an che si Saône

de la casa , Sanderson Bros & Newbould Ltd., de Sheffield

Ciment refractari HYTEMPITE - Quigley

a prova d'àcids - SOLUCIONS QUIGLEY TRIPLE-A, anticorrdssives

de la casa Quigley Turnace Specialties Co. Inc. de Nova York

ESPECIALITATS INDUSTRIALS
MAQUINARIA EN GENERAL

FILL D'E• BRUGUERA

RIERETA, 28
Tel. A. 3772

444+04414441444414444444+04444444.0•044444444+

1 444.8.».44.4444
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mans de les Escoles Cristianes, i Convent de Filles de la Caritat de Sant
Vicents de Paul. A la tarda, practica»
rà la Santa Visita, a la Casa Non-dat de Religioses Concepcionistes.
Convent de Maria Reparadora, Convent de Religioses Filies de Sant Josep i CoHegi de Religioses de la Companyia de Santa Teresa de Jesús.
L'HOMILIA A LA CATEDRAL
BASILICA

LA JUNTA NOVA DEL RADIO
CLUB CATALUNYA
áta la presidencia del senyor
fons Estublier se celebra, el dia 6
proppassat, la Junta general del Radio
Club Catalunya, corresponent a l'any
X927S'aprova l'estat de comptes corres"ponent al dit exercici, i acte seguit
s'ani a l'elecció de la nova Junta directiva, que queda constituida en la
forma següent:
Presiden; doctor En Josep Salta
vice-president, Alfons Estu,blier; secretari, Josep Romero Sánele:1 vice-secretari, Joaquirn Gallego;
tresorer, Lhds Sagués; vocal primer,
tnric Ferrer ; vocal segon, Alfred PujoI; 'vocals residents fora de Barcelona: reverend pare Manuel Caçador, de
Sant Julia de Vilatorta; Ramon Camal, de Palma de Mallorca; Josep Figola, de Sabadell.
la Comissió técnica queda constituíAla pels senyors: doctor Josep Baltà
Francesc Baquer, Miguel CoreBa i Martí Colom.
La :aova Junta ha pres ja interessante acords per a intensificar la tasca del Radio Club, sobretot en el que
es refereix a emissions i recepció d'extra-curta i als treballs de control en
els Laboratoris del Club, el qual, com
ja s'ha indicat diverses vegades, és
' eompletament gratuit per als senyors
associats.
ASSOCIACIO NACIONAL DE
RADIODIFUSIO
UN ACTE D'EXTENSIO
CULTURAL A MANRESA
Denle, diumenge, tindri lloc, al teatre Conservatori de Manresa, la setena
festa científico-artística organitzada
per l'Associació Nacional de Radiodifusió, a benefici deis seus associats
residents a Barcelona i poblacions importants de la nostra provincia, sota el
següent programa: Obertura de l'acte
pel President senyor Pau Lloren; Gis-

Denla predicará l'homilia a la Santa Catedral Basílica, el doctor don
Alfons M. Riba Bulbena, canonge.

SACERDOT VIATICAT
Ha estat viaticat el reverend don
Francesc Puig Raventós, rector de

Lavern.

L'OBRA DELS EXERCICIS

PARROQUIALS
En la parròquia deis Josepets (Gräcia) la setmana entrant, o sigui durant els die; 16 al 22, et reverend
P. Josep Maria Pijoan, S. J., i el reverend doctor Eduard Roman, prevere, predicaran una tanda d'Exercicis
Espirituals oberts, que, per ésser organitzada per la Lliga de Perseveran;u de l'esmentada parròquia, finalit-

Dema, diumenge, l'Arxiconfraria

del Cor de Maria celebrará la seva
fundó mensual amb els actes se-

güents:

A les volt, missa de Comunió general, assistint-hi les Associacions del
Santuari. Farà la plática el R. P. Josep Berengueras, C. M. F.
A dos quarts de cinc de la tarda, rosari. trísagi mara i sermó pel R. P.
Jesús Ballarín, C. M. F. Acabará la
fundó organitzant-se, per l'interior
del temple, la processó acostumada.
Schament es donaran ciris a les senyore, que portin la insignia pròpia de

l'Arxiconfraria.
Després del besarnans de la Verge,
1-.1 haurà Junta de directors i directores- per tal de determinar els mitjans
més apropiats per a la censtrucció del
00 5 1 cambril.

guera

Les víc times
de l'àcid úric

EL MES EXQUISIT DELS DESDEJUNIS
EL MES POTENT DEIS RECONSTITUENTS
Aliment complet, compost i dosificat acuradame nt per a respondre a totes les exigències filio16giques, agradable al paladar i d'una digestibilitat perfecta, el PHOSCAO ha resolt la «metió de
l'alimentació racional dels malalts, dels Cons ale scents i deis ancians. Veritable acumulador de
forces, el PHOSCAO Es aconsellat pels znetg,es als anèmics, als esgotats, a les dones embarassadeß
- a les_ distm• ¡ tots els Aue sofreixen d'una afecció de l'estómac (dispapsia, gastralgia,
ció) o que paeixen amb dificultat

Un venedor ambulant de taronges. a Esparraguera, venia
la seva mercaderia al carnes'
Major, estret i tortuós, quan de
sobte, cense donar-li temps de
retirar-se, un comió envestí
venedor i carnet. El pobre ve-

eón com els turistes que van
pel pedregar, que si no troben
el pont salvador, s'estimben
als abims

nedor motia al cap de poca estona.

L'URICURE es el pont que

ii

condueix directament a la salut i salva l'artritie dels terribles sofriments produits per
l'äeid úric en forma de

En farmacias y droguerías.
Depósitn : FORTUNY. 8. A. 32. Hospital. Barcelona

REUMATISME
gk de la Diputació Provincial de Barcelona. Estat del temps a Europa i a
Espanya. Previsió del temps al NE.
d'Espanya, a la mar i a les rutes series.
2103: Cotitzacions de valore I :nonedes. Darreres noticies.
2 l'io: El Quintet Radio interpretará: "Cleonatra" (obertura), Mancinelli-Raurich.
2120: L'Orquestra Demons Jazz
interpretará: "Nice about you" (fox),
Byran; "Far away bells" (fox), Garden; "Calling" (fox), Goldyn; "Maribel" (tango), Garrido; "Chinese Lan
terns" (xarleston), Connelly ; "
guerides" (fox), Demon.
2200: Tancament de mercats.
2203: Retransmissió des de Unión
Radio E A J 7, Madrid.
RADIO CATALANA, 462 m.
2030: Curs de francés a arree de
l'Acadèmia Berlitz.
21' 00 : Butlletí meteorològic de Catalunya. Pronòstic del temps. Cotitzacions de la Borsa de Barcelona. Sants
del dia. Crònica d'art, esports i
des.

Acte
concert: Carme Antonini
(tiple), Vicents Quelart (tenor), Francesc Oriol (tenor), Bonaventura
(violoncel-lista), Orquestra Radio Catalana:
Programa de la senyoreta Antonini:
"Invan Preghi", Tosti; "A Granada",
Alvarez; "Castellana, ¿cómo fue",
Romero; "Mattinata", Leoncavallo;
"En calesa", Alvarez.

•44444•4444444444444.0444444

OBRA NOVA
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Nocions de Maleroologia
pel

Santiago Dexeus Font
Preu:- 2'50 pessetes

ribo %inda a

LLIBRERIA CATALONIA:
`. 4, PiLKA., e CATALUNYA 17 . marl.

Programa del senyor Quelart: "Tosca", Puccini; "El huésped del Sevillano" (romansa segon ade), Guerrero; "Los gavilanes", Guerrero; "Llora", Camprubí; "Pel teu amor", Ribes.
Programa del senyor Oriol: "Muntanyenca", Freixes ; "La guinda", Lon
gas; "Estrellita", Ponce; "Napolitana", Ponce; "Dame tus besos", Caos-

•

prubf.

Programa del senyor Dini: "Traume", Wagner; "Sarabande", Bach;

"Reverie", Bottesini..
Programa de l'Orquestra Radio (.2:1talana: "Karama" (marxa), Grey ;
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"Freischutz" (obertura), Weber; "Serenata espanyola", Albéniz; "Ditmoi" (fox), D. Vila; "Tout pres de
vous", Barbirelli; "Lointain bonheur'
(vals lent), Rabey; "Madame" (fantasia), Christine; "Somni dolç" (sardana), Garreta; "Plaisir d'amour",
Martini; "El califa" (marxa moruna),
Aduä.
2400; Tancament de l'estació.

LA VIDA RELIGIOSA
Avui, dissabte, 14 de gener: Festivitat de Sant Hilari, bisbe de Poitiers.

tuurró

DE

Ha estat honorat amb el titol de doctor. Ornamente litúrgics per a confessor de la fe: color blanc.
Quaranta hores. — Església parroquia] de Sant Jaume, de les vuit del
matí, a les sis de la tarda.
DEL BISBAT
LA SANTA PASTORAL VISITA
Prosseguint el senyor Bisbe la Santa Pastoral Visita a la parròquia
• Sant Gervasi, visitará el vinent dilluns,
al mati, el convent i collegi de Religioses de Jesús-Maria; el convent de.
Religioses Carmelites de la Caritat
(carrer de Londres); Collegi de Ger-

« LA PU5LiC1TÄT"

Tot el pla de la nostra orde ha d'ésser pres de manera que
pugui donar homes ferms, virtuosos, lligats per una unitat de e.onvicció. Aquesta convicció ha de consistir a perseguir per tot erren i
en totes les formes el viei i l'estultícia, i a protegir el progrés i la
virtut, a treure de l'obseuritat els homes dignes d'ésser elevats i
ajuntar-los a la nostra fraternitat. Aleshores la nostra orde tindrà
poder per a lligar les mans als protectors del desordre i dirigirlos sense que se n'adonin. En un mot, caldrà establir una mena de
govern universal, preponderant, que s'eseamparia per tot el mea
sense destruir els lligams civils i sota l'autoritat moral del qual
tots els altres governs podrien existir dintre l'ordre ordinari i fer-ho
tot, tret d'allò que s'oposes al gran fi de la nostra orde: el triomf
de la virtut sobre el vici. Aquest fi, posat pel eristianisme que
ensenya als homes a ésser assenyats i bons i a seguir, en llur propi
interés, l'exemple i l'ensenyament dels homes millors i mes bons.
Quan tot esteva submergit en les tenebres, bastava la predicaciii
sola, la novetat de la veritat li donava una iorea particular, però
ara ens calen mitjans de mes eficäeia; ara és necessari que l'home,
guiat pels seus propis sentiments, trobi en les virtuts l'encís sensual.
No es possible destruir les passions, cal notas provar de dirigir-les
cap a un fi noble, és per això que cal que tothom pugui satisfer
ßeves passions dintre els límite de la virtut i que la nostra orde li en
proporeioni els mitjans.
De seguida que entre nosaltres hi haurä un cert nombre
d'homes honorables, en cada país, cada un en formarà d'altres c'?
seguida i tots es lligaran estretament; aleshores tot serà possible
per a la nostra orde, que, seeretament, ha fet molt pel bi de la
humanitat."
Aquest discute m'ocluí no solament una forte impressió, sin6
fina certa emoció en la lògia. Alguna germans, que veien en el dis¿aura perilloses tendències a l'illuminisme, l'acolliren amb una fredor
que estranyà a Pere. El gran mestre comeneh a contradir-lo. Pere,
ainb un ardor que anava creixent, es posà a dese.abdellar les seves
idees. Feia Molt tempa que no s'Imvia celebrat una sessió tan agi•
Lada. Es formaren do* partits. Els uns acusaven Pere d'illuminat,
els altres el . defeimaven. Pere s'adonava per primera vegada, amb
fnotiu d %quena ametüblea, de la diverattat deis espetita humana,
diÑergitat que fa que una mateixa veritat no es presenti gota el

Si voleu oir be

COMPREU
,i1; un selector BABY
x

GOTA CIATICA

i recitacions.
n 1730: - Obertura de l'estació. Emisaió especial composta d'obres musicals
et Quintet Radio, discos selectes de
gramola i recitacions variades.
18'oo: Cotitzacions deis mercats inltiernacionals i canvi de valors.
r8'ro: El Quintet Radio interpretarà; "Childhood Islemories" (two
istep). Debroy Sowers; "El Crepuscle
;deis Dius" (selecció), Wagner-Branga; " Etincelles" (vals), Waldteu f el ;
'Cielo argentino" (pericon), A. Vidal ;
"Los sobrinos del Capitän Grant" (se.
3ecció), Caballero; "Reve de Violette"
Inarxa), J. Sebasta.
2 19'00: Tancatnent de l'estació..
20'30: Curs elemental de francés
r a ràdio-oients, per les Escoles
e assé, a càrrec del professor francés
,34r. Martín.
k 21'00 : Campanades horäries de la
"(Catedral. Nota del Servei Meteorolb-

" Dr.

ganda extraordinaria que per la mateixa s'ha fet, hom creu que l'acompanyarà un èxit ben falaguer amb
l'assistència de nombrosos fidels desi'josos d'assaborir la paraula de Den.
SANTUARI DE L'IMMACULAT
COR DE MARIA
. (Arquebisbe P. Claret, 47)

Un meló mata un home
en un carrer d'Esparra-

PHOSCAO

pert
Lectura del resurta històric de l'As5ot-facie, pel vice-sccretari senyor Ra¡non Pérez Vilar.
Descripció técnica de l'emissora del
Tibidabo, amb projeccions a carrec de
l'enginyer de Radio Barcelona senyor
Joaquim Sänchez Cordobés.
Projecció de la pellícula descriptiva
i demostrativa de l'Associació Nado¡tal de Radiodifusió, i de Radio Barcelona.
Presentació del senyor Toresky.

,

dia 22 de l'actual amb una solemnial Diada d'Exercicis. Donats els
merits dels zelosos predicadors que
dirigiran aquesta tanda i la propa-

n11,48.-mme.....nnn•nn••n•.-.
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PROGRAMES PER A AVUI
RADIO BARCELONA, 3448 in.
tfoo: Campanades horàries de la
Catedral. Nota del Servei Meteorológic de la Diputació Provincial de Barcelona. Estat del temps a Europa i a
Espanya. Previsió del temps al NE.
gl'Espanya, a la mar i a les rutes aegies.
13'30 a 14'45: Emissió de sobre"taula. Trio Iberia, discos de gramola

zar â el

ARENILLES
CALCULS-LUMBAGO
La ra6 es òbvia: els dolors semi
produïts per cristalls d'àcid
úric, que l'URICURE dissol, la
qual cosa fa que s'elimini del
cos l'excés d'acid úric que
provoca els dolors

3
o Ptes.

l'aparell 1e galena
It1

N
>.

perfecte

REM
!Mimos, 126

DINER

per joies, generes i dive - sos

ALTA

TAXA

Rambla del Centre. 30, ontl. (al
costat del Créd it Lyon nata).

GUERRÁ 1 l'AV
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mateix aspecte a duce persones diferents. Pins els mateixos que

semblava que estaven al sen costat el comprenien a la seva manera,
amb restriccions, amb modificacions que ell no podia subscriure,
j a que el seu objectiu principal era preeisament de transmetre les
seves idees a un altre, per?) tal com ell les entenia.
Al final de la sessió, el gran mestre, amb hostilitat i ironia,
observà el seu ardor a Pere, i Ii digné que no era pas l'amor a la
virtut el que el guiava solament, sitió que se l'enduia el calor de la
discussió. Pere no li respongué i preguutä secament si la seva proposici(i era aceeptada. Davant la resposta negativa. Pera: sense esperar les formalitata acostumades, sortí de la lògia i se n 'anà a
casa sevti.
—

~dote,

14

de peor de tete

LA Pust,turrme
cap) ¡remede /le lipaitsakbis contra
Andreu; Sala contra Remen; Cisanoves-Feliu contra Casanoves-Sala (Final-handicap)..
•

ELS SPOR!
partit Barcelona-Espanyol
Les possibilitats dels tres clubs empatats a resoldre
pel "goal-average" : Els equips que s'anuncien fan preveure un partit de baixa qualitat : Un pronòstic favorable al Barcelona : No hi ha entrades per al partit
de Madrid,

Guanyant per
1 a O es campió Espanyol i
"
Barcelona
2a O
" Barcelona
3a0
Espanyol
2a 1
Barcelona
3a 1
Barcelona
4a1

que havia de seguir-se el procedí-

ment angles) dóna un relleu major
que el que altzes vegades ha tingut
aquest partir.
Suposant, dones, que el Campionat de Catalunya s'hagi de resoldre
per aquest sistema del "goal-average", alma és, admetent que el dia 22
l'Espanyol, el Barcelona i l'Europa
hagin quedar empatats a 24 punts,
que serà si denla el Barcelona guanyt l'Eepanyol i l Europa el Bada-

lona, i si el dia 22 el Barcelona guanya el Gracia, l'Europa el Sabadell
i l'Espanyol el Sans, hens aquí les
possibilitats dels tres empatats segons Escore que el Barcelona obtingui sobre l'Espanyol

sots-campió Barcelona

Espanyol
Europa
Barcerdna
Espanyol
Europa o Espanyol

97

(antb partit ele desempat)

Barcelona
Espanyol
Barcelona

Espanyol
Barcelona
Espanyol

3a2
4a 2
4a 3

quan lògicament sembla

Satisfeta aquesta curiositat, manca
encara saber si realment el Barcelona sortirà vencedor, car no ha
d'oblidar-se que un simple empat
decideix el campionat per a l'Espanyol i el sots-campionat per a l'Europa C això suposant sempre que el
diumenge següent. eis dos equips surtin vencedors), significant
cié deis blau-grana.

Horn pot comptar gairebé segur
aue Eequip del Barcelona sera Eanunciat:
Llorenç. M'alter. Mas. Arnau,
Carulla, Piera, Ramon, Samitier, Arocha n Sagt.
Per altra part també es dóna per
segur que el de l'Espanyol el for-

maran:
Zamora, Saprisa. Portes. Trabal,
Soler; Kaiser. Ventolra, .Vilar, Chueca Estrada i Contes.
Si es confirma la formació d'aentrara dos equipo. hom pot Mostrar-se fins a cert punt optimista
per al Barcelona, la forma perforadora del qual pesa molt mes que la
de l'Espanyol.
Ami i tot, no cal negligir- la po-

l'Espaaya!. que per poc encert que posi
en la nutra, pot equilibrar molt el
desnivel! a que ens hem referit
abano. Precisament Macó ens fa creore que la clau de Vestir en cadascun
deis equips—suposant que les !Mies
donguin Hur rendiment normal—radica en la tasca de les dues ratlles
de mitjos.
El, de l'Espanyol creuen que el
reforç d'en Llauger (que M'ir presenta la fitxa a la Federacia, com a
amateur) pot ésser d'eficacia, però
tencia del tercet defensiv de

els que recorden les desiguals actvacions riel mallorqui, tenen motiu

per a mostrar-se dubtosos. L'Estrada
en el lloc d'interior tampoc dóna
moto: a gratis optimismes, ens

sembla.
Yo seriem pas nosaltres els qui
ens aventuréssim a un pronòstic;
pera decantern per la vict9ria
del 1 . ercelona; ara, que el nostre
. scre no passa d'una modesta
diferuncia d'un gol.
Aquest 3 a O. que molts somnien,
seria molt bell, però dubtem que
converteixi en una realitat.

• • •

El que aquesta vegada ha passat

partit Bareelon a-Espanyol encara s'entén menys
q ue mai. Es cert que l'autoritat gov ernativa Ira fet lliurar mi nombre
amb les entrades del

d eterminar d'entrades per a la revenda, que ahir una cua imponent va
devorar en poca estotra.
Es el cas que no hi ha entrades i
els que no iran poeta procurar-ser',

halaran de seguir les incidencies del
Partit a través dc la radio. Fet i fet,
creiem que hi sortiran guanyant, car
tal ccm es presenta, ens sembla que
tindra ben poca cosa d'interes per

veure.

Vara el 'arbitre el senyor Menchaea, d'Astúries.
V. B.
EL PARTIT SERA RETRANSMES PER RADIO BARCELONA
Denla. diumenge, Radio Barcelona
retraa-metrà. eruten de costura, el partit
Bar celona-Espanyol, amb monina del
erial sisan pres les necessacies disposicions per a la transmissió rápida de
tors els intidents, havent estat confiada
la ressenya d'aquests a personal competent que presenciará l'acte.

...I

PER RADIO CATALANA

Catalana.
amb el micròfon instaHat al camp de
Per la seca part, Ràdio

lcs Corts, retransmetrà també totes
les incidincies del partit.
Faran aquest reportatge, el director
de "El Mundo Deportivo", En Josep
Torrellas,. el senyor Gasch.
UNA NOTA DE LA FEDERACIO
Els segons i tiaters equis d'aqUests
clubs, jugaran al matí al camp de jcie
del R. C. D. Espanvol.
Hi batirá un servei extraordinari
d'autämnibus. des de la placa. de Catalunya als camps del C. D. Europa i
de Les Corts, organitzat per la Companyia General d'Autaannibus.
Novament es recomana al públic
que s'abstingui d'adquirir localitats
sense la corresponent entrada, puix no
es permetra l'hieres al camp de Les
Caras al que no estigui proveit de l'entracTa general corresponent.
Per tal d'evitar aglonieraciona de
públic a les portes del camp de Les
Corts, es recontana als assisterits quo
procurin entrar aMis la major antelació possible, al qual objecte les portes
del camp s'obriran a dos quarts de
dues de la tarda.
:•

SI

.

porten-M bias
'
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Els

següents partits:
Primera categoria. A les onze del

mata — Erial Polo Jocke y C l ub-

Universitary.
F. C. Terrassa-F. C. Barcelona.

Junior F. C.-Club- Gimnàstic de
Tarragona.
Segona categoria. A dos qu'arta de
dotze. — Iluro S. C. de Matard-Jo-

vet.tut errassenc.
Gai lens II. C.-Ce D. 'Masnou.
F. C. BarceloGruP especial .
na AaGalenos B.
E. C. Terrassa-Universitary B.
Galeno A . -Junior A.
Reial Pol Jockey Club-F. C. Barcelona a
Junior B.-Universitary A.

MI
B M ATAS
mes importants de Barcelona

MO-1ORISME

EL BARRI DEL PASSEI. DE

Ça-an Regata
per a embarcacions a motor de totes
les categories que cl Rial Club Nauta: organitza anualtnent.
Aquesta regata será d'handicap i
es donaran les • compensacions en recorregut, les quals es calcularan tenint-se en compre les velocitats corregodeo en les proves preparatòries ce-

Signada per 3.7:.5 veins de Barcelona, establerts o propietaris al barri
del Passeig de Sant Joan, será adre-

Denlà se celebrará la

lebrados.
La sortid- es donará davant redíbici flotant del R. C. N., a les onze
en punt del /naif, per a toles les embarcacions, i sestablira la classificació per l'ordre en que traspassin la linet d'arribada, després d'efectuat

el

recorregut eorresponent.
El recortagut a efectuar fora del
part sera davant de l'Escullera de Llevarla on seran ancorades les boles a
virar, per les embarcacions.
PILOTA BASCA
SOCIETAT ESPORT BASC

Els partits que aquesta entirat celebrará demà al matí, siar els segiients:
A les den. Primer partit a m'a, a 5o
punts: Sagmer-Fuentes, vermells, contra Ventura-Sanchez, Watts.
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Sens dubte. l'anunci d'aquest match
ser à rebut arnb satisfacció pels nomhrosos adeptes al noble joc, pula no
és corrent veure en les nostres pistes
partits de tant d'interès.
Ens assabenta el Turó q ue com
teas els partits dels susdit concurs,

Ii jure.
SOCIETAT ESPORTIVA
POM PEIA
Acabant denla, diumenge, aquest
concurs, es prega la puntual assistèncía deis jugadors. Avui es jugaran dos
finals que corresponen a les proves
de senyoretes amb avantatges i un de
parelles d'homes amb avantatges.
Ordre de ice per a avui:
A les onze: senyoretes Bragado -FeIhr contra senyoretes Romeu-Sala.
A les dotze: senyora Weber-Weber contra senyoreta Valls-Juanico.
A das quarts de tres: Alsina contra González; Rocasalbas contra Anl'entrada será

dreu-Sala.
A les tres: vencedor Alsina contra
González contra Tarruella; Noblom
contra Suquer: senyoreta Romeo contra senyoreta Ribalta (Final handi-

çat a l'Alcaldia un escrit en ei qual,
despré s d'exposar el pèssim estat
calo de Ilum, shii formuten tes

se-

güents peticions:
Que s'urbanitzi i obri a la circulació tota la part alta del que es i ha
d'ésser Passeig de Sant
carrer de Roger de Flor i el del

Rosselló, des del seu encreuament amb el
primer.
Que s'asfalti el Passeig de Sant
Joan. des de la Diagonal, fins a
Gracia, que s'empedrin els carrers ad
en la seva part alt i s'arrangi-jacents
deguilament el paviment dels afluerus
a aquests darrers.
.Que s'installi una bona illuminació
al Passeig de Samt Joan, com la de
l'avinguda Diari,onal i Passeig de
Gràcia i que en tota la resta d'aquell
barri s'estableixi la deguda vigdäncia per ja guardia urbana, tant de
dia com de tila
Que lioni organitzi mitjans ràpids

1929, i 16,281 cn 1925.
La dita xifra de 15.741 entenaments-8,302 barons i 7,439 feinelles—es descompon, per cementiris,
de la manera següent:
Sud-Oest, 8.723; Est, 1,58o; Sant
Gervasi, 337; Sant Andreu, 2,568;
Sarriä, toz; Sans, 474; Les Corts,

ma

1,859; lIorta, 96.
El dia que s'efectuaren mes enterraments fou el primer de gener,
amb 114, i el que menys el ro de
juliol,. amb 12.
Dels 15.741 enterrarnents efectuats, 5,014 lio foren de caritat.
Per Ilur edat es divideixen aixi:
Barons adults, 5,969; femelles
adultes, 5.645; pärvuls barons, 4773;
pàrvuls femelles, 1414; aborts, 940.

Notes oficioses
de l'Alcaldia

TENNIS
FLAQUER-SINDREU, AL TURO
A les pistes del Tennis Club del

del mata

SANT JOAN

de comunicaciä entre l'esmentat barri i la resta de la ciutat, establint, a
mes d'un servei freqüent d'autobusos, una titila de tramvia de corrent
A (Ins quarts d'onze. Segon partit
subterrània, per a major seguretat,
a ml, *.r 30 punts: Guerrero I-Palläs;
que fes el recorregut del Passeig de
verme-11s,- . contra Vázquez I-Castillo,,
Sant Joan, i pel carrer del P. Claret,
blaus.
arribes
fins a.l'Hospital de Sant Pau
A un quart de dotze. Tercer partiti
:EL MOVIMENT DE CEMENa cistella, a 40 punto; Llopart
Valles. vermells, contra Gorina-Agui- TIRIS DURANT L'ANY PASSÁTa !datas.
Durant el passat any de 1927, eh
A tin - quart d'una. Quart partit a els vuit cementiris d'aquesta ciutat
cistella, a 40 punts: germsns Jaumar,
s'han efectuar 15.741 enterraments,
vennells, contra Sarró-Tririxet, blaus. contra 16,633 que se n'efectuaren en
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vinent el Partir de campionat individual únic pendent de l'esmentat concurs, que se , suspengué el diumenge
passat amb motiu de fer-se de nit
quan, després d'haver empatat a dos
sets, estaven a un joc a favor d'En
Flaquer.
D'acord tots dos jugadors, es va
convenir que el match sUspes es repetís integre i per no exposar-se a un
nou ajornament, assenyalar les onze

tres, ale ceca-484m» dala eral. ea
detallen en la rebeló.
DEMANDA DE hm-Lozas
PER A LA BARRIADA
DE CAN TUNIS
Davant la Comissió Municipal
Permanent, el conseller jurat, senyor
Marti Ventosa ha formulat la següent meció:
Que es procedeixi a l'empedrat en
rota la seva extensió, del Passeig ole
l'Agrícola, per si fos absolutament

nal consultiva.

V

Timó. cercle organitzadors miel Concurs ele Nadal, se celebrará diumenge

VIVER

REGATES DEL NAUTIC PER A
EMBARCACIONS A MOTOR

• u,:

lillfALLERS CITROEN

DE

• HA

US INTERESSA.-

reparar amb tOta,GARANEr6 I rIt- 1111
pldament el' en§tre entornen,

BARO

TORNAT DE SUMISA
Abans d'ahir al vespre va arribar
amb l'exprés de Franca l'alcalde, senyor hará de Viver. La seva tornada
era de tan rigorós inet5gnit, que hom
se n'assabentä més tard per la nota
de policia.
Ahir al matí va . esser a l'Ajuntament, prenent novarnent possessió de
l'alcaldia, que exercia iaiterinament
el senyor Ponsà.
També va visitar les autoritats,
entre les persones que el complimentaren In havia els senyors Camino
d'Angula i Barda nomenats regidors
fa pocs dies.
El baró de Viver va conferenciar
amb el senyor Llansó, en companyia del qual va visitar l'estat de les
obres que es fan a la caaa.
Es diu si aiurnenge o dilluns anira cap a Madrid per tal d'assistir a
les sessions de l'Assemblea Nacio-

.

CAMPIONATS DE` CATALUNYA
Demà començarà la segona volta
del Campionat de Catalunya, amb els

FÚTBOL

mis en les gratis ocasiono. Es innegable. també. que l'aplicació del
-goal-average" (sobretot en la fórmula estrambótica que s'han empese,: els federatius d'aquí i els

EL

•

.

Aquesta vegada, cona sempre, el
partit de cierna es presenta rodejat
d'una expectació tan extraordinaria,
que en bona part s'aparta del lägie
interés m eran/cm esportiu que sembla hauria de tenir.
Ciaanyi el qui guanyi. donada la
forma dels dos equips, tot fa pre
veure que el match sera de baixa
qualitat; ara be, coral que en partits
daquesta mena la classe de joc te
un aspecte totalment secundan i davant el resultat, no és d.estranyar
cue en realitat commogui Inés als
qui co reserven d'airar al futbol no-

EL MUNICH

La barba espessa

1 torta 1 el cutis
delicat clamen per

ralivi que la Crema. Williams els
proporciona. Produelo una escuma

espessaiabundant

que esteva la barba a rinstant. Facilita el tall a la

navalla 1 (lean el

cutis suau 1 amb
una sensació d'insuperable frescor.
La /t'Al Aguo l'el eo toniffro
el tulle i li conservo l'esqui.
sita suavitat i frescor que
e I Salpa Williama ti tramet.
Pies. 2.50
Barretee amb
•
/./t5
Barretee de recambl. •
Barretea petltea . • • 1,Coma untan, pele. • • 1 —
.
Crema tarnam <cerera • a inc
3,80
Crema toman doble .
tus timbres e ciare, del publle

o Espantas!

Aleents.exclusius per.
E. Polgdengolea. Stat. Ltda.
Barcelona
a p alee Marca. 5?

Crema
d'Afaitar

Williams
862
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A COBRAR
El subsidi extraordinari que correspon als professors i altre personal de les institucions municipals
Cultura, es pagará a la Dipositaria
Municipajdurant els dies 16 i n7 del
mes que som, de dos quarts de
deu a una.
NOVA URBANITZACIO DE

SANT MARTI
Al Negociat Municipal d'Obres
Públiques de la Secció d'Eixampla,
es troba exposat al públic el projecte de modificació de les línies del
pla de modificacions i addició a la
zona d'Eixampla de Sara Martí de
Provençals i Sant Andreu de Palomar, quedant coral a sobrant de via
pública el Projecte de Torrent de

Parellada compres mitre els carrers
de Sócrates de les Monges, per
tal que durant el termini de- vuit
dies, a comprar des de la publicaeió
de l'anunei en el Butlletí Oficial de
la Provincia, puguin presentar les
reclamacions que creguin pertinents
contra l'esmentat projecte les persones que es considerin amb dret a
elles.
DE BENEFICENCIA
-A la Comissaria Municipal dé Beneficencia han estat recaptades 59885
pessetes lliurades per diverses entitats i particulars i 98710 pessetes donades per l'Ajuntament, per a socórrer els cecs amb motiu de la proppassada diada de Santa Llúcia, i am,

quals no es va autoritzar captar pels
voltants de la Catedral.
Aquestes 1.585'95 pessstes, han estat distrihuides en la següerts forma:
A la Societat La Prote,.ció
450 Pessetes; a la Societat La Redemptora, 5 0 pessetes; corral i cor
94 5 pessetes, i les al--respondcia,

necessari, donat l'extraordinari tränsit que per ell circula.
Tapar o tancar les séquiea anomenades "Rec Negre" i "Pont de les
Vaques", pel perillós que esdevé per
als vianants caure en elles de nit.
Que s'estableixin passos empedrats
als carrers de Panyella, Aeronáutica
Naval, Garraf, Fonient, Peris, Gironella, Passatge Parcerisses, Pis, Remendo i tot el que sigui necessari,
a la barriada de Can Tunis.
Que. hom procedeixi a tancar el
carrer intransitable, pel qual passa el
Canal de la Infanta, i que desemboca al passeig de Can Tunis, per
ésser un perill caure en el dit Canal,
com succeeix en nits bosques.
Reformar les ven-eres del passeig

de l'Agrícola, per tal d'evitar que quedin inundades en els dies je pluja que,
bcolebsc rtes pel fano, pon intransitaOrdenar que siguin tancats d'obra
toas els sorars oberts i que donin accés al passeig de Can Tunis.
EL CARNAVAL D'ENGUANY
La Comissió municipal nomenada

per a tenir cura de l'organització de
la Rua, en la seva primera reunió

Ira acordar ampliar la seva consti-

tució amb elements artístics i
Iríais interessats en la celebració
d'aquestes testes, per tal que aquestes aconsegueixin lambe aquest any
gran animació i proporcionin al comerç i a la indústria aquell moviment propi d'aquestes manifestacions
populars i tradicionals.

Institut Agrícola Cata là
de Sant Isidre
L'Institut Agrícola Català de Sant
Isidre va celebrar dimarts la seva

anunciada reunió general ordinaria,
sota la presidencia del senyor baró

bkillalPorta nt tasar redimida PeI ertsident, senyor baró d'Esponelli, en
els organismes pel seu càrrec ha
estat cridat a actuar, s'esmenten
comenten els actes
importants
realitzats dina i fora de l'estatge
i es registra el moviment observat en les diverses oficines de l'Ins-

tatarM: Alas
aiís '
Centre.
Seeció de Muntanya. —
a La Molina, per a fer ptiet

d'skis.

Reunió: A les tres de la lar
del dia 14, a l'estació del 14011L,
— El Chata Ermarsioraati
titut i l'increment dels seus asso- ventut
Catalana tara la següent e
ciats. El secretari de l'Institut fou cursió familiar:
molt aplaudit.
Per Horta, font de Can Montse
Després de fm,äis de la paraula els
da, granja Flor de Maig i St. Cu
senyors BatIlori, de- Sant Feliu de on es visitará rhistóric mohestir
Llobregat, i Roig 1 Punyet, de Sant' el museo.
Pere de Ribes, sobre determinats
A dos quarts de set,
assumptes d'interes agrícolg el pre- la Reunió:
Plaga d'Urquinaona (parada ei
sident, baró d'Esponellà, Uta el re- tramvies
d'Horta).
sum dels principals punta de vista
— L'Esport 1:Xclista' Català fa
que ofereix l'any agrícola que ha
acabar. Digné que alai com a l'Ins- una sortida a la font de la coya
Sant Medí.
, titut •s'ha operat una marcada accenSor t ea de la Placa de la Unive
mamó del seu prestigi, i la seva
creixent vitalitat ha fet necessari l'en- sitat, a les set del mati, Passei-.4t
grandiment del sen local social, afe- l'anada i tornada pe)
gint-hi part d'una ele les cases -sei- Gràcia, Avinguda de la República
tres, e n . la vida de l'agricultura en Argentina i earretera dé'ia Rabassada. Total: 20 quildmetres.
general alano presentar grans contrarietats, corn l'augment de la contribució rústega, una sensible tendencia a l'abandonament de les cases de camp, influida pel criteri que
EL MOVIMENT MARITIM
se segueix en Eaplicació de les li ta
.qoi.
teixes, del Registre fiscal. conside•
rant-les-com a cases de renda, quan
VAIXEI.LS ENTRATS 4ui".
en general constitueixen una arreVapor espanyol
Gua4gga, i pels cada dia més cresents im- amb
càrrega general, de
postas municipals. Va esmentar enVapor
espanyol
"Rei
ele
cara, el senyor barú d'Esponella, altres assumptes que afecten pregona- me I". amb rärrega'genera0
ment al dret . de propietat, i a as- 105 passatgers, de Palma. „.„_
pectes vitals de la nostra constitució
agricola.
El president de l'Institut fou molt

aplaudit pels nombrosos socis que
havien assistit a la junta general.
Pa *MI
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Carnet
de l'excursionista
El Club Esportiu Catalunya té
projectada una sortida al Moatseny, amb l'itinerari següent:
Balen y à, Brull, Coll Formic, Puig
Ventós, La Mora i Aiguafreda.
Sortida per Eestació del Nord a
les 5'3o del mati.
El Grup Excursionista de la
Unió Professional de Dependents
i Funcionaris del Comerç efectuará
una excursió a lertnita de la Salut,

de mig dia. sota el següent itinerari:
d'Esponellä.
, Sabadell, La Salut. Sabadell.
Aprovat que fou l'estat de compLloc de reunió, a les set, estació de
tes de l'entitat, aixi com el pressu- Sarria (Electric.)
post per a 1928, presentat per En,
— L'Agrupació Excursionista AtFrancesc X. de Ros, el secretari ge- läntida
efectuara una excursió al
neral, En Jaume Maspone i Camarassa, va llegir una extensa memó- Montseny.
Itinerari: Balenyà, Seca, El Brull,
ria fent relació dels treballs per la
Collformic, Poble del Montseny i Pacorporació realitzats durant el, paslautordera.
sat exercici, entre els quals sobresurt en primer lloc l'organització del
o Sortida: a les 5'45 hores del matí,
IV Congres Nacional de Regs ami) per l'estació del Nord.
la seva Exposició Agrícola-HidrauRetorn: al vespre.
tica anexa de Montjuich,. que ha n.
— El Club Tramuntana . fará una
valgut al president dé l'Institut
concessió per part del Govern de la sortida. sota el seguent itinerari:
Gran Creu del Mèrit Agrícola; la Monistrol, drecera de l'Angel, mointervericia de l'Institut en el I Con- nestir, Sant Miguel. coves del Salgres Nacional 'Cerealista de Valla- nitre. Collbató i Martorell.
dolid; i en el I Congrés Nacional del
Lloc de reunió: Ferrocarrils Cata-,
gänem de Valencia, les gestions de
,(Placa.4rEs panyal. a les 515.
rentitat en probleines tan imPortants
. »El . thistre E.x . ionima Racorn el de la revisió aranzeläria, els fe] Casanova efectuará les següents
arbitris sobre els'vehieles dels agri- excursions:
cultors, les reformes tributarles, l'exSortida
Secció de Fotografia.
portació de la patata primerenca, el matinal al bosc de Can Feu, de Sisanejament dels arrossals, la crea- badeil.
,
ció de la Confederació Hidrogràfica
Lloc de reunió:. Ales. set del
del Llobregat, els interessos rama- matí, al Centre.
ders, les Caixes Rurals dels SindiSecció Ferninal. — Excursió a
cats Agricoles, la qüestió forestal,
Sant Boi, Pla de les Bruixes, Torentre molts d'altres.
En la memòria es posa de relleu relles i Sant Vieents dels Horts.

' Vapor espanyol "Poeta 4401as". amb eärrega gieneral,:,1111
Cädiz.

Vapor espanyol "Monte 1 ro", amb cärrega general .3..m š
passatgers, de Marló.
Vapor francés "Mont Cele
rin". amb cärrega general. dg

:

Molada.
Vapor

ta.a

espanyol -Teresa llive
leales". amb cärrega generalakin
Gijón.
Vapor italià "Augustus"..eineh
cärrega general i 20 patalli-'
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i
gene. de Gènova.
Vapor anglés "Pelayo".

eärrega general, de Lirerpetáta
Vapor italià -Rosandnetri

amh càrrega general, de Raus'.

t on.

VAIXELLS DESPATXATS

,02a,

Vapor nana "Augustos",1,131#
general, cap a Busgtga

càrrega

Aires.
Vapor anglès "Giralaa", en
hast. cap a Bona.-

Vapor espanyol "Vilafrartca",
en llast, cap a Vallcarca. )
Vapor espanyol "Mari T ea-,
ne trànsit, cap a TarragoineVapor espanyol "Cerreasag'.
amb ciment, cap a . Huelva. as;
rd", 104
Napci- espanyol
eärrega-génehl., cap alslabnic.
'Vapor. espanyo)
en IlasVcap a Huelva.
-Vapor espanyol "Canaientate,
amb càrrega general. captira
Gandia.
'Vapor espanyol "Cabo Catitera". amb cärerga general, cap
a Bilbao.
Vapor espanyol "Enrique Eh-.
llesteros", en Ilast. cap a ittl'•
é•z,'•••
Vapor espanyol "Antonlo•Ide
SatrOstegui". amb Pärrega+1
ust
neral, cap a Avilés,..st
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no té pas tangos argentins
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PENINSULA
"Gaceta" ha publicat una reial ordre relativa a les construccions de la Cooperativa d'Habitació del Centre de Dependents de Barcelona
ambé ha publicat una disposició per a evitar les represàlies contra els vocals
dels Comités Paritaria
LA LIQUIDACIÓ
DEL PRESSUPOST
Madrid, 13. — Parlan t de la
iquidae i ó del pressupost ha maifesta t el ministre d'Ilisenda
se la liquidada definitiva i
atemälica exacta del darrer
, es,upos, tardare en acabar - se
Iguns mesos, puix es necessai coneixer no solament els pa-

tnents e ingressos materials,
tnti els verificats per les resules ae l'excrete' anterior; així
em eIS que queden pendents.
A mes cal examinar les mieles de comptes que donen les
8 dolegaeions i sols - delegaams dHisenda.
Es ciar que s'ha publicat i
'ha faeilitat un avene, pera ha
stat a base de dades provisioAbans es tenia sempre la seretal del que es paga y a al dia
erb no es tenia ni un avene
an sols dels ingressos.
Jo vaig establir el servei, dea
e gener, amb caràcter eventual
ue els delegats i sots-delegats
m dirigissin cada dia un resum
e les xifres de despeses i inresos que es fessin i a base
'aquestes dades ala fet el ha.
RIN.
En 1925-28 el dèficit imporlva 60a milions de pessetes.
L'explicada de que hagi desaparegut ha estat que els inresos han continuat amb un
sugiriera de 300 mliions en reacia a l'any 1925-26; alai) es,
meitat del dèficit, i respecte
t e les despeses hi ha una difekieia en menys d'altres 300

Està clar que no es possible
etallar la minorada de les despeses per secclons; no obstant,
la baixa mes gran s'acusa en
Guerra i el Marroc i després segueix Foment.
El ministre ha alludit al
pressupost extraordinari. dient
que ja sap que es parla maliciosament d'aquest pressupost,
ppra que deixant de banda la
de principia, cal cona‘ que les obres de rectifique es doten en el presst extraordinari són de tal
aaralesa que Espanya mai les
hagués pogut abordar amb els
';. Q113 rtantraos normals.
Ferrocarrils, ferms especials,
orla bases navals, edificis
'ambaixades
1 delegacions,
grups escolars, són aquestes
:ece.ssitats el remei de les quals
importava diversos milers de
milions de nessetes.
El dilema era atendre - les o
no atendre - les.
El segon ningú ho defensarà.
El ministre nega que amb el
pressupost exli aordinari es cobreixin atencions de l'ordinari.
Fa notar que en el presaupost ex-

EL SOBRANT DE LA RECAPTACIO PER A LA MEDALLA
DEL TREBALL AL GENERAL
PRIMO DE RIVERA

Madrid, 13. — La comissió recaptadadora de les quantitats amb que
els posseidors de la Medalla del Treball contribuiren per a regalar les
insígnies de l'esmentada Medalla al
President del Consell, han acordat
destinar el sobrant de la subscripció,
o siguin I.85o pessetes per a la creada, de Pensiono per a la Vellesa.
DISPOSICIONS
DE "LA G4CETA"
Madrid, 13. — La -Gacela'
publica una reial ordre d'Instruccia pública resolent una
instancia de nombrosos alumnes aspirants a ingres a les
Acadèm i es Mi litars j escotes
especials, en súplica que se'ls
coneedeixin examen; en l'actual convocatòria per a completar el quart curs de Batxillerat, del pla antic, o de l'elemental modern, quo seis exlgeix per al dit ingrés.
Del Trehall. — Concedint al
senyor Francesc Santmiquel
Grau un premi per l'edificada
de la casa bu-ata de la saya
ropietal, situada a Barcelona,
en la confluencia dels carrers
del Xipré i Guinardó.
Una altra reial ordre concedit a la Cooperativa de I'llabitació del Centre Autonomista
de Dependents del Comerç i le
la Indústria de Barcelona, 'ultra les exempcions tributaries
corresponents.
Idern iaem deelarant que ele
Coani t t s paritaris. una vegada
eonstituits, tenen facultat per a
entendre i resoldre sobre tetes
les reclarnadons que en materia de comiat entaulin els menabrea de les associacions obrares que tinguin interes en el
funcionament del Comite, sempre que el tal comiat
realitzat en el temps i per causes que s indiquen.
Disposant qu equedi constilifit en la forma que s'indica el
Coma?" paritari de la indústria
hotelera de Càceres, patrona i
aambrers.
Idern irem de la indústria
hotelera d'Oviedo.
Idern idem de les de Bilbao,
Baleara, Saragossa, Granada i
Ala ennt.
També publica la 'Gaceta",
peticia del senyor Josep Borgaz, gerent de la Societat anònima Vidriera Badalonesa, installada a Badalona, auxili per a
la indastrin, fj ahricarió d'ohjectes i araneros de vidre buit.
EXEMPCIONS A LA COOPERATIVA D'HABITACIÓ DEL
CENTRE DE DEPENDENTS

HA ESTAT SIGNAT , EL DECRET RELATIU A , LES HE-

RENCIES INTESTADES
Madrid, 13. — Avui, el Rei ha firmat, tal com s'havia anunciat, el decret de Grecia i Justicia sobre les herancies "ab-intestato".
ELS COMITES PARITARÍS
Madrid, i, — La "Gaceta" publica avui la següent Reial ordre:
Amb el fi d'evitar que duraat el
penode compres entre la peticia de
comites paritaris per part de les somrtats obrcres i l'elecció dels vocals
que›ts organismes, que han de representar la classe treballadora, poden
ésser objecte els membres de les dites
societats de determinades represälies
i sancions illegitimes, fets que amb
reiterada freqüència es denuncia a
aquest ministeri, S. M. el Rei (q.D.g.)
s'ha servit disposar que els comités
paritaris una vegada constituïts tenen
facultat per a entendre i resoldre sobre totes les reclamacions que en matèria d'acomiadanients entaulin els
membres de les associacions obreres
que tintan interés en el funcionament
del emite. sempre que aquests acomiadaments s'hagin efectuat en el
temps compres entre la petició d'organisme paritari per les dites socictats i l'elecció del mateix i que la
causa de l'acomiadament obeeixi a la
intervenció de l'obrer reclamant en els
actes preparatoris de l'organització
constitució del comitè.
LA PARTICIPACIÓ HISPANOAMERICANA A L'EXPOSICIÓ
DE LA PREMSA, DE COLONIA
Madrid. 13. — Al saló d'Ambaixadors del ministeri d'Estat ha tingut lloc aquesta tarda la constitució
del Comité espanyol per a l'Exposició Internacional de Premsa de Cohania.
Fornico el dit Comité els següents senyors, els quals s'han dis-

tribuit en sots-comitès per al millor desenrotllament dels treballs:
Sots-cornite primer: Torquat Luca
de Tena, director de "A g. C"; Angel Herrera, director de "El Debate"; Rafl Roldós, per la premsa de
Barcelona; Josep Francos Rodriguez, president de l'Associació de la
Premsa de Madrid. Sots-comité segon (premsa d'Amèrica): Carles Badia, cancil general de segona classe
amb destí a l'oficina de premsa del
ministeri. Soto-comité tercer (periodisme històric): Antoni Sanjo i Víctor Espinós, conservador municipal.
Sots-comitè quart (turisme): marques de Quintanar, de la Societat
Espanyola de Turisme, i Cantil Veamonde, secretan general d'enllaç de
les Exposicions de Sevilla i Barce-

ESTRANGE

L'ACADEMIA
DE LA HISTORIA
Madrid, 13. — Cont tots els divendres, aquesta tarda, a doe quarts

de sis, es reuniren en junta ordidäria els academice de la Història.
Ha ocupat la taula presidencial
l'acadèmic mis antic, comte de Cedillo, el secretari senyor Castañeda,
i el censor general Altolaguirre.
Hi han assistit bastants acedamies.
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Junta na començat amb
Presa de possessió del arree de president el duc d'Alba, al qual el
comte de Cedillo ha cedit immediatament la cadira que ocupava.
El nou president, amb paraules
de modestia, agraí la deferencia de
que havia estat objecte i ha recordat com exemple a seguir la tasca
realitzada pel seu antecessor, el
marques de Laurencin.
El breu discurs ha estat acollit
amb afectuosos aplaudiments.
Després tractaren els académica
de diversos assumptes assenyalats
en l'ordre del dia.
En primer flor han conegut una
carta d'En Joan Väzquez Mella,
que havia estat traniesa a la conporació per la presidencia del Consell de ministres.
El senyor Mella proposa en aquesta carta que lestat adquireixi uns
objectes pertanyents al general Reding, defensor del Callao en 1826,
i que atrui posseeixen els seus hereus.
Després s'ha donat compte de
les darreres actes de les Comissions
de monuments d'Albacete i Burgos, aquella donant compte de la
sessió celebrada el dia 12 de desembre i aquesta assabentant com aseda després de la reglamentäria renovació de carrecs.
Després de tractar-se de diversos assumptes d'ordre interior sha
aixecat la sessió.
LES SECCIONS
DE L'ASSEMBLEA
Madrid, 13. — Sota la presidencia
del senyor González Oliveros. s'ha
reunit avui la secció desena de l'Assemblea, Educad'', i Instrucció.
Ha continuat l'exposició de treball
de la ponencia nomenada per a estaidiar la reforma universitäria.
Es donare gran activitat a aquest
treball, perquè es pretén ova el de la
reforma universitäria sigui un dels
projectes que s'estudiin en cls pròxims
picas.
secció vuitena, Sistema tributara
ha continuat els estudis pie fa terups
practica de la legislació de :Tibias en
ordre a la reforma que es projecta

En la secció sisena. Lleis Palítiques,

el senyor Delgado Barreto ha doaat a

La Congregació del Sant Ofici ha condemnat algunes noves publicacions
de l'Acció Francesa
L'Argentina defensarà el dret dels pobles a disposar d'ella mateixos en el Congrip
pan - americanista de L'Havana, si hi és debatuda la intervenció nordamericana
a Nicaragua
CACHIN TORNA A LA
PRESO
El s dip uUds comunisles
franceses C a
chin i VaillantCouturier tornen a ésser
dispesers de la
presó d e la
Santé. El Govera ho ha volgut alai, i la
Cambra tambea
El Govern ha obtingut el que
es proposava i els comunistes
tumbé. Es una victòria a 1:119.-ges. Realment, tots hi surten
guanyant. De cinc diputats que
havien de reingressar a la presa, nomas n'hi tornen dos. El
Govern fa passar el seu punt, i

els comunistes també, perqua

seguiran tenint tres diputats
fora de la llei, i en tindran dos
mes que podran presentar com
a victimes.
El cas d'aquests diputats és
una de les comèdies mas divertides de la política francesa:
el Govern i ells juguen com el
gat i la rata. El ministre de
l'interior, Albert Sarraut, promete en el seu celebre discurs
de Constantina, que el Govern
ofegaria el comunisme. Els comunistes procurareis fer marits suficients per a catire en
mans de la justicia. Al cap de
poc Vaillant-Couturier era condemnat per un article comentant l'atemptat que contra Mussolini Ungiró lloc a Bolonya.
Mes tard eren condemnats Caahin, Marly, Doriot i Duelos
per haver excitat els soldats a
la desobediencia. Els diputada
entraren a la presa, on han
passat l'istiu. Però vingué el
período de sessions de la tardor, i la Cambra considerà que
aquests senyors havien estat
elegits per a exercir el seu
cärrec, i no per a estar-se a la
presa. Els diputats foren alliberats. En arribant, però, les
vacances de Nadal, aquests senyors havien de tornar a la
presa., i no lio feren. La policia
no els ha trobat enlloc.
En abrir-se els debata purlamentarlo, dos diputats, Cachin i V,illant-Couturier, s'han
presentat a la Cambra. El Govern ha dit que aquests senyors
estaven fora de la llei, i que
d'ala?) en feia qüestió de confiança. Els comunistes i socialistes han replicat que l'actitud del Govern era una violado'
de la immunitat parlamentaria.
El debat ha estat pintoresc i
ple d'esperit.
El Govern ha guanyat per 310
vots contra 227. La proposició
rebutjada fou presentada per
Jules alhry, i
"La Cambra invita el Govern
a que, segons l'article 14 de la
Constitució, no oadeni la detenció dels diputats comunistes
condemnats sense obtenir l'autorització de la Cambra."
Noti's que la proposició del
socialista Uhry fa constar que,
ßi els comunistes són detinguts, el Govern no ha comptat
amb l'autorització de la Carnbra.
Han votat contra el Govern
cornimistes, socialistes i 22 radicals. El partit que paga,
doncs, la despesa d'aquesta
sessió de luxe, A el radical que
vol tenir un peu a la dreta i
l'altre a l'esquerra. Qualsevol
actitud qtte llagues adoptat el
partit radical, era perillosa. No
n lbstant, la responsabilitat de
fer caure el Govern Ii hauria
estat encara mes fatal.
Una gran gentada esperava
davant del Palau Borbó el resultat del debat. Pena tota
aquella gentada era policia. Els
diputats sortiren per una porteta, i, eis clar, Cachin i Vaillant,
Couturier foren detinguts.
¡Que hi ha guanyat el Govern
amb lot alaba Poincare es inflexible, i aquesta virtut t6 un
valor. "Ja sabeu—ha dit Poincare—que jo no tinc dues pan-tules."
El Govern, com hem dit, fa
que la llei sigui respectada.
Però, de fet, l'empresonament
dels diputats comunistes es
ineficaç. La justicia empresona
amb el fi de castigar i d'evitar

conèixer el resum que se li encarrega
que fes de les respostes que les entitato periodatiques han donat al qüestionari relatiu a l'Estatut de Premsa.
En aquest resum ha procurat l'autor
destacar clarament les coincidencies i
discrepàncies d'opinions que hi ha entre les diverses respostes, per a formar
ço que pot anornenar-se mínimum de
concordencies que pugui posar-se d'alona. Sots-cornita caique (relacions
cord amb el project e .
directes amb Colinas. 1 viatges):
D'UN REGIDOR
Eduard Danís, cònsol cap de rofi- L'EXCLUSIO
MADRILENY DEL PARTIT
cine de premsa del ministeri d'Estat,
SOCIALISTA
i Francesc Herrera.
Madrid, 13. — "El Socialista"
També ha assistit a la reunió el
cap del Gabinet diplomätic del rol- d'avui diu que en la reunió celebrada
nisteri d'Estat, senyor Ramírez Mon- ahir a la nit pel Comité del partit
Madrid, 13. — Una Reial ordre
aquest quede assabentat de la comuna
tesinos
que pub:ica avui la ''Gaceta" diu, en
Els reunits acordaren nomenar coció tramesa pel regidor Arteaga en
la seva part dispositiva:
president del Comité al senyor Tor- relació amb racord adoptas en l'Asaaordinari estan clarament especificaS. • M. el Rei (q. D. g.) ha sin- Cual Luca de Tena,
semblea celebrada el dia 8 de l'actual,
ces les cases i serveis a que afecten. gut a be concedir a la Cooperativa
S'acorda també dirigir-se als an- i en ella s'acorda aplicar-li el següent
Durant rexercici de 1927 no hha
d'habitacia del Centre Autonomista
precepte de l'organització local: "Seperquè estueliin i propasa/
et un s aspes de servei de Torda de Dependents del Comerç i de la quitectes
ran donats de baixa els que no cona
ta fórmula mes convenient per a la
ras; a :exaaordinari; el contrari, alIndústria, estatjadn a Barcelona,
pleixin o no acatin els acords dels
construcció del pavelló espanyol daguna teas s'ha incorregut en l'error, ultra les exentado/3s tributäries escord amb els ja bastits per altres congressos del partit i els que prengui
cae esmerarem, de dotar al pressupost tablertes en el Rcial decret Ilei del
l'Agrupació". Com que l'Agrupació
paisos.
ordinari amb pagaments que es feren die lo d'octubre de 1924 , una orima
Per últirn s'acordà dirigir una car- havia acordat que el senyor Arteaga
en l'extra . ',linera
ta, cornjrenaiva del projecte i dels no acceptés el carrec de regidor i el
a la construc a ia, de la casa uniTarnte slesmenti la insinuació que ' per
senyor Arteaga per la seva part ha
propasas
del Comité espanyol, a
famaiar,
situada
a
Sant
Andreu
de
s'ha lascat de confondre malta el
tots els periódico d'Espanya, per tal manifestat avui que accepta el arree
carnate
Iresoreria amb amb el del Palomar, Rambla Quintana. ,gual
de regidor de l'Ajuntament de Madrid,
que pi/guiri concórrer al certamen.
pressua
quan són coses completa- al 20 per lago del capital apreciat,
Per a entendre en tot el que es Per al qual el va designar el Govern,
la qual prima puja a 5,147.90 DCSment
nts.
relaciona amb els periädics d'Amè- queda exclas de l'Agrupació SocialisEs sa. iat que al començar tan el setes, subordinant aquest Iliura- rica, quedà comissionat el cònsol se- la de Madrid.
ment
al
compliment
previ
dels
serassec camine de tresoreria impornyor Badia, de l'oficina de premsa
ACORDS DE LA UNIÓ
tara cc cenit milions de pessetes, i güents requisits:
ministeri d'Estat.
DE MUNICIPIS
a) A que la Cooperativa interesque a racaaar solament era de 52, pene
Acabada la reunió, els comissioMadrid, 13. — Els senyora García
això no t importäncia, perquè la tre- sada presenti a aqivest Ministeri per
es
traslladaren
al
ministeri
de
nats
soreria ha bonificat importants quan- a la seva aprovecha un borrador
la Guerra per a donar cotnpte al pre- Cortes
Comité executiu dei Cárdenas,
la Unió dedel
Municipis
Espatitats a c mate de serveis alienes al d'escriptura pública hipotecant
sident del Consell dels acords pre- nyols, han visitat el ministre de la
pr essupost ordinari.
resmentacla casa a favor (le l'Estat,
sos
Governació i el director d'AdministraCreu el ministre que l'any 1928 serie per a respondre de la devolució d'aöanleibs
de
Ileinura
ACORDS DE LA FEDERACIÓ c ió
mès delicat que el 1 927, pesque en cll questa prima en el cas de retirar-se
relació
PENINSULAR
DE
deard-es
FUTBOL
r aorfli
c onclusions
ió lalpeac
'ni ha aa consolidar el terreny que
a la finca !a seva qualitat de barata,
Madrid, 13.—En la reunió del Co- la vida municipal, entre les quals hi
&ha guanyat en 1927.
per infracció que porti aparellada
mité executiu de la Reial Federada, ha la promul g ació d'una llei general
— Aviat reuniré a Madrid els de- aquesta sanció. Un cop aprovat el
Espanyola de Futbol, celebrada aqueo- d'urbanisme i intervenció deis Ajuntalegats d'Hisenda per a intensificar les borrador de referencia, s'atorgarä
admi nistracions i unificar les orienta- l'escriptura d'acord ami) aquest, i ta nit, s'han tractat els següents as- ments en el regim de les zones dels
ports i el de circulació.
cines.
un cop inscrita al Registre de la stmiptes:
També han lliurat al ministre de ',a
Informar a la Federada> anglesa soNo pensarem — acabä dient — en
Propietat es presentare original en
extremo d'interés que fan Governació un escriu en el qual es rebot
cel-ts
nous metorles tributaris, sinó efectuant
aquest Ministeri, als entes de
s ola:sic:U els que regeixen.
a la possibilitat d'un parta produeixen les conclusions perquè el
rarticle 46 del Reial decret del dia referencia
faci arribar al president del Consell
Anglaterra-Espanya,
Ili ha encara malta ocultada en tots
d'octul,re de 1925 , acompanyada
ornió de Municipis de_
aalocselanyla
eh ordres de la vida nacional i contra 30
Estimar
el
recurs
presentat
pel
RaCalvo Sotelo que
del borrador i de tres capies simcing Club contra l'acord- de la Fede- manare al
elles s'imposa una guerra sense treva,
ples de l'escriptura.
enforteixi les hisendes locals insuiiració Centre, establint el sistema del
Perquè els que s'aprnfiten perjudiquen
b) Que es realitzi una visita goal average per a resoldre els desem- cientment dotades actualment ,
el tresor i mes encara als contribuients
a comdanspecció
a la finca, per
de bona fe.
pat e , re
revocant,
per
'tant,
l'acord
recor- EL RETORN DE TROFEUS DE
provar 'a seva perfecta execució d'aregut
LA INSURRECCIÓ DE CUBA
EL MARQUES DE MAGAZ
cord ama el projecte aprovat. La
Revocar igualment el fall de la Fe- Madrid, 13. — Entre el ministre
-ES TROBA BE A ROMA
quantitat concerlarla en benefici
deració Gallega que va concedir al
y , senyor Fernändez
M adrid, 13. — El marques de Ma- prima es farä efectiva a l'esmentada
Celta els punts corresponents alguanyat
partit de l'Urugua
Medina, i l'ambaixador de Cuba, sesaz ha manifestat que ha estat con- Cooperatit a a la Delegació d'ala jugar amb la Unió Sporting i
nyor García Kholy, s'han creuat div idat al sopar que la nit del dilluns
per aquest i declarar valid el resultat
senda de la provincia de Barcelona
verses cartes referents al lliurament,
cel ebraran els vocals del Directori.
i en titols del Deute Perpetu al 4
obungut al camp i castigar a aquest
per part d'Espanya, dels trofeus
ira desmentit que se li hagin fet per loo Interior, emeses per a
Club amb multa de 50o pessetes per
Prop osicions per a l'ambaixada de aquests fins."
haver-se prestat a una combinació en cubans.
B uenos Aires.
En aquestes cartes tots dos diperjudiei de tercers.
vaCARN CONGELADA
Ila dit que es troba molt be a
Resoldre el recurs de la Reial Sa- plomátics fan ressaltar l'immens
R oma, cap a on marxarä el dimarts
A BARCELONA
ragossa centra tres acords de la Fe- lor moral que representa aquest Iliuper part d'Espanya, i para la nit.
Madrid, 13. -- Ha visitas el minis- deració aragonesa i declarar: Primer, rament
del jugador len de la manera com els paisos
Megi que el Govern havia consigprioritat
d'inscripció
la
Governació
el
ministre
de
tre de la
americans facin ostensible Ilur agraimig milió de pessetes l'any pasguai a Espanya, senyor Fernan- Vilarodona a favor del Club recor. ment , al general Primo de Rivera
S, t p er a <Ares de re p aració i res- l'Uru
rent: segon, l'alliberament
dez
Medina
per
a
sollicitar
es
prengui
t auració del palau de l'ambaixada, i
pel gest del Ihurament dels trofeus,
dels jugadors del dissolt Huesca F. C.
resolució pràctica que resolgui
Per acabar les obres de millorament alguna
digne de tot elogi.
de conformitat amb el fall de la Feclede les carns congelades que,
el
plet
de la smentat palau.
El cap del Govern ha rebut una
procedents de l'Argentina i l'Uruguat raci6 aragonesa, i tercer, decidir que
El marques de Magaz, en el cu han arribat a Barcelona'.
els punts dels ¡wats pel Huesca no Iletra del senyor Fernández Mediv iatge d'ara a Madrid, és portador
El general Martínez Anido ha con- tinguin variaeid i que s'adjudiquin els na, en la qual li din que els seus
d'un sean del Papa per als Reis vingut en estudiar repidament l'as- punto dels cine falti jugar als Clubs collegues, els diplomàtics sudamed'E spanya, en el qual Sa Santedat
scoptc i convocar a una nova reunía adversaris, per disposar-ho taxativa- ricano, pensen demanar al. Govern
esp ressa leo leves simpaties pela el senyor Fertraiidez Medina per tal ment aixf l'a rticl e 65 del reglament espanyol el Collar d'Isabel la Cako narques i pel poble espanyol.
' tólica per a ell, demostrtnt - li abr.(
de la dita Federat16.
de donar-li compte de la reso'.uc;6.

que el delinqüent sigui noca,'
a la societat. Però els diputats
comunistes encara treballen
mes .quan sen a la presó. Guttase Téry ha fet una caricatura
magnifilca de la qüestió. Din
Tery que Poineard hauria d'haver parlat amb les següents paraules a la Cambra:
"Una de dues: o Cachin ešcriurä , els seus articles al carrer de la Santa, enlloc d'escriure'ls al carrer de Montmartre,
cosa que jutjti indispensable
per a la seguretat de l'Estat, o
bé tiro per terra el pressupost
i deixo enderrocar el franc.
Trieu."
La caricatura és excellent,
però el cap del Govern vol guanyar el "record" dels vots de
confiança. Així mai ningú no
podrä dir que el Govern que ha
salvat el franc era una dictadura.
MANUEL BRUNET

l'agraiment dels paisos hispanoamericans pel seu americanisme pràctic.
EL SARCOFAG D'ALFONS III,
EL MAGNE
Madrid, 13. — El ministre d'Instrucció pública ha denegat la instancia del bisbe d'Astorga perquè
es reintegres a la Catedral de la seva didcesi el sarcòfag de gran inerit artistic on estigueren dipositades
les despulles mortals d'Alfons III,
El Magne, i que ara es troba al
Museu Arqueològic Nacional, per
no haver-se provat que fos de la
propietat del Capitel d'Astorga.

VATICA
CONTRA L'ACCIO FRANCESA
Roma, 13. — En un decret de
la Congregació del Sant Otlei
publicat avui, figuren les següents obres:
"Política del Vaticà sota el
terror", amb pròleg de Leon
Daudet i eplleg de Charles
blaurras.
"L'Action franeaise", p e r
Morneix i Charles alaurras, i
"Nacionalisme d e l'Acciú
francesa", per Roux.—Fabra.

FRANCA
LES GESTIONS FRANCOAMERICANES PER A
LA PAU PERMANENT
París, 13. — La resposta del senyor Kellogg a la darrera comunicada, del senyor Briand, referent a

la prescripció de la guerra, constata
en primer lloc restret acord existent
entre les dues nacions relatiu al carácter multilateral que deu tenir
cord, si hom vol que sigui eficaç.
El senyor Kellogg fa observacions al procediment suggerit pel senyor Briand, segons el qual França
els Estats Units signarien totseguit
el tractat, que després seria sotmès
a l'a/cceptació de les altres potencies.
El senyor Kellogg diu que aquest
procediment portaria el perill de posar a les potencies davant d'un tractat definitiu que podria no éstes acceptat per alguna d'elles.

tallada l'Exposicie Soviética, i
no ha trobat' lastre que permetes trobar la pista dels culpables de l'assalt que hi feren uns
estudiants nacionalistes. — Pabra.
Brusselles, 13. _ La pulida
ha realitzat un escorcoll al local de les Joventuts nacionalistes. Fins ara no se'n sap el
result al .—Fabra.

GRAN BRETANYA
L'AFER DEL LLIBRE D'ORACIONS LE L'ESGLÉSIA
ANGLICANA

Londres, 12.—Els prelats de l'Església anglicana s'han reunit al palau
de Lamtaati per a examinar de nou la
qiiestió del Llibre d'Oracions, que Lo.'
rebutjat per una majoria de 33 vota
a la Cambra deis Cornuns, desases
d'ésser adoptat per la Cambra uels
Lors per una majoria de 153 vots.
Aquesta conferencia bisbal durara
probablement alguno dies Es concedeix
a aquesta- conferencia una gran imparsemeja. La recent encíclica del Sant
Pare Pius XI declarant que la unió
de les esglésies sois pot realitzar-se
a l'Església mere les que d'ella se
separaren, dóna un mes gran interès
a la conferencia de l'episcopat anglice. Els anglo-catòlics, o sigui els anglicans partidario d'apropar-se a
glésia católica, diuen que el fet que la
Cambra dels Camuns rebutges el Llibre d'Oracions és una de les principals
causes de la decisió del Sant Parc de
publicar la seva encíclica.
L'encíclica ha causat gran impressia
al grup anglo-catòlic. Els anglicans
intransigents laara aprofitat la publicació de l'encíclica per a demostrar als
anglo - católico que en va intentaran
apropar-se a l'Església romana amb
un Llibre d'Oracions redactat de tal
manera que permet múltiples interpretacions.
S'ignora si la Conferencia bisbal
decidira revisar el Llibre d'Oracions
o s'intentare sometre'l de nou a la
Cambra (leas Comuns. Se susciten
nombroses controversies sobre aquesta
qüestió i sobre la probabilitat que poden tenir els prelats de reune la sev a .
opinia acceatada per la. Cambra dels
Comuns.--Fabra.
ELS BISBES ANGLICANS PROPOSEN UN ALTRE LLIBRrrs
D'C RACIONS
Londres, 13 —Fas bisbes de l'Església anglicana han adoptat un nou projecte de Llibre d'Oracions, en vista de
Olió el darrer projecte que formularen'
ha estat rebutjat per la Cambra deis'
Comuna
El nou projecte serie presentas a l'As
semblea anglicana i al Parlament, per
a la seva ratificació, tan aviat com sigui possible.—Fabra.
EL COR DE TOMAS HARDY
Londres, 13.—S'assegura que el can
del ceebre escriptor Thomas Hardy
será enterrat a Cementiri de l'Església
de Stinsford, comtat de Dorset.—Fa-

Per aquest motiu, la resposta americana proposa l'acceptació de la fórmula original del senyor Briand, comunicada el mes de juliol passat, renuncian incondicionalment a tota
guerra cono a mesura de política nacional. Sobre aquesta base podrien
obrir-se negociacions amb les altres
grans potencies.
En el cas que s'accepti aquest prin- bra.
cipi, el senyor Kellogg suggereix la
idea de qué França i els Estats
ALEMANYAi
Units adrecin a l'Anglaterra, Alemanya. Tafia i el Japó el text de la
L'ACTITUD DEL MINISTRE
proposició original del senyor Briand
DE LA DEFENSA NACIONAL
podent cornençar-se les discussions
Berlin, 13. — Fa ja diversos dies
preliminars, en les quals eis' Governs
interessats hi participarien oficial- que el ministre de la Reichswehra'
ment en el moment de deixar llest senyor Gessler, hacia comunicat al.
Canceller la seva determinació de
el tractat definitiu.
Fabra.
retirar-se, i abans d'alar done a coLA PROBABLE RESPOSTA
neixer la seca. decisió al president
DE BRIAND
de l'Imperi, per mediació del secreParís, 53. — Segons el "Petit Patan d'aquest darrer.
risien", el senyor Briand donare pròS'assegura, rana, que el senyor ,
ximatnent una resposta a la nova nota
Gessier no ha ofert encara oficial-,
de Kellog. En aquesta resposta el se- ment la seva
Es creu, en general, que la decisió
nyor Briand dirà que Frana, limita el
del senyor Gessler es provocada, en,
principi de la proscripció de la guerra a les guerreo d'agressió. La raó d'a- primer lloc, per el seu estas de sa-',
questa limitació la basare el senyor lut i per Motius de familia, car
Briand en el fet de que la multilatera- ministre ha perdut, en efecte. ea'
'Wat del pacte, substituint a la bila- poc temps, els seus dos fills, la seva
teralitat, paralitzaria als signants del esposa i la seva mare, que mori fa
mateix front a un estat agressiu d'una pocs dies, en segon (loe per consitercera potencia, impedint-lo, a mes, deracions politiques.
En els cerdeo politics es fa obcomplir les obligacions que aquest res- servar
que el senyor Gessler volia
pecte imposa el pacte de la Societat de retirar-se quan es constituí el GabiNaciones a les potencies que formen
net actual, pera els ataco dels sopart de la mateixa. — Fabra,
cialistes i el conflicte que Migue amb
Paris, 13. — La resposta de
els seus colegues del partit demòM. Briand a la darrera coraucrata el decidireu a mantettir-se en'
nicarie del senyor Kellog sobre
el cárrec, per amor . propi, ajornala
la seca retirada fins al moment en
la declararle de fora de la Ilei
qué les polemiques sobre la seva
de la guerra, serà tramesa
persona haguessin amainat.
Washington tan acial com sigui
El senyor Gessler sembla que ha
solmesa al Consell de ministres
escollit com a favorable el momee
que es reunirà dimarts vinent,
serà publicada a continuació. actual, pena es creu que la situatida
política ha intluit tatnba molt en la
El senyor surt demä
5
seva decisió.
de Washington amb destinació
L'oposicia que en el Consell de
a L'Ilavana, en ha d'assistir a
l'Imperi ha trobat e! pressupost de
les deliberacions del Congrés
la Reichswehr i les revelacions tepan-americà quo ha de celetes sobre el funcionament d'una so-brnr-se a l'Ultima do les capicietat
cinematográfica i sobre el des. '
tals estilen I ades.—Fabra.
'prron:eos,
ic,onburiiicni ,ezt ad eK: ¡serle, nqs up ae r
VAPOR ESPANWL.
han
'
--.EMBARRANCAT
algunes divergencies entre el Ministre de la 'Reichswehr i el d'Afers
Marsella, 13. — El vapor esestrangers, com tantita alguns aspanyol "Peña Cabarga" (?) ha
sumptes que encara no han estat
embarrancat a la cala de Reaclarits,
fan temer al Reichstag
pes.—Fabra.
guns debats força violents sobre l'actuació del miniatre de la ReichsBELGICA wehr; el senyor Gessler no .ha eregut convenient fer front a aquesta
L'ASSALT AL MUSEU
situació, i a alma es den la seva deSOVIETIC
terminadas pel desig sic retirar-se .
abans de 'la reunió del Parlament.
Brusselles, 13. -- El Juljat
— Fabra.
ha vi g ilia el local on està ins-
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EL DIRIGIBLE pala AL SERVIII SEVILLA-BUENOS AIRES

DAR ERA, 'tole A

Tereer. Que YAjuntament de Sant
,
Esteve tie Has ingressi a la Cake geLACCIOIMACEDONICA ;
neralde DIpósits la quantitat de 6.00el•
Berlin, 12.—El senyor ECke.,
,
DE
L'ASSEMBLEA
DE
CATEtal
com
creiem,
es
vol
degnostrar
pessetes i trameti l'oportú resguard
thw jeme ha die- Iler. en una conversa . amb, un
BA
,
N
DR.ATICS DE L'INSTITUT
que la situació del Magisteri preocu- ,aquest ministeri, requisits sense
Debed naif nomas je' - Parlar
redactor
del
"Berlitaer
Tageticas
de
revd1.,
.dbreridi
Parnijantek
B. 11" E. L
pa, i hom tendeix a posar-hi remei.
^ ja h'o fa guara se li presenta l'oca '
Segons manifestacions del doctcir
quals no poda ordenar-se el comença- P E
. ver ottele1:41 -senyor Prelicht, con- blat", tia declarat que'el zepe.---s—.
Pel que .fa a la forme d'aplicar ment de les Obres.
- 41 -el presiderit del* Consell. El Es
setter ae-ra-preiectiii . de SkoUlies litv destinad a la Ifnid'Sevilla- -Sabrits, en la dita Assemblea es parli
POLIORAMA
1 verb i l'acció, nosaltres, identii
Buenos Aires estarà acabat a sobretot d'intensificar la creació de aquest mig inilió, res en definitiva INAUGURACIO D'UN GRUP ESferint-lo granule:u.
resolt que 119saltres sapigirm;
centres de segona ensenyança en els
Mlitiriesiora ha estat -,imanedaia- prime de maig.
COLAR' A SANT JOAN DESPI' • "La mujer que necesitó"; 'clsenedia ElMIT el marqués • d'Estena, eni eor
gratis nuclis sie població, tot fent cons- però coneixent els bons propósits i el
e . L frei
eear. actes,
Probablement renlitzara
actea, d'E.
i pon seguir-lo.
ment detinguda.
Amb l'assistenc a de les autoritats
—¿Dones, el Govern, en contra
tar la mcessitat que té Barcelona. no noble desig que l'alleujamein arribi
J.
Es crea que es tracta d'un atemp- vol transoceattie, de prova, cap
.. ,.
representacions
de
le
Unió
PattiCitique hom digui, viu en admirable res
solarnent d'un nou edifici per a lins- al mis gra..) nombre possible, no és
l'Americfr del Nord,- en unes
Un xicot aleé; despreocursát;
tat inspirat pels elements pro-mas
ca,
va
tenii
lloc
diumenge
proppassat,
60 hores, i u 'mitre vol a l'Ametint,' sine de diversos locals per a . dificil presumir que hom procuraa
„pedenies. — Fabra.*
rambana, arriba a un poblet, adeaia - dialitat i identificació absoluta?
—Exacte.
diferents Instituts, que haurien d'estar que passin de Id categoria de z000 a a Sant Joan Despí, la inaugüració del d'uns oncles, fugint d'una aventu41.1te DETENCIÓ D'UN StaBDIT rica del Sud. en 90 o 100 bogr6p
escolar
Primo
de
Rivera,
of
re2.500 pessetcs tots aquells que amb
—sQuin cancere us , va meré
escampats per la
tes.
rera
de
Madrid.
Desitja
sentar
el
ITALIA A IUGOSLAVIA
nat
a
la
població
per
En
Frederc
CaPortara 105.000 metros cüParlä també de les proposicions que aquella quantitat puguin realitzartho.
cap i casar-se. Això si, vol que la l'article de Cuartero a l'"A B C'
Negre,
per tal de perpetuld la meses
Roma, z.3. — Els periòdics publi- bies de gas.
es feren,- encaminades a celebrar els
PRESA DE POSSESSIO
—Us repeteixo el que he dit %balas
/Misia de la seva muller, Na Josefa seva dona sigui, com ell, alegre, des- aix
- iiirista un despatx de Trieste dient
El motor estera nintentat
d al senyor president.
exainens finals de batxiller als InsHa pres possessió del earrec d'aupreocupada, sense escrúpols. A casa
Marsans.,'
,pe l'enginyer italià senyor Handel, per una barreja de gasos emAmb
tituts i que cls tribunals d'aquests exä- .xiliar de la Facultat de Ciencies. el
al problents de
'Es descobriren lapides, es pronun- del Sell ancle es troba precisament terra, elreferencia
41edactor del "Popolo de Trieste", magatzemats e nunca barqueincas fossin octipats per una proporministre d'Hisenda ha
detingut aquests dies prop de Su- tes que asuran a l'armadura.— ció major de chtedratics d'Institut doctor En Ferran Calvet, ex-pensionat' ciaren diversos parlaments i les auto- anda dues cosines leves. L'una és que estava a estudi de les Comiss:o
.per l'Estat ti la Unioersitat d'Oxford. ritats Iliuraren a l'alcalde un bastó de la viva encarnació del seu ideal. No
sak pels gendarmes iugoslaus, no ho Fabra.
que no nas ist que hi ha ara, que es
TITOLS DE BATXILLER
:. conianerament i un álbum de signatu- para d'alborotar i de riure: un ve- de l'Assemb:ea, i ha afegit:
fou en tractar -d'escapar de la paBERNA-CASABLANCA
d'un sol catedràtic de segona ense--Si tots els propietaris de terrera,
res, ofrena dels vcins de Sant Joan ritable diablet amb faldilles. L'al- procedissin
nda serbia, sine, tan sols quan es
'
Durant
aqucsts
han
estat
sigdies
EN AVIONETA
nyaina per tribunal.
tan ho fa el senyor P
tra, en canvi, és tímida, tendra i
Despi.
dirigia a visitar els seus pares.
nata pel rector els següents:
Per Ultim es feu cinistar "la lealtad •
Berna, 12.--L'aviador Wirtn,
assenyada. Naturalment, el xicot, rez Tabernero, el problema no estar
Institut de Barcelona: Na Mercè
El cònsol Rana a Susak ha rebut tripulan! una avioneta de 20
CURS
DE
TAQUIGRAFIA
y celo" de tots ele catedrätics d'Insque de cop se sent atret per la pri- resoit completament, perca si are
instruccions del seu Govern per a cavalls, ha sortit aquest malt,
tituts per tal de portar a terme i Valcárcel, Ett Joan 13. Alcover, En
A l'AcadCatia de Taquigrafie de mera, acaba per enamorar-se com un rat, car he pogut comprovar que
gestidnar la llibertat d'aquest en- a les 955, de l'aeròdrom 11 e
Josep Claramunt, En Francesc de P.
els que exploten les finques i cultf
complir l'actual pla d'estudis.
Barcelona han començat les classes beneitó de la segona.
ginyer. — Fabra.
Sanchez, En Josep , 1)1. Serradell
Thetine cap a ensablanett.
Per acabar, el doctor Sabrás va ter
del
nou
curs
que
organitza
i
que
Es
clar
que
els
ven les ternas d'aquests senyors, lar
autors • no presenEn Maten López.
Encara que l'aparell anava
esment de l'acord pres pels Coltegis
continuaran tots els dimarts, dijous i ten les coses atril) aquella simplici- ticipen del benefici obtingut, des d
UNIÓ SOVIETICA excessivament, carregat, s'ha'
aIsnsstitönt
Figueres:- Na Matilde diss'abtes, de vuit a nou del
dc Doctors i Llicenciats d'agrupar-se cad
tat. No es, pero, que aprofundeixin majoral fins el pastor i des del c.,
vespre.
elevat
aySa' PERSONES MORTES
en forma de federaci.). que es reuniS'admeten noves inscripcions a l'es- en la psicologia dels personatges perol fins l'operador.
Institut .de Lleida: Ama/ AL Re- tatge de l'Academia (Porta-Ferrissa, i que ens mostrin la Iluita de les
A les 1020 volava sobre BerSOTA LA NEU
raj'any que ve a Sevilla.
E/ ministre ha acabat manifes
Antoni Albós, Secundi Ferrer 6, segun) els dies feiners, de set a nou noies per a fer-se seu el xicot. En tant que no sap Si a la seva tornad
ada-chi, -- Comuniquen d'Ale- na, i pon despres sita perdut ELS PRESSUPOSTOS DE PRI- tiotido,
i
Metitó
Franquesa.
aquesta
obreta
del
vespre.
:Ata, qtte rso persones han trobat la en l'horitzó en direcció a Ponttot
és
massa
Ileuger
MERA ENSENYANÇA
a Madrid podrá aturar-se a Sa:a
Institut de Reus: Joaquim Dionis
epidermic perque les coses vagin manca, car es proposa assistir
nlY4-It l'estepa, a conseqüencia de la arlier.—Fabra.
DE LA NORMAL DE MESEn els pressupostos generals de des- d'Oriol Ferrius.
•
AVIADOR ABSOLT
així.
Peral
amb
un
parell
de
persoVire neu que ha caigut. — Fabra.
TRESSES
Consell que se celebrara dissabt
peses i ingressos per a aquest any,
Institut de Palma de Mallorca: En
Paris, 13. — El Consell
Davant les dificultats que ofereix el natges gairebé apisótlics, els autors COMENTARIS DE "LA EPO
IOC:10TeNADA DE SET HORES
es consignen 107.484.3 00 pessctes per Bartomeu Canyelles.
guerra ha absolt el finent aviatrobar un local adequat per a installier aconsegueixen d'embolicar les coses
CA" AL PRESSUPOST
. TtfOrsenn, ta, — El Govern ha de- dor Pascaud, que en el prop- SI personal de les escotes nacionals .de CATEDRATICS A TRIBUNALS millor l'Escota Normal de Mestresses, i de fer, sobretot, un tercer acte molt
PER A 1928
Primera Ensenyança. FU ha un augcretat la aova jornada de set hores de
passat mes de juny, a colase- ment en relació amb el pressupost anvodevilesc i entretingut. Els altres
Ha
estat
designat
per
al-carrec
de
no
obstant
l'activitat
arnb
que
es
busceban altres vuit fabriques de la qüència d'una "patine" hagué
Madrid, 13. — "La Epoca
dos,
i
nuis
encara
el
primer,
quevocal
del
tribunal
d'oposicions
a
la
ca,
i
essent
precis
normalitzar
l'enseterior de 4.420.000 pessetes.
d'aquesta nit s'ocupa del Pro
indústria textil. Amb aquestes, sen d'aterrar a la platja d'Arcauna mica grisos.
En aquest augment, ocasionat per pla4li de dipositari-recaphtilor de Ion% nyansa en l'esmentat Centre, des del den
quinze,- on han entrat en vigor el nou chon, matant dos nens que s'hi
Malgrat la s uperficialitat volguda supost per a 1928, xifrat, se
el
catedratic
de
la
Facultat
Dret,
de
dia
16
del
present
mes,
es
donaran
de
la creació de i.soo places, durant l'any
regirla de beban. recomenant•pel Co- trobaven jugant .--Fabra.
plana declaracions !Acida, e
nou les classes quotidianament, majan- de la comèdia, alguns dels e ersona t- un superàvit d'un mitin., quan
i les que s'han de crear en el que doctor Jaume Algarra Postius.
missari.del TrebalL — Fabru. •
cant diwiió d'algunes càtedres en dues rges, com el de la noia alegre, mo: titat insignincant en si, per
LA FUNDACIO., DEL 1 MATA
som, ha d e figurar el que es va dir
derna i decidida, és rnolt ben vist
que es destinaria per tal de rnillorar
AMERICA LLATINA
que té importància com a sfrop
Pel ministeri d'Instrucciö púbica seccions.
combinació, acordada previ in- derna i decidida, és molt ben vist: toma, i diu que el fet ha de fe
els mestres de l'Ultima categoria del s'ha dictat una Reial Ordre, la part
UN PÓBLE BRASILER DESuna
caricatura
molt fina. Aixi InaLA NAVEGACIO AERIA segon escalafó.
forme
.
de
la
Directora
de
l'Escola,
,
dispositiva de la qual din: tela. es ben satintzat un tipus de pensar en l'orientació que IndiTRUIT PER LES INUNDAA la Inspecció de Primera Enseada de prendre la nostra politice
"Primero. Que se conceda a las en- consistirá en que les alumnes del quart • futbolista.
.
CIONS
econòmica,
ELS ESTUDIS PER A LA POS- nyança es destinen 1.864.500 pessetes, tidades Instituto Agrícola Catalán de curs assisteixin totes a classe al
El diàleg té una certa frescor.
Rio Janeiro, 13. — La població
matí,
a
fi
de
poder
practicar
a
la
mes
71 nostre Pressupost, de pes
que
43.000
l'any
anterior,
la qual 'San Isidro, Fomento del Trabajo NaDe
vegades
es
fa
viu,
animat
i
fins
de Diamantina, en rEstat de Mi- SIBILITAT DEL VOL NUMA
a l'Escola Graduada anexa a enginyós.
setes 3.258 milions de pessele
Segons una noticia arribada cosa fa suposar que Id haurà augment cional, Cámara de Comercio .y Nave- tarda,
nes Geraes, ha soiert una terrible
de despesotes, taoinouanoun
gación y Sociedad Económica de Ami- la Normal.
inundaci
ó, a conseqüència de la qual de Londres, el capita Virtor de personal a l'esmentat Cos.
La interpretació, excellent, ajuda
Les càtedres dels tres primers anys
de despeses, per a tenir estala
Per a Escoles Normals es varen gos del Pals, de Barcelona, que consLa ciutat ha quedat quasi destruida. Dibosky creu en la possibilitat
sobretot
a
donar
vivacitat
a
la
copressupostar rany passat 5.946.73o pes- tituyen el Patronlito de los premios es dividiran en dues seccions, de les media i a fer que no arribi mai a litat en la nivellaciti, ha de xi
Rom calcula que més de mil cases de triomf del "ornitbpter".
setes, i per a l'any que som s'augmen- instituidos por don José Deu y Mata, quals una reba ensenyança al matí ésser pesada. La senyoreta Alba fa • frar-se exactament en anys
han quedat inutilitzades i cinc mil la seva invenciú. El principi ea
ta fins a .6.0
0 4.750 pessetes per a la
la autorización necesaria sin restric- i l'altra a la tarda, estant ja tot dis- una vella rondinaire, plena de ea, successius edil) majors supera
persones s'han quedas sense alberg. què s'inspira l'ornitöpfer és el
El Govern federal, aisú com el de
vol dels °calla. No es Cap no- creació de les dues Escotes Normals ción alguna, para acudir a los tribu- posat perque les del tercer curs puguin Meter; la senyoreta Ortiz posa un vits, sin& el més heu contra
, realitzar lambe les präctiques reglade Canaries.
nales de justicia"Mmugnando la reti
l'Estat de Mines Geraes, han orga- vetat, és clar. La primera mbgran engrescament i una admirable temps, destruirla al nivelaci6.
Corn pot arribar-se a superà
Les quantitats per a material no rada por . los herederos de dicho se-- mentaries.
nitzat ràpidament socorsos. — Fa- quina voladora no tingué altre
vitalitat en el seu paper de noia es-.
D'aquesta manera, .es podrà donar
vits mes grossos? Ho hem sopebra.
fonament que aquest. Els deisofreixen Inés variació que la moti- ñor de los valores que constituían el,
hojarrada: el senyor Balaguer es
xebles aricar han estat nom- vada per Pa creació d'escoles.
prelegado de que queda hecho mérito, 'completa l'ensenyanea i en el propi lo- pot dir que no deixa un ruoment tides vegades: reduint despeses.
LA INTERVENCIÓ NORDcal. sense que el nombrOd'a/umnes exbrosos, pern—ai las! ----tols els MILLORES ALS MESTRES DEL y reclamarles ei abono de aps
AMERICANA A NICARAGUA
ensopida l'escena, i el senyor Isbert Nosaltrs creiem que la frondos
.cedeixi
del que scgons el dictamen dels aconsegueix donar carácter al seu tal II pressupost permet tales;
un
intenta
realitzats
han
estat
zes
SEGON
ESCALAFO
y
rentas
vencidas
a
base
'del
caWashington, 13.—E1
arquitectes permet la capacitat de personatge, el qual, fet per un al- en eanvi. en eanvi. en materia
tament de Marina comunica raeàs.
Per l'interés que té per al Magia- pital enumerado en el codicilo de 27
Només—remarca Joan Vidal ten, reprodu ï m el solt que publica de abril de 1915, acogiéndose para to- l'Escota.
tre actor, p robablement esdevindria de tribute. el ciutadà espanyo
que els avions navals que opeTot aix6 com a solució provisional. c ompletamen
a "L'Intransigetint"'—quan rho.. "El Sol , de Madrid, de diniarts pas- dos los efectos 'a los beneficios de poren a Nicaragua han llançat
t gris. Ara que, els sent un pes gran. S”han aug
'vientre
s'aconsegueix
dotar
l'Escola
Janmbes sobre grups de parti- me ha abandonat el "vol hu- sat
breza a que como institución benéficoautors ja es fiaven de la gracia de mental els drets reials, el timNormal
de
Mestresses
d'un
local
que
gaaris del general Sandino, ma- mit - i ha decidit conquistar
l'actor, puix l'obra es escrita ex- bré s'ha fet el Cadastre, que
"Los presupuestos . — Desde el docente tiene derecho.
reuneixi les condicions higiéniaues, pe- presament per a
repereuteix en augments de tril'aire pel vol mecànic o el mes momento en que se dijo
'tant -ne deu.—Fabra.
Segundo.
Que
se
deje
en
suspenso
la
la companyia: és
que para el
Manägua, 13.—un intèrpret Ilenger que l'aire. la navegació
aprobación del proyecto de reglamento dagógiques i d'amplitud que exigeix a dir feta a mida, com tantes al- butació; les despeses tuttniciaño
1928
había
prórroga
de
presutan , important Centre d'ensenyança.
aèria ha esta/ possiblc.
agivil agregat al Cos de fusellers
tres obres mestres, dit sjguLencaa, pals i provincials són gratas: h
puestos, ya nadie actirlciaba hondas presentado, hasta que se falle 'él pleito
Pern sempre hi ha qui s'enDONATIU PER A LA "CIUTAT ra rete agüé Sta no tingui res de mes- ha despeses de collegiacion
nordamericans resulta mor el
que ha de plantearse,. y ":(
reformas
que
entrafiasen
gastos
de
iproppassat dilluns. en el cure tossudeix a prosseguir les extra..Tambe mer eixerieu, C r-se 'bis obligatòries, Ces/abres. Comite
Tercero. Que las 14.887'61 pesetas
UNIVERSITARIA"
máa o menos consideración. Si:1 em"una lluita sostinguda amb els periències inCis arriscades.
ela abres actors que intervenen en paritaria, etc.
que hoy obran en poder de cada una
bargo,
se
habia
demostrado
la
exisEl
Rector
de
la
Universitat
sebe
Eu superàvit d'un any no ha
rtsdaris del general Sandia°. ha, en l'home, un instant de
de is entidades que forman el Patro- la visita de l'Inspector especial de la comedia, cosa que no fern, però ,
tencia
de
un
laudable
propósito
para
vèncer les iesistencies més foILLFabra.
nato, se depositen imnediatamente en Primera ensenyança de la Vall d'Aran perquè fa temps que les empreses, d'ésser indicador de la possibimejorar
la
situación
de
una
parte
del
lles. • Ir/ventera seriosos conLA BONA DOCTRINA
la sucursal del Banco de España en (Lleida), N Ignaci Faro de la Vega, per gasiveria i pei desidia,' no fan litat de noves despeses, sind de
temporanis creuen encara, i Magisterio, del más necesitado, y si
minoraeions gradual; de ciar
DE MONROE
Barcelona, a nombre de la propia amb el qual celebra una extensa con- programes manuals.
v..
bien
no
se
ha
conseguido
la
cantidad
prcsentació ,és bastanr pobra: regales tributàries; que no ar5.,r.Suenos Aires, 13.—El Govern sostenen, que l'home pot volar
Fundación,
dando
cuenta
de
ello
a
esferencia
sobre
les
qüestions
de
rense-,
que
al
calor
de
aquellos
deseos
se
espels seus prdpis 'mitjans,
ribin mai a comprometre la niargenti ha publicat una nota sant-Se en l'estudi del vol ilelsi peraba, ab:d se presupone que bien te Protectorado y haciendo lo propio nyanea primaria en aquella regió. •• de paperassa económica. Es una da- velació, pern que permetin un
qüesies ia resentacknas que un hom
Oficiosa amb referencia a la
Al mateix temps Ii feu donaci
pudiese servir de punto de partida pa- con las cantidades que en lo sucesivo
.
ó , fa
ocells.
quan e'ietn-ijue' l'obra no ha de més lliure desplegament de
rpaanferencia pan-americana de
ra resolver en breve plazo la sitie:l- pudieran lograrse por este concepto; d'una quantitat recaptada entre les
l'activitat privada.
Un especialista assenyalat,
alas Rayana i a la qüestió de
depósito del que, bajo su responsabi- Escoles nacionals de la Vall d'Aran, durar. gaire. En fi, no ens planyem
en:in
nada
desahogada
de
los
maestros
Merey, dedueix dels sena estu2
másSa
. EL CONSELL D'ESTAT
elaqu
Alicarägua.
eqta...Planyent-nos,
peró,
Ud l segundo escalafón y los de la úl- lidad, no podrán Ifacer uso las ci- amb destinació a la subscripcia prosegons la dita nota, si en dis que el progrés deis ocells tima categoría del primero.
Madrid. 13. — Els ex-ministres que
tadas entidades, lineen/ no ae resuelva "Ciudad Universitaria", a la qtad hatv que una companyia tan excellent
parió
al
d'uta
cenit la d'Emili Ttíjiiller porti, en les
aquella reunió es tracta de la en llur vol es
Alrededor de medio millón de pe- el pleito que se va a formaliZtn- Y re- contribuit tots els rnestres amb un seves visites a Barcelona, un reper- responent al telegrama circular del
planejador
que
avances,
que
fos
skiiesti6 de Nicarägua, la delesetas se emaleará. en mejorar los in- caiga acuerdo de este Protectorado dia d'haver i tots els alumnes amb el n' el tan tronat, Éapecialment pel que Govern han contestat afirmativarneat.
per á ocupar les vacants en el Cons.:11
gació argentina, sense prejutjar aixecat a una cesta aleäria,
donatiu dina ral.
dividuos del repetido segundo escara- 'acerca del modo de su inversión."
lliurat
tot
seguit
al
vel'planela ales estrenes,.Per poc que es r me- d'Estat són, en total, el marques dt
Jes relaciona jurídiques entre
611.
CONSTRUCCIO D'ESCOLES
El rector acceptà molt complagut la reixi el nostre pilla e; sempre es mejat,
cixecat
dc
1/01.1,
etc.
Marey
Figueroa, Rodríguez de Viguri, Fran,ois Esteta Units i Nicaragua,
dita quantitat i l'eneärrec de trame- reix molt més.
La forma de realizar el citado auEntre els projectes aprovats de conslana la declaració de principi, conclou que hom podria reas
cos Rodríguez, Cañal, cornte de Umento en la plantilla y modo de otor- trucció d'escoles, hi lia el d'un edifi- ti e-la a la seva destinació, tenint fralitzar
un
ornitöpter
seguint
D.
G.
zarraga, Argente, Cierva, Goicoecbea
Me ,conformitat amb les tradises
d'elogi
garse los ascensos no está decidida ci per a dues escoles unitáries: una
per a la tasca patriótica i
'nona, que s'ha de respectar el aquest principi, i que seria posi Silió.
todavía.
sible, en una atmosfera quieta,
de netas i una altea de nenes a Ager cultural del Magisteri aianes, gelosaEn les respostes al cap del Govers
atrae deis pobles a governar-se
DE
MADRID
àdhuc
l'aseensió
el
trasHat
i
Esperamos
que
la
numeración
en
el
ment
dirigit
per
l'inspector
senyor
(Lleida), per la quantitat de 51.676.28
declaren que no tindrien inconvenient
per ells mateixos.—Fabra.
d'un
planejador
d'aquest
Faro
de
la
Vega.
escalafón
servirá
para
resolver
la
pessetes, de les quals el dit AjuntaCOOLIDGE ASSISTIRA AL
en acceptar el arree de conseher
cuestión rápidamente."
pilotat per un conductor exDECLARACIONS DEL MINIS- Unan les vacants els corresponguin
ment abonará 9. 000 pessetes.
DE LCONGRES HISPANO..
CONGRES DE L'HAVANA
pela. L'ornitniater de l'inventor
Posteriorment Ola confirmat la reTRE
DE
FINANCES
el moviment de muele, reglamentan
En l'expedient incoat per l'AjumaAMERICA DE CIENCIES •
Washington, 13.—El presi- Dtbosky no difereix naire dels
ferida impressió, puix que en la prór- meta de la referida vila, sollicitant la
Salamanca, 13.
Parlant amb un del Censen d'Estat.
dent de . 1a República, senyor
Ha visitat al Rector, el president del
principie exposats per Merey. roga del Pressupost hi va mig milió construcciú per l'Estat d'un edifici
Coolidge, sortir ä sortirit avul
L'AERO-PORT GALLEC SERA
Congrés Hispano-Americä de Cien- periodista, el ministre d'Hisenda ha
Heu-vos-el aci, segons la ind'aquesta capital amb direcció forrnacid del "Manchester Guar- de pessetes destinades als citats niel. destinat a dues escoles unitáries, una cies, per a parlar-li de les conferen- decilmat:
CONSTRUIT A VIGO
tres,
de nens i una altra de nenes, s'h'a dis- cies que es donaran a la nostra ciutat,
Puc assegurar-li que el pressupost
a L'Havana, per tal d'assistir dian":
Corunya. 13. -- Per noticies prEs
digne
d'anotar-se,
posat
:
no
per
la
a les sessions del Congrés pan
l'any 1929, després de la inauguració d'Ingressos ha obtingut un augment ticulars se sap que l'aero-port de
L'omite/1)1,er de Dibosky prequantitat que, donat el nonl'ore d'inPrimer. Que saprovi el projecte del Congrés a Sevilla, fet que, segons de 300 milions, n'entre el de despeses Galicia es va a concedir a Vigo.
-americà.Fb,
senta aquestes etaraelerlsti- dividus que formen aquest esealaió,
format
per
l'oficina
técnica
per
a
la
sembla, tindra lloc el /2 d'octubre del una babea d'altres 300. Sols de Guerra
Es parla lo nomenar una eaques: Ilargbria, 3 m. 66; enanomenat dc drets linatats,, 'resulta
construcció d'un edifici destinat a les present any.
ESTATS UNITS vergada,
i Marroc hem pogut obtenir una bai7 m. 625; pes, 85 quiMiSSiö de torees vitals de la ocamolt petita, sine, pel que significa en dites escoles, a Ager (Lleida), pel sen
xa
d'uns
aso
milions
de
pessetes.
COL.LISIÓ ENTRE MINAIRES
los, aproximadament. La conslitat perquè vagi a Madrid a expaDE L'INSTITUT
una prórroga de Pressupostos aconPressupost d'execució material, que
--a Quina irnpressió teniu del destrucci6 As d'alurnini amb osaasar al Gorree] els avantatges que
EN VAGA I LA FORÇA
Dilluns que ve, comenear à a fun- enrotlIaMent de l'actual pressupost?
seguir
un
augment,
i
més
si
amb
alzó,
puja,
inclosos
els
honoraris
per
ditura tubular d'a er. Els òrgans
ofereix La Corunya per a la instalPUBLICA
cionar a l'edifici de l'Institut, 1013—Francament
recció
de
les
obres,
a
51.67628
pesoptimista. Si no sor- lació d'un aero-port en aquesta eiu. Denver (Colorado, EE. UU.), 13.-. qua asseguren el vol, pròpiaCilla d'Informació, on podran cm:carsetes.
ixen Circumstàncies especials que
morfi, Sáll moguts per les catat.
En una collisió que sosteniren amb les
ece
els
pares
i
encarregats
deis
estuSegon.
pleta
Que
es
construeixi
per
l'Esde
l'aire
desplaçat.
puguin
trastornar
completament reD'això
S'ha telegrafiat al director geneforces governamentals, resultaren rnes de l'home ajagul, el qual
diants per tal d'assabentar-se de l'ap li
tat
el
referit
edifici
pel
dit
pressupo,t,
en
tren
unes
lleis
que
pensa
conomia
nacional
(i
mbanib
les
mans
dirigeix
la
això
no es tan ral de Cornees. que Ion qui vingue
morts sis minera vaguistes.
-caióomprtendlsiy, sols probable), l'actual pressupost
abonant-se
lb
quantitat
de
0.623'28
apliear
Phelienpter.
Són
quina.
L'home
volador
vidria
tina La Corunya Comissionat per a re aEl jet ocorregué o Walsemburg, on
pessetes amb arree al capitel primer, pels quals s'interessen.
drà un desenrotllament cxcellent, que
tudi izTemplaeaments d'aero-ports
Ola declarat l'estat de setge.—Fabra. aixecar-se aixf a 1.000 metres aquestes Beis les que fan preDe moment, seran hores d'oficina, consolidará amb fermesa la prosperiguntar a un cronista si no seartide
únic,
concepte
,segon
del
vid'alçària
i
deixar-se
anar
trit,
a Galicia i expressä la seva sassL'ESTAT DE GUERRA
de deu a once, del mata a l'aula 5. t'al del Tresor Nacional.
ria
dtil
lluir
aplia
una
velocitat
de
25
a
gent
pressupost
extraordinari
d'aquest
seguit
facció per les condicions que reA DENVER
caei6 al "vol humà" i rettlitsur,
40 quilòmetres per hora.
Departament, i que s'executin les
—Espereu de r.assemblea una bounen( La Corunya.
Denver (Colorado, EE. Uli.), 1 3. —
Diuen que Dibosky ha estu- en fi, el smoni de les Olé:, veobres pel sistema d'administrad& i
na
feina?
LES NEDADORES DE L'ESHan resultat exagerades les noticies dial- un palmiped, l'albatros; nas gen eracionsvoltir com eIs
Tercer. Que l'.‘juntarnent ingressi
—L'espero. Les Comissions treba
TRET DE GIBRALTAR CANque s'havien donas sobre la qiicsti6 nevó segons Bool, les camele.
ocel,s.
a la Caixa generld de Dipasits la
llen
eficaçment.
VIEN DE DIRECCIÓ
sostinguda a Walsemburg, entre els rístiques d'aquest ocell difereiF. 1 M.
quantitat de 9.000 pessetes i trameti
--¡Quina opinió ii mereix aquest
minaires vaguistes i hi policia.
"ränger. 13. — En vista de les niNOTES INFORMATIVES
xen sensiblement de les de
SALA
reportó rcsguard a aquest rninisteri,
PAR.tS
projecte
d'Estatut
de
Premsa?
ficultats que troba a les proximitats
L'ocorregut fou que 700 dels vaguis- l'ornitimter. L'albatros pesa
sei.se els quals requisits no podrà or- D. nOnSINYOL
Diumenge, a Festatue
—D'això no se res. •
Pintura
de la costa espanyola. le nedadora
tes desfilaren pels carrers de la ciu- 7620 quilos. IA tina superficie venís...d "El cciitaure", del club jet- denar-se el ce:tienen/m/n de les obres,
R. CASES
de Sitges, En
—¿I
de
situació
es
Gleitre ha decidit traslladar-se a Tatat, dirigint-se al centre obrer i cau- de 04 7 16 mg., carrega 16 qui- Josep Camales
•
quedant obligat a complir els alises E. CLARASSO
donará una con ferdnvislumbra
una
FIns
al
2S
tendencia
immediata
a
orinal
rifa, des d'on vindrà nedant a Täasane destrogos en les tendes dels car- los 200, i te una envergada de
VILA
PUJO
Pintura
oferitnents fets per a la cohstrucció
cia, a les dot; e del nula, sobre l'esun. ceda normalitat constitucional?
gen Creu que aixi aconseguirà el scu
rera per On palmaren.
Fina al ed actual
3 m. 01. La diferencia, remarca tat actual de l'atn'acid.
de les dites escoles.
propòsit d'atravessar l'estret.
La pedida per a evitar majors tilda- Vidal, és enorme entre el pes
En
l'incoat
por
l'Ajuntainent
L'aviació espartiva i
L'altra nedadora, Hudsan, fase la
n:11e va fer desallotjar als vaguistes de rocen 1 el de l'ornitlapter, escama a Cataluotya, turística, tan Sant Esteve de Bas (Girona), amb la GALERK.S LAYE-UNES
ha tres imparf. /mer e romas anfle ele
travessia de la mateixa manera.
del local on es trobaven reunits, ofe- mentre que PenVergada de l'a CONIREADORS DE LES ART8 Pintura
tánria a Stassa, gràcies a l'activitat de
mateixa
soHicitud
per
a
una
escota
UNA EMPRESA FINANCIERA
rint aquella una forta resistencia. La
parell no es sinó doble.
LL. Canoa
unitaria de hens, ala acordat:
Mero Club
similar a la Diga
MARIA CORRED0YRA
HISPANO-LUSITANA
betuste dure urea hora, veient-se obli¿I per al vol ascensional? Aeronautira Suls,
VIDAL
Primer.
Que
s'aprovi
el
projecte
de Cata/uf/ya. Un altre
gada la policia a fer es de les armes. Heu-vos acf alió que els lacnies club mis, el berlim's,
Lisboa, 13.—El diari "Situaeao" da
Pina ni 90 ecius1
format
per
l'oficina
tecnic'a
per
a
la
té
dues seccions,
Contrariament a la primera versin, plantegen cont a insoluble.
que esta a punt de constituir-se un imconstrucció d'un
destinat a esque puja el nombre de morts a sis, Tingui hom en compte que la l'una de deisebles de vol a vela i l'al- cola unitaria per aedifici
ESTUDI ARE N YES
portant organisme de credit. especialitnene
a
Sant
Esteve
tra de pilots. Aquests dar.crs s'enCORTO CATALAblia 470
càrrega màxima deis ,avions
zat en les relacions econbrniques bis
ha tingut que lamentar-se la mort d'un
CARPE BARNADE111
Aquarelle•
actuala es de 10 quilos per ca- ( serien sobre un DaftnIcr 20 H-P, atub de Bas (Girona), pel seu pressupost
pano-lusitanes i hispano-americanes
resultant, a més, alees ferits. '
excellents
d'execució
material,
que
puja,
lactoresultats.
La iniciativa ha sortit de personaLes autoritats han declarat li Ilei vall. L'enginyer Ochrnichen,
sos els honoraris per direcció de les
Aquest
any
ropa
la
LA
PIINACOlILCA
Gordan-Bennet
autor del llibre "Els nostres
litats financieres espanyoles relacier
marcial. — Fabra.
mestres: els ocells", ha estu- es disputara a Détroit, el 3 0 de ¡masa obres, a 29.808'03 pessetes.
CORVO 01111111.494114, 444
nades amb el Banc de Catalunya, HisSegon. Que es construeixi per l'Esd. SUNVER Pintura
pano Colonial, Arnns-Gari, Marsans, 1
AViACiee diat, per a aplicar les aoves re- .El reglament sera el mateix que regí
Exposio16 I venda d'obres d'aquest
tarellreferit edifici pel dit pressupost,
cerques, a l'helicòpter, el vol en 1927.
I altres aleaba I d'elrleotee d'ere
EL RAID DE LINDBERGH
abonant-se ra quantitat de 23.8 0893
— Gleattyant Per tnd a barrelono,
Sil general.
animal. .
L'esmentada entitat vol constituir
A L'Ahí/MICA CENTRAL
Pina ai RO IICIUSI
pessetes amb carrec al capitol primer,
Segona ell. el vol vertical de • Ghova tindrel aria un par f aeri
una societat.
**47Vailbingeon, 13. — Contintiant el l'ocell, le seva sustentació i la : diAs. No tal dir que la carreteragranarticle únic, concepte segon del vigent
que
MIARIA IE. CLASANS
seu vol per l'Ami:ice central, Lind- seva velocitat, són fendinens hi combara sera Illa1 Pista moda. Por- pressupost extraordinari d'aquest Debario arr* de e Colon (Panana)). que alomes es poden explicar tee ni esmo
PIMM, lo (torrare te emetleili)
Aquest número ha passat
partament, i que s'executin les obres
ens resta ter amrponNir«Pomo Pfflaänew
_no reillant.
per una recuperada quasi cona- Nos-ein,
pel sistema d'administrad& i
•eetteuttete I Mime Mg
per la censura governativa
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Eis alees guate sentits

E, cosa provada, sembla que
científicamen t , que els sentits •
estan Iligats els uns als altres, i
ue fins poden substituir-se mes
o menys nuituament. Aixf, un
osa substitueix més o rnenys la
vista amb el lacte i l'oida, etcètera. Perú la qüesthi que a
alt res en aquest moment
ens interessa és hi major o menor activitat receptiva dels
sentit s. Des d'aques:t punt de
ita podriem dividir-los en
dee grups ben •determinats,
fanb In d'intermedi, segons la
eistäucia a que són impressiopats llurs Organs, cosa que determaia la major activitat (com
si diguessim la mes gran permanencia de llur activit al). En
el pr;]ner grup hi posarem la
Nisla i l'oi(la en el segon, el
lade i el gust, i en l'intermedi,
l'enri e le. que, en els gossos, per
exemple, passa al primer. De
la mateixa manera es etérea el
ras que els dos primers sentits
sen els (l'he tenen una acció
mes directa i constant sobre la
nteUiuència.
Datquests ens ocuparem,
dones. amb preferencia, per
llar retad() amb el rain que en
aquesta secció e s. el nostre.
L'espectador. assegut passivament en una butaca davant
a pantalla, està disposat a sentir senscions visuals. Mentresnuat. els altres sentits estan en
•aga..:Que succeeix aleshores?
;.Es possible adormir en -absout els altres sentits? No. Sollicitada la vista per respecta-

le (le la pantalla, Poicla rebrà
les impressions auditives que
Ii vindran de converses i so reus aliens en absolut a l'acci6
cinematogràfica. 1 l'atenció en
serà distreta, perquè vista i
sida no s'avindran en donar
sensaeions harmòniques al cervell. Una cosa us distreurä
faltra. Aquest és l'origen de la
música en les projeccions. Pera ¿quines condicions ha de
tsnir aquesta música? Omitativa dels sorolls? ¿De situació?
¿Ha d'esser música transcen-

dental?

Ens sembla que mentre tingui el mateix ritme de l'escena
ja niki "ha prou, i soldrettit mentre sigui prou apagada perque
ra aesiorbi.
EI sentit principal, en el cierna. és la vista. Tot ante que
a dislregui del que succeeix
a pantalla li és perjudicial.

Una música sublim

cridarà

l'atenció cap a ella i la treurä

de la pantalla. Una música sorollosa produirà el mateix efecte per l'esforç que ha de fer
voluntat per alliberar-se'n. Tota

La Moda
en Blanc i Negre
, •

Per que tenyir-se el cabelli?

persona que hagi Ilegit prop
d'un del-obert comprendrà el
que .diem i el flinest efecte del
cant de les criades sobre l'eficacia de la lectura: voten prescindir -n. i no us adoneu que
l'esforg que féu per aconseguir-ho us lleva l'atenció d'un
punt principal cap a un altre

Louise Fazenda dóna bones raons per a no tenyir-lo, i dues bones receptes per a conservare
Rosses o brunes? Encara no
s'ha resolt el problema. Amb
el prelext que les artistes del
cinema sean en gran proporció,
rosses, encara sense ésser-ho,
naturalment, el que vol dir que
es tenyeixen, cal observar que
d'altres no ho fan, ni ho voten
fer, i que si les que es tenyeixen no es per altra cosa més
que perquie el cabell ros fotograna millor que el cabell fose.
Aleshores, ;,per que tenyir-se
aquelles que no tenen cap necessitat d'aparèixer un dia i un
altre dia davant la cambra obscura? Es ben be obra de l'esperit d'imitació. i,Serä realment
que els hotnes les prefereixen
brunes? I cal, es mes aviat pel
desig pervers de canviar conttnuament.
Es, perú, aquest desig, com
tot el que va contra natura, un
desig la realitzaci6 del qual és
de ben poca durada. Aviat venreu la xicota que ha aconseguit
un caparró de l'onmes pur, amb
l'or pur hrut als arrels del cabell, que creix del color primitiu. La qüesti6 del tenyit ::anvia, naturalinent, quan es traeta d'un cabell que es torna gris,
cosa que realment pot essec
desagradable a la propietäria.
Entre les artistes que han
conservat a llur cabell el color
primitiu, Louise Fazenda, anomenada amb raó el Loa Chaney
femení, és una decidida partidària de deixar les coses tal
com ser,. Encara que sap perfectament que el ros fotografia
millor, es nega decididament
abandonar els seus cabells de
color fose, i sempre que n'hi
parlen fa la mateixa resposta:
"El color ros no m'aniria
mes be a mi que el cabell roig

punt absolutarnent secundari:

si no hi hagués cant, hi batata
lectura; si :ni hi hagués :anta
música, lii hauria més pellíenla.
La música, en el cinema, no
ha d'esser més que un regulador de la respiració. La pellíenla ja ho és; però no pas
prou sempre. La mancança de
paraula en el cinema deixa
luida en vaga i sotmesa a la
influencia de tot ritme estrany,
i aixid pot perjudicar la quan,
titat d'emoció sentida. Tothom
sap que tota emoció forta accelera el ritme de la respiració:
si en una emoció petita aceelereu aquest ritme per un medi
complementari, l'emoció sentida
augmentarà. Una prova és suficient per a això. i /mimes cal

pensar que els inalalts del cor
senten molt més intensament
que no pas les persones sa-

nes.
Si la música, en el cinema,
es comprengués d'aquesta manera, no serien necessaris ni
grans músics ni grans orquestres. Aquests i aquestes podrien
donar peces de concert en els
intermedis, i serien més apreciades. Mentre dures el pitograma, una melodia en sordina
que canviés de ritme segons les
incidències de l'acció. Les pellicules tindrien doble èxit 1 no
succeeiria com ara, que en
certs films hom s'ha de tapar
les orelles per a veure-hi.

els altres sentits?
—Oh, els altres sentits hi
qui ha d'entretenir-los també;
qui ha de menjar constantment
caramels, qui ha de perfumar
l'ambient, qui... hem! hem!
hem!...
Uf, aquesta tos que no us
deixa escriure!

Canviar de nom sernbla que, de vegades, fa la sort d'una persona, sempre que aquesta tingui prou
talent per a sostenir el nou. Aci teniu Katherine Hill, qui sembla que amb aquest nom no hauria 'fet res i
com a Katherine Carver Es una actriu que promet molt —Es la promesa d'Adolphe Menjou.

A. F.
Les cèlebres gestes del bandit

madrileny LLUIS CANDELAS

secan projectades a la pantalla
de VOlympla els dies 19, 20, 21
I 22 del mes que som.
Concesslonarls per a Catalunya, Aragó I Baleara,
LEMIC, S. A., Mallorca, 236.

Què significa la

En el cel cinematogräfic dels aficionats hi ha moltes estrelles
que no ho han estat mai
Esser • estrella c inemalogräfica es cosa fäcil, segons seinbla; els aficionats al cinema
fan callecció de-retrats o autògrafs, o de totes dues coses
alhora d'estrelles. En Comelles
i la Casajoana, els nostres compatricis, varen anar a Hollywood a esser estrelles de la Fox;
a cada pellieula hi ha una estralla, almenys.
Aquesta confusió no és, perú,
d'ari soiament; als Estats Units
pasea exactament igual: l'extra
asseguda per excés de velocilat en el set.' petit auto, declara
que és una estrella cinematogràfica, i els mes obscurs aclors es diuen estrellei sense
cap escrúpol, de tal manera,
que el mot "estrella" ha perdut
per al públic tot el seu veritable

significat.
I, amb tot. n'hi ha ben poques, d'estrelles; pot ser en tota
la professió sen mes de
qoaranta, i fixeu-vos en la
multitud d'actors que hi ha.
Les mateixes revistes cine-

arriben a donar
el nom d'estrelles a veritables
partiquins i• ajuden a augmentar la confusió. No vol dir això
matogràfiques

—Qui ha embrutat les parets t
—Els Reis.

paraula "estrella"?

que aquests actorets no siguin
grans actors o no ho arribin a
ésser algun dia; perú d'aci a la
categoria d'estrella, hi ha brin
tros.

COMENÇAMENT D'ANY

Suïcidi de l'estrella
francesa Claude France
L'art cinematogràfic és molt divertit per als espectadors, perú es veu que
ho és molt poc per als actors. O bé

¡és que els espectadors ens passem les
penes a casa, ens morim sota les rodes d'un automòbil o ens suicidem a
la secció dels successos dels diaris
rnentre que els artistes cinematogr5.-tics ho fan a primera plana i amb
grans titulars? Aikó si que no ho sabriem dir. Perú és el cert que sembla
com si en la vida privada tots els artistes de la pantalla estiguin neurast'entes. Olive Thomas fou la primera,
ens perneen. de la sèrie; ie suicidä.
Vingué després Max Linder, que feu

Quasi tots els' artistes que
han arribat a l'alta categoria han començat pel punt
mes baix de l'escala. D'aquest
punt es passa per diversos replans que porten, com si diguéssim, al cel de les estrelles.
Es pot tenir sort i anar molt
de pressa; saltar, quasi, del peu
de l'escala al terral, o be ésser
infortunat i no moure's mai
dels esgraons inferiors.
Agafem, com exemple, un dels
casos mes excepcionals de rapidesa, el de Janet Gaynor. Janet començà d'extra. Aviat representä paperets; després arriba al grau de dama jove; poc
després fou ja actriu de repertori (amb Charles Farrell en
"El setä cel", i ami) George
O'Brien en "Matinada". 1, finalment, fou feta estrella, i la
seva primera pellícula, en la
nova categoria. ha estat "Es
necessiten dues xicotes". Ha
fet tot això en el curt espal de
tres anys.
, Ara, per entendre'ns, definirem els diversos graus dels actors de la pantalla:

(Continua a la pàgina següent)

(Continua a fit pagina següent)

a una bruna.

El coloco-cerremos' '

El quioac-temple de Salom6

de

ginal.
Si teniu el cabell ros i voten
conservar-li el seu to natural,
rúnica cosa a fer 4s usar suc
de llimona en l'algua d'esbandir el xampú, i igualment silbé
de Ilimona. Un xampú de camamilla, 'aplicat cada dos mesos per un perruquer de confiança, pot també ésser útil.
Perb no us deixeu pas convencer fins a usar aquests decolo
rants energies com el peróxid.
Donen sempre un to artificial
al tenyit, i el caben es trenca.
Per a tenir un cabell realment atractiu no hi ha altre
mitjà que conservar-li el seu
color natural. El cabell perd el
seu Ilustre tan aviat com es
decolorat. El cabell que ha perdut el Ilustre, pot recuperar-lo
mentre no hagi estat decolorat
amb alguna substància.
No penseu pas, per això, que
el cabell, sigui ros o fose, s'hagi de deixar creixen a la seva
manera sense cap tractament.

UNS QUANTS EXEMPLARS DE QUIOSCOS DE PERIODICS BARCELONINS
41.11

L'equivocació

moltes dones es de voler tentr
el cabell fose quan nur pell 1
ulls demanen un color clar, o a
l'inrevés.
Suposat. encare, que teni»
el cabell fose—continua Louise
Fazer.da—, i que lis anés millor el cabell ros, aquest no seria bell sinó mentre es mantingués de la mateixa longitud
que el dia que el vàreu tenyir.
Tan aviat com comenci de creexer la base fosca del cabell es
farä visible. I és impossible de
tenyir-lo tan sovint que aconseguiu d'amagar el color ori-

fe!,
>la

set-,

Un bell vestit de crespó de Xina
bell, senzill i elegant —portat-per
Dorothy Markaill. Com es vett,
subsisteixen els plecs

El cabell de tothom exigeix tina
certa atenció de ternos
temps. Tot seguit que una pegr:
sona es debilita, el caben en
sofreix; es torna sec i
Pede un bon tònic intern per a
la salut, el torna aviat al ..seu
estat anterior, per estrany que
això pugui sernblar.
Naturalment que, de vegad4'.
el cabell necessita també •age,a
tònic especial per a ell. Une
sessions de massatge vibrateri
estimula el cabell d'una manera
meravellosa, però si la despega
d'aquest tractament _és exet•.
siva, un bon tònic friminnat
arrels del cabell pot obrar larifbe meras-elles. El tenie no Alti.
d'anar damunt del cabell;

pell del cap que

necessita

—Tant em fa viure com morirl -Et vote suicidar?
—Pse... continuaré vivint.
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Capitol Cinema i Colisem
Gran

èxit

de l'estrena

ARY PIC šFE
en

a petita venera
És una superproducció que solament la "nina
del món" pot fer, combinant la tendresa d'una
histária d'amor amb la jovialitat i l'alegria
.--- que l'han feta celebre a tot el nacía

És un film dels "Artistes Associats" :
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pers d'extra a estrella. Arriba
sobtadament a la celebritat
`La fera de !a mar". Abans
questa no havia fet mai més
que papers d'extra. Amb tot,
assolí un gran èxit. Warner
Brothers, deien: "Aci tenim
un estrella". Però les poques
primeres pellícules que dintre
la nova categoria feu Dolors,
tenien totes un defeete o altre.
Hauria estat molt millor per a
ella que hagués pujat a la fama
més gradualment. Els argumente dolents que no l'haurien
afectada si hagués estat merament actriu de repertori, l'han

ment, cap queixa de la categuha d'estrella. Començant com
a actor de repertori per la Fox,
arriba eventualment a la categoria d'estrella per aquesta
companyia en pellícules de pr o
g rama cona 'Si. Fimo" i "Monte Cristo". En passar a la Metro ,Goldwyn, torna endarrera
als papera de reper(ori, perä el
seu treball excel•lent el portà
novament a la més alta categoria, i "El Dimoni i la Carn"
fou la poniente del nou avene
per la M. G. 31.
Riehard Dix comeneà com
actor de repertori amb la vella
companyia Goldwyn. Es féu tan

com a estrella.
Per?) les rapides ascensions
són molt rares. Leatrice Joy,
Bebe Daniels, Harold Lloyd,
Norma Shearer, i les germanes
Talrnadge pujaren a l'alta categoria molt gradualment. A'
Glòria Swanson, Lillian Gish i
Colleen Moore els passà el mateix. Necessitaren de deu a
quinze anys per a arribar al
grau. Això demostra el dificil
que és arribar a estrella, i nomes uns quants dele milers que
ho intenten ho aconsegueuten.,
Itod La Rocque Començà - d'extra amb la companyia Essanay
timulant.
BOFE SINCLAIR i arriba a galan jove. Per?) passaren anys abans que Rod veiés
el seu nom fet de bornbetes damunt l'anunci de la pellícula
"Gigolo". Phyllis Ilayer; després de molts anys d'uni treball
conscienciós, es troba ara rnsit
prop del més alt grau. Comeneä
d'extra a les pellícules Mack
Sennett. Ara De Mille sembla
4 que en fa una estrella en "Xica.re
go", encara que pot no ésser
mes que posada eora, actriu de;
Qué significa la paraula...
repertori junt amb l'actor d'igual categoria Víctor Varconi.
(Continuació)
potser, a llarg termini, es
p intor ésser merament posat
cadel
tractament, eis arrels
de repertori que no pas arribar
bell.
a estrella. Portar una pellícula
Moltes xicotes rosses dubisn amb algun altre és sovint mes
Una estrella es el principal
prudent que no pas jugar corn
actor d'una pellícula, al voltant a una sola. Alguns artistes hi
del qual sija constituït recelé, han guanyat en deixar la cates

farn6s, que en unir-se la Goldwyn amb la Metro, la Para-

de posar-se alguna loció al
perquè tenen por que el
cabell s'obscureixi. Però jo puc
drmar-los una recepta facil
sitie far à molt bé a llur cabell,
- tornarà extraordinàriament
flonjo i iso l'enfosquirà gens.
Es una barreja per parts
Iguale d'oli de parafina corrent,
i aigua de Colònia. Feu-ne, no-ales, una petita ampolla. El
perfum de la Colònia treurä l'olor de la parafina, friccionen
fort els arrels del cabell amb la
meseta cada nit, procurant no
prop cap llum que fas'
g ama.

Al cap d'un mes veureu

resultat.

perjudicada en gran manera

l'el que fa a les de cabell
fsise hi ha una altra recepta que
es compon d'una dracma i
initja de tintura de cantärides,
mitja unça de bay-rum. mitja
unce d'esperit de romaní i s,s,
unces d'aigua de roses destitlada. Tireu-vos-en unes gotee
al cap cada nit, feu-vos una
Issieció forte que arribi a la
pell, i pentineu-lo bé després."
_A q uestes són les receptes de
Louise Fasenda, que ienen tot
Iisi. ge de velles receptes de familia. Van be? Ho ignoro. La
egona sembla ésser 1.111 fert es-

JOIEFINA EAKE
EAc
LA SIRIA DE Le
TRONCOS

de I argument.
Un artista de repertori té una
part principal en una producció

amb un o dos artistes mes d'i-

gual importància.

y

Un galant jo a o una dama
jove, srrveix, generalment, de
parella a una estrella.
El partiqui o partiquina es
aquell que fa petits papers de

chefs, criades, etc.

Un extra pertany

a la mul-

titud.

Janet Gasinor, començant pel
passà per tots
aquets graus, i aixf pot dir, amb
Iota seritat, "este una estrella";
però com que és modesta no
aso diu.
Olive Borden és una altra
artista que ha pujat des de la
categoria d'extra a la d'estrella
en tres anys. Olive tingué el seu
primer paperet com un dels
modele en la pelEcula de Paul
lomenvament,

gorja anterior per la d'estrelles, persa per aguantar-se en el
bloc un artista ha de posseir
una quantitat enorme de, personalitat. Mary Pickford, per
exemple, s'aguanta anys i anys.
John Gilbert no te, segura-

Insammonsininionnior

e

Senyora
feu aquesta prova

Bern, "La modista de

Paria".
seus primers papers de danta jove foren en lea comédiet
de hab Roach. Després la Foz
'Ii donä alguna papers de la

gls

mateixa categoria i d'altres
d'ectriu de repertori, i, finalment, n'ha fet una estrella.

Alai, quan es projectin als nostres cinemes "Paiames" i "Vine

e

»asa" (que ,no sabem amb
quia tftol vindran), podreu
anamenar a Olive l'estrella d'aquests filme i no U8 equivocareis:.
Lisia räpida,

aseensid no As,

sempre bona. Dolors Corpujà rApidamee . dels pa-

roben-vos a una ma edt.ouTe da DIXOR.
A l'atea posea-vos el produr•
le mes reputst per a la belleza de be mane, bracas I eseot.
Esperen un mlnut; despres.
comparen.
La bellen de la prirmss
aparelvere tan mernelloaa al
m'UN de la berma, que lo no
podreu prescindir del VELOUTV da DIEM. •
Es ven en tres tono! mane,
Raen' I Natural.
.» venda • tetes lee perfume.
eles en tubo el. 4 1 10 ibemetee
Id trame* a reembors mema.
cant-CO al Coneessionart:

a. ala% „=.1 2111i, aloa.

mount els el compra. Richard,
no cal dir-ho, aviat fou estrella.
L'elevació de Jetta Genital
fou comparativament ràpida.
Fa, nomeS , . guatee anys que
crida Pateneió per primer cop
Americaj . Bright
Shawe" "The . Green .Görldess"
("El xal de color viu" i "La
deessa a• erda"," que no sabem
quines pellícules puguin ésser).
El seu èxit en aqueste i altres
filme Ii guanyb un-paper de repertori en "Obert de nits". Romangué actriu de repertori durant dos anys. Després, Cecil
De Mille decidí fer-ne una estrella, i estrella es ara.
Madge Bellamy, Ronald Colman, Thomas Meighan, Dolors
del Río, Milton Silla i Billie
Dove són de les poques estrelles que no han estat extres.
Tots començaren com artistes
de repertori o com a galants o
dames joves.
Hi ha alguns artistes que refusen el grau d'estrella. Unes
guantes actrius han tingut tant
d'exit corn Anna Q. Nilsson en
mantenir una llarga popularital, miró ha refusat sempre els
oferiments de passar del grau
d'aelriu de repertori. Després
de "Ponjola", Anna hauria pogut, d emanar el que Itagttés
volgut, pena preferf quedar-se
on era abans que arriscar-se a
ésser sistrella.
Lewis Stone és 1111 deis primers actors de mis Zixit. Després del "Presoner de Zenda"
hauria pogut ésser estrella,
per?' cona Anna Q., preferí romandre, actor de . repertori.
Entre aquests ha actualment patones d'ala istes tan popularts com Dorothy Mackaill i
Jack Mulltal l, A ileon Pringle i
Lew Cody, \\atlinee Beery
Raymond 'fati g as George K. Arfluir i Karl Darte, Charlie yurray i George Sidney. lama tots
ells que han obtinglit -grana

&Uso
Entre els joves lii ha Charles
I z ar/mil entre els nous artistes
de repertnri que prometen.
Despees del gran exit en el pa per de "Chico" en "El sett) cel",
estä ben col-tocat.
La personalitat de Charlie es
queleorn del lipus Wallace Reid.
El Seu primer paper de repertórl després de "El setè cel",
es en "Ltt núvia de nit" en la
qaml treballa amb Greta Nissen. ••

Algo/1s dele artors ouropeus
han arribat a Hollywood conservant el mateix grau, com
Polla Negri i Emil Jannings, que
eren ja estrelles a Europa. Conrad Veidt era també famosa estrella a Europa, però històries
no . maese netos han perjudicat
sen debut a - América.
Víctor Vareoni 1 Maria Corda
han començat a Arnärica com
adietes de repertorl. Varconl

Dissabte, 14 de gener de

ha guaayat molt per la manera de fer els papera que se
han confiat, i darrerament ha
començat "La dono prohibida"
i "Xicago". El primer paper do
Maria Gorda a América de el
d'Helena en "La vida privada
d'Helena de Trola", i si té èxit
es fàcil que pugi a estrella.
1 tot ala() demosti• ara als
nostres lectors i lectores
amante de l'astronomia, que

•
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llur cel te molles menys estrelles de les que ells es figuraven,
i que Hure amors, o s'han de
restringir o bé han de baixar

de categoría.

—

Sulcidi de l'estrella...
(Continuar ió)
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el mateix; Barbara La Marr mori
d'un atac de nervis; Rudolf Valentino
no se sap ben be el que féu; Charlot
divorciat mantee, vegades i és el
Inés infelic dels homes, i ara la realinent bella Claude France, l'artista

adaptaciú de ES WAR de Sudermann

francesa que encarna l'emperadriu
Eugènia en "Violetes Imperials" s'ha

suicidat també.
Claude France, del seu veritable
nom Mate. Vittigny, habitava una luxosa torre al núm. 61 del carrer de
la Faisanderie. El dimarts, dia 3, cap
a les deu del mati, la cambrera anava
a demanar-li ordres, com de costlim, i
va quedar sorpresa de trobar la porta
de la cambra tancada. Ben en va truca repetidas vegades. Aleshores, inquieta, desesperada, va córrer a prevenir M. Cassius, comissari 'de policia
del barri de la Porte Dauphine, qui
va trametre uns agents.
Varen forçar la porta i es Va presentar a la vista un espectacle tétric
i una terrible fortor de gas a l'olfacte.
Amb els seus bells cabells rossos escampats al voltant de la Fallida cara,
Claude France gela al Hit inanimada.
Pel que fa a la fortor, aquesta venia
d'una aixeta oberta d'un radiador de
gas que feia molt de temps que no
servia.
-Un inetge, cridaffot seguit, feu inútils esforços per tornar l'artista a la
vida.

'leen dret el pares a divorciar-se?

Yegeu FILLS DEL DIVORCI
UNA ENQUESTA

Portada per M. Cassius, s'obrí tot

seguit, i amb gran discreció una enquesta i ben aviat foren aclarides les
catuntstancies de la- tragica mort.
Dilluns a la nit, cap a les onze, després d'haver fet algunes visites, Clande France hacia arribat a casa seca i
hacia conversat durant una maja hora amb R sera senyora Te companyia,
Mrne. Emilienne Gerard, de 76 anys.
Després d'acomiadar-se aquesta, l'artista escriví dues cartes, l'una a Fadreca de la dona que li fa ja les feines,'
Irme. Rousseau, i l'altra a Mme. Cerarcl. En les dues cartes explicara que,
abandonada per un amic qui, a l'ocasió
de l'Any Nou, no li hacia trames ni
un paquet de bornbons ni tan sols
sera tarja de visita, hacia resolt morir. Afegia que desitjava éstes enterrada amb la mis gran senzillesa.
Desprès obri l'aixeta del gas, apaga els Ilums i s'ajagué al hit per no
despertar-se mai rnés.
El pare de Claude France, que es
troilava a Alemanya, fou avisat tot
seguit i arriba a París.
Es diu que l'artista, ara farà un
any, durant una estada a Suissa ja
hacia intentat suicidar-se un altre cop.
Clabde France, la Eugenia de Montija de "Violetas Imperials", havia
pres part tamhé, i ami) èxit, en "El
geperut", "Pax Domine", "L'Abbé
Constantin" i "Anclre Cornelis".
També hacia pres part en un film
encara no estrenat, titulat "Bicchi".
E. P. D.
4b nn

ESTRENES
"L'ESTUDIANT NOVELL"
Pellícula Paramount
Harold Lloyd es un. gran

cómic; si diguéssim que és quelcom més que aixta no seriem
justos; persa ésser un gran cómic es ja suficient quan en
corren tants de mitjans i de dolents que no , , sán tampoc res

més.
Amb Harold Lloyd al davant,
una butaca al (humera i la fosroe entremig, no pensareu, certament, res de particular, però
us Ilivertireu extraordinariaflarold Lloyd serà un còmic

superficial, perú es el que hem
dit, un gran còmic, com demasiva un cop nu, s amb la

ESTRENA di arts, dia 17 als
Capitol
i Coliseum
o
darrera producció que li hem
vist, "L'estudiant novell", que
a hores d'ara ja no es projecta
ni al Capftol ni al Coliseum, on
l'estrenaren. Es una pelEcula
en la qual tot està clksposal
per a fer — n'orne es
cruel — de les ximpleries que
fa un xicot en entrar a la Universitat amb el cap ple de les
cabòries que li han posat les
pellícules, i constant 'víctima
de les bromea pesades dels seus
companys.

Com totes les pellicules del'
genere, es pot aquesta dividir
en dues parte: el calvari i la
reveirja, t, com en totes elles,
és sempre superior la primera
a la segona. En aquesta, perä,
està molt ben resolta la segona part, ja que el caräcter de
l'estudiant no ha de canviar
massa per a triomfar; alguna
trucs, només denuncien un
canvi, però el mateix triomf aso

el de l'ambigua germana.
Tant les escenes de caràcter
sentimental com lee francament còmiques, són d'una gran
discreció i ,justesa, i acrediten
el director, Sam Taylor.

¡,Veurern aquesta pellfcula
només una setmana en el programa? Seria una veritable

NOTES OFICIOSES

güent cable enviat des d'Estocohn
per Mr. J. P. Ryan, representant
de . la Fox Film Corporation a la
capital de Suecia:
"Matinada" grandiós èxit a Molí
Vermell (Estocolm), teatre de la
Indústria Sueca del Film, el mas»
gran i iimortant de tota Es^amlinavia, bat tots els records. L'exhibició es pernonga quatre setmanes
com a minirn."
A aquesta significativa i bona no1e>"41:I : t '411, •JiSt 4/P,tigen'Me" ticia hem d'afegir que les recaptacions de "Matinada" en el Carthey
"LA PETITA VENEDORA"
Circle Theatre de Los Angeles durant les dues primeres setmanes que
Artistas Associats.
acabaren el to de desembre foren
Protagonista, Mary Pickford
inés gratis en un 27 per nao que "El
Hem vist la pellicula anual
preu de la glòria" i en un as per
de Mary Pickford, i n'Itere que- leo que l'atin c record de "El sete
que
ai
dat satisfets. Suposem
cel". "El preu de la glòria" es propúblic ii haurä succeit el ma- jectà durant quatre mesos; "El setè
teix.
cel" durant sis mesos; és segur que
Mary continua cultivant el "Matinada" assolirà de deu mesas
seu gènere i el seu tipus, únic
a un any.
en la realitat i en la pantalla.
"Matinada" és ara en el quart
Una noieta que se us presenta mes en el Times Square Theatre
d'una edat ambigua, de vegades de Noca York.

de deu anys, altres (le quinze
ti més, mai sabreu Pedal justa
ha aconseguit imposar la seva
fantasia com Si l'os sólida reai seguin, com compre, les

seves aventures amb gran interès i emoció. ¿Creixerà algun

(ha, alary Pickford? En "La
notita venedora" lit ha moments
que ho sembla; però són moments; la nostra Mary torna a
éseer tot seguit la l'ostra
Mary.

En la pellfeula d'ara Mary
Piekford es una noieta que es

BEN-HUR només es . veurà
.TIVOLI
El saló de tes grans exclusives
AVUI, i tots els dies, tarda i nit

lES 1nT a-

FEm METRO COLDWIN

hon tipus. El que us neguiteja
i us dóna un cert malestar, es

os

plenamcnt:

TIVOLI

per a plomar mc gust. El pare,
Luden Littlefield, es lambe un

Ilastima.
desdiu del caràcter del personatge.
Un detall bo As l'adopció pels
pares dIvorclar-se ?
estudiante de les ximpleries del Poden
triomfador .com • a cosa de
Vegeu FILLS DEL M'OH'
bon to.
Llastima que pellícules semblants no durin sind 'una setmana, i que després ens hàgim
de veure obligats a presenciar
coses lamentables durant tot
L'EXIT DE "MATINADA"
un any.
S'Ira rebut a Nova York el se-

Un contracte notarial ho garanteix

Unicament al

troba arnb la meravellosa aventura de tenir de company de
treball el fill de, l'amo, però
amb un nom suposat, i, sense
adonar-se'n ni l'un ni l'altre,
es conquisten mútuament, i
això que ell està promès.
Un tipus magnífic de la pellicula, la mare d'ella, Sunshine
Hart, un tipus universal; la
done que es passa la vida assistint a funerals i enterraments

Ta lEt•

PODRIA NO TENIR SUBTITOLS
La continuitat de la primera pellíenla feta per Murnau a América
per a Fox Film, "Matinada", és tan
perfecta, que pràcticarnent els subtítols han quedar eliminats.
BUSTER KEATON SIGNA
UN NOU CONTRACTE
Molt abans m'e Buster Keaton es
fes una, sensació cinentatografica.
treballava com a actor còmic de varietats, fent riure milers de persones. En un grup de la seca mare,
el seu pare i en, executava exercicis acrobàtics desafiant la mort.
Era un treball dificil i ell cofia
canviar-lo per l'art del cinernatägraf
que Ii fou proporcionat per la in-

vitació de Fatty Arbuckle, rei
la

comedia en un temps i ara obli-

dat per tothom.

"Com vaig entrar a trehallar en
el cinema?" Butter repeteix la pregunta del que l'entrevista. "Aix6
necessita una resposta seriosa".
"Sembla que les nieves comicitats
foren les que m'aplanaren el carni.
He estat un cómic tota la nieva vi-

da. Per molts anys he estat fent
a multituds amb el meu treball de varietato.

riure

"Sempre m'ha agradat aquest Irehall, per6 l'esforç de les varietats
Es terrible, i amb tot i que tenia.

POR LA PATRIA
YP

EL RE
idea de fer-me actor del cine
mai no m'llacia decidit a ingre,z5
a la pantalla. Malgrat tot, la id
germina de tal manera que no e
paraca més que la primera oport
nitat per a volar cap a Hollyw
a cercar-me un lloc.
"La fortuna eslava de part me
Una nit, Fatty Arbuckle, llavors
primer cómic del cinema, com.
un tiquet on els "Tres Keatons
treballaven. Li agracia el meu
ball, aria rera els bastidors i c
inenca d'explicar-me el que jo
dria fer a la pantalla, acabant
oferir-me una oportunitat per a
hallar en les seres peNicules,
No vaig perdre l'oportunitat
5e'in presentara d'entrar a trcball
sense hacer de lluitar amb agur,
dies d'extra, recordats per tots e
artistes. M'agradara treballar arr
Fatty Arbuckle, el qual m'ense,
la técnica del cinema i em dona s
ficient präctica per a després tr
bailar jo sol.
"I ara, d'ençà que treballo a
Metro Goldwyn Mayer una a
regada, vaig a continuar la me
vocació, perque no vull deixar
cin*ema ni vull hacer de captar-a:
l'estimació de milers de persones
ferents cada any. Aquest és el i
per fer jo dolenteries. Estic sal

fet."

UN SIMI
Cal ésser un bon home per sge
imita' un bon simi, i no hi ha cal
gú mes expert que Fred Humes,
negut actor de Western Comed'e
per tornar-se un simi. Extremad
ment ágil fa una asombrosa i pe
fecta interpretació del simi gegan
i continuament representa aquest
per en les pellicules de la Met
Goldwyn Mayer en les quals a,
reixen circa o escenes d'animsls.
Els simia poden sentir ràbia d'II
mes, perque els iguala en llurs
brioles i destresa, i posseeix tan
un gran cap i malta inteHigincis.

EL QUE ES L'ULTIMA PE
LICULA DE MARY, SEGON
EL CONEGUT ESCRIPTOF
AMERICA WELFORD BEATO
Una pobra noia dependenta
gran magatzem, s'enamora del
amb qui treballa i que rz2u i és
el fill del propietari. En vente
inclinació del seu fill, el pare tr
ra de comprar - la, perú resulta ‘.ri
Cut per la dolcesa de la noma. \
assumpte ? D'acord. Però malg
d'haver e e tat vist centenars
gastes, largument de "La petita
nedora" da exquisit, tendre. don:.
tetic i original. Tecnicarnent és
hon exemple de la iioduccló c
matoaräfica. Es una obra que ,1
de les primeres escolles es dese
rotlla suaument, tot esta presist
desenrotllat tan lògicament. que e
recorda hacer vist una cosa se,
tlant. En obtenir aquests resulta
...'arriba a la conclusió que mot
cegadas s'ha suggerit. i és que t
el que l'art del cinema necessita
ésser n'oh humans i que els ar,

ments els doni ocasi6

d'actuar e

turalment. prové la gra
¿esa d una peHicula i no dels in
dents de l'argument.
"La petita venedara" ha est
tractada com un document hurnä
l'esplèndida direcció fa d'ella u
de les pellícules més atractivoles q

s'han vist en l'escena, essent la se
independencia de les rutines ciner
togräfiques una de les causes que 1
fan mis agradivola. Un exempl
Marracompanya Rogerjal seo

LA PUBLICITAT

Issabte, 14 de gener de 1928
u on els seus pares Wastoren en
'er que el sen fin ama una pobra
ia dependenta d'un magatzem. De
tasse alta, no demostren Ilur emoi es limiten a saludar la jove amb
itic a com si fos una sencilla hosde la casa no demostrant-li el
els disgusta la idea que arribi
ésse r llur nora. Ensems ella no
a com un clown, com succeeix gaieae sempre en aquests casos, sea. les normes einematogräfiques.
sta nerviosa, quasi patètica, penó
man a. "Cree que tinc mal de cap",

quasi suplicant.
En tela la pellicula no hi ha una

Lucien Littletield is -till
ter massa vell per al seu o fi ci,
ne sent daniunt les seves espatlles
pes de la cartera. quan es deixa
ti re en una cadira i recapacita sore el fet que la seva dona sigui
na Cf, a inútil. La forma com s'igoren coses sense importancia, és
alca de les excellencies. Carniett la germana de Marv, es arresda, ro sabem per qué ni mis inssa.
Dernostra també que els !loes rointics no són essencials, presennt el romanticisme en boniques esenes rera un emití. "La perita veedora" es una gran pellicula que
:.egir ä esplendor a una estrella de
anta (-frior com és la maenifica i
etita 2.„ma que es el seu millor eramena. El irión espera grans coses
Mart Pickford i en aquesta proucció no es veurà desillesionat.
Des de fa molt de termas que es
redica perquè es facin pellicules pereces i sempre sha dit que és abatament impossible. No obstant,
La petita venedora" es perfecta.
am Taylor sabia el que feia cada
op que filmava una escena; no hi
a hagut ni un cop cap escena ree •jatla i cap escenari que hagi es rebutjat iguahnent. Es una cosa
;un es podria i deuda fer en totes
es produccions per obtenir resultats
crfectes. Des dels seus comença La petita venedora" esta
-m de totes aquestes coses
-:mpossibles" i que acenseferia una de les més dipellícules. Cap espectador
(*.cisara d'anar-la a veme.

aricat ura.
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Keaton. en la seva pelliva "El collegial", per a "Els
Artis:. es Associats" arrisca la seva
ama de professional en aparèixer
el mateix estadi amb amateurs
el calibre de Bud Hauser. Kennet
im- , des. Leo Barnes, Charles Boh. Morton "Devil :May". Kaer, tots
e la Universitat del Sud de Cali•
"Wahoo" Sam Crawford, ex2 del Tyrus Raymond Cobb, a
etróit, es l'entrenador de base-ball
Keaton. i In Wallis el de rern ,
rival està composta per
cntiegnls i el team de base-ball
r, el que Keaton intenta ingressar
el de la Universitat del Sud de
lifórnia. El mateix que Charlie
ddock, Charlie Borah, sosté el dur
ecord d'tela cursa de roo iardes en
5". durant la qual els agents de
Zeaton permetien a qui volgues que
aab er e nómetre comprovessin i jutessin cl resultat de la cursa.
Keimeth Grumbles, campió mun'al de c o llegiats, obstacles, fa els
O en
4".
Seta el punt de vista de Keaton
de ja . .;b M. Schenck, productor
les a medies de Keaton, l'encis
(e tot es que els amateurs apa,ixen ea la penicula per la seva
volguda América... o per Los Antes. El ras és que Harry Brand,
trecta,r de les produccions de Keaton, cce;eencé els campions de la
as ta de: Pacific que desenrotllant
Irles apt,ouls davant la pantalla al
Coliseum de Los Angeles, el film
nostra- : - davant el món l'atractivo]
exce:: • ' s condicions del local,
u rn a
. eqüencia natural. els
Joco
91irm . . 1e 1932 se celebrarien
Los A•
:es. Dit sigui entre nosalres, :Y • Prand era un eminent esripto 7artiu abans de dedicar-se
C1/1,'
B //d

,

es

'e

la

• acer,

campió mundial de
ert tirador, vencedor en
Olimpiades, Lee Barnes
71 esdeveniment quan es
: • F.scola Superior de Ims
(mo j é( mundial i olímpic
1.. perxa; Leighton Dye,
•:, giat nacional de tir;
: •,S, tic l'equip de base-ball
..eri+tat del Sud de Calihartes Unruh, que corre;Pa en 4' 19" 2-5, aparei-

i,

ida '
a
'

ellícula dc Keaton. La te j composen ex-individus
itat de Califórnia, i de les
Hgton, Cornell, Syraeose,
Stanford i del Lycee Hacanne, de Str;ssa.

E L D IMONI DE LA DANSA
S embla que
Gilda Gray /10 vol acaar mai de sorprendre els seus adi radom Ninsfú esperava grans coes (a - Aloma, la de les
del
S ud", i feu una intelligentmars
caracterització. Més tard, en -Cabaret",
CIta q uelcom que no
s'esperava, i
a en "El dimoni de la dansa",
s de mostra que és una
artista. con-

macla.

pellierl ens relata la història
'una. filia de missioners que ha esat criada pels Lamas
en el sen
c' nes tir, destinant-la finalment a
ser la dansarina sagrada.
L'arguent es una cosa corrent, però jan
a pe
nicula els vivids ambients i reslendida direcció de Fred Niblo, aniant n otablement Eaetuació de Gila Gray i la de les
deu dansarines.
'ave Brook, en el seu rol
oposat
l'es trella, ajuda que la seva actual() arribi a mes exceHent.
-1

CREDIT IL.LIMITAT A UN

COMPOSITOR
En la trova pellicula de Charlie
Chaplin, "El circ", que s'estrenarà
al Mark Strand el dia r; de gener,
In ha una variant en la confiança
que s'ha concedit a Einterpret musical Arthur Kay, director del Chinese Theatre de Sid Grauman a Holl y wood i ex-ajudant de director de
la Boston Symphony Orquestre.
Mr. Chaplin el contracta a Los
Angeles per a la interpretació musi' (le "El circ", ¡tan satisfet quedà
el cornediant-productor, que ha concedit . a Mr. Kay credit illimitat, essent el primer cop que ha estat atoegat a un compositor cinematogràfic.

der, dirigint la famosa estre ll a francesa Cina Titanes en el set paper de
Therese en "Therese Raquin". Mademoiselle Manes es va fer celebre
en la seva caracterització de Josephine Beauharnais en la superproducció

LA FIRST NATIONAL COMPRA ELS DRETS DE DUES
OBRES ESCENIQUES I DUES
NOVEL.LES
Richard A. Rowland, vice-president i gerent general de producció
de la First National, anuncia aquesta setmana la compra de nou material d'argument. havent axlquirit
els drets a dues obres teatrals i dues
novelles.
Una de les obres comprades és
d'ambient americà, el de l'altra europeu. L'obra americana es "Applesauce", de Barry Cotillees, presentada a Broadway aquesta temporada.
L'altea és "Sarga Lilion", o sigui
"El Iliri groc". per Lajos Biro, dramaturg hongarès, diversos drames
del qual han estat presentats als Estats Units.
Les dues novelles que la First
National portara a la pantalla són
"The Divine Lady", per E. Barrington, i "The Girl in the Glass Cage",
per George IZ.ibbe Turner. •

ELS TEMPS DEL KLONDIKE
A Milton Sills se li assignen molts
rols feixtics en les seves penícules
de la First National. Suposo que
serà perquè es fort, bronzejat, baronivol, lluita be i posa gran naturalitat en el seu treball.
Despees de "The Valley of the
Giants", en qué tingué ami) Paul
Hurst una veritable nuita a cops
puny, ara treballa en "Burning Davligth", de la novella de Jack London.

"Burning Daylight" reconta fets
fidedignes esdevinguts a la regió de
Dawson. Successos que foren la repetició de l'esclat de Califòrnia vers
l'ora el 49, més els rigors del clima
del Nord. Tota mena d'éssers humans es reuniren en els gelats cantos
on Ion els atreia cm un magneto.
Hornes i dones de totes classes i
tipus que hom pot concebre fraterMtzaren en les cantines i en les barraques que servien d'estatge. De tant
en tant, un es feia ric i anava a San
Francisco, on despesava el botí o
rinvertia en quelcom, segons la seva manera d'ésser.
I alta. a Alaska, la història s'escrivia sobre la mateixa neu, histò
s d'estranyes aventures, de fortu--ric
nes estupendes o de ruines miserables; de sacrifici i de duresa i sofriment, de mort i deshonor, de gibna o d'ignominiosa desfeta. Molts
es feren rics, i molts, molts mes, tornaren més pobres del que tren en
marxar. D'altres no han tornar més.
Be, en aquest ambient es desearotlla "Burning Daylight" i Jack
London coneixia el terreny; estigué
passà treballs, sofri i torna a
convertir en or amb la seva ploma
totes les vicissituds.
En 'aquest material es basara la
pellicula de Sills. No hi ha dubte
que resultara una magnifica pellícula.
Sé que a l'estrella li agrada l'argument. perque així rulo digné.
"Sempre he admirat Jack London,
i es una !lastima que liagi mort tan
jove", digné.
Però quina sort que llagues escrit
tant, i tan be, abano de passar a la
Gran Aventura!
ES

PLANTEJA UNA SINGULAR

PEL.LICULA PERIODISTICA
''fite Headliner", una veritable
història periodística, sense el repel
que obré la ;ran entrevista, i portant sempre la seva Ilibreta de notes. sera feta d'aquí a poc temps.
Allart Dwan la dirigira per a Robert Kane, productor (le la First National, i Ben Hecht, per molts anys
en el diari "Chicago News", i autor
de "A Thousand and One Afternoons", escriurà l'argument original.

L'argument Inc tractará de la cava
de noticies, sin() de mostrar els mane ig s íntims del periodisme "jingoista" i d'una campanya contra una
companyia de transports.
Chester Conklin farà el paper prin•
cipal.
LES PRODUCCIONS DEFU

Mary Carr. la 'famosa actriu americana que acaba de tornar a Nova
York de la seva visita a Alemanya,
es l'estrella de la producci(i First National-Defu ."Datne Caro". L'estrella
espera passar el Nadal a la seva llar;
en desembarcar va expressar el seu desig de poder tornar a Alemanya per
a ice una altea pellicula Defu. Si bé
s'havia preocupat molt sobre la manera de desenrotIlamse sense saber
l'alemany, (1:11 que la cooperació amb
el director alcmany i el seu personal
fou -la cosa mes agradable. En "Dame Care" anary Carr promet donar
ah públic una gran caracterització de
la famosa novella del mateia nom per
Suclermann.
Mentre que les escenes finals de
"Dame Cutre" es primen en els estudis de Staaken-Berlin, trobem en un
altre escenari el directbr Peques Fey-

"Napoleon".
Mentre que aquestes pellicules es
troben bastant avançades, hom fa preparatius per a wiatre més, la filmad() de les quals es 'començarà de seguida que els escenaris es trobin accessibles. Entre les pròximes produccions Lya Mara apareixerà en una
provisóriamenz titulada "Marietta
Dances", i Friedrich Zelnik, qui va
fer tan bona obra amb l'estrella .en
"Dancing Vienna", la dirigirà una
altea vegada.
"Parisian Life", "The Shop Prince" i "The S'aincl and her Fool". essent aquesta darrera de la famosa novena del mateix nom, per Agnes Gnuther, sém designades per a ésser Hanvicies a començaments de 1928.

les tres principals cases productores
del món, decidiren "filmar" la peltitula donant a "L'últim vals" el
nom ' de prOducció "Pazufamet" i
portar-d'aquena manera la marca de
la Ufa, de la Paramount i de la Metro, que foren les tres ckses que contribuïren en la realització d'aquesta
meravellosa cinta.

JOHNSON ANUNCIA NOVES
PEL.LICULES FIRST NATIONAL BRITANIQUES
E. Bruce Johnson, vice-president
de la First National a arree d'afers
estrangers, anuncia dues pellícules
que es produiran per la companyia
britànica despees de "Confetti", la
producció inicial per Graham Cutts.
La segona sera "God's Clay", d'un
argument original per Claude Askew, la producció de la qual s'inicia immediatament. Seguint a agriesta vindrà l'adaptació de "El sopar
de les burles", famosa novena de
la qual es feu el triomf teatral "The
jest", en la passada temporada amb
John Barrymore en el rol principal.
L'obra assoli també un èxit notable
a Europa amb el norn de "La venjança". L'elenc no ha estat nemenat encara.
TRES NENS PER A "LA PANDILLA"

¡Com s'aconsegueixen aquests nens
aitistes per a les comedies Hal
Roach? De moltes maneres, però.
pr incipalment escorcollant el món. Ultimarnent han anunciat que necessiten
tres nens per a "La Pandilla". Tolo
cha te..tres i periòdics estan croperant
per a escollir tres nois de menys
dotze anys entre els cents, les quldi
han estat rebu--ficaonsdelqu
des.

-

EL PERIODISME I EL CINEMA
El periodisme ha contribuit amb alguns dels sello millors horneo al cinema. En cada un dels trenta sis departaments de la Metro-GoldwynMayer hi ha altnenys un antic periodista. tant a les oficines com als estudie. Hunt Stromberg i Luden Hubband. alts funcionaris a la costa, aún
notables en aquesta nista, com hit són
dos dels directors a Monta Bell i F.(lward Sedgwick. Sedgwick era corresponsal de la guerra abans d'atraure'l
e( cinema, i Bell era director d'un molt
conegut periòdic. Molts dels escriptors, alguna dels artistes i especialment
tots els membres del departament de
publicitat són reconeguts periodistes.
OREE DE GUERRA
Philippe De Laccy, el vailet que
apareix en "The Student Primate" i

altres pellicules Metro-Goldwyn.Mayer, té antecedents romàntics,
malgrat d'esser un nen de tendra
edat. Fou trobat en un camp de batalla francés, és un orle de la guerra. La infermera de l'exercit antenett que el trobi Eadoptä, i degut a
diverses circumstancies afortunades
atragué l'atenció dels directors del
cinema. Començant en "Beau Geste"
ha exercit mes de dotze papers durant l'any passat.
SETMANA DE BON HUMOR
Es paila amb insistencia de la
"setrnana de bon humor" que s'inaugurara dilluns vinent als Kursaal i
Catalunya. Les pellícules que seran
projectades han estat totes objecte
d'una acurada selecció i ban de satisfer plenament el gust refinat del
distinga públic que omple cada dia
de gom a gom aquells elegants locals.
S. Chaplin i Josefina Baker prenen part principalissima en les chites que es donaran al Kursaal i Catalunya la setinana entrant. No cal
dir res me's per a donar una idea
justa de la qualitat d'aquelles pellicules.
Caldria felicitar una vegada més
l'Empresa deis locals esmentats, que
no escatimen esioreos de tota mena
per projectar freqüentment les cintes
de lesfamoses "Seleccions Gran Luxor Verdaguer".
"L'ULTIM VALS"
Encara está recent en nostra memòria la formosa producció que aquest
any va presentar la Ufa, titulada "La
muntanya sagrada". Endtra repercuteix per tots els :ndrets el clamorós
esa que va assolir aquesta extraordinaria producció, i novament aquesta
casa productora ens anhnei'a una altea cinta, que, com l'anterior, acredita
per la seva immensa atta la fama
d'una marca.
Es titura aquest film "L'últim vals."
i el mateix que en l'anterior, va fel•
ostentació de técnica, i va recollir
l'objectiu 'es mes esp'endides belleses de la naturalesa en "L'últim salo
ha volgut que la riquesa de la seva pee
senfació i el luxe dels seus decorats
sobrepasses molt per damunt de tot
allò que hom havia "filmat" fins a
la data.
Però en portar a fa práctica aquest
projecte hom va veure que Eargument
podia fer-se unk cinta que cridés po-

derosament l'atenció aleshores, per
tal que la seva presentad() fos (ir l'altura que mereixit, cte comú acord

BIOGRAFIA DE RAMON NOVARRO
Ramon Novarro, que interpreta el
papel de "Ben Hur" en l'adaptació
ch.ematogräfica de la novella "Lew
Wa:lace", que es projecta actualment
al Tívoli, va neixer a Mexic l'any
1898 i és d'ascend è ncia espanyola. Feu
la seva primera aparició en e! teatre
als 19 any; d'ecrat, i el primer paper
que va interpretar en la pantalla fou
el del Fill d'Ornar en la producció
"The Rubaiyat".
Tot seguit va figurar com a Rupert de Hentzau en "El presoner de
Zendli" i després ha figurat en diverses pellícules, entre les qu'als podem citar 'El pescador de perles",
"Scaramouche", "L'àrab", "Lliri entre espines", etc., i es generalment conegut com l'artista cinematogràfic més
popular del dia.
Novarro, ultra actor excellent, és
un músic notable i fou educat a les
escoles de Durango i posteriorment en
un collegi de Mèxic.
La serte familia pertany a la bona
societat de la república mexicana i el
seu pare }lamia desitjat que continues,
com ell, la carrera de medicina, però
Nov'arro, seguint la seva inclinació
per les arts, se'n va anar a Los Angeles i va començar a treballar com a
pianista, assolint despees un dels primers llocs en l'art cinematogràfic.
"LLUIS CANDELAS"
A L'OLYMPIA
,La casa Lemic, durara els dies 19,
20, 21 1 22 del corrent, presentara a
la pantalla de l'Olympia la superva
producció nacional "Lluís Candelas"
o "El bandit de Madrid", curiosa i
det'allada visió de les célebres gestes
del famós bandoler de frac.
Es aquesta cinta una de les mes bellament resoltes de la nostra naixent
indústria cinematográfica. Moguda
per un assumpte que, subjuga i s'apodera de l'especrador, es desenrotlla
l'acció en diversitat d'ambients, i dóna a cada un dels atzarosos moments
viscuts pel quasi Ilegendari personalge, emoció ihtensa i interés espectacular
SERA VERITAT?
Se'ns assegura que alta constituit
'a la nostra ciutat una important societat per a dedicar-se a l'edició de
pellicules cinematogràfiques, per al
qual efecte ha adquirit al mig de
Barcelona Ut1 grandiös immoble (en
el qual va estar domiciliada fino fa
poc temps una entitat oficial), on ja
comenat a imantar un teatre dotar dels darrers avenços que imposa la
cinematografia moderna.
EL PROBLEMA DEL DIVORCI

Aquest problema resulta haver pres
més cos en els paises on ha estat implant'at que en aquello on encara es
discuteix. L'n dels paisos més castigara pel que podriem anomenar "plaga del divorci", es els Estats Units
de Nord-Amèrica. Heus aci perquè
la Paraniount, fidel a la seva norma
de reflectir en la pantalla tots els aspectes de la vida social, sempre sota
un punt de vista d'estricta moralitat,
ha realitzat la seva pellicula "Fills
del divorci", en la qual no ha regatejlit cap esforç de presentació ni primors d'interpretació, per a donar al
públic la més completa idea de les
desgracies que tan nefasta llei pot

Glozel, afer policíac
Una enquesta entre tècnics: el que diuen enterramorts, detectives, terrissers, prestidigitadors, i fins
i tot nosaltres
La qüestió de Glozel continua apassionant el m6n savi i
interessant el públic, en general, d'una manera cada dia Inés
activa. Els savia han deixat la
catedra pel mercal, el pabilo
s'ho contempla amb unes ganes
enormes, de tant en tant, de
tirar algun toma-latee en mig de
la barreja, i de tant en tant ho
fa. El que tira la col, el tomatec
o alguna altra exquisidesa, des
del públic, sol éeser sempre algun periodista, car al simple
lector li As irnpossible. Per a
nosaltres, i en dir nosaltres
diem nosaltree, la discussió de
Glozel és utilfssima; ve a esser
un derivatiu, un bon derivatiu,
tal com ho fou l'afer Landrú
per al públic francés.
Aprofitem-lo, dones, ara que
és calent. Som glozelians? Som
antiglozelians? Ho ignorem en
absolut. La conferència del
doctor Bosch i Gimpera al Centre Excursionista de Catalunya
ens hauria fet antiglozelians si
no haguéssim llegit cap article
glozeliä ni antiglozeliä. De segur que, si haguéssim anal, a
Glozel, ara serien' furibunds
glozelians. Qué hi farern? Som
cono el tros de fusta llançat en
mig de mar revoltd. No som,
però, cap resta de naufragi;
som un tros de fusta del qual
algun dia potser en surf.' un
vaixell, tot Ilegint i tot escrivint diaris, que és una de les
maneres d'instruir-se.
Criden els glozelians, criden
els anti. Qui té raó? Qui ha
de "portar proves"? La posició
dels glozelians és ben còmoda:
ells presenten les troballes; qui
ha de demostrar si són falses
són els contraris; no voldrien
pas exigir als glozelians que
Presentessin els precintes de
garantia i els certificats de pro-.
eedència signats per l'alcalde
de Glozel dels tcurn.ps glozelians.
Ara, que els creients poden dir
als incréduls:
"Està be; vosaltres dieu que
el camp es trucat; que tot aixt,
és fals; això vol dir que hi ha
algti que ho ha falsificat tot.
Si hi ha un borne que hagi fet
el treball, fàcilment en podeu
trobar un altre, Acf teniu el
model; aci teniu la terra i els
objectes.
Al costat d'aquest camp trucat en trobareu, segurament, un
altre d'iguals condiciona de
terra i humitat. Cerqueu l'home
i el camp, falsifiqueu, imitantlos, els objectes trobats en el
nostre; enterreu-los i veurem
si es possible d'obtenir iguals
resultats. Es a dir: si això que
tenirn nosaltres entre mans es
una manufactura tot plegat, eslabliu-ne una altra en compe-

portar.

"Fills del divorci" es representada
per artistes de primer ordre, entre els
qttals destaquen Esther Ralston, Clara
Boss', Gary Cooper, Einar Hanson i
Norman Trevor. Es desenrotlla en un
ambient de luxe i esplendor, a l'América i a Paris, i arriba a l'anima
(le l'espectador gràcies al més profund
sentimentalisme.
"EL DIMONI I LA CARN"
No 'n'hi lila prou amb ésser molt bella per a sccluir, per voluntats
vencent el; orgullo més rebelo. Hi ha
belleses perfectes, la potencia seductora de les quals és ínfima. L'art d'ésser bella i de seduir no són equivaleuts en absolut. La bellesa animada
per la intenigencia — i sovint tu intelligencia sola — fan néixer les passions profundas. Totes les gratis seductores de la Història foren inteHigrillo. Pascal va dir que si el nas de
Cleopatra llagues estat més curt, la
cara del món' batirla canviat. Sense
dubte, pere, el trastorn no hauria estat mes gran si la reina d'Egipte llagues es g o menys intelligent?
Quan una dona és l'expressió mateixa de la bellesa física i de l'elegäncia espiritual, ¿qué no es pot esperar de la seca seducció? Aquest és
el cas de Creta Garbo, l'encis embruixador de la qual obsessionk en la se
va mer;..vellosa creació de "El dimont
i la carn".

ossos , les terres, etc.. i dir, per
exemple, els prestidigitadora, ei
es possible la trampa, i com.
Si aquests demostressin que no
bi ha truc, aleshores entrarien
els arqueòlegs en funcions;
totes metieres, molts problemes que rera semblen incomprensibles serien explicats; les
zones de terna tova, la posició
vertical del segon palet del ren,
la desaparició d'ossos de dintre
d'una tomba, la manca de terna,
els arrels travessant els objectes, l'estovament d'aquests, serien explicats per gent que cada
die remou la terna, i potser
s'arribaria a algun resultat Inda
positiu dels fine ara obtinguts
(trencadissa, insults, etc.).
&Sri algunes d'aquestes consideracions i d'altres les que
han mogut Charles Chasse a
a "L'Opinion" una enquesta entre aquests diversos
especialistes posant, entre les
preguntes, aquestes:
"¡No us sembla se seria necessari d'agregar en l'afer de
Glozel a la Comissió d'arqueologia una altra composta de
tècnics de diverses professions? ¡En quins punts creieu
que la n'ostra professió pot
prestar serveis en una Cornissió semblant?"
A base d'aquestes preguntes,
i d'altres, Charles Chasse ha
obtingut les següents respos-

tencia."

Això es el que haurien de dir
els glozelians. Ara bé: per a fer
aquestes imitacions, ¡cal nomes el talent d'un arqueòleg?
Si un arqueòleg, per a ésser-ho,
ha de saber reproduir (falsificar) tots els objectes que tracia, ¿no és tot arqueòleg un falsari? No, un arqueòleg sol no
ho pot fer; si es tracta de terrissa necessitarà un terrisser;
si de metall, un manyä; si
d'ossos, un obrer que els säpiga treballar; per a enterrarlos, un terrassä experimentat,
i tots treballaran sota les ordres del savi fabricant i segons
els seus mndels.
¿No es eriden perits armers
i Mires en els crims? ¿Per que,
dones, no midan perits dels diversos oficis en l'afer de Glozel, si al cap i a la fi no As més
que un afer policfac?
131entre en Hura discussions
els savis no cerquin més que la
defensa de Hurs teories anteriors a Glozel (¿com podia ésser
favorable a Glozel M, Dussaud,

gràfica diuen molt bé del seu director,
el nostre estimat amic J. Pérez de la

"El Cine", número extraordinari de
Nadal que, encara que en realitat no
hem rebut, havia d'arribar a les nostres
mana, i per això hem procurat veure'l.
Es realment un númro notable per la
sena edició i contingut, i un esfore
real a benefici deis seus lectora. Abun-

dant text i abundantissima informaci6

ben illpstrada.

PUBLICACIONS REBUDES

aquest pot fer-se p ie introdiäcid deis objectes, ja anterior.>
contemporània a les recerrpiet,

penó lambe per substanció, eose facilissima de fer. Li agradada d'assistir a les exesescions i poder examinar abanii
els vestits cielo operadors. .113
cren que si hi ha falsaria,
aquests hagin d'ésser prestidigitadors de professió; un subjecte ben dotat, diu, apren
aquest trtic en uns quants minuts i el fa tan bé com ell

tes:

Els enterramorts del Pare
Laohalse.—M. C. Dumesnil, cap

deis enterramorts del cementiri, fou preguntat sobre si podia donar algunes dades sobre
l'envelliment dels ossos, el possible arranjament de les terres,
etcétera, i contestà:
"He comunicat la vostra Iletra a diversos dels enterramonis d'aquest cementiri, qui,
com jo, fa llargs anys que eslean acostumat; a remoure la
torra, i us dono el nostre parer
comú:

a) Es dificil de reconeixen,
basant-se en els ossaments bumans, l'antiguitat de la inhumad& donada, sobretot, la naturalesa del terreny que dien
ésser la de Glozel. Només els
terrenys argilo-calcaris permeten la conservació dels ossaments. Això es almenys el que
els treballs en aquest cementiri,
que data, com saben, de 1804.
ens han permès de contestar.
b) El reconeixement dels
ossos no es pot fer més que en
el !loe mateix; aixi, dones, no
podem tenir cap opinió sobre
això.
e): Les parets d'en terròs
d'argila, fins i tot remogut.
conserven l'aspecte del terreny

de la superficie.
d) Es molt fàcil a tot obrer
terrassä que no tingui mes que
algunes nocions sobre la naturalesa del terreny, de din si s'ha
remogut la terra, fins en terreny humit, perquè les parts
que no han estat treballades
conserven la naturalesa primitiva fins i tot després d'un seó.
gle d'inhumaci
Un guardlit de oementlri. —

Preguntat sobre la naturalesa
de les celebres arrels de Glozel
que travessen de part a part
alguns pots i rajoles, contesta
Ices Quere, guardia del cementiri de Saint-Malo, resposta que resufnim:
Fins ara darrerament no sabia res de Glozel. Distingir els
ossos de persona dels d'animal
és cosa fàcil per a un enterramonte. Pel que fa a l'edat dels
ossos no sap cap indici.
La qüestió dels vasos i pots
travessats per arrels, no l'estranya. Ha vist e/1 el seu cementiri tanques fetes de ntaons
i testes de flors travessats per
arrels de gram. Aquestes arrels
que ens presenta els fenicia
eren molt mes gruixudes de
reberd l'alfabet dels europeus
cada banda del maó que no pas
quan ja fa anys que monsieur de la part que el travessava. En
Dussaud s'ha fet una reputació tot cas, no n'ha vist cap trabasada en la .primacia fenicia? vessat en Ifnia (treta, i segons
cola voldrfe que Salomon ell l'arrel cerca els llocs més
Reinach fos antiglozeliä destous, i en molts casos el rna6
prés de la troballa del palet del
no s'ha romput.
ren, ell que ha sostingut semEl camp és cobert d'una espre la presència d'aquest ani- pessa vegeta ció, 1, ja que bi
mal a França fins molt més diversos maons i diversos pots
tard del que es diu; ell que travessats, ¡per que no ho eón
ha sostingut sempre la inanitat tots? Hi ha maons mes durs
del "miratge" oriental? ¿I com uns que altres o Parrel ha 'rovoldrfeu que 11 1. Boule acceptés bat terra entre els maons, o b6
amb simpafirt aquesta super- en comptes de travesear els
vivencia del ren, ell que l'ha
maons els ha voltat.
combatuda sempre amb
En el seu cementiri, la terra
gia?), els perits industrials, es argilosa, i guau fan un fosdonar.
cense
dirfem, podrien
sar, encara que faci !renta anys
parcialitat ni prejudie.is llurs que n'hi hagi hagut una altra,
opinions sobre la terrissa, els es troba sempre el lloc exacto

Fuente.
"Cine Universal", la publicació d'aquesta marca de pellícules a la nostra
ciutat, molt interessant. Entre els argu••
ments publica el de la versió espanyola
de "El gat i el canari", amb el titol
"El llegat tenebrós", pellicula de la
qual tenim exceHents noticies i que
desitjaríem poder admirar aviat.
"Prodisco" és l'òrgan mensual d'aquesta marca, representada a casa nostra per la Julio Cesar S. A. Bella publicad() mensual en paper «saché, molt
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que a Mes. es .hiPhotitzador
amb altres savia deseobri
truca del farnás fakir Tatea
Bei, creu que un minaire sella
bo en el si de la Comissió. Pe:
que fa al trucatge, diu qüe

•

de la primera; la terna remogmia un cop, no s'uneix més a
lit terra verge.
Quant a la qüestió de la CoMiS9i15 d'especialistes unida a
la de savia, no creu pas que sigui inútil, ja que els enterramorts, per ells sols, són pon

Creu 31. Lapotre, que fer
mitjà de l'hipnotisme es Mdrirn descobrir moltes coses,.
D'altres prestidigitadors 'es
recusen, i un delle, M. Cardy;
director de l'Escota de Mlighn,
diu com s'ho feria per a trucar
el camp: prendria un tul) d'acer
llarg i d ivisible longitudinalmeist en tres o quatre peces,
amb un dispositiu que permetaa''
tapar el foral inferior. L'enfon-r
caria en el camp, taparia el lada
per baix, el treurta pte de terra; de la par t inferior en retirada una porció emb part de
la qual enabolicaria l'objecte a
enterrar; tornaria a introdrdn
el tub orientat com anterior,
ment, i deixaria les coses exactament com estaven. Esta segur que, no s'hi coneixeria res.
Ja hem vist, pero, com els enterramorts prevenien aqueste,
operació: "les (erres remogudesno s'uneixen mes a les ternes
verges"
M. bickmann,

director del

"Studio de Magie" i fabricant
d'aparells de prestidigitaciß,
creu que la seva professió podria prestar grane serveis.
Els ceramistes.—M. Simono:
director de la -Poteri% Savoyerde", de Chamberf, es recusa,
perú diu que ha vist 'molt sovint arrels travesear i tapar
completament tubs de font fets
de terrissa envernissada.
La possibilitat d'aixt) s'explica
aixi: els tubs de terrissa envernissada han estat fabricats amb
argiles no purificades que indonen pedretes de cale. Aquestes, per l'acció de la humitat,
es desfan i deixen pasear totes
les arrels del voltant.
Quina-es conclusions treurerri
d'aquesta enquesta? Glozelistes,
antiglozelistes? L'enquesta con
tinua, però; i després, el que
caldria seria que aquests tecnies fossin admesos a Glozol.
Perú ¡per que no hi ha alai"'
que faci recerques "lora" del
recinte del Camp dele morts?
¡Es que els limits d'aquest
pertanyen també a la prehistòria?
PIERRE
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BANQUERS
BIT LLETS
Franceses, 23. 00 per roo.

Ang:esos, 2867 pessetes.
.`"r.
Italians, 31'ro per roo.
Belgues, 8240 per roo.
Suissos, 11330 per ton.
Portuguesos, o'26 pessetes.
Alemanya (reichsmark),
Peisetes.
Austria (Schilling), 078 pessetes.
Txecoslovàquia, 16'90 per cent.
Holandeses, 230 pessetes.
Rússia (Tchervonetz), 17 pessetes
Grecia, 7'oo per too.
Suecia, 1 . 50 pessetes.
Noruega, 147 pessetes.
Dinamarca. 150 pessetes
Finlänria, 1 4 per cent.
Romania, 325 per cent.
Bulgaria, 4 per roo.
Turquía. 2.65 pessetes.
Estats Units, 588 pessetes.
Canadà, 5'78 pessetes.
Argentins, 2 ' 51 pessetes.
Uruguais, 570 pessetes.
Xilcns, 063 pessetes
Brasilers. 0'62 pessetes.
pessetes.
Bo!ivians,
Colombiana, 5'oo pessetes,
Peruana, 19'oo pessetes.
Paraguais, o'oo pessebea.
Venezuela, Velo nre‘setes
Japonesos, 2'5 0 pessetes.
Algerins, 23 per roo.
Egipte, 2870 pessetes.
Filipines, 235 pessetes.

OR
Alfons, 114 per 100.
UlICCS, 114 per 100.
4 i 2 duros, 114 per toa
duro, 7 pessetes.
o duro, 7 pessetes.
Isabel, 115 per too.
Francs, 113 per roo.

Lliures, 28'5o pessetes.
Dòlars, 5'85 pessetes.
Cuba, 5'75 pessetes.

Mexica, nou, 115 per roo.
Venezuela, 113 per loo.
Mares, 134 per roo.

ADVERTIMENT

instruïts."

Charles Chasse pregunta despres als detectives; un no en
sap res; un altre diu que un
bon detective batirla pogut solucionar moltes qüestions, entre nutres la de les empremptes
dels dits a Pirderlor dele pote.

EIs prestldigitadore eón do
patera diversos. M. Lapotreo

Preuem • tof e ele nostrse
comunicante que. en Ira.
matrona imite per a eses,
publloate, acreditin Ilur
personalitat mlUan gant un
sopen o signatura I el As.
214111 N rentada o Pu.
tieular Interesaste

ESP

Pe:

.1ITtATRS u

Casa Provincial de Caritat
SERVEIPÚBL1C DE POMPES FÚNEBRES

CAPI-TOL CINEMA

TEATRE CHALA

Avui, dissabte. Exit clamords de la cèlebre història d'amor, jovialitat i alegria LA PETITA VENEDORA, film dels
"Artistes Asseciats", per la ideal nina del món MARY PICKFORD; El triomf de Nelly, producció "Metro - Goldwyn", per
Sally O'Neil; El tinter mögle, faula còmica dibuixada; Magazine Metro. - Nota: Avtui, i demä, diumenge, durant la sessió matinal d'II a 1, es despatxaran butaques numerades per
a l'especial de 6 a 8.-Molt aviat, estrena de El dlmonl I la
TELEF. A 38
carvi, per Greta Garbo i John Gilbert.

NOVETATS
ial, alssante, a les 5. Reposició
elle la famosa comedia de l'Anta
• •1111Y 1 AMOR, AMO 1 SENYOR
p rotagonistas. Jose na Tiple' 1
Remen Martori.
Hit, a les deu:
M comedia d'exls d'En Lluis Cap-

g

devila,

EL

Surcusals:

ELS PASTORETS

predilectas de t'amnios
Orquestres: JOVER 1 TORRENTS

dissabte. Tan del grandlós O esplendid programa: Motleiarl Fea vo3 N. as; gran mol de l'emoclonant pellicula EN ALES DE LA TEMPESTA,
PROriel t'ames goa ''Tro" I el giein artista WilliaM BlISSell. - UNA
MESA INSACIABLE, cómica, 1 la superereducelO gegantina, una VEGADA
ERA UN PRINCEP..., comedia m'endulce d'ambient inunda magistralment Inrs,tuosa piesentacle. Mili, de siS a null, 1 den13, dlinnenar, durant la sessin
per a la 9 e5510
matinal keonze a una, es despatxaran butaques numerales
especial de (lema. diumenge. - Dilluns vInent, granates esdeveniment:
colossal rePALACE,
DEL
VIINTAFOCA
LA
(La setmana del Don humor.)
vista en colora presentant les seves esitipendes crearions en halls exdcomedia (Gran Lutics la ckallbre JOSEFINA Balan. 1 la dIvertidfssIma
X01'). EL FRESC DE LES TRINXERES, cread() del dIvertn SID CHAPLIN.

Gran Teatre del Limen
Avui, 3 de propietat i abonament, a un quart de nou: Debut dels eminents artistes
senyora Kindermann, senyors
Krause, Groenen, •arowski i
BozehardL Mestre director d'orquestra, Max von SchillingsPrimera representació de la comèdia musical en quatre actas,
de R. Wagner ELS MESTRES
CANTAIRES. • Ei prendran part
els célebres artistes senyora
Hussa i senyors Wiedemann i
Seidel. - Demà, tarda, ULTIMA
representació de EL. CAVALLER
DE LA ROSA. - Dimecres viient, presentació del célebre di-

a les cinc de la tarda
SOLEMNITAT ARTISTICA
Sexta sessift del Mete

,

REI PER FORÇA

ELS POETES I ELS MUSICS

.94411~04,1+4"...24544-41,4

•die

PATHE - CINEMA
REINA VICTORIA

#444444~
PATHE - PALACE
S AL 0,M IR I A.

CALEFACCO A TOTS ELS LOCAL8
Avui, dissabte. Exil de la divertida comedia vodevIlesca

TEATRE GOYA

Vilaseca 1 Ledesma E. A.
Avui, clIssable. Tarda, a les 430.
:mil, a les 930. Extt extraordinarii
EL PELEGRI
• per Charles ChaplIn tCharlot).
C. JARQUE
l'amó; antIpodist a.
"SOLEA, LA MEJORANA"
exceHent bailarina. - Exil de la
g enial actriu del couplet. untea en
e/ seu genere,

AMALIA DE ¡SAURA

Sucres dels gracaostssuus couplets
"Cl charieston 4ould" I "Dichoso
manten".
ANTONI MARTIARIEZ
I notabllissim actor en el seu aspecto
d'exquisit recitador I genial Interpret de les poesies hispano-ame-

ricanes.

re11.044.94444104044.~

DIUMENGE

Un

milionari del Putxet

1'111, a tres quarts de deu:
ASSOCIACIO DE 31ERCERS
L'indiscutible ten d'En Roure,

TEATRE BARCELONA

Orquestra dirigida pel
mestre hay Net
AVUI, tarda i nit:

MIQUEL STROGOV
"Film" complet :: 5,500 metres, pel
celebre

programa formidable:

Mary Pickford

!van Mosjukin
NATALIA ICOVANKO 1 TINA MELLAR
Moments culminants de la peHlcule:
El gran ball de gala al Palau dala Toar.,
La batalla d'Omsk I Irkutak, Les *sesees en les estepea siberlanes, La tortura de Miguel atropes, Lee grana filetee
de l'Emir Feglas. Lea fantistiques sur..
asa dele comace. Una feata religiosa al

Kremlin.
Comeneark l'espectacle, tarda 1 nit.
amb /a proleecle del
MAMA EXIT DE RI

UN MARIT D'OCASIÖ
per EID CHAPLIN.
2,000 metres d'escenes ce/p ique!. 'loa
tes dues pellicu/es (1,500 metres),
la sessill de la tarda 1 a la sessie de
n11.
la
Preus tarda 1 nit: Butaouee de primera
clame: 1'50 pmeetes. Butaques apena
clame, 1 pemeta. Entrada 000000 I, 11'50.

TEATRE COMIC

Dirseoló artletlea: MANUEL SUG 000000
Aval, dIssabte, 14 de gener. tarda.
a les 430, 1 filt, a les 945, 65 1 66
representaciOns de la revista de gran en;

EUREICA

la nantor reviera que nula Presentat
) l arcelona. Trlornr de TAMAR1NA ET

I HEDOFF, S1STERS G... ANSELM FERNANDEZ 1 tota la companyia. 110 arliSteS.
NIT, deslices de CORMA, sorna& del

en la seva recent ereaci6
LA PETITA VENEDORA

Superproducció
"Art istes Associats"
EL TRIOMF DE KELLY
emocionant comedia de-

portiva, producen) "Metro-

Goldwyn"
Dibulx i Revista Paramount
Dimarts vinent: Greta Carbo i John Gilbert en EL
DIM01111 I LA CARN.

DIES

ilmb eta sous terribles 1 egrereldors
expertme nts, Es clavara un punyal
al cap a copa de mama :: Es el aaaaa un
punyal al pu II Perforació do la 'lengua
Ama una bala de ferro al varaban *e
come des oua damunt la llengua g r Le
fama clavar

ion

MIMI VALDES

,

Gran oompanyla de sareuela del
« Teatro adrice Nacional'.
Agul, tarda, a les 445, 1 nis, a les
9'45, veta populars:

LA

VILLANA

Magistral interpretació- de la gran
companyla del Teatre LIrIc Nacional.
Cada dia, a preus populars.

LA CASA DE LA TROYA
Tarda i nit, GRAN EXIT de

CARLITOS GARDEL

Intèrpret de °ante argentino
- Dem, diumenge, tarda
i nit, La casa de la TPOyll
i Garlito. ~del.

TIVOLI

10 Befa de Ia• apawa eadvahroa
Mal ratonada I detet de tot me.
fOrt 1: Caleteo:Ud z; Nombres. orquestes sota la dIreeele del aneo.
tire 0040e-e la
Verde, a No 5 - BIS, a las 10
44 I 45 EXIIIIIIICIO DEL MILLOR
ESPECTAC1.11 MIL MOR

EN-HUR

p

FILM CIM DE LA "MITROQUE SOLAIIIEF/T ES

eo.dacrduie Al rovou

Preferencia (bulas:Niel pan 1 emM'Usagre), 3 Pta. General (butatPlea lila 1), Pies. 125.
ABMIaa 1 »U els ates: Tarda, a les 5.
Nit a lea 10:

111111-NUR

(Humeaste, matlnal a lea 11.
dos <marta de 4 5 a les 6

olpesuia numerada). lilia las 10:
111111-Nule
ea els a volt de la tarda, as
arme ausine nt ) (Jee
p« a te amerada de MI alaOS

Catalunya

Demà, diumenge, dia 15, a

TEATRE ELDORADO
ERNEST VILCHES
i la say a companyia dramätica.
Ha quedat obert l'abonament a
10 nits (dilluns i divendres). A
cinc matinés (dissabte s blanes).
Butaca amb entrada per abonament, 5 pessetes; a diari, 7 ptes.

IIIIÄ
INICIA :MILI,: Ic

COMO

pizres.

CM,

Martinenc-Llelda Martinenc
Sant Andreu-Iluro Sant Andreu
Gimnästio-Atiétio . Gimnàstic
Manresa-Jupiter
. Manresa
Per a entrades i localitats a
i a les
Clubs,
lea oficines dels
taquilles dele campe el dia dele
patine.

Servei extraordinari d'autömnibus des de la plaça de Catalunya als campo del C. D. Europa i F. C. Barcelona, per la
Companyia General d'Autärnnibus.

FIXEUSE BE

e o g 16t

DEMANEU
-EXIGIU
LES FARMACIES
A TOTES

al preu de 175 Ptes. la CAIXA

mea
" Casa
'Eapa
important
dnya.
TAPISSOS
Kapemalliat en tapizan' religiosos. Sapo.

DE LES

RUSSIA

i

Mareella Alberti i Wladimir
Gaidarov.

Marca registrada

VALDA.

creuat color barat

DIVERSOS

g

Malalties dels bronquis

Met e especialista DOMENECH II ROURA.
corta Catalana,. minero 0 1

AVIS - JOIERS

MALALTIES DE LA PELL

Vies urtneries. Defectos sexuals. FARRE
FIJOAN Mergo especialista. Rambla Cs.
mueles. mimar° 11.

La casa de l'acumulador

Els millors preus per a la carrega
I repararle, garantides, ile batertes. Proveu-h0. Entenea, 57 (Granvle).

FONDA SIMON
MENJARS A LA CATALANA
SALO PER A BANQUETS
ESPARTERIA. ii-VIDRIERIA. /2
Telèfon 1378 A.

(adiós enes)

En Vicente Rodilla i Tort, joier, amb taller establert a Hospitalet de Llobregat, carrer de Pi i Margall, 44, pral., arnb
qualitat d'hereu de la seva mare, Na Vicente Tort i Mercadé,
assabenta tots els fabricants i comerciants del ram de jo:eria que la Sala segona del Civil de l'Audiència Territor:al
d'aquesta ciutat ha dictat senléncia confirmant el fall dei
Jutjat de primera instancia d'aquest districte de la Coneepeid
en el plet promogut per N'Arnadeu Sala contra Na Vicenta
Tort i Merendé, per interès de la qual resolució s'estimen
sòlides i d'eficàcia les patento d'invenció números 81.097 1
81.098, pròpies de la dita senyera i que pertanyen avui a En
Vicents Rodilla i Tort, consistents la primera en un sistem
de tanca per a braçalets o esclaves , . i la segona en un altr
sistema d'articulació o frontissa, tambk) per a braealets o
esclaves, i en conseqiiéncia de l'exposat, solament seran legítimes les fabricades pel dit senyor Vicents Rodilla, considerant-se com a falsificades, incorrent en penalitat els fabricants d'aquestes, totes les p olseres o esclaves del matei
sistema o tanca que no portin la marca PATENT.

la virtud curativa de les

CHIS VEGETALES

"ORTOPEDIA MODERNA"

TIMM

Fi l l de B i . Barcasona

per

614444.64444..444•444466.641
Monumental :a: Pedró
Walkvrie :•: Exeelsior

'

Avui, dIssable. Exil de El sera oel,
film "Titan-Fox", per Stinet Gaynor
1 Charles Farrell. - L'AMOR DE
SONIA, per GlOrla Swanson. AMI EL FRONT BEN ALT, per
Maurice Fiynn. - CENT ANYS DE
RECARINEC. - UNA PROMESA I
UN MILIO, nómina. - Deine, da/mene e , sesslet matinal d'onze a una.
Nil, estrena, El drapelre da París,"
per Nicolau Koline.

TRIOMF, MARINA I NOU
Avui, dissabte: El negro que
tenla l'anima blanca, Nascut per
a Iluitar, Revista Dalfo, El ban-

VERITABLES

VALDA
PASTILLES
portant el nom

alele neinianenz de qu'Aros a ron. ora..
sets, oleograries, etc. Fanrn cam.ae marea
1 mothures.-No compreu le n» visitar
Amnesia casa. F. ltoutralcOn. Sosera.
illnal Portarerrlsaisr.

UR1NARIES

chard Dix, i

¿Voleu purificar la vostra sang o voleu guarir completament la vostra malaltia de les vies urinàries (SIFILIS, BLENORRAGIA, GONORREA, FLUIX BLANC, etc.), sense injeccions i sense interrompre els vostres treballs professionals?
Aleshores preneu les "Curas Vegetales. TIMM" que fa més de
20 anys que són aplicades amb gran èxit, com ho justifica la
següent lletra, una d'entre les moltes mils rebudes:
"M'olt senyor Meu: 'Les vostres "Curas Vegetales
Tirrun" han restablert per complet la me y a salut. Abans
de fer un gran viatge, m'han fet una visita, i rn'ha confirmat el metge que ha desaparegut per complet la
me ya malaltia."
Dirigiu-vos de seguida al Director de la casa ESPECIALIDADES Ed. TIMM, Dep. E., Barcelona, Rambla de Catalunya, 66, tercer (G.), i demaneu-li el seu fascicle molt interessant. Horn prega d'acompanyar 75 cèntims en sezells Der al
fascicle i el seu franqueig.

i despaix: ESCHELLE13 ABLINC8, 8
TELEFON NUMERO 3328

-4AM
AM

E
w-.

E

BRAGUERS REGULADORS
per a la retenció absoluta de la
trencadura - Faixes de totes menee
Faixa - cotilla abdominal
Modelo moderna

COTILLES ORTOPEDIQUES

per a guarir o corregir les desviacions de l'esquelaa
Ilds de 50 anys de prectIca sed la millor garantla

O
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Emplastos

dlt generös, Actualitats Gau.
mont, Cent anys de Garrea*.

GIBMEZ=Z~EMEIMEMEZMINII
anegas Princesa
Via Laletara. número 14
Avui, dissabte, extraordlnari programa: Gent de guante,
grandiös film deportin gegant
Foz, per George O'Brien 1 Edmund Lowe; La primorosa
extraordinäria cinta, per Bert
Litell i Doroty Devore; Noticiar' Fox; Coro I ciontractes, joia

rol

As Ul , aleg able. Magninc 1 eatupend
programa. LA MONA DE LA MEYA
PROMESA, extraordinarl illm «unte
pel gran Syd Chaplin. - L'Intens
drama MIMAS DEL DIVORCI, per
Florence Vidor. - NASCUT PER A
LLIATAR, per Toni Tylet Chispita
1 Vivales. - LA MENTIDA DE FLORIDO* (Melle') 1 NoTtetent FOX
nilmero 41.
Doma, diumen ge. MaUnal a lea gg.
Nil
Tarda 1 MI. Oran,
4. OPTE
antena liediaCIOnal:

CONTRA ELS

REFREDAMENTS, MAL de COLL.
LARINGITIS ressenles o crOnique5.
BRONQUITIS agudez o inveteradas, GRIPPE.
INFLUENÇA, ASMA, ENFISEMA. etc.

C. COrsega. 292, ponerla.

CRUP

9

Universal, per Billie Dose;
tren de easeabell, còmica amb
dibuixos. - Dlumenge, nit, la
colossal ESTRENA El noté col,
per Janet Gaynor i Charles
Ferrell.

CINEMES

ANTISEPTICAS
PRODUCTE INCOMPARABLE

viatjants

CAIXES detio res'sat .. . iimordce;

Piano

les tres de la tarda:

grama: Revista Eva; Epoca de vacances, molt festiva; El
corral de la hlsenda, per Art
Acord; Coree Intrépido, per. Ri-

TEATRE ELDORADO

L'u/seta Rodrigo -

Nit, a les deu: La comedia en quatre actes

Campionat de

nl

Companyia de comedia
Avui,. dissabte, tarda, a
lee cinc: La coméelia en
tres actes, de Josep Fernändez del Villar,

FUTBOL

8PLIIIII (11111 i !AMI CRIN

una Cuota

Els nerviosos, els cardiaca, etc., no
han d'anar a veure A Z I Z.
Servel malle per ala accidentan!.
Butaques a 5 otea. Selents numeran, • f.
Denle, diumen g e, tarda, a les 4, EUREEA. I nit, SUMA 1 el ramos derrita
AZIZ

A

neunero 125. Interior.

co de Gag. 1117
Teatre, ah
Avui, dissabte, grandlds pro-

DERVITX

AZIZ
DARRERS

OFERTES DE TREBALL

VENDES

Localitats sense auginent: Portal de
l'Angel, t 1 3; de 3 a 7 de la larda.

empleant lea

TAT ntlni. 3800.

CONCERTS BLAUS

dirigit per l'eminent
NUTRE MILLET
PALAU DE LA 311'SlCA CATALANA

Illuateevel que sigui e; seu origen
es CALMA SEMPRE INSTINTANIAMENT

••n•••••••nweetizbe•nn•

sensacional

T'ESTIMO!...

De1118, tarda, a dos quena le guatee:
ELS PASTORET8 GARROFA
MM. e/s Reis ISUIK2C5 assistiran a
la !unció. Tots els nens 1 nenes ßeran
obsequiats. A les sis, darrera dertnItivament en cha de festa
UN MILIONARI DEI. PUTXET
g it, a les deu, el grandies ¿Lit
T '1 8 T I 1/1 0 I-

T

Naltrdag laeslegs'145.
UNA OINRA MESTRA DE LA PANTALLA

s'otero(' per a encarregat o

corn a sort industrial per a
febrica de generes de punt dins o (ora
de Barcelona. Escriuru a LA PCBLICI-

ben relacionats amb barberies donarem
anide de fecil venda 1 bona uttlitat.
Discrecie absonita. Escriviu a LA PUBLICITAT, núm. 9812.

Barcelona-Espanyol . Barcelona
Terrassa
Terrassa-Sabadell .

DEM A,

JOVE

ORFEO CATALA

Europa-Badalona . .. Europa
Sans
Sana-Gracia

OLYMPIA

Teatre Català Romea
Companyla Vila-Darl. Pri mera "atrio:
Maria Vila. Primera actor*: Dad 1 Rolla
/MIL tarda. a dos quarts de cinc. A
‚reos popular,. Darreres representacions:

elnicAGUR

JACINT de

ami:. la Cooperacid dels eminents actuales
ANOREXIA FORNELLS
. GIBERT CAMINS
5. PEREZ MOYA
JOAN LLONOCERES

GRUP A

PERE LAFUENTE

Empresa

en honor

MADAME No VOL TENIP FILLS

Interpretada per la gentil estrella Marta Cerda. - CANÇO A LA VIDA,
per Erna Morena 1 Angelo Ferrar!. - UN .. 110" AMI TOTA LA
BAIMA, comica. - ACTUALITATS GAUMONT.
De vuit a dos quarts de deumoines a/ Pathe-Pa/ace: LA NINETA DE
FRIUtÇA, per Mae Murray, com a represa.
nema, dinmenge, MI. estrena de la grandiosa superprod.uccid UPA,
L l ULTIM VALS
Creacid de Saz! Vernon, Llene Hall 1 Willy Fritsch.sessió de les sis de
AVIS: Es despatxen localitats numerades per a la
denle, dinnunge, a/ Pathe Cinema ,

e() tenor -

1 - debut de la cèlebre sopran
Maria Pola Pueker, amb l'Òpera
OTELLO. Ei prendran part el
celebrat bariton senyor Granforte i l'aplaudit naix senyor
Vela_ - Dijous, primera representació de l'òpera del mestre
Sphillings MONA LISA-Es despatxa a comptaduria.

DEMANDES DE TREBALL

DEMA, DIUMENGE.

'un .

Ea despalma a Coraptadurlte

feli1; i reS

CONCERTS

KURSAAL I SALÓ CATALUNYA
ARISTOCRATICS
distingides
Els

ama els Rels Martes, que obsequiaran els petits espectadors.
A les sls, 1 a les den, nit, l'obra
de gran exlt, en quatre actes,

EL

Subcentralg

REI PER FORÇA
Re-

Protagonistes: Emilio Bare 1
men Marteri.
NagnIllea presentació, lu yeses tol•
lenes. Ale vestuarl.
Denla, clInMenge, a 5 quarts de 4:

EDIFICI DE LA CASA PROVINCIAL DE CARITAT, carrer de Torres Amat
(tocant a la Plaga de Sepúlveda). Telefons A. 2480 i 3916.
Carrer Creu Coberta, núm. 91. Telèfon H. 1653.
Carrer del Clot, núm. 80. Telefon S. M. 234.
SARRIÁ: Carrer Major. Telefon f2, . 6330.
SANT ANDREU: Sant Andreu, 221. Telefon, S. M. 265.
POBLE NOU: Te'.efon S. M. 823.
LES CORTS: Plaga del Centre. Telefon H. 104.

Direeciói Oficines:

PARADIS DE LA CINEMATOGRAFIA : ORQUESTRINA SUAE

CAPSES de LUXE

PER A CAIMIENTO I BATEM

ornan

CACA

E3AROUES
SANT

PAU

CONSULTORI MED1C NATURISTA

Agulla.
Marca
( F.n d ada en de),

.

Director: JOSEP FIGUERAS, Metge

El Medicamento Mas
Maravilloso Del Mundo
Para Uso Externo.

Malalties agudes i cròniques
NERYIOSES
Especlalltat: APARELL EIGESTIU
DIABETIS, etc.
OBESITAT
Set» VICIADA
Visita a la tarda: de 4 a 0 - Conde per correspondencia

abiff dg

Salmerón, 224, pral. -Cit a il u
•r

r-stt`

Dolor« en la Espalda.
Los Empiaite, A(lcoc4 no tienen igual.
Fortalecen kas Espaldas Deba«
de manera incomparable.

a'

•

ELSAVoturs DE4AAGI

•

incurable
BLENt4i. :rl r?et-ia
u ea ¡Azul%
juran
2e z

eir

0114111861111.111M1116114111011•114•011

•

Do ores en el Costado.
Los Empicoto; .4//cock los alivian
pronta y al mismo tiempo fortalecen
el Cag ado y dan enerva.

El Emplasto Allcock es el primitivo y legitimo. Este Emplasto
es el remedio universal y se vende en todas las Boticas del
mundo civilizado. Aplicadlo donde quiera out se sienta dolor.

Cuando n000sttels una Mora

Porariesto

Píldora 1Brandreth

Toman
(Fund. en i752.)
UNA
Pura letreillardents, 5111.. Illeter alla Mesa, Oesuanoalowastos, indegeouae, slo,
va %TATA ald LAS BOTICA ., OIL MUNDO ZN rizo.
Agentes en Eapaita-J. URIACH a CA., Barcelona

