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CRONICA

El sentit dels mots "dreta" i

esquerra
Un telegrama de la Premsa estrangera a propòsit de l'exili deis
ear) de l'opoSició comunista russa ens ofereix una ocasió per a
parar del sentit dels mots "dreta" i "esquerra" aplicaba a la políties. No és la primera vegada que fern notar la desviació del sentit
rete d'aquests mots, la qual pot ésser constatada sobretot er. la
nomenclatura de les tendències obreristes. Mentre que, des del pun
de mira diguem-ne burgès, el mot "dreta" pren un sentit conservader o reaccionari i el mot "esquerra" un sentit liberal i progressin, des del punt de mira obrer l'esquerrisme avanea sovint en un
sentit contrari als principis de llibertat i clemnerheia. Ací hi ha el
prino)ml equívoc del soeialisme i el sindicalisme. En canvi, l'anarquismo. a despit del eamleter eitrémáciament radical dels seus
prinMpis, és una prolongació — exagerada — del liberalisme.
Din el telegrama a qué ens hem referit: "A Moscou circula
el rumor que entre la dreta del partit comunista. Rykov i
al capdavant, i l'ala esquerra, amb Stalin, existeixen divergeneies
de parer força importantes. Rikov i Kalinin demanen un can,:
eomplet en la política. que ello voldrien orientar cap a la dreta, la
llibertat de comen i l'atorgament més ample de les concessions,
Smitaoi6 de la censura de la Premsa, etc. Stalin. al contrari, s'oposa
fortament a totes aquestes mesures liberals. Es crea que va a com e nçar una nova lluita dins el partit comunista".
t'e hi heu fixat bé? El telegrama diu que Rikov i Kalinin, capdavanters de la "dreta" bolszevista, voldrien orientar la política
sovikica en un sentit dretista. Aquesta orientació es traduiria en
mesures de caràcter liberal. a les quals s'oposa l'esquerra del partit.
Tenias. dones, que a Rússia 'el mot "dreta" pren avui un sentit
liberal. i el mot "esquerra" un sentit despòtic.
No seria més exacte i més clar d'emprar sempre els mots
"dreta" i “esquerra" en el sentit que tenien preferentment en el
segle passat, que As el rnateix sentit que prenen o han pres fins ara
als ulls de l'home mitjä ? Si es fes aixb. Stalin i els seus serien anomenets. no pas l'esquerra, sitió la dreta comunista. I l'esquerra
apareixeria constituida per la fraeeió que dirigeixen Rikov i
EalMín.
Sense respecte als principio de llibertat, no hi ha autèntic
esquerrisme. Els qui creuen que l'accentuació del radicalisme obrer
porta a un major esquerrisme, demostren haver perdut la nació
pe;',eia d'aquest mot. Per a mostrar la veritat en aquest punt, c".s
útil de retreure aquella imatge geomètrica que eonsisteix a presentar la trajectòria dels radicalismes de dreta i d'esquerra en forma
eiroular. Els qui avancen massa cap a l'esquerra, es giren de fet
cap a la dreta i arriben a un punt de contacte amb els qui avancen
massa per l'altre costat. És el mateiz que expressa aquella coneguda
frase els extrems es toquen.
Uso tus cregueu que es tracti d'una simple qüestió de paraules.
tracia d'una qüestii5 molt més important i profunda, que afecta
lee idees i l'estructura mental de cadascú. Al nostre entendre, la
eau,a principal de la efisi de les doctrines liberals i democràtiques,
que abans de la guerra mvaneaven triomfalment per Europa i
.1&r:ea, els el divorci que es produí en la massa obrera entre les
teivind:oacions de classe i els principis polítics. L'accentuació del
radiealisme obrerista fins a truncar els Limito de la llibertat humana,
ha desterbat la conjunció dels elements més avançats de la burgesia
i eis pttrtits soeialistes, i ha reforeat el sentit de conservatisme en
tina gran part, per no dir en la totalitat. dels patrons i de la gent
benestant. Creiem que no pot aplicar-se en bona rigica la designació
de "dreta" al grup bolxevista que defensa l'adopeiö de mesures
relativament liberals, ni la designació d'"esquerra" ni grup que les
mbutja i les vulnera. Per a nosaltres, l'aplegament dels mots
uesquerrista" i "antiliberal" és una paradoxa inacceptable.
A. ROVIRA I VIRGILI

La sort
Capus, humorista francés, fa
;,ersonatge de la seca come,"eine":
me una nuca ben dotat, no
tna , sa no massa timid, té en la
v'.da la , eva hora de sort, un moment
en qué s altres ¡sornes semblen ;rebailar r. ell, en qué el3 fruits se li
Pe sen :'abast de la mit perquè ell
els culi.. Aquesta hora, dt trist de
dir-ho, ï 5 ens la porten el treball ni
gosar.:.a. Sona un rellotge que no
re ien nentre no ha sonat per 2 nosabres,
inútil que despleguem tots
els tal
totes les virtuts; no hi
P0,7,
res, sóm ninots de pallar'
es desconsoladora. Evici .:atlnen •
xagerada.
negarà
7alent, i, sobretot, de la gosae ,:,
si talent i gosadia treballen
110 és tan sovint coto seria
de
d.--que no aconseguiran?
T,. :eix cal la sort. Exactament
,hu Capus: "Aquella hora en
que e:, fruits se't posen a l'abast de
la Kt perquè els cullis."
Per r r mprovar l'exactitud d'aquesM
afir triari,;. només cal que la major:a
d'hom, girem els uns enre-a, al nos:re paat. No cal meditar gaire. Serä
ate tri . tesa que recordarem tal
alerto tal avinentesa, tal contingéncia
en que a sort va posar-se a les //05' res tnans—com un ocell meravellós
Ine volia ésser agafat per nosaltres-5 que no s altres, timids. incautes. gel,Tallnent folls, värem deixar fugir sen't s ai)er per qué.
"Sense saber per que", i això és el
nue diina més pesantor a la nost:a
tti stesa. Aixi, el fet d'haver deixat
es capar la sort, té un cariicter de fatalitat arl aparadora. Na em refereix,
a ra als casos, a les possibilitats de sot
(1, ne no hem sabut entreveure a teinps
' q ue , lesprés ens "arrenquem els cabeil s" d' haver desaprofitat. Jo em refereixo co ncretament als casos de sort
clara i ndubitable en qui la fortuna
ze'ns °feria neta. franca, tal com diu
Caous, com un fruit a collir i només
calia allanar la mit.

¿Qui no ha tingut un moment d'a
luests? Quina f,rca endiablada erst
'na ningut a obrar en sentit contrari al
de la nostra
a rebutjar - la, exacta rnent? Feiasort,
anys que l'esperävom,
i
i
que a näven t al darrera, i qoan
"3 lliura, totalment, Ii girem rca-

quena. ¿Excés de confiança en notastres mateixos? ¡Foil desig d'inten % ificar la nostra puixança amb i'adversitat? Menyspreu de la sort, en ella
mateixa, i voiuntat de guanyar-ho
amb la pròpia t'orca, el propi talent?
De jet, la miller sort és néixer amb
un d'aquells tarannàs feliços, aprofitadors de tot, incapaços de veure passar la sort pel sen costat sense agafar-la. ¡Creieu que aquests tenen tn:s
intelligéncia que els altres, mis vo-

luntat, o potser mis ambició? En
aquest cas els més inteHigents i el,
Inés ambiciosos serien els més afortunats, i no és pa; així. Ço que jo dic,
aquest tarannà elàsticament aprofitador, és independent del treball, dtl
talent i de ¡'esforç. Es la sort d'haver
nascut amb aquella qualitat especial.

Ara be: els que han vist passar la
sort per les seves seseos sense saber
retenir-la, quan cenen que altres menys
intelligents i menys treballadors que
ells, l'han agafada de ple a ple, es posen a maldar desesperadament, amb
les dents estretes, i de tant en tant, es
llancen a confiar en la sort estricta,
nua de contingències, en la sort-simbel,
com és ara la rifa, deessa dels infor-

tunats.
Ningú, al fons de tot, no vol desesperar de la seva sort. $i ella ha passat ran de nosaltres i no l'hem sabtria
aprofitar, potser tnrnarä. Cridem-la.
Com la criden la majoria dels espa-

nyols? Jugant a la rifa. Seria maese
desconsolador creure que no tornara
mai més. Miren l'esperança vaga i meravellosa d'aquells dies que precedeiy en Nadal. Les rifes grosses són l'ocell blau dels dissortats. N'hi ha que
hi juguen per joc. D'altres l'esperen
amb una mena de fe absurda, dramätica. Peró ella el5 juga la darrera mala pastada: Sen va, tot sovint, als que
ja havien sabut aprofitar-/a fuig dels

que l'han menyspreada o desaprofitada,
com per càstig. Fino per tenir sort, és
necessaria una certa aptitud.
loan PUIG I FERRETER
.IMM•

AQUEST NÚMERO HA
PASSAT PER LA CENSURA GOVERNATIVi.

BARCELONA,
1431-4.

TALLERO

Full de dietari
*HOME, LI VULL CON-.
ULTAR UNA COSA-C'

Aconsellar, evacuar consultes...
tasques feixugues i, de mis a mis,
mal agraides. Francament, no cree
que esta provessin. En realitat passa
el que ha de passar... Qui us demana consell no us el demana perqué estigui completament dertorientat i esperi que li revelaren una drecera segura i ràpida; vol només que
arnb el vostre sufragi enrobustiu el
seu, el que ja porta elaborat en les
fondäries de la seva consciencia, el
que furga per sortir a la Ilutn...
—Li voldria demanar un consell,
us diu l'amic o el superior, amb ven
gairebé suplicant, amb la mirada
tèrbola i mansueta, amb el front
corrugat pel dubte.
La vostra natural bonhomia us
decanta a prendre en consideració
el problema que aquest amic va a
plantejar-vos, a estudiar-lo a fons,
com si es tractés d'un problema
propi, i a dir lleialment quina sortida
Ii trobeu. Ah, incautes! Cuiteu a reprimir semblant ifnpuls magnànim.
Cosiu-vos els l'avis amb el fil més
fort que trobeu en el vostre magascena Si us escapa el consell lleial
que heu elaborat sota els impelatisis de la consciencia i de l'amistat,
esteu perdut. L'amic que creieu afavorir se us giran indignat: el consell que li donen no és el que ell
esperava, el que ell secretament invocara sota la capa de la mis greu
—Mal anule! Home sense corl Esperit sense dignitat i sense noblesa!
és el que escoltaren en paga
del vostre consell sincerissim.
As inútil que protesten de la vostra bona fe absoluta i que volgueu
recordar al vostre amic que es ell
'qui us ha pregat que li donéssiu
parer i que sense el seu requeriment
mai no haurieu badat boca. Ell s'exalta, argumenta, braceja; entra a
analitzar els vostres actes, censura
el capteniment de la vostra familia,
cuida i tot de tenir un petit atac
d'histerisme.
No cregueu que aquesta breu evocació s'acosti a la caricatura i s'aIlunyi de la realitat. La vida és plena de fets—i cadascú en pot trobar
en la pròpia experiencia—que demostren amb gruixuda pfasticitat el
perill_ele , c1.~„consells àdhuc a qui
els demana genolls en terra.
Guau SOLDEVILA

Converses

filològiques
En reprendre la nostra publicació a
LA PUBLICITAT, — interrompuda per la
necessitat d'apressar la confecció
tres Ilibres, dos deis quals comencen
ara a estampar-se,—pensem dedicar la
majoria de les nostres converses a no-

tar les faltes que Unen' constatant en
les publicacions catalanes, indicant-ne
la correcció i recordant, si s'escau, les
regles gramaticals que elles infringeixin. Moltes regles gramaticals meran,
així, recordades, i no hi l'hura perill
que ho siguin inoportunament, puix
que, quan enunciarem una vegada mis
una regla, será a propòsit d'una falta
consettada en alguna publicació, prova
segura che la seva ignorància per part
d'algú, i d'algú, precisament, dels qui,
escrivint per al públic, tindria el deure de saber-la.

No deixarem per aixia d'ocupar-nos
‚Je tant en tant de les qüestions de
lèxic i de sintaxi que van continusment suscitant-se
suscitant-se; i això ens permeträ de contestar, dins les mateixes converses, a consultes com las que reeentment ens ha fet el senyor F. Soldevila. En dies successius pensem,
dones, ocupar-nos de les qüestions que
ens posa aquest car amic nostre.
Perú vet ací que ell mate i x, en el
seu article, ja nora una d'aquelles fal-

tes de gramätica, a les quals pensem
dedicar, com hem dit, la majoria de
les nostres converses ens referim a
incorrecte de formes com violent

i suculent en ¡loe de violenta o suculenta. Repetim una vegada mes a propòsit d'aquesta ralta: cap adjectiu en
ent corresponent a un adjectiu espanyol en esto no és invariable en el
femení: tots tenen un femenf acabat
en enea. Violen t i suctilent fen espanyol, violento i suculento) es troben
en aquest cas; dones, llur femeni serä
violenta i ~Vengo.
P. FABRA
L'AFER DE GLOZEL
París, 18. — La Revista de
l'Institut Internacional d'Antropologia, publica l'Informe
del senyor Champion, director
tècnic del Museu de Ballet Germain a propòsit de les excavaclons de Glozet,* erribant a fa
conclusió de la no autenticitat
'elan bjeetes eilt descoberts:—
Fabra.
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La solidaritat patronal-obrera
Cada dia s'obre mis canal a Anglaterra la idea de la coHaboració sobre
la base d'un programa :Maitu de treball entre patrons i obren. No solament les revistes especialitzacies, sinó
la Premsa de gran tiratge dóna a
aquest corrent la mes gran importäncia. Les reunions celebrades a Londres
entre Sir Alfred Mond, l'heme que,
en tant que gerent del trust d'indústries quitniques, té un dels capitanats
industrials més grans del planeta, i
els obrers de les seves fäbriques, representats en part pels directors del
moviment laborista i sindicalista angles, són seguides amb un interés creixent. Després de trenta anys de Iluita
de classes, triconfa la idea de sotmetre
la realitat del treball a una nova rellenó. No som pas dels que creiem
beatament que aquestes idees donaran
origen a un ordre non. La imita entre
rics i pobres —dieu-ne guerra de classes o un altre nom — era en el món
romä una cosa tan viva i candent com
es avui. Pesó és evident que sota l'imperi de les circumstàncies, aquesta manera inédita de plantejar el problema
podria donar el color i el Co a tota una
epoca.
La idea de la coHaboració entre el
capital i el treball no te cap originalilat, i cont aspiració es mes vella que
lanar a peto La virtualitat, pesó, de les
coses d'aquest món depon del sistema
d'accions i reacciona que les ha produides. Per posar un exemple: és difícil de donar una importància qualsevol al treball collaboracionista que sobre aquesta qüestió ha, realitzat el Govern d'Itàlia, perque aquest treball te
un origen artificiós, purament gover/lamenta!, i els seus efectes per força
han d'ésser provisoris. Lligar, en efecte, les reformes polítiques a la vida
d'un govern, is un error clarament posas de manifest per l'experiència histórica. El Govern caurà i les reformes
s'esmicolaran sota l'impuls d'una ventada conträria. No es podria pas dir
el mateix de la iniciativa anglesa. La
idea de coHaboració ha nascut d'una
manera espontània, amb humilitat i
sense aquelh excés de verborrea que
caracteritza la vida política a les latituds mis baixes. No es tracta ni de
de fei res que
trobar la veritat
serveixi per- -a teta els temen, per a
totes les èpoques i per a tots els psisos. Es tracta simplement de fer un
assaig que pot fallar certament, pesó
que també pot anar bé per uns quants
anys.
La iniciativa governamental en
aquest punt és nefasta, tota vegada que

e

una de les finalitats d'aquesta collabo-

ració és precisament de Huitar, si
arriba el cal, contra una concepció
massa desbordant i exagerada de l'Estat. Cada dia el món sofreix mis de
la magnitud enorme que prenen les
funcions de l'Estat L'Estat és a tot
arreu, s'ocupa de tot, intervé en tot.
Els interessos burocràtics creasen paraHelament a aquest intervencionisme,
i pesen d'una manera formidable. Es
perfectament natural que la gent tracti
de defensar-se per tots els mitjants,
acostant en un bloc els interessos aparentment contraris. Aquestes aproximacions potser són la clan per a explicar als EE. UU. tot el sistema polític. L'Estat, als EE. UU., no té mis
remei sind, servir els interesaos de la
comunitat, porqué es troba materialment controlas per la força enorme
produida per la unió entre patrons i
obrers. M'o?: davant de les qüestions
aranzeläries, clavant de les imposicions
fiscals, la solidaritat del treball i del
capital és absoluta, intrencable. Aquesta solidaritat explica la preponderància absoluta que tenen els interessos
industrials i el pes que té a Amèrica
el vell principi liberal de "qui paga.
mana". Als EE. UU. no hi poden haver castes privilegiades.
Aixes contrasta lamentablement amb
les anàrquiques concepcions d'altres
paisos, com el nostre sense anar mis
lluny, per exemple, en el qual els
obrers i els patrona es miren com un
mutu j possible camp de sabotatge. La
duplicitat d'intencions fa que es perdi
en bé de la comunitat la primera força social existent en els paisos civilitzats. L'Estat pot tenir, davant d'aquesta deixadesa, una completa impunitat. Pot posar els impostos que vol,
perfectament convençut que no ha
d'ésser contradit. Pot fer la política
arancelaria que li sembli millor, encara que en paseisci una activitat que ha
costal aigua i sang d'arrelar. Es va
per aquest sistema simplement a un
règim de paternalisme econinnic d'Estat, que es nociu, en definitiva, per a
tothom, per als obrera, per al capital i
per al mateix principi d'autoritat.
Totes aquestes coses són, en el nostre pals, d'una actualitat mis o menys
remota, pecó red. El moviment econòmic de tot arre: tendeix cada dia
amb mes claretat a posar de manifest
aquestes coses, i és per ano!' que cal
seguir - lo d'aprop precisament, degut al
fet que es proposa d'acostar la política i l'economia en un sentit favorable
a la generalitat.
X. X.

Informacione de ' iLe Publieitee
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La primera exposició de "Els XI
Deu fer quatre o cinc mesos tot
just que "Els XII" varen essen desemmascarats, i algun diari en va Hanear els ncans al públic. De seguida
entre lii gent amant del llibre es va
comentar el fet d'aquesta agrupació
limitada de bibliòfils, i aviat es va
saber que "Els XII" preparaven una
Exposició. Als iniciats en la bibliografra, aquests esperits selectes que
davant d'un incunable sentep una voluptuositat que els profane son incapaços de sentir, se'ls fin la boca
aigua de seguida.
I bé. Ja hi som. Aquesta Exposició
de "Els XII" celebra avni la sera
obertura intima a les cinc de la tarda,
a /es Galeries Laietanes, i demà, divendres, s'obre al públic pesque els
"gourmets" del bell ¡libre i de la bella relligadura puguin saciar Hur gorm'anderia.

s'ha dit que "Els XII" no eren
cap secta secreta, i que les seves reunions, tot i llur aire de clandestinitat, no anaven pas encaminades h capgirar el món ni tan sols els fonaments
de la societat, tan sagrats per a le3
persones que paguen contribució rústica i urbana. "Els XII", vistos de
fosa, podran semblar una mena de
rates de Biblioteca que si els traieu
d'entre llurs !libres, i del munt de paper — que val uns tresors — de llurs
coNeccions, es moririen. No tant. Són
senzilament uns aristócrates del bon
gust, que s'han aplegat en una ligrupació íntima molt "gentleman" i que
fan feina de molt profit. Nu vesteixen cap uniforme tenebrós en Hure
reunions, ni tan sols la vulgar cucuruHa de les organitzacions secretes. Amb
vestit de societat, prenen senzillament
el te, sinó que enlloc de xafardejar
cena is de consuetud quan es pren
'aquesta beguda insubstanrial, parlen
de 'libres, que és cosa mis elevada.
Ara com ara "Els XII" són la
comtessa de Vilardaga, el doctor Salvador Roca, En Lluis Escobet i Cot,
N'Epifani de Fortuny i de Salazar,
En Dominec i En Josep Marisa Caeles-Tolrä, En Ramon Miguel i Planes, Na Maria dels Angela Perpinyä,
N'Albert i Morera i En Gustau
Gili.
L'objecte d'aquests XII bibliòfils
axatar Emisor del públic selecte pel
bell 'libre. La materia que es presenta
l'Exposici6 que des de demä tothom
pydrä visitar a les Galeries Ilietanes,
Ja

destriada en tres grupa: Llibre tancat (relligadura): !libre obert (tota la
història de la illustració el boix, l'ilfuminat a mä, etc.); el ¡libre de conjunt (incunables, 'libres d'hores, llibres exhaurits o rars).
comtessa de Vilarciaga hi presenta una bella collecció de figurins
des del temps de Lluis XIV. Na Maria dels Angels Perpinyä urra nodrida
coHecció d'estampes religioses, En Domenee Carles-Tolrä una tria dels seus
més interessants i bells !libres sobre
Història de Catalunya, En Josep Maria Carles-Tolrä, els seus alguns d'ella molt rars, de la seva collecció sobre rellotgeria rciencies exactes, En Lluís Escobet i Cot les relligadures antigues mes notables de la
seva coHecció, N'Epifani de Fortuny
la seva collecció de "Imitacions de
Crist", en la qual s'hi compten alguns
incunables, E:1 Guseau Gili, vint-iquatre exemalars escollidissims del 'libre modem. El doctor Albert Lleó
tots els llibres de la seva interessant
biblioteca referents a miniatures perses, En Ramon Miguel i Planes prop
de cent relligadures modernes. El doctor Salvador Roca Boa goigs escollits
de la seva collecció de 3 0 . 000. En Manuel Roe - monta tota la seva collecci6
de cartolines de visita i una trentena
de gravats sobre Barcelona. En Leonci Soler i March una tria interessant
dels Hilares rars de la seva coHecció
du

de bibliografia

La

responsabilitat •de l'escriptor

El darrer llibre de Lueien Romier,. que es titula Qui sera lo
maitre, Europe ou 4meriquef, planteja amb elegància bata francesa
gairebé teta els problemes contemporanis.
Romier no fa profecies, cosa sempre arriscada. Pero) estableix
previsions, cosa menys commovedora, però força mis útil. Senne
preizisid no hi ha-política; la política is l'art de fer previsions 1
d'obrar en conseqiiincia d'elles.
En el libre de Romier les previsions abunden, i s'apuntalen
totes en l'anàlisi i explicació del món actual. lii ha descripcions
d'una justesa colpidora, per exemple, la que evoca la influència
decisiva de les masses econòmiques en la política. Per damunt del.,
ai ha Porganització dels interessos: els metallúrgies, els
partits
viticultors, els bladers, eotonaires, etc., etc. En l'hora de les
eleceions ningú no vota per ells i is dificil que mai sigui viable
una candidatura econòmica pura, per?, im cap els elegits actuen,
vinguin d'on vinguin,. es troben lligats fermament per les organitzacions d'interessos... Renunciem a reproduir tot el panorama que
descabdella Romier en aquest capítol. Sols .volem transeriure, amb
més tremolor de responsabilitat que ufana de vanaglòria, el pariigraf que el clon:
"En el fosas—dita després d'haver ,descrit la mutabilitat dels
òrgans directius deis Estats —la sola garantia de previsió política
que subsisteix en el mina actual és la dignitat de l'escriptor. Ningú
no pot impedir que la Premsa esdevingui una indústria. Per?) cap
indústria no pot plegar la independència de l'escriptor, si es
respecta ell mateix i si troba entre els seus paro un respecte igual
al pensament."—S.
dels llibres, gnivats, iHustracions,
Mire cop l'electrocució
exemplars que cadascú presenta, any
inofensiva
de publicació respectiva. etc. Posteriorment es fan á un catáleg amb tacUn cas pràctic
slinils i altres notes interessants.
Tornarem a rcssuscitar la qüestió?
Cadascú de "Els XII", encara, publicara estudis sobre la sevh coHec- De cap de les manercs; el problema és
ció; tot això farà una pila de volums. ben viu i tant és així que la revista
I a partir de l'any vinent, "Els XII" londinenca "The Sphere" publica ama
publicaran un almanac que serà, natu- gravat en el qual hi ha 'un senyor assegut a la cadira eléctrica mentre dos
ralment. cosa digna.
Aquesta Exposició, smc avui tindrà guardies el contemplen i una inferla seva apsrtura intima, amb assis- mera estä preparada.
Qui és tot això? ¿L'escena d'una
tència únicament de la Premsa, uns
pocs amics i les famílies de "Els XII", pellícula truculenta? No; el peu ens
romandrä oberta fins a primer de fe- ho dirá tot seguit: "Un savi de Newark (Nora Jersey), per a provar la
brer.
L'Exposició, concretament, — pri- seva teoria, segons la qual tothom pot
mera manifestació pública de "Els desafiar l'electrocució, suporta un xoc
XII",—té per objecte educar el gust de 2.5 00 volts a un amperatge de 35o,
del públic, i fer-hi néixer, o acréixer- durant 6o segons. Mr. Johnson fa la
hi l'afició al (libre exquisit, preparar- prova a 'Hipòdrom de Nova York, solo per a les edicions selectes que pu- ta les condicions mateixes de la "Casa
guiri fer-se i que indubtablemerit es de la Mort", de Sing Sing."
Ignoren les circumstàncies exactes
faran, obrir cami a la possibilitat de „...
noves exposicions similars, i animar, i el tractament posterior; pece, el fet
en un)* paraula, els amants del 'libre, d'aquesta experiencia torna a obrir el
aue afortunadament, en un país de torneig de jurisconsults, si aquests vocontinuar, Pent si la cosa es seriocultura tan elevada com Catalunya, len
són tants, per a la creació de grups sa, com si es tracta d'un cas de simple faquirismc espectacular.
semblante a aquest de "Els XII".
¡Assoliran llur propòsit hquests paladins del bell ¡libre en el segle del
ELS DISTURBIS DE LA PAZ
Ford, de les revistes teatrals i dels
esports espectaculars? El nostre poLa Paz, 18. — Algunes perble is el que ha de dir-hi la seva pa- sonalitats, entre elles alguna
raula, en desfilar aquesta segona'quin- diputats, que foren detinguts
zena de gener per d'avant les vitrines el dinmenge, acusats de sedique guardaran aquests tresors de bi- ció han estat deportats. No ha
bliofilia a les Galeries Laietanes.
ocorregut cap incident.
Ha dimitit el ministre de Ne-,
J. VENTALLO
'
gocis Estrangers.—Fabra.
UN BOIG PROVOCA DOTZE

INCENDIS
París, 18. — Al "New-York He.
rald" li comuniquen de Washington
que un desequilibrat que sortia d'un
hospital, produí dotze incendis que
obligaren als bombers a córrer als
Hoce dels sinistres. Alguns d'ella,
mig asfixiats, hagueren d'ésser portats a l'hospital. — Fabra.
MORT D'UN EX-DELEGAT A
LA CONFERENCIA DE LA PAU
Boston, 18. — Ha mort Mr. Archibald Gory Coolidge, professor de la
Universitat de Harvard.

Formä part de la delegació dels
Estats Units a la Conferencih de la
pau i doni diverses conferencies a la
Soborna. — Fabra.

EL CASAMENT DEL GERMA
DE L'EMPERADOR
Toquio, 18. — L'Emperador ha
ha donat el seu consentiment al ma-'
trimoni del seu germä Xi-Xi-Bu,
amb la senyoreta Set-Su, filia de
l'ambaixador del Japó als Esteta
Units. — Fabia.
ES CONFIRMA L'EXILI
DE TROTZKI
Reval, 18. — Es confirma, de proces
cléneia ben informada, que Trotski
conduit el diluns, a restació moscovita de Natan, des d'on surtí per a
Almaalta, població situada a la República Kazaka, prop de la frontera de
Xina. — Fabea.

comarcal catalana.

Aquest és el tresor que presenten
"Els XII". Tindrä encara un atractiu
més l'Exposició. Presentarä les proves del llibre que publica En Manuel
de Braganza i d'Orleans, ex-rei de
Portugal, llibre que és el eatäleg de la
seva Biblioteca populhr exclusivament
integrada per llibres portuguesos.
Aquestes proves šón corregides per
ell mateix i Barcelona té l'honor d'esss la primera i única ciutat que veurà aquet !libre abano d'eixir de les
premies. "Els XII" han fet ttquesta
distinció a En Manuel de Braganza
i Orleans, en atenció a que havent
l'ex-rei de Portugal eollicitat entrar
a formar part de "Ele XII" i no
essent això possible per no haver-hi
cap Vacant, elan hagut de limitar a
nomenar-lo membre honor'ari.
"Els XII" • en aquesta Exposició
recrean Un catàleg als visitante que
en, ientin ruriositat, el qua! a "ora
els servirà de gula. Portarà la Ilista
•

LA LLET ADULTERADA
-7110 ad PU ho saben que a Drusedles estä reunida la Coniertaide . .
Internacional per 4 la protecci6 contra la r.ie:ra química!.

▪

-

• 1

.513o -milions . d'acciona contra 49 mi-, cía molt terma, conservant gran em3-8,
venta el 29 i recomençant ralça, acass '. ss.'
' Bona en 1926.
La segona setmana de la quinzena bant l'any •borsistic amb gran anima7
4 per zoo id. (0, 87 ¡-4, 86 1 4, 85
el mercat és mis ferm i ,nostra gran ció.
Comptoir N. Escoinpte i.o8, 1.373, 3-4
• El diá 2 de gene ha seguit la ma3 Per .100 • War • Loan:. toz, 3-16, zto activitat, _peró incertesa.' El dia 5 l'ac1.548.
1 1, tivitat de venda fou extraordinaria, teixa tendencia de la setmana anterior,
Crèdit Lyonnais: 2.670, 2.763, 2.763. 5- 16, 101 11-16.
Ion -1346, .101 arribant. • I e s acciono -venudes a però el dia 3 el mercat és ferm; però
3 19 per loo
Société Genérale: 1.169,1.1n, 1.189.
1-16, 10! ,1-8.
3.404.000 el nombre mes alt des del 3 menys mogut, i el dia 4 hi ha un deEst: 934, 970, 981.
de mare-de 1926. El dia 6 continuaren turament de l'alça. El dia 5 fou molt
4 Per loo íd. un, un, un.
Lyon: 1.200, 1.230, 1.260.
4 Per ioo Fdg. Loen: 87 7-8, 88 1-2, leg - vendes, però el mercat ofereix ma- actiu, però en alguns valors e nojä
Midi: 1.06o, 1.070, 1.055.
jor.resistericia, i.el dia 7 continua l'ac- un cert afebliment. El dia 6 el mercat
Nord: 1.913, 1.940, 1.980.
4 Per Mn Victory: 94 1-4, 94 3-8, tivitat, però acaba en baixa. En els torna a refer-se, i el dia 7 recomença
Orleans: 1.042, i.o6o, 1.051
valors que reproduim, per ésser els ralea de bell nou.
94 1-4.
Suez: 16.223, 16.203, 16.600.
Asturiana de mines: 1.650, 1.650,
Conversio 3 1-2 per 100: 76 13-16, preferits, no es fa notar gaire el desElectriciti- (G. G.): 2.343, • 2.373,
1.875.
•
Celos.
77 3- 16, 77.•
2.363.Tramvies de Madrid: 3.560, 3.575,
Liberta,. Loan 3 1 - 2 per 100: 101
Idem, 4 1-2 per 100: 96 3-4, 97, 97.
. Viragons - Lits.: 1.229, 1.240, 1.280.
4.000Xinès 5 per ion, 1896: go, 90 1-2, 26-32, 101 26-32, 101 20-32.
Electro-Metal. Dives: 2.439, 2.400.
Barcelona Traction ord.: 2.405, 2.445
go '1-2.
Id. id. 4 1-4 per 100: 103 13 - 32, 1 03
2.385.
2.470.
15-32, 103 12-32.
Banc d'Anglaterra : 258, 258, 258.
Forges & Acieries N. E.: 462, 495,
Idenkídem pref.: 8.300, 8.300.
Id. id. 4th. 4 1-4 per mo: 103 3 0-32,
Barclays A.: 8 i-8,8 1-8, 8.
515.
Brazil ; Traction: 7.710, 7.780, 7.800.
103 3 1-32, 103 30-32.
Lloyds: 63/6, 63/9, 04/0,
Mines Com-rieres • r();', 9b, 952.
Chade: 23.675, 24.950, 24.700.
Atchinson•Railway: 192 7-8, 193 1-4,
Midland L. 1: 79/0, 79/6, 81/3.
Mines Lims.: 530, 531, 515.
Sidro ord.): 3•085, 3.010, 3.005.
National Provincial L. 4: 13 et-t6, 192.
hullimrx : 865, 33', 8o0.
Sidro pref.: 3.075, 3.060, 3.000.
13 11-16, 13 it-16.
Atlantic Coast Railway: 187, 185
Gafs.a: 1.120, 1.140, 1.165.
Tubize (Seda artificial): 1.240, 1.265
Westminster: 19 1-8, 19 1-8, 19 3-8. 1-2, -186.
Forces motrius de la Vall d'Aspe:
Courtaulds: 7 13-16, 7 27-32, 7,7-8.
Can. Pan. Railway: 212 -1-4, 208 3-4,
535. 540, 519.
BRUSSEL-LES
Imperial & ChemiCal: 32/1 -7-2, 213 5-4.
LONDRES 32/0, 31/10 1-2.
Du Pont : 324, 321, 319.
Encara que durant els darrers dies
La primera setmana de la quinzena
Shell: 4 7-16, 4 7-16, 4 3-8.
General Motors: 137 3-4, 137 7-8, de l'any es produ• ren algunes liquidaque comentem tingué solament tres dies
De Beers: 13, 12 7-8, 13 3-16.
036 3-8.
cions per realitzar beneficis, la tenhäbils. El 28 bou quiet, no sols per les
Rand.Mines: 3 11-32, 3 7-16, 3 9-16.
dencia del mercat continua essent a
U. S. Iron Pipe: 215, 212, 211.
vacances, sitió per les inundacions, però
Anglo-Dutch: 49/6, 49/6, 48/6.
l'alça, i abunden les ordres de compra
U. S. Steel: 153, 152, 150 5-8.
donä mostres de fermesa. El 29 enRio Tinto: 43 3-8, 43 1-4, 44 5-8.
Baldwin • Locornotive : 254, 255, 251. per compte estranger, acahant l'any en
cara fou me, quiet per les liquidacions
Arnistrong : 3/9: 3/10 1 -2, 3/7 1-2.
Western Un. Tel.: 168 3-4. 174, 174- ple optimisme.
de fi d'any, i el 30 la impressió de ferBadcock & W.: 62/6, 62/9, 63/o.
Woolworth : 192, 192, 188 5-8.
Durant la primera setinana de gener
mesa era general, destacant-se per la
Barcelona Traction: 69 3-4 , 70, 69
Standard Oil Califórnia: 55 1-2, 55 la tendència ha variat, permite si be els
seva fortalesa les rendes d'Estat.
1-2.
1-4, 5 1-2.
primers dies continuava el to optimisLa segona setmana contença amb
Ýd. íd. Indian4eilis: 78, 78 341, 79 ta, a mitjans de semana hi ha nomNOVA" YORK
gran fermesa i puja de les rendes púbroses liquidacions' i algunes cotitzaComença la quinzena amb poca actibliques, però el dia 4 el mercat és mes
ckins haixen, fent.que el to del mercat
BERLIN
fluix i es produeixen mmeients irre- vitat, tornant a predominar les venEl moviment de la Borsa berlinesa, esdevingui irregular.
gulars que continuen el dia 5, ha- des i continuant irregular la tendencia
Union Financière: 765, 775, 765.
vent-hi una gran demanda de War del mercat per la proximitat de fi durant la darrera setmana ele rally, ha
Loan. El dia 6 acabà la setmana amb d'any. El darrer dia de l'any fou més fluctuat en ambdues direccions, donant
renovellament d'activitat i demanda actiu: Durant l'any 1927 s'han venut una impresa') irregular, pera:, les valors preferides tancaren amb una mi-.
d'industrials. Es de notar la puja exllora evident.
perimentada per les accions del Mid(t) • Pagar dividend.
En la primera setmana de gener bi
land Bank.
ha mes optimisme, i hom creo que es
ELIXIR ESTORIKEIL
produirà un abaratiment . del diner.
S'ordenen moltes compres, tant de l'interior com per compte estranger, i la
DE
millbra de les cotitzacions s'accentua.
Reichsbank: 186. 50, 19075, 19375.
Tonifica, ajuda a pair, obra la
Diskonto: 15875, 162:50, 16250.
gana i cura las malalties de
BANQUE IS
Deutsche Bank : 16675, 168'50,
L'ESTÓMAC
Rambla deis Estudia, 11113 Bonsuccés, 1 i' 3
17050.
1 BUDELLS
Dresdner Bank: 161, 16375, 16475.
A. E. G.: 170'75, 17350, 172. ••
DOLOR D'ESTÓMAC
Hamburg-América: 45'87, 149'37,
'DISPEPSIA
del
el
1 •
15225.
AGROR 1 VitallITS
Norddeustche Lloyd: -151 • 80, 155,
INAPETENCIA
per
DIARREES DELS NENS
157'75.
T ES
.
Glanztoff Fabriken: 593. 595, 592.
g.r.aoa DE unsvaatac
y . Stahhverke: 10775, 107. 109'50.
Ida usat contra las diarrees Manen. inclús
Kali-Industrie: 179, 181, 18550. .,
CiLEIES DE LLOGUER
CklIBRI CUIRkS8lDl
en l'época 241A:u-lunar i dantitieatie.
282.75,Farbenindustrie:
27575,
279,•
35 anos d'esits constante
per guarda de valore, documenta,' »les 1 alees objectes
pess'etes ampolla. ainh inedloaci6 per
o
GINEBRA
•
22
pessztes
des
de
CompartImenta
anuals,
a uns 8 dies
valor.
—
de
-El dia 27 continua l'alça i ranimació
De venda principals fa rmaclas del rnen.
'de la setmana anterior, i el 28 el merPot visitar-se tots els dies feiners, de 9 a 1 i de 3'30 a G.
cat fou del, més actius i amb tenden.4

errizetta ‘. a les Borses estrangeres
k.- La goiaxeiid Osé ^athi-Comentemliga-

fa la darrera setrána ele 1927 i la firt -mesa d. rany nOu..,Despres don. uy
laiHriclarreza-. seturiluka de 1927 i la prit' yora..-de Pany. nou. Després d'un any
. f er les Borszs europees . i, de
•i. veien, coral ranY acaba en plena ani-nali4. ?:. ileA -Borses d'Europa, i ei caqvi. el rnesot norslanterica no pot ven; fiblesa dels darrers temps.
L'any '1928 es presenta amb respe...asusta . AM millorament en ractivitat,
-i,dihraística, que fan esperar la haiaa del
. desçorriPte que s'ha produit a diversos
-7441150-5 • i darrerament a França, i un
ízh'eser‘vellatrienf (le ractivitat comercial a
;;/1#142Eurepa. i-• La primera semana ha
tát, però, un -xic iluiaa perque hi ha
hagut preses de beneficis a gairebé
..ieres les Borses després de la puja de
.
:rdedrers d'any.
.• ' Les cotitzacions que -reproduitn.-són
,.-Ilia primera I darrera de la setmana que
iiikedi. del 26 al 31 de desembre, i la darhl-, reta- ele la primera sin-nana de gener.
ri." ; ,••. '
PARIS
ii+kaaEl renovellament dactivität que hala:filia donat mostres la ,Borsa parisenca
¡te% la semana anterior, ha' continuat
122ins a fi dany realitzant avençoi de
• i',.171121&r ' cl ' importància, tant les rendes
r.;e3iLe.rEstat korn les accions. La i educ'.. ció del tipos del descompte del 5 per
toa. al 4 per toa ha • ajudat el movigkeili d'alça.
i3.-----ta primera • setmána. de gener lia.co, inzqçat tumbe amb optimlsrne, però
IX començat a produir-se liquidai realitzacions de beneficis desde la darrera alça, reculant les
Ceizzacions de les rendes d'Estat i accions, mes beneficiades. Han pujat, en
\ ' talad. les valors internacionals, •com
*Agia3cxemple el Canal de Suez. Ha-in.t.td)i també en aquest retroces la cons'!,- landó' de raugment des bitIlets-• de
ó.
•Pänc en circulaci
d. :'..r.ittncles• de l'Estat 3 per loo: 6o. 62.
3'.,p,'Id. íd. 3 1-2 per 100 am.: 8785,
'48416,' 87'90,. .111d. id. 5 per no .1915-.916: 80.60,
.15, - ...§1P'50, 81.6o.
IOD, 1917: 6620, 6775,
2 , $3121- id. 4 per
J EAX.2e•
íd. 4 per 100, 1918: 66'io. 6620,
z = 94. id-. 5 Per 100 , 1 9 20: 96.45, 97:40,
•.
;p. ' li'äb .•
.....hisk. id. 6 per 100, 1920: 93'70, 94'45,
92•90,144, id. 4 Per 100, 1925 : 101 ' 1 5, 10645,
.
.
•
5 -194'15:
anque de'France: 15.993, 15.115,
3 -,,<in
.
-,, 1470- • -i,“-.que ,de París et P. B.: 2.255,
• , , e4414, 2-315.
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EL PREFERIT PER FAMILIES I HOMES DE NEGOCIS
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TRACTAT D APRESTOS
Gaspar Brunet

Enginyer Industrial
Volum de 624 planes, 325 gravats
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mal rdeta.lIttlr
'Ea estat
at a Pincellent violonc.lUsta catalb Ap to-

CATAL
ea-

ge Joan Esteirich parla a la Celda, de Sant Palita -de enDemocracia de Va- sota.
coa de la
— Han estat comodita els
lencia sobre politioa cultural
beneficia de la legialació sobre
Democräcia,
la.
Casa
de
la
cases
barates a La ConstrucA
entitat cabdal dels republicana tora Econòmica, S. A., d'aqueosalencians. s'ha obert un cicle la clutat, per a construir une
as conferencies, lecturas de
grup de cases en el terma de
,poes ies i actas culturals. Ili ha Salt.
— A la secretaria de l'Ajunel propa sa que alternin amb els
tament estä de manifest, per.tal
poetas i ceinferenciants de Vai
oradors
més
de rebre recitan:101one, el pico
lencia els poetas
de condicions per a contractar
prestigio sos de Catalunya.
estada
breu
una
la subhasta per a l'arrendament
Aprofitant
del Teatre Principal durant cinc
a Valencia d'En Joan Estelrich,
la Casa de la Democracia el N a
anys.
— La Cota/asió permanent
convidar a ocupar la seva tride la Diputació ha acordat penbuna . I diumenge se celebra
sionar el jove treballador Mal'arte, I el senyol• Estelrich
arta sobre ternes de política
rian Pedrola per a perfeccionar
P. •
els seus estudis de cant al Conculi u ral.
servatori del Gran Teatre del
El conferenciant va ésser
de
presen tat pel vice-president el Liceu, de Barcelona.
Just
Gimeno,
— La Comissi6 provincial
Fentita t , En
de monuments s'ha adteçat a
val va llegir unes quartilles
nombroses
Diputació, pregant-li que
a
les
la
refere nte
ses activitats i al seu gran tem- encarregui al seu personal tècperament organitzador. Clogué nic una visita d'inspecci ó a la
aquesta presentació afirmant capella romànica de Sant Nique la tribuna de la Casa de la
colau. d'aquesta cinta!. i vegi
la possibilitat de rescatar-la i
Democracia era lliure. i
roAquestes paraules finals
restaurar-la.
t en eloqüentment corroborados
del
pel senyor Azzati, capitost
VALLS
partir republicà. Recordà el seConcert mensual :: Nova Junta.
ayer Azzati que en aquella casa
hi va viure la Universitat Pouaiar, dins la qual exerciren et
magisteri, per l'Os de la pariada. els hornee politice i in-,
tellectuals més diversos.
En Joan Estelrich, després
il'uns mots d'agraïment a tots,
especialment al senyor Azzatl,
per haver-hi assistit malgrat la
ysera malaltia,
Confessà que ell no era un
orador, un artífex de la paraula. s•
Si a mi m'haguessin donat a
triar--continuà—e l país de la
nieva naixença, no se ben ba
qué hauria fet, pera crea que
hauria volgut néixer en un lloc
en tot estés organitzat. Aleshoras el problema seria un al-

I

Camí veïnal Acto púlalo con-

immoralitat
Sardanas.
Avui, dijous, l'Associaci6 de
Música celebrara, al Teatre

tra la

ni Sala.
— A

proposta del Patronat
de l'Escota Professional, la
Permanent. ha nomenat la Junta local d'Ensenyament industrial que esmenta un delta artielee de l'Estatut municipal.
— Divendres pasma, al dom'oil' del diputat provincial
senyor Joan Baptista Vives es
reuniren els Ajuntaments de da
nostra castra j Nulles, representante de la Cambra de Cometa, Unió Gremial, Cambra
AgrIcola i d'altres eorporaatoas.
Els visitante demanaran al
E enyor Vives la sa y a intercesaló per tal que la Diputacia
construeixi el cami Nulles Bellavista, enllaç directa entre
la primera població i Valle,
centre de comarca.
No cal dir que el visitat oferi.
ineondlcionalment els seus serveis de mitjancer entre eta soldicitants 1 la Corporació provincial.
— El propvinent dia 20, el
poble de Vallinoll honorara el
seu Patró Sant Sebastià.
Llevat de les funcione religiosas, poca cosa mes indicara
la celebració de la fasta mejor
patita.
Diumenge vinent, a les
onze del matt, tindrà lloc al
Teatre Apol un acta públic
protesta per la immoralitat actual.
Entre Otras oradors, els or-

a Pilan:Me
‘gratin--Vidal, JoanjIlagUitis Roca I De

isderi Camas, phsIdent da 1*
Lllga contra la pública immoralitat.
Han estat invitados les autoritats tocata provincials.
— Diumenge pasma, la cobla La Principal del Camp donä
una de les audicions sardantstiques matinals que durant el
present hivern organitza l'entitat que cura del seu !canana
Aquesta vegada tingué lloc
al passeig de la Mara de Déu
del Lledó, conegut vulgarment
per Passeig dele Caputxins.
— DI Sometent local ha
passat l'anual revista reglamentaria.
Els seus allistats, convocats
prèviament pel toc de la tradicional "pene, peno", es' reuniren a la plaça (tea Peal.
Davant l'altar de la Verge de la Candela, dijons passat
contragueren matrimonial enIlaa el jove barcelonf Joan Fius i
Pone u la gentil compatricia
senyoreta Maria Ferrer 1 Pie.
— L'esposa del nostre amic
FranCesc Magainyä ha donat a
Ilum, amb felicitat, una nena,
rrimícia del jove matrimoni.
ADVERTINENT
Preg uem a tole ala nostres
comunicante quia en un-

metrs'es solfa per a amor
publicase acreditin Ilur
persenalitat mItlancant un
asgan o signatura I el do.
Inloill de l'entitat o oar.
tioular Interessats

ttet

PROGRAME* PER A AVUI
RADIO BARCELONA, 34471 m.
:feo: • Campanada borar.ies de la

Catedral. Nota del Servei Meteorològic de la Diputada Provincial de Barclona. Estat del temía a Europa i a
Espanya. Previsió del temps al NE.
d'Espanya, a la mar i a les rutes aeries.
13'30 a i.f43: Emissió de sobre-

gie de la Diputad6 de Barcelona. Estat del tesos • Europa i •
Espanya. Previste del temps al NE.
d'Espanya, a la mar i a les ratea el"

zaso: Retransmissió parcial de ab-

pera que es domare al Gran Teatre del

Liceo. Durant rintermedi: Tancament
de merada.
RADIO CATALANA, 46a m.
Oreo: Programa: Platica pel petaula; Trio Iberia, discos de gramola riodista senyor Domenec de Fuenrecitacions variadas.
mayor, que versara sobre el tema: "El
ta'ao: Obertura de l'estada. Emis- pesimisme". Darreres notes sobre la
sió especial composta d'Ores musicals moda actual, interessantissimes dadas
pel Quintet Rädio, discos selectas de per la senyoreta Fancy.
gramola i recitacions.
18 30: Conferlacia sobre temes pe18'00: Cotitzacions dels mercats in- dagògics i educatius per reverenda paternacionals i canvi de valors.
i8'so: El Quintet Ràdio interpretarà: "Sounds from the Sunny South"
(obertura), Isenman; "La cahita blanca" (selecció), Serrano-Pacheco; "Clorinda" (dansa americana), A. Cotó;
"La niña flamenca" (ball), Tomäs Fer
nändez.
1830: Radiotelefonia infantil. Contes, acudits, endevinalles, poesies, etc.,
facilitats per la revista infantil "Alegria".
18'40: Continuació de la interessant
novella infantil "Aventuras del barón
de Munchausen", de l'editorial Araluce.

18'50: "Els carrers de Barcelona"
(fragment històric, original del senyor
Toresky. Tots els treballs seran Ilegits per aquest senyor.
t0'09: Obertura de l'estació.
20'40: Curs d'anglès per a rädiooients (classe elemental i superior),

res jesuitas, professors del • Collegi

Màxim de Sant Ignasi.
m'ya: Curs d'angles a cartee de
l'Academia Berlitz.
21 .00 Butileti meteorolbgic de Catalunya. Pronòstic temps. Cotitza-

cions de la Borsa de Barcelona. Sants

del dia. Crònica d'art, esports i mo'•

das.

Acte de concert: Antonieta Sastre
(tiple), Marta de Guzman (canconetista), Benet Flores (tenor), Eugeni Ba-

dia (pianista), Orquestra Rädio Catalana:
Programa de la senyoreta Sastre:
"Marina" (äria), Arriata; "La doga-

resa" (bija de les flors), Millan; "Lejos de España", Romero; "Gigantes
y cabezudos"; Caballero; "A una

flor", Camprubí.
Programa de la senyoreta Guzman:

"Tan pebetita era", Quirós; "Tus locas caricias", Quirós; "Aromas de

senyor Flores: "Itoltnos de viento", Luna; "El carro del
sol", Serrano; "Suspiros", Senda;
"La partida", Alvarez; "La
(J ota), Chapí.
•

bruja"

Programa del senyor Badia: "Pro'.

ludi", Chapin; "Mallorca". Albäsiall

"Capricho español", Granadas
Programa de l'Orquestra Radio Cia
talana: "Garda woy" (mama), Gis*.
bier; "Bohernian girl" (obertura), di
Batía; "Douce carese", E. Crillet; "El
guitarrico" (fantasia), Soriano; "Cia
pricho español", Torres; "La oasis
Susana" (fantasia), Gilbert; "Gott aa
Dank heut'bin ich ledig" (foz), moty4
mond; "Peer Gynt" (suite), Grisil
"Barcarola veneciana", Leorcaealkil
"Rosa de Sevilla" (pu doble), J. me
les.
Tancament de Vestida,.

s"ha prodult.
aaa.
L'interessant «el ciis--ritaina,
el lletrat—np es com la Joie,
fa Fuertes va balear el "cadiver del !Sets marit a la poetaria:
de la casa, en 'la qual COSA no.
s'hi van pita:arar diligänelesj
sind per què va fer-ho. El aloa
tiu que la va oh/ígar d'aquaka
ta manera va ésser el pensare
se que aixf no 11 f6ra laminar
el crim, demostrant-nos,
taza, que atribula ale futura In-k
vestigadors una mentalitat pan.

Alisa,. en crear una interior

Obituari
resolt
De - prés

l'esta de la san:

Recodza flnalment la eihrik
argumentada amb la rplesp
fisiológica del* p tobleln * e
l'aptitud sexual- i el cornees:1i
ment d'una debtlitat meataa,
Shan donat molla casca en
dones que han estat molt 404
cundes i en eztingirage ja fe,
cunditat sama notat tot seguir
els stmptorness de essmelikkdb
debilitat.
Per a Pcrbservacid que so1.11-:
cita, designa, a més deis matees
forenses, els doctors Vives, zamora i Ribes, Montaniä,
nova j Soltt.

ELS TEATRE=8

El més gran tresor

NOTES OFICIOSES
0011110
"Eureka" es una d'aque ix «
revistes que l'espectador dea
sitja veure diversas vagaba, 1
cada vegada hi troba notas an4
cisos. Per si això fos loa, la

deu la seva robustesa, aquestes galtes plenes tan cobejades per moltes mares i aquest cutis rosat que és el
rnillor indici de perfecta salut, a la llet condbnsada
marca "LA LECHERA", l'aliment perfecte que ha
salvat milions de nens i els ha fet créixer sans
i vigorosos.
Pura i garantida, molt rica en . crema, i amb la perfecta homogeneització que necessita per a ésser admirablement digerida pel Bebé, la llet condensada
marca "LA LECHERA" és el millor aliment per al
nou nat. Exigiu aquesta marca • alliberareu el
vostre fillet dels molta perilla de la influida.
SOCIEDAD NESTLE, A. E. P. A.

xenees.

amas 6. C., amb motiu 'dele
l a c idents esdevingute en el
Darül .-kte CamplottAl amb

rós.
_Programa del

El tirara/ sisnyor Pon-1 Sale
ter, defensor de 114 Jeffle
Fuentes, va presentar ahir 4.!
Jutjat un escrit que, c a e
d'ésser acceptada la petició
que s'hi formula, faria yarie
el cure d'aquest procela, :eme
tant ha interessat al públitvde
Barcelona. Es tracta de acinesia
tar del jutge instructor que
acordi posar en observacia5
processada a II que es posi
clar si es troba en plena posa
sessió de les say as facultata
mentals, en el qual cae, com de
natural, no fóra responsable
del oran del qual s'ha cenefasal autora.
En l'alludit escrit, de molla
extens ió, en defensor diu que
quan hom instrueix un procés
qualsevol, no sembla preocupar-se sine de la forma en
que s'ha produit el fet delictiu,
deixant de banda el per qué

densitat de cultura.
En Joan Esteirich fou molt,
aplatia•-

El Comila provincial de Futbol ha acordat imposar una pen y ora de 500 pessetes al Pa-

Valencia", Lito; "El saltiró de la œrdina", Bou; "Carmen" (tango), Qui-

orientacifi „"

El programa cultural de Catalunya tenia dos punts principals: el de la incorporad ó deis
clässics i el de la creació d'instituts i entitats.
Fora de Barcelona, que edita
en castel1ä. gairebé tant com
la resta d'Espan y a, els altres
editors, salvant algunas excepeions. tenen de ll'ofici una conrepció francament mercantil.
La .. ollició del problema no està
on cercar el mercat d'Am è rica,
-t-fomentar la instrucció

OIRONA
Una sanció Oeste baratos.
L' arrendament del Teatro Principal :: Penale :: La oapella de
itant Nioolau

puente

El criin del curar de
Trafalgar pren una nemi

dels particulars.

i nstructor a favor de la demandada. senyora vídua de Castaayer.
No cal dir que hom ha celebrat aquesta resolució, que
posa en evidència la improcedencia de la demanda i pretensions de la Companyia Nacional
de Telefons.
— El moviment demogràfic
de la nostra cintra duran l'any
1927 ha estat el següent:
Marte. 206: naixements, 162:
m atrimonis, 57.
Com es pot veura:a entre les
def uncions i els naiements hi
ha tina diferencia de 44 en el
Cen s, en perjudici de les nai-

constant

AUTO- ELIOTENNTAT'
Diputad& lea

_

tre, cal' a Catalunya. la culturt;
cha d'organitzar per l'esforo

OLOT
Plet
Robatori
Demograf ja
de llarga malaltia
ha ilion l'industrial Josep Rubia i Canal.
A l'acta del seu sepeli acudí
una veritable gernació.
M'al la seva familia, i particularment el seu fill Josep,
bon amic nostre. la prova mes
sincera del nostre condol.
— Altra vegada s'ha comas
un robatori. Ja no sabem el
numero que li correspon als
multe ocorreguts, en poc temps.
Ara ha estat el comerciant Joan
Pruno- qui ha vist desapareixer
1.200 pessetes del seu domicili
particular, si lié els hadres encara tingueren l'amabilitat de
deixar-li un paquet de plata de
200 posseles i una moneda d'or.
Llevat de la detenció d'un
que roba 5.000 pessetes temps
enrera, tots els altres autors de
robatoris segueixen ignorats.
— Aquell plet que per de-•
manda de la Companyia Nacional .le Telafons sostenia la senyora vídua de Castanyer. sobre
propietat del' san aparen reeaplor, i que el Jutjat municipal talla a favor de la CompaIlYia, do la qual sentencia s a p
ella la interessada, ha estat
definitivament fallat pel jutge

Un sol coman-4M~ *
manejar :-: Una estaidd
a mida gran t-: Pldelhe4
absoluta da le
Ileevet

LECHE CONDENSADA

Ä.

LECHER

" Sírvanse remitirme gratis la obrita
del Da. VIUAL.: "Consejos de un
módleoelas madres Jóvenes"

(Breada artística del *etnia, en
el seu desig de dotar "Eureka"
de nous i constante allicienta,
ha acoaseguit el contracta d'artistes tan famosos i sensaeonals com els que formen :la
troupe de gladiarlors xinesos
"The Chiflases Gladiators". que
amb amb llurs aludes emocionaras assoleixan Imponderables
efectes de tragedia. Les atares
dels gladiadors xinesos han
prodult gran sensata a tot
arreu on s'han presentat, i darrerament a París 4 e Madrid back
conetituit la nota sensaclotald.
'"The Gladiators Chinesca" »e
presentaran dilluns ainentj.
actuaran poca dies, parque an4
teriors contractos els obliguen .
a aort ir d'Espanya mcli indaL

Nombre:
r••

Di rección:

........

........ •••••••••

AQUEST NÚMERO H A
PASSAT PER LA CEN-:
SURA GOVERNATIVe

3,

LB PUBLICITAT

19 de gener de 1028

NOTICIARI
qual

ik PUBLICITAT
rag ua aa 211020RIPCA4
PUL
11.mlmom

isree:onr. mes. . . .

?gesta merma, trimestre. 21IO
•
.
!..r.erwa 1111151.
.
•
raisa.
•
'Iban
.-

135ERVA1OP.I METCOR01.01C DE LA UNIVERSITAT
BARCELONA
Baròmetre a zero i al nivell de la
764.6, 764.9, 766.2 millibars;
a9 . 4, 1019.8, 1021.5 mil-limen:cs.
asaanetr e a l'ombra (ser): 9.9,
Ternirametre a Vol:11>ra
8.1, 11.0, 11.5. Humitat
O:lames de saturació): 76, 72,
Direcció del sera: N., SSE., calVelocitat del vent en metres
segoa: 1, 3, o. Estat del cei:
seré. quasi tapat. quas'
r C de núvols: fracto-ctimulus.
ea:Aulas; alts-cürnalus, tinasNU:01112: 16.5. Mínima: 8.7. Oscil -

7.6. Temperació
r/ mitjana: 12.5. Precipitació aguo.
¿es de les set del dia anterior a
set del dia ele la data en mil-Fe:os de gruix, o sigui Iltres per
Ire quadrat: 0.0. Recorregut del
ert en igual tenlas: 72 quilómeava.
lurvacions particulars: bona.

Mi de Es TiEcitice3 P El It
specífIcs - Farmàcia - Análisis

paf FILM D'ALTA INFLUENCIA MORALITZAD O RA
L producció "Fills del divorci"
rstat considerada per un jura:
ale:ament estrany a la cinemaografia. com la pellica:la de major
i'r,,Oncia social moralitzadora que
'U eiliibit aquests darrers anys.

sARAIGOES CARDUS
Fortarerrissa. 10

Grau,

Comptador, Francesc

Surinyac, Arxiver, Joan López, Vocal Bibliotecari, Josep Orpi i Bor-

ras, Vocals, Josep Fornells, Albert
- Pérez, 14gue1 Vilaginés, Josep
Grau i Enric Morell.
Els fins que persegueix aquesta
Secció són la institutió d'un Códee
de Treball que comprengui, el subsidi en cas de malaltia, maternitat, paro forqds, invalidesa i 'vallesa i Beis per a que l'obre' : tingui
dret als beneficis anyals, sous mínima, cases per a obrer, Borsiss de
Treball i Comités Paritaria del Freball.
Lea reunions tindran lloc tots els
dijous a dos quarts de vuit de la
nit.

Han arribat. els v'apors "Mar;pul", "Generali fe" "Jorge
Anthony", procedents de Gijon,
Cardif i Rotterdam, amb diversos carbons, per a la casa
i Aznar, S. A. Laielana,
—
Lis Defensa d'Industrials i Comerciants de Sant Martí de Provençals
(Mallorca. 614 1 . posa a coneixement
deis comerciants i industrials de la
barriada. afectats pel Llibre de Vendes, que durant el dira 22, de deu a
dssIze del mati, i els 23. 24. 25, 26 i
27, de nou a deu de la vetlla, d'aquest
mes, hi haurà una comissió disposada
a facilitar-los totes lea dades necessärics .per a complimentar la disposició referent a la prcsenetció de
relució jurada de les vendes ca 1927.

Albuminúri es
AIGUA DE RODAILLAURA

Durant la darrera setmana la Caixa
de re:15i011i per a la Vellesa i d'Estalvis, ha cobrat per imposicions d'estalvi 6.621.380 ,,pessetes i Ita pagas per
reintegres destalvi 5.362.643 pessetes,
resultan': una diferència d'1.258437
pessetes a favor de les imposicions.
En la mateixa setmana s'obriren 1.428
llibretes noves.

Secció d'Estudis Politics i So:zis de FAteneu Encitiopédic Polar ha quedat constituida de la
egüent manera:
President. Pece Gorga Artigues.
Sots-president. Josep Borrell. Seretar. Miguel Sender. Enric Varé i Adrià ralanye, Tresorer

CONCURS

DE

DIALEGS DE

SALO. ORGANITZATS PER LA
REVISTA "ESPLAI".—Veredicte:
Tenint en rimmte que Partirle "A"
del cartel] diu: "Pel que fa 'ab premis i al metällic, no es podra declarar desert cl Contara mentre h: hagt

La dona bou aselelide Pele vlatiere 1 de lEibller en u g a >ama 8991111-1
ra cap a &argalia.
Vegeta de sures en el tren.
Al detingut II fou trabada
En arribar el comboi• a Lleida va-

reo fuer bespitalitzets loare i fiU.

obres que reuneixin lee condiciona
impsades pel reglament", el Jurat ha
triat les tres que segons el sea criteri
reuneixen mes qualitats per a poder,
arnb Ileugeres modificacions, ésser re-

tres

presentades.
Els tres premis corresponen a le;
composicions següents: "Ell en té la
Pulra", "Tempcsta de tardor" i "Engolit".

Els premis extraordinaris i les mencions no s'adjudiquen.

Central de Especiiices PELA

Medloaments de tot are«

A l'Hospital Clink ha mort la nena
cl'onze anys, Remei Nicolas, a conseqüencia de les ferides que va rebre en
un atropell d'automòbil el 24 de novcinbre.

UN OIDS QUE ES CREU RABIOS
VA MOSSEGAR DOS INFANTS.Ahir al matí foren auxiliats al dispensari de Can Tunis la nena de deu anys
Rosa Ferrer i Martínez i el nen Lluís
Demeses Martínez, de nou anys, els
cuela presentaven div'erses ferides als
dita de la mä dreta, qualificades de
pronästic reservat.
Les ferides foren produïdes per
mossegada d'un gos que hont tem que

sigui rabiós.

a

1,1orens
Cat w
p ortamonedas I carteros

Fhbrica: Valänsia, número 213.
UNA DONA ES PRODUEIX CREMADES GREUS. — Al dispensari
de la Barcelonetat fou auxiliada la
dona Francisca Suriguera Serrano, vídua, de 6o anys, que presentava cremades de pronòstic greu.
Segons va declarar, se les va produir per haver-se inflamat ultra cassola amb trementina que tenia al ioc.

HOTEL TAYLOR. Paris. 4 rus

prop deis Boulevere
Preus media

Taylor,

UN HOME ES TIRA DEL TERRAT. — Ahir al wad va posar fi a
la seva vida Joan Santandreu i Pesques de 53 anys, casat, 1 que vivia al
quart pis de la casa número 20 del
dirrer d'Assaonadors. Per a portar
terme el seu propòsit es llanci des
del terrat de casa seva.
Segons sembla, patia una malaltia
crònica. El jutge de guärelt ordenà
l'aixecament del cadäver i el seu trasIlat al Dipòsit judicial.

Pastilles Laxants

Prats

Horn rebut el primer número
de "Medicina Latina", revista
médica amb redacció a Madrid
i a Barcelona, que compta amb
una collaboració integrada per
les primeres figures de la Medicina espanyola i estrangera.
En el primer número figuren

articles dels doctore 'Marañón,
Pascual, Salvat Navarro i Bonilla.

"Central de Fspecilices PELITO"
Oli de fetge de beoalitt legitim
DETENCIO
Ahir a l'arribada del tren de
França fou detingut Pere Rodríguez Izquierdo, de 22 anys.
natural de Shller, el qual no
portava documentació de cap
mena.
Derlark que havia estat expulsat de França lambe per
indocumentat. Digué que feia
quatre mesos que havia martat

una pistola 1 29 ()Apunte& -del
calibre 6'35 i un ganivet de
grane dimensions. Fou posat a
disposició del Jutjat.'

JOIES VERITABLE 00A810
N'Ilota«
Miles en or I platt
41, 'Tallare, 41.,
Preu tia

ROBATORIS

Antònia Rodríguez, que viu
al carrer de la Cadena, denunciä ahir al Jutjat en uns moments en qua puja al terral de,
casa seva, deixant solament en
el pis una seva fila, anomenada Pilar, tot desconegut enträ
en el pis i regirá un armari del
qual ti:emportä robes i Mes per
valor de 600 pessetes.
— Ahir els 'ladres entraren
a la Torre de Carme Vila, situada al carrer d'Acàcia, i robaren mil cinc centes pessetes
en metällic.

flOSOLLE S

croguizzinzaete.._

pédie dirigit p e r famittatiu.
Rambla de Catalunya.
Forran, 8
Rambla del Mig, 87.
EL ROTART CLUB
Amb gran concurrencia de
soois, rotarians visitante i invitela, ha celebrat la seva reuió setmanal al Rotary Club de
Barcelona.
Entre els rotarians forastero
hi 'savia En Gabriel d'Artiach,
president del Rotary Club de
Mr. Harry Persona,. del
de Southampton; senyor Antoni Litourmant, de Gijón, i els
Eenyors Mis Toa de la xarxa

del club de Madrd.
Es don ä cornete de la prbxlma i importantissima contaren-

E. FUREST, P. de Gràcia 42 ¡11,
cedeix grans rebaixes i ocasions
fina al 31 de gener.
DONA QUE DONA LLUM EN
EL TREN DE BILBAO. — Gregaária•Vicente Pérez, que viatjava en
el tren que procedia de Bilbao, en ésser entre les estacions de Tamhrit i
Almacelles, va donar a Ilum un nen.

•

Vereerele- eg, .7,177.

41

EL
eb

SENYOR

i

Francesc Carreras Puig
Vidu de Carrn.e - Mas i Badia

fillment di ruerIt -

HnnI de) ces

D'una banda, els llibres aliment de ¡'espine i instru. leetuals; de l'altra, la OVOmenta de les profesabas intel
MALT IMA alt ment de! cas i agent del benestar
Els pares previssors sabran =phr aquestes dues imperioses necessitats de ladolescentia, densas als seus 61Is

en apoques d'intens treball escolar la saborosa i fortificant

morí ahir a l'edat de 82 anys, després de rebuts els Santa Sagraments
i la Benedicció A.postialica
(A.

C. S.)

Els seus fills Mossèn Lluís i Madron a, gendre Joaquim Oliveras Comas, cuneada, nebots, cosins i parents tots, fan saber a llurs amistats i coneixences la
sera mort i els demanen la . caritat d'en comanar a Déu l'ànima del difunt estimat
i assistir es l'enterrament, que seria avui, dijous, a les quatre.
Sabadell, 19 gener 1928s
Casa mortuòria : Mea Pi i Margall, 23.

en st tes ets
Aguces producte concentras,dereuneix
la Ilet, deis ous frescos.
cipis essencialment nutr;tius
Amb oVomALTINA, es prepara insde la malta i ellacacao.
tataaniamen t mes deliciosa de les begudes alimetulcies;
rúnica que pot aportar a l'urganisme jovenil els dementa
que li són necessaris per a el seo sostenanent i desenrotIlament.
I Dr0(1101142.
Usases de *501500 grane ea FaffUCle i
?remase
Dr. a.Weader, S. A.

ls

Els funerals per l'etern descans de la seva anima se celebraran el vinent dilluns, dia 23, a l'esgldsia parroquial de Sant Feliu; a dos quarts de deu, cines misses resades, durant les quals
es cantaran Matines; a les deu Ofici funeral i seguidament la missa de perdó.

laimaamsa~a~asomaaama-a............araraata

.W.M.elmann,«Ple

Berna (Sitiase)

eCada gota
d 'OVO 'ULTIMA
és alimente

AROMen.

•

renovació de litoeneies
rials i els de predleació. Conatituiren el tribunal els eanonget

'tia que Une Uno a Londres
drei entre una repreeentaeld
del Rotary l'una atea de la Lil-

doctora Faura i Auguet
a de nacions, per tractar la
manera de portar a cap lea fl- professors del dit centre dooeitt
nalltats de collaboració atar- doctore bionegal, Penya,
Reman, Masdexexart 1 Soth: •
nacional del Rotary.
El senyor Vidal i Guardiola
NOMENAMENT
pronuncia unes paraules sobre
Per II. O. de 10 de desembre
la influOcia que pot exercir l'es- darrer ha estat nomenat capeperit rotar en la intervenció llä de l'Hospital Clinie de la Pade l'opinió pública, en els de- cuitat de Medicina el reverend
bats econbmico-ftnanciers 1 en Tomàs Maimó 1 Castells, pme:
la formació d'un ambient de
LLIGA ESPIRITUAL .DE Llt4'
cordialitat al voltant de la poMARE DE [MY
lítica econhmIca.
MONTSERRAT
Es referelx a recents debate
El vinent die sa de febrer, coincidiet
en els guate ha mancat aquest
l'aniversari de la mort del docior
element, malmetent gairebé per amb
Torres i Bages, la Lliga projectaanta
complet reflettela de la discus- visita
collectiva a Vich, on podran tealó.
ser contempladas les pintares manda
l'atortoló
sobr
la
neCrida
ea el seu primer projecte
cessitat d'una actuació cons- propulsades
gran Bisbe.
tant de l'opinió pública per tal pelTots
els dijous, a tres quarts de vuit
d'evitar que es desviin les mi- del vespre,
s'assajaran els canta litúrllore intencions del poder exe- gica d'aquesta
festa, i interessa mar
cutiu. :Vial esta Succein, per tots els que vulguin
assistir-hi faci t
exemple, amb les reformes par- acte de presència als assaigs que Wats
cials de la tributad() directe, ntmcien.
ja que per una banda en nomDiumenge, dia 2 2, a les OnZe
brosos preänabuls de relate de- matí, a l'estatge axial, se celebrará Cid
-la
crete es declara que la càrre- Junta general ordinaria, con-espconIl.
ga suportada per la indústria i al present exercici.
e comen es relativament excessiva i, per altra part, les
¿Quin és el erina que s'euro
reformes que es van implantant representen una agravació pares cometen i certes socieAixò
succeitats
encobreixen?
de la dita cärrega.
Jä amb la reforma recent de la Y e tea FILLS DEL DIYORCI
tarifa segona d'utilitats i amb
la nova forma d'aplicar la tarifa primera als jornals sobre EL MOVIMENT 111ARITIN
la base d'un MilliMUM que deisa fora de la tributació a la
mejoría d'obrers espan)tols graVAIXELLS ENTRATS
vant quasi exclusivarnent als
Vapor Halle "Bellanottlir-.
obrero de la nostra indústria i
amb carrega general, de 'rriee.nIs obrera especialitza ts d'al- te.
gunes grane capitals.
Vapor espanyol "Orbe", antb
El sistema d'un mfnimum unicarbó,
\ ap o dr etsCpaarndyifofi.
forme per a tot el pais resulta
"Cabo Cerveinjust tkbat en compte la diferencia del valor adquisitiu de ra", amb càrrega general i dos
la peseeta. En altres pelaos, passatgers, de Villagarcia.
Vapor espanyol "Monte -Tas'establia per sota un- lira« uni- ro",
amb càrrega general i 441
forme relativament alt, la facultat de gravar rendes tate- passatgers, de Mahó.
Vapor espanyol "Mallorea",
nora, per?) en proflt de les respectivas corporacions locals i amb càrrega general i 82 pusaatgers, de Palma.
• -- no en profit de la Hisenda naVapor eapanyol "Fernando L.
cional.
El senyor Vidal i Guardiola de Ybarra", amb carbó, de .C11ion.
alludeix després a la presencia
'Vapor italià ".apollo", arrib
al Rotary Club del senyor Batel Vehils, fundador de l'Insti- fusta, do Civitavechia.
Vapor alemany "Reimbart
tut d'Economia Americana, centre destinat aeonvertir en obra 51. Rruss", amb càrrega gedeiz
aA
pràctica tanta labor de tras- ral, d'Hamburg.
VAIXELLS DESPATXATga,
seologia estere com s'ha prodigat en els darrers anys. El
Vapor suec "Liana", en llast,
problema econòmic de l'hispa- cap a Casablanca.
Vapor espanyol "Monte Tonoamericanis mo es relaciona intimament amb tota la política ro", amb cärrega general, cap
económic a i comercial d'EspaM'aaho6r. espanyol "Betis".
nya. També caldrà tractar en a Vapor
la reunió que projecta el Ro- cärrega general, cap a 'Valenla
colcia.
tary Club, perquè, amb
laboració dels representante de
Vapor espanyol "Sagunto:',„4
totes les profesabas, es discu- amb cärrega general, cap
teixin en un ambieut d'objecti- Cartagena.
vitat i cordialitat tots ele asVapor espanyol "Mariano
pactes do la nostra politica Cano", amb cärrega general, cap
a Bilbao.
económica.
El senyor Vehils es limita, en
Vapor espanyol "Poeta Arovista de l'avançat Ile l'hora, a las", amb càrrega general, cae
saludar el Rotary Club, tonel- a Les Palmes,
lant-se de l'ambient que ha obEXAMEN6
eervat en el club i olerla asAh ir arribaren en aquesta
istir a l'altra reunió, en la
qual pugui esposar amb detall ciutat els scnyors que romper-l'obra de l'Institut d'Economia sien el tribunal per als exämerts*
Americana, solSre la qual aven- de capitana i pilote de la mart'
na marcant.
ea breus paraules.
Tenen sollicitat examen nou
aspirante a capità i cinquanta
pilo t .
La data en que se celebraran
LA VIDA RELIGIOSA
eis dits exerclois s'anunciare
aviat.
Avui, dijous, te de gener. — FestiMalle
vitat de Sant Canut, fill dele Reis de
hiedo ee Peductes Ceämiet
Dinamarca, perseguit en rog6. Culte:
el del dia. Ornaments litúrgica per a
Bajeles deVelAncial are:
vermell.
märtir: color
elude tcvatztaccio
Quaranta hores. — Església de Sant
Sever, de lea vuit del mati a les sis
de la tarda.

GUIIULA

XI
Els afers de Rostov no s'havien pas regularitzat en els dos amo
que baria passat en campanya.
Amb tot i que Nicolau lIoatov, ferra en el seu propòsit, eontinuis servint modestament en un regiment Modus amb 'non poc
diner relativament, la vida a Otradnoie era tal, i sobretot Mitenha
administrava tan b(% que ele (lentea augmentaven cada any. L'única
font de recursos que s'oferia al vell conste era el servei, i vingué a
Petereburg a solicitar un 'loe i al mateix temps, com deia ell, per
a divertir les filles una vegada més encara. Al cap de. poc temas de
l'arribada deis Rostov a Petersburg, Berg deseank la mit de Vera i
la hi fou concedida.
Per bé que a Moscou els Rostov pertanyien a l'alta soeietat, sense

saber-ho ella mateixos, ni sense pensar a quin estement eorrespoBien, a Petersburg el seu saló era una barreja cense cap caràcter.
Allí eren 1.111s provinciana, amb els quaLs no condeseendien ni les
aaareixes persones que el vell comte estatjava a casa d'ell acuse
preguntar-los tan se i s a quina societat pertanyie.n.
Els Rost 0v a Petersburg eren hospitalaris com a Moseou, i a
la me ya tarda es reunien les persones ms diverses: veiirts del camp,
vells propietaria serme fortuna amb les seves filies, la senyoreta
d'honor Peronskaia, Pere Betailthov i el fill del cap de correus
del distrie.te, que feia el servei a Petersburg. Entre eis homes,
Boris, Pere, que el emite baria trobat pel carrer i l'havia emmenat
a casa tova, i Berg. que es passava eh dies seneers a casa ele Rostov
mostrava per Vera les atencions que nomas pot mostrar un
Pretendent. de seguida es feren familiars a . tota la eruta.

1 PAU

209

ment la pobresa doctrinal de les ciéneies socia% en comparanea amb
la nostra doctrina santa, que ho abraça tot. Les ciències hamanes
ho divideixen tot per comprendre ; ho maten tot per estudiar-ho.
En la ciencia santa de l'orde tot es unificat, tots la comprenen en
la seva totalitat i en la vida. La trinitat: tres començaments de les
coses—el sofre, el mercuri i la sal. El sofre té la qualitat de l'oli
i del fos; unit a la sal excita i desvetlla el desig, pel qual el mercuri
Patrau i el reté; teta junte produeixen diversos coseos. El mereuri
es Pessencia liquida i gasosa de l'esperit."
"3 de desembre.
"M'he despertat tard. He llegit la Biblia, però esteva insensible. Després he sortit i m'he passejat per la sala. Volia meditar,
però en compres d'això la meva imaginad(' ein representava un
esdeveniment de quatre anys endarrera. Dolokhov, en una entrevista a Moscou poc temps després del desafiament va dir-me: "Sumiso
que ara estareu completament tranquil, malgrat que la vostra
muller sigui absent". Aleshores no vaig respondre res. .Ara recordo
teta els detalle d'aquesta entrevista, i en el men interior li deis
• les paraules mes agressives, lea eespostes mes agres. M'be asserenat
i he abandonat aquest pensament, quan m'he vist tot irritat; pese',
ene.ara no m'he penedit prou. Després ha vingut Boris Drubetakei,
i s'ha posat a contar diverses aventures, i jo, eixt que l'he viat, m'he
sentit contrariat de la seva visita i només li he dit frases dures. Ell
Ita replicat. Jo m'he exasperat i li he etsivat un munt de coses
desagradables i fina grosseres. Ell ha salat, i jo m'he asaerenat
quan ja era tard.
"Den meu, jo no puc entendre'rall, a Gama del meta amor
propi; em 'Una per damunt d'ell i es per afee que em torno molt
pitjor; perquè ell Ñt indulgent amb les nieves grosserles i jo, al
contrari, el desprecio. Senyor, permeteu-me que davant d'ell renalti la me y a oovardia, i que pudni eser.li dril a ell tarnbA. En havent
dinat ne'he adormit, 1 mentre dormía, he sentit una ven que em
dele ben alar a l'orella esquerra: as el ten dia.
"He eonsiat que caminara en la foscor, 1 tot d'una m'he vist
Veten de gomas. Però avancen tense por. De «lb% un goa petit
M'agafa pel ten de la cama esquerra, m'hi eleva lee dents, i no
debes tener la prem. Provo d'ese-aterir-1o. Abef que me n'he poent
~fu, m 5 ieha abraonat n altre de Tan Broa. L'aleto 1 stna nada

DEL BISBAT
LA VISITA PASTORAL
Demà , divendres , el senyor bisbe practicarä la Santa
Pastoral Visita a la parròquia
de Sant Andreu de Palomar, visitant Pesglesia, reverenda elerecia, religioses de la Sagrada
Familia, Casa Mil, Patronat de
la Soledat, Escoles Bargufló,
Germanas Dominiques 1 Pares
de la Sagrada Familia. A la tarda administrare. el Sagrament
de la Confirmació i després visitará resglesia de Santa Bagatela i el Casal Catòlic.
EXAMENS PER A RENOVACIO
DE LLICENCIA, EN EL
SEMINARI
AMI' se celebraren al Seminari Coneillar, els exàmens de

I ULTIMES CREACIONS DE
LA MODA EN CARTERES
I 8088E8, eta
presa lindtate Fabricarle prenda
°ASA 08112
88, Passeig de arbola, 81
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TRINMALS

FINAL DE LA VISTA DEL

egocEs PEL PARIZICIDI DE
BADALONA

itI , pitblic va acudir ahir a l'AudiEncia e IlliA gran nombre encara que el
primer dia, l'extrem que de.. de primeras hores del mati JL hi havia cua
enivont la porta principal.
iùltfe d $ concurrents predcminaven
les dones, i e pot dir que la majada
tren Veins de Badalona, on aquest proces ha causal gran sensaciü.
Va començar la SCSSió d'ahir amb
la .continuació de 12 prova testifical.
Els testimonis que deposaren foren els

aegüents:
Isidre Giró.—Es va limitar a dir que
el processat era una bona persona.
Joan Moy.—Va dir que acudí en auxili de Maria Castell s en ésser ferida, i que aquest Ii manifeste com havia ocorregut el ict. Al mateix temps
clon també aquest testimoni bons in-

formes del processat.
Caries Planes.—M ami iesU que a
Badalona tothom compadia el processaz i que aquest era un bon no..
Francesc Escales—Es el l'unge que
va assistir als primera moments a la
víctima. Declarä que va sentir a dir
a ITIOICS vents que el processat tenia
raO. Referint-se a la ferida que presentava Maria Castells, (ligué que
aquesta havia d'ha‘er estat jeta amb
ancha -force.
Es renunciaren a altres testimcnis.
Juli Elisen.—Manifestä que no tenla
is;„ relació amb el processat, pera podía assegurar que era una bona peraona. Digue que la uit abans a la del
crint Va presentar-se a casa :era :ere
Ortiz, amb el cap envera', manlicstant
que volia separar-se de a seva esposa.
Acornpauyat d'un altre testimoni varen

anar, junt amb el processat, a casa
seva, on la Maria iusolentä i pega al
processat. Assegurà que el processat
estava atemoritzat de la seva dona.
-Pere Camps.—Es capatae de les
obres de 1'.*juntament de Badalona i
conarmi Cl manifestat pel testimoni
anterior, aicgint que mentre Pere

contara que la seva esposa ii robava
ras diners, arribe la Maria Castells,
donant - li un cop de puny al nas, tent-

lo sagnar en abundancia. Creu

aquest
testimoni que Maria era capae
matar el seu marit.
Jacint Vales.—Inspector de policía
de Badalona. Explica aquest testimoni
la seva intervenció en els assumptes
matrimonials, per haver-se presentat
tI processat, el dia abans del procés,

ami, un diagnòstic d'una tenida causada per la interiecta. Digué que el Pere
Ortiz no volia sortir del calabíts de la
policia per por a ¿usen novamcnt
agredit per Ia seva esposa.
Josep Rodriguez.—Agent de vigilancia, el qual presente un reconeixement a
la casa on ocorrgue el cris.. Digué
que va trotar dos ganivets, un al
taulell i un altre darrera d'aquest els
.quals reconeix entre els quatre que se
Ii exhibeixen, si be no put precisar
puins són els que havia al taulell.
Angel Cuesta..—Es practicant del
dispensad de Badalona i digné que
va curar a Pere Ortiz de les ferides
que li causi la seva esposa el ja abans
dei crim, de les ferides del qual va
separar unes particales de porcelana..
Tambe va assisti a la interfecta i
Va sentir dir a Pere, el mateix dia del
crim, que s'havia vist obligat a verificar el crirn per la por insuperable
que tenia a qué la seva esposa el mates.
Juli Giménez.—Conserge de la prese, de Badalona, manifesta que el processat, contestant a preguntes seves,
digai que si c/I no hagués mort a la
Maria Castells, aquesta 'llagues mort
a ell.
Celestí Val.—Cap dels bombers de
Badalona. Dona bones referencies del
procesase, afegint que a aquella pohlació tulipas desitja veure lliure el processat

Josep Pruna.—Es amo d'un cornere
Ost el processat va estar com a dependent i que ve marear de casa seva
per a minorar.
Va afegir que no tenia res que dir
i que si sortia de la presó no tia- dria cap inconvenient en tornar -tel a
posar - a casa.
Els restants testimonis varen ésser
renunciats.
PROVA DOCUMENTAL
Preguntat pel pecsidenz si hacia alguna petició referent a ja prova documeutal, el fiscal i l'acusació particular s'interessen es llegeixin les docta r a cions de la interfecta, com alai es
fa, de les quals resulta que el marit

tenia mal' carácter, li pegava i inolentava i l'acuava de prendre - li diners
del caixó del taulell, sense pensar que
vivia junt amb ells la seva cunyada, i
també es podia sospitar d'aquesta. Digné que menee es trobava sentada a
la cuina el seu marit, por darrera,
clava un ganivet al costat, no fent memòria de res mes. L'altra declaració
f5 una ratificació en totes les seves
parts de la llegida anteriorment.
instancia de la defensa, es llegi la de-

claració de Joan Castells, e qua tenia intenció de comprar la tenda del
processat fet que ocorregué dos. dies
abaas del sumís.
-. MODIFICACIO DE
CONCLUSIONS

El fiscal elevã g definitives hura
eowlusions u sigui la de demanar la
pese 4e cadena perpetua per al procasar.
L'acusació mantingué la seva de demanar la pena de mort, per bé que va
retirar ragravant ealevasia. La de-

un die de cadena temporal, o bé, a la
de vuit any, i un dia de presó ntejon,
uptctivarnent.

SUSPENSIO DE LA VISTA
El president suspengué el judici
per uns rnoments per a donar tempa
a les parts perquè formulessin
peticions per escrit.

INFORME DEL FISCAL
Represa la sessió,, el senyor president
va concedir la parada al seuyor Car-

el qual va començar tributant
un elogi a la Sala, per l'acord pres de
ballo,

trametre al Jutjat unes manifestacions
fetes per una testimoni.
Exposà la repulsió del ¿dicte d'auto que causa en totes les consciencies
hunrades, assenyalant, al mateix temps,
la simpatia que brulla de la persona
del processat.
Va cornbatre el criteri de molts hornea que es constitueixen en tribunal
domèstic, imposant les úniques penes
de cops o mort.
Va analitzar la vida del processat,
lamentant-se que dos sera, units pel
mutu amor, l'auxih entre ells mateixos,
en una hora fatal 1 vituperable, claves
l'instrument tràgic al cos de la seva

esposa. El processat es va constituir
en tribunal únic de la seva llar i de la
seva esposa, i no trobà altra saludé)
que o donar-li una bufetada o matarla, i això darrer fou el que aplica i
executà, per a la seva desgracia precisament, no per a la seva tranquiHitat
de consciencia. Aquests fets — va continuar el senyor Carballo —, demostrant la seva erudicció, sEn reminiscències musulmanes, ja que a part dels
molts beneficis que aquesta invasió ens
reporta. ens deixà, e ncanvi, COS/021/3
que influeixèn en els caracters de cecees persones.
Hi ha que fer constar que l'home
veu generalment en la dona la scva
bellesa, tot el qual exteriorment demostra, i d'aquesta, manera és rebabada i disminuida en la seva pròpia cosa
/a condició essencial de dona. Però
anem ja a passar cl jet. Tots estera
conformes que el fet és cert. Els metges ens diuen lare la dona del processat ha more, i la causa de la mort ha
estat l'agressió criminal i reprobable
del processat S'Ola varia aquesta unitat de criteri en detalls. No está ben
aclarida ragravant de prEmeditació, i
aquest paper que compareix unit al
rodio no es pot afirmar si fou escrit
abans o després del crim. Els perits
calígrafa diuen que fou abans; un perit metge diu el mateix, però al seu
judici no esta degudament comprovat
No existeix tampoc una rnaduresa de
pensament, necessària per a la premeditació, i perque aquesta es converteixi en agravant palpable No existeix
tampoc una persistencia en fer el fet,
ja que sois fou donada una sola ganivetada, per un mitja idoni, segons
sembla, tenint altres mitjans, de linee
premeditat d'haver-hi persiStencia en
cometre el fet, per a assegurar-se id l
resultat de l'acte que anava a fer.
No existeix legitima defensa ni
menys por insuperable, ja que tots dos
vivien en plena "guerra civil" des de

feia alguns mesas. No hi hagué provocad óper pare de la víctima, i sí
la hague per part del desgraciat que
seu a la banqueta, amb les seves imprecacions i queixes per la manca del
diner que deia estava mancat.
Va dir que el processat, no content
amb quedar-se amb tot el cor de la que
hada es*t la seva promesa, de rafecte de la que fou la seva esposa, i
de portar-la a l'altre tizón, encara la
insolenta en aquest acte. Comenta l'actitud de la víctima, que deixà l'amor
del seu pare per l'amor del seu pro,
mes, del seu marit i després del seu
"matador".
Posada a escollir entre el seu pare
el seu promes„ es decideix per
aquest, i ben malament li paga, per
cert; si sobrevisqués segurament s'arrenentiria de la determinació presa.
Va acabar el senyor Carballo ¿emanaste de la Sala es condeznni el processat a la pena de cadena perpetua.

buitäTicitiimorm DEL oaf/AViit DIE LA EINVORA QUE
NOM SOPO« EMMETZINA -DA

PEN LA SENA PILLA
Ahir al metí es va constituir
el jutjat del districte de l'Auchéricia al cementiri de l'Est
per tal de desenterrar el cadaver de Dolors Figuerola, maro
de la Sofia Breistbarg, que es
troba presa 1 processada com
a presumpta autora de la mort
per emmetzinament de la seva
mere.
Els metges forenses van procedir a tallar les mans, peus,

cabells I quatre vertebres del
cadàver, posant-los en un flascó per a enviar-los al laboratori perquè hom analitzi si contenen o no arsènic.
ASSENYALAMENTS PER
A AVUI
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera. — Incident:

Carrill Ferreter contra Lluïsa
Trilla.
Pobresa: M. Viladrich contra

D. Ileraandez.
Sala segona. —Major quan-

Josep Sales contra Antonia
Arenia.
Interdiete. — Antonia Artes

tia:

contra Antonia James.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció primera. — Un oral
per lesions contra Antoni Argument, i un altre per furt

contra Pera Basas.

Secció segona. — Acabament
del judici per parricidi.
Secció tercera. — Un oral per
furt contra Ma,nuet Armente-

res i un altre per

estafa contra Joan Vila.
Secci6 quarta. — Acabament,
de la vista començada avui.

ELS ESPORTS
FUTBOL
CAMPIONAT DE CATALUNYA
La darrera jornada del Campionat
de Catalunya de Futbol, que será la
del diumenge que ve, contindre diversos partits ben interessants, encara
que cap d'ella pugui ésser qualificat
de máxima competici
ó. Tots els encontres revestiran, pero, extraordinaria importancia, per ¿asen els decisitia per a la classificació fins ara indecisa de tots els equipa que prenen
pare en el torneig, i especialment dels
que van a la capdavantera en cadascun
dels dos grups.
L'actuzil anivellament de puntuació
en qué es traben els clubs Espanyol,
Barcelona i Europa, i que de subsistir
seria resalta pel "goal average", pot
encara desfer-se en aquesta darrera
jornada, puix si, algun dels tres clubs
aconseguia un einpat tan sols, quedava definitivament eliminat dels dos
primera llocs de la classificació.
I encara que els ementats clubs hagin salvat majors obstacles en el
transcurs del Campionat, en una imita

de la importancia que representa
aquest torneig, en la qual no hi ha
enemic petit, no fóra res d'estrany
que algun dels tres leaders sofría encara algun entrebanc seriós en algun
d'aquests partits, que seran els següents:

Sabadell-Europa, al camp del Centre d'Esports.
Espanyol-Sans, al camp del C. D.
Espanyol.

Gracia-Barcelona, al camp del primer.
Badalona-Terrassa, al camp del
F. C. Badalona.
El Grup B, ens depara per a ditamenge un match d'extraordinària importencia, com Es el partit JúpiterMartinezic, que tindrà lloc al camp
del C. D. Júpiter, que és el partit decisiu per al Campionat d'aquest grup,

Dimezres, 18 de gener do 1

PUBLICITAT

puix que ja des d'ara podem afirmar
que quedaré campió del Grup B, l'equip que guanyi el partit indicar, perque els dos clubs van a la capdavantera de la classificació, tan sols amb
la distencia mínima d'un punt. Si el
Martinenc no aconseguia mes que un
empat en aquest partit, quedaria tambe classificat campió.
En el local social del C. D. Júpiter, a partir d'avui dijous, es vendran
entrades i localitats per a aquest im-

La Construcció del Port Franc
de Barcelona
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portant encontre.
Els altres partits del Grup B, són
els segiients:
Atlètic-Sant Andreu, al camp de
l'Atlètic F. C., de Sabadell.
Iluro-Gimnästic, al camp de ¡'huno'

en circulació

NOus valors

S. C., de Mataró.
Lleida-Manresa, al camp del F. C.
Lleida.
Tots els partits començaran a les

tres de la tarda.

DONNET
HP
EL M ES ECONOMIC
Consum, 8 Its. per 110 km.
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Impost anual, 189 pessetes.

96 - Pasee; do Orkcla - 56
TENNIS
LA COPA DAVIS
Ens assabentem que el Comité
organitzador de la propvinent competició per a la Copa Davis, que
resideix a París, ha assenyalat ja
en principi les dates dels matchs
que hauran de disputar les nacions
participants i inscriptos en la zona
europea.
La primera volta ha d'acabar-se
tot el més tard el 8 de maig, la segarla el 20 i la tercera el 13 de
juny, per a poder acabar les semifinals abans del 24 del mateix mes.
La partida final de la zona es jugará el re' de juliol.
Els encontres entre els vencedors
de les duce rones es disputaran
ds die 20, 21 i 22 del mateix mes.
Els matchs de la "Challenge
round" es jugaran el 27, 28 i 29
de juliol.

Molt aviat es procedirà pel Consorci del Port Franc a l'alienació a Borsa dels
nous titols denominats "Obligacions Municipals del Port Franc" al 6 %, que constitueixen l'aportació anual de 3.000.000 de pessetes amb qué contribueix
tíssim Ajuntament a la construcció del Port Franc, en virtut del Pressupost gxtraordinari aprovat en la sessió plenària que celebre el Consistori en 5 d'agost de 1927.

L'import d'aquests valors ha d'esm erear-se únicament i exclusivament en da
compra de terrenys i realització d'obres, i com que en el llenguaDge bUrsittil és molt
possible que aquells es coneguin as-ab el nom de "Port Franc", per a distingir-los
d'altres emissions municipals és convenient que el públic sàpiga que el Consorci del
Port Franc no ha emes ni té el propòsit d'emetre cap emprèstit.

Es tracta, per tant, d'un Deute Muni cipal que, com tots els del nostre Aittntad'indiscutible seguretat, però . en aquest cas
particular existeix, a més, la garantia que en terrenys i obres ofereix a l'exceHentissim Ajuntament el Port Franc, garantia que almenys quadruplica el valor de l'ement, està perfectament garantit i és

Missió.
Aquestes circumstàncies faran que els dits titols siguin molt sol-licitats, especialment pel petit estalvi, que, com és natural, aspira a al major interès s'uneixi la
seguretat absoluta del capital.
•
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ESPORTS D'HIVERN

Llegiu La Publicitat propagueu - la

-a PLEC D'HIVERN DELS
ESQUIADORS DE GRACIA
Avui, dijous, a les deu de la nit, tindre lloc a l'estatge del C. E. Rafel
corredora inscrits per a la cursa des principal, el 'sorteig de sortida dels
corredors inscirts per la cursa desquia que, organitzada per l'Aplec d'hlveril dels esquiadora de Grecia, es
verificará. el vinent diumenge, dia 22,

REDACCIO I ADMINISTRACIO:

VIA

a les pistes de La Molina. Deu mi.
nuts abans del sorteig es tancara la
inscripció, podent-la efectuar els qui
no ho haguessin fet, en l'abans esmentat centre.

Tel!.

238 S. P.

se subscriu
li
haurà
d ésser
al sefinanari infantil JORDI, que

En

EXCURSIONISME

EXCURSIONISTA
BARCELONES

CENTRE

trames a (1)

Avui, dijous, a dos quarts d'onze
de la vetlla tindra Roe al Centre Excursionista Barcelonés, Nou de la
Rambla, 22, principal, una conferencia illustrada amb projeccions a einrec de l'associat En Frederic Flos, i
sota aquest tema: "Visions

número
carrer
i Ii hauran d'ésser presentats els rebuts al
núm.—pis—portacarrer

p isa, Roma, Nàpols, Florencia i una
Aquest senyor descriura Gènova,

ascensió al Vesubi. Podran assistir-hi
tots els amants de la fotografia que
prèviament s'hagin proporcionat invitacions, que seran facilitades a la secretaria de l'entitat

2.'

LAIETANA, 48,

-

AQUEST NÚMERO HA
PASSAT PER i_A CENSURA GOVERNATIVA

_ de 192—

de(SIgnattlri)

SETMANAIRI IN/ANTIL

(1) Nom de la eintat o poble.
Preus de subscrlpole anual: Barcelona, 7,50 ',tes. Foro,

INFORMES DE L'ACUSADOR
PRIVAT I DE LA SEVA
DEFENSA
L'acusador privat, En Francesc de
P. Condemines, ¿ciprés de saludar el
tribunal enlair i la memòria de Maria
Castells, prostestant dels conceptes que
el processat i la defensa havien llançat
ofensius a llar honor. Assenyale, les
declaracions d'alguna testimonia, treient la conseqü; ncia que Pere Ortiz
era un borne busca-raons, que pretenia
dominar la seva muller a copa.
Analitzat el fet ¿ 'antes digué que
el processat premedita el que havia
de fer, provant-ho l'arrua homicida i
el text del paper que deixe escrit
abans de realitzar la trag; dia.
Després d'estudiar diversos aspectes
de la prova testifical aportada per la
defensa feu constar que per les c i r
cumstàncies que concurriren en el crim
no té mes remei que sostenir les seves
conclusions i ¿emanar al tribunal que

condemni al processat a la pena sollicitada en llurs conclusions, encara que
celebraria que la sala trobes les circumstàncies per a evitar que s'apliques
una pena de more.
El lletrat defensor, senyor Bravo
Villasante, comenee el setz informe
dient que esperava . del tribunal una
sentencia justa que ser e favorable al

processat, ja que és un borne honrar
i desgraciat, que ha caigut en el ohdig
que condemna amb penes molt severes

aitals delictes.
Analitza la prova practicada minuciosament. deduint que el processat
obrà en legitima defensa i amb por

insuperable, recolzant-se en les quals
fensa les neodifica en sentir alternatiu. eximente, creia de justicia tma senAprecimit la legitima defensa i la t encia favorable al set, patrocina.
jor famperabie, »ajena l'absolució
FINAL DEL JUDICI
ta ade conde:me, que es tingu en
teware les miximei 1 'Mufla es, apreEl president pnerei al pr.oetsiat si
elija et fet can un homicidi sense tenia que fer deems remire I al conJurmasmsta i es condemna al processat
testar-II negetivansent declare acabat
el j'Até, rinedant penda* de matiacia.
Oil!. de Le len wit amos I
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l'alço raes gres i més feixuc es torna. I, tot d'una, el germà A... era
pren sota el braç i em porta a uns edificis on per entrar-hi cal
pastar una palanca molt estreta. Hi pujo, la palanca es tomba, i jo
m'arrapo a una tanca a la qual les mans tot just m'hi rriben. Després de grana esforços, m'arrossego de tal manera que les carnes em
pengen per un costat i el cos per l'altre. Em giro i veig el genmà A... dret darrera la taima; em signa un gran caminal i im jardi
on hi ha un gran i bell edifici. Déu, gran arquitecte de la naturalesa! ajudeu-me a treure'm els gamos, les meves passions, i l'Ultima
que reuneix la fora de totes les altres; i ajudeu-me a entrar al
temple de la virtut7 que contemplo en somnis."
•
"7 de desembre.
"He somiat que Josep Alexeiev era a casa, que jo n'estava molt
content i volia obsequiar-lo. Jo enraonava sense parar amb uns
forasters, i de sobte, m'he recordat que això potser no li ngradava,
i he volgut acostar-m'hi i abraear-lo. Però aisi que hi he estat a la
tornat jove
vera he vist que la cara se li havia transformat;
i rala dit, de baix en baix, alguna cosa de la doctrina de l'orde,
però en ven tan baixa, que no he pogut distingir qué cm deia. De
seguida hem sortit tots de la cambra, i heu-vos ací que ha passat una
cosa estranya. Estävem asseguts i ajaguts per terra. Ell em parlava.
I jo semblava que li volguda mostrar la meya sensibilitat, i sense
escoltar les seves paraules, he començat a representar-me l'estat de
la meva Anima i la gräeia de Den que m'ha illuminat. Els ulls
se m'han omplert de llàgrimes i estava molt content que ell ho veles.
Però m'ha mirat amb despit i ha botut, interrompent la conversa.
Jo m'he intimidat i li he preguntat si les seves paraules no anaven
'per a mi. Ell no ha respost res, però feia un posat tendre, i després,
tot d'un cop, ens havem trobat a la nieva cambra de dormir, en hi
havia un llit de matrimoni. Ell a'hi ha ajagut primer; jo tambe
he sentit desig d'ésser al seu costat i també m'hi he ajagut. Ell feia
posat de preguntar-me: "Diga 'ni la veritat: quina es la teva passió
principal? Em sembla que ja la sabem. Cohibit per aquesta pregunta, he respost que la peresa era la meya passió principal. Ell ha ecotat el cap amb podat de dubte, i jo, encara mes avergonyit, he respost
que, encara que per consell d'ell viaqués amb la nieva muller, no
era pea un marit per a ella. Ell in'ha respost que a la muller no se
l'ha de privar de cuides i m'ha fet comprendre el meu deure. Però
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jo he respost que me'n donava vergonya; i de sobte tot ha dese paregut. I m'he despertat i m'ha vingut al pensament el test de la
Sagrada Eseriptura : "s en ella que hi havia la vida, i la vida era
la Ilum deis homes. I la llum Hui en les tenebres i les tenebres no
l'han rebuda pes".
"La cara de Josep Alexeievitx era jove i resplendia. Aquell
dia mateix rebia una lletra del benfactor. Em parlava del dotare
conjugal."
"9 de desembre.
"He tingut un somni que m'ha fet obrir els ulls tot trasbalsat.
Ile somiat que era a Moscou, a casa me ya, al divan gran; Jesep
.Alexeiev eixia del sale. De seguida he reconegut que una transfor
mació s'havia operat en ell, i he corregut a trobar-lo. L'he abraçat,
li he besat les mana, i m'ha dit: "No has vist que faig una altra
cara?" Jo l'he mirat, tot tenint-li els braços al coa; m'ha semblat
veure que tenia la cara rejovenida, per?, encara no tenia cabells
i els setas trets eren diferents. Jo ii die: "Si na haguda trobat per
atzar targbe us hauria reeonegut". I dient això, pensava: "He dit
la veritat? "I, de sobte, he vist que es tornava com un cadàver.
Després, de mica en mica, ha ressuseitat i ha entrat amb mi al
despatx gran: a la mea hi duia un gran llibre. Je E he dit: "L'he
escrit jo". Ell m'ha respost amb un moviment de cap. He obert el
llibre, cada pägina esteva illustrada amb bella dibuixos, i he vist
que aquella quadros representaven les aventures de dos enamorats;
en aquellos pàgines he vist la imatge d'una verge amb robes tren».
parents, amb cos diàfan, que pujava al col. Em semblava que aquella
verge era la irnatge del càntic dels càntics. Em semblava que feia
mal fet de mirar aquella composició, però no podia estar-me'n.
Den, ajuden-me! Si m'abandonen, que es faci la vostra voluntat,
però si defalleixo, ensenyeu-me que he de fer ; sucumbiré per la meya
depravad() si ria'abandoneu totalment I"
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interpellael6, Ii demano -perdó psie Rizó.
Nega qUe pugui aplicar-se el con- •
cepte de compensació a l'arranjament
a que poden arribar, mitjançant amenac.., de querella, el creditor i el deutor.
Creu que tant el ministre cont el
senyor Crehttet coincideixen en considerar a aquell com delicte perque
senten l'obsessió de l'Administra ció de
Justicia. Ell no opina així perquè no

tervi per a parlar de la indústria pesquera i diu que aquesta indústria podria hiel- protegida fiscilment, ja que
no s'hi empren grans espitan.
En un any—afegeix— emprant 50.
mil duros 'han aconseguit 5 00 milions de quilos de pescat, el que demostea la certesa dels meus punta de

"Reservado un turno en el
norabramiento de consejeros de
Estado -a los ex m'abisme de la
Corona, y admitida por el

uti ;notado MI MIJO' Ileb.r.
siielitit, que apea ale( it
neixer-lo i respectid.16, selle
yenes). en en un deser alnibtell°
o una cread() de batista veis:tida ami) robes no sempre

penúltimo phrrato del articulo
quinto de la ley Orgänica, la'
pdsibilidad
de la excusa de los
exemptes de misèria. •
L'ASSEMBLEA CONSULTIVA
llamarlos, era natural, y ast se
La reforma univerelthria és
ha
hecho
siempre
que,
llegado
obra- de molt Ilarg termini.
vista.
l'organització
sobre
el
caso
de
cubrir
las
vacantes,
explanà
interpellació
el
senyor
PJyuelo
una
ple
d'ahir,
!tete
fulminant podri ésser pnel
n
Diu que la indústria pesquera el el Gobierno explorara la dislitio,' .perb
dsser molt poo
perfeccionar-se
denecessita
és
que
econòmics
els
problemes
el
debat
sobre
treball,
i
conti
nuà
científica del
té mis que el instilo de la justicia gudament, i acaba demanant la crea- posición de ánimo do los inte- fecund.
pues sólo sabiendo de
els delictes d'estafa de pura.
cid dels institut s. pesquers. per a per- resados,
Madrid, 18. — A les cluat-re de la
-LA "GACETA"
per a declarar que el funcionament
antemano el número de los exEl senyor CIERVA reconeix que el
uge". tenen tanta prepon"chtnt
feccionar 'aquesta indústria.
toda, es declara oberta la 3essió.
deis comités paritaris es desenvoluMadrid, 18. — La "'Gaceta"
Comissié
cusados
es posible hacer. sin
va
dir
a
la
senyor
Saldanya
l'actualitat,
quo
no
derancia
en
iresideix el senyor Vanguas.
EL PROBLEMA AGR1COLA, enojosas rectificaciones, los publica avui una reial ordre de
pa amb èxit a tot Espanya i resol
conforme amb la defies podria per .rnetuys que c,on- que no eslava
ENCARA
Ea els escons hi ha poca an:inaCió.
Grócia i Justicia disposant que
multes qiiestions obreres.
nombramientos definitivos.
nkió del delicte de "chantage". Indegudes.
Signar
les'sancions
1,e,„ tribunes, en clin • i, apareixen
Conocido este antecedente, y el. tribunal que ve actuant
Te frases d'elogt per al decret i
sisteix en el seit concepte del "chatiEl- senyor MONEDERO defedeix
ciar
que
si
l'Assemblea
esEs
tage", i diu que si no fos per no caneiC predominant entre els espectadiu que la creació dels comités ha tima cite' aqueix Codi ha ele so'agricultura i ditt que aquesta és la dirigida la justificada pregunta a jutjgr les oposicions al Minisdor, l'elemeat ferneni.
sar a la Cambra, exposaria casos ca- riquesa base de l'economia espanyola a personas cuya discreción y teri fiscal; • continuï fins al die
vingut a ésser co,,! el "Afan.ä", de frir modifieariors, Ita d'incorracterístics.
També es cenen molts sacerdots.
que formuli la proposta dels
resultats n'Ir& beneficiosos per als porar - 1i les reformes que julgi
i que en l'agricultura troba un efien buen juicio merecía que se las
El ministte de *GRACIA I JUSllamara un dta a los Consejos opositors aptes per a obtenir
E banc Mau desert.
treballadors.
ajut el comerç i la indústrih.
pert inents:
.•
.
breument.
rectifica
llegeix
l'acta
de
la
secretaria,
TICIA
de
la
Corona,
estaba
descontaplaça, i una altra d'Ilisenda
Assegura que el millor elogi que
1.."ua
Afegeix que no hi ha problema
El dit pel senyor Saldatuva es
Se suspèn la sessió per mitja hora,
do que las preguntas, en uno
concedint un termini de tres
se li pot fer és el de la propaganda contrari' a tots
mis important i transcendental que
!. . s o anterior.
a
les
set
de
la
tarda.
u
otro
sentido,
habrían
de
ser
mesos a la Companyia del moel de la terra, i dernana uI Govern
rORGANITZACIO DEL TRE- que a favor seu fan els obrers i que rfdics. • ¿Creo. S. S. que és igual
repren
la
es
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dos
quarts
A
congruentes
con
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y
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- que el
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amenaçar amb un procés que
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sessió,
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Imitado
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contenido.
obra.
els vehicles automòbils que han
els
de Pefiarroya i La Carolina,
amennear- amb. - tiii plet ? AmeEl ,ényar PC- V • ELO, explana la
el problema econòmic.
Porque asf se suponía. está
Torna a insistir en la gravetat i
passat a ésser de la seva prox va -,...rpeRació al ministre del Tre- que s'han resolt gràcies als comises narrar amb això. es un debele.
ELS INTERESSOS
justificada la sorpresa al cotranscendencia del problema agrípietat. puguin circular lliureSegueix -e:coila:lid consideraw, bre -organitz'aciú corporativa paritaris. Din que el decret nonlés
AGRO-PEQUARIS
cola, i diu que hi ha molt pocs ho- nocer la copia de la carta en ment. •
té de vida un any.
cions en fruid -a' its exposades
i organització científica del
que uno de los ex-ministros
més que el coneixin a fons, perqu
Presideix el senyor Vanguas.
El senyor POVUELO rectifica i
PER A 1.1:15
hei senyor .Sahlanya, i cualifica
trh
consultados, tras de exponer LES LLICENCIES
per 5ix6 es necessiten vint anys d'esEl senyor C.ANOVAS DEL CASde gretu el dit per aquest sobre
D'ENCENEDORS
banc blau, prenen seient el elogia les paraules del ministre.
una
respetuosa
negativa
y
a
.agraeix les seves manifestacions processament d'estrangers i TILLO, representant de la riquesa tudis.
cop Govern i el ministre del TreMadrid, 18. — En el peribdie
Prega al president del Consell de pretexto de justificarla, secrete
agro-pequäria, intervé per a defeni persisteix en la urgent necessitat reclamacions de palcos esb-.1. 1- ,trucció i Foment.
en el deber de decir todo lo que oficial * es publica avui una
ministres que s'ocupi d'aquest prodient que a Espanya aquesta
sar-la.
d'un
projecte
que
reguli
l'organittranVs.
E ,,nur Pl.:VUELO comença la
no debe ser considerado como Retal ordre creant les llicencies
13.400
blema.
Nego que sigui, deficient la riquesa representa un valor de
ressalrant la intportancia zació corporativa.
causa de su actitud para hacer per a Ftls crencenedors cine fa'
El cap del GOVERN.—Si S. S.
milions de pessetes.
També
rectifica el ministre.
defiliteió
del
dende.
de la atateixa encareixent el valor EL DELICTE
1;aranzel—afegeix—afec ta a l'agri- vol estudiaré el problema per espai aparecer después lit verdadera ctiltarú ale interessals en norn
DE "CHANTAGE"
Insisteix en Olé la Comissh1
politic de l'organització cord'aquests vint anys que dio que ca- razón de ella y terminar acon- deis quals vinguin estesos per
cultor en el seu triple aspecte de proacaba
deComença
la seca interpeRació el
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fet
labor
.
.
.
a la possessió dels aparells d'alen. i després parlarem.
exportador.
sejando al presidente del Conporktiva dels treballadors.
i
ductor.
consumidor
aviat
questa naturalesa, sense lirni-2
Esr i que pe l ministeri del Treball, senyor SALDANYA sobre el de- manant que qtiati• 'mes
El senyor MONEDERO torna a
sejo de ministros que abandoper a aquesta riDemana
protecció
delibera!tete de chantage.
ala
millor se sohneti insistir en el 'seu anterior punt de
que des d'aquests mane el Poder. No dice si por la tacid de número, i sense neceo.
das donar-se curs legal a aquesta qüesAnalitza la figura del delicte que d() jis l'Assemblea el treball de quesa, recornant defensat diferents vista, i s'ocupa també del règim dels puerta principal o por la falsa, slat de sotmetres's als precepteixos escolie l'ha
ti. per mitjà de projcctes relacionats representa el chantage, el mes re- la dita Comissió, - (Apauditransports, que en tan dolentes con- siguiendo el precedente utili- tes del Decret-Ilei de 29 d'abril
vegades.
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dicions estä.
zado un día por algún ex- de 1927.
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Les llicencies de relerencits
El senyor PALANCA diu que ve
ministfo. Y cuando con notoria
quivoc de que l'agricultura espanyola
lliure i obligatòria. encara que
nyor comte dels Andes.
Explica diferents casos de venda
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Huna, d'això. A l'agricultor li interesCrea que la sindicació Iliure garatideixat de pagar, i en reclamar-los mera del Suprem, Sr. GREHUET
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fan,: si l'Assemblea o el Govern le sugiere el verdadero motivo de.15 pessetes per als encone-'
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lusisteix en l'establiment duna orEsta ben definit—diu—. ateEl senyor Saldanya comenta alrri:lades, en les* expenedurles
de productes que com el cotó . i el mo- dintre el règim econòmic espanyol
Mantener el fuego sagrado enanització sindical que sigui solvent i sucis casos hipotètics i llegeix di- nent als eLements que la inteaixti és completarnent impossible,
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tres regions que no fossin Aragó i
L'OPINIÓ DEL SENYOR TER- aque docuMent el nom i cogper als patrons, , puix cadascú seurà
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LA
INDUSTRIA
PESQUERA
JUSTICIA
recorcht
'la
inquietud
'Si els interessats no empletage.
31adrid, 18. — L'enginyer i
ri137:S, censurant la forma en que
que produia en la vida espaEl senyor TEJERO consumeix un la sorra d'un riu que no el portes. savi professor senyor Esteve nessin aquest requisit es tinCensura l'orientació donada al
(5 desenrotllen i afirma que en' la
de l'agriculAconsella
l'evolució
la indústria pesdefensar
nyola
la
reiterada
eornissió
de
a
per
torn
drun
per nulles les 'licencies i
Ten ades ha manifestat u un res Tia del; casos s exerceix una projecte de Ilei en el sentit que s'o- delides de :"chantage", que
ma y
tura, això és, la unió amb la inclüsquera.
tainbe ho seran si els' extrems
a denuntots
els
ciutadans
bligui
a
dactor
d'un
periòdic
del
•
nualí
racció prop dels obrers, des de/ moAlludeix el discurs pronunciat ahir tria, però per aixä cal que s'estengui que la cosa més urgent que re- de que qoeda feta mentid no
mfedaVen - impunes per manca
ciar davant els tribunals tots els destrar /en. .dintre daquests Comités
de mitjans . piridics-per a poder
pel marques de la Fronterti i s'estra- ;.ouesta, que fins ara esta reduida al quereix l'ensenyança és modifi- coincidissin amb les dates de
' na persona aftcta a lictes de que tinguin esment. A la ésser sancionats.
sempre bi ha u
aya qm. mitiest itir.zes que Espanya litoral.
sm-a manera de veure, això estä en
car el concepte universitari, arn- les cedules personals respectiFa falta que tinguem, sobretot, caempresa.
No
's'explica
la
interpetlació
ocupa'; el /Minero o en , re h s na•
pugna a/1113 la Llei d'Enjudiciament
pliant l'esfera d'acció amb ini- ves. ,
envoltin
Esmins
i
ferrocarrils
que
Acaba sollicitant del Govern mesudel seilyor Sahlany-a, finan ha
El termini de validesa d'acions que mes carn consumeixen. AiCriminal, que faculta, peró no obliciatives d'autonomia adminispanya.
res Irgals per a robustir l'orgaiützadó
necessila
Comissió
de
Codifino
pogut. MI
:mi no éS cert. Pel matrix,
questes llicències sera de dos
• ga. és a dir, que concedeix el dret e:tejó influiir en la definició i
Acaba mostrant-se decididament trativa completa per a arbitrar anys
si/1'5:a/.
a comptar del din primer
ta la riquesa pequäria tan urgent pro- partidari
recursos.
per
ésser
lliure
canvi,
del
El MINISTRE DEL TREBALL a . denunciar. però no imposa l'obli- penalitat d'aqiiest delicte.
marqués
7.1
la- data en
soiiic.r.gla
tccció com la
Creu que el nombre d'especia- del me 4 següent aexpendre.
inés convenient i lògic.
el
sistema
íí contesta reconeixent la importància gació de fer-ho. Si tots els ciutaindústria
ES del que plantegi ta intera
l
.:anvi,
aquella
es
va
de la Frontera. En
que
dans
complissin
amb
l'obligació
de
de
l'enselitats
tècniques
rundir'
Conscll
diu
PRESIDENT
del
El
del problema tractat pe! senyor Poyuepellació con: a discussió d'un
.La . linenea deis encenedors,
pesquera sí que la necessita. Almenys
que el problema agricola es tal com nyança elemental, hauna d aug- quant
aramant que a través del temps denunciar tots els feto delictius que terna cienlific,, perol), en canvi
(10 justifiqui el seu dret
necessita que desapareixin els gravä- el planteja el senyor Monedero. La
coneixen, la nostra societat seria
mentzie.
lee/s.:oció social
va canviant en
sé m'e en cap de les
Miljançant l'exibieió de la llirnens que en l'aranzel pesen s obre les indústria nacional del canem sen ä
Aque;ta
ensenyeencra,
ben
una- cosa deshabitable.
el; paisos .i.e.necessari l'establide-'
actes de la .Comissiú de Cadis
indüstcles.
protegida pe' ram de Guerra en la
orientada, permetria fer cada M'en' .personal, estesa en _
Analitza el que és el chantagc, río hi ha la més 'tenla indiració
:a:te d. ré,nues noves per a resoldre
Demostra amb dades estadistiques mesura de les seves possibilitats per vegada més innecesari el tecnic goda , forma, i exceptúan' el,
:..rests protdemes -de treball.
i es fixa no sols en el sentit grama- de diScrepancia per patt. del
cas de portar adherida a rapaque l'exportació de la indústria pesa remeiar la tremenda crisis que trache procedeix d 7 allres països.
Esm..nta difcrents fets i exemples tical i del seu léxit gràfic, sinó se- sefiyor- Saldanya.. ,-.rel la marea que fixa la legisquera li anat descendint cada any;
vessa la conca del Segura.
dv div.ints paisos per a deduje que la gons el valor que té en el seu país
Quelcom cita Ireballat amb lació vigent, donara lloc a la'
Declara que per a redactar
No voldria que la Cambra s'emen canvi altres altres indústries estan
actual, en general, es
aquest ti i anda volatín exit, perä confiscació dit efeide, 1 a
d'origen. França.. la grafia "chantael decret no ha tingut de conmassa protegides, com les de Barce- portés mala impressió, i per aixä no ha passat d'esser .un exit
,,ermarient• . encara la sindicado ge", i barreja textos cites d auto- soltar •cap texl- cientific.
les Mires sancions que la 110
parla.
lona i tota la seca zona fabril.
tegatbria.
inicial.
ritats de la magistratura i del fòAfirma que .- eorustitueix de.
al
senyor
PaDirigint-se
després
de
Comités
PROTECCIó
Deiensa l'establiment
LA
En canvi---afegf---opinw que estableix.
rum. que el porten a exposar el
Rete escrittre la carta estilenEls interessats queden
lanca, diu que es Congratula que ha- el Jo yce provistos de talent, els
juntan: i ci 5C1.1 funcionament.
A LA INDUSTRIA
seu criteri que no pot definir-se com lada pel senyor .Saldanya, pergi estat mes moderat que en la seva que aspiren a ésser elements di- vals a pesar de mani fest la INI r a a estudi detallat del funcionaa delicte el que no ho és.
El sensor MORALES saluda l'Asquè si lti hr.t motiti per a una
als ngents (le l'autoritat
!wat d'is Sindicato en relació amb els
decret
hagi
esPrimer" i"terve"eió• i també es con - rectors en les o.hies públiques, chuela
que
el
de
S'estranya
semblea- i 'anuncia el ecu propòsit
querella- és obligat fer-la, • ja
i a les persones dediet;des a la
gratula de la profunda labor que
tomin. paritaria per a resaltar que els
de
Col'econurnia,
en
la
banca,
en
Comissió
per
la
en
tat reformat
que la Ilei -obliga a lot 'espacollaborar en tot el qtte sigui possdile está realitzant l'Assemblea, per a
d'aquest servei.
interesos obrers estan salvats teils, diticació i que en remetre el decret nyol dellnnej ar qualseall del'agricultura, en la construcciú vi gi lä ne ittaquells
amb el Govern.
casos en otee
exemple de molts incriduls.
migra ,. que ell és el primer en red'intensifihaurien
de
nos
ilis,
al ministeri no slagin tingut preEs declara proteccionista de la inRete. .(Aplaudintent s.)
S'aixeca la sessió a dos quarts
no hagin oblungut la lheenein
conèixer que el sea funcionament és sents les reformes acordades.
adelantar
els
seris
estudie
car
i
no
obsEl senyor SALDANYA dio que dústria espanyola. Es plany,
deu.
d'e que es 1 ra , 1 a. s'atilirarhael
.¿7rumstancial.
en aquellos faeultats.
El senyor CIERVA intervé i afiren les- acres de :Counissió de
ta nt , que les indústries espanyoles de,
decret de 29 d'abril . de 1927.
_1nuncia que s'anirä de mica en ma que no són certes les Ultimes Cudificaciú- consta: la seva inDE
CAEL
CAPITA
GENERAL
Creo
que
l'únic
maja
eficaç
protecla
seguida que aconsegueixen
.Aquesth disposició d*avili re7rea e lii millorament i a dictar-se paraules del senyor Saldanya, i que I erveneid. Suposo que si són
TALUNYA I EL GOVERNADOR d'atraur e als estudio de cal acter gira a pulir del 15 de féhlase
cid de l'Estat ja no fan res per a
d:s;osició complementària per a ell, com a president de la Comissió aqUi...
DE BARCELONA CONFEREN- superior les intelligencies miperfeccionar-se i desenrotllar-se.
vittonl.
a'ate5t 1.
CIEN AMB EL MINISTRE
lito. dotarles, sense lo presende Codis, no té mis remei sitió deEi MINISTRE DE JUSTICIA:
Ahir vaig sentir clic a diversos oraRe5 . ,1 la tasca portada a cap pel
EL PRESIDENT DE L'ASSEMGOVERNACIÓ
DE
LA
ciada
de
les
quals
la
Universidecret fou respectat
totes.
clarar
que
el
Ben
recollides
en
sobraven
nostre
país
dors que al
Tnist, eláli'ant el problema social i
trs. - - El ministre de la
tat manca de vida, i lins i tot BLEA, VICTIMA D'UN ACCIMadrid,
DE L'ASSEMministre en tots els punts, tal
PRESIDENT
pel
El
quantitats
exorbitants
productes
com
nIti, la Ilei corporativa actfial és
DENT AUTOMOBILISTA .
aquesta
sentit, consisteix a valer-se
BLEA: Senyor Saldanya. no podem
la Comissió de Codis.
l'oli i la carn; malgrat d'aixi3 la in- Governació, ha conferenciät
,;la. mis s'amotIla- a • la solució com sorti de
extensament als passadisos de de la professiú per a entrar a
tarda,
Madrid,
té. — Aquest mati ha
al se nyor Saldanya fine
convertir això en un examen de tesDemana
de
perfeccionar
tracta
no
dústrili
, problemes.
l'Assemblea' amb el governauor civil
les cal reces tutiversilaries.
per qué ha dit el contrari.
timonis.
bortit el senyor Yangui.s. acomnaexpliqui
tinguin
per
tal
que
aqucsts
productes
gràcies
a
avui
dia
i
t que
i el canitä general de Catalunya.
El senyor SALDANYA recorda
Analitza la tasca de la Cornissió,
A un cervell half ben organit- nyat del seu gerrnit petit i de la seva
venda en els mercats estrangers. Això
enrió de l'Estat, han desapalleis es- que fiu oposició -a qué es declares deCOMENTARI DE L'ORGAN zat per a l'especulad() científi- mare, en automòbil, cap al centre de
els
sous
dels
obrers,
7(gut odis, i els conflictes obrers que tendeix a rejovenir lesCodi
en
repercuteix
Pebele i manifesta la seca convicció cle
pecials per a incorporar al
DEL GOVERN A UNA RENUN- ca li costa molt poc tieball, no Madrid.
res- 'ven en mig de pau i tranquipagats miserablement.
q ué no Im es. Si les actes min ea/mis,
En arribar al pa sseig de l'Albe rt
sois dominar, sind exercir de
CIA D'UN EX-MINISTRE
nal el delicte de chantage.
:sat.
Govern
que
proal
demanant
Acaba
qual Aguilera, cantonada als Martirs
En el projeele elthuz st per demostraran que en la COMiSSiú vaig
en el debat e! general
- La Nación* . tècnic en una professió, la
indústria,
però
procurant
3ladrid,
18.
-la
tegeixi
amb
dir el cale die aquí. Si el senyor Ciernosaltres. la publicaelú del qual
-a, cont a president de
d'aquest a nit publica el se- • cosa li permet encara, amb una d'Alcalá, topa el seu automòbil
va es coliriod perquè no Ii vaig donar evitar aquests feto que denuncia.
demano al ministre no es demés gran amplälia en el viure, una camioneta.
7S.
güent
stalt
in(Odon)
DE
BUEN
Ei
senyor
aquesta
•
compte que anava a explanar
mori, considera la Comissió
que únicament intervé
mornent més afortunat de l'expositeri critic de diverses personalitats certa rusticitat originària. En canvi, gunes de les figures id ha notal3lea ció. Obren el, catäleg unes einstla seva companyonia. En Rossinyol
cncerts
d'observació
repreasscguda"
no
"Noia
per
un
humorista.
la
figura
feta
literäries,
en
amb una nova serie de jardins;
posicions amb figures femeninea,
vida' i Vidal
expostc•-•
Aquests cartells slan de llegir i senta cap guany sobre la que tenia
Cases ami, unes visions de Sant BeileEst.r5 de, LA PUIESL.ICITAT"
nues o vestides, en les que'l'autor
darrera
exposició.
en
la
figures;
obtenir-ne
l'efecte
Bages,
paisatges
i
confegir
per
a
Barà
i
net de
Olis civ Sitges, Koua use
ha posat els cinc sentits cense abanDijous, dia ig de genes de zgaS
Dels altres expositors recordem
perd
de
bona
fe,
Clarassc:3 antb la seca itnatgeria. Tots que l'autor es proposa. Trets sense
Tarragona, ptens
donar les preocupacions que en alunes teles d'A. Bese6s, de caient
de
renn Iligam aparent, que convergeixen
infantilhat
tres mantenen gallardament el seu
axil))
una
resolts
tres rnoments l'han fet divagar a des.
decoratiu; uns paisatges de Laureä cursos que neutralitza les bones disgrat d'ell.
estil; tots tres són ben conseqüents a suggerir-vos el panorama espiritual
Gitnéliez Caballero Botiet, calents de color; unes agua- posicions arnb qué l'autor se situa
amt3" les seves aptituds. Clarassä deis alludits.humorisme
CENTENARI DEL PINTOR
EL
pairelles dAlexandre Coll, i uns
que molt
elána fe d'un
davant del natural.
conserva teda la ingenuitat de l'adoVALENCIA
el
satges, molt ferias i simples, d'A.
lescencla; ho fa igual ara que quan sovint té la gräcia de tocar-vos
ressort de la halla discreta, tot pro- Gómez Massip. Completen la sala
FRANCESC RIBALTA
PINACOTECA
LA
Cases
anys.
Rossinyol
i
tenia
set
com un anyell i concupiscents: seXAVIER NOGUES I LES "SAjectant-vos en el confí de la imagina- obres de Huís • Gómez, Francesc
Exposició Joaquim Sunyer
la frescor de la seca paLa premsa valenciana ha dedicat
nyors amb un cor d'angel i nas pre- mantenen
Guinart (del qual hem parlat darreT IRES" DE GUERAU DE LIOST
ció amb la simultaneïtat d'uns trets
jovenivola.
leta
i altres artistea
un viu homenatge al gran píntese
damunt d'un bigoti desamb motin de la seva capovaricador
rament
una semblança plena de
incoherents
.donet interior de la Llibreria bordant, que segueixen com xais les
Francesc Ribalta, que !lasqué a CaliLa pan principal d'aquesta ex posició individual), Jusep Picó, Ramon
lógica i de sentit.
Exposici6 Vila-Puig
ea hi ha exposats els origiRibes Josep Rovira.
sició la constitueix un nucli d'obres telló de la Plana el 2 de juny de
seves goluderies invencibles; subd'armesel
catileg
Acompanyen
Aquest
jove
p:ntor
sabadellenc
n ht les illustracions que • Xa'
l'any t551. Morí a Valencia el ilia.13
d'un orgull
del gran pintor sitgetä, restes d'una
vier Nogués ha compost p er al. /li- jectes ingrävids, inflats
Exposició Llorenç Cerda i Bisbal
exposa una collecció de paisatges ta exposició, catäleg dificil de
tic gener de z4.28.
col-lecció particular dispersada. En
tot plegat cabria en
manejar, una mostra de pintura i
gran discreció. Dintre
b re de "Sàtires" de Guerau de tan pueril que
pintats
amb
La critica valenciana dedicat
Paisatges i marines de Mallorca, aquçst conjunt hi ha obres menors
una capsa de rapé; dones garrides
efeescultura moderneS, en la qual
i
exangüe
tnica
Liost.
una
paleta
una
lluminisme
el
interpretats segons
gran atenció a estudiar la figura de
molt
endarde flanc massis i sina generosa que
a
dates
corresponents
ba obres de Barrades, Barriatta,
minada, obté fragments construits
Ribalta i a posar en clar els origens
predominant entre els pintors de la rerides, perú que tenen un gran inA les netissimes rimes, a les rares
con] lleones l'intangibilitat de
amb notable robustesa i explicats Dalí, Gausachs, Güell, Ricard, Moya,
,a dencies senyorials traquestes . be- vetllen
illa. Técnica fàcil. una mica prolixa, terés documental per a la història artistics de la poderosa pereemalitat
les fundes del sofá i de les cadires,
i
Guyäs.
Netterer
ami) elégäncia. En conjunt és una
Iles romposicions poétiqUes, tiairodel renovador de l'escola valenciana
amb la qual l'autor obté notables artística del pintor.
que passen l'escombra cent vegades
renaixentista.
fragments, cont "Cases (Esporles)",
e s d'espigo l i de bugada, amb ten pel matriz lloc d'un cap de dia a pintura amable, assequible a tothom,
d'aln'hi
Ita
obres
GALERIES
LAIETANES
Atnb
aquestes
"La Sinia (Pollencar„"Cases del
Ribalta viatja per Italia, d'on non&
Pe nsament de PeIn4
cense itattils concessions a la facilique no saben veure un moble
laltre,
un
Iturrino
i
i.n.e3c
per
tres
del
pintor
base
co mliment. Nogn.h hi ha correspàst sense passar-hi dissimuladament el tat. Assenyalem "Santiga", ben esvaluosos elements estillístics, i tamTorrent (Esporles)" i "Casa paV Exposició dels Conreuadors
de Fortuny.
dibuja
a
la
ploma
tructurat, "Montllor" i -Els corhé treballa anth el castella Navargesa ".
l'auca del cor selhill i carn
de les Arts
dit per treure'n judicis severíssims;
rete. Al costat d'aquestes infierenPeea dora, •saturad. de perfyçns d'al- matrones que acompanyeu els seus rals", molt ben explicat de termes.
Corredoyra
Maria
Exposició
que
aquest
grup
La manifestació
SALA BOSQUETE
des cal posar-hi la d'Albert Dures',
er tad i de pomes.
entendriments ara!) música de Sacelebra
a
la
sala
gran
del
artista
gallega
d'artistes
' Aquesta distingida
i obretot els preciosos antecedente
GALERIES DALMAU
Exposició Marques-Puig
Aq uestea cornpostmons • sdu rom colarola, i •sentpre donen la culpa
ofereix escàs interés. Citen)
collecció
d'olis
local
una
abundosa
exposa
de la pintura valenciana.
un rosari de meditacion • da .1 heme
El pintor ofereix un notable condele semi defalEments a la pobra
literario
d'E.
Gimen«
el
nom de Joan Mar- amb tipus i vistes de la 'seca terca.
preferentment
Cert:111
Valencia i Castelló han posat tot
0.e
esgarriat per un ,anyeta
victima que naugraga en els seus
ee, que com en anteriors exposi- La senyoreta Corredoyra demostra junt d'olis amb ternes de flors trac- el seu entusiasme a perpetuar la meCaballero
observació que
be/na geia. Tot A s mcdi at arnb in- encisos opulents... Tota una fauna
la
severa
tats
amb
amb
el
que
es
presenta
dómolt
es
una
mi
cions,
i
una
retina
;leida
mòria <lel gran mestre, genial pre. Aquestes obres eauen tnés clintre
h m/ f ruició, en aque s dibuixos. viva, grotesca, que salta i s'escomet
personalitat mes vigorosa. En els cil; la seva pintura , però, transpua hanitualment posa en les obres d'a: cursor del segle d'or de la entes
I-'ilhbtrador s'ha sot es e le ho/'
quest genere, en les quals la insisdarrera les malles d'or dels versos. els dominis de la 'literatura qued'de
denuncia deixos de pinvena",
i
literatura
paisatges
"Església
tres
é
splästica:
pròpiament
hauria
espanyola.
trat ii moralista' i ha. retallat pala
Acornpanyen aques- tencia analítica no destrueix el prescsaLes CAPDEVIU,
cie ntri• uooa figuras que a fol'ca
SALA PARES
ser et erític literari qui els hauria "Arbres despullats" i "Caini que va tura, castellana.
ben
acordada
i
ged'una
paleta
tigi
de
compoaicia
ha un positiu avenç. tes obres una vasta
,,
Expoz:ci6 Potr.•inyol-Carec1Clara3se de presentar al pfddic i explicar-ne al poble" hiaplomat
donen
Aquesttes
qualitats
nerosa.
arriben a' tenir
en
fusta
pintada.
represenfet
siluetes
.molt i sha
L'autor &ha
' ' r el va or de representacions
(...():11 cada nay, aquests tres artis- el' • meras,- perquè -cada cartell d'a- mis sensible, , tot conservant una
tant una proéessO de poble. En al- obres com "Magnòlia", que es el
tuuvers
Hornea barbuta, tímida tes han ofert el trlut tradicional de (tuesta es la interpretació d'un cri-

Lart

,
bi no arYe Mides-Wat
rigelt 1114
ribi a la máxima perfece16 fina en
ere del cota* deslavad'.
1913, en qué ea crek Bucean
La- Mere deil mayor laminas fob of Circulacions, integrat, com ale
orada de commoció cerebral.
altres paisoe esmentats, per anunEl mayor Yanguas tesulbl amb ciante, empreses editores i agèneier
~done a la (ama esquerra, i el seo d'anuncis, que publica al seta Llibre
genni amb ferides llena al nas..
Blau les xifres dels tiratges deis
A pesar deis consells dels met.. diario i revistes dels Estats

res, que li pregaren no assistís a
la sessió d'aquesta tarda, a l'As.
sernblea, arribà a la Cambra poc des
prés de dos quarts de quatre dirigint- •
se iii seu desole, ois acudiren el president del Consell i els ministres, interesant-se per la seva salut, i lamentant l'ocorregut.
Prop de les quatre de la tarda s'obri
la sessió.
HA REAPAREGUT "LA VOZ"
Madrid, 1 8.—Per haver arribat a una fórmula d'arranjament entre l'empresa de "La
Voz" i la Federació Gràfica.
aquesta p it ha reprès la seva
publieació el perihelio.

"La justificació del tiratge.
dels perigklics". Conferència d'En Rafei Bori a
l'Ateneu Barcelonés

pi

.

Ahir. a dos quarts de vuit del
vespre. En Rafel Bori donâ una conferencia a l'Ateneu Barcelonès, sobre el tema esmentat.
Després de la presentaci
ó. feta pel
president del club. senyor Prat Gaballi. el senyor Borin fa ús de la parada explicant el qué significa la
justificació de la tirada d'un periódie en publicitat, car no és la imIIIi;CUICió ni la tafaneria de l'anunciant en els afers de les empreses
editores, sinó que essent l'anunci
un servei que presta el diad a ranunciant i no la venda d'un article o
el lloguer d'un espai el que l'anunciant paga, aquest te el dret de cornprovar com el de saber en quanta
exemplars ha estat inserit el seu
anunci, d'igual manera que qui compra determinada quantitat de generes nefectua el recompte correspoami
Diu que aetualment. tal com es fan
els contractes de publicitat amb la
Premsa, a la qual reconeix com el
primer i millor de tots els mitjans
de fer bona publicita t . l'anunciant
no pot exigir el dret de la justificació, — ni que això sigui una obli-.
ganó moral de tot bon comerciant,
— de les administracions dels veriódics. indicant que des de 1879
una Dei dele Estats Units obliga
la seva Premsa a presentar. sota
pena de privar-los de tot servei de
correus a presentar semestralment
una relaci6 jurada del promedi de
tirada, de la qual han d'inserir-ne
una còpia en el nún.-ro corresponent al s —iient dia ea que fou oresentada, co el periòdic que editen.
A mes. també tenen obligació els
diaris americans de trametre una relació semestral dels ingressos per
publicitat i vendes, abonaments,
etcétera, a l'oficina del Cens, per a
les estadístiques que publica el Govern.
LaL tirada dels periódica diu que
es coneix pels noms de tirada oruta
, que representa el total sortit de màquina: tirada útil, que és la -xifra
que es ven i se serveix als abonats
de pagament, i per tirada so útil
-Iota els exemplars que es distribueixen entre personal de la casa, serveis gratuita i de propaganda per a
-non s abonats o anunciants.
l Els grans rotatius desglosen les
tirades. encara, per edicions: local,
•4departantenas, ce1l6nies,, estrianger,
.etcétera.
Parla de la forma de comprova:ció per mitjà • de l'acta notarial en
,que. no obstant i el valor màxim
del document, res diu al tècnic ni
ja. ranunciant, per quan es presta a
moltes combinacions desconegudes
el notad, ja que aquest es limita
sa certificar el que ha vist pels seus
propis ulls, i que és real, o sigui (.1
rtnúmero abastat pel comptador de la
gotativa que ha llançat. aquel! dia,
/infiera i més milers d'exemplars.
t No compren, segueix dient el setryor Bori, com tenen tanta por e's
gdmnistradors o les empreses de dir
la veritat de les tirades dels seus
ottri6clicp , car han de tenir en compite que si be la màxima tirada rot' respon a la màxima difusió de panunci, no és sempre en el que perf segueix l'anunciant, dones segons si;gui el seta producte o la fase de la
campanya, li interessarä salament
I despertar l'interés d'un grup selecIcionat de públic, d'una part del terfritori, d'una classe social, dels que
figuren al.; rengles d'un partir potilde o religiós, en el qual cas ha
d'acudir sempre forçosament als pe iòdics d'aquelles tendencies o que
firculi entre les persones que a ell
pateressen, encara que el diari no
tingui una tirada de més enllä de
!cinc mil exemplars i d'un mi ier o
cinc cenes si es tracta d'una repista.
Exposa e/ cas del "Times", de
eondres, que en ordre de &vire
ocupa el vuitè Iloc, amb una difesincia d'un milió i mig d'exemplars
aten ntenys que el primer i de dos
Menta mil amb el q ue el precedeix,
no obstant això, és el que té
mis publicitat, cobrant mes car l'a/mune; i també Es el que domina en
Ilropinió.
Tot seguit passat a explicar com
efeetnen les com p rovacions de la
veritat de Pes tirades ale Estats

Me, Anglaterra, Pranac, Sulesa
la qua/ cosa e América

recaudant en concepte de quotes
'deis seus associats mis de 300.000
&Ates, oscillant els tipus de tributació dels membres entre 6o i 700
dòlars, segons el servei i categoLes oficines de circulació, trameten Hurs qüestionaris als periòdics,
els quals els, hi retornen degudament signats, jurant hacer dit la
veritat. Quan ja els posseeix, l'Audir 13nreau tramet dos comissaris
técnica en publicitat i organització,
acompanyats d'un expert comptable juras els guata procedeixen la
inspecció dels !libres oficials i analliars de l'empresa editora, la seva
docutrientació i tot quant creuen
convenient especialment en ço que
fa referencia als abonaments, ingressos per venda i subscripdons,
pagament de la taxa postal, tonatge
(le paper edquirit i consumit, nombre de planes de cada edició i el
seu pes, etc.. de tot el qual n'aixequen la corresponent acta, que signen tots tres, inserint-se les seves
dades el nom dels comissaris, expert comptable jurat i del gerent,
administrador o autoritzat que signà
la declaració primera de 'len/presa
en el Llihre Blau, en el qual consten les dades comparatives de semestres anteriors i un comentari segons hagin estat exactes o diferents
lea dades facilitades i comprovades. ço que orienta el tècnic i a l'anunciant, aixi com a les empreses
de restat floreixent o decreixent
del diari en qüestió.
L'oficina de Londres publica un
butlleti que porta el nom de Venda
Neta: Ilolanda. Franca i Suissa.
insereixen els resultats en les revistes tècniques i als butlletins de
les associacions professionals.
Argentina. Alemanya i Bélgica ^5peren inaugurar enguany les oficines comprovaclores dels tiratges.
En referir-se a casa nostra. cn
ja s'empren mes de seixanta milion3
de pessetes en publicitat de Premsa
solament, diu que no slia publicat més que l'estadística de la Premsa periodística cl'Espanva, feta per
l'Institut Geogräfic i Estadístic per
deciaració voluntària de les cm:treses. iteren que (le res pot servir quant
a endenteció de tiratges, car hi figuraven ja en 5920, en que fou feta,
diaris atril) 1 50,000 exemplars per
die xifres que. com es veu. no van
pes éstes comprovades ni rectifica- •
des d'acord amb impressions que
tots sabeos com poden recollir-se.
Diu el senyor Bori que el seu
desig hauria estat donar una relació de les tirades més aprcximades
de la nostra Premsa, per a 'Ilustració de Clientes, anunciants i per als
que estudien publicitat, però que
en evitació de possibles molestis
també pergue no hi llagues qui
pogué, prendre xifres verídiques
com a punt de partida per a campanyes inertes contra determinades empreses i a favor de les seves
publicacions per elle, que tothom vol
éster més que els altres, ha desistit
de fer-ho. Llegeix, no obstant, ••nes
ratlles de "A B C", la gerencia
qual Ii diu que fina que evisteixi una intervenció oficial no dirà
Illa les seves tirades , per a evitar
discussions que entaularien els nolts
que nó les creurien, i una altra de la
gerencia de "El Sol" "La Voz",
que es declara partidäria de forcenia:re de justificació, pel qual ja
ve laborant, si bé creu que osuna cl'ésster amb tearácteg !Hure i
exercit precisament per personal tèc n i c i especialitzat.
A Iludeix el conferenciant a la
manca d'a'nildent que hi ha actual/1,cm. ja que sola "La Nau" , de flarcelena. i "El Sol" ''La Voz", de
Madrid, han fet campanya pro yedras en les declaracions de les tinades. IlegilInt alguns paràgrafs de
"El Sol", als quals va contestar "La
Nación", de Madrid. dient que l'Estatut de Premsa, en projecte, donaria satisfacció a aquestes necessitats.
Finalitzà el senyor Bori thn inte•essant com documentada conferencia pronunciant-se per la fundació
d'un organisine lliure, encara que
I Estat hi tingues una intervenció,
esperant que en el moment precia
Publi-Club sabrà iniciar la seva
creació i que correspondrà a Barcelona tal honor, ja que no en va
ha estat i segueix essent bressel (lels
estudis de les ciencies publicitat i
organització al nostre país, quina
ensenyaments segueix tot Espanya
i que són admirats i qualificats
veritable obra de laboratori per les
institucions (l'alta técnica de l'estranger.
ADVERTIMENT

Advertlas a tes peraonea,
entinte 1 empresas a feo
guate Interesal la publicare
immerbata de les notes qua
ene ~tea, que ele original ,
han de dirigir-se tota a la
Reclacel6. Placa da Catatanga. a, primer, abano de
lee non del veapr o EI. que
ore arribin mes tard d'aquella boca o vigin adreçats
la imOremta del di a r
Barbota, ti 1 si, no urea
pubBeele Me *impele 4. 41
lee&

per ~; dn lairipulseib del vaixeft que bervien estat despatxats fa
una die., per l'empresa. En veure

Es confirma que Troiski ha sortit cap a l'exili
Un acte de "sabotage" ha provocat, a l'Uruguai, la mort de dos aviadora
ba ya al seu gabinet se treball, una bola
ITALIA DEFENSA L'AMERILA DIMISSIO DE
d coure que decora el sostre de IhabsCA LLATINA
GESSTER
Roma, 18. — La Premsa comenta tació súbitament explosiu, disper-

Aquest ministre aleznany, que durant vuit anys Ita estat ministro de
la Defensa, és el misten més gros
de la politica de l'Alemanya republicana.
El tragué d'una relativa obscuritat el partit demócrata, per a donar-li un lloc en el Govern, i no se
sap ben bé per que el doctor Gessler
es converti en ministre inamovible,
en una veritaltle institució, fins a tal
pum, que ara ja no fi gurava en el
partir demócrata, de manera que es
permetia el luxe de no ésser de cap
partit i de continuar en el Govern.
Encara ningú no ha pogut aclarir si el senyor Gessler era de ¿reta
o d'esquerra: el cas és que ni els
nacionalistes ni els socialistes li tenicn una gran confiança. Però aquesta sospita no el perjudicava gens: el
senyor Gessler ha demostrat que
sabia conservar el !loe tant si governaven les esquerres com les dretes. Formà part dels ministeris de
la gran coalició, en la qual figuraven
els socialistes; es mantingué al seu
ministeri tri nan governà la petita coalició, j continuä davant del minis,
teri de la Reichswehr quan la cosa
donà el tomb i els nacionalistes entraren en la tercera coalició.
Aquest borne ha jugat amb dos
jocs de cartes i ningú no hi ha tingut res a dir. No va expulsar tots
els oficials que intervingueren en la
temptativa desgraciada de von Kapp,
afavorí constantruent dintre l'exercit
els elements de la noblesa. alimenta
la Reichswehr amb individua (le les
organitzacions antirepublicanes. En
canvi, ara volia castigar el comandant del cuirassat "Berlín -, perque
havia rebut a bord al princep Enric
de Prüssia, i fa poc suprimí el títol
d'excellencia que usasen els generals.
Els aliats, sobretot els francesos,
vigilasen molt de pro', tots els pasaos del ministre de la Defensa. Pesen
cal reconèixer que, malgrat els múltiples equilibris -;ue havia hagut de
Len, no havia rediscat mai. En realitat, ell i el general von Seeckt ban
exercit durant anys una dictadura
invisible.
El doctor Gessler se'n va per "tilotius de salut". Es compren que un
borne aixi no ha d'ésser venez/t. De
fet, cau perqué esteva massa re fi at
de la seva força. Ha presentat
pressupost per al seu departament
que tothozn ha trobat "1111 xic fort".
L'home s'lla molestat de qué se'l
discutís, i se'n va, i és ben curiós
que el canceller Marx no ha fet
gratis esforcos per conservar-lo.
Será dificil substituir-lo. El partir
nacionalista i l'exereit voldrien un
altre Gessler, un horne inamovible
que no depengués dels canvis de
Govern ni de les combinacions parlarnentäries. Es parla de posar-hi un
interi.
El canceller Marx, borne d'habilitats encara més extraordinäries que
les de Gessler, no ha sortit gens
perjudicat d'aquesta crisi parcial.
Les esquerres aplaudeixen, i això,
en aquesta hora, en vigilies (releecions, és de bon averany.
El canceller Marx celebrà per
Nadal els mil dies (le la seca presencia a la cancelleria, començant a
comptar des del primer dels quatre
ministeris que ha presidit. D'ençà
de la República es el mes gros dels
"records" de la presidencia (Id Consell de ministres. Es clar que el
"record" del doctor Gessler és encara mes impressionant, però cal
tenir en compte que els temporals
del Reichstag no arribasen al ministen de la Defensa.
WANUEL BRUNET

SOCIETAT DE NACIONS
L'AFER DE LES METRALLADORES CLANDESTINES
Ginebra, 18.
secretaria de la
Societat de Nacions no ha rebut encara la nota deis governs de la Petita
Entente relativa a les metralladores
trobades a l'estació de San Gotardo.
—Fabra.

ITALIA

UNA VISITA DE L'AMBAIXADOR FRANCES A MUSSOLINI
Poma, IR. -- !Aren els diaria que
el setryor De 13eaumarchais ha fet
una visita al senyor Mussolini.
Els periódico que donen la noticia
que aquesta visita manca, indubtableznent de caràcter oficial, toda vegada
que el nou ambaixador no ha presentat les seves cartes credencials, la qual
cosa no farä fins a darrers d'aquesta
setmana.—Fabra.
en sentit desfavorable la conferència
de l'Havana.

El periòdic "Tevere" estima que

l'amdicanització en cl sentit pretés
pchs Estats Units donaria un cop mortal a la Ilatinitat de les nacions de
l'America del Sud.
Es precie, a qualsevol preu que sigui—afegeix l'esmentat diari—salvar
aquesta Hatiritat, per tots els mitjans
que fossin necessaris.
L'extensió del poder dels Estats
Units—diu dsprés el "Tevere”— a tra•
vés del Continent americà, constitueix
un perill per a Europa.
El periòdic "Il Lavorc d'Italia" veu
en la conferencia de l'Havana la moya que l'economia americana tendeix
a estendre's cada vegada més.
El canoneig "democràtic" contra
Guatemala--escriu—estä coronatpel
triomf oratori del pacifista Coolidge,
a l'Havana.—Fabra.

FRANCA
DE L'AFER DE GLOZEL
París, 18. — En el seu informe relatiu als objectes trobats a Glozel el
senyor Champion tracta d'establir que
els objectes en pedra treballada, foren
trobats amb una eina d'acer i que els
objeetes en os estan fets utilitzant
ossos molt poc antics. El senyor Chalopipes creu que l'enganyifa es tumbe
evident pel que respecta a les rejoles
i ceràmiques.—Fabra.
LES REPARACIONS
París, 18. — Els senyors

sant-se diversos fragments, uns deis

quala va

rompre un mirall i altres sinenlataren al sostre.
La versió dz completament fantistica. L'Agència Belga diu que no abs
'
produit cap explosió , a Bellevue. Al
Palau reial es creu que el que ha donat lloc a aquests rumors d'un suposat
atemptat i d'una explosió és el senzill
fet de qué a conseqüència - l'elevada
temperatura en que estava l'estudi del
princep heredes', es va rompre una bola
decorativa, que és de pause i no de
coure. Es tracta d'una bela buida, que
forma part del decorat. Per efecte de
la calor, la bola es trenca i migué, I
no causa cap perjudici porqué no Podia causar-lo.—Fabra.
LA DEFENSA DE LA POBLA do CIVIL EN TEMPS
DE GUERRA
Brusselles, 18.—Ha celebrat la seva
sessió inaugural la Conferencia internacional que ha eestudiar el relatiu a
la protecció de les.,poblacions civils en
temps de guerra.
Fins ara van discutits els temes del
ministre, de casetes contra gasos asfixiants, per a ésser usats per la població civil contra l'efecte dels gasos
asfixiants, i la construcció eventual de
resguardo per a amagar-se en ocasió d'atacs aeris.—Fabra.

GRAN BRETANYA

Briand i Parker Gilbert, agent

general de la comissió de Reparacions, han conferenciat
extensament tractant d'un possible arranjament financien en
l'assumpte de les reparacions.
Segons l'esmentat diari, entre
el senyor Gilbert i els governs
aliats no hi ha cap divergencia de principi en aquest
sssumpt e.—Fabra .

VAIXELL ESPANYOL EMBARRANCAT A BORDEUS
Bordcus, 18. — El vaixell pesques
espanyol "Lassor", de la matrícula
de Sant Sebastià portant a bord deu
tripulants, ha embarrancat prop de
la platja de Soustensen-les-Landes.
Segons noticies, el dit pesquen es
trobava fent els treballs de pesca al
golf de Gascunya, quan un violentíssim temporal el sorprengué durant la nit del dilluns al dimarts.
El pal major %zeda partit, ferint
greument un dels lipulants.
El vaixell queda tense govern, teniant que aguantar el dur temporal.
Una ola enorme arrebassä dos dels
tripulants, els quals han perescut.
En quedar embarrancat en uns baixos davant l'esmentada platja de
Soustoms, un dels mariners amb evident perill de la seva vida pegué
aconseguir arribar a terna, nedant, on
sebe auxili dels pescadors i per mitjà d'una consta que pogué fer-se arribar a bord del pesquen, s'ha pogut
salvar els restants tripulants del Lassor". — Fabra.
SET MILIONS EN OR PER
AL BANC DE FRANCA
El Havre, 18. — 11a arribat
un carregament d'or fi en barra
per valor de set Milions i mig
de dòlars, destinat al Banc de
França. El carregament procedeja de Novo Yrirk—Fabra,
LA INVIOLABILITAT
PARLAMENTARIA
París, 18.—El Comité exei.
cutiu del partit radical i radical
socialista, després d'una Ilarga
deliberació sobre l'escrutini de
dijous passat en el debat per a
la detenció dels diputats socialistes ha votat un acord felicitant el president, senyor Daladier, per haver mantingut en
la tribuna de la Cambra la teos
na de la inviolabilitat parlame ri 1 bri a .—Fabra.
PAUL BONCOUR, REELEGIT
París, 18.—La Comissió de
Negucis Estrangers de la Caralira ha reelegit el senyor Paul
Boncour per a la presidencia
de la dita Comissió.
També ha aprovat l'examen
del projecle de llei que tendeix
a codificar el protocol referent
a les addicions a l'article 36
dels Estatuls del Tribunal per.mamut de Justicia internacional.
La Comissió ha encarregat al
ponent la redacci4 d'una moció
en la qual s'afirrni a voluntat
de la Comissió d'arribar quan
/nes aviat millor a l'adopció
d'un procediment d'arbitratge
obligatori.
La Comissió es reserva la
facultat .d'apreciar ulteriorment
si els treballs que actualrnent
es realitzen en el Comité de sebase d'un tractat d'arbitratge 1
gbretat poden constituir la
seguretat, i si ha de fer-se alguna addició a l'article 38.—
Fabra.

BELGICA
DESMENTIMENT
Bruselles, 18. — L'Agència belga
declara que estan desprovistes de tot
fundament les informacions publicades en alguns diaris, respecte a una
suposada explosió ocorreguda al gabinet de treball del Princep Leopold.
—Fabra.
BrnsseHes, iß.—Molt s'ha fantasiat
als círcols de la Cort i a la ciutat sobre una suposada explosió ocorreguda
al Palatt reja! de Bellevue. S'assegura
que mentre el princep Leopold es tro-

ESPIES CONDEMNATS
Londres, /8.—Ha acabat el preces
per espionatge.
Hansen i Mac Cartney han estat
condemnats a deu anys de 'veballs forçats.
El fiscal en el seu informe ha demanat a ljurat que si es trobava o no
davant (runa organització d'espionatge
contra la seguretat del país.
Afegí el fiscal que la instigadora
del complot ha estat Rócsia. Desgraciadament—ha dit—no hem pogut castigar a totes les persones complicades
en aquest afer, però és d'esperar que
aquestes persones reflxionaran abans
d continuar les seves activitats perilloses i la seva obra de traici&—Fabra.

XINA
ELS PIRATES
Hong Kong, 18. — Uns pirates
atacaren el vaixell "Saunam Hoi",
en la vora Oest.
A conseqiiincia de la Iluita entaulada, moriren dos guärdies indígenes
i l'oficial, també indi. Uns altres dos
indis resultaren ferits.
Horn crea que els pirates tingueren

D A RRER
DE

BARCELONA
Liceu

"OTEL.LO"
La reposició d'aquesta obra de
Verdi ha estat ben oportuna en
aquesta darrera part de la temporada, que tan interessant s'ha presentat.
Verdi, amb el seu "Otello", menté
dignament el mes legitim prestigi al
costat de les graos figures que amb
les seves millors produccions han
desfilat aquests dies passats per lescenan (lel nostre primer teatre.
L'"Otello" és, amb el "Falstoff",
la creació més acabada i perfecta del
gran menaje italià. Al cim de l'evolució meravellosa que cal remarcar
amb la mes gran admiració seguint
la 'lista de les seves ¿meres, en
1 - 0tello" ens denla Verdi les millora intuicions del seu formidable
temperament dramàtic i el fruit
d'una bella inquietud, inspirada en
el mes sincer anhel de perfecció. La
progressió impressionant que del
"Nabucco" i 1 — Ernani" fins a 1'"0tello" i el "Falstaff", s'enriqueix de
les mes admirables Conquistes àvidament i sense retaba, arriba, amb
una embranzida magnifica, al teme
més gloriós.
Exclòs ja tot eonvencionalisme,
el compositor ha sabut trobar, en
aquestes darreres obres seves, la veritat en l'expressió musical, i ha recreat amb traca verament genial els
personatges, que queden en la partitura rigorosament perfilats i caracteritzats amb trets definitius.
La interpretació que aquesta obra
obtingué anit passada fou en conjunt molt ajustada i ben reeixida.
Debutaren els artistes senyora Maria Pela Pueker i senyor Pere Lafuente en els papers de Desdémona
i Otello, i es repartiren les altres
parts entre la senyora Lucci (Emilia) i els senyors Granforte (lago),
Vela (Ludovico), Gallofré (Cesio),
13alardini (Rodrigo), Sarda (Montano) i Granollcrs (Herald).
La senyora Pulker causà una ex-

ceHent impressió. Ernet amb facilitat la seva veu, fresca i d'un timbre
agradabilissim, i canta amb bon gust
i sernpre amb justa expressió. Cantà
tato la seva part de manera que mereix un elogi complet.
El tenor, senyor Lafuente, que
aquesta vetllada es preseptava al
nostre públic, no es pogué subatreure en el primer acte a l'eniocid,
força explicable, del debut. En el
segon, mis segur d'ell mateix,
apreciar millor les seves facultats,

que l'atac fracassava, tots fugiren cap
ala pobles de l'interior.
Les autoritats cantoneses han detingut onze individus sospitosos d'haver pres part en l'asalt, i que es trobaven amagats al poble de Hin Hoi.
També han estat efectuades excursions a altres localitats veines, per
tal de donar caca als malfactora.—
Fabra.

HOLANDA
CONTRA UN LABORISTA
BRITANIC

Berlín. 18.—Les autoritats d'Holanda han negat el permis d'entrada a les
Indies holandeses de diputat
laborista anales Jones.— Fabra.

UNIÓ SOVIETICA
L'ALFABET TARTAR
I TURCOMA
Moscou, 18. — L'Agència
Tass assenyala que la sessió
plenäria del Comité de Fa U. Ft.
S. S. per a la llatinització de
l'alfabet de les nacionalitats
tärlares i turcomanes estä actualment oberta a Tachkent
(Turquestan).
Itepresentants de totes- les
Repúbliques t ärl aro-turcomanes
àdhuc la Yakutia, prenen part
en aquesta sessió. El Clornite
està assessorat per gran nombre d'especialistes i erudita. —
Fabra.

AVIACIO
EL RAID DE COSTES
I LE BRIX
Caracas, 18. — Han arribat a
aquesta població els aviadors Costes
Lebrix. El trajecte del Panama a
Caracas l'efectuaren en onze hores.
Se'ls dispensa un rebement entusiasta. — Fabra.
UN ACCIDENT D'AVIACIO
PROVOCAT?
Buenos Aires, 18. — En el districte de Minas (Uruguay) ha caigut un
avió francés de la Companyia Latecoere. Els dos aviadora que el tripularen
han mort.
A l'efectuar-se un reconeixement en
tara de les ales de l'avió s'han trobat
indicis d'haver estat parcialment tallada.
Es creo que hagi intervingut tune
mä criminal abans de sortir ("avió del
Porto Alegre (Brasil). — Fabra.
Montevideo, 18. — S'han celebrat
sloemnes funerals a la memòria dels
dos aviadora francesos que moriren
en l'accident d'aviaci6 d'abans dahin.
L'enquesta realitzada per tal d'esbrinar les causes de l'accident, sembla demostrar que es tracta d'un
acte de "sabotage", ja que resulta
que una de les ales de l'aparen va
desprendre's als poca moments.d'ha....
ver-se aixecat l'avió. — Fabra.
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i en la resta de l'obra es mantingué
en un pla de discreció, que ja és un
èxit, si es tenen en cornpte les condiciona de la partitura, plena desculis perillosos.
El senyor Guanforte feu un "lago"
ben remarcable. Brillant de veu i ple
d'entusiasme per la seva tasca, es
guany ä unan-limes aplaudiments.
Els altres artistes esmentats contribuiren al bon conjunt, que el mestre Lucon, 'al cap de l'orquestra, conduí excellentment.
B. S.

Boxa
LA VETLLADA POPULAR
DEL "NUEVO MUNDO"
Tejeiro guanya a Castillo, per punts
García i Sales fan match nul
Blanch guanya a Pebre
El cnrnbat fi nal de la vetllada
d'anit al "Nuevo Mundo" anà a
càrrec del botador cuba Castillo
contra Tejenro. La incógnita del boxador cuba, el qual en el combas
contra Antonio exhibí una boxa
molt diferent de la que estem ecostumats a veure, influt foro en el
püblic, i així fou com va omplir
gairebé el local del Parallel.
De la mateixa manera que la presentació de Castillo constituí l'actualitat pugilística setmanes enrera, ahir l'expectació que la boas
faceciesa del negre havia desvetllat
minva moltissim. El públic aviat
s'adonà que es trobava davant un
boxador de tan vulgar, amanerar;
:mines amb possessió d'un "sistema" rudimentari i itnprovisat, que
arriba a ensopir després d'una es.
tona de veure'l. Els salts cap a.
costat i cap al darrera , armen colpejes amb les dues mans amb forma de swing de baix a dalt, directes a distancia acompanyats d'un
ràpid avanearnent del ces. Tot això
i altres coses que formarien un catàleg magnífic de boxa desllorigat,
va temblar be i fins va divertir en
la primera exhibició, però ahir el
públic, passat els primera rounds,
ja n'estava tip: Prou boza arbitraria! Un xic d'escota! Aquest home
ens atipa!, era el pensament de les
tres quartes parts de la concurrencia.
Durant els deu rounds que dura
el combat, Castillo deixà entreveure que si es passen per alt totes
aquestes comicitats que ens diuen
un boxador molt pintoresc, resta
u npugilista de rnigrades condicions.
Tejeiro no va fornir un bon compat,
malgrat això, Castillo no va dominar-lo en cap ocasió, amb tot i

fivgantere qiespoma 0Se're 'al', en enverspedurs. testomptant
dile primera rounds d'estudi, i
els quita Castillo ja froleii el
sistema de lluita, Tejeiro va c
duir el combat en tot moment
seu gust i va adaptar-lo a les senil
condicions.

A Castillo li convenia molt mes
la boxa llarga, a distäncia, per y
seva mobilitat i envergadura. Però
a Tejeiro rúnica tàctica que li pe.
dia oferir possibilitats . de vencer era
boxar a mitja distancia i al cos a
cos. Va aconseguir imposar aquest
sistema, i només vigilant el joc der.
concertador de Castillo s'adju,,,:u
el combar per punts.
•,
Part del públic inic ha. una proles.
ta pel fall, pesen vistes les dues tac.
tiques dels combatents, es evident
que la boza de Tejeiro va reunir
molts d'aquells detalla que demos_
tren una táctica. Per contra, ras.
tillo en aquest punt es trobà ice.
ça inferior. Els jutges, influit.s
la millor manera de boxar de Tejeiro, ii atorgaren el combat.
A 8 rounds boxaren García cos.
tra Sales i fou fallat "draw". Els
dos boxadors van estar poc erver.
tats i acusaren un declivi en llana
coneixements pugilisties. El combat
va fer-se pesat tant com anava ave,
eant, malgrat que fou disputat anea
remarcable duresa. Al comerle Gar.
cía s'atribuí avantatge en la untuació, però a la meitat del combat
Sales varia el sistema de huila,
de cientific passä a imitador, de manera que foräe el combat per tal
d'esgotar l'adversari. En part va
aconseguir-ho . García en aquesta segarla fase del combat es defensa.
força bé.
Blanch , en substitució del cenad Santa, va boxar contra Fabra.
guanyar per punta límit dels
sis rounds. La duresa del cop de
Fabra no arriba a anullar el jac
més aciençat del boxador gracienc,
el qual, per be que posat en dificultat alguna segada, no va eprdre la
serenitat i va poder atribuir-se el
combar.
A sis rounds boxaren dos träntfugues de ramateurisme": Casada
i Roca. El combat dura un parell
minuta. ja que Roca, seriosament
colpit, fou declarat rendir per inferioritat.
A quatre rounds, Malla guanyà a
Cafiizares i Rodríguez a Mompó.

DE MADRID
El cap del Govern anuncia
eleccions municipals per al
novembre
Madrid, 18. — Anuncia el cap del
Govern fa ternps que al seta programa-Aigurava que l'any 1928 so
convoquessin eleccions
Per a portar a cap el seu prapósit. sabem que el general Primo
cle Rivera, en conversa sostingada
amb el Comité Central d'Unió Patriótica, ha esbossat el sen pen‘ameat, ratificant el seu decidit pro'
pòsit que en el mes de novembre
se celebrin a tot Espanya les e'eccions municipals.
La convocatòria es farà púbica
dos meses abans i la resolució del
President es tan decisiva que hl
manifestat que per al ras que e/ ls
data convinguda no estés alarmada
la nava Llei electoral sotmesa a es.
tudi de les Secciona de l'Assemblea,
es convocarien les eleccions d'acord
astil) les normes de l'Estatut
Es faran les eleccions per la representació proporcional i per Con.
didats globals per agrupacions
nals.
El programa sie's candidats
ría d'apartar de tota idea politi.-z
circurnscrivint-se a l'enunciat de 'es
allerents activitats.
Els analfabets seran exclosos cle
les Ilistes de votants.
INTERESSOS TORTOSINS
Madrid, 18. — L'alcalde de T -rtosa. senyor Bau, ha visitar el cap
del Govern, per a donar-li les e-acies per la seva bona disposició anit
respecte a la creació d'un Institut de
segona ensenyanea 1 per haver
a subhasta el darrer tros del f,rrocarril de Vall de Zafan que r• a
el baix Amagó ami, la comarca • -tosina.
EL PROJECTE DE CAMINS
PROVINCIALS

hfadrid, 18. — Les Diputaci
prosincials continuen les seves s,tions per a cercar la fórmula pe, d
millor repartiment de la subvem'a
oferta per l'Estat per a la com.,
trucció dels camins veinals. havent.
se entaulat gestiona amb el disecar
del Banc d'Espanya, encamina-les
a corvenir una operació de bestie. a. Les dificultats emanen de 'et
garanties que demana el Banc.
GESTIONS DEL SENYOR
PICH
Madrid, 18. — El senyor
ha cantil uat els seus treballa pe r 11
la imnlantació del Banc Nacional de
la P, opietat d'Espanya, celebrant
confe encies amb significades persa
nalitats del overn i de les finare
Ces.

Preguntat al pelan de l'Asari.
blea per uns oeriodistes sobre le!
gestiona Praenac,Ides, ha manifestsl
que ha Iburat al cap del Govern
memória orprensiva del que bt
d'ésser a lpan3a el Banc nie lb
Propietat. 1: ttl, a organització,
cionatnent, hins. coniesos, cap , int
etcétera, etcéterz.
• '"

, eix

si I,
Ara—ha dit el senyor Pich — es?gafé que el Govern determirsi
que faci una exposicisí del
ef efer
sera el Banc davant l'Assemblea
mé,s
convenient que es no$¡ es
/gen una cornissió especialitzada en
aq uestes qüestions encarregada
I rl projecte definitiu de reamentac i implantació de! Banc
N'acion de la Propietat d'Espanya.
DE

al ló
RES

L'ESTRANGER

TOTES LES SESSIONS DEL
DE L'HAVANA SECONG
RAN PUBLIQUES

.

:res, 18. — Telegrafien de No-

1 ,:dc al - Tintes" que en el Congres Panamerica de l'Havana ha es,t aprovat, per 15 vots contra sis una
50posició de la Delegació argentina
.prttui siguin públiques tute, les reunions dels Comités de la dita Conferincta.
El delegat nordamerica, senyor
flughes. vota a favor de la dita pro-.
—Fabra.
CONTRA LA INTERVENCIO
NORDAMERICANA A NICARAGUA
L.::res, 48. — Telegrafien de l'Havana a la "Westminster Gazette" Que
jipa s delegats dels que assisteixen a

t

:a Conferencia Panamericana es preparen per a presentar una serie de

rtrojec es encaminats a constdeilltr
teta intervenció diplc,matica o untar d'un Estat america a l'altre.
La Premsa cubana, al mateix temps
que eigia el discurs pronunciat pel
resident dels Estats Units senyor
Coolidge, en la sessió inaugural, reprodue despatxos de Montevideu
Jrent que es prepara el boicot contra
es mercaderies nordamericanes com
a protesta contra la intervenció dels
Esmts Units a Nicaragua, i altres de
litet,3 Aires, dient que els estudiants
receten fons amb destinació al, general Sandino.—Fabra.
CONTRA LA LLIBERTAT DELS
ELECTORS NICARAGUENCS

ix

Un:res, a — Telegrafien de Nora York al "Times", que aviat sera
presentat a la Cambra dels diputats
t:e Managua un projecte de hei elec:eral que preveu el control dels Esors Units en les pròximes eleccions

re Nicaragua.—Fabra.
EL MEMORANDUM BRITANIC
AL COMITE D'ARBITRATGE
DE LA SOCIETAT DE NA-

CIONS
Ginebra. 18. — El memorándum an?des dirigit al Comitè d'arbitratge i
eguretat. ha estat publicat avui sireultaniarnent a Londres i 'a Ginebra
per la Secretaria de la Societat de
Nacions.
En aquest document el govern de
Untires declara que la seca actitud,
ti la va exposar en distintes ocasions
precedents, davant la Societat de Nac .,ms, clavant la Comissió tercera, que
en 'ah-es !loes i moments.

4

El doetaitiiii jiat ccinsiderar-se dividit en dues -parta: la pritnera d'aquestes compren remisinen del probieMa de l'arbitratge i la segona part
estudia la iie3tIÓ de la segurcat.
En la tritt.et a part, recomana el Gi)verif ang.es la necessitat de distingir' entre els ronilictes d'OiTire juifdic i PIA 110
jUeldie8. Amb equest motin expresse l'opinió que calda la restringir el sentit que es *Mita a
les paraules sd'arbiti al ge", tota vegada que tztls
tractats no solen tenir, generalment, mes sanen') que l'opiniö
pública.
La, segona part del document,
que es refereix, com ja s'lla
a lit seguretat, preconitza l'establiment d'acords analegs al
de Locarno, si be an,b garantice comPleMentaries, ano/ladee per pactes contrets amb la
Societat de Nacions, i a mes
Fels compromisos concertats
entre els Estats per al cas d'ésser agredit un d'ells.
Per allt a pil rt s'estipula en
el document que aquests acords
Slí 11 de tal naturalesa que atibuc
ras ldria que el conveni que S ' OSIa111 iXi fos convenientment eoditleat.
Acaba recordant que el Govern
posa a la temptativa de definir el
concepte d'estat agresiu, però aprova
la idea de concedir un auxili financier
l'estat. victima d'una agressiti. corp
ha proposar Finlandia.—Fabra.
LES CONSEQUENCIES DE LA
CONFERENCIA DELS e'RES
Londres. 18. — El Govern ha
acordat començar la construcció de
tres creuers de vuit mil tones, orevistos en el pressupost per a l'any
fiscal de 1928-29, que comença el
dia primer d'abril vinent. — Fa-

0

PROCESSAT PER
L'AFER DELS T1TOLS HONGARESOS
Paris. 18. — El jutge instructor que enten, en l'assumpte dels
títols hongaresos falsificats ha decretat el processament per estafa,
falsificació de documents i Us indegut de documents falsos, de l'advocat alemany ieltz. resident a París, el qual fins ara hacia intetvingut en el procés tan SOIS COM a
testimoni. — Fatua.
ELS INCIDENTS
DE TRANSILVANIA Bucarest, 18. — El Consell de revisió ha desestimat el recurs presentat pels estudiants condemnats
amb motiu dels incidents de Oradas
Mare. — Fabra.
DISTURB S AL KURDISTAN
Basnra, 18. — A diverses comarcales del Kurdistan i especialment a
Kashba i Abadar, s'han sublevat en
massa el poblerins contra les autoritats perses amb motiu d'haver estat
augmentats uns al doble dels imposUN ALTRE

I

tos.

Sembla que els funeicirsark-ban
gut de fugir precipitadament, essetif
ocupan pets subleests els edirids
Mies i especialment els de recaptacid

g.

deis impostos.
Les''..u-ces enviado; a ashba per
tal de reps,oir el moviment, han sus-

tingut un cembat am b els sublevats,
zn el qual aquests darrers sembla qts e
han tingui uns 7 0 morts.
El Govern persa ha ¿cordal enviar
inunedintament reforcos per a dominar
el TM' iment .—Fahra.
EL VOL SUISSA - APRICA
Montpellier, i8. — L'aviador su%
Wirth, que intenta el vol des de Subsa a Africa ha reanuilat el seil raid
a dos quarts de deu, arnb direcció a
Barcelona.—Fabra.
_
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mana ne les nors

Lea peremieé.qiieilmpalltiln
aquesta bella Infolativa Que
comptivamb neme tan coneguts
En la dita oonterenela. ultra en el rni5n de les lletres ferventa devota de les flors 1 de
Kicpusttr la finalitat. de "ProFlora Silvestre", es reparltran tota Mica ennoblidora, com la
jn noves lleven; als concurrents ~paria dels que formen la nei s'exrdicarà el plit va Junta, poden demanar la
seca inserip,ció dirigint-se al
d'ac nauid, per la propvinent presiderit de "Pro - Flora Silvesprimavera. que els capdavan- tre", per ara, al Centre Excurters che "Pro-Florn Silvestre"
sionista de t;ataInnya (Para,.
es'proposett que sigui eficaç
dts, to) ; al Grup Excursionista
enuirrable.
llodannin, a EAgrupació ExcurEi Patronal ' es proposa orgnsionista Catalunya i a Méndez
nitzar alguna l'esta a profit
Núñez, 1.1, primer, segona. Més
lisseNa bella i altruista finanendavant es donaran notas liocs
tal., per a porten 15 terrne la qual
d'inseripció.
de -fiera , de -jartil per

ne) compla amb altres ingreshos que la quota anual deis

.-antander el dia lb de gener, de Gijón el 17 i
t:orunya el 18, cap a l'Havana i Veracruz.
El vapor "CRISTOBAL COLON" sorta-X de
B:lbao i Santander el dia 7 de febrer, de Gijón
el 8 i de Corunya el 9, cap a l'Havana i Veracruz.
Próxima expedició: El dia u de març.

LIMA DE LA MEDITERRANIA A
COSTAFIRME I PACIFIC
El vapor "LEGAZPI" sortirà de Barcelona
• dia 25 de gener, de Valencia el 26, de Málaga
28 i de Cádiz el 30, cap a Santa Cruz de 'fem.,. San Juan de Puerto Rico, La Guayra, Fuert Cabello, Curaçao, Puerto Colombia, Cohia,
G layaquil, Callao, Moliendo, Arica, Iquique, Ass:gasta i Valparaíso.
!'róxima expediciA: El dia 28 de febrer.

LINIA A FILIPINES
El vapor "C. LO PEZ Y LOPEZ"
li.ocelona el dia 15 de febrer cap a
Suez, Colombo, Singapore i Manila.

-15
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sortira de
Port-Said,

LIMA DE LA MEDITERRANIA A
BRASIL-PLATA
El vapor "REINA VICTORIA EUGENIA"

sortirà de Barcelona el dia 28 de gene r . d'Almeria
i Málaga el 29 i de Cádiz el 31, cap a Santa
Cruz de Tenerife, Ríe, de Janeiro , 'Montevideo i
Buenos Aires.
El vapor "INFANTA

ISABEL DE BORBON" sortirà de Barcelona el dia 23 de febrer,
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restret de Magallanes.
La Secció que per á aquests serveis té es
ibició a Ultramar deis ,mostruaris que li siga

Els mobles deis avis

5, pessetes, i el nombre d'Utac,rsits es encara limitat per manea fretements da divulgacni i
pi opaganda adequades.

.
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"ORTOPEDIA MODERNA"
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COTILLES ORTOPEDIQUES
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com prometa en el darrer
avui parlaré de la manera de decorar 1 amoblar una llar humil amb
u /noble o objectc del segle passat, evitant, però, que quedi el conjunt poc modern o antiquat.
Ni ha moltes rnaneres d'interpretar
l'art modern en el decorat i en l'amoblament. Una d'elles, a la qual vull
referir-me especialment. és la de !ligar amb encert uns mobles antics o
simplement vells, tal com els isabelins,
dins un conjunt discretament modern,
és a dir, fet sense la preocupació de
l'estil, i resoldre'l tal com avui requereix la nostra manera de viure i de
veme les coses. El color, la disposició
dels moldes, l'estructura del conjunt,
revelaran sobradament la modernitat
de l'habitació, enesra que ens haguem
servit d'elements decoratius o de mobles de passades époques; naturalment
cal tenir cura de triar i seleccionar
eis mobles i ohjectes que destinem a
coilocar, entonar-los i aplegar-los,.
acoblant-los hé, a fi dobtenir un conjunt harmoni6s i equilibrat.
Hi ha mobles que per la sevt bellesa
Tal

alg n

i justes propircions sen un e/ern'eht
decoratiu força estimable. La
caiaixera de marqueteria o incrustada
de znetalls i nácar, el mirallet de fina
talla (lastrada i sàviament patinat el
remos. el petit sofá de caoba, ieš Miniatures dels avant-passats eMITI aleades amb ei marc negre i el vidre concau, els marcs isabelins de caoba amb
filets de boix o rnarqueteria, i meltes
n'ares coses que podria esmentar, • en
són una prova ben palesa. I un bon
ajut per al decorador i d'una gran
economia per la seca facilitat
sicid.
De vegades trobem parts o
ments de moldes isabelins i d'altres que
són lletjos de conjutst, per les sexes
proporcions exagerades, i que, en canvi, la qualitat de la seva fusta' o la
seca marqueteria els fan aprofitabbs
per a construir-ne de nous apronten
els trossos millon. Encara que no Arr:c
amic d'aquests arranjaments, que , ft
vegades resulten afroses mutilacioas,
bi ha coses que poden molt be 461-1zar-se amb discreció, per a comPondre
un moblet modem. ro w el dibuix ere
illustra aquestes ratlles.
C. M. FARO
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Málaga el 24 i de Cadiz el 26, cap
a Santa Cruz de Teherife, Rio de Janeiro, Montevideo i Buenos Aires.
Próxima expedició: El dia 21 de març

a

d'Almeria i

1

1-

LIMA DE LA MEDITERRANIA A
CUBA I NOVA YORK
El vapor "ANTONIO LOPEZ" sortirà de
Barcelona el dia 15 de febrer, de Valencia el 16,
de Málaga el 19 i de Cavila el 21, cap a Las
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de
la Palma (facultativa). Santiago de Cuba (facultativa), Havana i Nova 'York.
Próxima expedició: El dia 9 de mate.

LIMA A FERNANDO POO
El vapor "ISLA DE PANAY" sort'là de
Barcelona el dia r5 ale gener, cap a Valencia, Alacant i Cádiz, d'on sortirà el 20 cap a La, Palmas.,
Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma,
altres escales intermedies i Fernando Póo.
Próxima expedició: El dia 15 de febrer.

tablerta la Cornpanyia s'encarrega del transpon
in tramesos a tal objecte, i de la collocació dels arti•
ries la venda dels quals, com assaig, desitgin fer els exportadora.
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Servei ràpid-directe: El vapor "MANUEL
de ... •
ARNUS" sortirà de Barcelona el cija
i de Cádiz el .., directantent cap a Nova

ornada.

a

Utilitzen la refrigerad electrica

LINIA D'ESPANYA A NOVA YORK

York.

INTERESSA

D'obtenir gel i refrigeració segura i automaticà
Conservar els vostres aliments i comestibles, fins
els mes delicats, en perfecte estat de conservació,
amb tota la seva frescor i assaonamcnt, en els
mesos mes calorosos de l'any.
Refrigerar i conservar les vostres begudes i gelats;
Obsequiar els vostres clients amb pastilles de gel
pur, amb l'aigua que els sigui mes agradable (vi,
aigües minerals, etc.);
En una paraula: si desitgeu utilitzar en el vostre
establiment sistemes adequats de refrigeració automática al preu mínim de compra i manteniment;
Sense necessitat d'haver de vigilar la màquina,
sense haver d'utilitzar aigua de condensació
a base d'una temperatura sempre exacta:
amb tota seguretat,
sense reclamacions,
sense haver de sofrir sorolls molestos, ni
olors dolentes de les que exhalen altres
instelacions,

El vapor "MANUEL CALVO" sortiri de
Barcelona el dia 24 de gener, de Valencia el 25,
de Málaga el 28 i de Cádiz el 30, cap a Las
az de Tenerife, Santa Cruz de
Palmas, Santa
la Palma (facultativa), Santiago de Cuba (facultativa), Ha y an i Nova York.

Preus convencionals per cambrots especials.
Els vapors tenen installada la telegrafia sense fi Is i aparells per a senyals submarins; estan dotats
dels més rnoderns avenços, tant per a la segure tat dels passatgers com per a llur confort i gust
Tots els vapors tensen metge i capellä.
Les comoditats i tracte gire gaudeix el pas satger de tercera es manté a l'altura tradicional de
la Compa.nyia.
Rebalse, en nidits d'exportació. — La Colas panyia. fa rebaixes del 3 55 per uso en els nälits de
etermittats articles, d'acord amb les vigente dis posicions per al Servei de Comunicacions Marítimes.
Aquesta Companyia té establerta una mar( a de serveis combinats per als principals ports;
serveis per a línies regulars que li perrneten adrn etre càrrega i passatgers cap a
PunLiverpool i ports de la mar Báltica i mar del Nord :-: Zanzíbar, Moçambic i Capetown
ta de l'Asia Menor, Golf Persic, India, Sumatr a, Java Cotxin-Xista, Austràlia, Nova Zelandia
H ollo, Cebú, Port-Arthur i Wiadivostock :-: N ova Orieans, Savannah, Charleston, Georgetown,
B altimore, Filadelfia, Boston, Quebec, Montrea 1 :-: Ports de l'América Central i Nord -Amèrica al
acific, de Panamá a San Francisco de Cal,for nia :-: Punta Arenas, Coronel, Valparaíso per

Rebalse: a families. en passatges d'aliada i t
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All de B. Carcasona
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FABRICA DE
JOIERIA 1 ADGENTEDIA

sens socis protectors, única de

-

LLA.R

Decoració i amoblament

Amb el norn de "Pro Flota
Silvestre" ha quedat constitu'it
£1911111111111111iii311111111111111111111113151111111111111111111111111111111111111i111111111111111111111111111111111111111111111192
el Patronat que es proposa continuar i intensificar aquest any,
i ja ,des data n, la simpatice
croada de sembrar flora boscanes i plantes medicineis, per
les valls i muntanyes veines
Barcelona, i tumbé fins
-a-llocs allunyats que freqüenten
els excursinnistes de ciutat de
fälier i despalr. " ESC119E11E13 AilLINCS,
fora en antes comarques.
En la reunid general que tingué lloc el dia de Cap d'Any,
s'elegí la següent Junta:
Senyocs J. Gran i Sala, president; Josep Set en. viee-preper a la retenció absolutaa de la
sident primer; Joan Nonell,
trencadura - Faixes de totes menes
vice-president siegnn; Anima
rajara - cotilla abdominal
Carbone'', caixer; Pere Mandn,
Models moderns
Comida jor; Etnili :foyer, se.' re tan ; Alexandre Rovira. vi ...e secretan, 't -Ignztsi
per a guarir o corregir les desviaF. Maspons i At Jasell, R. Su cions de l'esquena
rinyac 5 tutti as, JOat. Llongue res. J. Puig i Fert.t!.er,
Mes de 50 anys de practica gin la millor garantla
tran i .1. p ul,. Pcita,
Jaume Corb tura • Fralice:,c
Llinas,.vccals.
Aquesta Junta, tot just possessionada deis seus ciarrecs. 1n•'ffleSeU111•11111111111•11118111111IIIIHR1111111111•111111111111111Raellaaa
ha desplegat una remarcable
e
activitat, i ha estat un del,:
a
seus acords erear delegacions
fora ciutat, allí on Ial hagi mree Banque pulir l'Etranger et les Colunies
clis excursionistes que ho demanin; per Sabadell es designa
delegat el senyor Mont Bol', l'entusiasta excursionista; s'ha a
procedit a l'adquisició de grane
•
quatititats de llavors i a orgade
'Alzar el Patronat per tal que
aquesta primavera sigui ja alhiradora la tasca bella d'omplir
de flors els Boca adequats.
Bal c a abra
e
Teta mena d 'operacion s
Molt nviat tindrà lloc una
important conferència dedicada
als elementa excursionistes de
la ciutat i als protectora del
ouirmanew.mazimminausuriemanumgetweltaN2
Patronat, per tal de divulgar
la formosa firtniitat proposada,
que ha esta} danientablement
mal interprelhant per no poques
III
perscnes que han croglik que ▪
44414444.44.44444444444444
es tractava de sembrar llavors

SERVEIS DIRECTES
E: vapor "ALFONSO XIII" sortirà de Bilbao

LA

smb

i

¡COMPRA THASITUNTICA
LINIA CANTABRICA A CUBA I MEXIC

;

marges, quan nó be pea
nquest robjectin.

rieres . '

La las perfecta, completa 1 segura de totes
tés que s'usen avui a tot el món

u
so
a

•

11

Sollicitau detalla a

ta

.

SOCETAT GENERAL D'APLICACIONS INDUSTRIALS!

RAMBLA DE
U I
i.

PROJECTES 1
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CATALUNYA, 45

PR ESSUPO STOS DE FRANC
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TEÄTRILS

C-APITOL CINEMA
PREFERIT PER LE11 FARIILIES DE SON 13118T
ORQUE8TRINA SUllit

TEATRE CATALA

Avui, dijous: Gran suecas cinematogrätic dein producció Non
Plus-Ultra "Metro-Goldwyn" EL Di1110311 1 LA CA», interpreta.da pels cotossos de l'escena muda Greta Oarbo I John
Gilberl ; Les gentile peresoses de Nova York, formosa comedia "Exclusive,: Diana", per Paulline Garon; Mill/111, gladiador, ebmica; Magazine Metro, revista mundial. — En preparaCid, t'estrena de l'excelsa concepció cinematogräflca "Titan-Fox" MATINADA, genialfssima creacid de Tanet Gaynor
i George O'BI ieu,
TELEFON A 38.

NOVETATS

AVUI, (Mona, a les cinc de la tarda,
El grandios espectacle d'En rolen
I Torres,

PASTORET
o Padveniment de PInfant Jesús,
Sorprenent Pessebre. Magne ap0lees'.
cupletz d'En Rove/ld (Aymerich).
amb els Neta ~es, que obsepetl,tsr espectadora.
espeac
. gire
, ana eilrsaa
quart.
TERTULIA CATALANISTA
Programa Artts: ' , Sed bravea" I
81151. I AMOR, AMO 1 SENYOR
Deraft,
SENY I AMOR, AMO 1 SENTOR 1
MADAME MUNDETA
(Robes el Chapees.)
Diumenge, a dos quarts de guatee
ELS PASTORETS
amb cIa Reta, que obsequiaran els
nene. A tres quarts de Me:
SENY I AMOR, Amo I MENTOR 1
LA BALDIRONA
En estillIF
ISABEL CORTES, vea. PUJOL
444/114.........4144444.04.0a

Gran Teatre del Liceo
Avui, Quarta de propietat i
abonament, a dos quarls de
den: Debut de reminent tenor.
Curt Taucher i de l'aplaudida
sopran Steffy Dores. 1. el poema > de R. '3trauss DON - JOAN,
sota la direcció de Max von
Schillings; 2, reposició de
pera en dos actes, pròleg i opileg. de Max von
MONA LISA. lii prendran part
els n ••1 n -,1 n T- Ps artistes senyores
Huesa Schellenberg, i senyors
Groenen i Seidel. Dirigirà l'orquestra el seu propi autor, Max
von Sehilliiags. — Disiabte, segona del divo tenor Pere Lafuente amb l'òpera OTELLO-Dimart vinent, primera de SIGFRID. Debut de la eminent so,pran B. Sutter Kottair. Es
despatxa a compladuria.

Ele predilectos de famfiles distingides
°muestres: JOVER i TORRENTS
Avui. lijous. Colossal brogurna. Gran rsdevenlment: LA GRAN CREACIO.
r eArnlea % . — NOTICIARI FOX NUM. 47. — Exit insuperable ue la magnftlea revista en colore LA AAAAAA OCS DEL PALACE, prenent-In len't toseflna Raker, arnb les seves estupendes erear1ons en bans exatIrs. s ublim nresentaeld. — Extt g ran:has de la dIvertidissima comedia EL. FRESC DE LES
TRINXERES, :z elreció nrin Luxor, Ultima crearle, del aran artista Std coaptar.
AVIS. p er a mea romo/lit:u dei peiblIc, en totes les sessions hl haun pan
de lo rantai, tic preferència nurnerades,
DOluuns vinent, murena de /Mes grandloses superproduccions, FILLS DEL
DIVORCI, per Clara Bou. I UN IDIL.LI AL METRO, per Dorothy Mackaill.
44114+114.114•011.041/444441+04/ 44 11441414444444444441444444444
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PATHE - CINEMA
REINA VICTORIA

LA VILLANA
Meravellosa interpretaeld.

TEATRE

COMIC

Direcció artfaties: MANUEL SUGRANTES
Avui, dijous, tarda. a les 430, I nit,
a les 9'45, 73 1 74 representacions cle
la reviata
D'EXIT CREIXENT

Pallyia. Escenes divertlelissimes. SumpD'osos decorats.
Exiles deis bells quadros Ches Catalainá, Ele moleta 1970, Els silefons, Ele
jardins babilònic, Japonés, Italia, angla.,
espanyol. Ele caballeta. El nostre Jardl,

El Jordi franela.
itutaquvs a n pies. Selents numeral; a 2.
Es d n spataa anfh 11 dies d'anticipan/3.
Telefon, 334 A. — 13). ma, nit, la gran
nona I'VVÍS12 EUREKA.
Dilluns vinent, sensacional debut dels
formidables glariladors xlnesos

PIANOS:

•

111111 n 11111111111111111111tilli

mes de 30.000 en lis
•

Casa fundada en

1864

•
m

•

iflUTOPINC:
••

MOZEL lt:28

lit

▪

-

barrer perfeccionament de la casa II
• Immens asaortit i g arreen novetata
• en rotllos 88 a 5 pessetes •
▪
Planos de eones crenadee
A al comptat, terminis I Iloguer.
Planos d'o/:asta
Ifarmemiums
•

Teatre Catara Romea
Companyia Vila-Dan. Primera actrlu:
Baria Vila. Primera actora: Dar: I Nona
Avul, larda, a les 430
PREITS POPIILARS
ELS PASTORETS GARROFA 1 PALLANGA
SS. NM. els Beis Magma asstetiran a
la representad/a Tots els iienS i nene/1
seran obeequiats,
l'itt, a tres quarts tic deu:

TERTULIA CATALANA
La comedia catalana /l'En Roure,
CORPUS
Demä. tarda, a les 5. Nit, a les 945:
la:Indiscutible c 0 :1 d'En Roure,
T 'ESTIMO!...
DIuMeng/, larda, a dos quena de 4:

Plonnis, Camusses
_
ESPONGES

TEATRE BARCELONA

Y EL RIO
'Farda i nit,
EXIT de

CARLITO8 GAleDZIL

,

/

'

Vda. BAQUÉ
8, Ares, 8
TEATRE ELDORADO

ERNEST VILCHES
i la seva companyia dramalica,

.444441.1.44444•44.....»./.1144•

TEATRE GOYA

Teatre Català - NOVETATS
4qu, cta nit: TERTULIA CATALANISTA:
PRDGRAM e ARTIs:
"SED BREV'I6"
I SENY I AMOR, AMO I SENYOR
-Ea despatxen 5 515 n e llotweria Mollee,
kavallada de la Pr, sea e. telefon 3629 A.
1 Capellerla Glif, Hospital, 16.

OLYMPIA
AVUI, DIJOUS,
Tarda, a les 4'90 — Nit, a les 9'90
ESTRENA de la Interessant

PEL.LICULA
D'AVENTURES
en tres Jornales, projectant-se senceres
a cada sessea

LLUIS CANDELAS

tieuls
uusiier.

Piano

barat creuat

Ebrisega, 292, ponerla.

•

DISPES'ES
ES

mies 1. e..
DESITGEN dos
Palma St. Just, 7

principal.

Cinema Princesa

DIVERSOS

Via Laistare. número 14
Avui, dijous, grandiós programa. Films extraordinaris
Bonn Oeste, grandiosa i cotossal cinta de gran èxit, pels minora asos de la pantalla; l'extraordinäria comedia La prefereixo ros«, per Raymond nathcoch; Noticiar IRox; Viduss de
golf, cómica, en dues parts.—
Diumenge, nit, magnífica estrena.

Malalties deis bronguis
reitinecn 1 ROURA.

Retire erprelaltsta
Ct. rte Cslatiass. atas»

•14,

MALALTIES DE LA PELL

Vle• urt narles. Detectes sexual». PAREE
PIJ OAN Metge espeetaltsta. Rambla Ca-

El. BANDIT DE MADRID

Betty Compson

colmes. i REVISTA ME-

e4elleee444411114.4•004411444

de la graelosissIma cinta córmea

agudes i cròniques

Malalties

Especialitat: APARELL LIGESTIll
DERYIOSES
SANG VICIADA - OBESITAT
DIABETIS, etc.

Visita a la tarda: de ei a 6 - Censura ve7 correspondgilcia

Sa1merár,221,pral.-Mner

ANT1CIA Gua

SAIRGUES
1

88 — SANT PAU — 38

PASTI LLES

I

,SA Dei A.A.
O enseben:Mg%
COMIN GTVI.
,.Aa causas
DE .11 'Os
LA Cosas
.4./J KA‘MINTi

ASPAIM E
GUAREIXEN RADICALMENT LA

rJr
Perquif combaten flan Call e..
CATARROS, RONQUERES, ANGe,

FONDA SIMON

RES, LARINGITIS, BRONQUITIS,
TUBERCULOSI PULMONAR, ASMA
! toles lee afecc:ona en general de
la GOLA, BRONQUIS u P 18 I11055

MENJARS A LA CATALANA

BANOUJI.113
E8PARTERI‘ 6-VIDRii it1A, iig
Teltifon tan A.
BALO PER A

COMPOSICIO

Sucre Ilet, 5 ctgs; a rt racte regalessta, 5 cl gs.: extracte dls.
codl. 3 mire.; extracte medurt
Vald, 3 migo . : Gornenol , 5 miga

Sucre mentoanissat, cm:un/tal
t' unciera per a una pasti ll a.

g

TRO-GOLDVVYN

i l'ernocionant partit.
BARCELONA -ESPANYOL
Dimarts, vinent, estrena
de SATINADA.

Director: JOSEP FIGUERAS, Metge

La casa de t'acumulador

Els Mitote preus per a la nerega
I reparad& gerantldes, de bateriee. Proveu-ho. Entencli. 57 (Granvla).

PER A CASAMENTS I BATEIGS

tarda i nit.
Greta Garbo i John Gilbert
en
EL DIMONI I LA CARN
(Producció Non-Plus-Ultra
Metro-Goldwyn)
GENTIL!, .PERESOSES DE
NOVA YORK
deliciosa Comedia
d'Exclusives Diana, per

CONSULTOR! MEDIC NATURISTA

naletes. nema» II

I CAPSES de LUXE

Monumental :-: Pedró
Adaptació cinematogràfinAfalkyria :-: Excelsior
ca de la coneguda novella
dIjous. Magnifiques estrenes:
del mateix nom. La seva
Ele vencedora del foc, prealuerite
Metro Goldwyn, per Charles Rey.
luxosa presentació i la vaLa dona calumniada, per Gina Marietat dels seus pintorescos
nes: El motorista, per Matutee
Flynn: De la pell del diabla; Un
panorames, fan que aquest
marlt I un m1110, cómica.
Diumenge, nit, estrenes: El vagafilm sigui una veritable
bund poeta, per John Barrymore:
Me odie, per Mark
joia de producció Nacional / Com s'apaguenSwain.
Començarà la se ss ió amb la proJece/d

Máquinas para
hacer

CALADOS
G.Weinhagen&.0Dipuraciei 273
BARC ELO N A

Les PASTILLAS ASPAIME superen totes les conegudes per la seva comyo.
aleló, que no pot sser mds racional I clentffica, gust agradable, i pu r ésser les
'lit igues en que estä resolt el transcendental problema deis medicaments bal'anales 1 volell/s, que es conserven 1ndenntdament I mantenen Integres les snes
meravelloses propietats meelleinals per a combatre d'una falsó constan:, rapla
1 efleac, les malaltles de • les rice reepirateriea, que sdu causa de TOS o Cie

aufocació.
les PASTILLES ASPAIME sdn les receptades pele metges.
Lts PASTILLES ASPAIME •Föll les preferldes pels yacienta.
ExIgiu sempre les legilitnes PASTILLES ASPAIME 1 no admeteu substnenona interessades deseamos o nuls r•sultats.
Les PASTILLES ASPAIME es Venen a una pesseta la capea en les pri n cipal'
ramilletes / drogueries.
Especialitat farmacautIca del Laboratorl SOKATARG
Oficina del Laboratori: cerrar del Ter, 16. — BARCELONA
AVIS IMPORTANTISSIM: Per tal de demostrar I convencer que els r.)
pide I satisfactoris resultats per a guara. la TOS mitjancant ! es PASTILLES
ASPAIMIL no son possIbles amb les s•veä slruilars, i que actualment LO Si
d'altres pastIlles que puguin superar-les, • el Laboraton SOka*.are facilita a les
princlyals raen/actea I drogueries d'Espanya. Portugal t America una cono , .
derable quantitat de cap sebs de mostra perqué les reparteitin gratis als
que les sollieltin per a assaig. També el Laboratort Sokatarg iratnet gratis les
esmentades capsetes de Pastilles **palme als que miau e/ retall d'armes; anunm,
Incloent un segel/ de cinc centims per al tranquen:, tot chas d'ett ytiop (ran.
que.lat amb dos céntima,
•

at.

"UN CABO DE VELA"
/n'ene; tarda I nIt Butaques de prinura
eme:

1'80 ;remetes. SIL/taquee eeliona
C311811.. 1 p esaste. Entrada general,
0110.
DEMA, DIVEKDRESI, DISSABTE I DIUMENGE, TARDA I NIT,

CON UN EJEMPLAR DEL

liegia Li PIIIILIC! TAT, propagoell-la

LLU1S CANDELAS
a la pantalla

d'OLYMPIA

La innata liabilitat d'En Roure
s'aprecia en T'ESTIMO!..

TIVOLI

Empresa Vileseca I &M'ame 8. A.
Avul, (Mons. Taruts a les 43 0 .
Darrer din de El p elegrl, per Citar.
lot; C. Jerrie. •• Sofea, la Mejore.
elicrusensa,
na",
AITIALIA GE 'SAURA
Nit, a les 915. meren, alty,q,
amb !nono arr rontlat d'AMAI
prenent-hi part las segnents atraerions: C. Jarrita, an- r
Ilpodista. "Solee, le l'engrana";
bailarina; Rafe,' Alrntque•,
Lates M1711/00,. Cumule Welter I el

s ) ./ t exnentrle Pradell; !1..//
Je, parnla de balls
e
Palmita Ca;les, eaneonlmta. °meted .
ana Sonie, dansarines del Icen,A/ oto, de Patas,

AffALIA 0111AURA

la famo s a mamilet'sta que tant
d'axil ha aronsernit, u el eelebrat
recitador ANTONI NIARTIASEZ,

Peeellieellnelleseeereereeiheeselhe

TINGUEU

TEMPLE DE LA CINEIRATOGRAPIA
Local reformet 1 dotad de tot confort :1 Calefacció
Nombro.. orqu'Inri cota la (M'acoló del mes.
Ire Detrae-II l la
Anal, tarda, e ler 5
Pilt, • lee 10
sa i 67 EXHIBICIONS DEL MILLOR
ESPECTACLE DEL MON

BEBO GENEHRDEESPEN

SEMPRE

(8ailly-Baillière -- Riera)

PODRÁ ENTERARSE DE LA PRODUCCIÓN. COMERCIO. INDUSTRIA y PROFESIONES DE C404
LINA DE LAS POBLACIONES DE ESPAÑA POR
INSIGNIFICANTES QUE SEAN

CAIXA

REN-HUR
EL FILM CIM DE LA "METRO-

GOLDININ", QUE SOLAMENT ES
PRO,IECTARA AL TIVOLI
Preferénala (butaques pan 1 arnflteatre), 3 Ptes. General ( bu/aguas pis I), Plea, 125.
Dome I cada dls. Tarde, • hm 5.
Nit, • les 10,
BEN-HUR
AVIS: ,Per a mes romo/Dial del
miblir, a lotes les sesalons hl
haun pan de loralltats de preferenrla numerades.

eepeee 5 eee 5444611414444441444

Ifa que.dat obert rabonament.
Debut, el dia 25 de gener.

1444~~11411114+04.0~

de públic al Romea

"

per a automòbils

interpret de cants argentina
- Dernä. ti r'(1: n , La ermita, la fuente y
el río i Gardel. Sil. Riquida
Gardel.

atraurà /non

s

A LA MA

•

Mari/pina._
LA ERMITA, LA FUENTE

E

ELS PASTORETS

A les ola, u a loh
1' 'E 51 1810Y13111un s , larda, representarle) extraordinaria de
UN MILIONARI DEL PUTZET

▪
CLARIS• 43•
•milliiiiila•••111•111111••••••-i•

Companyia de comèdia
' Lluiseta Rodrigo
Avui, dijous, tarda, a les
cinc: La comedia en tres
artes, adaptada per 'J edeschi 1 Gonzitlez.
ADIOS, JUVENTUD!
Nit, a lies deu: La comedia en tres p elee, d'Eduard

D-

PASTA PECTORAL del Dr. ANDREU

101 ver, del,
s eaD•111.
de 119 censes. manotee .
numero tea,

PATHE - PALACE
MIRIA

44+•••••

THE CHINESES GLAPIATORS

FRERES

N

B .

SALO

superproduceld UFA, de gran luxe, creacid de Son Vernon, Llene Raid
Fritsch. — L'ESPARVER DE LA MUNTANYA. per Ken Maynard,
UN CARPIO DE CAP A PLUS, cómica. — ACTUALITATS GAUMONT.
De Vol. a dos /luan, de deu. nomas al Pathe Palace, LA PRINCESA
DE NOVA YORK, per Paulino Garns.
AVIAT: ABAIX ELS SOLTERS, per Nlna Vitrina. DIns Dieras I CM Lincoln ,
lalumen ge vMent. a la mt, estrena de ABAIX ELS SOLTERS, per reina
Vanna. Pina Dierrks i Charles LIneoln,

1111:1 1111

%

-

cAixE

Avui, dijous: La mona de la
meya promesa, La dona cobea" Una Promesa I un minó,
Eta amors de tenla, Actualitate

L'ULTIM VALS

ma

•
•

'y ,

TRIOMF, MARINA 1 NOV

al no dijOUS. Exilas de

artistes espanyoles I estrangeres. Triomf

tarda, a tres emane ,de cine, I oit, a
tres quans de deu,

de Barcelona. Raer/tire • LA PUBLICITAT Düm. 3500.

CALEFACCIO A TOTS ELS LOCALS

de TAMAR/NA ET FREDOFF, SISTF.:FIS
O... . . SEL FERNANDE% 1 Iota la coni-

Avui, dijous,

TREBQ

s'oteret1 per • escame'« •
JOVE
C0113 • IOCI latlastrtal per •
fabrica de generes de punt dins o foral

1n4444•84444444414•44444444

ARISTOCRÁTICS K USA AL 1 SALÓ CATALUNYA

respectan() mes alegre I divertit. 1 50

Gran companyla de sarsuela del
"Teatro Lirico Nacional"

DEMANDES DE

eaument.

EUREKA

TEATRE ELDORADO

Avul, dijous, canvt , de
programa: El oor mana.
Parodie per a dos, Han de
casar-se lee bailarines?,
L'heme del noble, •otiolitel
Fox i peîiicuia cómica.

CONTIENE UNA SECCIÓN EXTRANJERA co,, los
principales datos de todos /os paises del Globo
ANUNCIE
es esta obra y con.eguirá extender sus rde.
mones comerciales a todos los paises

Veritable taliamim
pera fer front a les eonsequeneies d'un

refredament

3 TOMOS

1 TONIFICAN
els Bronquis i els Pulmons

PRESERVAN

•idIdamente encuadernados (7,600 pidiese):
76 peseta.

COMPLETAN el tractamant d'un Catarro.
una Laringitis, o una Bronquitis inveterada.

JUME]
i
C. dv r..nt. Itt:

COLO1

A. Teatre.
Avui, dijous, cinc estrenes. El
unilluit pnwallIll: Revista Eva;
La Illa do Canibalia, molt cemica ; El tro3or d'argent, marca "Fox", pel popular .George
D'Ilrien; la gran cinta "Ufa"
Jazz, o el bailar( de la meya
dona, per In gran artista Marra Gorda, i la magna superproducció "Par arnount"

Franco de portee en toda

Eaptaa.

UNOS TRES MILLONES DE DATOS

Procureu-vos-las tot seguit, per() refuseu sense
miraments les pastilles qu'os ofereixin a la menuda
i a preu truns centims;

Anuarios Ballly-Ballilere y Riera Reunidos, S. A.
Consejo de Ciento, núm. 240 -BARCELONA

les tals son sempre imitarions.

Nc pcdreu estar segura de tenir
LES VERITABLES

PASTILLES
VALGA
CAIXES
Si no les .:ompreu a

orob e i

-‘7225.1_4372).2%a la lapa

nula

,EN OR

R AG1
.EBES—A—
valu
erTesiennt-isaAin;rable.
mecorrIt n a les

i mai d'altra forma.

Hotel Imperial

antiquea i /bao:jures

Aspeciatitats ?a-rade'll Assalt 28_

sublim creació de Pola Negrl i
James Hall,

MATERIAL
PER A TEULADES

Á. 2

PRAL'.

UZPEC, ELO N

A

