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CRONICA

De Gessler a

Groenet

Els fets han vingut a donar una conjrmaciti significativa a la tesi dels que
egstenen que el règim democràtic i republiel sha consolidat a Alemanya. La
2 dimissicl del ministre de la Reichswehr—
que és cona Si diguéssim el ministre de
11 Guerra — von Gessler, i el nomenan wat per a aquest lloc del general Groe
ter. representen, tal com diuen els telerol es de l'estranger. un ttiomf de les
esquerns germàniques. Ensems s'ha
eonfirm at l'actitud pràcticament republicana del president Hindenburg, el
gas] ha imposat la designad() del general
Groener. a despit de la resistència i de
GENERAL GROENER
les protestes dels partits de la dreta.
Ven Gessler, amb tot i els seus antecedents esquerristes, seguí
des del ministeri una conducta que li ereä Panimadversi6 de les
esquerres alemanyes i dels països aliats. I un dels arguments dels
qui no creuen en l'esperit de Locarno era la contivaei6 de von
Ocular al capdavant de la Reichswehr. Els malpensats insinuaren
que mentre Stresemann enlluernava els . Governs de Londres i de
p arís amb el mirallet de la reconciliad() europea, von Gessler seguia
pTetegint els preparatius bèllics de les Associacions militars secretes del Reich. Encara que aquesta acusació no fos justa, calla reconèiser que la presèneia de von Gessler dins el Govern alemany
dificultara l'establiment d'una mutual confianea entre Alemanya
i es Estats vencedors.
El canvi de ministre de la Reichswehr haurà produit més
satisfaeció a Londres i sobretot a París que no pas a Berlín. Mentre
que els alemanys veuen principalment aquesta qüestió des del
punt de vista de la política interior, els aliats la consideren com
una qüestió d'importäneia internacional. El general Groener no és
un horno d'esquerra ; però compta amb les simpaties dels partits
esquerrstes, els quals recorden algun dels episodis de la vida del
neu ministre i sobretot el paper que va jugar a Spa, en el sentit
d'aconseguir l'abdica ció del Kaiser. D'altra banda, la collaboració
de Groener amb el president Ebert y a ésser d'una completa lleialtat, i aix?, li ha valgut la confianea dels partits d'esquerra.
La solució de la crisi parcial alemanya ha estat laboriosa, i ha
calgut evitar el perill que provoques una erisi total. El partit populista havia formulat, des de bon començament, objeccions a la
designad() del general Groener, i no pas objeccions de earäeter
personal. Aquesta actitud era deguda a la prometença que li fou
fila en constituir-se el Gabinet actual, d'atorgar a un dels sena
nernhres la cartera de la Reichswehr si venia el cas de la retirada
de ron Gessler. Es probable que sense la pressió enèrgica del marista: Hindenburg, la candidatura de Groener hauria fracassat.
El Zentrum catòlic s'ha mostrat favorable a la designació del
nen ministre. La seva_actitud és dejada, per un costat, a renfesit
dele centristes amb eis partits d'esquerra, i d'altra battda'a reälies
ranea,eme el general Groener sostingui la tesi catöliei quan es
Ziseateiti dins el Gabinet el problema de l'eseola confessional.
Ahnenys aquesta es la versió que recull una gran part de la Premsa

e:ramera.
Així la doble tendència democrática i locarnista s'accentua
Alemanya. Un dels homes que eren un destorb per a aquesta

tesdheia ha deixat el lloc estratègic que ocupava en el Govern.
Dirant d'això, ;qué bi fa que el comte Westarp, cabdill nacionalista. hagi declarat que ell i els seus no renuncien a la idea de la
restauraci6 monàrquica?
A. ROVIRA I VIRGILI

Cròniques de París

París i Roma
El 5 enyor e Beaumarchais, nou
ambaixador francés a Roma, ha arribar a :a ciutat eterna. A l'entorn
d'anue=ta senzilla informad!) telegràfica ahan fet importants comentaris
d'ordre Internacional. ¡lies relacione
francr . italianea entraran en una fase
activa: Seran cordials? ¡Arribaran
a una saphició amistosa que doni saestarcí'', a les aspiracions italianes
tense que Franca entengui cedir ni
un* punta d'agulla dels seus interes903 colmials? ¡S'aplanaran les difitultats eme s'oposen a la projectada
trartvi,ta Briand - Mussolini?...
La Premsa feixista, en donar
camote de l'arribada del nou embaíSator fi-tantea, es mostra reservarla.
La Prernsa francesa, en canvi, subtatlla la importància politica de les
ne aocacions que han d'obrir-se,
constatant, de passada, la re5eira
dels (..,aris oficiosos del Duce. El
senyor Beaumarchais es un espasa
tn materia diplornätica. Al Quai
d'Orsay se'l considerava una primera
f atua per a resoldre determinats
as surnptes colonials. En el curs de
les tan famoses negociacions sobre

la qüestió de Tänger, el senyor Beaumarchais dona proves indubitables
del seu talent, i és gairebé segur que
l'actual representant de França a
Roma porta, entre els més importante problemes a resoldre prop del
Govern italià, el de les pretensions
feixistes sobre la ciutat i zona de
Tänger... En el "cahier" de reivindicacions italianes fet públic per la
Premsa oficiosa de Roma figura, en
pr;tner pla, el resum essencial d'aquelles conegudes pretensions de
1i\1ussolini a jugar un paper preponderant en l'afer de Tänger.
Entre els interrogants mes difícils
a contestar i que el nou ambaixador
francès tractarà de resoldre segons
els interessos del seu país, figura el
de l'emigració italiana a Franca. Els
dos milions d'italians que viuen a
Franca preocupen el feixisme, el
qual no ha fet mes que accentuar
l'emigra ció, agreujant el problema
amb el cas dels exilats polítics acob"ats a l'estranger en un formidable
partit d'oposició contra la dictadura.
Roma desitja que els seus nacionals
tant de França com de les colònies
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LA D1RECC10 DEIS ESPERITS

GRATS ESPANYOLS. —,Hi ha un

Un dels fenòmens pskoldgics mis

curiosos que mita estas concedit de
presenciar is la fe dels aliats i dels
alddófils durant els anys de guerra.
No era precisament una fe irracional,
perd si una fe amb fonaments molt
febles. La indecisió dels combets, la
nullitat dels esforços realitzats després de la batallts del Mame, aquell
empantanagament de la guerra de trisseres, la voladúria dels gothas sobre les capitals per a sembrar-hi la
mort i Pa desolació. horrend- de
la campanya submarina, res no acabava d'extingir la divina esperança en
el triomf.
Es innegable que laquesta esperança
va créixer mes de pressa del que els
fets permetien i que moltes estones va
tenir l'aspecte d'una follia contagiosa.
Es dificil, mis ben dit, is impossible
d'esbrinar si aquests estats d'optimisme
collectiu eón un mer pressentiment o
si, a mes a mis, cooperen decisiva.
meist al resultat de les operacions bumänes. Malgrat el meu prou denuncias escepticisme, no em se estar d'atorgar a la - fe un preu elevadissim.
(Jo mateix si enanques totalment de
fe, ¿voten dir que no hauria deixat
d'escriure fa anys i panys?)
Pel sol fet de nodrir una folla espeeanea, els aliats no haurien vençut.
Però sense Lquesta folla esperan.> e3
nrobable que haurien abandonat la partida abans d'haver obtingut la victória.
Els que phrlen, dones, del desarmament moral d'EuroPa, com a factor
capitalíssirn de la pau, no pronuncien
Pes una frase buida. Hi ha, realment,
un estat beHicós de les consciencies
que es mil vegades mes perillds que
l'acumulació d'Itrrnes i de pertrets. No
es la pólvora l'explosiu inicial, sine)
la passi6 dels esperits, la rancúnia
o l'ambició de les Animes. Els política
vulgars poden acontentar-se d'exercir
un control sobre les fàbriques de canona, sobre les obres de fortificad!),
sobre els arsenals i Adhuc sobre les
aparences mes sanes de la victt escolar o universitària. Els altres política
—mes, escasissims--aspirlen a la ti,ea de dirigir les consciencies. ¡Com
s'exerceix aquesta miss16?
Cap regla @a. Després de pensarhi una estona em semblä que rúnica
cosa a dir is que per a dirigir profundament és indispensable .de tenir
doble talent que aquella ala , quals es
pretén dirigir i, a més a mis, aquella
qualitat que els francesas 'anomenen
<liarme i els castellana àngel.
amas SOLDEVILA
nordafricanes, guardin Ilur nacfonalitat. Hi ha encara els problemes
deis interessos italiana a l'Adriàtica
i als Ba learas i el de la rectificació
de fronteres entre Tunísia i Trinolitänia... Aquest breu exposat demostra a bastament la complexitat de
les incdgnites a resoldre.
Pel que respecta al problema de
l'Adriätica, el renovament per sis
mesas del tractat italo-iugoslau sembla afavorir l'entesa franco-italiana.
La Premsa de Paria, gairebé sempre
optimista en vigilias de debats internacionals on Franca hagi d'inter
venir, es divideix en aquests moments en dos grans grups: la Premsa optimista i esperançada en què
les relacions franco-italianes han
d'acabar amb un pacte d'amistat ben
efusiu, i la Premsa pessimista, la
més nombrosa, incrédula i desconfiada en les fumes disposicions d'entesa del feixisme.
"Franca — diu en resum la Premsa d'esquerra — no podrà accedir
mai a les peticions del Duce, exigint
que restringirla la Ilibertat atorgada
als proscrita anti-feixistes refugiase
a París o a la Riviera, ni pel que fa
referencia a les seves pretensions
sobre els nostres interessos colonials
al nord africà..."
És evident, doncs, que si Mussolini no afluixa una ratea, rebaixant
alguna graus la seva Insta de pretensions o el Govern francés no encomana al seu representant a Roma
una ma g nanimitat i un liberalisme
que facin versemblants les peticione
italianes, cosa més que improbable,
les converses diplonatiques en preparació seran de les mes laborioses...
DOMENEC DE BELLMUNT
EL NOMENAMINT DE GROEPM NO HA SATISFET
GRANS CRUPS Pouncs •
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EL CONGRES PANAMERICA
—Cal que us numen boa bi al Japi que lee Atnariques ada ele Batata

(De "1.Oeuvre", de París.)
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Berlín, 20. — La designació del senyor Groener, per a exercir a cartera
de la Defensa Nacional, ha estat objecte dels mis variats comentan: e
lea converses dele diversos elements
que formen part dels grupa parlamentario.
La dreta, en general, ha manifestat
la sea decepció; els populistes han
expressat la «va sorpresa, i la freecid del cene desaprova terminantment la &signe:16.-1,4ra.

LA TORNADA DELS Ehflescriptor valencii que ,s'ha especialitzat en l'estudi dele emigrats atrancesets i libera/s del temps de Ferran VII; el senyor Josep Deleito, catedràtic a la Universitat de Valencia.
Les ¡aves recerques als Arxius de
Baiona, Bordetis, Alcalä de Henares,
Madrid, Valencia i Linea ciutats, han
estat ben profitoses. Sota la seva ploma d'historiador imparcial i seré, peté profundament liberal, aquella
grata resulten ennoblits i desvetlien
l'interes i la simpatia del lector.
D'ell hUvern rebut darrerament
nou treball, hreu i doeumentat. sobre
la tomada dels afrancesats a la península, l'any 1820: eren mes de dotze
mi/ i s'havien acollit a l'amnistia que
va concedir el 23 d'Sibril del 18 20 el
Govern creat per la revolució de Riego.
La situació d'aquests entigrats, en
tornar .a passar la frontera, fou molt
angustiosa, car molts d'ella es trobaven impossibilitate, per manda de recursos, de prosseguir el viatge fins a
llur respectiva destinació. AboN era
agreujat per la fundada temença que
tenien d'ésser maltractats per la plebs,
que no els perdona-Ye la tara d'afmacents.
molt curiosa una !letra autetgrafa del célebre afrancesat Amor6s,
publicada pel senyor Deleito. El coronel Amorós . o es fiava de Ferran VII,
i abans de decidir - se te tornar, li
manase, anal) un accent digne 1 baronivel, que li garantís la plenitud dele
drets de ciutadà espanyol.
'Els conscienciosos treballa del serryor Deleito hernien d'Esaer mes coneguts entre nosaltres i haurien
servir d'estímul per a emprendre seriosIutent l'estudi dels emigrats catalans d'aquella epoca; la qual, al nostre parer, és tant o mis interessant
que la carlina que Pere Coromines
ens ha excitat a Investigar en la seis
conferencia de l'Ateneu.
EMIGRATS FRANCESOS A
BLANES. — Horn va seguint el rastre dels reialistes ¡remedios emigrats
a Catalunya. Gairebé no hi ha cap villa
ni ciutat on no sen trobi algun. La
Revolució els ha Oras cap a les , nostres costes, com aferres (Cm Creo
naufragi soda'. Ells viuen
peres, acollfilt-se a la noble Maltadtat del parí.
Allunyats de Franca, per?), encara
son perilloses. A Stand, l'any
n'hi htt -tretze, d'emigrats, cinc d'ells
religiosos. El 18 de mutig les autoritats els obliguen a internar-se a 15 Ilegiies de la frontera i a deu llegües de
la tosta. Un d'ella, Joan Batista Satgé, de l'orde de Sant Joan, exhibeix
un passapoit del comandan general
interi del Principat, el qual l'autozitza
per a residir en aquella vila i viatjar
per Catalunya, a fi de complir les co.niandes del Grlin Mestre de Malta. Un
altre. Alados Lanquine, beneficiat d'Artes. exhibeix un decret en virtut del
qual el rd, tenint en compte la seva
edat avançada, les seves xacres i alees circumstAncies, l'exceptua de l'ordre d'internament, corn tambi els seus
filia.
L'èxode d'aquests emigeats i Ilte estada a la matra terra té mires imoeionants, i l'historiador no pot deixar
d'evocar-los amb aquella simpatia que

al
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desvetllen sempre ele qui, per representar unes idees determireades, es
veuen obligats a abandonar llur piia, lees..
s. seves Ilars, les coses mis estirmad
UNA VISITA AL PALAU DEPERALADA.—EI propietari del *Palau comtal de Peraleda, senyor Miguel
Mateu, ens ha fet l'honor de convicrar-nos a visitar-lo. Feia anys que no
hi havíem estat: moltes coses hi hem
trobat canviades. El visitàrem en dies
de decadencia: les joies artístiques
anaven desapareixent; el parc senyorial esteva gairebé aleandonat? llegendes trägiques planaven sobre el casal
deis Rocaberti... Un born no podia
pensar sense esverament en el destl
d'aquest Palau històric.
No feer pas gaires anys que el comte de Zavellä l'havia r'estaurat amb
amor i seny; hi havia atresorat joiells
dispersos; hi havia creat institucions
de cultura. I tot anava 'a dispersar.e, sense cap respecte a l'obra realitrada pel darrer Rocaberti, d'ascendència illustre. Aleshores el Palau fou
adquirit pe! senyor Miguel Mateo, el
quäl ha donat preves de saber caumar-lo. El parc ja dóna gust de veure
altra vegada; hi ha mes plantacions
d'arbres i de flors que mai; noves
obres d'art decoren els sumptuosos salons; hom hi ha instaHat una
cid de vidres que Es una meravella;
les coses es van posant en ordre.
La salvació del Palau de Peraleda,
tornas a Ea seva antiga noblcsa i esplendor, es un motiu de' joia per a
tots els empordanesos i per a tots els
catalana. Aixi ho den comprendre
posseidor, i aquesta ha d'ésser
la seva satisfacció mis gtan i el seu
mes poderós estim-11 per anar rea/itzant, en els seus rafs Ileures, els seas
projectes relacionats arnb aqueas noble casal.
JUAN ALCOVER.—En rebre el
darrer número de la Revista de- Ca talunya, esperada sempre amb interés,
menee llegisn el suman, diversos treballa solliciten alhora la nostra çuriositat: un d'ells, sobretot, atrau el nostre esguard i el nostre esperit : l'estudi
soban
Gu
re2cSin Alcover de Domenec

e

,Aquest-trelsal 'es
Wedii "iie cía-reäät . i de concisió:' el divaller poeta
hi reviu tal corn fou, tal com el viran conèixer personalment o a través deis seus assaigs o de les seves
fiaftAes. Cap aspecte de Eautor de La
Serra no és negligit. I Eambient hi
es sòbriament evodit
Haviern parlat amb "don Joan Alcover" dues vegades: quan va celebrar-se el cinquantenari dels Jocs
Florals a- Barcelona—a lbs sortida de
Llotja—i 'amb motiu deis Jocs Floreta de Girona, que ell va presidir,
l'any 1922. Un gran respecte ens sorprenia davant d'aquell vellet pulcríasirn, en el qual una inalterable serenitat no deixava traslluir elS dolors intima que havien de convertir-lo en el
nostre primer elegiac. Ara Guanse ha
vingut a renovar en nosaltres el record del poeta en unes pigines diàfanes i perfectes. N'hi estem agraits.
I voldríem que sovintegessin •aquestes
biografies que ens fan sentir ben prop
sastre un borne i una obra, sense els
enfarfecs d'una llordcae[t
xR EsdiCió.HoLA

folormacions de "La Publieitat"

Ramon Gómez de la Serna a
Barcelona
Dijous al mati arribä a Barcelona,
procedent de París, el distingit escriptor castellà Ramon Gómez de la
Serna. En una conversa que havem
tingut amb "Ramon" ens ha contat
algunes anècdotes de la seva estada
a la capital de França, molt escaients amb el genere literari que
conrea i que li ha donat un valor
internacional.
L'autor de "Senos" no havia estat a Paria feia quatre anys. Tot i
els deures que tenia contrets amb
traductors i editor* de les seves
obres, una temença que s'ha fet
efectiva ii en feia retardar la realització: París no seria per a ell la
ciutat on podria vagabundejar a . la
recerca de les imatges que donen
una característica tan eminent a les
seves prosea. Tantes de visites a fer,
tants de llibres a signar, tantee de
coneixences noves a correspondre,
aixequen un mur de cates i una cadena de mana davant el paisatge
urbä.
Darrerament, i en un moment de
coratge, s'ha decidit. Però a Paria
feia aquests dies fred, molt de fred:
21 • ... En arribar a Qual d'Orsay amb
un bagatge important, cap taxi no

es compromete a dur-lo intacte
l'hotel. Li calgui, dones, fer el tras
jecte a peu i, a la vegada, desdir-se
de realitzar un dels números del
programa pintorree que bi havia
anuncias: damunt un autocar desabert, dele que caneen Parla ea
vint-i-quatre hores als turista, Caftanes de la Sena hevia d'empilar la
etutat ala lateiteetaals te* alabad-
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marge

cament parisencs que s'havien inscrit per a aquest tomb original.
—Trenta inteHectuals glaçats—ens
diu "Ramon"—no és pas un espectacle gaire atraient , ni la responsabilitat de les seves conseqüençies no
sedueix el meu tarannà pacífic.
En canvi pogué donar la lectura
d'una conferencia muntat dalt d'un
elefant en una sessió de eire. Et
"tout Paris" hi concorregué. Era el
número final d'una sessió ordinäria.
El domador pretenia que "Ramon"
muntes l'elefant—un niagnffic paquiderm mig salvatge arribat fa un
any d'Hamburg—en ple circ i davant de milers d'espectadors. "Us
cal només deia l'indi —d'estirar fort de l'orella de l'animal fina
que s'ajupi, o d'estirar-li la esta."
No es deixi convencer. Temia de
danyar molt sensiblernent l'animal.
Es decidí, dones, de sortir a la pista
muntant l'elefant.
La sortida fou emocionant. Cavalcava sense muntura, i l'elefant, inquiet, aixecava a cada moment
trompa. LIegi onze quartilles. Massa.
El públie de "galliner" començava
d'inquietar-se. El darrer "metro" els
escapada- Feta la lectura, i en intentar recollir les quartilles, en trobei a mancar algunes. L'elefante. a
cada full que tombava Ramos, i
sena que ell se n'adonis, havia
abastat a cada top de trompa una
quartilla de les llegides i se les hltvia
empassades.

limiten parlas de literatura catalana. Gómez de la Serna anea, 10`
,beetot, els autora catalana que figuren en el suntari asna ReVista" tlue
•

La casa per la teulada
La qlicati6 agrària ha estat una de les que mäs influencia han
tingut en la política de la post-guerra. Exmeples típica en eón els
Esteta bälties i Romania. Concentrada l a, propietat rústica en
poques mana, calia una acei6 de govern que previngués el possible
contagi del sovietisme fronterer. Vora la Bältiea, el. pages era indi-.
gena, pert la propietat dél 1sòl pertanyia ala berzas germànics, ala
gneis el taarisme havia respectat Unta privilegis, — naacuts, en certa
manera, de la conquista empresa pels Cavallers Teutònics. A Romania la reforma ha hagut d'afectar tant els entice boiards de Moldävia i de Valäquía, com els latifundistes magiars de Transilvänia.
Per sal, el conflicte pren aeí un caräcter internacional romano-hm;
gares, i a vora de la Biltica hom tracta de presentar-lo com un
afer de drets minoritaria. El baró Keyking prou s'hi esforça de
Ginebra estant, debades per&
Altres pelaos han Berna auf mateix la necessitat, per a la pau
social, de ligar l'home a la terra creant, ço que els era deaeonegut,
una burgesia pagesa, nacional i estable. El problema no es pes
estrany a l'economia espanyola i molt ablins de la guerra política
perspicaeos van adonar-se'n. Aquesta fou la base de la política,
romasa verbal, *de Canalejes contra els idifundia, aquelles immenses propietats de l'Espanya central i meridional que o resten ermes
o serveixen només per a la caca o per a la cria dé braus. La matera
necessitat de fragmentar la petita propietat, amb el doble objecte.
d'interäs públic, de fer més productiu el sòl i de suprimir el proletarisme agrari, va fer crear la Junta d'Acció Social Agrària.
Tanmateix, els pagesos andalusos i de la Manita que treb&len
de sol a sol, quan hi ha treball, per un jornal que no ets perilet
sortir-s de li ta' austera sobrietat proverbial; aquello altres de Castella i de León, que han vist la tragèdia dels llogarrets destruïts en
bloc, per tal .d'engrandir els moteta de caça, i tants d'altres que
potser havien posat llurs esperances de millorament i de justicia en
la Junta d'Ami() Social Agräria, hauran estat ben decebnts:
moment la Junta no s'ocupa d'ella, sM6 dels rabassaires catalana, -pela gneis, si els coneixen, tanta d'enveja han de sentir. Car si íos
aprovat el projecte que la Junta ha fet sen, tot es reduiria a un
cert desplaçament de riquesa, no molt gran, d'unes mans a altres,
però el conreu de la terra Westructura social de Catalunya restarien com ami.
L'autor del projecte, senyor Lluci Ma rt ínez, deu estar ple de les
millors intencions. Tanmateix, la definició tan inexacta i gaireb6
injurio« que Una dele rabassaires ("pobres payeses, que apenas si
deletrear saben, y otros ni aun eso"), confirmen la sospita que ben
poc els coneix.—N.
dirigeix el poeta Josep M. LópezPicó. La: rep normalment i ti ha servit de guiatge per a orientar-Se respecte els valora novells de la *ostra
literatura. Coneix Maragall, bópezPicó—rice Cota ii, din "Ramott"..
- seguint l'habitud lels ,intellectuals
madrilenys—Apa, del final erial ha
parlat amb molt, d'elogi; Josell' Pla,
Carles Soldevila, Josep M.' de Sagarra, el dibuixant Paesarell' i la
mejor part de coHabontdoes de LA
PUBLICITAT, que dial Ateef de
Barcelona que, sekO ns e tul 1I•Vdit
Ilegeix anal) més assiduitat.
De Carles Soldevila ens ha dit que
durant el viatge de tornada ha Ifegit
la tradació que Folgouralle.publica
a "Comoedia" de "Ciyijitzats tanmateix", i de la 'qital oufèdl ens ha
fet un bell elogi.
Ahir a la tarda, acOmea nYärt d'al
de Barcelona, Gó--gunsamice
mez de la Serna visiti Eexposició
de cartells que Giméner Caballero
té oberta a les Galeries Dalmau, essigue a la penya que López-Picó
presideix anys ha al Café de la Rambla i visiti l'Exposició dels XII,
oberta a les Galeries Laietanes, i que
ha fet molta impressió a "Ramon".
Els seus amics li dediquen avui
un dinar al Restaurant Pätria.
Sortirà cap a Madrid avui, a lea
set de la tarda.
Desitgem que la seva estada a
Barcelona li hagi estat agradable.
F. i M.

LES GRANS POTENCIES
' ESTAN D'ACORD
Birminghan, 20. — En un discurs
pronunciat ahir en una reunió electoral, el senyor Chamberlain féu ressaltar que actualment Freno, Alemanya,
Italia i Anglaterra proced gxen de
perfecte acord, procurant sumar els
seus esforços per tal d'assegurar la
pau mundial, i que ara este mis sblidament establerta a Europa, grAcies a
aquests esforços, que quan el Govern
britänic actual s'encarregä del poder.—Fabra.

Els

deures electorals
de la muller

especial de divorci plantejat al libunal de Lat Rochelle
hauri de iésohdre aquesta qiiesti6
i alguna altra.
Un marit intenta use sedó en
divorci contra la seva . mulles. Separat de fet fa alguns anys, el maiit fou candldat a una recent eleccid. La muller assistí a alguna mítings i, a primera fila, es burlà del
seu mate i aplaudí obertament els
seus adversaris.
Ara el tribunal haucä äe resoldre
aquest punt de dret: ¡Quines són les
ohligacions de la dona casada en
periode electoral? ¡Es el neu deure
de sostenir el seu marit? ¡Manca
als seus deures en aplaudir els setas
adversaria?
Ara be, preguntem nosaltres:
si el marit llagues guanyat les eleccions, que hauria suceeit?

Shelley, el poeta
Byron, i la muller del
savoner

El poeta

El poeta Shelley éi la causa d'un
divorci. Una americana de 29 'any s, la
senyora Colgase, muller del faltada fabricant de sabe+, conegué un poeta
armmenat Byron Dessen, entuseasta de
Shelley, qui hacia compost un poema
a la glòria del seu poeta afavorit.
Un vespre Byron Dexter llegí la
seva obra a Mrs. Colgare i 'això Íes'
que es drscobrissin que eren Animes
germanes, o sigui que eren fets l'un
per a l'altre. Perd de sobte es preseasti Mr. Colgate i els fou impossible
de continuar la lectura.
El jutge, indulgent, s'ha comentat
de pronunciar el divorci.

Monee.
r ONSBQUINCIBS

DE LA POTOCO/A/U MOMIA
AMBULANT

.

La sola encimada al dama esteeta rstals ~se ta Is Uno
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poder de' la nació. Declarada com Cts
u'utilitat pública per l'acide 9 de la
hei 120 de 1919 la`indústria d'explotació de petroli i la construcció d'oleo-

ARGEN TINA •
L'INT.ERCANVI COMERCIAL
DL . L'ARGENTINA DURANT
ELS NOU "PALMEAS MESOS
1./E' L'ANY PASSAT.
Segons la
DirecciG General d'Estadistica del
ntinisted d'Hisentla de la República
Argentina, el valor efectia de l'intercanvi cmnercia del pis ea els nota
pHiners . mesos de l'any passat, ascendí
a 1.407.272.ccx.1 pesas- or contra 1.245
miliz,ns 43.92 0 en el' mateIx periode de
l'any zriteriar, corresponent-ne 603
milions 979.00J pesos or a les irnporMcions, o sigui csmra 623.145.00o en
eis tres . primen trimestres de l'any
anterior, el qual representa un róssec
a . favor de l'Argentina de 169.314. 000
pesos or.. Dels erticles importats, prop
del 70 per. ioo estan subje.ctes a drets
de duana i la resta, uns 172.000 . 000
pesos Gr. eroraren hieres de drets. Els
principa/i productes que figuren en
la importació són: matèries tèxtils,
104.775003 pesos or; ferro i els seas
arteiactes..102.448.coo; dis i petrolis,
61.834.o0o.; pedres, terres i cerämiqties,
31.258.000; substàncies alimentäries,
45 .075.0 ,; mctalls i els -seus artefactes, 19.740.0:40; fustes i els seus artelactes. 33.333,030: eubstäncies i productes quirnies i farmaceutics, 22 milions 340.000; producres azricolas,
1 -:=14.taxt t animals vius, 3.2.4.901 posos or. Els augments registran ea ..c's
els agrtipam,ents, en coma:trae:6 amb el
periode anterior, fan un t. al te 19
Mi'ions 41700 0 pesos or, i Ir; -disrniurcions aconseguides. 12./88.000; la
qual cosa reptesent t an .elenwut en
el valer de tarifa de 7.22q.a0o peros
or. Les . recaptacions cluancr2s i portuitries co cts nou prAurrs mesas de
1927, arribaren . a i23.963 5i3 psús
or, contra 1 21.673. 000 en el rtati'x
periode de 1926, cocresponcnt-ne
milions 620.829 8 drets d'importació,
3:858.559 a drets 'd'exportne:ó 1 22 miiirms 629.553. pesos or a les a'trcs
rendes.
COLOMBIA
EL PETROLI EN LA REPUBLICA DE COLOMBIA.- Segons
la Hei 84. sancionada pel Poder exe
cutiu tic la República de Colümbia, la
nadó es reserva la propietat i el dret
favorit • privadament els jaciments
dc petroli que hi hagi en els terrenys
erms i en els jaciments que li pertänyin per qualsevol tito]. aplicant-se
també aquesta disposició al petroli que
hi hagi en terrenys. sobre eis quals
s'hart atorgat concessions, arrendaments o perrvisos per 'a exploracions o
explotacions 1 que 'per qualsevol causa
bazin tornat o ingressin novament al

ductes l'Estat es reserva el dret de
construir, usar o explotar, o de 'perme-

tre que co construeixin, usin o expio(in els oleoductes que dins el territori
de la República posin en comunicació
dues o mes explotacions petroliferes
o una explotació d'aquesta classe, amb
un ferrocarril que surti de l'ärea de
la mateixa explotació o amb un port
fluvial o maritim. L'Estat es reserva
igualment el dret de constrtlir, usar ,o
explotar les refineries de pctroli o de
permetre que se'n construeixin, usin o
explotin. S'autoritza al Govern per a
fundar o adquirir per compte de la
nació, un o mis establiments de
re fi neria a fi de beneficiar els petrolis que li corresponguin en les explotacions petrolíferes i els que qualsevol altre motiu aconsegueixi en el país,
iniciant les gestions conduents a la
construcció d'un o mes oleoductes.
Queda autoritzat el Govern per á contractar emprestits destinats a aquest fl.
En l'explotació de jacirnents petrolifers que no siguin de propietat de
l'Estar, es pagara a la nació un impost
del 8 per cent del producte brut, senpie que es tracti de jaciments situats
a més de 400 quilòmetres de la vora

de mar; del 12 pet cent del pro¿itere, quan es trobin a una distància
de zoo quilòmetres sense passar de
400 i del 16 per cent quan es trobin

a una distáncia mes petita de zoo quilómetres. La Hei, na modifica de 'cap
manera les disposicions legals vigents,
sobre participació dels departaments
i municipis en el producte de les explotacions de petroli i hidrocarburo
en general.

nicacions, 2.618.50o; Drets i -minores
del, part, 1.730.0 00, Ltendes consulars,
t.too.00n pesos.
'
XILE
L'ORGANITZACIO DELS .DEPARTAMENTS D'ESTAT DE XILE.- Segons un Deeret de la Presi•
dencia de la nació, publicat recentment,

CUBA
EL PRESSUPOST DE LA REPUBLICA DE CUBA. - El quadro
dels pressupostos nacionals de la República de Cuba, formulat per la secretaria d'Hisenda d'aquel' país, fixa
les despeses en 80.929.540 pesos i els
ingressos en 80.988.00 0 , el qual representa un superávit inicial de 5 8.459 P e sos. Les despeses es distribueixen de
la següent manera: Secretaria d'Instrucció pública, 15.127.223 pesos, Guerra i Marina, 12. $ 03.224: Deutes de la
República, 9.337025: pensions de veterans, 6.334.625; Secretaria de Sanitat i Beneficencia, 5.368.224; Comunicacions, 5.237. 000 ; Hisenda, 4 549.816;
Poder judicial, 4276.369; secretaria de
Governació, 4 000 063 ; Obres públiPoder legislatiu,
ques, 3.963.280;
3.019.100 ; Addicional d ' Hisenda.
0 5.038;
2 119.352; secretaria d'Estar. 1. 0
Presidencia de .la República, 481.52 0 ;
secretaria de justicia, 373.020, i Fons
especial d'Obres públiques, 250.000 pe-

el Govern del' pais exereirä per intermedi dels següents ministeris; Interior, Relacions Exteriors, Hisenda,
Educació pública, justicia, Guerra,
Marina, Foment i Benestar sdeial, per
l'ordre de procedencia esmentat. En els
casos d'absncia, , malaltia o renún-

cia d'alguns dels ministres, el substituirá. sempre que el President de la
República no el designes exprcssament, aquell que el succeeixi en l'osdre de procedencia abans asseayalat.
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susdit a 4.136.221 pesos , c
3.902.767 en 1920, 1.918.017 en 1951
758.119 en 1900 , Ç') que representa
augment de prop de 600 per Cere
25 5f1y5. Foren votats per l'ex
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que comeneä el primer de mare
1927, un pressupost de 6283.991.
Caixa d'Estalvis escalars, que C5
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BALNEARI DE CARDÓ, S.
Els senyors accionistes s
convocats a junta general
al dia 29 del mes que serp,
les dotze, al local social. Casa
nova, 71. per a l'aprovazió
l'Inventar: - Balam. .
clirrecs del Consell
tracid i en el seu cas leS
eions presentades d'acord a
l'article 16 deis Estatuts $
rials.
Barcelona, 21 de gener
1928.-El president, Pare Me
•
relea.
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URUGUAI
LA INSTRUCCIO PUBLICA
L'URUGUAI.- Segons la 51
d'Instrucció primaria presentada
Consell Nacional d'Ensenyança
República Oriental de l'Urugasi,
últims de l'any 1926 funcionavee
el país 1.505 escores, contra 1.210
l'any anterior. N'hi han 5.338 de
blMues i 167 de privades. El 40
de mestres és de 3.890 . Els a
inscrits en les escales paliques,
nes i rurals sumaren 133.762
104.573 CO 1920, 82.852, en 1010
52.474. en 1900 i l'assistència mit
diäria es calcula en 99.621 alumnes,
gneis 62.878 assistien a les esculca
banes i 36.743 a les escoles rurals.
escoles privarles comptaren en 1926
18.295 alutnnes contra 17.284 en
El pressupost escolar arribä en r
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Cotitranyia de
Company, 376.926;
Navegació Nacional", dipòsit, 50.000 ;

petita, peró amb tot i alzó, durant
l'any de que parlem, una mica' mis riel
56 per cent fou exportat pel s tsdit
port. Figura la copra i tesis derivan amb 48.157. 000 pesos; el' cAnern,

14.4444441,41444+8441".144444444444444444.4.444.84.411.44.

DADES FACILITADES PER LA CASA
JOAQUIM SITGES PADROSA

GAri

tribuir de la següent manera: Bons de
la defensa " nacional, emesos de conformitat amb la llei 3 de l'any 1921,
226. 375 balboes'; emprèstit de ,a " Panema Brewing and Reirigeratiog Con:076.6664 emprèstits de la United Fruit

comen exterior de les irles Filiviues,
el port de Manila ocupa,- corta 35 natural, una posició preeminent. D'una importació que es verifica i' any
1926, que ascendi, . per a tot l'aradpelag, a 238.597.984 pesos f ilipins, en
correspongueren a Manila • prop tie
207.009.00'3 i ocupen .el primer lloc els
productes alimentaris, amb 40.171.000
pesos i el segueixen els tebots de coló,
39.121.729 pesos; les rnanufactur,rs de
ferro i acer, 16.094.684; els articles de
notó, 14707.031; els autotnóbils, acccssoris i neumätics 10.383.310; la seda
i articles de seda, 6.849.572 pesos, etc.
En l'exportació, la part rorc•.pcnent

1991 D.
Avso.
83'25*
11911 6414
C. 10340
99'25
D. 102'00*
1911 0% up 10100
•
•
a. ter'50*
11141114411 114116 „.
9775* Amor. 1817 SS A.
tos..a0
9 1111
80/5
•
1901
a. 103'00*
9350*
8001
11331011111
.
84,00*
C.
103'90
or
:al
butlleti
Mames
en
el
encara
no
CONYTAT: t'alorq
D. 10335*
'911919- 4 % 10000
90
111.19
99'75 Corees Moirtos
10360*
ajuntametts "aria* 1910 .
99'32
104'20*
tten-tua t ata .
0111115104
~tal
. 303,00
9935 Mantees 6% ?reme. 1. C. enka: 9850
Sevilla ramos»
•
Amor,. Oil, 5% A. oreo apdai.
tseo Por: lr51 1901.
10500 Sane iitbateetrt ulareat
airosa . • ••
is
soroo
AleGee
de
vosee.
.
a.
•
"
19153.
/0175
07'00*
301esta . . '•
a • I
5.51216,
9950
c. 91170
9000 Auut -AstaatI 4 OS .
. . 10100"
92'70
isebaceb . •
•
I3 •
59015
10125 Pone Otea . •
D.
641010.
.. • 9600*
0270*
DerrelDna Traemos 6% 115111
•
9400 el306-1111118111. 00 oo
5.
10300 Mecanice del 3142111
9170*
eltleelrlettat 0% .
10000
Y.
tißt•
~pera
9050
11o1s
ile . . 91'00,
merme
99'750
Gallega d'Eleetriellal 40:13
09'50
10150 Maro luatries 11140410
Detneellrl 5% . 9975
01111.1011.
11;191110Quat445.8
GeL•ral Tramn,12 6% • .
10150 comp. Hoy. Sur. Oso 5 Me. 6%. 98'75
a% . 11075*
L e lap. 3 5. 77.00
'fruir/tes Bareetzna O. A. MI
9660 Calla tramissions101'21, Nora
rrarorler. Proterva/a 7% 10250 nota Orilla 7 S . • •
• Le •
'•
• • 74'75
10125
9400 Elle- M414101r81r4 as Mere
ame ae Gar. Local 9250
•
a? "
P illen/Ea:ríales 17. 100:11et. •
• , 7450
.
9700
10050 Carbura lletäliten
remoce argeannaa 2'50
4,44 •
• •7425
m eluln / sta Ttre. 1 1C7r1tlms. .

• " - 114 Yor,

deute públic nacional . extern i intern
de Panamá ascendia á últims de l'any
1926 a 11.048.970 balboes, corresponent-ne 2.668.970 al deute Intern i dis-

la contractació d'obres públiques
slian efectuat i que representen en
terial i mi d'obra, les quantitat,
vertides en aquestes, el qual
titueix part de l'actiu de la naci&
a amortitzar la per/ principal
interessos del deute públic,
incluir en el pressuPost de des
per al bienni certninnic, compres
cl primer de juliol de 1927 i 39
juny, dr. 1929, la suma de 1.97 1 .874
boca.

amb el Govern dels Estats
Units, per . millones materiels en les
ciutats de Panamá i Colombia, 1.839.631
pesos i 8.38o octo pesos al deute extern,
repartir, així cmpristit de 1914, eaeoritzat per la Hei de 194; -i -negociar
atan) la Farmers Loan ami Trust Coto.
pany de Nova York, per a la construc.
cié del Ferrocarril Nacional de Chiriqui, 1.414. 000 pesos; emprèstit dc
1923, autoritiat per la l'el 4 de 1923.
i negociar amb la Guaranty Trust Com.
Pany , per a' la construcció de les carreteres nacionals, 4.366. 00 ; emprestit o de 1926, autoritzat per la Dei 27
de 1924 i negociats amb les signatures Kissel, Kinnicut i Co. i Bauer
Pont i Violan, de Nova York, per a
pany, autoritzat per la hei 2 de 1923,
l'extensió del ferrocarril nacional de
Chiriqui, fino a Rabo de Puerco a Puerto Armuelles, 2.600000 balboes. C0111
pot comprovar-se, el deute públic nacional de Panamá prové quasi tot de
Deute

EL PORT DE MANILA.-En el

BORSI MATI: Nord, de 11575 a 115 . 70 1.11580; Alacant, de
10930 a 10945 i 1 0 935 .; Gran Metrop., de 6250 a 63'50 i 63'25;
Colonial, de 9650 a 9625 i 9650; Chades, 796; Explosius, de
163 a 164; Plates, de 4400 a 4375 i 44'15; Aigües, 18250.
BORSA TARDA: Interior, de 7165 a 71'50 i 7157; Nord,
de 115'7,0 a 1 1 56 O a 1 1 5'3 5 i 11540; Alacant, de 109'25 a 10910
i 19920; Orenses, de 3460 a 34'S5 i 3480; Gran Metrop., de
0350.a 6230 i 6350; Colonial, 9650; Chades, de 804 a 800; Explusiüs, de 16225 a 163'25; Filipinos, 33350; Felgueras, 64'75;
Aigües. de 1825-0 a 182.
BORS! BIT: Nord, dividend a compte 12 ptes., de 11295 a
112'90; Alaoant, 109; Felgueras, 6500; G. Metrop., de 63'25 a
6300; Colonial, 9635; Aigües, 18215; Chades, 804.

sFrr icLe
mERCAT

"magüey.", sisal i. altres. fjbres vegetare, amb 45.4220001 • el sacra, mil
I9.017.960 ; el tabac i les seves mana factures, amb 16.526.817; ' els capolis
de totes classes, amb 3.123.3 55 pesos,'
etcétera, .el qual forma .7,1 total de
151.133. 0 00 pesos, mug re que l'exportació de l'arxipèlag arriba a
273.768.640 peses......
PANAMA
EL DEUTE PUBLIC DE PANAMA DURANT L'ANY 1926 - ial

Cada ministeri sea servir per un milustre, però el President de !a R..tpública podr'kencarreger . a una .mateixa
persona mes d'un Departament. Dependrà de la Presidencia el control general, la missió del qual es ' la d'estudiar la legalitat en les ordre' de pagament, expedites pels Ministres, liscalitsar la inversió dels fons i posar
al dia la comptabilitat del pre,tsupost;
la Directió de Proveimenth de l'Estat,
que té per objecte adquir.fr tots els
materials útils ' que ' necessita anvalintitt
l'administració pública i la secretaria
de la Presidencia. -En cala Ministeri
Si haurä sots-secretaries, les quals tindran al seu arree., ultra la collaboració general directa amb el ministre, la
responsabilitat- especial de.
i servei intern del Ministeri
deis, assumptes que no pertanyin a
organismes recules determinara.

BANCA MAZOS, S. A,

DE BARCELONA

BORSA

sos, i els ingressos en la segiient forma: Renda de Duanes, 41.140.0 00 ` pesos; rendes. terrestres, 44.371.500; impostos de l'Emprestit, 5.500.0 00; rifa
nacional, 4000.000 ; Rendes de comu-
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lefacura" de Policia de Barcelona serà traslladada, probablement, a la finca
del marques d'Alfarräs, situ ada a la plaça de Medinace11
B. C.", comentant el debat sobre regionalisme, s'ha adonat que lkquasi
tat del public de Catalunya no necessita Regir en catalä
DE
LOCAL DE , te actual que competeix a lautornat, asola ha quedas pressentada la proSLLAT

te una fae importantissima que es _ el posta d'En Ratnotä Pérez d'Ayala per
futur, per a la qua' cosa els factors a acupar la vacant del Doctor.. Cartaciclo.
preferents han d'ésser reducació priSignaren la proposta els senyors Dómarta i la religiosa. Per aquest carril
Garcia de
els nens aprendran á amar a Espanya mez de Vaquero, Casares i
coiti les altres provincies esponyoles i Diego.
DISPOSICIONS
el separatisme acabara per desaparei-

L'OBRA - POSet.CAReICI,ÁRIA
Madrid, 20. — Aquestit tärda hata.
celebeat una entrevista amb el ministre de Gràcia - i Justicia i el director de Presons, la senvorcta Sagredo, la senyoreta López de Ayala
-1 l president del tribunal tutelar
per a nens de Barcelona, senyor Al14• per a tractar de la idea iniciada per la ßenyLreta de. Ayala i
rafensada altir er la serlyore-a

Aviat llitiraitg.41.infalstel je
: ‚es : gemela 61 itits,:billeesser
!aro jecte i pugai -d Góveen:estudise
!les. Es pretil( recollir bajura Mis

un fogar, elä presos i preses, -i:einiegrin a la vida civil. Es farà en
aquests establiments una vida doméstica i de treball, establint ta-•
Ilers.
els
que
puguin
pretén
també
Es
presos complir complir en aquestes
institucions la Ilibertat condicional
i les dones les quinzenes, i aixi evitar que ragin a la presó.
talment
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seiliok BE

Les

res All>ifte4 tic;" •

o toth.

seta ha recobrat en el Illbereit
S'ocupa del. ptoblema
•
did . - q d t . gitadrarrie-..- "ln/ernIfelilehl-tflr Valer M«
ders de València no ha destapa. que mai ha tingut.
deu
Amiba dient que itien
regut la indiistria, a la qual
avui hom pretéq dones Mere- a l'obra que etStä realitaant
ment.
-Estima necessat i que en
comptes de la producció francesa es consumeixi pelo nostres

aquest Govern. : • - El ministre de FOMENT diu
'que va a fer un estudi de la siilli1Ciö actual.
Espanya és un pala essen'cialment ric. L'agricultura

fabrieants la produccó nacional.
Din que té molta satisfa,eció
en anunciar que el palo acollf d'Andalusia i Llevant eón Por20.— Anit sopa amb el mid'Espanya. La mineria. .
amb
gran entusiasme la crida gullcanvi,
de la Gorernació el capit à getravessa una crisi
de la Comisaria de la Seda so- en
de atalunya, senyor Barrera, que
amen,
reflext de l'estrangera.
•
bre
la
necesstat
de
fomentar
!lit torna a Barce:ona.
La situació deis transporta no
aquesta important indústria.
sabretaula parlaren de la conmolt bona, pera pitDE LA "GACETA"
Acaba demanant protecció es tampoc
ó de la imantitat necessária per
-jor era abates de l'any ò.923.
Madrid,
20.
—
La
"Gaceta"
per
a
la
indústria
sedera:.
•
una
casa
per
a
la
noticia
Tota
interpellacions.
dr
ELS PROJECTES
no hi hagueren
En el problema de l'ettonnEl senyor GUAL rectifica.
publica un decrei amb la aova En el ple d'ahir,
(ea, tota regada que finca acD'ELECTRIFICACIC
min manca preparació, orgaeconòmic,
que, segons el
ports.
debat
Din
que
aquest
debat
es
insera enderrocada per exigencies
dedicada
al
de
nei
sessió
fou
la
nitzaci6 estructuració
Madrid, 9 0.—Aviat ultimara Tambe publica un decret de
•
teressant issim.
jede rclatiu a la casa Llotja.
Aconsella, per a resoldre el
el ministre de Foment el nome- Foment , ' declalant que tote s les
està mancat d'importància
senyor
Prast,
nava ca-a de la policia es en:1sEs
precis.-=diu
—
per
a
salproblema de l'economia nacionament de la Comissió que han,, el palau del marques d'Alde
Juntes
d'Obres
de
Port
trituran
var
la
indústria
i
el
comerç
en
projecte
nat.
que els produetes es posin
tusa espanyola en --relació amb el
rä de preparar el
A tres quarts (le quatre, obre la
de carregar el credit conceda a
al. intensificant-los, que en relació
, situ a t a la placa de Medinauns amb nitres per
Govern i acaba el seu discurs de- gener
decret-llei sobre elect rificacici
YANGUAS.
exsenyor
el
sessió
l'interés
d'alguna'
saeritlqui
se
,de passos de congostos, que cada un dels pressupostos
aes r.ordenació de la
isitosatrr raibrairqua
rnanant, no protecció, Perú si resesta desanimada.
cambra
Eimpor
t
de
les
La
demanat per la finca puja a
que
no
requereix
imtraordinaris
indústria
.
;s'acer dù eh recent chnselide
pecte per part de tots els comerAl banc blau, el cap del Govern: i
mediat auxili.
obres noves en execució i el de
pessetcs.
Din que en l'ordre agríenla
Pública.
ciants
honrats.'
d'Instrucció
ministres.
el
ministre
capita general i les denles ausuccessiu
s'autoel
El
Govern
espanyol,
gräcies
n
tarb,
in_
les
que
e
s e
~ esta c ena„i6
Intervé en el debat el senyor als aranzels, ha aconseguit una par! de la nostra nació no
Precs i preguntes.
de Barcelona que es troben acritzt sigui pel sistema de conlegrada per sis membres lecsenyor ROA es lamenta de qué GAY, el qual diu que intentara es- tractats molt avantatjosos que estä definida, donant-se el ces
a aindrid, han liarlas amb el
nics, nomenats pel ministre. Antele o per administració i la El
d'equivocar els cultius amb els
sessió d'avui solament s'empri en tudiar el problema des del punt de cursi els haviern
ent del C.-.nsell per a tractar daper
a
les
quals
no
disposin
de
productes.. amb greu dany per
i
representants del min steri del crèdit
discutir el debat econinnic i no In vista cientific. No té representació
Nasuficient
procedents
dels
assump:e. que quedara resolt
la
Societah•de
de
Parla
a la riostra economia nacional.
té anunTreball, pel que es referelx
económica de cap mena i es felicita
ei eaeits general emprengui
la corpora- hagi interpelacions. Diu que
que
fou
creada
amb
recursos
propis
dient
cions,
Abre exigeix una labor iríten,
i
la zarza, electrice nacional; re- ció, o s'hagi autoritzat la seva ciada una, al ministre de Gracia
de les veus que ha oit a l'Assemde tet o rn a la capital catalana.
fins pacifistes.
sissima i eficaç en l'ordre tecpresenlants
del
Cansen
ferroJusticia.
blea
que
representen
le
riquesa
naD'HISTORIA
amb càrrec al presCONGRES
Referint-se a la .Conferencia nie.
viari de les Companvies deL fer- realització
El ministre d'INSTRUCC IO PLYL cional.
.
económica internacional que
ordinari.
SPANYA A CE EBRAR
Es refereix crèdit agrícola.
contesta larnentant la
roca,•rils dels interessos elec- supost
BLICA,
li
Fa
un
estudi
detallat
del
que
per
BARCELONA
De Governació publica avui queixa del senyor Roa, pecó exposa
organitzä la Societat de Na- dient que ha donat un resultat
A
Irles
pan
iculars.
a
l'economia
nacional
representa
de
nou
la
a
la
qual
assistf
com
als
redactant
decret
i
molt bo; s'ha de completar. no
rid, 2 — Aquesta tarda,
necesitat d'acabar en el dia d'avui, l'agricultura i la indústria, estudiant cions,
Creu el ministre que en un un
a tècnic diu que va poder corn- obstant, amb la .sindicaci6.
instrucció relativa a l'exacció la
di ffl s dr: Palau de 1 - Assemblea, termini de tres mesas aquests
la part del debat económic,
la
capacitat
de
compra
a
diferents
provee
que
tots
els
paisos
es
de
l'impost
de
cèdules
persodinfetemsat breument el president
L'estat dels ferrocarrils es
El senyor YANGUAS s'associa a
senyors podran realitzar dux:
mercats.
declaraven pel Iliurecanvi.
nals.
d'Instrucen
algunos comarques caótica
asen el capita. general de Bardel
ministre
paraules
les
coes
ner
tal
que
es
puguin
m
Fa història de les indústries esAquesta Conferania iracas- i anar a l'ordenació de les taEs disposa que del 16 al 31
i el msrquis de Foronda.
(retire subhasta i àdhuc co- de gener resoldran les comis- ció Pública.
panyo!es
des
de
la
terminació
AiXi
"ho
reconeglié
l'Institut
de
la
rifes per , donar un resultat fa'tete tic la conversa ha estat el menear algunes obres dins d'aOrdre del dia:
guerra ,. afirmant que el tinglado inAgrícola de Roma, i d"aquest tal.
sions provincials les reclamaDebat econòmic.
és d'i-Vstória d'Espanya que se quest any. d'alguns dels trossos
dustrial que sha formas a Espanya
fracäs bou' degut el pdcte de tres
Acaba dient que tots hem de
cions relatives a aquest impost.
El senyor GONZALEZ -LLANA,
Mra amb motiu de l'Exposició
assenyalat s.
excedeix al consum nacional.
pederoses'nacions per al 'hure- laborar per a l'engrandiment,
• Contra aquest acord hi cap intervé.
rcelona, i el projecte de la qual
EL NOU GOVERNADOR
Creu que unes indústries ofeguen, -canvi.
els que autoritza l'article 215
de la patria. encara que els reS'ocupa del desenrotllame nt que té
esta: aprovat pel Consell
D'ALACANT
El marques de la FRONTE sultats no siguin immediats.
de rEstatut provincial.
a Espanya la indústria siderúrgica i a altres.
les Exposicions de Barcelona
estat nome- Censura la funde, immoderada
rectinca, Hegint xifres i da--RA
El president del CONSELL
Durant els quinze dies hàbils hullera. dient que són els fonaments
societats industrials a Espanya.
nat governador civil d'Alacant
següents al de la publiicació a més ferms de la indústria nacional.
de S en suport de la seva lesi. DE mimsTREs din que el debat
reunir han canviat impressions el
per
senyor Gimenez de Ventrosa, la "Gaceta" de les dan eres, noprotecció
Creu que el proteccioni.sme ha de , Acaba dient que la remede- econbinie té Una gran imporDemana mesures de
'es linles generals d'acata, i
ha era de Burgos.
quals
als
a ella i esmenta exemples dé diver- subsistir, riere, líen administrat i en
que
•tan
els
interessats,ria té una decisiva imporläneia täncia. a desgrat del que aptesdemanat
que
-s. de Foronda
per tal de demostrar el
nom d'un interés públic. no perquè en l'econornia nacional.
paisos,
sos
el
caELS
CREDITS
ALS
SINDI
admès les seves
ta tarda ha dit el senyor Prast.
-no
s'hagués
xedeixi a aquest Congrés
El senyor Prast s'oblidava,
riceAGRICOLES
que afirma.
el diner passi d'una butxaca a l'alEl
senyor
CIASTEDO,
reclamacions,
reproduir-les
da*
o. °fi:jai.
Exposa a l'Assemblea que la si- tra.
referaicia
president del Consell de FEco- pi que es ven, del carácter
vant els tribunals provincials
Madrid,
20.—Amb
PROBLEMA DE LA RAespanyola estava mal insconsultite de l'Assemblea;
E/ senyor ROSILLO demana la
noznia Nacional, .co,nsum
a ur • a nota publicada en un ' del Contencioso-adminfstratiu i derúrgia
ne- protecció
BASSA MORTA
blidava lambe que aquí no podavant els Económico-adminis- tallada i sostenint la teoria de la per
toril
en
el
debat.
per a les societats d'asd'ah del metí signada pel seDiu "El Debate" que nyor Monedero, i en la qual es tratiu, que les substanciaran de cessitat d'una amplia protecció
S'ocupa de les tarifes de l'A- den dese nrot la r-sc aidarulls,
,sid.
segurances, relacionant els extrems
governs.
ranzel, i diu que sempre que con) antigamenr.
in testimonis d'adhesió pel seu
del seu discurs ami( el desenrotllaprotesta contra els requisits contormilar a l'article 41 del part dels
breu
fa
un
El senyor PICAVEA
Examina els temes plantejats en el
le taita empran el dictamen dos'ha tractat . d'alguna reforma
!arce de la indústria i de l'agriculreglament de procediments en
que el Servei Nacional del Gredel Govern, per haver portat
tap del problema de la"rabassobretot la tercera, 'els.eomer2 debat pele distintos oradors que hi
tura a Espanya.
da _Agrícola exigeix per a deixar' les reclamacions económico- elogi
l'Assemblea aquest debat i haver
,:a" i afegeix que la fórmula
ciants i industrials s'he han han interrin gut. i diu cele ragriculIntervé el senyor FLORES DE
administratives de 29 de juliol a
diners als Sindicats agricoles,
demanat nioltes i enlairades .opinions LEMUS.
ala amb precipitació excessiva
tuca té un déficit de prcatucció.i a mes
oposat.
el director general d'Agricul- de 1924.
de diversos sectors del país.
la Junta entral de les Societats
de
la
estadfstiques
a més tato els dies troba mis dificulgeix
elo
Lle
fa
en
ver
tan
tura ha fet eanstar que tols
haixa
Un
dreret
de
Foment
disposa
que des
Realça la importancia de la indúses és reproducció substancial
tate l'exportarie. Per a remeiar aquest
ineporlació
espanyola
de
diverels requisits exigits són els que que el reglament de policia mi- tria
de
la
tribuna
de
la
Preinsa
senyor
no se
hullera i demana comi el
,.71grames extremistes.
per
a
demostrar
el
naturalment tendeixen a de- nera aprovat per . decret de 19 de González
anys
s'han creas els :omites -ezuta_
sos
sent
cap
paraula.
protecIgual
passa en
Llana, mesures de
afegeix:
cada
vegada
mes
l'existència legal de
que ja han comencat a funclofloreixement
dors.
mostrar
als
alguns
dels
escons.
que
atribueix
gener
de
1910,
ció per a ella.
iörmula 'adoptada amb precipiran
del
nestre
aomere
exteciar.
El
senyor
la
proFlores
enginyers
de
mines
la
inspecI
d'Anglaterra:
i
8
die
Lenins
"
casos
diu
entque tots els
Exposa
11 ' s resPectés' ves
excess:va per la Junta Central solvència,
a dir
Siguem nosaltres quins aprofitem els
ció i vigilància de les explota- tecció que en molts paisos es dis- que no esperara presenciar tul es- non
Social Agrària. Es reproduc- doc.unients
nostre sôl i quelcom
exigeixi els han clans
Parla dels tractats de• cornerc que
prodtictes:
pertacre
com
nacional.
aquest
a
les
pedreres
no
s'entenindústria
en
a
la
trittär
Pensa
de
la
-atmacial dels programes extrede tenle els Sindicato sempre gui aplicable als treballs- reaEspanya ha concertat en els dar- sernblant e nodria dir pel out fa 'a la
reforma
aran-te-Tarja.
senyor
VELLANDO;
direc_El
lun grup de rabassaires desdisposic ió de. qualsevol autorers anys amb diversos paisos'i din indústria.
Les - mes grans dificultats aneb qui
per rEstal o corpora- tor d'Agricultura, intervé en el
ts que pretenen resoldre pro- a
ritatqtre" els pugui reclamar, litzats
que ma:grat el que cieguin els cotopa el Govern els hi donen resolDiu que Espanya ha de eme mes
eions
delegades
d'Obres
Públidebat.
( taxisteus i complexes amb una
si é g ' que és trobin legalment
mercianta • els....1ade5.rkisr 49994s. elements de producci ó i consum per
aes aquí . 04 xepresentants. 'rt.is diva
a'contestar.eertes
ques,
i
que
representin,
en
Diu_
que
•
da it'ssta, que en cert cas equiconst ituts.
trac4.2*4-200 1200442•5i4,1M.W..S.e:.
al cas d'una guerra.
aquests casas, l'administració, observacions que s'han fet en
"s.,„ä9‘trars.: - .4e ‚Ja -riquesaa
:31 a uta veritable expoliació.
Afegeix que el peticionaris els enginyers de camina, eapale "relació ambels serveís'relacio- ve.r.„.,
Ire Raise
Es refereix després a ni indústria
• --7
=tes
cone..
1
_
.
Nran
:
,
s
"
.441
17Mal
Servei
Nala jata hagués tingut en comp.
que han acudit
-slitT— textil de Catalunya, i diu que cap goAlgunes taules ders—eer.aiezlf;'
sec111
nats ame-th indústries agrí-12771 'tina' política total del
i
port
S.
Agrícola
per
Ca els elements de judicis neces- cional del Crèdit
Gco5r4so respopea., la -akireeci6 d'a- proteccionistes-per als ?reduces es- vern s'atreviria a retirar-li la sera
Una ricial ordre d'jilsenda coles.
hauria Ost a la informació ober- intermedi del senyor Monedero,
ib Una injusticia ja/asta . 14ateca. ' prilitick,"
Diu
'naN.;al. ter- panygls, 1 Ilerecanvistets, per Sis-Ley:. protecció.
a
reeärree'.qu'e.
assenyala
com
rimmeesa
mojarla
estaen
IDA
lw2 per l'Institut de Reformes
considerar en el reraleix pla a restre, insperia,list4;:. eso., Aouf a Es- trangers. Aquesta— luälitat es benefiParla de la riquesa ramadera que.
en
la
tercera:disatisfer
han
de
ven
mancats
d'aquesta
docta:5, sanes färmules de concòrdia
la i a la in- nans-a
convertit en grans valls terres deciosa per al ,telstre cornerc.
sabii
rel5.
grete'
sena
de
gener
la
liquidació
c14
.
1kionalS
enlace,
a
l'extrern
de
valer
'ales per elements neura's eIre na
dústriu fatírilt puje( la primera penqué no eqs jii.érn„,tequ'ists asdades
IcieJ• sertes i incultes.
And,
dret4
d'aranzel
que
es
'"tacin
diner
arnb
una
solel
iers del servei agronbmic i els recollir
'ä
artfi:
termine/ti *lea
si/Mutes
En el debat lee aprendit que els sinjf0t2 Arateet ,. 1.Oria, en
monedes de platadY; requeteig 114.%esfore molt
a, de la Mancomunitat de Ca- licitud i una cèdula persoital. p feetins
i Mott írttens.
dicats agricoles són necessaris; unes
cles més; reesSeiseialts,4
.
d.
.
..'Porertt.liorstraura
enters
dotze
dze
de
pg).MA-1
'admi7
1
nilllets,
diner
de
l'Estar
no
comprant iguahnent amb les I Pi
Parla*ael rryivi de productes de• trenclr inott:ah cap pel a saber
vegades voluntàriament i altres obliEl MIIIIStRE. eDellISENDA 4n1nistra !a Junta de Greda Agel- tiras per 100.
.Pes railicals dele rabassOirea
en relac415 '~h els drets aran- Ios:inió de FrAiierriblea..
'
• •
tervé.
gatóriament.
.tsoi(me abusiu'de diversos pro- cola amb aqueixa liberalirnt,
EL SOSTENIMENT DELS TRIque
molles
vei. afiritut
Diu que l'ideal d'una economia•na., • El Gavern ha d'estar per damunt de
Tenim -;aan Arzazel preiteccionista.
en perjudici d'altres que vénen
a
garles
pérdeni,
per
canviar
proBUNALS CONTENCIOSO-' ••
elS;plée.ils , del proteccio- cional és que- sigui. nacionalitzada, totes les petites passions i apetits, can
a demanar-lo per a fins
3 gue res significa tal element de
ductos de! fiteil 'obtenció per Assenyala
e
:dela qual, naturalment. tendeix a inADMINISTRATIUS
nisthe
infegral,
la sera missió es Fengrandeixement
nom sagte. sota el
i que mostren constantment
mereaderids ee mes fäcil re- qual poden amagar-se
Moltes estor- ternacionalitzar-se. En aquest sen- de fermio= nacional.
1112r reconeixement amb les faMadrid, 20. — El ministre de la Go- collida.
altra pert, la saludó de la
econòmiques, i fa notar que tit. Espanya camina a passos geDiu que is esseucialissim anar a la
atorga.
vcrnació ha redactat una reial ordre
L'orador s'estén en conside- mitats
r:Ace: s-ocial Agraria, afecta cilitat s que el Servei els ja de
la nacionalització de la
gantins
vers
de les subsistències i que surrnoltes
indústries
estan
rebaixa
equilibrafet
d'haver
passat
que avui publica la "Gaceta" relativa
El
racions que no aporten cap des quan canvien entre si,
on/ameo: :oleremos económica
al preu que denen
ecos:Misia.
seva
tin
els
productes
camperceles
però
que
al
sostemment,
per
part
de
les
Dipu12.000 les families
aclariment al debat.
Enumera totes les indústries naaltres
El pa és un dels productes que
viven a l'esquena de les que
sortir.
que
s'han
beneficiat
deis
iivan-•
tac,ions
provincials
dels
tribunals
del
El senyor YANGUAS ii celda
neeess,-.-., de reemplaçar a l'accionalitzades. Aquesta és la política hm de protegir amb mis afecte.
5613
latees del Crèdit Agrícola a ares tontcncioso-administratim
l'atenció per l'extens del seu enIn2lica
americanes, objecte quals, durant els 30 mesos que
lat les
económica més
els
perjudicis
Es refereix després als ferrocarril,
ordre
que
ert
que
a
l'ecola
reial
'
Dispdsa
dio mars.
c ontraes- , rabassa, planteja una
Estera organitaant lassesemanea
nom!a. nacional ha causat la proteci diu que pesi *al que alguns cretten.
ia aquest a
d'existènc
cució de la disposició 53 transitòria
compta
El
senyor
VELLANDO
afirma
c.'
da •
d'esperar,
que deura resoldres
iastitueió, se les ha beneficiat de l'Estatut provincial i rnentres l'Es- que en el proteccionisine no hi ció al moresc i a l'arrás, i afirma de orédit per a l'exportació, a base el servei s'ha millorat idees via
rd arr
férrea
oietaris t masovers.
pesd'una organització bancaria que enque serveix ele norma per a regular
pels
niolts
quilómetres
milions
de
28
tat
no
es
faci
arree
de
les
atencions
amb
mes
de
d'haver
excepció
de
cap
incontra
de
lea
ha
en
rar
tota la indústria nacional l'agricul- cara no esta determinada.
imposades a les Diputacions, amb reque s'estan eonstruint,. que encara mila mas petita qtee'.setes,
sense
que
el
problema
dústria.
Creu
equi,;:e.ja a l a prác t ica,
Quan un país té la sera econo- llorarà mis.
tura. Car si aques:a faltés aniria
xa per part dels interessats, és lació als tribunals provincials del conresol amb una política arans en nr casos , f„ impasible la millar dernostrac in de les fa- tencioso-administra ti u, aquel1C3 con- es
mis nacionalitzada tendeix a estenper terra tot l'edifici de la indfisDiu que tot el Govern ha parlat,
zelaria
i
comercial,
millar
que
tutur
cultiu de les vpiyes i eilitats que es concedeixen a
signaran en Ilurs pressupostos la quantria espanyo:a. Per això en aquest dre's. Això s'aconsegue : x mitjaneant menys el ministre de Marina, que senamb
el
proteccionismo:
per
es denles riqueses agricoles
titat precisa per al seu sosteniment.
nquest respecte.
Demana que es vagi a la des- aspecto d'exportad(*) és tan fas ora- l'exportació de productes o rapi- se dubte espera fer-ho quan
.imer otee.
enrotlli algun tempnral. (Wafles.)
A l'efecte divideix les provincies sot- aparició, lenta d'aquelles
ble l'establiments des scrveis filo- tala.
LA
FEI)ERACIO
MADRILENYA
maina demanant que ra Junta
meses al regim contó en cinc grups.
Aquesta exportació lea ,de fer-se
El ministre de Foment tractarà de
D'EMPRESES PERIODSTIdúctiles que no tenen aclimata- patológics, el cost dels quals no ha
ci O Social Agraria, torni a ocuEl primer per a les provincies que ció . a Espanya, que es respectin de pesar sobre els de Llevant sinó orgänicament, conjuntament, no iin- rebaixar les tarifes ferroviaries.
QU'ES
St de l'afer.
s'incoin 25 assumptes a l'any, o un
dividne'ment i anarquicament.
Dóna les gràcies als macices que
tots eta interessos acuse per- sobre tot e! país.
Madrid, 19. — Amb data nombre inferior. Entre aquestes figu- judici
1..exportaci,"( derrotista és > perni- han intervingut en el debat, donantg C" I LA POLITICA DEL
Sosté que es viu gracie.s a merdd'aquelles i que , s'estird'ahir,
19
del
corrent,
ha
quera Tarragona.
VERN A CATALUNYA
dii serena i sense : apassiona- cata que prepararen les copases dels ciosa rrer a les economies, pern I'or- h: alguna lum.
dat constituida en aquesta cort
El segon les pcovincies que passen
Acaba anuncilint que els plens
»len' s.
dad. 20. — A propó sit del renostres pares, i la frase de. Costa ganiteacla és beneficiosa i la que
la
Federació
d'empreses
penoEn
so.
aclueco
excedir
de
serese
de 25
nenes se celebraran abans de CarnaEl senyor p nAsT afirma que "cal tancar amb vuit claus e! se- convé a ha nostra econotnia.
debut sobre el regionalisme .
distiqUes, societat consagrada, hi figuren Girona i Lleida.
Diu que va a tractar del pressu- val.
el debat esta nument d'impar- pulcre de! Cid" exclama: —Si no es
2 C" abunda en les idees exposegons l'artiele primer, a la
En el tercer les provincies que pastäneia porque no hi ha deber.
S'aixeca la sessió a les den.
pel Cid, qué hauriern inenjat nos- post i de la moneda.
ael general primo de Rivera
defensa i millora dels interes- sen de 50 tense excedir de roo.
T.'anirellació del pressupost en
Detalla cont s'ha inicias -aquest dealtres?
e la !lengua catalana, i sosté que
OFERTA DE BLAT
sos morals i materials de les
El quart les provincies que passen
tangibte,
una
cosa
real,
senDOMINE,
que
es
l'úr 927 éS
bat pel senyor
Quan feu obra aranzeläria—afeatnb tot l'ajut, propaganda
AL PREU DE TAXA
empreses de peri ò dics diaris de roo sense excedir de 200 Que és nie que ha exposat un criteri clar i geix—haven
artifici.
Les
modificacions
se
cap
de tgnir cure de no descan; dels catalanistes, ni 'avui,
que es publiquen a Madrid.
rúnica Barcelona.
Madrid, 20. — Dl/raset la primera
precis. Les denles reus que sisan es- articu'ar la vida económica del país, que s'hi han fet no a!teraran mis
als pesla immensa majoria, la Quasi
de constitució de la
I la cinquena les provincies en que
A
l'acte
piédamunt
el
coltat
aquí
han
lliscat
que en tun mig per cent. Per tant, part de la sessió, i ha sortit
itat del públic de Catalunya, va necons
i
derant
.que
reconom;a
d'una
naMadrid.
és
de
zoo,
que
sadissos
breus moments el president
é
nova entitat hi assistiren re- incoin In s
determinades
intlúsdefensa
de
de
nol
l'anivellació
existeix.
-ció és un fet global en qué cines
te. ni secessint llegir en catea,
Assignen les Diputacions en quant al tries.
presentacions de les empreses
del Consell.
Parla (testaré-, dels avale que ha
celtas les obres escèniques repreEn un grup es trohava el presique editen els diaria "La Epo- personal i =serial que ha d'atendre
les in- indústries sitien per altres.
defensat
els
que
han
Ataca
els
detalla.
j
etmcedit
l'E
tat
i
Defensa la facultat del Govern
des en catalL
dent de la Unió Patriótica de Burca", "El Imparcial", "El Libe- a les del grup A, en la qual figura dústries, afirmant que s'han desenrotaqui
a
l'Assemblea
S'han
barrejat
per a concertar traetats pre sota
inue si ocorregués a la inversa, rey, - Heraldo de Madrid", El Tarragona; un oficial amb 2. 5 00 pes- Ilat bastant. •
senyor Maestre, el qual, parlant
dae, coses comp'etarnent diferents: gos.
de la segona co7umna de. l'Aran,r5 ern presaris no serien tan in- Debate", "El Sol", "La Liber- setes anuals; un mecanògraf amb 1.500
amb ei general Primo de Rivera, hr.
Es queixa de les %TUS que s'han senTresoreria
i
de
el
sucompte
el
pesserucio
envest:t la qsie uis dels farinaires i
-Voz", "Inforrhacio- pessetes i un fiscal amb
tit a l'Assemblea contra els productes zel.
ents que es deixarien perdre un tad", "La
peravit de l'Estat.
per a material de seEl COMTE DELS. ANDES inels bladers.
negoci.
estrangers i pregunta 5i no s'adqui.
nes" i "A. B. c.", que són les tes ; 750 pessetes
es
pot
confondre
això
rer
Sols
fiscalia.
de
0
En tractar de !es traiors o manors
Otees el que les empreses periotervé tvu que l'agricultura pateix
que de moment integren la Fe- eretaria i 25
reixen productes e,trangers i com
o
per
ignoränman
fe
manifesta
qual
figuern
B.
en
la
grup
facilitats de trobar blat al preu
Les del
una deformitat d'estructura que fa
van a confeccionar tractats de comerç.
ques seg ueixen practicant a Puer- der ació.
•
sucéna.
un oficial amb 3.000
taxa i de les ql/ CiXei dels fabricants
que es presentn anda igualo drens
Rico i Filipines, on és inútil cale
Din que ell es el primer en lamenPer a la presidencia del Co- Girona i Lleida:
Justifica la necessitat que •enti
de latines en aquest seztit, el sesanquis i ntentin establir per a l'a mité executiu fon designat per pessetes anuals, un mecanògraf amb tar parlar aixi, perol, que les circums- terres destinades a pastura i arbrat
z000 pessetes. per a la fiscalia 1.5oo tancies ho imponen. si fié la politica, que les que estan . en (ale cultiu i aquest Govern de fer un pressupost nyor Maestre ha manifestat que Burtanta el seu idioma, perqui la gene vot un/mime dels reunits, ei seEspanya
extraordinari,
car
a
mangos posa a la disposició del Goverri
150 de material de secretaria actual adquireix fama de radical pe-, producció.
llega- en espanyol.
nyor Torcuat Luca de Tena, di- pessetcs,
caren escotes, cenia s, ferro( arri's.
per a la fiscalia.
mil vagons de blat a l'esmentat pren
i
5no
ha
estat
consere-i['enciendes
d'altres
Eh
sernpre
Exposa
troten
B.
C.";
per
a
virefets són sempre una realitat i
rector d' "A.
carreteres. Ca t ia anar, dones. al de taxa.
En el grup D, en el qual figura
dor i ara ella convertlt en heme d'es- indüsitries i aarmä que no po- preseupost
president, el senyor Vicents Sa- Barcelona,
d'ells es desbaraten tots els arextraordinari: 1 hi hent
que es rúnica, tindra que
(Rialles.)
.
l'Aranguerra.
den
esaer
corregides
per
i
"La
Sol"
de
"El
tacho, gerent
anal honradament, encara que essufragar un oficial amb la gratificacitti
del en.
nom
que
va
a
parlar
en
per
una
tasca
intensa
Diu
sin/.
tu) el; ca talanistes encara som- Voz"; per al eärree do secreta...,
perils simplistes o maliciosos crede 3(100 pessetes annals, un altre amb
mere i per ande té: que recollir alSIP regulaciá de transports i
'eta qt, seis permeteixi mane- ri, el senyor Joan Sarraciell, eh111111111111911111»1191111111
un mecanògraf amb. 2400 101, guns. asnectes del dehat.
guin el contrari.
factors
que
ihtlueixen
po_
altres
ataei vament la llengua regional i rector d'"Informacio nes ", i per asno,
altre amb 1.500, altre per a la fiscalPer ' a demostrar-ho, trames cal
Recullo din — l'aspecte pintoresc
tlerosament.
iniciant el divorci amh ea als de vocal s . els senyors GraAQUEST NU ME RO HA
. pessetes, 2.250 pessetes
ha amb 2000
ls el relacione- atril, !a
Considera importara que s'in. Comparar-lo anule e's pressupostos
del, espanyols ens
Atienza. director de "El Im- de material de secretaria i 750 per a del debe , que
ordinaris
d'anys
anteriors.
de
la
Fronmarquis
del
intervenció
tensillqui la repob'ireió forres::
ei català, si lai per a conse- parcial, i Joan Busquets, de la
la fisialia.
El pressupost extraordinari posa
tera, segons el qual tres. eta deaities. e tal, perú t'ice iniciativa privaPASSAT PER LA CENhagu essin erapellar novament Societat Editora Universal "El
espanynt
1111 FRÉSTEL
sial curta
anyola
eao
eis natural emlfmulet. 1 e sobre respatIla de! Govern
da.
arnb
g„„ goa„ions, com al bo i_ Liberal" i "Heraldo de Madrid",
A LA DIPUTACIO DE SEVILLA
Jo se — di.— que la carie és,
-evitara que, com ;Airee vegetters, u:1 pes formidable i una gran tesSURA GOVERNATIVA
crnnerCos i el càstig lels ticos LA VACANT DEL DOCTOR
tes vegades Mienta, i no serà per cul-' ' eta intente &gula purament bu- penrabilitat.
Madrid, 20. — En 'a reunió d'avui
let deter
2_
minades escores s'expres- CARRACIDO A L'ACADEMIA
pa deis carnicera, sine dels ratnaders. roeräties.
Es referefx rì rontintracid a
Crédel
d'Administraciú
Consell
del
ESPANYOLA
'seanyol.
din que mai ha 1ì'51152r"t511
1
(Rialle4.1
la
moneda,
coiecessió
la
s'ha
acordat
local
A
les
6'50
se
sepan
la
sessió
dit
un una regada mis en qué el
nd
-- E la Sessi6 celebraMalle* el problema de l'agriadpréstec de 15 anillen' de peati ',fea
sePara sta, a pan pa,,pc„, da anit per la Reial Acadénie EapesfiFATURA" DE POLICIA
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Echarri .en relació arnb la realitzapost-carceläria.

ció de l'obra

L'ASSEMBLEA CONSULTIVA
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▪
tetssidili.lit
fi

Meitaitiuri

COMazotte

,
Eis.

pedagoga sbviètlçs s'iipbsen.a què gete nenes .14guiii a ninie

Una infoxiiad6 periodística aieégura que im pie financiar iliatdiimerie4 tienta
adquirir lcS acciona del .Baue. dé Mèxic
'F:Is diputats c.:maniates lían "de- isynott clainentada, no solarnent pela
LA giortudio
professors 1 el públic en general,
feni,:a 4 iesi que la policia havia coDEL PARTI'l ItADICAL- mes eextraLmitaciona, atacant sense sine també pels nins i nenes.
raó els ' Manifestants pacifica i creant
La decisió .votada pela professors
. ‘PRAN(44S.
ro:arietes que era la primera-en haés tina protesta solemne contra el

El conittä
L'Havatte,-'so.'
amiga ha nertienit 'vais cendisióni,
unk d'elles dettliides esPecialtnent-a
l'organittació de la'ütti6 pan s aMerleana, en fa qualoels perits turitlfes ,tpia
andtlrerz'a la .Ceriferincia de Rio
Janeiro, ,einetrin el seu informe.
Durant el debat ' sobre J'arbitrase
per a la :asfixió dels conflictes
nacionals, el representant cubä senyós
Ortiz, proposà al Congres que abasta
J'aplicar , aquest procediment a América llaman d'esper•ar-se el3 resultats
aconseguits a Europa. — Fabra.
¿UN INTENT DE CONTROL.
FINANCIER • NORDAMERICA
DE I MEXIC?
Mèxic, 20. — El diari "Universal
Grifico" anuncia que !a casa de Ban-

de 'R. U. R." constItuled un
eedeveniment teatral.
A l'Administrable del Teatre
Catala Romea continua obert
l'abonament per ales sine rtitez
tanta seseiona del present cure.

DARRERA
O .E

BARCELONA

L'impost d'utilitats
COMUNICACIO DEL MINISTIRE DE LA OCIVERNACIO
Aquezna matinada ha estar faciUNA

LA VIDA RELIGIOSA
EIMBAT •
EL CARDENAL 'DE TOLEDO
A BARCELONA
Ahir en el tren corren de Valencia arribh en equesta chitar.
Earquebsbe de Toledo; cardenal
DEL

litada al Govern , civi,

la nota

se-

El senyor ministre de' la Goveruadó ha comunicat 'al governador
civil que des d'aeui, dissabte, els patrotes comenearan a retenir l'impost
d'utilitats, no fent-ho d'anteriors

de

gener

HORA

d'aquesta troballa, en aura
ferro excavacions, que do
resultat la troballa
notori valor arqueològic.
A LA SORTIDA
DE L'ASSEMBLEA
Madrid, zo. — Prop de lee
donar , per acabat el debut
,

Assemblea.
Despres del diseurs del eae
vern i de creuar-se en els
felicitacions, molts assemel
dirigit al Palau. on s'ha e
banquet a honor del sen)e- Aj

del nomenament -ambotiu
costura d'bferir nines a les nenes.
El , eetmanari "Ce-u/die/e"; ek Ilan'üua vez d'evItar.
21S oradors moderats de la Camde Madrid.
Eis pedadods•due han prea aquesta
viperiva (Pian parla de ; teten deequersetmanes, ni de preu fet, ni de reSegura.
El senyor Yanguas ha este
bra han posat de manifest (Pié, pel resolució contra les nines declaren
ea. té at táctica de fer hareeter de adDes de resració es dirigl al
tribució per hores extraordineries.
verearis. Parlazit de l'actitud de per. conteeri; les manifestacions' organit- que la fino da una instituci6 inadCollegi de la Companyia de El ministre d'Hienda resoldrä crian a un äpat pel catedrätic -cree
tit *radical durant el darme eebat de zädes atztb motiti d'aquell,aesumpee missible, perquè crea en les nenes
Santa • Teresa situat ai. carrer per, qualsevol causa cessi el treball Breen°, el qual li ha antzeciat
ca Pierpont Morgan i Companyia trae- de Gancluxer, ' on s'ellttja i on i no arribi al tipus anual fixat, es- terpellació sobre instrucc:6
la , Clunbra refereat a la .imniunitat , de constítetiezi-ona' veritable preparació una mentalitat burgesa, inclina el set:
ta d'adquirir les aeeions del Banc de rebe diversos visites.
que probabletnent sen ä ave%
cinc clienetats comunistee ja eárper denstirreecions per a la Tercera In- esperit envers ets objecjes frivols i
tudiant si procedeix el reintegre.
tereadohal. l dits oradors hin preocupaciotis domestiques i sug- Mexic, que . representen una ' ,cifra de
piras del mes de febrer.
que els radical; .ditzen que el •eae de;
al .palau
eetigud
tarda
A
14
do milions dc peses.
del-docsea non president, M. Lheadier, • es dentaren que el Gefezern aCtui amb la gereix sentiments rnaternals premaabsencia
en
on.
biaba],
AVIADORS A CAP
flOMENATOE
UN
Aquesta noticia .no ha pogut éster tor Miralles. fou rebut pel mareahuent extraordinari. 'Efegit . per, 'le titaor urgencia i energia en . l'apli- turs. — Fabra.
Madrid. ¿cm. — El general
El hervor Animó Seres, memminorb, ha estat tenerle en cota :nepe stemió ( :t. les mesures que es proposi HOM HA PARLAT D'UNA AC- con f irmada.—Fabra.
doctor
Riera.
'
jordom
de l'Associaci6 de Contrae- Jordana ha manifesiat que el
d'escrutinie Pasei el mece passi,esobre adoplzi. per tal d'evitar els maneigs CIÓ FRANCD-POLONO-ROMA- LA GUERRA DE NICARAGUA
El cardenal Primat niarxä bre
tistes
d'Obres • Públiques, ahir ha adoptar l'acore d'envía- a
qualsevoi aier. 'el; seneeer baladiez- de caz-Actor reyolutionari.
l'exprés
,
de
nit
amb
a
la
Segotte teiegrame.s ahir
Berlin, 2o.
destinada une esquadreta
va fer un any que va marxar
S'a:orna la discussió fins al diven- NESA CONTRA LA UNIÓ SOsempre queda en Minería. Recomanä
Saragossa.
VIETICA
rebuts de Nicaraesia, les forces libeUlm viatge per tot el inún. a prestar servei amb careo
•
fer
e
al partit que votes colee' el Govern dres'vinent.
rals de Nicaragua que estaven a El
nent, tenint en compte que le
Bucarest, 20. — Oficialment es dede Sant Les impressions que aquest
PRESIDENT REP UN EX-Avui,
dissabte,
diada
i .el partit fou tan disciplinar que un
es
Jubi
clara totalment deiprovist de fona- Chipote, han evacuar aquesta "posició Eruitói. bisbe de - la Mutar me- desplaçament va suggerir-li, les po,sessions de Cap
grup vota contra el Govern. un altre
CANCELLER ALEMANY
i tendenciós un telegrama que i ha major part deis liberals han fu- tropolitena de ' Tarragona, ére- Im reeollictes en Un 'libre titu- gada deis gran, raids aeri,
gneis a' j'a y er i up tercer grup ebbe— El president de la ment
tempe els aparells poiren reu
. r mal viu amb els seus diaques lat -Tot donara in volta
tingu e El parit dereesteä devent Repúblkee, senyor Doumerhue, ha precedent de Moscou publica el "Ber- git eneers Hondurás després d'have
pel Desert Le 1,31tota le..Carphra mic tenia, no ducs, el- rebut rek-anceller del Reich, se- finen Tageblatt" respecte a preteses volat amb dinamita totes les construc- en la persecució de 259. Les món", que ha obtingut un gros cersions
tribuint aixi a facilitar la 425a
s tó ,tece pierdo/te que ji sóp opiniones nyor Veirth: el qual li ha estat pre- revelacions sobre una probable acció cions i estatges que poguessin asee actas de Hui martiri arribados éxil.
mateix del territori afecte a les lee
Per a celebrar-lo, i
ter a un sOi partit. D'aquesta situado sentat per eambaixador d'Alemanya militar poloneeromana-francesa contra utilitzats per les tropes nord -america- ibis a nosaltres són consideraRússia. — Fabra.
nes.
tcmps per a commemorar l'a- sessiens.
un 'ele .rid.cula del gruje dit radical i a París, , senyor Hoesch. — Fabra.
des com una còpia Molt fidel del
EL MITING DE LA
Els mateixos ;telegrames mantenen procés del tribunal que per a nive..suri de la seva surtida,
renti,1 ciaa. que Candiee e pinta LA gEsroSTA A RELLOGG
HONGRIA
Madrid, 20. — El vinent
la reserva i el debte pel que fa a la exemple . dels fi dels els cristiana una colla d'amics li varen de tan dnrement. sc'n donen compte els
Consell
del
Paris, 2o. — En sortir
COMPLOT COMUNISTA
noticia que va circular ahir i Que nn recolllen • desprers de la ten-II:oes- dicar un apat, molt ben servit • setembre se celebran ä a Bi
mateixez, radicals 1 eIs . scus diaris.
aquest mati, el scnyor Brand Ira dede la Granja menat Míting Internacional
staurant
,
pol
perntrestaurant
ita estat confirmada. relativa a la mort
L'Oeuvre 7 dóna -una 'reierencia
Budapest. .2o. — Els diaris diuen
te. El bisbe Torras deixä una o
la
resque
aquesta
trit
eortirä
ter, que .s'organitza aumóristita de la sessió en, la gin /. el claren at senyor Kellogg sobre el que la policia ha descobert un nou del general Sandino. — Fahra.—
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restnya, i s'ira elegir B
senvor
Orriols,
p
final
el
Acibera reunió ha estat dan una me., iHegalitat de la guerra. — Fabra.
Tarrallunyana
22 detencions.
sades
s'Iba
practicat
la
Londres, 20. -- Comuniquen de Rio que des de
ELS DISCURSOS
dent de l'A'ssociació de Out- essen la capital de mes rel l
na
• consell de familia. Celia eter
Afegeixen que degut a les declaJ'aneiro a l'Agència Reuter; que ha gona romana s ,emporta encara traidiste.s. va dedicar-lo a l'ho- indústria siderúrgica.
DE POINCARE
consta- aluc el partit radicel, malgibt
racions
prestades pels detinguts, són arribat el vapor "Sierra Morena", en el nostre esperit.
Feia Menta anys que aque
le dispersió de la &Tren/ jernaz'a pa:Paris, Æ. — S'assegura que el se- imminents unes- airees detcncions en
Nada de Santa Agnès, yergo, nienatjat.
el qual es dirigeix cap a Buenos Aires
ferencia no slavia celebrar
El senyor Massamte va Ilegir
lanientäria. eslava mes enie eue mai. e neer Poincaré es proposa pronunciar disset ciutats distintcs. Chnon
El
304.
en
martirilzada
l'ex-rei Ferran de Bulgària.
¡moya.
-La sessie, dura eme hbree i es reeee- ci:ntre tioc un important discurs a la
les nombroses ante:simia reburecordis.
Sembla essen que el centre de
Ja han començat els tre
Les autoritats brasileres no han au- de la Misa eliitri'a la , el del Sant des, VII parlar el senyor Eseunegué que tothom tenia reer, iper-als Cámbra, parlant dele resultats obtet- l'organització es troba a Budapest
Tarragonit
Culi
e:
a
ganització,
i les conferencies
a desembarcar
toritzat l'ex-rei percontructiste
e
lettee,
dels
per a defensar el seu pere de vista. gUts per ' laelese
política financiera del Goi que utt dels seus directors pot visitar la capital, com era el seu desig. toral es el prefsril; en les al- barcelonins, i, finalment, el lloc a l'Institut de Bilbao.
. teix vern i dels projectes relatius al ma- ésser
La Ingica funciona aplicant el me
¡'ondee
segueix
que sigui el propi Bela Khun,
els que a
L'ex-rei Ferran es proposa visitar tres diócesis $e diòcesi
mecanisme que erripresa Voltaim quan
senyor Antoni Senda va donar se eti zoo angleFos
teix a,sumpte.—Fabra.
i en les los
cap que Son. cctin es recordare. del
1.:(1 l'una
!unirte. els quals seran le;
paentre elles l'Artots,
diverses
repúbliques,
a
itribuia a l'encrnic arguniene• arbitragräcies
irtittments
litúrgies
comunista en el Gabinet que
altres p ls n
tota la zona Mil
M. Cazals parb co repre,entació
gentina, Bolivia i el Perú.—Fabra.
leüspi li enes de sentiment i de visitaran
GRAN BRETANYA Govern
s.M vermells per a culte . de rptunisir
forns i estilices.
dele abstencionistee • i ieu una patética ELí CONDEMNATS PER ES- s'instaure en aquest país quan la
guerra. — Fabra.
ir.
El cap del Govern pres
AVIACIO tirite(
exposició eels noinbreses cscrú.pols de
- lene Vallt assabentar que
rIONATGE RECORREN
•Quaranlo hores. — Esglesia Fleme
inauguració del efitirg.
cerascieecia 'qye intervenien l'afer.
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110
ele
leant
Pere
res. 0. — liansen i Gártney,
11.1. Aclire Hcese, integrar qüe nomes
1 , rendre un non viatge, del' qual LA DEVOLUCIÓ DELS
NO HA ESTAT BATUT
FEUS CUBANS
L'HOMILIA I)I•; DEMA A 'LA .esperent un altre llibre tan
fa quatre elles que ze ha - casal. assisti condemnäts a deu attys.de treballs torEL CONSELL ROMANES
Californie,
2o.
—
San
Francisco
de
CATEDRAL
lambe a la .sessió per a ter constar çats per espionatge a feeer del e S"intereseant ron) e . I primer.
efadrid, 2o. -- El miristre
DE REGENCIA
al
trirecurs
Pond
han
frahan
presentar
un
Els
aviadors
Smith
i
viets.
que hacia votat a • bree del. tenern i
Li desit gern tot a mena ele senyor Rodríguez Mendoza
Pi eilicarä a la SanBucarest, 20. — Es desment que
que no se'n penedia. i que, lzen mirat, bunal stiperion—Eabra.
git caries al presídela dei
el general Prézau hagi de rellevar cassat una altea vegada en el seu in- ta Catedral Basílica, el ro y e- proSperitats en la nova so p tida,
aikee-de la intrnutebt riareancieäria és EL PAVELLÓ ESPANYOL A el Patriarca en el Consell de Re- tent d'obtenir el record de durada sen- ren(' P. llamón Sarabia,
(L ile esperem que no sera pas la a ramba¡xadoe de vetee e
L'EXPOSICIO DE COLONIA gencia. —
un dret hastant relatia El president
se escala. Després de votar so hores giós redemptorista.
los per l'acerd sobre eis tr
darrera.
DalZeier climie que dl lacia (bieni set minuts s'han vist obligats a aten— Ha arribat a aquesles guerres de Cului.
NOMENAMENT
,at el dret reratblieä i la tradició de ta ca eital el cap de lOficina d'Inforrar.—Fabra.
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MARROC
estat
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Ha
partir. Tres els oradora. t'oren mole. medie del ininisteri d'Esta t d'Espanea,
DE
MADRID
EL VOL ANGLATERRA.
Madrid. 20. — Segons dad
benéfica
titulainstitueiú
de la
LA QÜESTIÓ DE TANGER
aplaudits.
se:ver Eduard Dátnis, al qual acomDELS PARTITS Direccie de Cornunicacions,
EXTREM ORIENT
da Basar de l'Obter, establetta L'ARBITRE
El CoMite . aprovä una -moció que peeya l'arquitecte senyor Xavier BarParís, do. — El "Matin" publica
I
BARA
BARCELONA-GRACI
l'ene que acaba ele finir. per
París, 20. — Telegrafien de Cal- al carrer de Liudó, d'aquesta
diu:
lá següent informació:
CELONA - ATHLETIC DE
teria del Correu Central ah
cuta que els quatre avions anglezos ciutat, el reverend doctor An"El- Cornite executier,
r‘r'seriol viatge d'aquests . senyors te per
"Les negociadores que temps ha
BILBAO
domicili z.114,055 gir, pos
Ble,reant uta venda icós la doctri- nhjecze estudiar sobre el terreny l'em- s'iniciaren entre Espanya i Tänger que sortiren d'Anglaterra cap l'Aus- toni Ventura Vinyes . prevere.
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referents a l'Estatut de Dinger i
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ciói 8.
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Chineses Gladiators.", artistes i desanimada
re el ;Govern. S'ha . salvat la 'doctrina senyanca.
cions a bastanta profunditat i es r.legar les ales de raVi.
El temps Ion esplendid.
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SERVEI METEOROLOGIC DE

CATALUNYA
Situada> general atmosférica d'Eu„pa a les 7 hores del dia 20 de
gatee de 1928:
Una important depressió l'arome/rica avança per l'Atläntic sementama l en direcció a les illes Bri-

einiques, produint pluges i vents
ferts del Sud a l'Anglaterra i el

Nord de Franca.

Una altea depressió, pera de menys
extensi ó té el seu centre a Italia i
seta la sera influencia regnen vents
fans amb la mar molt moguda des
del golf de Lima fins les Baleara.
A la nostra Península dominen
pressions altes, arnb temps bo, en
general. pera, amb molta boira a la

'costa Mediterrània.
Estat del temps a Catalunya, a les
vea:
temps, en general és bo, predonanant les boires tipus Stratucunulas a les comarques de la costa, i
ma a l'interior.
A ¡'Empordà i curs inferior de
l'Ebte regnen forts vents del Nord.
La temperatura máxima d'ahir fou
fea graus a Barcelona i Serós, i la
grima d'aquesta. matinada de 3
gnus sota zero a Sant Julià de Vilaarta, Tremp i Ribes. i de 4 gratis
zero al llac Estangento.
LAssociació Vila-Jardí de 'arandoreix celebrará Junta general ordinaria.

'ffidrdl fsp ri hs

de g g
i
PELITO”
011 de fetge de bacallà legitim
OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE
BARCELONA

Barannetre a zero i al nivell de la
era: 770.O. 7704, 771.0 millibars;
1=7.9, to27.1.,, 1027.9 arallímetree.
Tertnametre a l'ombra (ser): 8.3,
13.5, 10.1. Termòmetre a l'ombra
aaamitl: 6.2, 9.6, 8.6. Humitat (cena itnes de saturacial: 7 5 , 61, 82.
Dimeció del vent: \VNW.. SE., cala Velocitat del vent en metres
na. segon: 3, 2, o. Estat del ce!:
' san, sera , nuvolós, quasi sera. Clasia .ee cirrue, caravalus-nimlea., arrua, cirrus-stratus.
Yhatia: 15.2. Mínima: 7.6. Mí: aran de terra: 6.0. Oscillació
:rica: 7.6. Temperatura e:litun. Precipitada, aquosa, des
de lu set del dia anterior a les set
traed en millímetres de gruix,
litres per
per metre quadrat:o 00.
Pecorregut del vent en igual termas:
guilóm e tres.
ZO:E.g VER1T.131-E OCilS10

kies en or 1 platt - Reilotqes
Freu fix :-: 41, Tallers, 41.
Al carrer del Coarte del Asalto
'ata tataigut ahir Joan Hernandez
s'e esta fitxat per la /solida. Li
trobades joies valorades en tres
pessetes. Declara' que les havia
sensprades a l'Algeria per a vendrees en aquesta ciutat.
Aquest individu ha complert divercontleames, entre elles una de vuit
kas al penal de Burgos.
_—
UNA CRIATURA ABANDONADA EN UN SOLAR En un solar del correr de Paras fùu trobada
taje morta, una criatura aeabada de

ustt
ratawssaaaraseasaaetaaaaagawaeoseaaaaa..

thš F1 Mas Sarga
rtambla del Centre, núm. 1
lleven% del Gran Teatro Lioso

Negociem els cupons venciment
primer de febrer
1

neixer. La policia practica la detenci6
danta minyona anomenada Remei Vidal, que presta els seas serles a tasa
casa veia de reurientat solar, la qual
es va declarar mare de l'infortunat
infant. Digne que Fhavtat Iliurada

portada a aquell lloc per a salvar la
seva honra.
Ingressà a l'Hospital Clínic en qualitat de detinguda.
ESTAFA. — Josep Pié

denuncia

ahir a la policia, que un subjecte
que vil: al carrer de Tallers, Ii est1tfä mil pessetes que li !Hura el denunciant com a fiança per a acercir un
cärrec de cobrador.

HOTEL TAYLOR. París. 6, rue
Taylor, prop de i s Boulevara
Preus mòdics
UN DEPENDENT DE CONFIANÇA. — El gerent d'una casa estedngera. que té el domicili al passeig
de Colom va denunciar ahir al jutjat que tara dependent, en el qual tenia malta confiança, ha desaparegut
enduent-se uns quanta milers de pessetes, la quantitat exacta no pot preciear-la fina que hagi fet un barden.
L'esmentat dependent ha deixat una
carta escrita declarant-se autor del fet

HA SORTIT

1 el quadern núm. 21 de la

HISTORIA DE

L'ART

per Joaquim Folish I Torres

L'Art Pre-Romänic
primer del segon i ltun
volum de l'obra
Aquest quadern. i el VOLUIR 1, relligat, el trobareu a toles les ibreries
i quioscos
EDITORIAL DAVID
Corta, 460 : - : Tel. 508 H
BARCELONA
INSTITUT DE CULTURA I BI-

BLIOTECA POPULAR DE LA
DONA
Secció Permanent de Religió i
Culte. — Diumenge, dia 22, a les 8:
Missa resada de Comunió.
Secció Permanent d'Educada, i
Instrucció. — Queda oberta la matrícula pel tercer curset de Dactilografia, que come n çarà el primer de
febrer.
Secció Permanent de Biblioteca
Circulant i Pública. — Dissabte, dia
4 de febrer, de sis a dos quarts de
vais del vespre, i diumenge, dia 5,
de les onze del matí a la una del
migdia, reunió de lectores dirigides
del trimestre novembre, desembre,
gener. Els mateixos dies i horca, i
el dimarts, dia 7, de sis a vuit del
vespre, inscripció de les sacies que
vll:gUin entrar a formar part de les
lectures dirigides.
Secció Permanent d'Economia i
Proveiments. Llista de la setmana. — Dilluns, "Tagliarim", l'alsadiana. Dimarts, Filets de Bate a la
"Therese". Dimecres, Perdius amb
colo. Dijous, Pèsols a la Trianon, i
mongetes a la bretona. Divendres,
"Timbales" a la russa. Dissabte,
Centre a la Sant Honorat. — Classes
de la tarda. — Dimecres, Col farcida
a la flamenca i Sarah Bernard. Dissabte, Ous a la tàrtara i pomes a la
Colbert.
E. FUREST, P. de Gràcia 12 i
cedeix grano rebaixes i ocasions
fins al 31 de gener.

A

del cobrament de la Patent Nacional de Circulació, ha sortit cap a
Madrid, el vice-president de la Federaei6 Industrial d'Auto-Trans-

ports, senyor Remen Panyella. Durant la sen estada a Madrid, peadonar caneé la resolució de les insanejes presentades per l'esmentada
entitat als Miniateris de Finances i
Treball.

mona, etc.
Es tracta d'una de les vendes de
més importància de la nostra ciu-

tat.

Robador.
Per luyeres deeenaiet • la Ronda

de Sant Pere el .enyor Jotas Agusti 1
Sales, de 43 anys, va Esser atutiliat
ahir al migdia a la farmacia del doctor Domenech.
La nit passada va &raer trola un
carro amb una ea" al carrer 'de
Calderón, :lente que fins ara hom hagi sabut qui Es el propietari del vehiele i de raninail.
El carro esmentat porta el número 4537.

121
1M Tur
"bate de he:0

UN AUTO AGAFAT PEL TREN
DE SARRIA. — Ahir al mati, a la

CODOSSIO MIXTA DEL TREBALL EN EL COMERÇ A L'ENOROS DE BARCELONA. — Per
Reial Ordre de 12 de desembre darrer ha eseat desestimat rescrit formulas pel president i secretad de l'Asso-

Diagonal, un automòbil va intentar
travessar la via dels ferrocarrils de
S'arria, i va ¿asee engrana pel tren
número 3t 1.
Per sort no va pausar gairebé res.
L'automòbil acaban de travessar la
via i nomes va sortir-ne amb alean
desperfecte äl darrers.

ciació Espanyola de Magatzemistes de
paqueteria, mercería, géneres de punt
quincalla i similars, solticitant que es
dictes una disposició aclaratória de
l'acord del Comité paritari del Grup
quart de data 14 de desembre de 1935,
r referent a robservança de la setmana anglesa en el ram de filats i te lsita.
Per rant l'acord de la setmana
anglesa afecta i venen obligats a complir-lo l'esmentada Associació Espanyola de Magatzemistes de paqueteria,
mercería, generes de punt, quincalla t
simittra.
— Per Reial Ordre de ro ce desembre darrer ha estat reformat raeticle tercer dels Estatuts de les Comissions Mixtes, disposant, pel que
afecta als comerços que alhora es
dediquen a la venda a l'engròs i al
detall, que es consideraean Melosos en
l'un i l'altre Comisa paritari i en una

i altra Comissió Mixta i sotmesos per
Sant a la jurisdicció de runa i de l'altatas pel que fa als acords que
s'adoptin com a les reclamacions que

tra,

forrnulin, referents als dependents
o mossos de cada una de les especialitats indicades de venda a l'en gròs 1
al deadl.
— En l'últim ple celebrat per la
C$

Comissió Mixta del Treball en el Comere de Barcelona es va prendre l'acord de donar la major publicitat postibie a la nota circulada per la Delegació Regional del Treball a Cataltmya, concebuda en els següents
termes:
"Per a general coneixement de tots
els coa, aaraats i dependents de co-

cr.7:c ciutat, 1. Delegació
Regional del Treball a Catalunya recorda que, segons disposa la legislada vigent, totes les reclamacions que
es plantegin en materia de treball en
el comerla hauran de tramitar-se per
les Comissions Mixtes d'aquest rams
úniques que taten jurisdicció per a
resoldre les dites qüestiona.
Per tant, esputa Comissió recorda
una vegada lela que totes les teclamacions davant seu, basaran d'efectuar-se per maja de les entitats de
patrons i dependents registrades en
el cena d'aquesta Corporació.

Al carrer de Sans i quan empaitava
uns venedors Ilmbulants sense permis,
va ésser atropellat per un antornehil
el guardia urbä Francesc Sánchez Esteban.
Fou auxiliat al pròxim dispensad
d'una contusió a la cama dreta, de ca-

racter heu.
Juglant a casa seva el nen de deu
anys, Antoni Simón i Mir, es produi
una petita ferida al braç esquerre, de
pronòstic reservat.
Va ésser auxiliat a la casa de socors del carrer de Salmeron.

la Sala Pareo s'obre ama una

exposició importantíssima de quatiros antics. /nobles, catifes, eerämigues, draperies, etc., que s'han
sublmstar en els vinents dies 24, 25,
26 i 27 del corrent.
Un magnífic catàleg ens dóna a
conèixer algune5 reproduccions i els
López, Martí Alzina, Sorolla, Vaytar-se, entre els quals podem citar:
Juli Romano, Ribera, Tenier, Fortuny, Bayeu, escala Bermejo, Vicenta
López. Martí Alsina, Sorolla, Vayreda, Galwey, Mir, afasriera, Lli-

de bastó is todividus que diacutlen al
curar de Sant Pau, cantonada al de

Per haver ingerit una cerní dosi de
salfumant, al seu propi domicili, va ésser auxiliada al dispensad del carrer
de Sepúlveda Teresa Horns i Antat,

de 16 anys.
de guärdia declara el seu
esrat de pronòstic reservat
El doctor

EN UNA TOPADA ENTRE UN
AUTOMOBIL I UN TRAMVIA,
RESULTA FERIT UN CICLISTA.

La Banda municipal donara un concert a la plaça del Canonge Rod6
(SUnt Martí), dentà, diumenge, a un
quart de dotze en punt del mati, interpretant el següent programa:
Primera part — "L'artesiana", Bizet; Preludi- Minuetto, Adagietto, Carillon, Intermedi, Pastoral, Farandolk.
Segona part. — 'Rapsòdia espanyola", Albeniz; "Rosa del Folló", Lamote de Grignon; "Las Golondrinas",
Usandizaga. No s'executara dtp obra
fora de programa.
DETENCIONS. — Ahir, al carrer
de la Creu Coberta foren detinguts
Joan Saló i Alfred Munfanya, que
intentaven timar una senyora pel proEls forera trobats bitllets amb
cediment de les misses.
anuncis propis per a aquesta mena de
"treballs".
Ahir va ésser posat a disposició del
jutaat, Tomás Balcells, reclamat pel
delicte de lesions i dispara.
Durant el passat mes de desembre el
Mont de Pietat de la Mame de Dita
de l'Esperança (carrer Ortigosa, 2),
organisme de préstecs penyoratius de

la Cabra de Pensions per a la Vellesa

i d'Estalvis, ha concedit 681 préstecs
(583 en forma corrent i 98, amortitrabies), lliurant 441.364 pessetes garantides per penyores, joies, valoro,
robes i objectes diversos. S'Un prorrogat 3.345 operacions per any capital
de 2 69.723'43 pessetes.
S'han venut en pública subhasta
49 lots que zaranden operacions
veneudes. I amb 5.359'98 pessetes del
fons de caritats s'han cancellat 296
préstecs, i s'han lliurat les petwores
gratuitamcnt als respectius prestatario.
S'han obert set cartilles de rescat
aoves, i s'han tramitas 20 imposiciona
per la quantitat de 1.254'W pessetes.
Per t.3or rebaixes i 1.085 cancellacions da préstecs, s'han cobrat pessetes 392.253'ot.

L'Associació Vila-Jardí de Validoreig celebrará Junta general ordinaria el dia 22 del corrent, a les
once en punt del mata en el seu estatge social, carrer d'En Ferran, 3 0 ,
principal. (Unió Gremial).
Si algun soci no llagues rebut la
convocatòria que hom li ha enviat,
la. Directiva prega es doni per con-

vidat, recomanant l'assistència a

.l'acte.
Per tal de facilitar el lliurament de
les penyores dels préstecs anteriors al
31 de desembre darrer, d'un valor no
superior a 25 pessetes, constituits en
el Mont de Pietat de la Verge de
l'Esperança, la garantia dels quals fos
constituida per robes de dormir, rornandran obertes les oficines del dit
organisme benific de la Caixa de
Penabas per a la Vellesa i d'Estalvis,
de les tres a les vuit de la tarda del
demà, dissabte, de les deu a les dotze
del matí, del diumenge dio. 2, i des
de les tres de la tarda del dilluns

dia 23.
Es fa avinent al públic que, d'acord
amb les instruccions rebudes de la
Junta Provincial de Beneficencia d'aquesta ciutat, no es podran lliurar els
paquets, que no es recullin personal-

Ahir al migdia hagué d'ésser auxiliat
al dispensad del districte sisé el noi
de 53 anys, Antoni Campos, el qual
presentava símptomes de commoció cerebral i ferides diverses a tot el cos,

de pronästic reservat.

"Cn!r eEMECOi g n PELor
EepeoífIca - Farmitola - Anällele
Per aclarir diversos detalls rel aricnats amb la nova reglamentació.

BßNeil BRN115
Successora d'EVARIST ARNUS
Fundada Oil 1844

Sembla que l'esmentat noi, muntat
en urea bicicleta, anava pel carrer de
les Corts Catalanes, quan en trabarse davant del de Villarroel, darrera
rautomabil número r682o B, aquest
va topar amb un tramvia i el ciclista,
de retop, rodoll terca i es produi
les ferides esmentades.

La bicicleta resulta, completarme
destroçada.
Al dispensad d'Ilostafranchs va Esser 'auxiliat Antoni Gonsäles i Rúbio,
de so anys, el qual presentava una ferida lii cap per haver-li donat un cop
dbm.tailaida...potimmai

CASA CENTRAL
Passatge del Rellotas
PinÇa de Catalunya
eelefGns: A. 1912 i 1913 Tel. A. 831, 1778 I 1777

Apartat de Correus núm. 42$
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EGOCIEM ELS CUPONS

venctment 1 de ten' vinent
centre et sea Itqatil Import ens sigui conegut
_
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Plaga de Sant Jaume Call, 21

Fin el 31 de gener Gran
•

Liquidació pur

li de iem,orula

DE

TROSSOS DE
DOMAS
CATIFES

i els altres articles de les diferents seccions de la casa ______

111PORTAN.T: DOMAS SEDA en 120 cm., a 6'50 pessetes metre
•
meta pels respectius prestataria, per
tot el vinent dilluns, dia Z3, segons la
R. O. circular de 4 del corrent, i que
per a evitar molesties al públic, l'entrada per a recollir les esmentades penyores, será' per la casa núm. 2 de la
plaça de Junqueres, entresol, segona.
CONCURS
La Societat d'Atracció de Forasters
d'aquesta ciutat, obre un concurs Bitare amb l'objecte de premiar els tres
minora itineraris que es presentin per
recórrer Barcelona en automòbil i
acure el mes notable que la nostra
ciutat té per al foraster. Aquest concurs es regirá per les següents bases:
Primera. — Els itineraris que ea
desitgen han de correspondre respectivament a una visita de dues, guatee i
sis +lores utilitzant per a això l'automal!.

Segona. — Els concursants hauran
de tema- en compte esa confeccionar els
itineraria, les modificacions establertes en el tránsit de vehicles amb motiu
de la recent implantada' de la direcció

única.
Tercera. — Per tot el que

sigui

possible es procurarä establir un cert
ordre en les visites, agrupant els monuments artística del passat, ajad com
també els moderns, per a la millor
impressió del turista.
Quarta. — Els dits itineraris ostentaran un lema i 'no portaran firma,
Ievent d'anar acompanyats d'un sobre
tancat que contingui el nom de l'autor,
en el qual constará també el lema corresponent
Cinquena. — S'atorgarà un premi
consistent en la Medalla de plata de la
Societat, al millor grup de tres Hines
rares que es presenti.
Sisena. — El termini d'admissió d'itineraria acabara el dia primer d'abril
propvinent
Setena. — Els itineraria premiats
quedaran de propietat de la Societat.
Vuitena. — Una cataliS5i6 del si de
la Junta directiva, constituida en Jurat, pronunciará oportunament el cor-

responent veredicte.
Es convoca als senyors socio de
l'Orfeó Catall per a la Junta general
ordinaria, que tindra lloc el vinent dissabte, dia 2.8, a les deu del vespre, al
local social per a tractar i despatxar
els assumptes reglamentaria.
En Joaquim Guitert i Fontscre, acaba d'ésser nomenat per unanimitat
acadèmic corresponent de la Reial
Academia de la 'listan-la de Madrid,
per als seus treballs d'investigada) hisnades sobre els monestirs de Poblet,
Santes Creus, Sant Pere de Roda i

altres.
Actualment ens consta que está treballant en la nova edició del seu llibre
sobre Poblet, en la qual, a mes d'altres ampliacions, s'hi inseriran documents sobre el dit Monestir, completament intedits i de gran curiositat

històrica.

Amb aquest motiu, el senyor Guitert ha rebut tnolacs felicitacions.
REUNIO DEL CENTRE DE
REPORTERS
El Centre de Repórters celebrará
Junta general extraordinària de socis,
densa diumenge, a dos quarts de sis
de la tarda, amb l'objecte de tractar
de la ponencia del Cornite paritari, relacionada amb la professió.
S'interessa als socis la major puntualitat.
UN BELL CALENDARI
L'impressor Segimon Rovira, tan
conegut pel seu entusiasme i per les
obres que surten del seu taller d'impremta, ha fet arribar gentihnent a la
nestra Redacció uns exemplars del calendari que ha ofrenat enguany als
setas clients i amics.
Es tracta d'una bella composició de
y. Vidal, estructurada arnb . la gräcia
de color i de motius decoratius de les
millors rajoles.
En agrair al nostre amic el set
gest, ens plau de felicitar-lo pel bon
gust i per la perfecció tipogràfica que
acusa el seu present.

CASA MATRIU

N

11. BLANCO BANERES

El Gremi de Mercería a la menuda
ecorda bata cis seus agremiats que
han de presentar els respedius llibres
de vendes i operariens a l'Administrada de Rendes Palanquea i per tal d'informar-los del cas de referencia poden
passar per la Secretaria de l'Associa•
ció de Mercers al Detall, carrer de
Giriti, 5. principal, toba els dies feipers, llevas dels dissabtes, de deu a
dotze i de quatre a vuit de la tarda,
on els informaran, a rensems que donaran tota mena de detalls me a la
mejor rapidesa en la tramitació de l'esmental (libre, dones el temes hibil
si U dd
penare ho examinin
presa* mea de genes.

cflaglow~ia.rw..s.

CALÇATS A. RASPALL
PORTA FERRISSA, I3-BARCELONA

Participa a tots els que s'han interessat per la seva pròxima LIQUIDACIO DE MODELS, que aquesta començarà el propvinent

DILLUNS, DIA 23, A. LES DEU DEL MATÍ
MUSEU DEL TEATRE
Recentment slaan rebut els donatius
següents:
De la senyora Francisca d'A. Maignon: 157 llibretes d' ò pera, 49 programes i un fascicle anònim sobre
Wagner.
D'En Joan Terrades: nota obres
teatrals ed. 1792, 1833 i altres: una
interessant traducció de "Terra baixa" en pelones i un llibre autògraf
de cançons castellanes, de Pere Alvarez.
Del senyor Amador Romani Guerra,
conservador del Museu Balaguer, de
Vilanova, una contrassens-a d'entrada
del Teatre Espanyol (Passeig de Gracia) de /865.
Del senyor R. Riera Moliner: un
lot de 25 comedies castellanes famoses. ed. de Madrid, Valencia i Barcelona (Piferrer, 1763).
Del senyor Francesc Uriach: tres
peces documentals de l'Homenatge Casals (Vendrell), i once del Centenari
de Beethoven (Viena).
Del senyor Celestí Caba, obrant
con/ a albacea testamentari de Na Rosa Fàbregues de Casanoves, ,391
brea i fotografies que havien persanyut al senyor Francesc Casanoves i
la classificació dels quals es com se-

gueix: 137 llibres d'òpera quasi tots
en italià i en francas (entre ella els
de "Rahabra" "Lalla-Roucich"—de
David, 1870—i "Rulano i Ludmilla",
de Glinka, que el Museu no posada).
/8 obres dramàtiques, entre les quals
les obres de Corneille, comentades per
Voltaire, incompletes, ed. de París
1759, amb gravats a racer, anònims:
guatee volums d'Obres de Corneille,
Racine, Moliere, Regnard, Crebillen i
Voltaire (ed. 18or i abres guatee solunas d'Obres de l'Alfieri (cd. 1872).
Ohres didämiques, z5. Figuritas originat s , 2. Retrats, 93 (la majeria antb
autògrafs). Programes illustrats, 3.
Anuaris teatrals, 5. Arquitectura teatral, 7. Tecnicisme gráfica, [7. Autògrafs, 20 (Saint-Saens, Tanara, Mascheroni, Mancinelli). Wagnerisme, 30,
procedent de 13uhnenf fifpielhaus de
Beyrouth. Balls, r6; entre ells un interessant exemplar de "Javotte", profusament autografiat per Saint-Saens
amb disenys decorada:a, notes marginals i normes coreografiques.
Total:

849 peces.

ATROPELL
Ahir, a les sis de la tarda, fan au-

xiliada al Dispensari del carrer de Sepúlveda Maria Arús Coderch, de 60
anys, vídua, la qual presentava fractura de la cama dreta, qualificada de
prnbst , c reservat, que li produí un
carro que retrepellä entre els carrera
d'Urgell i Sepúlveda. Despees d'auxiliada bou traslladada al sen doran-

cili.
•
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EL MOVIMENT MARITIM
VAIXELLS ENTRATS

Vapor espanyol "Vicente La
Roda", d'Alacant, amb 71 passatgers.
Vapor espanyol "Reina Victoria Eugenia", de Buenos Aires, amb 176 passatgers i cárrega general.
Vapor italiä "Conti Rosso",
de Gènova i Villafrancha, amb
13 passatgers i càrrega general.
Vapor espanyol "Monte Toro", de Metió, amb 58 passalgers i cärrega general.
Vapor espanyol "Rey Jaime 1", de Palma, amb 112 paeeatgere i cärrega general.
Vapor espanyol "Sac II", de
Casablanca, amb fosfat.
Vapor espanyol "Inocencio
Figarodo", de Gijon, amb carbó
mineral.
Vapor italià "Franca Faseio",
de Genova, amb passatge i oärrega general.

VAIXELL8 DE9PATXATe
Vapor taliä "Bellanoch", cap
a Tarragona,

FONDA SI MON
1811NJAR5 • LA
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Vapor italiä "Conti Rosso",
cap a Buenos Aires.
Va p or espanybl "J. J. Sister",
Cap a Vnlencia.
Vapor espanyol "Mahón", cap
a Mallé,.
EL TRANSATLANT/C ITALIA
"CONTE ROSSO"
Ahir al mata procedent de Genova,
recala al nostre port el rnagnifIc
transatlàntic "Gante Rosto", de la concguda empresa navilera italiana Lloyd
Sabaudo, en viatge cap a Sud-América.
El "Conte Rasse" es el primer de
la serie deis farnoaos liners que el
Lloyd Se.baudo construí en iniciar-se
l'etapa de desenrotliarnent esmentada,
de la marina italiana. Al "Conle Rosso" seguí el "Conte Verde" i a aqueas
cl "Come Biaaramano" per acabar
sernpre en progressió ascendent, ama
el "Conte Grande", el novissim supertransatlàntic que entrarà en Unía el
vinent febrer. L'audaç iniciació de la
construcció d'aquestes unitats tingue
feiiç realització gràcies a l'activitat i
inteig igencia d'un grup de gelosos administradora, entre els quals 'sobresud el marques Reuno de la Peone.
actual administrador i director general
del Lloyd Sabaudo, els (sudo posaren
mans a l'obra quan a Italia seniblava
temerari pensar en invertir grasas capitals en gratis nana de laxe, destinades
a un tràfec la irnportäncia i possible
desenrotilament del qual poca atinaven a vetare.
El "Conte Rosto" medeix 8i'to
metres d'eslora, 2255 de mänega i
1219 d'alt, antb un desplacament de
24,000 tones. La soya velocitat is de
vint mines per hcra, la qual cosa
permet una ruta constant, qualsevol
que sigui el temps reanant Les seves
patento maquines, a dues turbines tipus Pariera desenrotllen una força
de 21,000 cavalls. Está abundosament
dotat de tratjans de salvament räpid i
setzur: una instaHació de rädiotelegrafia ultra-potent i té a l'interior una
instnalació telefònica la mas perfecta.
Sana nombrosos e/3 cambrots de primera classe per a un sol passatger amb
batas, i tellette i tant aquests cona els
de classe inferior es traben al centre
de la nau.
El "Cante Rosso", despees d'embarcar noranta passatgers i cent metres de mercaderies diverses, ha remeras, a les onze del mata et seu
dame cap a Sud-America, al qual serme; queda incorporada la Hola que,
junt amb el seu besad el "Cante Verde", ofereix al nostre passatge una de
lea mes rapides des d'Europa a l'Amara-a Patina: daca afavnreix d'una
remera especial el pert de Barcelona
i el calloca a l'altura dels de Cherhnrg
i Southampton amb respecte a Ncrd-

Arnerica.
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AQUEST NÚMERO HA
PASSAT PER LA CENSURA GOVERNATIVA

Dissabte, 21 de geller de 194

LA PUBLICITAT
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BARCELONA
La política

amigos, a los jefes provinciales de
Unión Patriótica: así se procede. Ese

Les Arts

senyalada la celebració de les sub-

haftes següents:
Dia 7. — A les onze del matí:
Obres de construcció del cami de
Granollers a la carretera de l'Ametlla al coll de la Manya per Canovelles.

Carnet
de les lletres
"sis Joans"

* "El Dia", de Terrassa (18 . de
gene.), a propòsit de la restauradó
df V01011, remarca que les novissimcs
Pronsocions han vist sempre anib respecte l'obra de llar: precursors
centistes i que no els cal, per tant,
prendre-hi gaire part. "En lloc
dar o de preterir massa d'hora, val
més mantel:ir-se tontona en un
de comprensió."

ELS TRIBUNALS
• SENTENCIA DEL TRIBUNAL
CONTENC1OS EN EL RECURs
CONTRA UNA DISPOSICIO
REFERENT A LES OBRES DEL
CARRER DE SALMES
El Tribunal Contenciós
fet pública la sentencia dictada
en el recurs interposat per Je.
aep Marfá contra l'acord de
l'Ajuntament aprovant el conveni amb la Companyia de Fer.
rocarrils de Catalunya per a la
construcció del túnel del marren
de Balines.
En la dita sentencia es declara aquest Tribunal incompetent, i, per tant, declara Urea
record, per no haver el senyor
Marfá recorregut en el seu
temps davant el delegat
senda.
LA CONDEMNA DE L'AUTOR
DEL PARRICIDI DE
BADALONA
El tribunal de la secció segona de l'Audiència ha dictat sen.
tencia en el judici que tingue
lloc abans d'ahir contra Pera
Ortiz, com a autor de la mert
de la seva esposa Maria Castells, fet ocorregut a Badalona.
Es condemna tul processat a
la pena de cadena perpetua,
considerant el fet com un delicte de parricidi amb les atenuants d'arravatament i obcecació.
UN ACLARIMENT

Caries Riba ha cercat en aquest llibre, evidentinent, i no se ralla de píanyer, d'alliçonar tant cona d'adelitar.
Avui, a les cinc de la tarda, s'inau¿ROBERT CASTROVIDO
S'adreça a la frágil i sensible argila
gurara, a les Galerita Laietanes, les
VINDRA A BARCELONA?
dels infanta. I en figurar cada ronsegüents exposicions dels artistes seHorn diu que el periodista republica
dalla, s'ha sentit esperonat per la prenyors Dionis Babceres, Rogeli López,
EL GOVERN CIVIL
i ex-diputat a Corta per Madrid Rosencia de l'ameras auditori. La gracia,
Ramon Barnades i una altra de spMbert Castrovido, politic que sempre los otros. Pero esa es nuestra política, tors del segle XIX.
la tendresa i el seny han acudit aixi,
i3reocupación
ha esguardat amb desig de compren- porque no tenemos más
sollícits, a la crida de l'escriptor.
MULTES A COMERCIANTS
sió les inquietud,- catalanes, vindra a ni más finalidad que el bien de la PaL'autor d'histaries—diu Carlea Rique
no
lo
sienta,
que
nos
el
y
tria,
viure a Barcelona per a dirigir "El
El governador ha posat diverses
ba en el pròleg d'aquest recuil—"ha
multes a comerciante, de resultas de
Progreso", en la nova tongada que el deje con esa quimera, espíritu del me- L'ENSENYAMENT
de presentar un quadro complet
senyor Lerroax i altres element han jor programa. Persistir en ese eamino
causes i efectes''. Un quadro no del la iecent visita feta per la Junta
es engrosar a diario nuestras filas.
tut irreal, puix que "la realitat pal- provincial de Proveírnents.
arranjat al diari.
TORNADA DEL RECTOR
Porque el pueblo espariol, rudo, franpable no es rúnica existent" i "en cl
DEMA TORNA
LA U. P. DE BALAGUER
Amb l'exprés d'avui tornará a
sano, al fin y a la postre no se
gran drama de la justicia no tot par'
EL GOVERNADOR
Llegim a "La Veu de Catalunya": co,
irá cerf los más listos y los más auda- Barcelona el Rector de la Universa a la vista de l'espectador". Ileus
Scgons manifestacions del secreSembla que la majoria del comitè ces, sino con los más patriotas y más sitat.
aei perquè l'argument de cadascuna de tad del Govern civil, senyor Azeärde la Unió Patriòtica de Balaguer ha buenos."
les sis rondalles dels Joans podria raga, el senyor Milans del Bosch
CRIDA DE TP.IBUNALS
dimitit els cartees per discrepäncies
asser redult a una serie d'elements
D'OPOSICIO
L'ESTAT DE DON JAUME
tornará de Madrid demà al matí.
amb el seu president.
successius i hnrnediats: pecat, càstig, L'APAT A HONOR DEL REI
Diu "El Correo Catalán":
El tribunal d'oposicions (torn
SUSPENSIO DEL DIAcentena.
El
Golafre,
el
Feperdó
i
"Contrariamente a las alarmantes d'auxiliars) a les cätedres d'HistòEl senyor Azcärraga ha donat una
R1 "CIUTAT", DE
ratee, el Barroer, el Turrnentador de
noticias circuladas en la prensa acerca ria Natural, Fisiologia i Higiene i
besties, el Brut e el Dropo, que Car- nota als diaria que diu:
REUS, 1 REAPARICIO
de la salud de nuestro estimado Cau- Geologia i Biologia, atacants en els
"La Junta organizadora de la coies Riba ha intaginat per a escarment
dillo, don Jaime de Borbón, y debi- Instituts de Manresa, Vigo, El FerDEL "REUS"
mida en honor de S. M. el Rey, que
de
possibles
seguidors
llurs,
tenen,
per
5
aspirants
adrol
i
Osuna,
crida
el
El diari de la tarda "Ciutat", apa- damente autorizados, podemos hacer
son, una absoluta capacitat per al bé. se celebrará el próximo lunes por
EL MUNICIPI
regut a Reus pac temps després de la constar que si hace casi un mes guar- rnesos per al dia primer de febrer
la noche en el restaurant Llibre,
Es clar que la Providencia els hi dede
quatre
de
vinent,
a
dos
quarts
dó
cama
durante
unos
días
afecto
de
susaer.sió governativa del diari del
con objeto de evitar las aglomeracanta arnb les seves intervencions mela
tarda,
al
salta
de
gratis
de
la
Fagrippe,
la
enfermedad
no
revistió
(a
matí "Reus", ha anunciat que per diciones o confusiones que pudieran
ravelloses.
EL SENYOR PONSA ESTA
ficultats d'ordre tecnie es vela obli- Dios gracias) caracteres de peligro, cultas de Ciències de la Universitat
"Sis Joans"—tan ben impres per producirse a última hora, indica la
MALALT
gas a suspendre la seva publicació per hallándose en la actualidad restable- Central, per tal de donar comerç
En Sallent,' de Sabadell!, tan ben cu- conveniencia de que las peticiones
a les oposicions.
cido por completo.
Des de fa uns dics es troba ma- rat per "La Mirada"!—és un labre
temps indefinit.
de tarjetas para dicha comida lleEl tribunal d'oposicions, toril Iliu- lalt el primer tinent d'alcalde seavor
Sirva la noticia de satisfacción paEn Particie de fons, en el qual s'aguen antes del domingo a mediodía.
que
pot
posar-se
al
costat
de
"Les
re,
a
la
catedra
de
Geografia
polícomiadava dele seus lectors, anuncia- ra nuestro amigos y de rectificación
Después de la comida se celebraPonsä, si bé el seu estat no inspaa aventures d'En Perol Marrasqui", del
tica
i
descriptiva,
vacant
a
la
Faa las versiones circuladas en estos
va per a dimarts vinent la reaparició
inquietud.
rá un baile reservado sola y exclumateix
autor.
Potser
encara
és
mas
cultat
de
Filosofia
i
Lletres
(acedó
Sena prega que fem constar, a fi
últimos días."
del seu centrare "Reus".
sivamente a las personas que asisLA "JEFATURA" DE POLICIA ric de poesia. Llegiu, per exemple, les
de no donar lloc a confusions, pie a
CLAUSURES d'Història) de la Universitat de Setan
a
la
cena.
LA SUSPENS-' O D'UNS
villa, crida els opositora admesos SERA TRASLLADADA A L'AC- pagines 504-7 i 224-7 i haureu de
Debido a loo escasas dimensiones Societat Caixa Manta Peninsular, el
Llegim a "La Tribuna del Valles", per al dia 54 de febrer vinent, a les
ARTICLES.TUAL PALAU DEL MARQUES caneenir que mai ha estat escrit res
del local, la Junta organizadora hace president i e-ice-presida/u de la qual,
de
Sabadell:
da
mas
dringant
i
treballat
i
pur,
en
quatre de la tarda, al saló de gratas
Llegim a a Las Noticias":
saber que el número de asistentes a segons deiem en la nostra edició
D'ALFARRAS
"Se nos dice que en virtud de una de la Facultas de Filosofia i Lletres
català, per als infants. Poesia, i
"Haca algún tiempo don Joaquín de
foren detinguts per estar u>
la comida tendrá que ser forzosainspección
recientemente
realizada
en
Comuniquen
de
Madrid
que
en
humor,
aquestes
eón
les
manis/Tm,
i
Universitat
Central,
per
tal
de
de
la
Bolós, ex-concejal tradicionalista, iniclamats pel Jutjat de l'Audienma, no
mente limitaam.
los
libros
y
documentos
d
la
Sociedad
unes
declaracions
que
ha
fet
el
cavirtuts
de
"Sis
Joans".
Un
humanisme
donar
començ
a
las
oposicions.
ció, coa el titulo -Recuerdos y episoPara mayor comodidad de las fa- té res a veure amb la Caixa Mútea
Així mateix, el tribunal d'oposi- pità general Barrera ja as un acord que ja es revela en l'amor amb que milias que asistan en el restaurant,
dios de la guerra carlista de iba", La Gremial, y como resultado del exPopular, que té installats liurs deeCaries Rita s'ha limitat a cscriure per
la aubticadón de una serie de artícu- pediente que en su consecuencia se cions, torn lliure, a les càtedres d'A- que l'actual edifici de la "Jefatura"
estarán dispuestas las mesas para pasaos en l'edifici de la seva propietat
los en "El Noticiero Universal", de instruyó, por el gobernador civil ta natomia descriptiva i Técnica ana- sigui enderrocat i traslladats es al sau palie quasi angelic. Un hu- cuatro, seis y diez cubiertos, pu- a la Via Laietana, número 58.
mor que, en l'escena grotesca de la
los que solamente se publicaron los sido decretada la clausura de dicha tómica, vacants a les Facultats de ecrveis de la policia a l'actual palma
a la dirección del
ASSENYALAMENTS PER
Medicina de Salamanca i Sevilla, del marques d'Alfarràs, situat a !a pastisseria (Joan Golafre) i en les diéndose dirigir
dos primeros por causas ajenas a la Sociedad."
restaurant al objeto de la asignaA AVUI
metarnadosis
de
Joan
Ferastec
és
ben
DE
crida
els
opositora
admesos
per
al
"REGENERACION",
Piaça dc Medinaceli xamfrà Ansehn
voluntad del scaor Bolós.
be superació del córnic o, per dir-ha ción de mesas."
dia 4 de febrer vinent, a dos quarts Clavé.
AUDIENCIA TERRITORIAL
Ahora éste explica en "El Noticiero
VILAFRANCA, DEIXA
EL DESEMPENYORAMENT
en els termes exactes amb que Pid'una del migdia, a la sala de lec'Universal" /a causa de la suspensión
Sala primera. — Major quantia.
DE SORTIR
DE ROBES
randello definia l'humorisme, "seniltura del Deganat de la Facultas de
de sus articules en la siguiente iorma:
Font contra Josep Gargallo.
el
setmanari
Ha pleg-at la publicació
Al Govern civil ens ha estat faci- Gregori
Medicina de la Universitat Central,
ment del contrad".
"Publicado el primer artículo hisTribunal Contenciós, The Spanisch
que sortia a Vila- per tal de donar comen a les opoT. GARCES litada una nota que diu:
tórico el día ti del corriente, de los "Regeneración",
contra l'Administració.
franca del Penecies, addicte a la sicions.
"Hoy sábado y el lunes próximo Trading
varios que me proponía publicar sobre "Unión Patriótica".
Sala segena. — Menor quantia. Racontinuarán
en
los
Montes
de
PieEls qüestionaris estaran exposats
episodios de la guerrancivil del año
fel Romero contra M. Esteve. Major
Informad() catalana
dad las operaciones de desempeño quantia.
als Deganats de les respectives Fa- ELS SERVEIS DELS BOMBERS
1872, he recibido la inesperada visita
Josep M. Fàbregues contra
de
ropas
concedido
por
el
Gobierno,
cultats,
per
a
les
primeres
oposi* En _loan Estdrich, de tornada
de dos individuos, cuyos nombres igSegons estadística facilitada a truRamon alallaire.
tarde,
pero
teniendo
la
cions,
des
del
dia
24
del
que
som,
a
8
de
de
declaracions
frs
4
unes
noro, que dijeron ser del "Requeté"
caldia, durant cl paseas any 5927, de Valóncia, ha
AUDIENCIA PROVINCIAL
i per a les segones i les terceres, es prestaren pel Cos de bombera els a! redactor de "La Vea de Cata/a- en cuenta que estas operaciones han
LA CULTURA
o condeionados al efecto para decirme
Secció primera. — Un oral, per
de
terminar
forzosamente
el
lunes,
des
del
6
de
febrer
i
27
de
l'actual,
senyor
Navarro-Costabdta
S'/ta
l/ya".
següents acracia: grane incendia, 56;
que ei articulo había movido mucho
furt, contra Josep Navarro, i un als
respectivament.
revelo'
incendia, 123; principia d'incendi, 121; refcrit a les segilen(s tasques edito- día 23, se advierte que en dichos
, a al pa recer se me Pe cha una
Per la superioritat es cridat el ca- explosiona, lo; salvaments, 4; falsea riada: La reatització, dins aqucst vis- dos días, en caso de que a las 8 to- tre per estafa, contra Maria Valenti.
DE PREHISTORIA
SEMINARI
=Mili:ación, porque había muchos
davía
quedarais
algunas
personas
sin
Secció segona. — Un oral, per furt,
tedrätic d'aquesta Universitat se- alarmes, 8; auxilia, 6; focs de xeme- teis any, d'una biblioteca francesa
DE LA UNIVERSITAT
exaltados, que sentirían que me "pucontra Francese Simón, i un altre per
Avui, dissabte, a dos quarts de set nyor Emili Jimeno, parque el dia 31 neies, 29; esgotaments, 35; reconei- d'autor catalcns, a C !t'U de la casa de despachar, continuarán abiertas las
diera pasar algo". En la ocasión inrespectivas oficinas hasta la hora que
estafa, contra Eugeni Aguilera.
de l'actual, a les quatre de la tarda,
oportuna de tal visita no admití discu- de la tarda, al Seminari de Prehis- concorri al Deganat de la Facultat xements, 5; serveis diversos, zoo; re- Peris "Lcs Bales Lcttres". .4questa sea necesario.
Secció tercera. — Un oral, per furt,
biblioteca sen) d'estuo'is (manuals de
tens de prevenció, 771; retens de
sión alguna. En el articulo de referen- tòria de la Universitat, celebrara sesLo que se hace público, advirtien- contra Enric Salma.
de Ciancies de la Universitat Cen9rantatica, història, critica literaria,
cia, quien sepa leer y comprender verá sió científica l'Associació d'Antropo- tral, per tal d'assistir a la constitu- prevenció a les sales d'espectacles,
etc.), i de la literatura (traduccions do que pasado el día 23 perderán su
que no hay nada molesto. Lo ratifico, logia, Etnologia i Prehistòria. El ció del tribunal d'oposicions a la
4782.
derecho los beneficiados que no se
y lo que afirmo lo sostengo, y lo que senyor Serra i Pagès parlará de "Els cátedra de Química inorgànica de la LA URBANITZACIO D'UN NOU d'autors catalons, antologies, etc. En- hayan presentado a recoger sus
tre ets primers !libres de la bibliotees en hipótesis el buen entendedor que procediments màgics en general i Facultat de Farmacia de la UniverAhir, al Prat, un avió sida
CARRER
rencartament en particular".
ca francesa d'autors catalans hi haurà efectos."
saque la consecuencia.
sitat de Santiago, del tribunal de la
DETENCIONS
Al Ncgociat Municipal d'Obres
resum
Fabra,
101
una
gran:O:lea
d'En
va sofrir una avaria : El
MUNDIAL
PER
A
ASSOCIACIO
No debo dar explicaciones y no adqual forma part com a vocal, per
de la Sudó d'Eixampla,
de literatura d'En Nicolau d'Olzver,
La policia ha practicas les semita lecciones cle quienes aún deben LA DEFENSA DE LA DONA tal de donar començ als exercicis Públiques
pilot va sortir-ne illès
cs troba exposat al públic el projecla "Expansió catalana a Orient", del güents detencions:
andar el camino de la vida y de la
L'Associació Mundial per a la ded'oposició.
te de formació d'un carrer entre el tnatei.r anta-. un resum d'hist3ria, etc.
Manuel alazanes Fernández, que
experimcia.
fensa de la Dona anuncia la tercera
de Meridiana i la plaça del Canonge
contindrà antolaUNA REIAL ORDRE SOBRE
Comprenderán los amigos, sin dis- de les seves conferencies culturals EL DRET DE CONSORT DE Rodó, i urbanització d'aquesta plaça, La set-ció literaria Guimerà, Costa i haría arnenaçat de rnort en diverses
Ahir al /atad' l'aviador aula
ocasione a Basília Serrano.
tinción de partidos, que me honran per a diurnenge, dia 22, a dos quarts LES PROFESSORES D'ESCOLA per tal que durant el termini dc 15 gics de Verdegiter,?l'arcacil.
capita Wirth, el qual, com ja
Es
proMartí
Fontanella,
que
voLlovera,
Aleover
Emili
con tu benevolencia y deseaban la pu- de dotze en punt, que tindrà lloc,
donävem con:pie en la nostra
dies puguin examinar l'esmentat pro- bable que hom faci una aillologia dels lia fer un "chantage" a Josep MaNORMAL
blicacian de estos artículos, que, colo- com les anteriors, al saló Nou Condarrera edició, havia arribat el
jeme i formular contra el mateix les printers poctes posteriors a Maragall. queda.
"Artículo
único.
—
Se
concede
a
cado en este terreno, e indefenso, yo sistori (avui Reina Regent) de l'Adia abans de Montpeller, amb el
reclarnacions i observacions que cre- IIont destinara a aquesta collecció el
Un
subjecte
que
ha
fet
diverses
las
profesoras
numerarias
de
escue
càrrec
de
r.o debo n: puedo continuar. Se coarta juntament, i que anirä a
propesit de seguir el seu proguin han de fer, totes les persones "Llibre de frs bèsties", segons 1 3 Ir, metales per valor de 6o.000 pessetes
normales
que
estuviereis
casadas
l
a
s
l'eminent
doctoressa
N'Encarnació
mi libertad de escria g , sin tener las
que es cons:derin amb dret a fer- Arrió que co fért el malaguanyat a algunes cases contera/ala de Bar- jectat vol a lAfrica, en intencon
funcionarios
dependientes
del
Tuca
de
Cozcolluela,
dissertant
soconsideraciones debidas a quien con el
tar ernprendre el vol des del
Liras Postre, la del "Sonini", de Ber- celona.
ministerio de Instrucción pública ies.
mayor desinterés se proponía relatar bre el terna "Higiene general".
camp de l'Aeronáutica, li va
derecho a ser nombradas fuera de DONATIU A LA GERMANDAT n a t Metge, que fju Josep Miguel
CONSELL DE GUERRA
La conferencia será pública.
hechos históricas de unos y otros y
quedar trabada una de les re:GuOrdia, la vertió francesa de la
concurso en vacante que se produzDELS BOMBERS
El dia 24, a les deu del mata es
- de algo nue hoy soy tal vez el anico
SESSIO DE L'ACADEMIA
des. A conseqüència de la reca en la población de la residencia
"Dicputació de l'ase", d'Alisan: Turla sala de Consells del
a
reunirà,
testigo."
als
bolis
serveis
CALASANCIA
En
agraiment
que el obstacle °feria
legal de su marido.
mcda, una Mido' comentada de "L'eled'artillería Ileugera, sistencia
egiment
g
vuitè
prestats
pel
Cos
de
bombera,
la
SoEn la sessió privada que l'AcadePER INJURIES AL GOl'aparell quedá ajagut sobre un
De este beneficio no podrá aagi de Sibiude", per Montaigne; tes
el Consell de guerra contra l'articietat
d'Assegurances
alestues
contra
mia
Calasáncia
celebrará
avui,
discostat
impossibilitant
naturalVERN
cerse uso más que una sola vez por
"C.-enigmas", etc.
ller de Peal:lentas regir/sent Antoni
Incendie, ha donat mil pessetes per
meta, la continuació .del vol.
cada interesada y siempre que la
En
referir-se
a
Valencia,
N'Este!.
Davant el Jutjat de la Llatja decla- sable, a les 7'ita del vespre, l'acadèFarras
Soler,
pel
delicte
d'insult
a la Caixa de la Gennandat de lesmic senyor Josep Mestres donará población donde exista la vacante
El personal del camp s'apresriel; ha dit que la situació era encora ajur l'advacat Ramon Serrano en
d'obra a un superior.
mental Cos.
una conferencia sobre el tema "El
sä en anar en auxili de 1"aviasolicitada sea de igual o inferior caratjadora. N'Ignasi Viiallotiga cata
el sumar; que se li instrucix sobre suUN
DESCARRILAMENT
A
G/EL CARNAVAL D'ENGUANY dia ajuma mas el seit prestigi enire
podent veure arnb la natategoría académica y administrativa
posades injúries al Govern pel contin- ferrocarril".
DESGRACIES dor,
CONFERENCIA
que aquélla en que se encuentre
mal satisfacció que baria sortit
El Comité pro-Carnaval, en la els elemcnts ecca3mies i ha sorgit RONA SENSE
gut d'un telefonerna expela-.
Abans d'alar, a les nou del vespre,
prestando servicio la interesada."
BOFILL I MATES
ales. Els danys soberts per l'as
seva darrera reunió, ha aprovat
nac. forta ¡ron:oció de joves vinrulats
Sembla que el testimoni ha reconev . ú foren poca cosa, car e! eaa la casa pairal. Anant a la idea de l'exprés de luxe que entrava a Gipta general de les festes de Censagut corn a seu el telefonerna, si be ha
UN OBSEQUI
El vinent dilluns, dia 23 del corrent,
rona,
per
una
equivocació
en
les
pitä. Wirth confiada pncier rei Vires de publicar a Valenafirmar que, al seo mitendre, no volia a les deu de la vetlla i organitzada per
Els sote-delegets de Farmacia d'a- val, que tindran lloc al Passe'g Ja
agulles va entrar en una via marta
preadre el vol cap a C.asanlanca
ofenare al Gotero..
la secció Arte i Lletres del Casal dels
questa provincia obsequiaren amb Gracia els dies 19, 20 1 21 de febrera cia tina collecció (l'obres catalanes tra- i anà a topar contra ele botons
Per haver-se demcstrat que el te- Lluisos de Gracia (Plaça del Nord, un sopar intim a la Maison Dorae arnb motiu de celebrar-se ele can- diales al rastel:), la traba magnif ira termine El maquinista, en donar-se avui mateix.
>fonema va ésser posat a la sucursal números 9 i jo), tindra lloc una con- el seu company el doctor N'Amadeu cursos i de la Rua, en la qual es i facdora.
compte del que passava, pogué frede la rana de Catalunya, el Jutjat ferencia pública a arree d'En Jaume
Onant a Mallorca, i respecte a la
Rifé i Daví, amb motiu del sen bri- proposa donar tota la magnitud posnar rapidament i així l'accident no
de Llotja sleldbirS a favor del Bofill i Mates, el qual desenrotIla r a. el
revista de llares i tia que dirigira va prandre ICS proporciona que alllant triomf obtingut en les ctpasi- sible, tatst pal qua toca a l'ornament
Un noi de tretze anys que
tema "Iniciació a la lectura de versos". dona recentment celebradee, per a del Passeig i tribunes, com a la d'a. En Vidal-Burdils, "La Nostra Terra",
Jutjat de l'Hospital parqué sereixi
trament hauria pres. La maquina
Donada la representada, de Palustre
el sumad.
la plaga de cap de la Secció d'Anà- nitras:ció, per a la qual tindrä ata- Estclrich assenyala entre eis callaba- va desearrilar, i els viatgers sola- ve de París en una forma
No es cert, com han dit alanos dia- conferenciant i el tema prou interes- lisi quimic del Laboratori municipal posades Bandes de música a dita- railcrs Rosselló de Son Forteza, Ma- ment tingueren Pespant consegüent.
malt especial
rio, que el senyor Serrano hagi estat sant i suggestiu, es de creare que Pacria .,,Intania Salva, Saltador Gatni¿l,
rents lloes del Passeig de Gracia.
d'aquesta chitan.
Després de maniobrar, el tren prete será força concorregut.
proceseat rer aquest Jutjat.
El Consite ja ta anunciades la Guillen: Colom, Bartomen Fortesa,
mié reprendre la marxa al cap da
PROFESSOR A MADRID
Llorenç Riber, loan Estelrich,
"LES FONTS DE POBLET I
LA PAUTA DE LES SESmitja hora.
Per asa:mames particulars, sorti inseripció d'algunes carrosses, les
A l'arribada a Barcelona de
Ferra... 1. possibldnent, escripLA PICA DE L'ARTIST/C"
SIONS DE L'ASSEMELEA
romandrà alguna quals, a jutjar pels projectes expo•
cap
a
Madrid,
on
tors de les anees terres germanes.
•••••nr3.6.31r. Pexpres de França, els funcioAl
saló
d'actes
del
Reial
Cercle
Arpele
interessats,
seran
dignes
sass
Diu el corresponsal a Madrid del
dies,
el
subdelegat
de
Farmacia
En
Estelrich,
a
naris
de policia de servei a l'anremarca
Hom subscrin,
tistic, dilluns vinent dia 23, a les set Salvador Tayä i Fuella, professor i de disputar-se premi.
"Diario de Barcelona":
dana de l'estació observaren
"La Nostra l'erra", a Catalänia.
de
la
tarda,
Palustre
En
Cesar
Martíde
vehicles
i
masLa
inscripció
"Lo mismo el Gobierno que el preLES SARDANES
l'esmentada Facultat en
secretan i
que d'un deis departamento de
* El mata 15 de "Ciutat", de
cares, que sera gratuita, pena alaisidente de la Asamblea Nacional, en nell (arquitecte) donara una conferen- el nostre primer Centre docent.
luxe del comboi sorti un joveManresa; idcari dort i de cultura,
tema
"Les
fonts
cia,
versant
sobre
el
gatada
per
a
optar
a
premi,
es
fara
la sesión plenaria correspondiente al
net mal vestit.
101CI de les mis ¡elles cxterioritzacions
El Foment (le la Sardana de
a l'oficina de Cerimonial de l'Ajun-4,--11t10-.2.1"».n-•nnn•••-n•n
día anterior declararon solemnemente de Poblet i la pica de l'Artistic".
Interrogat el petit, va dtz
la de l'aven ç que en l'ordre dr les edi- Barcelona celebrará .avui,
CONFERENCIA
tament, situada als baixos
no se volvería a reproducir dentro del
que es deja Joaquim Botella
cions de revistes lar estat reatitzat al
sable, a les deu de la vetan, una
Casa Consi (Gua: clia L rbana),
D'EN FERRAN I MAJORAL
Congreso el espectáculo ofrecido el
pals. Al costat de les poesies i
LA VIDA SOCAL
anilició de sardanes al seu esde 13 any s d'edat i que venia
els dies i hores que oportunament nostre
lunes al desarrollar el señor Ayats la
A l'Ateneu Enciclopèdic Popular
de Paris, on /lumia en el trea
pocines de J. M. Foronat, Josep Cartalgo, Pi, 11, a eärree de la
sanunciaran.
interpelada:// relativa al regianaiismo. donará una conferencia, el vinent
Duran,
J.
Mark,
ner, Maten Jan.'s i
cobla Empärium, sota el pro- que va cap a PortBou; com que,
dia 27, a les deu de la vetlla, En Fer- LA FEDERACIO EL RADIUM
El presidente del Consejo declaró que
Benet,
Maria-TeLópez-Picó, Rafael
no havia tret ballet, s'introdut
grama següent:
Ja Asamblea no podía salir del diaparan 1 Majoral, sobre el tema "La
resa Verset, J. Serra i Arbds, Jeroni
sota del seient d'un dels deLa Fedcració Regional de Sindi"Per que estás triste?". Visón en que se mantuvo el debate Cultura i el Poble".
de
carrer
nes,
Pere
Cuilanyä,
VenUra
crim
del
Del
g
Mora
partaments, per tal de poder
cats de Contramestres, ajudante i
taró; "La festa del potala",
acerca de les diferentes aspectos que
D'AiiSaltar,
Gabriel
Oetari
+114M.*
Casual,
de
teixits
de
Catalunya
efectuar el viatge.
preparació
Bada; Flors d'argilaga", SerTraf algar
encierra la .eituacián económica, tramnia:o, 11. A. Cassanyes, A. Soler i
El Radium celebrara el seu ple
rot; "Romántica", Casadernont;
En arribar a Port-Bou —
rnita.do en la última parte de la menAntoni Navarro, Tomas Roig
anual res:lamentad densa, diurnenge,
Un tren esbalandrat
"Mas d'argent", Garrota; "La
afegir — en) ving assabenta
donada sesión, e hizo hincapié tamSegons versions yeeollicies
i 1.10p, Fetip Grangós, Joan J. Mita dos quarts d'onze del mata al loBaldirona",
Morera.
quin era el tren que sortia eaS
bién en condenar todo propósito de
Entre les estacions d'llospitalet i cal del Cinema Triomf, situat al carConcepció Casanova, Fidel Pis
alar als passadissos del Jutjat,
a Barcelona, i en la mateisä
traer a colación temas políticos. Como Cambrils el vent causa desperfectes
bau Alaina reproducir dainuot
el julge del districte de l'Aurer de ¡'ere IV, 202.
forma que en el tren (ranas
es de presumir que con arreglo a considerables al tren que te l'arribaniapnific papee pintn . es de Domingo,
oiencia que instrueix el sumari
vaig fer el viatge.
da a Tortosa a les 8 . 30 del mata
esta paula de desenvuelvan los aconpel eran del cairel' de TrafalDalí, 3fotapott, Joaquirii Sunyer, To- Es torna a parlar del
.A preguntes dels funcionarle
tecimientos, en días sucesivos la pel qual motín arriba a la dita ciugares, Barradcs, Basiana, Flores, Gagar ha acceda a la venció del
de pelleja, va dir que s'havie
Asamblea tornará un carácter que res- tat amb tres hores de retard i amb ala
Barcelona
de
Ferrant
xira
viatge
Villa,
finlycnt,
Reig,
ray,
senyor
Pou
i
Sabater,
advocat
LA DIPUTACIÓ
decidit a fer cl viatge a Bar*
guns vagons sense coberta, per haponda al pensamiento creador,
(escultura), Paredes, Llavanera, Node la processada Josefa FuerLéon Daudet
celona perquè abanduEn efecto, el recuerdo del Parla- ver-se-les emportades el vent.
guera i Fargnoli (arquetes). Felicites, que sigui posada en obser5i
mento, de lo que eran y podían denDin el nostrc cc:lega "La Nau" nat el seu pare, el qual lt
tem els editors ¿'aquesta magnifica
vació i reconeguda per une
LA TORNADA DEL
donar
deu
franca.
tro de él los representantes del pals,
publicad& que tan alt posa el non: de d'anit paseada:
metges, per tal de determinar
PRESIDENT
El petit va tornar a Espanye
perturba el claro juicio de algunos
Manresa.
"Setmanes entera es d'atta /me
si csth en complot estat de
ADVERTIMENT
amb el propòsit de dirigir-se e/
Contra el que es oreja, ahir no va normalitat mental.
asambleistas, que exigen llamamientos
León Daudet, fugitiu de França, es
Balagnór,
de
*
"Pla
i
Muntanya",
petenera a 1,01. efe neutros
la mateixa forma a Astúries. 08
a la realidad constantes por parte de
proposava visitar la nostra ciutat.
pas arribar el senyor Milà i Camps.
Sembla que han esta' desig(16 de gener), anuncia que s'lla
comunicante que, en lisres:deixen uns germans seus.
quien puede hacerlos."
Segons noticies fidedignes MotaSe l'espera avta, en companyia d'alnals per a portar a cap aquesta
dat uno patita empresa editorial dessalte
per
a
desee
metre'ne
Botella es un noi d'aspectl
tres assembleistes que han assistit diligencia, els melgea forenses
tinada a publicar novelles, narracions, gen particular, el famós capitost de
"ESE ES EL REGIMEN."
publica». aoredltin 'fue
sitnIaLiC 1 . milt eixerit.
a les deliberacions de la Consultiva
doctors Bravo 1 Coroleu, 1 el§
costes, etc., d'autors de les diverses l'"Action Française". arribará d'ad
—DIU 'LA NACION"
pereonalltat mItJantent un
Un d'aquests dies será ira*
Nacional.
a molt poca dies a Barcelona, ras
contrades de la Catalunya occidental.
especialistes VINeS, Zamora,
eligen e signatura 1 ei Pe.
acf el darrer feagment d'un
mes per la policia al poble
Agromunt,
paseara
probablement
una'
tempoCervera.
Lleida,
TOrrego,
1
VilaRibes,
Sola,
Muntanya
SUBHASTES
ANUNCI DE
late111 1. metas* • ••••
Ilikaulei Se "La Nación":
resideixen els seus
Balaguer, etc., aportaran llar concurs.
rada."
nOlfas
Per al mes de febrer ha estar la.
Mulas! Intime»
mea palabree finaks a masera
es el régimen. Podrá haber, podrá

existir, y hasta en el seno de nuestra
misma organización, quien sostenga
que así no se hace política. Puede que
tenga razón. Así se hacia la política.
Más claro: esa no es la política de

•n•nn•

El pressupost de contracta puja
a 72,000a18 pessetes.
Diá 7. — A les dotze del rima:
Obres de construcció del camí veinal de Castellar de N'Huc a Pobla
de Lillet, tros primer.
El preasupost de contracta puja
a 547,79028 pessetes.
Dia 21. — A les onze del matí:
Acopia de grava per a la reparació
del camí de Mura per Rocafort,
Pont de Vilumara i Sant Vicents de
Castellet, a la carretera d'Espardsguera a Manresa, tros quart.
El pressupost de contracta puja
a 11.063 pessetes.
Dia 21. — A dos quarts d'ortze.
de! matí: Obres de construcció del
cansí veinal d'Espunyola a Puigreig per Casserres, tros primer.
El pressupost de contra cta Puja
a 66,460'73 pesesetes.

Notes oficioses
de l'Alcaldia

Dissabte. 21 de Atener de 192‘
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Cinematografia colonial
caòtics; el detall pobre, ,i; 'SobreDe tant en tant, cornpanyies
franceses sense feina a llur tút, els moviments eptlkatlos,
del
mapa
purgue
en el teatre no tenen alpais, baixen a tu avés
per presentar coses nieravello- Iré significad que el decoratiu
„i en el cineina perden tot siguises als habitants del Marroc.
- Naturalment, el cami mes licat i fan pensar en una sedeel lada bogeria deis artistes.
económic per a elles
de la Península Ibérica. mes Però, que podem fer-hi, per,
eecuibmic i mee reproduetiu, i bres de nosaltres, si és tan estealeshures neixen aquelles tour- sa la creença que la revista es
/lees "pour l'Espagne et - le un eapectacle excels, "que no
us fa pensar i gire us distreu"?
Maroc . ".
Aquestes companyies desva- (Dieu-nre, ¿com és possible que
un espectacle "que no us . fa
garles vénen, tot passant, a
presentar-nos meravelles; in- eensar en alguna Cosa us pugui
venlen celebritats, i, tot plee-at, distreure de les altres?) El que
.man, després de la gran pro- caldria seria que algú fes compaganda d'art selecte, el públie prendre als noetres' senyors
omple el local, veu que en dir empresaris- que. pel dieet que
reben del públic contienen ells
-pour l'Espagne el le Maroe"
amb aquest públic ten (legre
eslava dit tot.
Naturalment que tothom pot moral que no es com . -elle i el
tenir deis altres el concepte que públic creven, el .de satisfer els
li set-11bn, i fins expres- baixos desigs del nublic com
fossin unes se/12111es i ingènues
sar-lo davant de l'interessat
eelä prou segur del seu eoneep- proxenetes, sinó que pesa 'date, de la seva rad i de la seva munt Ilurs,espatIles la responTorea; pecó aquestes exporta- sabiiitat del 'nivel'. de Hur pú(lona d'especlacles ambulants blic.
•
No n'hi ha prou amb arronno fan mal mes que als propia
exportadora i al país d'origen. çar-se d'espatlles i dir "el meu
N'hem vistes passar moltes públie ho vol"; és com si un
de copes de cennies que anaven mestre no ensenyés parque els
mapa avall i es creien ja al alumnes. -el seu públic",prefeMarroc; però no haurtem p.,- rissin jugar. Si velen .poden fer
aquesta tasca educativa d'una
gut mai pensar que
tant en el cinema en aquesta Manera insensible: Però no cal;
inateixa qüestió de . presentar les pellícules "realment" bones
revistes t altres espectacles ageaden al públic; • són tes realquan el nostre públic ja n'esta inent dolentes les - que de vegarles agraden als empresaris.
tip fina al coll.
I la culpa Ja té, principalment
En aquest cas no són, natoTalment, els productora ele cul- — ja .que els empresaris són
pables; ells fan la pellícula
infants irresponsables que a
base d'una revista .i una mica tota 'costa Voten 'jugar amb
d'amor interealat, només per aprestes peces rodones que en
el Marroc i paises similars. Sem diuen pessetes — la culpa la
els empresaris d'ad els que té, diem, el concepte de la cen1 ,ene/1 per marroquí el nostre sura cinernatogräfiea que no
reblic encolomen gratis espee- s'ocupa sinó deis aspectes
taeles que ací estem no tips. moral ' i politie .le les petticules pe pe deixa Iliiii•es l'absureinó farts de suportar.
Pere si encara el cinema po- ditat. d mal -gnst 1 la baixa exune, agafar aquests espectacles plotar» comercial del adiblic.
i renTeduir-los, podríem neceo- 1 és creença general que rho.
lar -lis com a simple informa- Ole . 1t0 4s poi, perdre mes que
Tia; elet ò no, corle que S nSit jets. per manca de- moral o per desper al teatre. segons una cace- viació polítieri. 1 se'n perder'
eografia teatral i Oh escenari molla mes per manea de bon
gust i de sentit cornil de teatro. l'objectiu no ets pot
a gafar eorn l'ull litune,agafa un
A. F.
eeeenari; ets con:lenta resulten
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La moda en blanc i 'legre
Les modes d'aquest any : Faldilles encara rds;
curtes i la cintura cap amunt : La moda
del. vellut

és

S'illSiStiS

LES ESTRENES
"EL DI1:131:1 I LA CARPI"
Pethcela Aletro Goldwyn
trionif de famistat seria
mes car per a aquesta

.a-ula, per?, menys suggescaen
Del dimoni i le
fa molt mes ras que de
-tat. es a dir. do l'arnielat
no en fa eap, perquè
potser no existeix.
petlfeula sense heroine
itutu un lieroi que no queda
yas massa be. encara qua . molt
donare els mi! jene Oc
n • - i'vetiviiiirnt de /a
e! final o al rumí
Ems
.1,1 filial, la sobre». perque
s' e viten confessions i penedie nts, i perqui.• el coneixee era de la veritat sorgeix. eom
diguéssim, corn una guspira
•• rica en el punt mateix
ir - so a produir la catäsa>. Potser si aquesta 's'ha- produït i la revelar...» ina . llagues sorgit en el ma-: instant. la trama hauria
- ltat mes humana, però
: -en haga' de qualificar el
•, de "drama desagradable".
I

ii

..s romprèn que el tempera-

de Greta Garbo la perju.l e s, fina en la salut. Hem
un John Gilbert dife' fins de fisonomia, i Lois
, s on fa el ales sincer dels
• • .s. Rudolf Skildraughl. com
• luce, un enorme eareeler.
• Ins decorals d'exteriors.
'Onont bella. Excés de títols.
"EL. FRESC DE LES
TRINXEES"
roa pelicula de Sydney Cha. el germà del gran. Cha. Atan sempre el palie, so-

' d quan en recorda d'altres

"La - criada • del .epronel",
-La tia de Carles", .que eren
.. de

com

pri ni er "rifle.
"El fresc de les trinieres"

es una pellieula
un film que en dues par ts (part
do film cernicr batirta estat esplèndid. però que amb l'extensi ó que lirem .1i ha donat, resulta pub! e. NO són els trucs
de la familia Chapen els del
- Fresc": mes aviat seuablen
frets-'d'un armarfón haguessin
es tal rebent la pols anys anys.
alguns, amb tot, són bons. En
el del . eavell, encara que vell,
hi ha/i alguns &fans de molla
gràcia, coro lambe en-les baralles. Feepeonalge i l'escapa en
Ja qual ha de servir' d'esmorzar

.dicials .alemanys. Observant les fologeafies
collocades a l'exterior del cinema hern ,ntat que algunes escenes havien- estat suprimides.
Ignorern per • quina causa ho
toree i si a aquesta•supressió
es (legra el millorament o fernpitjorament de la producció.
als

..

"LA CENDROSA DEL PALACE"
Pelliettla a base d'urja revista en la qual apareixen uns
moreents les grotesques contorsions de Josefina Baker sense la, meravello ge plàstica de
l'artista negra. Per dissirnular
una noca. va intercalada a la
pellieula une patita intriga amo_
Algunes escenes de le
revista són en colors.
P. DE F.

Garbo, ..
a ,la, qual, a einrevés 'del que sembla i contrAriament al concepte que tenim per
,e1. temperament.
'acl del' Roe& el que nié. iba perjudicada ha estat
.

Heu'a.art,Giebi

Volea esser , vedette :de la pantalla?
.

"Reortutge . parireac del 'lastre corresponsal.)

París. gener:
A là "secció de - petifs,anuncis"
mialsevol . diari 'parisenc • trobareu
cpiotidianament tres o- quatre ofertes- dé colicicatió redactades en a.
(mesh iternies: ••
" ,Casa 'cinetnatográfica demana
i noies de bona preentació per
a debutar en papera de poca importancia en gran film en preparació.
Adreceu-vos personalment a... etcéte,
•
ra, ' etc."
O be aquest altre model, asat amb
molia_freqüencia
"'Director d'una important- empresa
cinematógialtcá , recruta ,,zis -boniques i joves elegants. afecciongts a
l'art mut, per, a tia:ballar en granetcé.2
diosa pelliculm Dirigiu-vos
tera; etc." • •• •
1 encara éi - ereirent 'trabar aquest
altre patró; ni; inenys 'curiós:'
'S'alieri bailar fié?* Vestiu amb
gust?'¡Voleu provar fortuna en l'art
de la paustatla Presenten-vos immediatament á l'Agéncia de oalloCacions
"Universal ., Estudio - Ciñe"; ou faci'he» ; contractes' per a f er :de eotnparses en film de gran espectacle.
De ; 3:a 7, .rue,...etc‘,
El:.true és eng inyós, però .0diosa;
ment' inhuma. Tata - el primer, cona
el segoe„corp, el /crece • deis anodels.
reprodnits: són . pures enganyifes de,
timador& ,pröfessionals. ,Ara. que. a
París h1 ba , de vint a trenta,
obrers stimse feiria„les ' planes senceres d'e fictits Auneis Publieäts a"Le
_louri t ä — o a' "LIntransigeant" són
devorades • tividametit pels treballa,

.dors dels das sex.es .que cerquen.upa
cdlioeaeió. A. les dues -de da tarda,
hora Cl qué es llença la primera edició de "L'atrae", es ' veuen a • la
rue Reaumtir,.davant l'edifici del Popular diari de la_ tarda, grtIP joves i 'mies que esperen la sortida
- de l'edició pee.a ltgír - de ,seguida
'els petits' anuncis'd'ofeitis de treÉs natural 'glte . 'enti -e la joventut dels nostres dies qué es trobi en
plena' crisi de feina, la lectura quo„tidjana deis anuncis,de "cinema”- arrilii a teniptar... z Qui no ha pensat
reunir condicions excellents pe r . a es'devir mi' as' de' la s pan'talla?

mana "joves elegants" "noies boniques' que säpiguin hallar i adorin

la cinernatografia? L'han' está ben
preparat i la noia sontniadora, o el
xicot assedegat de glória, la mecanógrafa sense feina i el . sastre. espernegant en la "morte saison" hi P i
ingenumuent per agaiar-s'hi-quen
arnb una pèrdua que agi-euja Ilur difícil ,situació econòmica o. alrnenys,
per endur-se'n un desengany que faci
desplomar tots els seus castells
lu, sions i d'esperances. .
Jo mateix m'hi he deixat templar, no precisanient rquè aspiri a
fer la competencia a Douglas Fairno es' trblia en • Coridicioei dé satisfer ba.nks. sind interessat, encuriosit per
les reedgencies de l'eMpresare gire de- descobrir punt per punt en qué consisteix el . misteri . d'aquests anuncis
amb tatita olor d'euganviia. Decida
fer - me • "enganyar" pel primer d'a. quests érapresaris que cerquen debutants, tulle presentat a /a primera
adree,a. ruc •Saint Dents, vora els
Boulevards... Eren dos quarts de sis
dé fa tarda: La i-tte de St. Denis
una via popular del Paris antic, que
les ,ndies dé familia no poden traveSsar. Tant pel .costat del boulevard del mateix nora, e oM P er la
banda dels Mercats Centráis, aquest
'ca' rr .er és una fira permanént d'amor
a baix . preu. La paft, diguem-ne
• menys comercial; es la del mig, que
• 'con-u:u-Mi * el 'tros de carrer limitat
. UN REALISTA
• per . Reaumur i furbigo: El 'número
fets són els • que compten, que -portava l'anunci es trobava. pre•
, •
- cisament alta. La casa 4s ránega i
i no pes les paraules!
— Aleó, segons. ¿No heu tramas l'han haguda d'apuntalar amb unes
bigure als llo,n. perqué no caigui
mai cap telegrama?

•

AQUEST NÚMERO HA
PASSAT PER LA CENSURA GOVERNATIVA
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Des de la porta -de rany bo
és donar una mirada any endins,
cadascú segons el seu tru•annä,
i com que ach estens per mudes,
la moda es el que des d'ad mes
ens interessa. Que es portard
durant aquest any? Difícil seria de (Brin), tant com el iemps
que farà. Pere, que es portarà
la próxima temporada? Atare ja
AS mes fàcil, i Max Ree, modista, de la Firs National, ens
ho dirä.
Les faldillas són el mes important de tot, continua dient,
perquè després de tot la longitud d'un vestit es el que determina la silueta. Les faldilles, en
els vestits de MI, - aún decididament mes Ilarguee, i les mes elegants tenen una linfa inferior
irregular. Són tumbé mes plenes i porten tot el guarniment.
Les faldilles dels vestits de
dia Sön sempre plisacles o arnb
• davantals.
Les faldilles de tarda sön
molt mes curtes que les de nit,
i encara mes del que ara són.
Tenen lambe la N'ora inferior
irregular.
Per altra banda, les faldilles
de carrer sön molt senzilles i
molt curtes; sí, senyores, mes
curtes que mai!
Pel que fa a la cintura, aquesla puja amunt; la silueta, naturalment, eanvia en anar
cintura cap al seu lloc normal,
i mentre lii ha °feotes de cinyell i faixa a les cadetes,
línia "princesa'', que es va in1 1 oduint gradualment; en els cereles elegante oferelx una. interessant varietat en les formes.
De vegades una Ilaeada crida
l'ateneid sobre la manca de 'enderes, que continuen tan inipopulars corn eren.
I ara el color. Max Rex considera que el color »gil el Inés
important paper en ell °feotes
de conjunl. Sobri, fose, sever.
per als vestits de carrer. El
marró será, potser el mes popular' de tots; els blaus yerren
despres, especialment en els
.
marins clars i foscos.
Els tons .per a la Mi sien molt
mes obscurs que els pastells,
encara que aquesta es portaran
encara.
El vellut. en tole s . les seves
varietals, dominarà entre els
materials per a vestits de ni!.
Les velltilines i ventas en panes i chiffons, en domer.e, inatitzats, stockinettes, s'accepten
lote.
Els "satinq, tafetans i
moirés - ele segueixen per als
vestits de gran vestir, Escocesos de totes les varietats seran
l'essimeia del "chic" per als
veslits tic tia.
El vermell "claret" és tumbé
un deis nous tons que tenen muts
aceeptaciú al Boulevard d'Hollywood i es veu moll eh iies
\PUM s i en llar pacent mes pobre les vellotines.
Dorothy Mackaill té un abric
de "iubyan" que és el nona que
es china tul no/1 color, en ventnt.
transpareill, guarnit de pell
d'esquirol.
El color "rubyän" és el nom
d'un vermell briilanu, terivat

Ruth Tailor, porta aquest vestit de
soirée per joveneta, discretament
guarnit de strass i amb dos volante
que cauen molt fluixos i quelcom
acampanats.
n••nn•n•nn, n•nn•

del "01-arel.", que "no té • res : avence umb el color del:114.4

dels llavis "orange". Coral el seu
nona indica, deu ésser.M.e
un lo róbi.
Wel,
Segons Max Ree, 1,;thrn
teifalla
una
hoy/ dit, .bi lieur ä
n a principis de prid e la pana
mavera. però no d'aquella pana
gruixudia, sanó d'una altea .'.de
fina, que es portarà especial.menl.',per vestits d'esport.
un suloroducte
La pana
d e la vega-d tela velluts i MOlt
Plogant en un abrie: llarg per a
viatge. o quan.es porta en veslila entars combinada Uutli
ters Ileu,gers.
,
.
Dorothy té, un ves-:
jaqueta
hit .de pana rosa amb,
Harpa lins a les puntes deis
dits, ami) gratis butxaques i coll
llarg. faldilla és 'lisa i s'aguanta a les espatlles amb
elästies del mal ele „ material:,
Ili porta un sueter 'Mane de
llana i un capell fluix de la ma-,
L efecte és"delields:
teixa
••

ase -4. • -.0› • 4.

en un instant de defalliment fatal.
Travesso un pati obseur i pudent i
veig, en un red, del fons, un llumet
descobrint una escala estreta i tortuosa. Un gat salta al nieu
davant. Una noia xiscla al meu darcera..
—Heu vist?—em diu tota trasbalsacia—. Quin rittoll mes groal
Ent miro la recete xisclada i descobreixo immediatazuent que cerca el
mateix empresari que jo...
—Aneu, potser, al "Continental
Films"—pregunto.
—Si, perd gairebe estic decidida a
tornar-rne'n. En' fa l'efecte que no
ho deu pas finançar En Rostchild.
—Es possible que no hi tingui res
a veure, pecó no lii fa res. Ja que
hem fet el viatge, valdrà mes apro-

Alma •

HOPE SINCLAIlt
ame.,
----•—••••••nn••

fitar-lo.... Però, ou és la patdik d'a-

m'esta casa?

A la nostra esquerra endevumm
una porta amb vidres. Ene hi atassem i posem el cap dintre utit
de la vidriera que serveis de finta.
irella.•Se sent una forta otot de , cele;
t..
sot
•
"—Ifadarne!... S. v. p.91--exclivi:
mem tots dos a l'hora. ••.La portera surt amb un gartivet>
la dreta i mitja ceba a /*Squerra.,Anth el gattiret rus asseeysla rescala 13 per la qual arriblrem
al "Continental Films!'. Tet pujant,
trobem dues senyoretes que baixen,
segurament, de l'Agencia Cinematográfica. La una riu'. eneegassada i
burleta. L'altra té l'aire deteent...
ntrar a "les oficiner, sentim

n
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EL SUBHASTADOR DE "SALDOS" •,
— Vaja, senyors; no mis dime n'urea per 'aguce. Id» meeteei'
Cmaiderea, q ue Mhi ha una còpia a la Nielional Ganéis.
De "TI». Ibleeele • '(Leadtee).

•
ene
6' ne me vieocjiíe;. terpoSeirqb .1, ue pentinaré en-

de

s libet4- del lorat.--2111D - lema vom u1tes
." 11„.de l'aiit4iejnbia.—S1 que am -‘p greu.
,

•

.

4pot etinehn Opiados"). •

El guärdia.— Estic en la elite d'un gran exato verd.
El tranammt malmie.—Jo nimbe m'hi trobava 'menee saber-A*1
De "The 'Humeo-Me (

▪
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immulimmumilimienummingasen
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Aurora d'una

nova era cinematogridica

El D.

DIUMENGE, DIA 22, ESTRENA
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miovadora concepció del famós director alemany F. W. :
MURNATJ interpretada pels gloriosos artistes

l

•

a Carn

per GRETA GARBO, JOHN
OILBERT 1 LAOS LASO

George'O'Brien

•

•
ma
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la sensació de l'home que es posa
a la gola del llop. 1.51 rebedor està
atapeit de candidats a "vedettes".
Es un rebedor on no hi caben pas
mes de quatre personas assegudes en
un banquet amb el seient folrat de
cuiro negre i al mig 'mita miniatura
de taula sobre la Tul jeuen ben
malparades cinc o sis revistetes de
carácter cinematográfi 'a La mes retent .ies d'ara fa tres aloya. El decorat és fi. Les pareds es :an recobertes
amb un paper de colora -vius, de semblança poc honorable . Dos cartells
anunciant dues obres de la Metro
Goldwvn completen la delicada impressió de conjunt. E1 palie está
compost d'element jcve . i dels sis que
ens hem rzunit, guaira, almenys, són
estrangers. Tres noies i tres joves.
Som tants a tants. La candidata que
tingué por del ratolí de l'escala, sembla estar un xic nerviosa_ Es veu que
l'aspecte de "l'Ag è ncia" no li ha
fet gaire el pes. Per distreure's obre
el sen portamonedes i es mira al
mirallet que hi porta. Després es
dóna una passada de "rouge" i es
retoca Weugerament les galtes amb
la menuda bola del rosa_ Els candidata han anat passant a l'interior de
la peça assenyalada per un petit retol sobre la porta dient: "Direction".
He fet'una constatació interessant:
Ele candidats poden classificar-se en
dos grupa generals, a saber. El dels
que són acompanyats amablement
pel propi director fins a la porta, i
el dels que surten sols. He pogut
observar que l'entrevista, examen o
provatura que jo m'imagino, ha de
tenir 'lloc a la "Direction°. no passa
• mai de tres minuta per cada can-

f

—Lantento molt no disposar de
diners per a inscriure'm... Jo em
pensava que necessitaveu gent per

Senyorali
feu apesta prova

.

p ose n -sos a una ml

V11.01.0..

TV de DIXOR.
A Falca posen-vos el producte mes reputen per a fa belleza de 1/e mans, bravos t caeos.
Espereu un minut; denotas
comparen.
La belleza de la primera taz
aparelterlt tan meravelmaa al
costal de la segona, que la no
podu.0 preeelner del VX1.01,4
TV de DIXOR.
Es ven en tres tons: Mane.
Bache/ 1 natural.
Je y ema • toles lea perfumeeles en tuba dl, 4 1 13 peineta*
Es trames a reembors (lemanant-no al Coneeaslonart:

a formar part d'una multitud que
ovaciona un monarca o que simula
nna revolució, per exemple... Però
tot es pot arranjar... Heu dit que
reuneixo excellents condiciona fotoginiques? Heu dit que tinc disposicions?... Heu dit que quan comenci el film cobraré un centenar
de francs diaris?
—Si..., i que voten dir?
—Home, senyor director, que poden contractar-me a condició de cobrar-vos l'import de les lliçons amb
els meus primera honoraria...
El director s'aixeca empipat i
m'assenyala la porta.
—Això no es una casa de préstecs l—em diu secament.
—Ara sí que l'heu encertada, senyor director!—exclamo tot sortint.
I, naturalment, jo també vaig classificar-me en el grup dels que sortien sois.
DelMENEC n BELLMUNT

y

26, DIMANA, 26

Cinema parlat i musical

A, puldi, .Valenela, X», &IR.
CELO«

xeca i em fa passar a una altra saleta contigua.
—Heu treballat mai? aletz filmat
alguna vegada...?

Resposta negativa meya.
—Poseu-vos dret, al fons.
Obeeixo.
—Mireu vers Vesquerra i féu una
didat.
rialleta...
g aa
1'1=2
M'imagino que estic davant el foi procuro que surti dels meus
(limpia tògraf
llavis un somriure seráfic...
Revista de Mitja Nit
—Li resulta aquest?—demano, segur de mi mateix.
—Sou fotogènic i educat degudaI arriba d meu torn que jo cement per a l'art mut, podríeu ter
deixo, amablement, a la semporeta
"carrera"... Els papera simpática us
que puja amb mi. Al cap d'en parell
de minuts surt sola 1 tanca la porta asuran més bé. Féu el favor
d'asseure-us.
de batzac. No he tingut temps canAleshores em fa el discurset que
tervivar-la; la veu del directer cridä
aguanta l'organització, amb telèfon,
de seguida:
director i estrella de circumstáncies,
—El següent!
Es breu i eloqüent, d'una lògica irreExactament com a cal ¿dentista.
Era el meu torn. Vaig passar. El batible. Se'l sap de memòria i el diu
molt
despatx de la Direcció era un xic
més • grau que el saló d'espera. La
—"La Continental Filma"— comateixa riquesa de moldes; el mamença dient-me—proposa un film
teix art selecte en el decorar. En el
grandiós en el qual haurem de comoment d'entrar, el "director" parla
mençar a treballar d'aquí dues o
per telefon i ein fa senyal amb la tres setmanes. Nosaltres preferim
ma, que m'assegui i que no digui contractar artistes i figurants que
res. Heus ací alguns mots deis que ja hagin treballat en algun fi lm, car
pronunciava tot telefoncant:
això ens dispensa d'ensenyar-los les
"—Si, sí. En Menjou m'ha cona. nocions elementals indispensables
9 testat afirmativament... Eh?... ; Es - per a treballar davant d'un operaciar! ;Ara falta saber què hi dirá
dor. Però com que es presenten
la Parämount amb tot
En molts afeccionats que no saben
, Dougias ho digué perquè Ii conve- aquestes regles necessàries (maquinía... Oh, no, el film seguirá el
llatge, mirada, moviments de conseo Cura..."
junt, gestos, etc.) hem instaHat una
Asseguda negligentment en
escola al nostre "Studio", on en
ca butaca de l'habitad& una "étoi- qüestió d'un parell de setmanes els
:
le" de eircusristäncies parla amb el debutants aprenen aquestes Ilieons...
director dels grans intereaos Cine- De manera que, si us interessa, com
- dilatográfics. Per fi el director s'ai- no dubto que us interessaran les nosn
tres condiciona, inscriviu-vos de seogiumasammememeemue
guida. Un cop acabat el vostre, diNo hi ha paraula guem - ne aprenentatge, cobraren un
diari de 73 a zoo franca. De
en cap idioma ca- jornal
però, haureu de versar la
paç de qualificar a moment,
módica suma de cinquanta cinc
franca per la vostra inscripció setmanal a l'Estola— Ja us he dit que
en un parell o tres de setmanes haureu après el necessari. Vós ho apren-
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NOTES OFICIOSES
PUINTUALITAT
Ahir divendres al matí, reberem
una amable invitació de la casa
Lemir per veure la projecció de la
pelíctia espanyola "Luiz Candelas", que havia tingut lloc dijous
a la nit.
Agraidissims, pdró ens fou impossible d'assistir-hi.
LES BONIQUES PERESOSES
DE NOVA YORK
Alternant amb "El Dimoni i la
Carn", el gran film de la "Metro",
ipot veure's aquests dies en els programes dels cinemes Capitol i Coliseum, una magnifica producció nord-

americana, del genere cómic, interpretada per la jove i ja famosa

KU

"estrella" Paulina Garon. "Les boniques peresoses de Nova York" té
un original argument, on es reflecteix un interessant aspecte de
la vida de les "girls". La pel .
lícula en qüestió pertany al Repertori d'Exclusives "Diana", que
signa una vegada mes l'immillorable del seu "stock" en la present
tempoiada.
NICOLAS RIMSKY
Aquest graciosíssim actor rus, legitim successor de Max Linder, té
una gran popularitat a tot el
món, no ja a França, on comerle&
a adquirir fama i Xra la hi té incommensurable, sinó a Anglaterra i als
Estats Units, paisos en els guata está
fent furor amb la seva última pellicula "El botones de Maxim's",

i el simpäiic actor

CHARLES LINCOLN

wi
uuuuuuIaggagguøgagguui
absolud a desprendre's del/ seus
apèndixs pilosos. Ells foren els que
li donaren fama quan començà a
ésser artista, de circ, ell . l'han fet
destacar després a la pantalla t seria una ingratitud condemnar a rnort
a aquests pobres pels, ¿usos com
crins, que després de donar-li fama
l'han convertit en milionari.

NO ES POT ESSER LLADRE
Totes les professions es compliquen d'una manera extraordinària,
editada per la casa Albatros. A Bar- però potser cap hagi arribat. a tal
celona, es propera la data d'exhi- extrem com la de • Iladre per obra
bició d'aquest grandiós film, als
i desgracia del constant augment
e!egants salons Capitol i Coliseum,
la policía Robar avur dia és més dion será presentada per la imporficil del que sembla. Que ho digui
tant signatura Exclusives "Diana".
sinó la graciosa Constant • TalmadEL FONOFILM A OLYMPIA ge, que en la seca pellicula First
Per ais dies 26, 27, 28 i go, han National "La Venus de Venecia"
co veu obligada a tirar-se a un
estat contractades per la gran ernpreca Verdaguer S. A., una serie dels poètics canals en trajo de "soide pellicules parlades i amb música rée" per a fugir dels alguasils que
de la important casa Hispano De intenten donar-li alcans.
Al acabar aquesta magnifica pelForest Fonofilms S. A.
líenla, oil es veuen guantes belleses
Sabem y aixi ho comuniquem al
palie, que enti e aquestes noves conté Venecia, Constance Talmadge declarO que mai havia interpretat
e roduccions n'hi ha alguna de notable interés que ha causat verita- un paper amb tant de carinyo orrt
ble entusiasme en els públics de aquest de 'ladre d'hotels que interpreta en "La Venus de Venèda",
Nova York i Londres, essent tiná
d'elles la Revista de mitja nit presa: i que no tardara molt en realitzar
de l'Alabama Club, de Nova York, - algo més semblant ja que mai ha
És d'esperar que el palie de Bar. pogut demostrar la movilititt del
cebos acudirá. a [Olynapia pe? seu carácter con: ho fa en aquesta
admirar aquesta meravella cinema- , cinta en virtud de les inesperades
tográfica que ha vingut a revolucio- Inci enema de l'argument.
nar l'art murt, que grades al- celebre-.
inventor nordamericá doctor Lee
Olympia, 26, Olympia
De Forest ha après de parlar.
CHESTER CONLIN I EL SEU
BIGOTI
Hi ha qui assegura que el famós
actor de la First National, Chester
Conklin, és el ciutadä americä que
porta mes pel entfe la boca i el nas.
El cas d'aquest actor és veritablement graciós. Els enormes bigotis
són sena, és a dir que no són „ostissos.

A Europa un home amb semblants bigotassos no deixaria d'ésser
una nota bastant curiosa per a que
no passés desapercebuda, pe o a
Cineländia, el cas de Conklin és de
lo mes pintoresc. Fins el nois el
segueixen pels carrer amb la mateixa curiositat que els nois de les
nostres capitals de provincia de segon orde segueixen a un negre.
No obstant, Conklin, el graciós
intèrpret de la pellicula First National "Veins incompatibles" fue
molt aviat s'estrenara en els salons
Kursaal i Catalunya, es nega en

r

Opera
"EL GAUCHO" AL JAPO
L'augment creixent de la popularitat que obtenen al llunyà Orient les
pellicules d'Els Artistes Associats, s'ha
demostrat nolatment amb l'èxit assolit per la :tova pellicula de Douglas
Fairbanks. En el seu rol de "Gaucho"
[estrella ¿'Els Artistes Associats s'ha
apoderat del cor de tots els habitants
del Japó, segons comunica per cable
Edward F. Benson, director de l'agència d'Orient, amb residència a Toquio.
Els mètodes de presentació americana estan molt en boga a tot arreu.
Per a presentar la nova pelficula de
Douglas Faireanics, es va donar una
sessió al teatre Imperial de Toquio,
amb tota la sumptuositat i cerimónia
que espera a totes les estrenes americanes. Aquest triomf el testifica
Mr. Bensen arnb.el següent missatge:

I

"Angels de l'Infern" será dirigiia
per Luther Reed i esta basada en una
història original del Royal FlyingCorps, la venció cinematográfica de
/a qual ha estat feta per Harry Behn.
EL CADET MES VALENT
L'argument de "El cadet més valent" és basat en un incident dramàtic ocorregut fa alguns anys a la
famosa academia militar de 1Vest
Point. Aquest incident, que per les
circumstáncies en que ocorregué va
tenir un poc de teatral i va fer
parlar a tot el món, fou escenografiat per l'escriptor Charles Klein, que

AVIAT

La Sima e's

ei va dur al teatre amb esit.

primera pellicula interpretada pe/

o u o,
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I
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A partir d'aquella data han estat
maltes les cases editores de pellicules
que, enamorades de tan bell assumpte,
han afame portar-lo al celltdoide,
pela\ els directors de l'acad è mia mililar de West Point es negaren sentar e .
a l'edició d'aquesta història al cinema, temerosos que en anar a la pantalla no quedarien ben parats els pres-

tigia de la famosa academia.
La First National ha tingut la sort
que nomenessin director de l'academia un oncle de . Richard Barthelmes, i aquest, després d'obteni per
part de la First i del seu nebot i es
unànimement, feren la seva cavallegaranties necessaries, va (lanar a la
rescb snlutació i proclamaren el triomf casa editora el màximum de facilitats
de Douglas. Abana de la prova ja ha- autoritzant-la per a filmar la cinta
via llogat la producció a tot el país, a la rnateixa academia.
pel preu més alt que s'lla obtingut mal
En la pellícula intervenen, donas,
per una pellicula."
tots els cadets de West Paint, que es
mostraren satisfets de Vordre del sea
QUARANTA AVIONS
coronel. Les maniobres d'aquests
nois, jarca i entusiastes, tots vestits de
Els quarantit aeroplans ,(i g del moda Fokker, 12 franceses i lo angle- 1 blanc. i en nombre de mis de dos mil,
sos), cn eta quals Greta Nissen, James de quelcom dc suggestiu, que només es
Hall, Ben Lyon, Louis Wolheim i al- veu una regada a la vida.
tres artistes volaran en "Angels de UNA o pimo SOBRE "ALBAViniera", han arribat a Clover Field
DA" (AM.ANECER)
(Santa Mónica, Cal.) i seran revisats
Domant compte Regina Cannon al
als hangare que la Kinner Aeropla- "New York American - de l'estrene i Motor Ccimpanv posseeix a Glen- na de "Albada - al Tintes, Square
dale.
Theatre, s'expressa en cs següents
Högrard Hugues, el jove productor termes:
la brillant audiencia de costum
de "Germans d'armes", ha contraetat 30 aparas der govern deis Estats en les nits de l'estrena, assisti a la
Units, amb la qual cosa reunirá una presentació de la primera producesquadreta de 7 0 anus aèries, coman- ció 'americana del director alemany
F. \V. Murnau "Albada", i encara
dades per J. B. Alexander, ex-vicepresident i administrador general de que cl urnau ala apuntat ja a favor
Pa linia siria de Los Angeles-San sett rnolts mota, tant artístics co:::
financiera, creiem que en "Albada''
Diego.
Mr. Hugues anuncia aixi mateix, ala excedit a si mateix.
I.a novella és original ¿'Hermann
per mitja d'Els _Artistes Associats, que
ha desistit del seu propòsit de filmar Sudermann i porta per titol "El
les escenes aeries d'"Angels de l'In- viatge a Tilsit" .
Es dificil predir el que preferireu
fern" en els campa d'aviació establerts
en "Albada"; ja que no hi
al sud de Califig nia, i que el seu non
propòsit és filmar-les en l'aire. anant dubte que tot en aquesta obra ha
els "eameramen" en altrés'
i d'agradar.
Una de !es coses mes admirables
tots ells proveits de paracaigudes.
és que la "Ciutat" fou aixecada t o.

"El teatre Imperial ressonava amb
les salves d'aplaudirnents que aclamaven l'estrena de la primera pellicula I
de Fairbanles. Els crítica i el públic,

SAAL) CATALU NY
ESTRENA DE
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talment als Estudis Fox.
La colossal plaça on els carros.
tramvies i tota incoa de vehicles passen i porten un tràfec en diverses
direccions. són tot elements de decoració construits expressament.

UNA DOCUMENTAL
EXTRAORDINARIA
Si un dia s'anomenà al teatre "mirall deis costunts i educador del
poble", amb mota ntés rae, poden
donar-se aquests Cítola a respectaele cinematogràfic, tant per la seca
gran difusió con: per la .faeilitat

senzillesa dels seus mitjans. Basta
un aparell projector i un Ilencol
blanc per a donar al poblet més
Ilunyi i amagat una visió del pop ulós Nova York o del rutilant Paris, alai com per a portar a aquestes grans i febroses capitals 'aridesa
del desert i la solitud de les scl-

eirOMMEMIZEMEECH

dreu aviat... Teniu disposicions..."
. Un moment de eilend. El director
em mira desconfiat i espera la meya
respoeta. Tot aixecant-me Ii die*
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sa anticipació
de l'art nou E

SOLTERS

Deliciosa interpretació de la
bellissima estrella

sama •
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PeHlcula

Janet Mear
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de la preciosa comedia del programa

Vilaseca i Ledesma, S. A.
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il tecutidit i comentade per les altea esteres eociale
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ilittaable. 2r de ¡ene de 1928
adorrnides. Velem aixi que els
costuras es deixen influir pel cineea , que pel cinema e:s pobles sa rosten i coneixen, que gräcies al
chama qualsevoR estranger és
mays estranger que abans allí en
vagi i que, essent el coneixement
amor, el cinema és vehicle (l'amor,
llaÇ d'arnistat deis pob'es. Abans
gue tot. aguase a tasca d'educació i
zpropament dels pobles es deu a l'arannena da pellícula documental. Si
el públas cinemasográfic deadenyä
en un principi aquesta mena de oro()sesion e. sens dubte per no estar
a la se‘a altura. avui no sois les estima. sine, que les ce:ebra i les demana. Recordi's els èxits rotunds de
"Eascens ió al mont Everest". de
i de " Chang - . "Baktiary" éS una altra pellicula d'un interés extraord ina ri en la qual s'enllaeen feliernent relement ame i re-

ELS ESPciRTS1
iloxa

• la darrera Jornada del Campionat
amb eis partits de dittmenge, i más
encara que al Grttp, : A, aquests partir, seran els que deeidiran
r am m t la classificació 'metal del
D'EUROPA DEL 'PES PLOMA Carnpionat. El mes interessint será
Júpiter
-Martinent, el vendedor del
habas/len. a it0' oa5uarceoIaa ime va
será campid d'aquest grup.
ter s,u.jeer1 arrase de la seva recent qual
Eis .altre partits del Grup E són:
vecto.-sa damunt Autoni Sula, MineAtlatic-Sant Andreu, camp de l'Atcres al vesidre, al ring del Nuevo lètic ; Iluro-Gimnästic,'camp _de I'lluELS REPTES DE GIRONES A I
ELS REPITES VE BARBENS .1
GIRONES A QUADRINI .
AL VOLTANT DEL CAMPIONAT

jutioranA ipla de dla 'ea' dijes. n'Oil
Mis ananaaes aquesies leales dedicades a la neu i que el Centre Excursio-

— hs

r tE bd.

Et

I
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nista 1:laceen:enes ens brinda, en organitaar- per . quarta-vegada- do cursa que
pensin veure-la disputadissirna.
HOCKEY
CAMPIONATS DE CATALUNYA
Demà corresponen jugar-se els següents partits al camp del Club pri-

mer esmemat:
Primera catearais :
Polo . Jockey Club-F. C. Terrassa.
Club Gimitistic Tarragona-Univer-

cal una presentació correcta,

i per a això es precia afaitar-se diàriament; però fina

j

:'r
Za

.
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sitari.
ara ha estat dificil a causa
311.11:1:), kamon Barbens t Josep GiroF. C. lunior-F. C Barcelona.
ro, i Lleida-Manresa,,camp del Lleida.
nes isran pubtic el seta reata a l'esSegona categoria
Tots els partits començarlinde la irritació produïda per
_ a les
mentat iasuattlar per a d.spaau- ;efigies
C. E. Masnou-joventut Terrassense.
tres de la tartla.,
ina.chs en ses ce.aancions qs:e cli texi.
Galeno H. Calluro S. C. de Ma- l'ús de sabons i altres proS-ifeal per atine cansó qua Ramón
ibttaita tasca
taró.
liaroeiss, errecurei del quae comporta
Grup especial:
AL FRONTO PitiÑcwAL
ductes càustics, per?,
vietäries damunt Ruiz e Quaurini,
Universitan A-F. C. Terrassa.
PALACE (PROFESSIONALS)
reptará oficialment al darrer per al
F.
C.
Barcelona
13-Junior
A.
competida, el públic acudí dijous al ves
ducatiu.
campionat -d'Europa del ' pes ploma.
Universitari B-F. C. Barcelona A.
Per a realitiar aquesta pellícula. Aquest repte té multes probaoiatats pre. al Frontó Principal P. 'a ranunci
Galenos B-Polo.
B.
Cooper
i
Ernest
C.
del pugilat Irigoyen 1 contra el saguer
Marian
d'ésser acceptat. car asan seasbens. és
Galenos A-Junior B.
Schoed s ack hagueren de realitzar un
un dbla boxadors mis quaiiiicats per de l'eleganaa i joc pulcra; MarceliTENN:S.
atrevid issim viatge per les planúa Coser proclattat ctjalleuger, excep- no, i a ,fe que els. mis exigents no
aes de la Pèrsia, intrincant-se en
ció fata del dulés Knut Larsen, que es sentiren defraudats. Amieär darrer EL CAMPIONAT SOCIAL DEL
as desoladas immensitats d'aquel' ultra hacer batut a Joanny .Curtabert, portava a Catalis 1 a la davantera,
LAIETA S. C.
país. Quan deslaces de dos anvs de campió daang:aterra de la categcria, amb faixa vermella, i IrigoYen I *naDam i al mati els entusiastas eletornin us treballs tornaren els aniva aconseguir vincer a Ruiz per fora va acompanyat per Gómez, represen- ments laitanencs confençaran a jugar
mosos exploradora amb la cinta :m- de comtat, cosa que ni Quadrini ni tants aquests del color blau. La sonata el seu campionat social, per al qual
pressio nada i s'exhibí als princma's
Barbeas acanseguiren. Si la boka era respectivament deis quadros 9
han estat oferts valuosos premis. La
ganes de Broadway amb el títol cainptés a Europa arnb els initjans eco mig i It.
Hista d'inscripció és aquest any mis
El chor de corredors obri la sessió nodrida que cap deis passats, essent
.10 erass" o "Balatiary"„ el públic namics que disposa ala Estats Unas,
selecta que assistí a l'estrena no po- una competició entre c:s plomes 'aou- pagan; "mento" Per la parella'verme- d'esperar que entre els que l'integren
tis. Larsen, Cuthbert, Noach. Gironea
11a, que encara que igúalä en.el punt S, han de sortir-ne partits força interesgiré amagar el seu entusiasme en
cure desfilar per la pantalla tot i Barbeas ens indic a ra qui Mas és unes pilotes claree pifis,des pel davan- sante.
Demà, doncs, com hem dit. comenun poble que fugia. en éxede anual, el millo: chal/aligar de Quadrini; ter blau foren la causa de que es reavui, amb la nostra Pasta
prescindir Maquesta competida sempre fermés 'el criteri dels catedrätics. ' Afi- çar áaquest Campionat, jugant-se sols
de les indes regions on el seu
cada db not millorar l'astiar moda de fam, en interminable és exposar-se que el nou carnpió del naut mes tard Irigoyen 'els "saques" tres partets, tots ells de la prova inpecte de la vostra persona,
pes 'doma sigui, el mateix que Qua- empata tic nou a 12, començant aquí dividual hOmes, sota cl següent (sastre
angoexosa caravana vers les ser drini, un heme els mérits del qual no
el (tornan dele blau cel , i aplaudint-se de joc:
des pastures en es trobava la vida
puix que per a afaitar i saA es cien: Gras contra Gura.
per als bornes i e:s sane ramats. ofereixin prous garanties deis aficio- xardorosament disputarles jugades. com
nar la nell !ten preparat la
pelnats.
A
les
onza:
Blanco
contra
Callao.
la
aixe,
és
principalment
Parqué
el 19 baut que Joaquim va trametre a
Allegro
I
Pinazo.
A
la
una:
contra
drama
—
o
el
La
_I:
B.
U.
s'ha
limitat
el
fina
ara
liesla "Baktiarv":
pica. No va desanimar-se per aixa)
A les dotze. ajad mateix, Benaiges
mema, millor dit—d'una raça obli- a hratiologar o refusar els reptes que afareelMa que ben guardada l'aranthom
adreça
als
seus
campions
sense
marca
el
desqual
ruta
de
la
dada. la
guasea per C,azalis, aconsegia fer I. Pinazo es disputaran un partit conti. Baktiary és el pob'e desconegut preocupar-se de fer indicacions als marcar al tantejador els punts 23 i responent encara als quarts de final
n••
del gual no parla cap geografia, ni qui pels seus marits podrien reptar i 24 contra els mateixos .de la part con- del Concurs que per als novells de
no ho fan. Creiern que la I B. U. traria. Una altra arrancada dels blaus rentitat organitza el Laietä.
assenyala cap mapa. Els valents exobraria raillor si, prescindint de repploradors Marian C. Cooper i ErGIMNAS
semblava que els anava a posar la
tes, fe:: crrii:ixer perióstiCarnent els
nest B. Schoedsack hagueren
victaria a Ilur abast, quan en un suUNA FESTA DEL C. E. DE
hoxadors que considera més me.reixepsssar nombrosos penills i inclemanprens i lloable csfore. els contraria en.
CATALUNYA
dors de disputar els campicnals.
rao per trobar aquesta gent. obiitren sense desmai a la pi'ota, els hi
Ens hem assabentat que s'esta treAtenent-nos al present estat de cotiada. per trobar "Baktiary".
ariabassaren el triomf per un punt, ballant activament per a la celebració
sca, si Barbens repta i Knut Lasen dzsprés
AL TEATRE GOYA
d'unes emocionauls igualadas
fasta gimnástica a l'estatge del
La funció del passat dijous en sabata, la 1. B. U. proclamarle el cata- II 38 i 39. Malgrat haver guanyat els d'una
gimnàs del Club Esportiu Catalunya,
ti
challenger
acose
cap
altra
declaració.
coroexit
aquest elegant teatre ion un
predilectes
de
la
cátedra.
aquesta no el dia primer del propvinent mes de
Farsa no obstant, més sportiu, que la
plet, mar per a l'empresa con) per a
I B. U. declaaéa, en acceptar el rep- ho degué agrair gaire puix que les febrer a la nit. Dóna goig reune racS'-;.,'re 2,7
tüts els artistes que hi prengueren
oseillacions
'
que
es
registrare
van tivitat a qué es Iliuren els elements del
te qua, guanyi qui guanyi, no consipart. a hartar de la genial . maquietista
éster
de
naturalesa
a
afaitar
als
seC. E. C. per a propagar per la nostra
Arriana de lsaura. 0,UC ahir a la nit derará campió el vencedor mentre no nyors alcistas a
i a repal.
terra la gimnästica j la 'Mita grecohagi batut a Knut Larsen, sempre que
sico.rniadava del palie de Barcelma,
Aranai i Celaya, vcrinells, bateren
romana, car saben) que en aquesta fasel qual testimonia, amb la seva pre- aquest continui disfrutant del lloc prea continuació Alberdi i Egurro]a,
ta hi barran uns combate de Iluita,
sencia. l'afecte i simpatia que sent per ponderant que el seu record li dóna.
blaus, per 35 a 25.
perquè ei rentables sportius tinguin
Quan a la possibilitat de qua Quaaquesta artista.
ocasió d'admirar Is bllses d'aquest esdrini torni a boxar próximament a
SOCIETAT ESPORT BASC
Avui, dissabte, debutarä el graciós
Barcelona, cal tenir present que l'itaPon.
Els partits que dama' al nrati celeexcèntric Rampen, el rei de la rialla,
tau vulgarment s el denomina, i és 1:le té ignat an match contra l'alemany brara aquesta entitat san;
------.--mak,nnn •
oach, -i -que a lrìiia hi ha • - timbas
Primer partit, a mi, a 30 punts.
Isperar que la seva actuació sigui
assoganes
de
renre'l
que
porta
contra
Cuthbert,
d'on
molts
A
les
Kit
mis
dele
deu:
ni
is faca (lsduir que tant Gironéi com
Vermells Evarist - March contra
n.it5
Barbens hauran de deixar passar pel
blau:. Saguer-Lavinya.
Ima=m717--neammalanni
.
Amb ell actuaran també la deliciosa
,
la
cap baix un parell de mesos abans no
tansteetista Ramoneta Rovira i
Segens partir, a ma, a 3o punts, a
de
Alcaidz,
es vegin acarats per segona regada dos quarts d'onza;
bdíisrrna bailarina Pilar
amb el nou campió d'Europa.
ca fel_i; record per a nosaltres. durant
Vermells Castillo-Guerrero I, conSORTIDES PER A DEMA
Coliseurn,
&N
que
va
actuar
al
e:5
El Grup Excursionista Joventut
tra els blaus Pallás-Garriga.
crea i de festa.
Tercer partit, a "cesta", a 40 punts. Catalana ha organitzat els actas seA mis d'aquest programa es passaA un quart d'onza:
güents:
TALLERS CITROEN
•á !a interessantissima cinta de proExcursió a Montserrat, per MoVermells Duf fo-Salada contra blaus
de B. MATAS
:uttie• nacional "Migues d'acer".
nistrol, font de les Guilluemest MontVenus-Jaumá.
Reaaraeions d'autonuabils
serrat. Sant Jeroni, Serra de les Pa"ABAIX ELS SOLTERS"
Quart partit, a - cesta", a 4 0 punts.
Garantim tots els treballs
parres. Collbató, Esparraguera i Oleaquet és el títol de la nora pro- Valencia,
:-: Tel. G 2032 A dos quarts d'una:
sa. Lloc de reunió: a les 515, a
Verniells Llopart-Mas contra Bo"latió que demà, diumenge, estrenara
l'abaixador dels Ferrocarrils CataGarcia.
e: P.cog-ama Vilaseca i Ledesma S A.
II SI
EL id II
II II
!id .101 El
11
MI r3 El El la
lans.
Tal Vi411 ja hem dit en algunas ocaESPORTS DE NEU
Excursió deis "Minyons de MunFUTBOL
sisas, la casa Vilaseca i Ledesma,
revista "Aleluya", J. Demore; "Just
cions; amb aquest heterodí seran conI APLEC D'HIVERN
da: a les 545, estació de Franca.
tanya" a la font de la Salut, per
SOBRE LA PARTICIPACIO
A. adquirit per a la present
a bird" (xarleston), Donaldson; "Yoy
trolade.s mis' andadas les emissions
E0 Club Esportiu Catalunya
D'SKIADORS GRACIENCS
Sant Edite. 1.1oc de reunió: a les
L'EUROPA AL CAMPIONAT
. ,:mporatia un gran a stok" de pellicude 'verbena" (xotis), R. Gálvez;
docud'alguns EAlt. d'aquesta capital, que
fotografica
a
una
surtida
t
ar
(a45,
a
restacies
de
Sans.
El
C.
E:
Raid
Casanoves
PENINSULAR
assistira
ee. les quals han estat seleccionadas
mental a la románica ermita de Sant voluntàriament s'han compromes al "Azulinas" (fox de la revista "asareVisita
de
la
Sudó
l'entina]
al
al
1
prodult
Aplec
d'hivean
d'Skiadors
graque
elan
entre les millors
A propósit de les gestions que s'esMedí, tornant Sant Cugat. Lloc seu cärrec neu servei d'emes calibra- vare'', de J. Demon; "Aleluya" (fast
alont de Pietat de Santa Madrona.
darrerament, tenint en compte el gust
tan portant a cap arran de la Fede- ciencs que es fa a la Molina„ i pren- Lloc
de reunió: a la plaea de Catahanyet, des, que, patrocinat pel • Ràdio Club, ioxtrot), Jouman.s.
de reunió: a dos quarts de quadrà
part
a
la
cursa
organitzada
Cl públic.
per
les
lacia Guipuzcoana sobre la participa22'00: Tancamera ate rnercats.
a les set del mati (davant la Banca servirà de punt de referència de gran
tre de la tarda, a restatge.
Els recents èxits assolits amb
ció d'un tercer Club en el Campianat entitats gracienques.
• 22.05: Retransmissió des de Unión
valor en el terrcny deis ‘aiicionats
Arnús).
Excursió al Pirineu Català, per
Reunió:
Avui
a
les
tres
de
la
"Uesclava blanca" i amb "Rússia",
Peninsular, en cl qual lii inclouria,
— El Club Excursionista de Grä- l'emissió i rccepció d'ones extracurtes. Radio AEJ 7, Madrid.
Sant Joan de les Abadesses, Camp•:rnen áa idea bastant expressiva de
l'Europa, un collega tarda, a restació del Nord.
naturalment
RADIO CATALANA, 46.2 m.
Oportunament es donaran a conèixer
assistirà a l'Aplec d'Hivern dels
rodon. Set Cases. Ull de Ter, Núria,
• ••
: a immullorable qualitat del seta mated'anís passada diu:
2030:
.
Curs de francés a carrec'de
de Grecia a la Molina. Sor- les cáracteristiques, dies i loores de
La Svcció d'Eeport i Excursions i Queralps. Ribes i La Molina. Lite Skiadors
rol 'extraordinari i classificat dintre
**Referente a la actitud de Espa.
l'Academia
Burlitz.
del
Nord,
el dia 21 per l'estació
important
servei
en
el
propi
tida:
tan
del
dia
22,
de
reunió:
a
les
a
l'es1
5
.40
trona
es
'aquesta mateixa categoria
ñol, según nos ha manifestado un la Secció Fotográfica del Casal dels tació del Nord.
21 '00: Butlleti meteorològic de Ca325 de la • tarda.
a
les
Radio
Club
Catalunya ' es donaran
pellicula
moaabaix els soltare", una
Lluisos de Gracia assistiran al Primer
significadísimo elemento del Club
La Secció de Fdtografia del una- amb aquest motiu algunas contaran- talunya. Prortóstia del temps. Cotitza— La Secció d'Infanta del C. E.
Seno, as pur ambient actual i per a blanquiazul. no est ì aún. determinada. Aplec 'esquiadors de Gräcia qué se ceteix club efectuará una visita fotocies, amb demostracions sobre la cons- cions de la Borsa de Barcelona. Santa
Raid Casanova a:tira a Montcada i
artistas
grans
tres
qual
elegit
‘1
Desde luego, parece ser que el Es- lebrará. denla a les nevades pistes de Reixach. Reunió: a les set del mata
gráfica de mig dia a la Rierada. Sor- trucció i maneig d'ondämetres, cali- del Ma. Crónica d'art, esports t, lana sa
(ue figuren com a principals inter- pañol está dispuesto a conceder la La MoMia.
'des.
tida: a les sis del matí, pels Ferrobras de receptors, etc., etc.
Centre.
srets , la genial Nina Vanna, el simple S sortira avui a les 3 . 27 de la tar- al —
Acta de concert : Carme Antoiiini•
autorización, pero que no lo liara hasL'Agrupació Excursionista jo- carrils de Catalunya (estació de
tic Charles Lincoln i la bellissima Di- ta el próximo lunes. o sea des pués de da, per restació 'del Nord.
(tiple), Vicents Quelart (tenor), Josep
PROGRAMES PER A AVUI
vent ¿'Ana ha organitzat les se- Gracia).
na Diercks, tots ells primeras figures
*
•
*
aniSoler (baríton), Bonaventura Dini (yio
los últimos partidos del campeonato
— L'Esport Ciclista Català
güents sortides:
RADIO BARCELONA, 344'8 m. Mi/callista), Orquestra Ràdio Cata'l'ala mut i que realitzen una mag- actual."
L'Agrupació Escultista {ara una exrä a la font del Glaç. Sortida de la
Secció de Muntanya: Aiguafreda,
nifica creació.
atoo:
Carnpanades
horáries
de
la
les
set
lana:
Universitat,
a•
cursió
a
La
Molina
per
plaga
de
la
CAMPIONAT DE CATALUNYA
assiStir a la
Tagamanent, Pla de la Calma, CoCatedral. Nota del Servei MeteorolòPrograma de la senyoreta Antonini:
Enorme expectació han desperat en- cursa que, organitzada per l'Aplec naves i Cardedeu. Reunió: estada) del mate, i s'en/irá per Sant Adriä, gic de la Diputad() Provincial de Bartre els nostres aficionats eis partits d'llivcrn dels Skiadors • de Grecia, del Nord, a dos quarts de sis del Santa Colonia, Saut Faust, Mollet, celona. Estat del temps a Europa i a "Pullions le passe", Días; "Los ojillos negros", Falla; "Pesero . Fiore",
i es tornará per t.a Laagosta, Masmatí. Vocal: Alexandre Pinyol.
de futbol anundats per al diumenge s'efectuará demä, a les dites pistes.
Espanya. Previsió del temps al /1E.
LA MOSICA
Eurriz ; "LaL princesita", Longäa;
Rampinyo i Sant Andreu.
Secció de Cultura: Visita a la imCENTRE EXCLIZSIONISTA
villana per ésser aquests encontres els
a
la
mar
i
a
les
d'Eapanya,
rutes
aè"Mari-Mari a , Capua.
portant fábrica de vermut "Cinzano
BARCELONA
que, en definitiva, 1)311 de resoldre, fiNOTES OFICIOSES
ries.
Programa del senyor Quelart: "Mi
Vermouth Vini S. A.". Reunió: planalment, la classificació dels Clubs en
Els elements de la- Secció de Munt3'30
a
14'45:
Emissió
de
sobreASSOCIACIO
viejo amor" (caneó popular), Medicaca Urquinaona, a les deu del mata
aquest anportant torneig. que ha estas
tanya del Centre ExcursMnista Barcetaula:
Trio
'baria,
discns
de
gramola
DE MUSICA "DA CA/sUriss"
na
; "Quisiera...", Camprubi; "La par,
T. S. F.
un dels mes discutits de tots els cele- lonés, organitzadors (tela clàssica cur- Vocal: Joan Satis.
i recitacions variades.
tida", Alvarez; "J oY-JoY" faanaó del
— L'Agrupació d'Alumnes i ExEl dilluns dia 30 del mes que
brats.
a nacional de skis, , ions, a celebrar en
17'30: Obertura de l'estad& Emis- cagueta Clara ; "Galleguita", Pato8 (1 m . l'Associació de Música
El C. E. Europa ha de jugar al les magnifiques pistes de La Molina, alumnes de l'Escota. Abat. Oliva
sió especial composta d'obres musicals
rossi.
LES ACTIV/TATS DEL
"da Camera" presentará a Bitrcamp del Centre d'Esports de Sabael diumenge vinent, dia 29, ens comu- efectuará una eacursiel a Balenyà,
pel Quintet Radio, discos selectas de
Programa del senyor Soler: "El
e elona la famosa institució de
RADIO CLUB CATALUNYA
dell contra un equip tan temible caen niquen que han fet 'tramesa a totes Taradell, Santuari de Puiglagulla,
gramola
i
recitacions.
P aris "La Petite Seene".
dictador", Minan; "La comedianta",
el Sabadell F. C., el. qual augmenta
les entitats esportives dels cartells i Vilalleons, Castell de Saladeures i
Hotel recorda que el Laboratori del
18'oo:
Cotitzacions
dels
mercats
inGomero; "Vora, yoreta la mar", BorEl programa definitiu ha
la saya .forca i entusiasme quan juga programes, i d'haver començat /a ins- Vida Sortida per restada) del Nord, Radio Club Catalunya está a disposi- ternacionals i canvi de valoro.
q uedat fixat en la forma seräs de Palau; "La viuda alegre'', F.
al sen propi cuma i enes encara, quan cripció, que enguany • serle gratuita a a les sis del mati. Tornada al ves- ció dels seus associats, parqué gratui.
Ei
Quintet
Radio
interpretaLehar; "Las golondrinas", Usandiotient :
tament puguin fer comprovar la quael contrincant es un equip d'alta cate- kas els skiadors que es presentí') a la pre.
rä:
"Crown
Diamons"
(obertura),
L'Associació
—
Excursionista
- 1.1vrogne corrige". "Le Casecretaria de l'entitat fine a dijous, Avant efectuará la primera excursió litat deis materials i accessoris dels Auber; "Los de Araeón" (selecció), zaga.
gorja com aquest.
'Programa del senyor Dan: "Arias".
dí (hipe". Operes còmiques de
pels rnembres de la CoEspanyol-Sans tindrà lloc al camp que restarle definitivament tancada,
SerranosPacheeo; "La aóridolaa (danfamiliar, organitzada per la Secció seus aparells,
G hana i "Bastien elHastiarme",
Lotti; "Berceuse Codard; . "Romanprocedint-se, seguidament al sorteig
de l'Espanyol, i senä també un difícil
missió ' técnica que, assessorats pel
sa americana), A. Cató; "Minuetto en ce et s polonaise", Tolbecque.
Feminal, a Mollet, La Conreria i
•
,
.
de Mozart, lotes tres inconeElías, repre- re major", Schubert ; "Werther" (separtir ver a l'equip reialista, perquè la dels corredors. ••
Tiene. Sortida, a les 730, per l'es- president senyor J. Balsa
Programa de l'Orquestra Radio Cagudes entre nosaltres.;
U. E. de Sans te el propòsit de preEls dits elements aprofiten l 'avinensenten Ulla garantia científica d'alta
leccia), Massenet-Alder ; "Mit dem talana: "Pina Pan!" (marxal, Taretació de M. S. A.
W eorat, figirrins i "misa en
sentar-fi un equip compiet i ben en- tesa d'aguaste:, ratlles per a adrecar
valor.
faAgrupaci6 Excursionista
Kommandostahl" (marxal, 1'. ITMcke.
"Clair matin", Grandjean; "El
8cne" , de Xavier de Courville.
una afectuosa salutació a tots els com- dA. A. Salesians efectuará una exActualment, i per inidativa del pretrena:.
19'oo: Tancament de l'estaci
ó. •
barberillo del Acapies" (fantasia), de
rilra erió d'orquestra, Feliu flaupanys skiadors que anualment es resident, s'està procedint al muntatge
Gracia-Barcelona
es
jugara
al
camp
(-ansió
a
Santa
Creu
d'Olorde,
sota
Curs
elemental
de
francès,
Sei.
Barbigri; Pavane", Ravel ; "Serenadel Gracia; i després de las .darreres uncixen a les pistes de La Molina, in- el següent itinerari: Sarria, Vallvi- d'un oscillador , de válvula, regulat per les Escotes Mateé, a càrrec del ta cordobesa", Saperes; "A la plaça^
00N OERT8 FRANCESC COSTA
per un cristall de' quais, pertanyent al professor francas Mr. Martin.
vitant-los a fruir novament de les exactuacions d'aquest equip. que :ha (ledera, Santa Creu d'Olorde, Sant
(sardana), Morera; "Cavalleria matas
• S'tían publicat els programes
ceHencie3 de la neu i dels magnIfics Bartorneu de la Quadra, Papiol, Font Laboratori de Física de la nostra
mostrat un notable millorament del
21'00: Campanades hc2räries de la
cana" (fantasia), Mascagni; "Htnneque'ha
estat
posat
arnapaisatges,
Universitat,
i
sau
conjt:nt,
sera
un
cocóntre
Molt
cada
cegada
mea
eneisers de Mon Cosí, tes Escletxes i Molins
dels dos contenta extraordinaCatedral. Nota del Servei aleteorola- rasca", Dvorak ; (fantasia),
ris France se Costa. Són uns
competit. que obligara al Barcelona . a del nostre Pirineo en practiCar tan
de Rei. Punt de reunió: a un quart de blement a disposició del Club pel doc- gic de la Diputació Provincial de Bar- Saulc; "Sobara" (onr-step),
Pro grames dignes d'esser guartor Alcober. Coneixent-se amb gran celona. Estat del temas a Europa 1 a
utilíssinCaparell, com ho és rski.
Iluitar amb vigor i entusiasme des del
sis a la porta del Casal.
oa'no: Tancament de l'estaciti.
Elé premis a disputar Iteran: Copa
primer mornem per assegurar-se una
puix que. ultra lots els
— El Grup üxeuraioniata de la' precisió la freqüència fcnamentaa ¿'a- Espanya. Previsiö de/ temps al NE.
RADIO CLUB CATALUNYA
victória no masaa probable.
Centre Excursionista Bou:dones, que Unid Professional 'de Dependents, quest cristal' (segons certificat del d'Espanya, a la mar i a les rutesa al4e1al ls d'aquestes dues, ses(EAR 25)
s ionS, que tindran afecte els
Al camn del Badalona se celebrará s'adjudiearå. a l'entitat rnillor . que clas- i Punciorunris del Comerç efectuará) N. F. L. ' de Londres); es procedirä, dea
Tots els diga/lanas. de les vuit a usos
diu menges dies 29 de gritar i
sifiqui quat re . dos 'Petts eorrerlors.
el partit Badalona-Terrassa, el regiduna excursió fotográfica' sota re] se-' al calibras d'un heterodi local pel mi2505: Cotiteacions de valors i mo- quarta de nou de la torda. amb mea
% de fe brer, 'al Palau de eta Mí:tat del qual, encara que no hagi d'in- Copa Cerdanya" (preist individual), al güent itinerari: Centellas, Mas Ro- tode dels harmònics, en ones curtes nedes.
Darreres noticies.
de so. metres ata., noticiad del Rie
'fe a Catalana.. hi ha reproduefluir gaire en la classificació general guanyador. de la cursa. Cu pa Segre- gel], El Pargatori, Mas Cerdä de. la: i extracurtes, que són les actualment
21'io: El Quintes Radio interpre- Cites Catalunya per als • EAR
de's dos contendents, será també moda, al. sor! del Cerdre Excursionis-• Ganga, L'Avena i Aiguafreda. Sor- permeses als aficionats emissors.
'lórta d'obres de Iticard Canals,
10.)
Ztib i j urre, Jop
Com que segons la recent Confe- tará: "Dois han" (obertura), Mozart. ;regid.
tran, Gar- molt dificil ver als dos rivals; fiar Ilur ta %mitones que' obtingui millor alas= tida: a les eis, per Eestació del Nord.
Tot seis diumenges, de les do aif,
21 '20 : L'Orsitiestrina Demons Jazz
.
L'A. E. ;A Ptithal.organitxa rencia Internacional. de 'Washington
,
igualtat de ¡orces, si inguen, com 'sifieaci8. •,
Bagaria i Piearol.
interpretará: "A la guitarra la lla- la una del migala, nM n coa Ast-deor
}hm t robarit aguarda progra: excursió à' Sant /dato, per .s'han assignat • alS' ainatesn's de tols els
FinalMent• istie7prertati d'honorar 'el.
sembla que será Possible,: cadasenn
amb tots els seus primers elements.
certamen Mis els virtnosot de la mun- Ocata, Tea, Sant Mateu, Vallroma- paises estretes' eones o bandes de fre-. man-7 (pa; doble), Lterene 1 Fernän- Incites abt, música i noticiad dill
dlsmagatzpma de música
.
a lea . s' yes coutunias, deit;'•"Transatläntie' Mrt"• (fe& de la. dio CluW.Catahnrya (EAR
T'arribé al Grup 8 ce rfesenrodlard tanya atas amb la *t'ya presencia.coad- nes, Montorués i Montmeló. Seres$r' PFincip4s Ilibrerifia.
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nova creació del Laboratori Canigó,
anties preparadors de la

Carnet
de l'excursionista

FIXOLINA CANIGO
CREIVO. 1
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per a mantenir el cabe!! pentinat en
forma Impecable
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CLAUSURA DEL CONCURS

1

"URALITA"

Havent respost amb molt d'excés, la casa URALITA tanca el
Concurs que havia obert per a
:: les manxetes de propaganda ::

a

a
a
a

NOTA:
Oportunament

a

es publicarà la

llista dels lemes premiats : : :

a
•

•
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TEATRE CATALA
NOVETATS

Avon, a les 5. Localitats a 150 1 5.
La diaertida comedia
EL REI PER FONDA
Fa, a tres Quarts de den, l'obra
mosca de FAMA:
SEXY I AMOR, AMO I MAYOR
Protagontates . Tiples 1 Martert,
s el diverilt sainet crzn ouirnera,
1 LA SALADORA
Deratt, dillMeCtre. 8 C/08 cuarta de 4
XLII PUTORET111
d'En fosen M. Polen 1 Torres.
A tres cuarta de sis,
AM' I AMOR, aso : SENTOR
per la Tapies. Morera, Bulo, ForIdea, Jorre I Como, 1 Martorl, Montero, Gómez, Aymerlda, Galceran,
Gimbernat, 1 la divertida obra del
mostee Gulmeri,
LA EALOINONA
Nit, a les 10. El matee programa.
Dunarts, estrena de la comedla
co tres artes del notable comed1Ograr A. Artlz.
ISABEL CORTES, VDA. DE PUJA.

be.-~44.~.~«~era
Gran Teatre del Ueeu
Avui, 43 de propietat i abonament, a les nou: Segona sortida del celebre tenor Pero Lafuente amb l'Opera en 4 actea
OTEL.LO. Hi prendran part els
relebrats artißtes senyora Pola
Pueker i senyors Oranforte i
Vela. — Dama, tarda, a les qua_
tre, ULTIMA deis alESTRE111
CANTAIRES. — Dimarts, 1. de
SIGFIUD, pele eminents artistas senyores luttar Kottair i
Kindermann, i senyors Taucher,
aromen, Wiedomann,
ky i Salda . Pilastra directors,
liax von SohlilInga. Es desyatza a comptaduria.

eeir {41'4.

L4 VILLANA

Darrerog funoloni. Preui BOpulars.
Dama, dimane!, tarda, magnIde pro-

grama..

I

•

'T'EUTUI101... es una
comedia d'embolics plena de comicitat.

444444.1.4114•911B4***044•IN

Teatre Catalä Romea
Compan yls 1/11•41avt. Primara aderle:
Merla VII.. Priman totora: Dad 1 Nena
Aval, tarda. a les cine.
PREUS POPULARS

T'ESTIMO deu:
I...
CORPUS
Denla, tarda, a dos Quarts de quatre;
«Lt PUTONIETS GARROFA I PALLAN«
SS. 5151. els Reta Mieles assistIran a
la reprenentaeld. Tots els nens 1 nenes
aovan obsedutats.
A les ala. I a les deu, nit:
L'Indiscutible 6111 d'En Roure,

T'ILIITIM01...

DrIluns, tarda, representarle) extraordinaria de
UN MILIONAM DEL FUME

IMPIJUIA
Tarda i nit, GRAN EXIT de
OABILITO11 CANDIL
~pea de eante :emballeno
•- Do gal, &manga, tari ah, impida 1 Sarda.

I

II IR al

TEATRE COMIC
[tiroteó enfatice: MANUEL OUGNANTES
AvUt, larda, a les 430, 1 net, a les
945. — 76 1 77 representactona del .qpresa espectacle

EUREKA
la revista de l'exit. Fastuosa presentado). Luzón vestuarl. Interpretar» M g Escenes de gran comicitat. Bella
números de música del meArce Ciard.
Exet dels formosissims quadros Ama
Cuiden& Eta aleteas. El. modela 1970 .
Ala Jaleen' babieme, JaPones, l e la, an
espanyol. Ele uvate da cursos, El-glas,
metro Jordi. 1E1 buen franela.
Triomf Ile TAMAREOA ET FREDOFF,
SISTERS O.. ANSELM FERNANDEZ I
tota la companyta.
110 'Mates espanyoles I estrangeres.
Ruegues • S pta. '. Setenta numerats a 5.
Es desnata& amb 11 eles d'antletpacId.
Demd, dfumenge, tarda 1 litt, la gran
revista RAMA.
flIlluas uni del Rel. Tarda, en Matinee, ZURRE!). Nit, EUREIIA I sensa&lona' debut de
ELS GLADIADORS JUMAOS

RACK FOLIES

REVUE NEGRA de Nova-York
Lao'. Douolate, amateur de Jeeenne
Oolno, allaTINEWETTE NEGRA
VENUS NEGRA
»BY TINGENT

IR -

IR I

CINEMES

IR

CAPITOL CINEMA

TEATRE ELDORADO

AVUI, DISSABTE.

ERNEST VILCHES

Teme, a lee weo — laiL • roo sao
El grane.% Mi de la Interessant

i la sa y a companyia dramhtica,
Ha quedat obert l'abonament.
Debut, el dia 25 de gener.

PELLICULA
D'AVENTURES
en tres Jornadas, projectant-se 'enceren
a cada sesald,

Adaptació cinematogràfi-

ca de la coneguda novena
del mateix nom. La seva
luxosa pvesentació i la varietat dele seus pintorescos
panorames, fan que aquest
film sigui una veritable
joia de producció Nacional
Cossanosea la ois,J6 amb la proJoeriO
do la trserestsmas cuna emires

"un CABO DE VELA"
PISOS 11111114 5 alls EANIMIS A platera
ARME 170 ~tete& IlloRMAII eftene
deroxe, 1 ~Me. ~AM ...A res.

TIVOLI
TIEMPLE DE LA CINEMATOGRAFIA
***** reas, I dotad tia tot ceoter' t: Calefateel6 :: Nombraos orgolletea sota la alineo» del me,.
te• Dotros-Vila
Anal, larda, • los E
PM, a lee 10
00 I IR EXEMOICIONS DEL IIIILL0111
ESPECTACLE DEL RON

Local

REN-HUR
EL PILA C110 DE LA « METRO»LOIRA », Qua SOLAMENT
PROACTARA AL TIVOLI
Preferancla (butaques patt I Dadudare, 3 Pes. General (anegues pis 1) . Ptes. 1911,
nema, Momento, matinal a les tt.
Tarda, a lea 930 1 a lea 6 («pedal
tota numerada). NO, a las 10:
me- MUR
De ala a vult de la tarda si desplazcan localitats numeradas per a
mes lea adultere de Momeare.

DEMA, DIUMENGE.
yar,
LWIS CANDELAS
• la prelail• »Llega

TICM11101... riu el pleno
a desfer-se de aura.

Ans

pequilutiv PER LES FAMILIES DE BON GUST

111.11311 UREA I 111111 IILBI
G. de'Oent. 217 A. Tepes, SS
Avui, dissabte, magnIfIc i 41,411drós programa: Revia 7 le;
La Illa de Canlbälla; E iromer
d'argent, per George 'Fffien;
Jazz, o el bailar( de la mero dona, per Maria Corda, t la 'mes
gran superproducció Paramount

Arli, tarda 1 alt.
Or$. tembo i John Oilbert

111:

Avul, magnilles programes. La superproducció Non de caear- is lee
ballarime?, per Leve Stone I WIIllams Dowe. El panes per a dos,
per Richard Dlz. El colossal film
El cae mana, per Lya de Putly.
L'horno els Doblo, Manida, 1 Noticiare Fox.
DemIt, diumenge, matinal. Tarda I
nit. Grans programes. FIt, dues
grans estrenes: Ele catete Al Toar,
per Irene luda 1 Conway Tearle, t la
cle1.1 n 0 cómica L'amo. tina torna
Tollo.

11144+19.19.41444.15.19194.0.19114,11

VIleeeoe 5 LIAMIll• E. A.
Avui, desee:de. Tarda, a lea 430.
Nit, a les 930. Extraordtnarl pro
grama: UN TREN DE PUYA, per
Harold Lloyd (El). Debut de la
bufona I notable bailarina espanyola I Internacional PILAR ALCAYDE.
Debut del més célebre, el de mes
fama mundial, l'Unte: RAMPEN.
El remite Mes Ceallic de tOts els
cómics. Amb les leves novets creacions "Tangol", "r-harleston" I
Blaek-Bottom". Debut de la renomenada estrella de la eançO,
RAMONETA NOMINA
Amb les seves menciona catalanes
1 castellanas.

TRIOMF. MARINA 1 NOU
Avui, dissabte: La mona de la

mera promma, La dona imbikla-,
da, Una promesa I un m1116,,
Ele amors de Simia, Aotualltata
Oaumont.

anima Prisma

Via Laceara, ndmers 14
Avui, dissabte, grandtds programa. Filme extraordinaria
• eau Omdo, grandiosa 1 coló"sal cinta de gran init, pela minora asos de la pantalla; l'eztraordlnäria combas La pretera» roma, per Raymond Hath000h; Itertielarl Psi Vklum de
golf, Malee, en dual parto.—
Dlumenge, nit, magnItlea estrena.

DI(110211 1 LA OARN

(Prodatnild

Non-Plus-Ultra

ellro-Goldvryn)

ogerrp.e PERO:808ES DE

.1110VA YORK
deliciosa comedia
d'Exclusives Diana
001111« i REVISTA METRO-OOLDVJYR
i l'emocionant partit
SARCELONA-WIPARYOL
Dimarts vinent, 24: Janet
Gaynnr i George O'Brien en
Albada, film Titan Foz.

Duft :1011111, 10E111
AHUMA "

Oil

•
E l-

Hotel Imperial
per Pola Negri. — Denla, últim
dia d'aquest meravellds programa. Nit, estrena de Ombres
anises., i La dona del meu
marit, per Laura La Plante.

TEATRE GOYA

OLYMPIA

U u 11111181111111111113111111111111111111111113 cimemcime

t.:

amo..

EANDST DE MADRID

Companyla de oomädia
Llulseta Rodrigo
Avui, dissabte, tarda, a
Les cinc: La comedia en tres
actas, adaptada per Tedeechi i Gonzalez Toro,
AMOS, JUVENTUD!
?lit, a les deu: La comedia en tres actas, d'Emili
Méndez de la Torre,

111

Nil. a tres Quarts de
ASSOCIACIO DE NERCERS

,LLUIS CANDELAS
TEATRE BARCELONA

ala

441M14400444444440114444444

M'omento) :-: Padró

%g allote :-: Exeefelor

1

Avut, &subte. Eltlt roldana! de
Eta vadoadora del feo, produccló
Ne gro Goldwyn, per Charles Ray.
La dona calumniada, per Cana Manes: Alter a eran valooltat (Metro
Goldwyn) ; De la DNI del diablo! Un
marlt I un miné, enmiela.
Mama, diumenge. Seas» matinal
6'11 a 1. TM. estrene.: El vean.
bund poeta, per John aarrymors;
ces% acaposuss eso odio, per asee

ORQUESTRINA SU«
Avui, dissabte: 'Exit esplendorós de la producció Non-Pluspea "Metro-Goldven" EL DIMONI I LA CARN, magistralment Interpretada per Greta Garbo i John Gilbert; Les gen;Pe P.111 •0eei de Nova York. formosa comedia, per Paulina
Garon: nIm, gladiador, molt còmica: Magazlne Metro, reviSte—Ncita: Avui, i demà, diumenge, durant la sessió matino l d'i( a I., despatx de butaques numerades per a l'especial
de ß s 8.—Dimarts, estrena de ALBADA (Amanaoer), per
Janet Otlynor i George O'Brien
TELEFON A 38.

Lis pradileotes de ramilla. dIstingldea
Orquesees: JOVER i TORRENTS
Atol, dIssable dla II. Coleen] I extraordintel programa LA GRAN cauto°,
(cómica). — NOTICIAR' FOX NUM. 47. — Exil tnsuperab:e de la no?'
Miles feseta en color, LA VENTAFOCS DEL PALACE, ;renontbi par( J. +afina Baker, amb les seres estupendes creacions en halla exötles SUblidt
sentad& — LIII grandlds de la diverndissima comedia
FRESC DE tE8
TRINXIDNIII, Salude Gran Lomear, Ultima creació del granEL
artista Cid cbarm.
AVIS: Anal, da ala a vult, 1 clem/e, durant la seas» matinal d'onze a una. el
despaturan butaques numerades per a la se9:14 espee,d ib demia, 1 tw.
mis romodllat del plIblic a totes les sessions
part de »contaos 'a-

meradas.
D'Huna vinent, estrena de dotes g randioses s u p er p roducelons: FILLS DEL
DIVORCI, per Claro Bow, h UN IDIL.L.I Al. METRO, per Dorolliv Macks.11

44411.444141144414444444444+etbe

PATHE - CINEMA
REINA VICTORIA

DAR CONCENTO EXTRAORDINARIO

FRANCESC COSTA
Palau te la 11110Meat estas«.
Mimemos 19 gener I 5 Cabree.
Dilluns comencara el ()espata de N>
ealitata al Portal de l'Angel, 1 5 3.

FUTBOL

Camplonat de Catalunya
Dama, diumenge, dia 22, a
les tres de la tarda:
CRUP A
ora
Sabadell-Europa . . . Sabadell
Eapanyol4ano . .
Espanyol
Oräola-illarosiona . . . Grieta
Badalona-Torrases. Badalona
CRUP .11
amo
Jdater-MartInene . • Júpiter
Atlätio-Ilant Andreu
Atlätto
..
Hure.
Lieldmillannaaa
Lielda
Per a entradas 1 looalltats a
les 13a0111011 dala Cluba, 1 a les
.lagulllea dala trampa el dis dolo
,
Servel utraordInarl d'auUna:111mo des de la placa de
Catalunya al camp de Mapa-

PATHE - PALACE
SALO MIRIA

CALEFACCIO A TOTE ELS LOCAL')

anua.

CONCERTS

TICS KURSAAL I SALÓ CATALUNYA

ARISTOC

Avtil, d'ase)». Ultima dies de

L'ULTIM VALS

Imporprodueeld UPA , de gran luxe, creació de SuZ1 Verrón, Llano Na 1
%Vale Fritada. — LESPARVER DE LA MUNTANYA, per
Ven maNnard.
UN CAMPEO DE CAP A PUM, Cómica. — ACTUALITATS GAUMONT.
De vult a tiCis quarts de deu, nomas al Pathe Fahre, LA PRINCESA
DE NOVA IIORIC, per Paulino °rimn.
nema, dlumenge, a la rut, estrena: ASIIIIX ELE 801L7ENS, per mi,
Vano.. Dtio Dlercks I Charles Lincoln.
AVIS: E. despatzen »cantata numerados per a la sessió de les sis de
dama, diumenge. al Falte Clnelua.

111011 111111b gäLtfiCam DEMANDES DE TREBA
OFERTES

DE TREBALL

s'orerelz per a encarrozar
com a soci industrial Per
fabrica de generes de puna dina o
de Barcelona. hacriure a LA Pl. BU

JOVE

TAT núm. 3800.

Corredor

per a la placa. a sou I comisa», contestador del rana de paqueteria 5 mercarla,
calrter • cana Important. Adreçar -se
at de Correas 894, Indican' rete-

DIVERSO

U«.

VENDES
soIlmah molo rol oro?, eso
cAlyi
de 155 ~Atea, maltona,
ternero SKI. MARA

Apissos

olas aM.

Malalties dels bronquis
«ele. 'so petones,. r. orsarasca 1 Ro!
arta Catalanes. adatar. Cl 4,

MALALTIES DE LA P
Ves

urtnbrtes Defeetes sesnaia

hamnia
PUOAN
momo. Matee
amosKIDerlallata.
II.

Le Mea me&

T
MAMA n111=.
Il•eetalhat en ~bata AliElomm.
sao mamona de ong=l'odi. Are.
MIL ekreeveses. oto.
Oe marca
1 tetalduse.--No mama doman 'lanar
or rasa. F. liouttaloOn. loar.. 4
M PARKER11111111).

Màquina d'escriure

o siorenroo . , mar tova, 510 costoroo.
Taararaatruas. $5, ter. Ira.

Compro Otras

asarnos. utsros.i. pava. Quia."

La casa de l'acumula
El. mil/ors Prale Pe r a la
repararte., garante:1es de Siatertes
vea -ho, retenes, 87 (Granda).

DISPESE

_i.

ES DESITGEN

51, J5

