▪

'Anua ,:tlerqe

UBLICITAT

aeZIPzonteerrd1

ANY Ti — NUM. 16,830. — PREIT: 10 CEN'T13/9
IFtEVACCIA I

11111i11111111111i11;1111111111111211111IMINIIISINIII1111311111111111.11MII11111111111S111111.15

ADMMETRACIA: PLAÇA DI QU'ALOMA. 111.—NELZPOR 1411

es solucions.ilarmo'niques
n dels fets més interessants en la política interior dels Estats
la gran guerra és el de les relaeions entre els alemanys i
• Nei'S a la República rxecaslavaca. sabut que a Txecosloyaquia
ehnins milions d'habitants de raga gerniimica, que habiten en
:la; de fa segles. Mesure Bolalarnia va formar. part de l'Estat
ira. els alemanys d'aquella regió txeca van trobar-se en una
privilegiada. Ells pertanyien a la raga hegealónica. de
1. •

.1.5 de

tat. j en el camp administratiu

j

lingüístic tenien forts avan-

te sobre els habitants de raga txeca. Des de feia moltes déeades
-tenia a Bohemia una doble lluita Contra el Govern .de Viena
natra els elements germànics del propi territori. Aquesta lluita
provocat múltiples ~Metes, i en els darrers anys del difunt
ri austro -hongarès. les relacions entre els alemanys i . els txecs

Bahémia no eren gens amistases.
Tan bon punt Bohèmia va haver recobrat la seva llibertat nado.dins la República txecaslovaca, va plantejar-se, amb un earäeter
delicar encara, el problema de la situad() dels alernanya dintre
ala Estat. Hi begué• un pericde de mútila desconfianeä..E/a
era Ministerio de la República van constituir-se ta..base de l a.
no nacional txeca. Aquesta coa1iei6 responia a un estat d'espicomprensia.e; 1, de mament. era potser neeessäria per a assegucariaster txec del nou Estat. Tanniatelx, els pOlitics tices
d'una major clarividència, i principalment Masaryle, s'ad°, que l'ah percentatge d'hubitants de raca alemanya dins
mia feia nociva l'hostilitat Inés o menys declarada de l'element
a 12 /hure República txecoalavaca. D'altra banda, les
eT. r.".4 deis partits tices i la disrribuci() de les forees parlaIlies de cada un, Van augraentar el pes polític. diguem-ho
la mineria tlemany2. 1 suczei que la darrera crisi ministerial
entrada en el Govern de Praga a una representació deis
arra-s de BaUmia.
Agarest assiig de callabaraci6 ministerial germano-txeca ()feria
eas perills. En certa manera constitala un assaig, i calia veure
resnitat donaria. Al cap d'uns quants mesas, el balare és neta• tarcrible a la palitica de eollaboraci.5. Cada cija es fa Inés
niAs profir(;s l'acnstarnent. dels alemanys i els txees. Y ia
e e/ canceller anstriac, monsenyor Seippel. donä a Praga
c5ufern5neia en la qual mos-trä els beneficis d'una reconciliad()
2: entre els 1mb .. .es que van formar durant centúries l'Estat
astria Reeentment, el doetor l'elayr-Harting. alemany de Babéro , ristre de Justitia del (.1mal-ri de Txecosloväquia, ha donat
ente réncia a la Sacietat Pali-ica de Viena sabre el terna de la
r.a'rr5:6 dels aleincny..5 en el Govern txecoslovac”,
eceit'.renciant ha exposat les mesures favoreblcs cine els

Txecoslovàquia han aconseguit últiman2ent. Després ha
-ta politice- 6s, primer de tot, un problema psicològic. La
' la deis sentirai-nts d'e.di i de rnalfinrea, el reitabliment de la
aree :recíproca, seran
base per a la nivellació nacional,
.e:-.2ere usió unitua As punt de partença. El nosere treball
de tentlir a l'aeosbrient nacional 5 in i.ernacianal. Només som
re-..:ngs)s. Per primera vegada despreis de tres cents anys,
7e-s i t•rees s'esforcen a una collaboraci4 pacifica, i nç hi ha
p r íie .3eritis entre els txecs que desitgi la tornada a la €ealició
ere:. E; s alemanys, per llur costat, adopten cada vegada m68
1 1 collaborach5. Qui vol la nau ha de preparar-la: heu. 1 . 1 Orntit, el sol i riaric sentit de la política governamental
a iTxecoslovàquia".
E - 3 aea; i eis aletaanys de Doliéraia hnn arribat a una soluni.6
•
Aquesta solució esril fundada en un aspecte mutual.
ñ ha estW possible imies a la -p olitiza geliertaa i democràtica
aova Itepúbliza. que en el centre d'Europa constitueix un
exoran le de l'elidida präctica
les idees liberals.
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Paraules al marge
i:. ‘trit"" de Crialler.—En
:eariple reeranic gairebé
naeire el seel que es caiga daraa e arres entra per um finesia resydeidir la ima:ge triomfs:.:
laiatiel. en el retarte de ralear
al -:-tre oalbrivol del Crist de
tat3cnib1a 2:miar-se en aeelella
Ilarn i el viatger creu sentir
e. en el pregate eilenci de la nau,

paraules:
• I -.top de vuit,segies que la meva
?e ad. Flore va portar-la-la en
• de aura Iluitia d'inaMetu-as i de
11 3.1:artista priinitiu que va gra en en tranc dCarbre del; basaos
es

ea reflestir-dai el seu mateix

en lloe de re; res•ntar-me, cona
/ares apoques. 1 pacífic, amb
an a:enriare per als hornea pecaaa donar-une am !eso aire terrible
earaent. Aixf, la en nz d'aeuesta roa-gene/Basta en en da davant meu,
are estimar-me, esenblava que tea! rasen poder. Jio era ver a ella
vas: Senyor .egue caniga que
DE/ que estima si perdona tots
bernes.
3.5en5 segles, 11 mesa aura imatge
ramas en aquest mateix lloc,
a
generacions .iraquesses
secceian les unes. a les altres en
as santa del treball, en les Iluitea
3 r, en !es guerrea entre pebles.
liee va presidir la. rraixer.aa del
fr. va assistir als seus dies d'es•
va hever de veme la seva
e ecia. i atiendes.
com ahir. tot a l'ea torn d'aquest
fecundes,
12 11a terres bell
laaan treballen els czo-nps que els
cerneneeren a corre er. i ara al
s'afbira la mar 'oteara, amb les
`''•• 'r -çue de blaneue-e veles i
e. ariners ardite i soferts.
tel,it te restant, en el temple que cau,
h • aeb Ilam i ultratjat aels hornea
eaa. anztge resta aberekinada.... I
•
moment, viaeger ente has
Sr.1'• fine acf a la recerea erdnocions,
a ''.eesta hora de la ipr ata, quan
48t1 0 elue es lar. mrs ententederee als
les veus Ilestryanes i misterio; del que f ou i del que ba d'easer,
il.Jtidria dir-te que no ste Par el
de castag d'arma, begke obscura,
°Lea teta mena de flagelas se des'.‘321t71 sehre uestes contrades, silb° Den etern d'amor i de perdó:
11 4 lees esguard no Sta-film pas

els llamees d'ira ; que la carona Imperial amb la qual varen representarme Pe massa feixuga per a la nieva
Cesta, que repasata en els llocs imés
humils, entre ala: treballadors ,• de la
:erra o de la mar, que a mi en' : plau
sobre zata cosa el gest amores, que
atrau els infants i tots els ¡sumes que

tenen queicom d'infant, per tal cena
s6n purs de cor..."
Quan al viatger li ha semblat que
sentia aquestes darreres panales, s'havia jet fose a dins del monestir, ele
era eue nimben la testa de l'arcàngel
s'havien íos en rcanbra i la Majestat
ja no es veis en ;es tenebres. tina velleta, fent soroll de claas'amb
teme indicara al viatger abstret que
tarana:eix ja era hora de sortir d'aquell llor solitari i basardós...

La temptació.—Ara fan un any que
vaie acompanyar el meu docte
Georges Gaillard, de l'Institut Francés
de Iftelrid, a veure el daustre del
Mcnestir de Sant Daniel. Gaillard ese
teve. fent un echan solare l'escultura
romänica a !a Península, i després
d'haver vist els invisibles "Banys
arpan", al coman t de les caputxines
de Girona, ens en anarem a aquel)
manes:ir a treure unes fotografies deis
caphells del claustre.
Entre un i altre ccnvent hi hacia
sil cantrast cmarionant: si el de lee
capatkines era trist, ombriu i pobre,
e/ de les benedictines de Sant Daniel
ens semblava.,elegre, Iluminen i benestant. I, sobretot, en aquest no sentietn
l'angoixa de acure les menges, cena
enes embree, amb ti1e rostres eneapsst-

'cate.
El afanestir de Sant Daniel, ferdeti
per la (matean Ermeseendis, s'aixeca
en 'in dele Pan mes deliciosos ee la
nostra terra: hi ha un hora gran ama
una arbres fruiters, safareigs d'aigua
clara que emmirallen la blavor del ce l
i roba blanca posada a eixugar; les
latitacirms san teaa emalanquinatles.
Horn hi sent el benestar. L'abadessa
i la priora, que ene han vireaut a ,e.
tire a la porta i ens acompanyen, eón
afectunses i tenen el da de la simpatia.
No cree que el mea: eompany les hui
oblitlaaes, cara no les he oblidadv jo.
Quan M. Gaillard va hacer fet unes
fotografies ¿ele capitella més interessants, va valer fer-ne una de conjunt
d'una galeria del claustre. Pera les
111011fge 3 tal haurien quedat. Que ifer

CATIFES D'ORIENT
1De quina suba] manera l'economia
infaueix les altes manifestacions de la

vida! No temeu que cornenti amargament aquest fet una mica massa conegut. Mes aviat vull accntentata me d'illustrarao amb exemples que acabo le

coneixer.
Tots caneixeu les catites penes. Testen una fama universal, hi ha fins i

tot nombre de nave-Tics que en compren. A penes arribats a l'opul ència,
ja saben que, a mis a mis. de tenir
atitomeshil, d'habitar un aalet ainb 'ealefacció central i conduccians eleetriques no aparenta, caneé que el terra
signi cobert . per varietat de_ tapissos
d'Orient.
D'aquests tapissos n'hi ha. que són
fabricats a Alenianya:i n'hi ha que són
fabricas> no gaire iluny de la Plaça
de Catalunya. Pera, val a dir, que
tan& n'hi ha /nafta .que efectivament
són sin productr del pròxim Orienta es
a dir, que són auténtica. Hi ha Esmimes d'Esmirna í catifes perses de

Persia.

TALLA» 1YDIPIUMAI MAMA BARBAR& sr a t a .-11SLE70O
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La vida internacional

Una campanya reaccionaria
¡Quin desenvolupament tindran,
dintre d'un futur pròxim, totes
aquestes forces tan complexes que
constitueixen la nació hongaresa?
Hongria és un país inquietant, ple de

vida, que per força jugarà un gran
paper en un futur próxim.
Consideren mames un moment la
campanya que fa a Anglaterra a favor d'Ilimgria—o sigui contra les
efispoeicions del Tractat del Trianon—el més gran magnat de la
premsa europea, Lord Rothemere,
Lord Lothemere és el propietari del
diari anglès de més circulació, del
paper londinenc més popular: el
"Daily' Mail". TE, a mis, la propietat de l'edició continental o parí.senca del mateix diari i de tose els
diaris anglesos que giren a l'entorn
del 'gran diari conservador. Lord
Rothemere l'home més reaccionari del seu país_ Ha fet artides
sobre Mussolini i el feixisme que
hom no pot menys de quali fi car de
sensacionals en el sentit que potser
mai cap angles havia elogiat ur. politic estranger amb l'impera amb qué
he lia fet aquest senyor. La contripartida filo - feixista és la campanya persistent, desfrenada, que fa el
"Daily Mail" contra Rússia. El mot
d'ordre del diari: "Na compreu perro!: rus!" ha tingut efectes indubsables. I be: la darrera gran cama
panya és la que está fea.: ara per
tal de arribar a una revieiú total de
les fronteres d'Hongria, establertes,
atil m tothom sala. - en el Tractat del'

Doncs. heu's ací que viatgers obseraardars salan adonat aire Li fabricació'
"eerl-a, d'uns anys enea. pel simple efecte de la hei económica, perd
de les seres caracteristiques. Els colors que la dominen ja na són els que
tradicionalment han plague als ulls indigcnes ; 56n es que piasen a la millar
clientela: la burgesia
Al casta: de: fenomen ecanarnic, és
curada d'analitzar el fenomen estètic i
etnagrafic. Els americana sanamaren
de les catites penes; els fa goig
qualitat; els entusiaarna llar procedanTrianon, satelit del Tractat de Vercia exótica... Pera ra l'amar, ni l'entusalles.
siasma van prau erilla per sufocar una
Hongria ha perdue a la guerra
i'esta de predileccions nacianals. Sense
adonar-se'n irreflexivament—potser si .una quantitat impertant de territori,
se n'adona e en en patir i en—, desfiguren penb a la'seva constitucia interna no
*una fabricada lleven una part de ha pas variat. La estructura agrarioindustrial dee lr. vida política país
re.xotieme que precisamen: pretenen

cultivar.
Es, aleara, maraca i trärica aquesta
inrpotancia gairebi inverciale, que ti
lamme per a acemilar profundament
l'espera d'una altra rara. Just en el
punt que ell imagina asintilar-lo, no fa
sinb ccirompral.
CABLES SOLDEVILA
11.1m4

El

los

número
de "Jordi"

segon

Alar fou posat .a la vetada el segon namero (raques:a nova publicada, infantil. que tan bona acollida
tingut entre efs patita lectora.
Aquest segon número és més nodrit
de te:« que el 2T:r.1C7. i tant la part
literaria con les illestrz,cions tenen
el to i aorientacia converaents. L'interés, dones, de la publicació s'ha
fet mé s . viu: la venda a Barcelona

ha esta igual que en el número
anterior, i les comandes dels corresponsals de fora han augrnentat.
La Direcció anirà realitzant tots
els projectes que té determinats, a
el primer serà elegir quatre pägines
al número ordinara amb novelletes,
comes. illustracions especials. Aqueltes :'eines formaran e1 "Quaderns
de Jordi", i començaran a publicarse en un dels números corresponents
al mes de marc.
Sabem que a la Redacció de "Jordi" cada dia es reben melles respostes al concurs anunciat en el primer número.

YUGOSLAVIA I TXECO$L0VAQUIA DEFENSEN L'ACTITUD D'AUSTR/A
diaria fan no-,
lar que, en general, la premsa
iugoslava i txecoslovaca es pesa
decididament al costal d'Austria, en l'incident italo-austrlac
esdevingut recentment.—Fabra.
Roma, 1.—Els

DESMENTIMENT
•• Roma, t. — Es desrnent categòricament el rumor circulat sobre suposades divergencies entre el Papa
i el secretar d'Estat del Vaticä, cardenal Gasparri.
En els cercles vaticanistes declaren que, per contra, és completa la
identificació de mires entre el Sant
Pare i el cardenal.
Fabra.

Els ho vàrem fer avinent. M. f;aillard
va oferir-se a retratar-les. Elles varen
dir-nos que no pudiese éster retratades,
car la reglt de Ilur erdre religiosa
no fee permetia. I varen apartar-se a
por a pee, amb certa indecisió, arrrb una
mena de recança, sotnrients, despees
d'haver-se mirat coa: si es cansultesein,
aurb un gest en el qu'al s'endevinava—
caen ho direm? quina seria la pararla
mis encertada?—certa "ceepieteria".
L'oferiment de retratar les momees
en mig de le,. columna/ del claustra,
sota la Ilum tibia, tota perfumada de
les flors de le Vall de Sant Daniel,
havia estat pee a elles carel una temetaci6 inefable que va esvairs-se tot seguit seise deixar rastre en aquelles
comas

RAIIOLA

—A tr 6o. do qui) u. eco.lene
--D'hay« tr•nett un tub URALITA.
—No pot osar;
tub UPALITA
Impoosiblo do troncar. Quca c u
II;-
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Full de dietari
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-es menté intacta. El contrae:a-a de la
revolució cornunSta Bela -Kran,
entigrat avui obscurament a RÚSSi3,
ha evitat que a Hangria es produje
el rrateix prora; mita/tal/le de desenvalapament democratic que han
passat els , selle ex-aliate Austria,
Aleinanya. Turquie. Aquest mateix
contracop Ira fet ene Hongrie
pogut evitar le reforma agraria
en sentit favorable a la petita propitee que han hagut de ter eis paisos que toquen a Rússia, per a evi-

tar l'agitació comunista. La ecinstituciá interna subssieteix. Hi ha una
noblesa, destacada en /ea principals
situacions de l'E3:at, (lee t i desal
aunnímodament. Han/ teeeerva en
simMucre de sufragi universz! per a
antartenir atnb un aire dernocräsic
la selecció política. Ele ferrar/ene de
ccrrupció que s'han ot rervat
aquel l pafs—la falsificació de moneda txemslovaca i francesa de que
es para fine principalment—corroboren el manteniment dele sentin'enes Mis ejtriPt9rnitct Darreitment, l'afer de les metralladores de:
Sant Gotard Es Mima ara
. n provn

del que diem. Hongria sembla, a
mis, aislada amb vincles internadonah seriosos
seriosos a l'Itàlia feixista.
Aparentment, avui, la qüestió monärquica té encara una forma larveda. Perú e que pasean el dia que
el fill de l'ex-rei mort a Madera sigui prou gran per a acabar amb les
divisions internes del partit monärquic i faci el feix del país? Donada
la forma aristocrática d'aquell país.
él; indubtable que la qüestió d'emplenar amb una cort brillant els palaus de Buda, será sentida amb una
tendresa entusiästica. En tot cas, el
mellan a ilarg termini que está realitzant avui la diplomacia de BudaPest consisteiat a posar els foca:nenes d'aquest retorta Es una política de tanseigs,-d'exploracions,
penetració pacífica dins dels media infasents d'Europa. El "Daily
Mail", conquistar avui per a fer campanya contra el Tractat del Tríanon, tar å demà, per sentimentalisrne
monärquic, la campanya a favor del
tel. Ei manteniment de l'absolutisme agrerf i dels torrente antisemites fat à imposeible la transformada
de la elasse palitica. L'aliança arrib
Italia mantindrà les :idees altra-reaccionaries i ele prestigis màgics de
la dictadura. La Iliaa de la guerra
s'oblidarà, i aol dia portaran al princep al regne ¿Hungría sobre una
safata. I be: tots acarean fets que
l'opinió liberal europea segueix amb
una inquietud creixens no han pagut fer que la S. de N. arribes a tea
nit una politice amb Honeria. La
Societat ha cenas el control militar
sobre aquel' país. Ha estar un gran
error, prat el fet ja està consumat.
Objectivament parlant. aquest fet
dernostra una vegada mis que l'organisrne de Ginebra va caient a les
malas d'oparsunistes, 1 que el paper
dels que voldrien donar-li una més
gran intervermió va de baixa.
No costaría pas gaire de demostrar, objectivament, que les grans
idees i el pósit sentimental de liberal:ente i ciernacriscia rae consiimeixen la civiliteacia del mata es mante n en ami) una indubtable va:altar.
Pera tainbel ¿la in fet que les force;
eontr#rien no baixen Aquestes torees eran as er, Ene, i tot, en plena

vigcria ofensiva. i fan un treball
ecneieerable per ampliir la seva órbita d'influencia. Hoegria es. de tots
aqueses felinos, un deis mis inquietunts, precisament perque Ita passat
per sof:y re del pafs la gran orada de
la guerra > cense deriatnr pret.:ti:amen:

can ristre. La camparen de Lord
Rothernere demostra que la reacció
aangareaa lis fet molt carni i que
té carees importants a la fria. A veure si ale= dia l'interés de Lord Rothemere no ea torna negatiu i si als
anglesos qtre fan aquests treballs

els sortirà el tres per la culata.

X. X.
11•••n••n•••n•n••n•nn.....

Informacinns do «La Publicitats

Les sancions contra els especuladors del Foreign Office
La

participació de Gregorv„Ace-seeretari general, de
antic_agent Oplontblito ti la Xina, del
tontandant leNxise de ka senvora Dyne
en aquest afee sensacional

En l'eclicid d'Ishir un comunicat de
Londres deia que M y. Baldevin acceptleva la interpellació per a discutir
)'Informe de la Comissió d'enquesta
que motiva la destitució de tres funcionaris ¿el Foseidn Office i Que re7/1sionivem en l'edicib
dimarts.
Aquesta enquesta ordenada per Baldwin sobre les especulacions de feria
atribuides a e;iversts funcionaria del
Foreign Office havia estat enliestida
fa pocs dies i els tres cosnissaris—que
es poden e considerar els membres mis
autoritzats del cos de fundoraris estatals—han presentat al Govern am
raport Ilarguissim que es féu públic
dilluns. La Comissió d'enquesta s'havfa encarregat d'escatir si ex i stia realment am gros eseändol, o bé si les
acusacions no eren fanarnentades. La
respesta ha estas que les veis eren lonamentades, i que la depuraci6 dels
elements culpables era indispensable
per a la reivindicació de la correcció i
de ?a integritat del funcionarlsme
eue ha de mantenir-se superior
a tota sospita. E: Govern ha acceptat
la conchtsia de l'enquesta i disposk
immediatament les penes per als culpables. El vice-secretari del Foreign
Office„ Gregory, ha estar lticenclat;
l'agetet diplomàtic a Xina, sir O'Malley (la rnissie cl el qual a l'Extrem
Orient halda acahat), ha estat invitat
a dimitir; el comandant Mame, segon
aerretari del Enrejen Office, ha. estat
blessmat severament i lea eetat cast)gat amb la pérdua de tres anys d'antiguitat. Altres doa funcionaris: WiViere i aIr Lampean, figuren en la informal:16 coni . a autors d'especulad&
sobre eanvis estrangers, perb Ilurs
operacfona eren ¡saladita I de poca Importincta.

sir

La Comissió dragué a seesions i
interroga ma cinquantena de testimonie. Aquesta no es limità a l'examen

de les especulacions sobre els canela
astrangere, ans procurà indagar • la
pare tragada per Gregory en el lamida
incident de la lletra Zinoviev. La Comissió investigadora ha trobat que
Gregory estigué en contacte amb la
Freinmonger i C.' el rezs per O'Mally. D'alcshores ene, Gregory
peculä sobre els carvis francesos,i altres: canvis estrangers, part en nom
propi, jeart en el de la senyora Dyne,
la qual ha estat cendernnada a Murar
a l'esmentada Societat pagament de
40.000 esterlines. de la qual quantitat
els joc ' de harsa l'havien feta deutora, tot i eue invocà escapataries legais per a obtenir l'anulleció d'un' deute tan important.
La erra de canvi havia estat podula
per Gregory al corren/ de les cembinacions establertes per ell amb la senyora Dyne, la qual exceda en certa
manera d'agent d'aquests alta funcion2ris del Foreign Office. Juntament
arab les me/u/lee:0ns, s'anaren acumu'ant les pardues de la senyora Dyne que resultaren en to26 de prop de
roa mil esterlines. Aquesta senyora
figurava con, a demora immediata 1
intKrecta pera invocä la responsabiWat de G rr norY i el deute fou dividit en dure parte identicament Iguale,.
E/ deute fou satisfet. Les nperaciona,
però, continuaven, amb l'esperança de
recobres r la fortuna peniuda. D'ael
que la perdua de Gregory es reduls
només a cine mil esterlines. El deute
que taminia a cärrec de la w nyora
Dyne . per les seves operacions entre
les darreries del rp26 i el principi del
1037 no sembla comprometre a Gre-
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AQUEST NUMERO HA PASSAT
PER LA CENSURA

11P6.

Amb tants de volean& em sernb/a qu e bolcarem
»wasomawannagiamp

•

gar)-. Aquest alt funcionan, en nom
sea, continua en el 1923, la compravenaa de vuit maiora de franca francebos; en el reas. de 17 miliens de
francs; en el re.26, de vint-i-dos
licns de rar.ee francesos, de a milions
de francs • belgues, d'un maia i rnig
de lires i una de ratedaco corones noruegues. Les especulacions de Gregory, ferea en aquest terr.pe, d'acord ama
la senyora Dyne — especialment en
fans — implicaren ad xiber total de
aara milions
francs fearcesos.
Cal, perra, tenle present, segons el
rapara que Gregory no especulava
únicarrant sobre els canvis estrangers,
puix eue juga tumbé cobre iee /alertes
britanimees. Es dar — remarca un
informador — que un ala luncionari
del Foreien Office, pres en ingades
d'a qu esta gategoria, havia. d'étser Memela/ a rittaturs. El comandant Maxse, segnns els comissaris, donà rr.és
aviat provee de fealesa mis aviat que
de culpa en tedie a l'obra de peretabid, del sexi superica jetärqu4 Gregory, La seva isrdua neta A3 de 3.2oo
esterlines. Les operacions efeettades
per Gregory, per O'lkfalley i per • Mnxse han estat qualificades per lk Corniaeiö investigadora corra a jocs dan- 1
zar. 1 encara que les especuladoras de
bona co són cap tara per a ningú,
comen els redactors de la menvaraa
ese els fancionaris de l'Estat han
d'usar la maxinia da:ro:jai en Hure
cperacions fina:acierte ?de paluraiesa
privada.
/Oomissió izgorznaddra &chut
tan: Selle /9113/71t/lt la connexiii que
alati diari assenvarä entre la coneluda de Ceregory 9an l'1acidetit Ztnoviev 1 els seas loes de toma. He=
lumia /34 que Gregory havia donbt
ewa. per iniciativa seca a, la nota de
protesta contra el govern rus, enyesa per 3..facdonald, amb el fi d'aprott - ,
tan -se del cop efe borsa Que seo derhatria, donat que l'Stock Exchange
ho ignorava mamerta Aquesta decisió fan presa per sir Frie Crome,
aleshores secretara permanent del Foreign ()Hice. Aleshores Gregoty no
fou sine l'exec-utor. Adhuc es diu si,
personalment, era contrari a la trazasmugió d'aquesta nota.
Han collaborat eficke,ment amb la
Comissió d'enquesta l'ex-primer ministre laborista afacdonald i
tre de la Guerra Thornae.
Els tres funcionaria del Forren no
se serviren, serme el raport, de cap
informació offcial per a realitzar dues
operticions. Tumbé creuen que no hi
havia al voltant de la senyora Dyne
cap sindicat de funcionaris de l'Estat
que li proporeionestsin informations
particular, que revelessín el sccret de
les oficines sobre els esdeveniments
en perspectiva.
Lt Cotnissió conelou proc/arnant que
tot funcionari compro:a/as en operacions sembleints a les que han servit
per acusa a el% tres funcionarle ¿el
Foreign Office. manca als ¿cures que
Im imposa el seil cartee i ha d'ésser
exelbs. La Comissió comprova també
que els acusats no havien fet cap ús
dele codis secrets del Foreign Of fice en les comunicacions ette el grup
d'especuladora es feien ilurant el curs
de les seves jugades sabre el frane
!Anees.
Gregor', nat en el 788o, ente3 al
Frei -is Office en anea. Del tono al
teas estigué, amb el grau de conseIler en cap, al Departanieut de l'Europa septentrional. En el toas fou no-

nn•••nnnn•nn.n••nnIm
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menat secretar: general. La senyora
De- ne és la intiller d'un antic company
d'es:ola i amic de Gregory, el qua!.

en el tete, estigué, poc temps, al Foreign Office. La senyora Dyne i Gregori havien fet en el 1923 alguns negecla conjuntarnent a compte de Ilurs
familias; no es tractava, pena, de jugara:e le barsa. L'al:re ncusat,
lley, nat er. el 1887, entre. al Farden
Office 1911; del !neo bl 1923 seres al Deparrament de l'Europa septentrional; mas tar t fou canceller
d'embala:tila a la Xina. I Maxse.
pitä de corbeta, nat en el IER, serei
a la marina fina al nuca any en el
qua: enträ sego.n secretari al Foreign O f ice.—Fim.

Converses
filològiques
A S. R. II.
El fet que ara ens denuncia
S. R. H. tau ja advertit anys eral/artera per bin. Clascar, i després 1111t.11
parlat algan cap nasaltres en aquestes
converses. Es evident, pena eue
advertiments de Mn. Clascar i els
:lastres co han . tingut cap eficacia. Es
tracta de l'abús que fem. escrivint,
¿e frases verbals corn vaig a ag.,
esrpr fama allargaesarrwas, ja savirit
del mal gust en espanyol, rús repetitde/a quels devem indubtablement a
aria' itnitaci6 servil de les consuma•
castellanas corresponents.
l'of,) a fer tA
' sens dubte mis corehinació da mota perfectament cota
quan vais; hi té el mateix indor que-té
ema frase com tetig a casa. Per
és duittás que es pugui dir el matriz
//van • vaig, eses, etc., perdut el sea
v-alar . de "transportar - se d'un inarat
a an altre", hi és emprat con/ un roer
auxiliar de tetnps, la frase prearelit.e1
valor d'un futur immediat l'a4e,
verb, cciai quan diem ras a eseassOir.
tos--te, que té tot l'aire 'una cornaitacid ernraranllevada.
Quant a estar {ene, es dar que a
acceptable, però es evident que; se
n'r.busa. Es una frase que el lell.itár
ita usat totstemps mis aviat amte;cir
taarnspecció, rnentre que ara ea ernpracla
pot dir-se sistemäticament en substitució del verb simple, mempre que es
tracta dexpresaar una accia eatramaada abans del moment designat pel
verb i que dura encara en aquest momane El català, ¡ora dele casos
que es vol einfasitzar !a idea de ta
nmtlnuEtat de recetó, usa millor el
verb simple que la reeifraai en desticí, i teula cerrarnent rad Mn. Clamar
calan blasmava la substitució habitual
d'una frase cona uarn anea, aman
dinervere, per la frase vain a(ribar amos
crearen dinant.
P. FAD1LK
UNA NOTA DE LITUANIA
Varean- l a, T. — El Govern ha rebut U
nota de Lituänia.
Litania censura que Pile/ala pers,isteirti en propasar a la Socittat sie Na tinas que prengui la inicitiva de convocar una conferencia cousú a rocnigeberg el dia ao de asare en presclucia
d'un delegat de la Sacietat de Nac/0111.
Aqueeta actitud polonesa té per abjecte,
segara el Govern de Lituani a . carienlar una ofensiva moral contra VbIdenarras, preparant el terreny per a .",.c.anseguir u nefecte en la vinent n416 de
la Societat de Nacions.—Fabra.

9111/11,—
Divendres, 2 de :narç de
1924

LA PUBLICITAII

orsa Finances
:Presa de possessió del 1
1
nou delegat
d'Hisenda

un superior sistema d'estalvi. Entoner les tares que t6 l'estalvi individual,
per ésser voluntari, per necessitar
molts anys per g formar un capital

de la persona tan iompetent, a qui va

•.

encarregar-lo.

i!Una conferència sobre
assegurances

KNUNCIS (ZeJICIALS

Abb tis. la tarda va celebrar-se a l'Alinden:la Cots la conferencia que baria
:pcunciat el senyor Vicents Muntades,
lielmhistrador del Banc Vitalici d'Es•.
yanya, El tema de la dissertació va

AJUNTAIRENT CONSTITUCIONAL DE BARCELONA

ComIssló de Cementiris
El senyor Lluís Moren Cornet demana un duplicat del Mol
extraviat de l'hipogeu Colb.* B.
classe 6. bis, núm. 5 3 5, •itt
Sant Franeese, Agrupae iö ti.' del
Cernentiri del Sud-Oest, estés a
nona del dit senyor.
Qui el tingui en el seu poder

i>sser "L'assegurança cona a forma
¡ideal Acudiren a escoltar la
jornpetent paraula del senyor Monta-11es cembrosos alucines de l'Acadèmia

rno`.7 de públic.
- La conferencia versa' sobre els aspeces de l'asseguranca vida que i fan

Productos ilimeolaris "La Earn"

respectable. L'asseguran*, en canvi,
en virtut del contracte que significa la
pblissa, exerceix damunt de l'individu
una certa pressió que l'indueix a l'estalvi. i a més, aixi que slia subscrit
la pòlissa, l'assegurat es trobl i cuc
te ja dret al capital que s'havia proposat d'estalviar durant un liare nombre d'anys. Donà a conèixer als alumnes de l'esmenrada Académia les diferents possibilitats d'aplicació de las.
segurança a les activitars comercials,
acabà donant una idea de la importancia que arreu del món ha ores
hquesta forma de creació de capital.
El senyor Muntades va ésser molt
aplaudir. Fdicitem il'Acaemia Cots
pel seu encert en l'eleceid del tema i

Ahir al tnati va prendre possessió
seu arreo el no:: delegar d'Hilr,senda ce Barcelona, senyor Josep Yaz..
enez L'asarte.
Vi El nou delegar va éster rebut pel
:..segon cap, senyor Rafel Gimeno, i el
"Secretan, senyor Lluis Díaz Bellini,
immediatament es fési arree del des..
Npatx deis assumptes del seu departa1:ment.
El nou Delegat va rebre els caps de
Nseccio, amb cadascun dels qutils va
onversar una estoma.
Tumbé va rebre la visita d'uns catas
7,j oficials de I exerca. dest:nats a presar . servei a la Delegació d'Hisenda.

se
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de s 500 pessetes nominals cada un, a l'inter è s anual
de 6 per 100 'Hure d'impostos presents, al preu de
95 per 100
PRODUCTES ALIMENTARIS LA GARZA , S. A., que es couti-

1

Situació "ge.1.:ral atmosférica d'Europa a lei s.st del dia a de març

de 1928:
Des di:lamia tisis el riesen de Saha-

crus i torrats.
El Consell d'Administració d'aquesta Societat està constituit corn
segueix: President, En Josep Vifianiata i Nocheti; vorab: S. A. I.
l'arxiduc En Leopold Salvador. En Ramos Surinyach Senties, N'Avelí
Alsina Lloveres, N'Enric Vijande Gassol, En Josep Antoni Astaa LizaI no; gereist: N'Alexandre Pérez Martin.
Per a fcr front anda tota oportunitat a l'augment de capital circulant
que exigcix el constant i progressiu creixement del gir del negoci, quc
començà per Catalunya i sha anat estenent a la resta d'Espanya; i ,a
realització de convenis (ja començ ats ) amb el Brasil i altres Repúbliques ainericanes per a la introducció dels seus cafés al mercar
espanyol, aquesta Societat, mitjançant escriptura de data 27 de tebrer
de 1928 autoritzada pel notari d'aguesta ciutat N'Albert Gabarrú 1
Torres, ha emès 4, 000 Bons de soo pessetcs nominals cada un, deis
quals formen part els 2,000 de la present subscripció pública.
Aquests bons, que són amortitzables a la part ver sorteigs anuals
en un període de den anys , a partir de 1931 gaudeixen de la garantia
de tot l'actiu social de l'entitat emissora, amb els terrenys i edifici
de la seva propietat, situat al carrer de Còrsega. 213, lliures de tot
gravamen, com també tota la moderna maquinaria que aquest iinportant negoci requereix. D'acord amb l'escriptura de creaciA d'aquests
bons, la Societat no podrá hipotecar els seus immobles fins després
de la completa amortització de tots els bons emesos.

ra existeixen diversos minimums barométrico que pdrtorben el temps en eis

paiSsos occidentais.
Plou a Ang'aterra, oest de Franca,
a Catalunya, Asagá, Balears i Aigeria.
Pel centre i sud d'Espanya el temps
és bo, amb cel asserenat i vents fluixos
de direcció nord-oest.
Les aires presikns es traben al mar
Bä'tic, envaint tota l'Europa Central,
Oil tumbé el temps es bo.
Estar del temps a Catalunya a les
vut:
Plou a tot Caralunya amb vents fluixo3 dc res/ i sud este al llarg de la

costa.
Les mäximes quantitats d'aigua caizuda 11111 e.tat les •Tegiients: 6o litres a
Manresa...y.4 a T,rt- y a. 33 a Tarragona
i 34 a Tremp'.
Pci Pallars. Girona i Tarragona hi
ha molta boira.

NIA MT1 r,

L'interès anual del 6 % lliure d'impostos presents es pagara, per
cupons trimestral; l't de gener, 1 d'abril, / de juliol i t d'octubre 2
de cada any. El primer cup ó, que portarà data a de juliol de r928,1
comprenda l'interès equivalent a quatre mesos.
La Societat fa constar que realitza actualtnent beneficis que cobreixen més de dues vegades l'anualitat que requereix aquesta emissió.
La SUBSCRIPCIO PUBLICA tindrà lloc el dia 8 de marc de
1928 al domicili dels RRINCIPALS BANCS I BANQUERS
D'AQUESTA CAPITAL al preu de

servirn lliurar-le al Negociat

Salons especias per

OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA 1 • :nuvERsiTAT DE
BARCELONA

BarOmetre a zero i al nivel] de
la mar: 1013.3, 759.1, 758.7
bars; 760 . 2 . 2 012.1, 1011.5 millimetres. Termóraetre a l'otnbra (sec);
13. 0 , 13.3, 12.6. Termórnetre a l'ombra (humit): 12.8. 13.0 , 12.1. Humitat (cenesimes de saturació): 98,
91 , 9 0 . Direcció del vent: E., SE.,

A l'esmentat preu, aquests boas renden un interts de

e
—

i3ARCEI,ONA 
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les de millar resultat
La celebre RAPIDA

6'31

per

l'any

100 a

73. N0008,

Bouquets 1 Fustes. - Aquest
Hotel ha obtin,;..L el PRIMER
PREMI por la Ea 2:3 cuina selecta en el Conziars Culinari
celebrat a 1 . 7..s•iposinide Hotelera.

pagadores en subscriure's, contra iliurament de resguards provisional!,
proveits dels cupons corresponents als venciments d't de juliol i z
d'octubre del corrent any, els quals resguards seran oportunament
canviats pels corresponents titols definitius.

Advertim a 1 es persones,
entitats i empreses a les quals
intere s si la publicació immediata de les notes que ens envien,
que els originals han de dirigiree tots a la Redacció, Placa de
Catalunya, 3, primer, abans de
les nou del vespre. Els que ens
arribin més tard d'aguesta hora
o vagin adreçats a la impremta
del diari, Barbad, zx i 53, no
seran publicare fins despeé. de
48 llores

HOTEL

I RESTAURANT
Esmorzar, S ;3 :1. - Dinar, 10 pta.
Servei a la carta • Orquestra

475 ptes. cada bon

ADVERTIMENT

8'80
7.611
8,8,35 e.

SERVEI a 1 EfE0ifOLOGIC DE
CATALUNYA

tui a Barcelona el dia 27 de setombre de 1923 davant el notan En Joan
F. Sánchez Garcia, té un capital social de 2.000,00u dz pessetes touiiment desemborsades, i ve dedicant-se a la importació : venda de calés

.n•n••••nnn••n•.11,
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LA PUBLICITAT

CAFES " LA GARZA"

de Cementiris,. baixos de les ca
ses Consitorials, a allegara, en
el termini de quinze dies, les
causes per les quals es eermidora en millor dret per a retenir-lo.
Barcelona. 8 de febrer de
1 92 8.—El secretan, C. Planas.

MAQUWES DE

NOTICIARI

SUBSCRIPCIO PUBLICA
de
2.000 BONS DE LA SOCIETAT ANONIMA

sensc comptar la prima d'amortització.
La Societat gestionará la inclusió d'aquests bons a la Cotització
Oficial de la Borsa de Barcelona.

tinental, propietat del senyor Amt,„
Albarcda.

des de les set del dia anterior a les
set del dio de la data en
tres de gruix. o sigui litres per metre quadra: 7.4. Recorregut del vent
en igual temps: 233 qui:brnetres.

Avisats oportunament, acudire,
lloc del siamés els bombers del Part,

mi) no hi hagué ne cessitat de Iltr,
serveis, perqué el foc estava ja solo.
cat.

Observacions particulars: pluja i
boira.
•

Ahir a; mati, Antoni Sabater i sk,
Ore, de vint-i-set anys, llagué d'ésse,
auxiliar al dispensari de Sant Maní,
En la darrera sessió celebrada per
per presentar diverses cr emades
la Directiva de la Secció de Gran • mä dreta, de pronòstic reservat. a
Dret de la "Federaci6 Espanyola
Segons va dir, les esmentades le,
d'Autor; i Compositors, s'aprovaren
sions se les va produir treballa
les sollicituds d'ingrés de diversos soel seu ofici. per haver-se-li inflara-.
cis de Barcelona i de províncies, i
un fogonet de gasolina.
es donà lectura d'una sentida carta de
Fillustre actor Ferran Díaz de MenLA ROMERIA DE SANT
doza contestant el condal trames per
"ELS BEN PLANTATS", Di/
l'esmentada entitat amb motiu de la
C. E. EUROPA
mort de la insigne actriu Maria GuerSeguint lo su ya t r aincional coorJA.
rero.
aquesta "cuila" 'ladra el sets
recuud, domo, dissabte, a les set
JOIES VERITABLE °CASI°
Jobs en or I platt - Rellotges inuti, al dcerucili dei president, san,
Preu fix :-: 41, Tallers, 41. Antoni Vila, carrer de Salitas;
Sastrreia l'Esusora, i des dafli, 11c.
cedas per la guardia n'u...tipaj
ESTRANYA AGRESSIO A UNA
tasta, esquadró de batedors i banda C,
NOIA
COrnetei de la Quarta Comand.ax,,
a
un
quart
de
nou
del
matí,
d'intendéncia, es dingira al
Ahir,
va Coser auxiliada al dispensari de
del bauderer, senyor Joaquina 26411,
les Cases Consistorials una noia de
carrer
ros, el quai
22 anys, anornenada Carme Rodríguiara als seus consocis i a teta,
guez i Beyano, que viu a la Ramcomitiva amb un esplendid
Acre seguit es formará la cozújr,
bla de Santa Mònica, 14, primer,
de la forma seguent: guardia luz,.
primera.
cipal a cavan, esquadra de baten,
Presentava una forta contusió amb
hematoma, a la regió parietal es- banda de cornetes de la Lornailliae,
d Intendencia, capitans de
guerra, qualificada de pronòstic rePelas Sugot i Lluís Ablanedo;
servar pel doctor de guärdia de telbanderer, Antoni Salames;
menta r dispensari.
Joaquim Sala; cordonistes, Lkatz,
Segons va manifestar la lesionada,
va
produir
un
la
hi
Mir i Paulino Llull. A continuage,
la dita contusió
subjecte desconegut que la colpeja
altres socis, muntats en autiméla
artisticament adornat.
al correr de les Eures, davant dels
TAVLOR MOTEL PARIS. 8, rue Taylor,
ano dele Boulevarde. Preus mödlca.

números 4 i 6, sense que ella, de
moment, pugui saber qui era aquell
individu, ni les causes que han motivat l'agressió.
Del fet en té ceneixement la De-

Ais acords de les aplaudidec
ques La Colombina Gracienco i taz.
da Barcelona, taran el segueitt rem:.
regut: Diputació, Anbau,
Passeig de Gracia, Provenca,
Valencia, Baileén, Mallorca, Gir,
on saludaran el president honoran
del Club, En Joan Mates, seg teas depré pels carrers de Rosselló, Preve:
ea, Passeig de Sant Joan, Ciri,
Roger de Flor, Näpols, Cotila, Selia, Travessera, Sardenya, Sant
Passatge de Nogués, 7 raves5m.
Mommany, Ramon i Cajal, plaña a
Joanic, Bruniquer, Torrent de 'e
Flors, Sant Lluís, Mommad
nació, Verdi, plaça de la Remi
Terol, Menéndez Pelayo, Peral.
placa de Rius i Taulet. Sant Doce
nec, Sant Pere Mártir, Gots-a, plag,
Rius i Taulet, Diluvi, Me néndez

legaciú de policia.
Durant la darrera setmana, la Caixa de Pensions per a la Vellesa i
d'Estalvis ha cobrar per imposicions
d'estalvi 4.271.298 pessetes, i ha pagat
per reintegres d'estalvi, 3.633.665 pessete<, resultant una diferencia de
637.633 pessetes a favor de les imposicions. En la mateixa setmana s'obriren 825 Ilibrctes noves.

E. Velocitat del vent en meres

per segon: 7, 7, 3. Estat del cel:
rapat, tapar, tapat. Casse de mitols. ninibus; ni:111,ns; nimbus.
Maxima: 13.9. Mínima: 11.3. Mínima arran de terra: wo. Oscilia.
cii.; termométrica: 2.6. Temperatura
mitjana: 12.7. Precipitació aquosa.

11•Mn

ilegill LA PULAN Ta propaguen-la

Pruebe el café
LA G ALMA

lavo, Tordera. Tagamanes ir, Tm
Miià i Fontanals. Penh,, Brama

Es medor

Salmeron, Signe, plaña de la Late:,
Sant Gabriel, Travessera fulig
roca, Granada. Lluis AniMez,

A les onze ifaltir al mi g dia es declara un petit incendi a l'Hotel Con-
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acires, 2 de mare de 1.928
Maurici Sarrahima, Camp, plad'Estartislau Figueres, Velázquez,
,,,,auda de la Repäblica Argentina,
Josepets, un quedarà diso:ta
ya, i seguint els sucis, amb
▪ respectius autos i bandera,
- o l'ermita de Sant Medi, i des
al restaurant Vinyes, on se cesara un esplèndid banquet
abat ei banquet se celebrará. per
Stti t i Ilurs famílies, un Ilnit ball
„:7 1Jer. saló de l'hotel, amenitzat per
uat jazz-ban.
et de la tarda esreuniräl la
oa. utiva a l'Avingucla del Tibidabo,
formarà amb el rnateix ordre
rrui i es dirigid/ pels carrera de:
crj:v . inqael, Repeblíca Argentina,
de leesseps, Salmeron, Bonavis: •elez Pelayo. Diluvi, placa de
Taulet, Sant Donténec, Sant
därtir, Pere Serafi, .Monseny,
e-era de Sant Antoni, fins a
... H e del Centre Artesa, en que:irositada la bandera, per a la
r, n'S del- grandiás ball.
S E

s marts d'onze d'ahir al mati,
! número 18.149-8, con: sa :a propietari Josep Calpena,
-eller un nen de set anys, ano.
Metres, cl qua': fun auxi-nruediatament a/ dispensad del
triste tercer.
Presentava contusions i erosiors a

La. PUBLICITAT.
diverses
reservat.

parts del Cos, de pronòstic

ventee-li exhibit l'albura de fotografies existent a -la Brigada d'Investig'dció d'aquells que es dediquen i que
sial professionals de l'estafa, va reconeixer en una de les dites fotogra.ties un dels individus que uns moments
abans l'havia enganyat.
Tot seguit el cap de le'smentada
Brigada va don'ar ordre al personal
per a la captura del dit individu, que
va donar per resultat la detenció d'a-

Al migdia, un individu anomenat

Angel Carrió i Ruiz, de seixanta sis
anys, bu auxiliat al dispensad del

districte quart.
Presentava fractura de la tibia dreta, de pronästic reservat La dita lesió li ésser produida, en artopellarlo un automòbil,

quest, portada a cap pels funcionaria
N'Antoni González Serrano 1 En Victoria GarcSi de la Mano.
El detinget, anomenat Sebastià
Prieto del Río, i étie està fitxat ami
el norn de Joan Molina Canelles, ha

-URODONA

tiGstreCter 112 108 sorretes
s'expen en flascons
de triple ocluida
per a una cura completa

Abir, al correr de Carders, es varen barallar Francesc Palacios i
Sänchez. uit divuit anys, i Josep Bacardi i Papasei, de la mateixa edat:
el primer llagué d'ésser auxiliat al
dispensad de les Cases Consistorials,
d'unes centusicns a l,all equerre, de
pronätic reservat.
Fa uns qu'ants dies que va ésser víc-

tima d'un ti:n, ,!n.• (en pcA rtccez2intent del "cambiazo", Dolors Al-

faro Alfaro, el cruel fet va denunciar
a la Comissaria corresponent, i ha-

'

estat posat a disposiciá del jrajat.
En la eessiö privada que l'Acadèmia
Calasancia celebrará demä, dissatte,
It les set i deu minuts del vespre, lacadernic senyor "Santiago de Nadal
Gaya donarà una conferencia sobre el
tema - Quelcorn—res de nou—sobre
Grecia clàssica".
SINDICAT NACIONAL FERROVIARI A CATALUNYA
Es posa a c ...neixement de tots els
obrers i funcionaria de ferrocarrils,
que, amb motiu de la visita del cam'arada Francesc Carmona a les diferents localitats que existeixen a Ca-

talunya, organismes afectes al Sindicat Nacional Ferroviari, que poden
adrecar-se als dits organismes si necessiten informes sobre el cobrament
de les hores deveagades com it extraordioaries, com si han ce formular
alguna reclamació individual o collectiva.
El company Carmona, vocal obrer
del Comité Paritari, en les dates que
es detallen visitará les següents poblae 10113
Diu 4, Barcelona, dia 5, Portbou;
dia 6, Girona; dia 9, Vilanova i Geltrti; dia ro, Manresa; dio: ir, Martorell, dia 52, Tarragona, i dia 14, Mora la nava.
PAROS. RESTAURANT ASTOR ItlagrInyi.
52 . Boute%ard Cllchy. cuma eseanyola.

DETENCIO. — Abur va ésser detingut i ingressi als calabossos del
jutjat, Lluis Categliani, cncarregat de
la casa "Autos Servise", el qual és
acusat d'haver venut henzina i peces
de_recanvi per va ,o, d'uns 2.000 pessetes, h'avent-se cuedat l'import.

AQUEST NOMERO HA
PASSAT PER LA CENSURA GOVERNATIVA

CATALUNYA
FETS DIVERSOS
Un carro de Valls embarrancat

a la riera de la Selva
de la matricula de Valls, en
intentar travessar la riera de la Selva
del Camp, la qual baixava d'ample a

Quillzena del vertigeü

Un Carro

ample, tingué la dissort d'encallar en
ésser gairebé a la meitat. Afortunada-

ment els veins d'Alcover hi acudiren i
després de molts esiorcus aconscguiren
treure'l i impedir que se l'endugués ia
:bada.

Un matrimoni intoxicat a Tous
La veïna de Tous Rosa Mas, i el
seu espòs, sofriren una foca intoxicació per haver ingerit menjars bullits
en una olla on, abans, ;hl havien ict
coure unes anilinas per a usos domestics.
Davant de l'estat greu del matrimoni,
hom decidí traslladar-lo a Igualada, i
al dispensad municipal d'aquella chi:al
els intoxicats fosen convenientment
assistits.
Malgrat que el set: estnt és greu,
sembla, per-5, que no es descsperat.

Ahir comenehrem la nostra QUINZENA VERTIGEN,
reaiment, estera meravellats daant el formidable èxit obtingut en aquest primer dia.
Des del moment que s'obriren 'les portes fins que foren
tancades, les nostres cases es veiereu en tots moments coninr:
regudíssimes i poderu afirmar, acuse por d'equivocar-nos, que
totes les persones que desfilaren alir per casa nostra compiarun beneficiant-se de les innombrables gangues que oferim.
Als nostres aparadors exposem part de precioses novetats
hem rebut aquests dies. La lectura dels seus preus significa exigencia immediata de compra.
•
que
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CAP E:Y/3,NY DE LA

MORT

MARA PERDIGÓ
ocorreguda

i

ESPONA

el 4 . de març de 1927, als 15 anys d'edat

clezprésdd rebuts •als Sants Saghame)nts la E3artaclicció Apoatólica
(

A. G. S.)

Els seus pares- Manuel i Rosa, avia Francisca Brunet vidua d'Espona, oncles, ties, cosins i fan-liba tota
conviden els amics i coneguts a encomenar-la a Déu, en el funeral que li será celebrat a l'església parroquial
1 de BAlern, dernä ciissabte, dia 3, a dos quarts d'onze
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT
L'Aran. Sr. Caroenat Arquetunoe de Tarragona i els Excma... brs. Eta be de Barcelóna, Patriarca de les Indice, i Bisbes de Girona, Mallorca
I Oeea tenen concedides inciulgáncies en la forma de costurn.

-e

DI/madres, 2 de maro de

La Pt1BLICITAT

BARCELONA
«ornan
Un nota de l'Exposició
Loa obres de construcei6 dele Peine avancen
ràpidament
Segaba una nota que ha fet pública la Junta de l'Exposició, prose
segueüteti amb extraordinària activitat al Parc de Montjuie els treballs
de construcció dels palaus i pa yellons, slguns dels quals—diu--poden considerar-se com a enllestits
del tot. Entre aquests hi h la Casa
de la Premsa, a la decorada) de la
qual s'està procedint actualment.
En l'anomenat Palau Nacional, situat a la part alta dele terrenys de
l'Exposició, es troba ja coberta la
meitat de la seva superficie i molt
avançades les torres i cúpules. Juntament amb aquests treballs s'está
procedlpt a les installacions elèctriques de Ilurn i força, les guata, atenent la importancia de l'edifici i a
la qualitat de les obres que shi han
d'e_xhibir, revestiran una importancia excepcional, no sols per Ilur
grau de potencia i dimensions, sine,
també per les mesures generals de
seguretat i protecció amb qua es
porta a cap. Serà el palau mas gran
de tots ele del Certamen, i s'hi instaHatä la importantíssima secció de'norniryada "L'Art a Espanya".
.

Les altres construccions seguei-

xen també avançant. La Secció
d'Agricultura, que compren diversos palaus, i que estä situada a la
Part baixa dels jardins Laribal, quedarà enllestida aviat; actualment es
troba toberta ja en part. Igualment
pot dir-se del Palau de les Arts Decoratives i Aplicades, que s'esta bastint a la vera dels palaus d'Alfons
XIII l_cle Victòria Eugenia.
En els altres palaus i pavellons hi
ha la mateixa activitat, i en tots
esta gairebé acabada actualment la
construcció de les parets.

La restauració del Palau de Belle 5 Arti
En el Palau de Belles Arte s'atan
efectista obres de restauració, sobretot a la gran nau central. Al capdarnuat de la sala s'In ha collocat
una magnífica vidriera que la separa del vestibul de lea depend è ncies peoteriors del Palau, entte les
quals hi ha la sala d'estudi i assaig
de la Banda Municipal.

Aeneatn vidriera augmenta i mi-

llora les condicions acústiques de la
grafl ala.
A les parets del saló s'In han collocat formosos tapissos que també
afavoriran la seva acústica. El pis
de la galeria circular superior ha esta e renovat del tot.

La porta cIaccés a la gran sala del
Palau será la que recau als jardins,
per a la qual co s a sitj faran le.s refarmea neceesames.
A la eala 'ni donara concerts grat,uitd la Banda Municipal.

.

Una reunió del Consell
d'Adminístracia del Metropolitä Transversal.

Reta/1cm del castre collega "La
Veu de Catalunya" dable:
"Aauest migdia tingué lloc al seu
despatx de la Via Laietana, 30, una
reunió del Consell d'Administració
del

Metropolitä Transversal.

E5 dona compte de la negativa de
Madrid que l'Ajuntament avali el
nou ernprést:t de la societat.
Foil examinada amplament la situació de l'entitat en ordre al problema dels transporte.
Finalment s'acordá que diumenge

a Ja nit sortissin cap a Madrid, per
a parlar del cas arnb el cap del Govern, els senyors Josep Ponsä, Celesti Ramon, Carlee Muntades i
Joan
A lea dues acaba la reunia.”

Notes oficioses

Alxi mateix ha formulat una madi!,
davant la Comissió Permanent solida
tant que, per tal que desapareguin els pous morts, es procedeixi a la
construcció de la xarxa de clavegueres
del carrer de la Farigola i torrent del
Remei, de la barriada de Vallcarca.
~vela de la g-u3rdie
urbana
La Guàrdia Urbana va prestar durant el passat mes de febrer 3.364 serveis. Entre aquests figuren a detencions per mort; 40 per ferides; to
per dispar d'arma de foe; 17 per furt
i robatori; 4 per estafa; 1 per expendre moneda falsa; 59 per ordre superior, i a per actes contra la moral.
Va acompanyar a dispensaris, cases de socors i farmacies perquè fosin auxiliades, 559 persones; ha recollit en la via pública 123 menors i
52 vellets extraviats.
Foren portats a la Comissaria Municipal de de Beneficencia homes,
3a dones i 24 menors. Ha prestat auxili en 15 incendis.
Per infracció de les Ordenances
municipals ha reconvingut 459 persones, 16 tramvies, 35; automòbils,
65 motocicletes, 87 bicicletes, 337 carros, 78 carretons, 12 cotxes i 19 conductores.

Construcció de nínxols
al Cementiri Nou
Al despatx de l'Alcaldia ha estat
iignada l'escriptura d'adjudicació de :,
embhasta, a favor del senyor Joan Domingo Masjon, per a construir 915 11Mxo1s i altres abres accessarice en les
alca de Sant.. Eulàlia i de • Sant Jordi,

del cementiri del sud-oest. Fou autoritzada pel Notan senyar Arias Miranda.
Barraques que han de
desapareixer
Es fa públic per tal que arribi a eaneixement dels interessats, que dintre
el nermini Je 30 dies d'enea al se.
ii güent a i'aparició d'aquest avis en cl
"Bolatin Oficial de la provincia, han
de procedir els habitante de les barraques enclavades en l'illa formada

pels carrera d'Amposta, Nord, Rubí,
1. Rubens i Sant Fruitós, al llur
- desallotjament i enderroc, prevenint-loa
que de no fer-ho aixi dintre de l'esmenta t termini ho efectuaran al seu
Can'« les brigades municipals.
Llora de venda sub, haatats
- Prealdjda pel regidor senyor Pons '.
Eseoaa 1 amb assistència del notari senyor austoni Arenas, han estat subhastata da llocs vacante en els mercats,
havent-ac aconseguit alguns avantatges ea relació amb els tipus de licilacedn
Za demanen millares
;es
.............-,.„—.,—,...,-.
; 2,,
per al &ariete VIII
1. . El regidor jurat del districte vuitè,
senyee(fournier, ha interessat de les
delegegsOns corresponents l'apariament
de l'a gormat dels carrera d'Albacete,
pasee* de la Paloma i les places de
la Stallaluci6 i Virreina, i que en la
-' ~mares procedeixi al replanteig de:s
,arbratIlat manquen i chi installin
1111111180

a- as

SALA MOZART
Antoni Redondo, pianista
El recital donat per aquest artista
a la Sala Mozart bou un alca ben remarcable. Antoni Redondo, jove pianista de qualitats notables, no ens
era desconegut. Recordem haver-lo
escoltat l'any passat a la mateixa
sala, i amb motiu de la seva presentació poguérem fer ja d'ell un bon
elogi, que ara hem de ratificar. Encara podem afegir que les seves excellents aptituds ens apareixen avui
mes ben disciplinades i apro fi tades,
car és ben peles el seu avene en el

perfeccionaznent de la tècnica i en
l'afinament de les seves facultats
d'intèrpret.
En Redondo executà un programa molt interessant i ben combinat.
A la primera part hi havia obres de
Schumann, Borràs de Palau, Men-

Preludi, una Mazurca i una Polonesa, i la tercera era dedicada a la
música espanyola, representada per
composicions de Falla, Granados i
Albéniz.
Tota la tasca del concertista fou
aplaudidissima pel nombrós i selecte
auditori que acudí a la sessió.

NOTES OFICIOSES

EL RECTOR DE LA UNIVERSITAT I EL CASQUET
Interrogat el rector pels penodistes sobre el que es refereix al casque estudiantil, ha dit que ja els alumnes d'alguna Facultat havien presen-

Ha acabat dient que s'havia donat al
fet una importància que no tedia, no
passant d'ésser un j et purament estu-

Aquesta nit tindrà !loe a l'Aseociació de Concerts de Reus
ressant recital que la Junta directiva d'aquesta entitat ha confiat, amb
molt bon encera a l'erninent violiInsta i compositor català Joan Manen, cl qual acaba de triomfar d'una
manera rotunda en ele darrers concerts que ha celebrat a les Associacions de Sabadell i Figueres.

UN TRIOMF
D'ALFRED ROMEA
En el concert que el passat dimane a la nit dona el guitarrista
catalä Alfred Romea a ratssociació
de Música de Vilafranca, aquest

nostre eminent concertista abasta un
èxit extraordinari, pel qual el feliciten'.

dianta
DE LA SETMANA DE L'ESTUDIANT
Ahir al matí visitaren el rector, el

EL GOVERN CIVIL

president i el secretari de la Federada
Catalana d'Estudiants Catòlics per tal
d'assabentar-lo dels artes que se celeb7aran dintre la propera setmana.
El rector ha prornes assistir al concert de diumenge vinent al teatre Barcelona, i a ésser-li possrble tarnba aseistira a la "Conversa d'Estudi" que
tindrä Iloc, a la tarda, al local de la

Federació.
Eis visitante han restat malt
fets de les atencions que amb ells ha
tirgut el senyor Diaz.

ENSENYAMENT DE L'"IDO"
La Societat !dista Espanyola té
l'honor de posar a coneixement
les nombrases persones que han so:licitar aprendre l'idioma internacional "Ido" (Esperanto reformat i
simpli fi cat) que des d'avui, praner
de mare, queda oberta la matricula
gratuita per al curs per correspondencia en quince lliçons. Amb aquest
cura els interessats poden aprendre
aquesta fäcil i bonica ',lengua en el
seu propi dowacili, a qualsevol hora
i sense molèsties. Al mateix temps
comuniquem que aquesta societat ha
establert les següenís delegacions,
on rs donen cursos orals de la dita
llengua auxiliar: Torrent de les
Flor : , 138, primer, Gräcia; carrer de
Gavia 41, Sans; carrer de la Muntanya, 25, primer, Clot. Els que desitgin inscriure's al cure per correspondencia, que és completament
franc, han de dirigir-se o escriure
al secretara carrer de Premia, 35,
baixos, Sans, Barcelona.

El pont del Beses tancat
a la circulació rodada
Anit el governador senyor Milans
del

Bosch va manifestar tue,

a con-

serplencia deis temporals, el Beséis
baixava molt crcscut, i com que l'avinguda halda començat a soscavar els
fenaments d'un deis pilare del pont,
havia estat c:onada l'ordre que quedes
suspesa la circulació rodada pul dit
pon
Va afegir que personalment, en companyia de l'enginyer cap d'Obres Públiques, marxava de seguida — eren

les vuit del vespre — cap 'al Cii lloc.
Abans el governador havia confereaciet amb el cap de policia, per tal
eue s'avisés al capità general, que hav ili de tornar de Figueres, que procures entrar a Barcelona per un altre indret que no presentes perill.
El governador va oir encara, que
segurament seria prohibit el trànsit
per les cm teteres que traveseen les
rieres de Caldes i de Parets, per tal
que no plissessin desgracies.

LA DIPUTACT6
EL GOVERNADOR HA TORNAT LA VISITA QUE HAVIA
REBUT
Ahir al matí el governador va
ésser a la Diputació a tornar la visita que aquella li havia fet amb
carácter oficial, dies enreri, per a
felicitar-lo de la cotices& d'una
creu.
Sortiren a rebre'l i Ii feren els
honora de la casa tots els diputats
que es trobaven allí presenta.

quedat incomunicats 400
abonats de la Central
de Gracia

plia Chopin amb un Scherzo, un

JOAN MANEN A CATALUNYA

tat instäncia j model al seu degà, que
mis tard passaran al rector.
Sobre les veus que han corregut que
seia prohibit el casquet per la seva
semblança assimilar deis coseos del
Terç i de l'aviació dc l'exercit espanyol, ha fet referencia dient que no
és exacta aquesta semblança ja que
mis aviat es podrien confondre amb
les gorree que porten alguns regiments de l'exercit sois.

A conseqüencla del robatori
d'un cable telefònic, han

delssohn i Debussy. La segona

L'ENSENY AMENT

de l'Alcaldia

:

LA RIOSICA

qui va robar la joia de aol000 pesse
casa de-tesquvadprixe I
l'eminent humorista. Ja han estat
alliberades, despees de declarar.
Sebastiä Prieto del Rio i Joan
Molina Canyelles, que la Policia
tenia fitxats com a timadora.
Alfred Fernändez Rebolledo, Marian Pérez Arteaga i Joan atadrego
Esquirol, Iladres de professió.
VISITES
Ahir al migdia el governador va
anar a la Diputació i a l'Alcaldia,
i parte amb el comte del Montseny
i amb el baró de Viver, respectivament.
Al comte del Montseny li va agrair
que la Diputació llagues felicitat
quan el varen condecorar.

ELS PIROTECNICS
En absencia del governador, el secretari del Govern civil va rebre la
visita d'una comissió de pirotècnics,
els quals demanen que en els pobles de la provincia es permeti la
venda de bengales i coets inofensius.

El sots-director de la Companyia de
Telefons h fet públic un robatori que
ha estat víctima l'esmentada empresa,
que serä de greus molèsties per al pú-

blic.
De la versió donada es desprèn
que abans d'ahir a la tarda els ¡ladres
tallaren i s'empanaren impunement de
la cambra subterrània del carrer de
Còrsega, cantonada amb el del Bruch,
un tros de cable telefònic de mil dos

cents aparells, el qual prestava servei
a més de quatre cents abonats de la
Central de Gracia, que per aquest motu quedaran incomunicats telefònicameta potser rnés d'una setmana.
El fet ha estat posat a coneixement
de les autoritats judicials i civils, no
sola perque procurin imposar un fort
escarment als autors, sinó perquè lacio
el possible per a impedir que fets d'aquesta indole es repeteixin, puix que
apart dels greus perjudicis que causen
al nostre comerç i a la nostra indústria,
desdiuen molt del bon nom de la riostra
ciutat.
L2 Companyia Telefònica ha posat,
des de dimecres a la tarda, les seves
tres millors brigades al servei d'aquesta reparació, les quals treballen dia i
nit fins que quedi arreglada del tot.
Així i tot, hom dubta que el servei pugui quedar de bell nou narrnalitzat fins
d'aquí una tetmana, puix que 5111 de
canviar el cable que va del carrer de

Roger de Llúria al de Girona, pel de
Còrsega, o sigui 310 metres de cable
de 1.2 00 aparells, amb els empalmaments corresponents.
Tots els abonats afectats per l'avena
san visitats per agents especials de la
Companyia, els quals els donen compte
de l'afma

ELS CARNISSERS
Ha visitat el Governador civil una
comise:5 de comerciant s detallistes
queviures que en nurs establiments tenen taules per a vendrc carn, les
quals, d'acord ama, les Ordenances
de Carnisseries, han hagut de desapareixer, per a pregar que seis
atorgui un tennini per a complir el
que en aq.ietia Ordenança es prevé.
l'osada en relació l'esmentada

Les patents d'automòbils

EL DIA 15 ACABA )1.- TERMINI
.VOLUNTARI PER A RETIRARLES
Fin:. al din 15 del mes
quo son/ es cobraran duautoritat amb i després
rant les llores hàbits a les
d'escoltar la Comissió Permanent de
calcines recaptadores. .,ap
la Juuta Provincial de Proveiments, ha
zona dels, robles de la I. Jvfn
resolt acatar-ho concedint el tercia, les patents nacionals dc
rnini dun mes, que acabará el.31 del
circulacn; d'automúbils, corres•
corrent, en la aual data 1:aura de re1 onents al primer st mestra
gir en totes les sesee parte l'estilende 1 O led; advertint als eunytars
tada Ordenança.
rontribtiont a que transeo.regut
MULTES
e ! dit torrnini sonso satisfer
El governador ha posat les seIlurs patents, incorreran en
güents multes:
apreini. sense cap mes r!querlPenyora de 2 3 0 pessetes a l'Etnpresa
ment ni notificariö; però
del cinema Monta; per excés de locaF.alisfan durant els dril darrers
litats.
dies del dit mes que .f.rn,
De so pesaetes a l'Empresa del cineInés l'anean d'abonar el :U 1,er
eia Nou, per interceptar el públic els
0, que automatirarnent pujapassadissos.
ra al 20 per 1 00 el dia 1 d'abril
De 50 pessetes a l'Empresa del ci- propvinent.
nema Dore, per interceptar el públic
La qual rosa es fa pública
els passadassos.
rerque arribi un enneixernont
De 5 0 pessetes a Joan Giménez, Va- les aulorifals, contribtumts
lencia, 431, bar, per jugar després
públio en general.
l ariort reglamentària.
De so pessetes a Amadeu Bernades,
Mallorca, 324, calé. per jugar despres

de l'hora reglamentaria.
De so pessetes a Celesti Valldeneu,
València, 375, cafè, per jugar després
de l'hora reglamentària.
De
pessetes a Felip Rocher, Marqués del Duero, 56, per jugar després
de l'hora reglamentaria.
De too pessetes a l'amo d'un bar
de les Corts Catalanes, per jugar
després de l'hora reglamentäria.
I cinc de 25 pessetes a altres tants
jugadors que foren sorpresos en res-

mentat bar.
UNA NOTA DE SANITAT
Al Govern civil ha estat facilitada
una nota que diu:
"Es completamente inexacto que en
la Sección de Sanidad de este Gobierno civil se tramiten denuncias sin la
comprobación debida, como dice "El
Cuneo Catalán", pues antes de tomar
las debidas providencias para subsanar
las deficiencias higiénicas que en la
misma se delatan se ordena la visita e
informe del Instituto Municipal de Hi.
gala, o del Subdelegado de medicina
del distrito, aunque no se oiga al interesado."
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DETENCIONS
La policia ha practicat les se-

güents detencions:
Rafael Coderch i Barratxina, reclamat pel jutjat deis ti:irrite.
Jaume Martí i Casanoves (a) "El

MIARLi ESCIASANS

l'anterior.
Antònia Martí i Pasearé i Josefa
Martorell Lloren, minyones de servei a casa d'En Santiago Rossinyol.

SALA BUSQUETS

Metal, In (darme la Catadral)
REPOIPPI) PERMANERT
tralIttOullaaa I alUeol,ait CIMA

Martín", pels mateixos motius que

Aquestes dues detenciens les ha
practicat la policia per si aixf pot
trobar la pista que li permeti aclarir

NIMIO DE GRACIA, $o
eme e BELLS OFICIS. Parrnerant
PI
DOMEN« SOLER
DPI 55 febrer al le mere
Multo:Ni
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E» el remarcable número de La
Nova Revista, corresponent a febrer,
J. Bofill i Ferro publica Un artide sobre Marcel Proust, que ens permetem
d'assenyalar a l'atenció dels nostres lectora. Segons Bofill i Ferro, "pagues
coses,
jaranead:, per a l'home
o
d'vni
dia, en la literatura moderna,
Culta els llibres de Marcel Proust. Des
que us endinseu, sentiu 16/16 sensació de benestar, de complaença, con: si
afanys confusament semita hagtuusin
trobat, si na satisfacció completa, almenys un deriva/ha la; comí al fans del
qual s'albirés alguna cosa que pagues
venir a satisfer-los. La simpatía de
l'obra se 0S enduu, eali la simpatia no
és més que el poc de contentament que
alguna cosa exterior porta a qualque
anhel de l'esperit, adés ben clar i conadata, odis obscur i no mai precisat encara. Pero cal precisar que aquesta
simpatia, aquesta atracció de qué partem, és motivada, altnenys per les dades
de la praPia experiencia, per la part negativa, malattradantent ben palesa: l'amorcdítat mis afrosa convertida cínicantent en fe t normal, la manca de tota
guspira d'inquietud metafísica; pare negativa que tot home de principia cristiana no pot sitió blasmar acerbanzent.
Llegint Proust rebent iii/a mena d'impressij que per la nieva banda he senlit en pocs altres escriptors, Dickcns
polaca-, Novalis?"
Per a Bofill i Ferro /e palesa l'actitud crítica, analítica, de Protest:
"Proust no abandona la seta positura d'investigador metòdic, ni davant
de coses tan etériqment incopsables que
gaircbé semblen per se impossibles d'analitzar; la seva crítica es un mece-nisTne meravellosament delicat, que pot
estudiar a bastament les ales dels papanana nués ingravids sense perdre un
sol atan& de la fugissera polaina cromédica."
Quant al classicisme de t'Opus
proustiä, escriu cl curte collaborador de

La Nova Revista:
"Segons la fórmula que esposa Paul
Valéry en el seu estudi sobre Baudelaire , l'actitud crítica és eo que diferéncia essencialmcnt cl romantieisme
del classicisme. Seguint aqueas criteri,
l'obra de Proust da ten bé clüssica,
esta a l'antípoda dc tot romanlicisme;
i el fet és ben colpidor, tenint en compre ,me &cual tracia, amb una insisten( predilecció, temes també predilectes dels ronzal:tics: de les passions,
mofe especialment de lanzar huata i de
la gelosia. Els romanties tracten d'aquests ternes segons cts postulats d'una
ingemzitat antic ri:ica, próxima a /a ineonsciCncia; Proust, SepOltS 101 t'ustedc
de crítica intelligent, danalisi fred i
rigorós. Els romantics crezien incorporar la passió a l'art, abandonant-se al
colijor de la violencia d'aquella i assotir
la superestructura artística miti,mcant
l'arrauxament d'una exaltació dionisíaca: p reast, amb una vivisecció aguda
i precisa, amb la claror neta i tristetrina de la intelligincia, que, en hornea
d'apesta (leí, l'esta passional torna
més aclaridora i penetraat. El turt
eis com;us
partida és el matcix,
són divergents."
DesPrés d'algunes consideracions ,obre les síntesis carea a Proust, conelou
Bofill i Ferro:
"El con junt fóra, natural tren' u la
mama desordenada, gairebé st (a
si rol movintent
origtnalissitn,
un element musical ensems
i ponderas, que fa de la prosa de P:ou...1
poto., •nt non filma de foesia, ami" la
meravellosa propietat que te la música
de crear C11 lis coses més desorgazzitZadIV, COM Sa les farrea que donara
en la subconseiéneia, l'ordre i difredat, la mida i 1 nombre, no convertís aquella eortfusi; disccrdant
una polifónica harmonia."
* No CI" C li, La Veo de Sabadell,
naie /a poesia catalana passi ter ?MG
itTea de gran esplendor. La reclina
de /Almanac de la Poesia que pubti:a
FAltós bcnentérit, no °mil., el lector
de gaire oPtintisme. 'Pm% no n'as culpable la facilitat ami, qu,, un Sintple
amateur SenSe golees aptitz:ds liten'triet
i VHS d'inshiració pot trancar taz
de versos a! mercal i cnganyar el lector
'm'osa re f iat ?
"Pees mitjatts econOuties AM neceeseria ter a estampar 102 ¡libre de tvrsos. I amb la gran facilita? aullt que
han ceescut sempre i a follona Poetes i encara ;tija tut dit els
dore a Cctaluttsa, no és estrany que la
fiestea produccióf poética resseuti d:1
pez( fals d'un creas de lirisme Melena
i de poca volada, i que no es distip aeueralntent, ter 1013 profunda,
subjectiva interpretació d'aquests purs
sentiments que sois trobem en ets escortita. Car sentbla del tot punt difícil
fer en poesia aquella freda pera justa
diferenciació de l'amateur al professional que, sesiona regles, es fa en quals,'vol esport. Fee on Mitre se n- ulla entrar
ja en categories incontrolables, quan
den
ben a! revós. En el ¡libre
haver, condensada. tota responsabid'aguce/a
litat de l'autor, La mauca
responsabilitat voreja la vinconsciantia."
Potser els crítica luí podrien ajudar
mol'. Cerio duresa en els ¡lidieis, millar. una iGS:rso (le ;m'id serviría
d'avis fterqUI,` rctinguessin unes erial„ala inédita o en fessin zata llaulle Mirió manuscrita per a llar familia, alguns dels ineantrolats cinterlaus tut
quals llar hortorabilitat patriótica no
• deixa reune Ilur indigencia poética.
.-tbstenir-se de llançar al nna-rat un
:libre de versos—o de prosa—francalitro mediocre. ful ésser taza bella M'irtam-i5 de patriatisme. Avis als neófita.
* En el sepan aniversa r i de Id 11!Ori
de Joan Alcover, La Neutra Terra (f e
) dita que la /era mennlria viu-bre
mes

aura que mai:

"Don Jee ps no Va ésser mai vell.
Foro su': ¡ove que molla de joves,
alluttyada era de tota caducitat i pessimistne la seta activitat mental I' el comentari sempre vitt de raetualitat lite-

raria, que esconte4 en vers, per fácil
deport, mies d'una regada, en el ma!turquí Almanac de les Lletres. Com ea
els primer, lempo d'aquesta publicaciú,
hattria estat per a tots nosaltres, atta,
la satisfacció mes complida parlar-li
de La Nostra Terra i comunicar amb
ell els 'sastres projectes. I la seva apeovació, en haver-la merescuda, el guatardó més alt a qué aspirar poguéssint.
Que, foro d'aquells a qtti l'orgull de la
pròpia suficiencia posa Iota sbena als
„lis, a tothom li fa el pes l'opinió dels
selectes.”
* Ha estat Montés als subscriptora
de Els Nostres Clàssics i p9sot a la rc,:da, el sepan votan; del Decameró de
Boccaccio. El text de la pres ent edició
ha estat .fideltnent transcrit de n'alíe
manzzscrit conegut de la versió catalana d'aquesta fomosissima collecció
de cela notelles, feta l ' ai 1453 01 Monestir de Sant Cread del Valles. Aquest
saltan és el disseté de la collecció
d'Els Nostres Clàssics (primer de la
cinquena serie). El Seta Pres, és de
3'75 ¡n'atetes, per subscripció i 5 cont
a votarn solt.
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TRIBUNALS

PER ARA NO HAN ESTAT

DES-

COBERTS ELS AUTORS DEL
FURT DE JOIES A SANTIAGO

ROSSINYOL
Els agents de la brigada d'Investigació Criminal varen detenir, dimeeres a la nit, dues minyones que servelan:, a casa de l'illustre pintor i litcrat, per a comprovar si lauden pogut prendre part en el robatori de
joies, per valor de 20.000 pessetes,
del qual ha estat víctima En Rossi-

nyol.
L'escorcoll practicat a casa d'aquestes i l'anterior diligencia no donà cap
resultt positiu, pel qual motiu fou
disposat que es dexessin en llibertat,
després de prestar declaració davant
el jutge instructor del sumara
ESTAFA IMPORTANT
A querella del fiscal de l'Audiència,
Un Jutjat d'aquesta ciutat esta tramitan: el suman i amb motiu d'una estafa
importara contra dos comerciants d'a-

questa placa.

Sons noticies, aquest sumari es
comenea a instruir a Xile, on resideixen els perjudicats.
DENUNCIA D'UN ROBATORI
Dolors Vares ha denunciat al Jutjat que els !ladres entraren a casa
sera, Rambla de Santa Marica, 11, i
s'emportaren diners i joies per valor
de tono pessetes.
ELS ROBATORIS DEL PORT
La pclicia ha aconseguit descobrir
qui són els autors deis robatoris comesos darrerament al port. Els detinguts, igual que les inereaderies robades, i que la policia ha recuperat, han
estat posats a disposició del Jutjat.
LES NENES DESAPAREGUDES
DE MADRID
El Jutjat de la Universitat, al miar
liS cerreepost el compliment de l'exhort rebut de Madrid, de que parläveril alar. ha citar a la Maria Escudero a declarar per al propvinent dissabte, dia 3 de rnarç.

ASSENYALAMENTS
PER A AVUI
Audiència Territorial
Sala primera.--Mettor quantia: Alernany i Ililittis contra
J. Pral.
Salti segona.—Pobresa: Jan .
IDC Cardona contra JJosep Maria Moya.
Consignacid: Joana. Larnolla
contra Josefa
Audiencia Provincial
Secció primera.—Un oral per
raid contra Ramon Balel.
Un all re oral per estafa contra Feliti Budet.
1:11 alIse oral per atemptat
contra Jesús García.
Secció segona.—Un oral per
Curt contra Teresa Martin.
Un altre oral per dis.pars contra l'ere Moreno.
Secció tercera.—En oral per
lesions contra Alidti Valentí.
Un altre oral per flirt contra
Antoui Dinefar.

LA CULTURA
L'OBRA FILOSOFICA DE RAMOR TURRO
La Socielat de Biologia
Barcelona celebrara sessió extraordinaria avui, divendres,
les set de la tarda, a la sala
d'actes de ¡'Academia i Loboratori de Cienries 3b>diques
Catalunya (L'Urja, 7. principal).
litt aques.ta sessió el professor J.latune Serra Ilunter
•
un estudi sobre "L'obra filosafiea. de Ramon "1-tirrú".
COMENTARIS

A LA HISTORIA DEL TEATRE
Dimeeres pasaai. tal cota es_
lava anunçiat, En Víctor Mora
i Alzinelles, disserta al Círeol
Catòlic de Gracia sobre "La
història del teatro".
Stte,c intansetit. va ressenyar
Innigen i l'evolució soferta rol
teatro fins als nostres dies. Dedich una bona pan de la conferi. nria nl teatre català, des
d'En Itobreilo, per a arribar
la conclusió dc l'estat actual
que es troba aviii, de relatiu
esplendor. Vidal i Valeneiano,
Pitarra, /glesies, Rossinvol
Guirnera foren esmentats especialment, amb preferencia Al
darrer, del qual gloriós mestre
parla iimb fervor i admiració.

Les Arts
••n•••n•n

EXFOSICIO AMA?

dissabte, dia 3 tindri
les Galeries Dalmau, Passeig de Gri.
cia, 62, la inauguració de l'Exposal,
de quadros del pintor Amat.
Demà,

EXPOSICIO MERCADER
Demà, a les sis de la tarda, aaiat.
gurarä, a les Galeries Arenyes, una u.

de pintures originals de U:4
Mercader.

Posició

4.4•1nn•nn•nnn_......

Pròxim Congres de Ponerla
Les associacions técnieues de ama
na d'Europa i Nord-Amarica que cs.
da any celebren un Congrés en el qua
tracten els d'arrees problemes i reaa.
zació en aquest ram de la indústria,
prc,pus'aren reunir a Espanya el rea

s

e

corresponia a rany 1923. Aneja
ac_uest acord, la "Unió Industrial Metallúrgica" ha invitat oficialment ates associacions, convocant-les pel mes

d'abril organitzant un Congrés i una
Exposició com a complement, sota e
patronat de l'Excm. Sr. Ministre del
Tiebala del Comité Internacional ca
les Associacions Tècniques i de les

u<

primeres autoritats locals.
Horn ha assenyalat el dia ti d'abril, com • data per a la inaugurad
del Congrés, que cita:ira quatre dito
en els quals se celebraran les sessiors
ea ele idiomes oficials, que han d'es.

ser l'espanyol i el

francas, dcrant-x

ensems una sessió en llengua anglesa
i una altra en llengua alemanya. Les
associacions que representen als fort.
dors de França, Anglaterra, Alma.

tuya, Italia, Bélgica, Holanda i Tse.
cosloväquia, han comunicat tue cara.
ran mema:Tics sobre diverses qüestiona
tècniques, totes elles de gran interis
amb caràcter individual, les presentaran tecnics de tan reconegut presa.

gi com Mr. Poitevin, afr. Lely, ade
Ropsy, .ir. a nornes i Mr. MoldmIte,
aquest amb representació dels insdoro nordarnericans. La indústria
cional estar ì deguaament representa.
da per enginyers de gran nom ea
aquest ram econamic, com En Casar
Serrano, Cap de la D'acedó Superior Tècnica de la Indústria Milita
Oficial i President del Comité Nacía

cal ce Foneria; Nisidre Sans Dar.
nis, deis Alts Forns de Biscáia; Ea
jaume Coll, de la "Fundición de Sau
Antonio", Sevilla; N'Antoni Lafac,
de la Patineta d'Armes de Tolecl;
Naagusti Plana, del Laboratori Cele

tral d'Artilleria; n Joaquim Feote
de la Matminista i Foneries de Ilabre.
Saragossa, i J. hl Espafia, aelegat
nerai per l'estranger. Entre les de a
indústria local. podem nomenar a E:
Josep Serrat Bonastre, Enginyer de a
Maquinista Terrestre i alaritima; E:
J. Lama Sarrate, de l'Escota Industrial, En Josep Canyameres; En J.
Bartomeus i En T. Colomina, Praia
dent de l'Associacia de la premsa
Mea.

Com a coi:miente:a del Congrés
farä una Exposició de peces fose.
=feries primes , útils i maquinäria especial per foneria arnb el concurs ;:t
cases espanyeles i estrangeres en
Palau a' ictária-Eugenia (Mentim1
on es demostrará l'evolucia rapida cae
sa lta seguit ea els procediments de fe
neria, transformant-se de; a:un
ei gairebé manual en un rigorós ete
tete cientific. Per prendre-hi part
mis acreditades signatures est

res dedicades a aquesta eseecialia
junt ardo les més importante emr
ses de foneria. AG. t125.4.2 Exposicia.•
primera que es celebrara a Espa-.
a'aquests despertarä gran alteres!
tindrà indubtable trepercussió en
técnica de la foneria nacional. Les i

briques militars. com les de Tru
Toledo i hi faran una ;meressant demostració ole les seves tr.
duccions.
El Congrés anirà seguit d'un eat
ge d'estudis per Espanya, i hom
sitari a'alencia, Sagunt, Cia.&
Sevilla. Madrid, Toledo, Bilbao i
Sebastiá, parqué ele congressistes

trangers que slagin inscrit a l'ex
sia puguin formar-se idea del te
gris i capacitat Ce les 'lastres indus
trics metallargiques a Espanya, es
cialment la de fcneria.
La Unió Induatrial afetallarel
(Corporació Oficial) ha establert
oficina d'informada al seu estatge
cial, plaga del Palau, número 16, pr
e pal.

La forma pla y era amb qt
exposà oir. conceptes i la Pro
fusió d'anecdotes que interra
laven la SPVIII dissertació. cap
tivil el nombró: amlitorh qa
l'aplaudí i felicita amb
vital i nutusinerno.
L'ESCULTURA GOTICA A CA
TALUNYA
A l'Ateneu Encictoredie Po
pular avui divendres, a do
quarts do vult ilol ves.pre.
rara el doctor Feliu Duran
Canyameres la tercera Con,
rencia. amb projeccions,.del se
curse' sobre "L'escultura gòtic
a Catalunya".

n••wasaw...».mrnwww~

AOVE FM tel
Preauem a Uds els mudarse
comunicante que, en tse..
metrens solts per a asees,
Subl ICate . aeredltin Ilur
personalitat mittancant un
segell o sIgnatura I el dode PentItat o par»
•
tIoular Infamaba,»

res, 2 de mere de 1928

PENINSULA
-Gaceta" publica una P. cial ordre que assenyala la
jurisdicció dels Instituts
entació Professional per intervenir les o fi

L

cines-laboratoris d'orientació I selecció

a

que cal crear d'acord amb l'Estatut d'Ensenyança
Industrial

au

e

ca

lit

•SXPORTACIO DE VINS
gAGONINS A ALEMANYA

:id. t. - En nota del sindicar
taders de Tarragona ha visis eireetor d'Agricultura, el presi..e !a dita entitat. senyor
per a pregar-li que interno;sus hon3 oficis per aconseguir
,tervenció en giiestions
l'exportad& deis nostres vins
anea. puix qu n sembia que en els
Vieres d'aquella república són

tres brous concentrats
mixtificacions. per a experta despres en nora espanyol.
usa suposa greus perjudici a a
.es da-da:cola nacional.

VISITES AL MINISTRE
DE FOIVIENT
PORT DE ROSES
I. - El governador de
e i ssReal, l'alcalde de Puerto
s i una representació obrera,
-en el ministre de Foment per
-ar -li de diversos afers d'inte..cal, i principalment, de la imata construcciö del ferrocarril
?seno Llano a Córdoba, mitja
; per a remeiar la crisi obrera,
ne donada ocupado a uns setobsers, que es troben avui
teína.

oc

nombrosa comissió de l'Asso▪ j Valenciana d'importadors de
solicita del ministre que man:es actuals tarifes ferroviàries
ria importació de fustes de Va-

a Madrid.
representant de la DiputaciG
arana, soHicitä del ministre, que
incleis en el pla d'obres públirecentrnent aprovat, el port de
• jaRDI DE LA IJNIVERSIa TAT DE BARCELONA
drid, 1. -Sha Du p lica( una
ordre d'Hisenda autorala permuta d'una pa .cella
jardl de la ITniv-rsitat
elona. per una al,ra cdanäextensió, pertanyerJ a pat:ars. cense el rerrii4it de
subhasta deteerniriat. pet
arnent d'II de julifi!
dictat per a l'exes-oció de
lei de 21 de desembre do
CONGRES DE FONEMA
DE BARCELONA
adrid.
.--Slan d.c,at,
residència, una i jI ordre
lar autoritzant tols
i sietes oficials als quals
oss-i tot el que hui 1 'es7aclat al Congres
FOque se celebrara a Batca el propvinent cut a
per a concórrer•hi amb
UCIO de treballs chmtífics
productos d'exposició que
,ábueixin a asseg-arar

amb
distintin
a la senyore , a Glòria
-)Eguia, per la seva
caritativa tasca ea pro dels
s malalts i desvait:tt's, per
cal cosa fundä utt ho.spita!
dralbes (Barcelona).
PROFESSORAT DELS INSUTS DE GIRONA I MANRESA
r. - També publica les
seis disposicions d'Instrucció piitent la disissió del carrec al
cr de l'Institut de segona enserie Girt-na.
asenant per a substituir-lo el seEugeni Auiet Soler, catedrätie
.esmentat centre.
-e•.enant el senyor Ramon Puig
professor nteri d'Educació fide l'Institut de segona ensenyanManresa.

otra vez en favor del idioma español, no va contra el empleo licito,
explicable y grato del catalán en lo
intimo de la vida, sino que proclama
la necesidad dc que impere siempre
el idioma oficial en la vida de relación de toda España.
Si se cediera al argumento sentimental superponiéndole al del interés común, si se tolerase la suplantación del español por el catalán y el
ejemplo se extendiera por Galicia,
por las Vascongadas por la región
de Valencia, España acabaría por
no entenderse.
¿De que serviría entonces recibir e/ titulo de notario, el de abogado, etc., si en realidad no podria
ejercerse indistintamente en una y
otra provincia de Espafla?"
LA JURISDICCIO DELS INSTITUTS D'ORIENTACIO PROFESSIONAL DE BARCELONA
1 MADRID
Madrid, 1.-La "Gaceta" publica avui la següent reial ordre:

"Artículo primero. - A los
efectos de la tutela e inspección que los Institutos oficiales
de Orientación y selección profesionales de Madrid y Barcelona deben ejercer soobre
oficinas-laboratorios de orientación y selección prfesionales,
que deben crearse con arreglo
al articulo 62 del Es.tatuto
Enseñanza Industrial, la jurisdicción de ambos Institutos se
distribuirä en la siguiente forma:
A) Del Instituto de Madrid,
dependerán las provincias de
Madrid, Toledo, Ciudad Real,
Cuenca. Guadalajara, Santander, Burgos, Segovia, Avila,
Lugo. Coruña, Pontevedra
Orense, Oviedo , Guipúzcoa,
Alava, Vicaya. Leór, i.rtmora,
Salamanca, Nalladolid , Palen-

certamen.
EU DE BENEFICENCIA
adrid, 1. -Un decret da Gi.) ac:45 que publira !t. "Gaceceneedeix la gran creo de
eficéricia,

Nomenant la senyora Maria Gua- congresos y
conferüncias, la ladaiare Farnés auxiliar interina de
bor de investigación y los reTaquigrafía de l'histitut de segona en- I sultados
obtenidos con los na6senyança de Manresa.
lodos nacionales do orientación
I el senyer Joan Granda Casteiló, y selección
prfesionales.
auxiliar inserí de Lletres de l'Insti4." Establecer el intercamtut nacienal de segona ensecyanea
bio de los diversos, elementos
Manresa.
de trabajo necesarios para la
EL PRESS'JPOST GIRONI
mejor consecución de los fines
anteriores.
DE FLAGELLS DEL CAMP
5." Convocar una reunida
Madrid, s. - Ila estas aprobat el
anual de todos los jefes de las
prcssupost de flagells del camp de
o fi c mas- laboratorios.
la provincia de Girona.
6. • Conservar el plan de coUDS DE L'ESPANYOL I DEL
laboración con las Bolsas de
CATALA, SEGONS "A II C"
Trabajo y demás instituciones
Madrid, 1. - Parlant de la unitat sociales relacionadas con Lit
d'idioma en la unitat nacional, diu distribución y regulación de la
"A 8 C":
niano de obra de la industria.
"Cuando "A 13 C" insiste una y
Artículo tercero. - Indepen-

cia, Almería, Granada. Málaga,
Jan Córdoba, Sevilla. Cadiz,
Huelva, Cáceres, Badajoz, Tenerife y Las Patina,.
B) Del Instituto de Bares.
lona dependerán las provincias
de Barcelona, Tarragona. Lérida, Gerona, Zaragoza, Huesca,
Teruel, Valencia, Alicante, Castellón de la Plana. Albacel2,
Murcia, Soria, Logrofio, Navarra y Baleares.
Artículo segundaLos dos
Institutos, podrán desarrollar su
actividad con independencia el
uno del otro, pero guardando
siempre, por lo menos, las debidas relaciones científicas que
a continuación s'expresan:
1S Estudiar la unificación
de métodos, adoptando cada
Instituto aquellos que mejor
resultado hayan dado en la
práctica.
2.• La publicación en común
de todos aquellos estudios ch
carácter nacional que interese
dar a conocer en España y fuera de España.
3. • Divulgar en el extranjero, mediante la concurrencia a

dientemente de las resoluciones
de orden general que el Estallo
conceda a los Institutos do
orientación profesional en rebotón con el trabajo da las
oficinas-laboratorios, incumben
a aquéllos, en especial, las siguientes, funciones:
I! Formación complementaria del Personal.
2. • Definición de Métodos y
técnicas de trabajo en las oficinas-laboratorios respe,s,ivos.
3.* Recepción y elaboración
secundaria de los datos estadísticos, recogidos en el funcionamiento de dichas oficinaslaboratorios, para llegar a la
formación de tipos nacionales.
4." Realización, a base ch
éstos, en la orientaciós colectiva, proponiendo a los Institutos
anualmente las posibilidades de
difusión y extensión topogräft •
ca en determinados oficios, y
la conveniencia de utilizar los
casos de aptitud excepcionals
para provocar nuevos focos de
actividad industrial en determinadas localidades. Para ello los
Institutos concertarán con la
Junta de Patronato de obreros
e ingenieros pensionados en el
extranjero el plan mes ade,
cuado.

5." Intervención en la resolución de los casos dudoso, y
en los nuevos que pudieran
plantearse y no so hallasea
previstos en los. planes de trabajo de las oficinas- labor it,..ri fle, como investigacinties espedales en las instituciones
pedagógicas, colaboración con
las, Ligas de higiene mentrl, selección, etc.
6.` Proponer a las oficinas
las modificaciones tócnicas de
funcionamiento que se crea
oportuno, en vista de los resultados obtenidos y re y :sir las
que en el mismo sen'i lo propongan por escrito los dit' "rittres de aquéllas.
7.`l Ejercer una inspleelí•n
directa semestral del funci mamiento de /as oficinas-laboratorios.
Octava. - Elaborar las técnicas de
selección profesional que hayan de
meicticar las oficinas-laboratorios.
Novele,. - Acuereos con la Junta
de Patronato de Ingenieros y obreros
pensionados en el extranjero.
Articulo cuarto. - Pedir también
a los Institutos la inspección de las
oficinas de selección profesional privadas a que se refiere el artículo séptimo del R. D. número 5» ee 22 de
marzo de 1927 y la intervención en
aquellas que tenga por objeto seleccionar personal para servicios públicos, conforme con el articulo 63 del
Estatuto de Enseñanza Industrial.
Artículo quinto.-Conforme al articulo 61 del Estatuto de Enseñanza
Industrial, los Institutos y oficinasboratorios ee orientiición y selección
profesionales, podrán solicitar de la
Inspezeión del Trabajo, Bolsas de Tra
bajo, Comités paritarios y demás ins-

tituciones oficiales de caràcter
esquelas primarias y demás organizaciones °fiada, los datos complementarios que pudieran necesitar. En partic-ular, se procurarà a cate respecto
establecer una estrecha colaboración
entre loa Institutos y oficinas y los
Comités paritarios de cada localidad.
Mientras no se establezca en ha
Escuela primarias el carnet escolar
i registro psicológico, loi Institutos
determinarán las normas complementarias que habrán . de establecerse en
las oficinas-laboratorios y procuraran
promover la cooperació de los maestros a quienes haya c orrespondido lk
instrucción de los sucesos que se examinen.

Articulo sexto. - Las oficinas-laboratorios ei.e orientación y selección
profesional de Madrid y Bkrcelona
setin considerados como secciones del
Instituto corres pondiente v serán organie4dos directamente per estos mis:nos con el material y personal de que
actualmente disponen.
Artículo séptimo. - Las oficinas.
laboratorios de orientación y selección
profesional deberán contar por lo menos con el siguiente personal: un médico encargado del examen fisiopatológico, un tecnicopsicólogo encarAdo
del reconocimiento psíquico, un funcionario encargado de la secretaria de
Estadistica.
Articulo 8. El personal de estas
Oficinas laboratorios será elegido mediante concurso de médicos y examen
de aptitud i conocimientos organizado
Por el Instituto correspondiente, debiendo, una vez elegidos y antes de
hacerse cargo de su trabajo, acreditar
que ha seguido las enseñanzas y prepa
ración correspondiente organizada en
aquellos.
Los cursos que para este ob jeto organizaran los Institutos versarán sobre las materias de Medicina. Psicología, Estadística i Tecnología aplicada a la Orientación y Selección Profesionales con programas y planos
elaborados por acuerdo de ambos Institutos.
Articulo 9. Para poder obtener la
plaza de médico debe acreditarse la
posesión del titulo de Licenciado en
Medicina, siendo meritos de tener en
cuenta los trabajos o estudios relacionados en cuestiones de orientación
y selección profesionales. Para la
plaza de tenicopsicódogo sera necesario estar en posesión del titulo de
Licenciado en Meres:.,-.. en Filosofía
y Letras o de ingeniero civil. También podrán optar los maestros superiores que exhiban certificación de
haber seguido cursos o estudios de
preparación especial en Es paña o en
el extranjero. Para la plaza de Secretaria y Estadística se requerirá
una preparación metódica mediante
certificado del Instituto escuela de Ingenieros, Escuela de Comercio o similares.
Art. ro. Las Juntas locales a quienes corresponde, según el articulo 6o
del Estatuto de Enseñanza Industrial
la creación de oficinas laboratorios de
Orientación y Selección Profesional,
o bien aquellas otras que se propongan
establecerlas, deberán poner a disposición de la misma un minimtun de
local, compuesto de una sala de reconocimiento medico, un laboratorio de
tcnicopsicologia y una oficina de secretaría. A su vez, dichas Juntas locales deberán proveer como minirnum
a un presupuesto de primera instalación de 13.000 pesetas y un presupuesto de sostenimiento anual de 5.000 pesetas, sin los cuales no podrá autorizarse por el ministerio la creación de
dichas oficinas laboratorios.
Art. ti. El personal que se nombre
para el funcionamiento de estas oficinas laboratorios no podrá nunca ser
considerado corno permanente. Cada
cinco años se podral someter a revisión su nombramiento, a propuesta de
la Dirección de la Escuela donde la
oficina laboratorio sea instalada, o
bien del director dd Instituto a cuya
jurisdicción pertenezca ésta. Será preceptivo el informe del Instituto correspondiente y de la Cotnisión perma n ente de Finsefianza Industrial.
Art, 12. Para el enlace de las oficinas laboratorios con las escuelas a
que estén anexas se nombrara por éstas a propuesta del claustro de las mis
mas, un delegado encargado de coordinar el trabajo de la oficina laborato.

do con las necesidades de la asuela
indelinuicutemente dd trabajaoo que
11: la Ofipina competa para la orientación y selección de los sujetos que
no pertenezcan a dicha escuela. El
nombramiento de delegado deberá recaer en un profesor técnico de enseba:iza práctica.
Articulo i3.,--Las Oficinas Laboratorios de Orientación y Selección Profesional, deberan procurar el facilitar la
colaboración de todas aquellas personas
ajenas al trabajo diario de la oficina

que deseen colaborar en la obra de la

misma.

Articulo 1 4-Las Oficinas Laboratorios de Orientación y Selección Profesional serán consideradas como públicas; por lo tanto deber= organizar
los servicios de esta naturaleza independientemente de los especiales que les
incumbe en relación con la escuela a
que esten afectos en la orientación y
elección de los individuos que a ella
asistan.
Artículo 1 5.-Será también obligación de las Oficinas Laboratorios de
Orientación y Selección Profesional, la
ej ecución de las instrucciones que por
los Institutos se dicten para la selección de los superdotados en particular
con objeto de conceder las becas que
con este fin se adjudiquen per las diversas Juntas locales de afirmación
técnica industrial o bien por los centros oficiales y entidades de la misma
naturaleza que concedan asignación con
este objeto.
Articulo z6.-Por los dos Institutos
de Orientación y Selección Profesional
de Madrid y Barcelona, se determinará en el plazo de dos meses el cuadro mínimo de material que deberá
constituir el fondo de la oficina laboratorio de orientación y selección profesional y a la vez se elaborarán las
fichas de trabajo que habrán de adoptarse en todas las oficinas laboratorios
de orientación y selección profesional
dé España independientemente de las
especiales que cada Oficina pueda emplear, e igualmente concertarán las
prácticas y las técnicas unificadas que
deberán utilizarse para la posible comprobación de los resultados de los diferentes trabajos encaminados a formar una técnica y metodologia correspondiente.
Articulo 17.-Antes del 3t de octubre de 1929 deberán estar funcionando las oficinas laboratorios que
marca el articulo 62. del Estatuto de
Enseñanza Industrial, pero independientemente de ello podrá autorizarse
el establecimiento en otras localidades
de las que puedan organizarse por id.dativa de entidades oficiales, Comités
paritarios u otros organismos siempre
que 52 cumplan los preceptos de esta
disposición, se cuente con la dotación
a que se refiere el articulo oo y la instalación v funcionamiento se hagan a
uno de ln05 centros docentes de afirmación técnica oficial y local.
Artículo 18.-Por los Institutos de
Orientación y Selección Profesional
de Madrid y Barcelona se estudiará el
plan gradual de desarrollo de los estudios e investigaciones a que se refiere
el articulo 8.° del Real Decreto número 350 de 22 de Mar20 de 1927, además de cuanto se refiere en la presente
disposición y en especial la aplicación del método de selección profesional que más urgentemente reclama el
interés público.
Articulo 19.-Por la Dirección General de Comercio. Industria y Seguro,
se dictaran las oportunas excepciones
para el cumplimiento y desarrollo de
la presente disposición.
LA QUESTIO DE TANGER

Madrid, 1. - EI perióe:ic oficiós
"La Nación" publica el telegrama de
Fabra, de París, rclatiu terme de
les negociacions sobre Tánger i sobre
una probable conferència de les nacions interessades en el problema a
Málaga, i després afegeix els dos següents parágrafs, també oficiosos:
El fet que s'autoritzi Pa publicació
de l'anterior telegrama, no vol dir que
s'afirmi ni que es negui la seva primera part referent a l'acord definitiu entre França i Espanya. Penes pe/
que es refereix a la Conferència a
Máraga, podem afirmar que no és
cert, ni s'ha pensat en semblant conferencia, i tot 3 els acords que es prenguin seran ratificats a París, segons
les nostres noticies que tenim per certes.

FUTUR REGIM
Madrid, s.-Arran del futur reino
diu el temor Manuel Argiielles:
El futur règim no pot ésser abre
que la monarquia constitucional i per
a tornar a la normalitat no són nece a àries reformes substancials sempre
pertorbadores; bastaria la modificació
de Beis i reglamenta en harmonia amb
les necessitats dels ternos presenta i
sobretot tenint en compte les ensenyances d'un passat dolorós.
Peró, mis important que tot això és
l'esperit dels encarregats de fer-les
complir. Si el governant futur segueix
influit per falsos i antiguats principis,
tot será endebades i tornarem rápidament a una situació infinitament pitjor.
Tot el demés em sembla, respectant
l'opini6 aliena, és discutir si són "galgos o podencos" i no catan els temps
per a això, si bé altra cosa creguin
molts habitants d la ciutat alegre i

con fiada.
El senyor Julià Besteiro, din,.que
Espanya està des de molt abans del
Directori en període constituent.
Per a mi, Es indubtable, que ara
coro abans, tots estem obligats des
de la nostra posició respectiva a procurar que la reorganització política
nacional s'efectui en les circumsantics mes normals i per dir-ho així
amb la més petisa despesa que sigui

possible.
I consti que cree Que res pugui
ésser tan perillós corn l'intent d'oposar-se amb violència o amb ha.
bilitat, a qué es realitzin els canvis
política a qué aspira legítimament
cl pais.
Aquests camas impliquen, al meu
judici:
Primer, la supressió del Senat tal
com actualment está constituit i la
sera substitució per una carnbra corporativa en la qual no tinguin cap
participació les categories socials
que manquen de significació en la

vida actual.
Al costat d'aquesta Cambra hauria d'existir-ne una altra, producte
del sufragi universal, en igualtat
de condicions, amb electors i amb
elegibles per ambdós sexes i sense
mes limitació que el mínimum necessari de l'edat.
Segon, la nora constitució no solament hauuria de consignar el respecte a la llibertat individual. sinó
garantitzar escrupolosament el dret
d'associació, reconeixent la legalitat
i l'existencia de les associacions de
treballadors, intellectuals i manuals,
establint el dret d'aquestes associacions a estar representades per les
pu.sones que elles designin, en toses
guantes organitzacions existeixin o
puguin formar-se per al compliment
de les funciona eronómiques i socials
i de control de l'Estat.
Tercer, és igualment necessari que
la noca constitució consideri el treball com el títol forarnental que dóna
valor al ciutadá, i garantitzi el respecte al treball coni a base del deseareisllo d'una acurada legislació social.
PENSIO A LA VIDUA DE
PI I ARSUAGA

Madrid, T. - La "Gaceta" publica un decret concedint la pensió anual
de 3.750 pessetes a la senyora Adela
Gallo Corso, vídua d'En Francesc Pi
i Arsuaga.
LES TARIFES ESPEC'ALS DE
LES COMPANYIES FERROVIARIES
Madrid, s. - SIm publicas una
Reial Ordre de Foment resolent, de
cor.icrrr.itat amb el dictamen emes pel
Consell Superior de Ferrocarrils, la
conveniéncia i necessitat d'adoptar un
sistema Unie d'ordenació i numeració
de les tarifes especials per part de lea
diferents companyies ferroviàries espanyoles.
EL CONVENI COMERCIAL
AMB LA GRAN BRETANYA
Madrid, t. - La "Gaceta" insereis avui un avis del ministeri d'Estat, anunciant loaver-se convingut,
per canvi de notes, entre Anglaterra
i Espanya, que les bases i territoris
de S. M. Británica que figuren en el
conveni de tractat de comerç hispano-angles, comprenguin qualsevol
territori a l'esguard dels quals s'estigui exercint algun manament pel
Govern de qualsevulla part deis dominis de S. M. Británica en nom
de la Lliga de les Nacions.
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Completant aquestes baaes del mi.
nisteri d'Estat, fou facilitada aques$.
migdia una nota que din:
.•
En virtut de la demanda formn&,-.
lada per l'ambaixador anglis
te•f-- -nint en compte que les colònies bri..,
täniques, protectorats i territoris
manament de Palestina, Camerozti
britànic, Togolan britànic i territorh
de Tangänica concedeixen als pro-1
ductes espanyols el tracte de naci6.1
inda afavorida, el Govern de S. M.
ha resolt que s'otorgui igual tracte
a Espanya als productes dels esmentats paisos, d'acord amb el qnei
está establert en el tractat de comerç
hispano-anglés de 3/ d'octubre dX
1 922, revisat pel conveni complementad del 5 d'abril de 1 927, amb
reserva del que horn concedeix als
productes de Portugal i de la zona.
espanyola del Marroc.
. EL CONVENI DE COMERÇ
AMB CUBA
Madrid, 1. - Pel ministeri de Foment iban dictat regles per a l'a=
plicació dels beneficia que concedeix
al vigent conveni de comerç amb

Cuba.
Les dites regles han sortit publii
cades aquest matí en el periòdic oficial.
EL CONVENI AMB DINAMARCA
Madrid, T. - Aquest matí s'hl
signat la permuta i ratificació del
conveni comercial i de navegaciót
entre Espanya i Dinamarca.
Assistí a l'acte, el prssident del'
Conseil i l'encarregat de Negocis de
Dinamarca, i els g enyors Almeida,
Castedo, López-Lago, Landecho 1
Montesinos.
EL RETIR OBRE:2
OBLIGATORI
Madrid, 1. - La "Gaceta" publil
positiva dis
del quid
Treball, la pare
diu:
a
l'anide
53
Amb
acord
Primer.
del reglament general del regirn de
retir obrer obligatori de 21 de gener de
1921, la práctica del servei d'inspecci61
del mateix respecte a la imposició de
multes, exancions, recursos i demés
extreme relacionats a ambducs
sicions i en les quals se eictin en el
futur, es relacionaran segons les norme> establertes en el Reial decret de
21 d'abril de 1922.
Segan. Se consideraran Melosos en
aquest Reial decret i motivaran les
sanciona corresponents la laica de filinció o de amb els previa requeri-i
ments deis inspectors, l'ocultació do - t
brers en el3 cual s'haurà de cotitzar
la negativa a donar els noms o qua&
menys, el nombre deis que prestin ser-1
rei; la resistencia a facilitar les relacions d'altes i baixes; el comiat o
la no acceptació dels obrera que redantin Unes afiliacicns o la seca cotit-f
ració en qualsevol de les formes rel
glamentáries. L'exigéncia de descompte de les quotes sobre els icono:da o
son deis obrers o funcionaris compresos en el IS,girn; la no presentació de
deelaracions jurades o un altre majá
suficient de prova de ene disposin en;
relaciö a l'explotació agricola
trial i mercantil que reclami la inspecció. Lsa
nsignació de dades exactes en les auals s'haurien presentat o'
qualsevol altre acte igual que impedeixi, o pertorbi el ser - ei o implignivulneració el dret deis obren en com.,
plintent del regim ob'igatori del retir:
ELS DELEGATS A LA CONFE.
BENCIA HISPANO-PORTUGUESA
Madrid, 1. - Els delegate
d'Espanya, en la Conferencia::
ecoahmiert hIspa rio-portuglesa,.

que se celebrara a Lisboa
chis, '5 del mes que som, són

els

seyikenls:
President, senyor °clon de
Pilen, director general de Pesca.
Senyor Virgili Itodrignez 'Tast
ribot. de la Direceiö de Duaneso
SCi nvor Forran Caballa la Ple-•
dra. del ministeri del Treball.
Senyor Joan Pareció, del Consell Superior de Ferrocarrils.
Senyor Gonçal Diéguez, efan-.
sol d'Espanya a Faro (Portu-

gal).
Senyor Francese Recasens,

director del CrZ)clit Local.
Sen y or Joati Linares. vocal
l'Economia.
del C• :oisell
MONOWIWOMIWWWMMIMWMFBIWIM

ullete•

do LA PLJEBLIC1 "1" A "T
Divendres,

1

de mire de 3928

El tea fre
SESSIO LENORMAND
/I

T RENA DE "LES RATES"
oques vegades bu:1 vist en les
res sales d'espectacles un amde comprensió com el de la
de l'estrena de "Els fracassats",
Len o rmand. Una ccmprensió que
a obtingut neanimitat. No solatlt l'obra és una gran peca draea. La traducció de Caries Solla i J. Pous i Pagès és el bell
ducte d'un tedian reeixit; els
rats no tenien objecció possi
interpretació, arrodonida de-In
de bo. Hom sent una j o ia autén
teas els factors s'avenen-quan
manera tan completa. I com a
.s eqüencia d'aquesta joia un hc.m
ajada poder convencer a qui fos
tto' ens escatimes les satisfac e. Si quan es vol fer cosa breta
nsegueix amb excellincia lobdesitjat. no val a regatejarles ocasiona d'aplaudir.

En la seva conferencia, Lenorrimad va explicar Len clarament la
significació de la seca obra en general i la de la ccrnerlia estrenada
dilluns. "Les rases" cau dintre
la claasificació dolores pessimistes.
No hi ha freudisme, ni rernotament.
Es un cant nos a la elesolació de
la vida, a la inutilitat de la l'unta
per la satisfacció dels ideals. Ideals
de gläria, ideals d'amor, ideals de
felicitas, bellament somniats, i que
resten irrealitzats o s'esmunyen deixant l'ainargor de la fallida, del fracàs.

Els personatges sl.e "Les rases"
han estat tots ells apassionats optimisies. Han encarrilat les energies
juvenils a satisfer una set de superació, un anhel de fer una obra sucadascun en el seu terreny ha
aspiras a ésser un triomfador. Donen !a impressió, aquelles änimes i
anintetes, que la seva existencia va
seguida molt de prop de l'ombra

dels seus propòsits. Porten el farcellet del projecte al qual volien sacrificar la vida. Mentre el premi d'aquest sacrifici sigui la realització
dels seus ideals, resten en el sacrificador tantes ¡orces d'optimisme,
encara, que sembla que l'assoliment
de l'objectiu desitjat ha estas sense
cap esforç. Perä si contràriament
l'esforç es rnarceix en el fracàs, havors, o s'oblida el propòsit, o el
projecte es torna obsessi6, engen-

dradora de les mes terribles amargueses. Amarguesa que pren diverces formes: una ironia punyent, un
escepticisme agut, un fingiment fins
davant d'un rnateix, o U111 desesperació sense límits que no troba motivació en res del que existeix. "Tens
raó-diu en a ella en "Les raids";
-la gent que es tormenta pel seu
destí, per la finalitat de la seva vida
altres fantasies, són ben loé uns
idiotes! Fúnebres idiotes! Quina finalitat? Quin destí? No n'hi ha cap!
No aconseguirn res... No arribem
entine! No Id ha pas un Iloc per
descolorir on hom pugui reposar i
respirar... Res no es pot posseir en

pan, ni tan sola el fang... No pote
ni aturar-te. Cal que rodis, que cornisa. Corn en la teva tournée... canviar de trens, d'estac ione, de teatres... Sentim corn un ferro roent a
l'esquena q ue en, empeny de segon
a segon... El temps no vol que posseim ni tan sois un minut!.. Una
fi nalitat? Qui l'hauria creada? L'U-

nivers se'n f.. ben bé, de nosaltres!
La terra dóna voltea i no coneix
els bornes! Ningú no sap que nosaltres som aquí! Llavors, ¿per que
voler ésser alguna cosa? (Jtté se
me'n pot donar a mi d'ésser honoras o de viure entre escombraries?
Esser un geni o un ase? Si tothom
está condemnat a la_ mateixa imbecilitat! Podrir sense haver comprés
res, cense haver acabat res, tan sol
i inútil cono una carronya en els
sorrals..." Aquesta profunda desillusió de la vida es la que Lenormand pinta en la seca magnífica
obra. Prescindim de les mil i una
significacions que pot haver volgut
donar a "Les ratés". No hi ha obra
important, madurament i sòlidament
construida, que no s'ofereixi a la
contemplació del púbiic des de n'A
caires diferents. Per això "Les ratés" està ple de suggestions i Es
centre d'infinites suposicions, •
Si Lenormand ha volgut - com
diu - mapar els mals del segle,
en "Les ratés" no s'ha limitat paa
a aix6. La cupiditat per la glòria 1
pel triomf han estat des del pare
Adam els mòbils máxima de l'activitat humana. Unicament l'enemie
de l'activitat, la mandra, li pot disputar terreny en els guanys matedala i espirittuals je l'home. Si a la
mandra es deuen i nvencions definltires, al sagrat estimul de perpetuar en una obra la premia l'acezonalitat es deuen productes genials

també decepciona tan profundes
que les ànimes que s'ernbolcallen en
la caiguda dificihnent tornen a la

superficie.
L'espectacle de la colla de fracassats que ens presenta Lenormand
és dels més punyents que s'han dut
a l'escena. La impressió que produeix a l'auditori arriba a ésser
d'una angoixa que s'imposa fis i cament al nostre organisme. Les paraules, precises i roents de vida, donen sempre la impressió d'insubstituibles, i algunes imatges de l'obra,
especialment les que pronuncia Ell,
són d'una prodigiosa grandesa, sobretot en les darreres escenes.
La forma que ha cmprat Lenormand per a projectar sobre els espedadors la vida dele seus pernonatges, Es, cont sap tothorn, la de
divisió no en actes, s l nó en tinatiros. Tècnica antiquíssirna - Shakespeare i els seus conternporanis,
per esmentar el cas més conegut-,
ha estat entre nosaltres utilitzada
també. (1)
Aquesta forma seccionada Unta
una gran facilitat d'execució dels
setos designis a l'autor. Quan l'obra
Es cósmica, podriem dir, és la forma que s'aré m t llor al seu devolupament Però aquesta comeditat de
l'autor, que 11 perntet de presentar
un personatge des de tots els cos(I) "El mal pagador", auca

pea oreimet.

ele Cm-

tats que li sembla bé, fent-lo reaccionar entre distinta atnbients sticcessius, obliga a l'espectador, per
l'excessiu tallat de la representació,
a un esforç superior d'imaginació.
Les repetides solucions de continuitat, tallant l'enlodó en el mes viu,
distreuen, sov i nt, l'espectador normal. Te, pot dir-se, aquest mocediment una gran dificultat, que és
l'obligació del draniaturg de fer
cada quadret una obra mestra. Trehallar-lo com sin petit acte, cercantli un començament, donant-li
diàleg precis, i trobant-li un fi nal
adequat, apte per emocionar amb
els espais brevíssims de temps dels
quals pot servir-se. Lenormand, que
denla a totes les seves obres-almenys les que li coneixern-aquesta
forma, n'és un mestre perfecte. I fa
de cada quadro una imitas admirable d'interés, d'en/oc ió i de pintura
d'ambient.
La interpretació que van donar
els artistes de Novetats a "Les ratés", restará en la histria de la nostra escena cono a memorable. Martori va estar magnífic, senzillament.
Sabé donar la imfá-essió d'estats
anímics molt dificils de comprendre i no cal dir que enormernent
dificultosos de fer cornprendre. L'abséncia tic pensament en del
disseté (vadeo; l'entbriaguesa del
pentiltian, el consagren entre nosaltres, si no ho esté ja per la seva
actuació en altres obres, com el méa

gran valor de la ncotra escena, deiantnt els déus a l'Olimp que justament habiten. La senyora Tàpies
va fen també el 5CU paper amb una
perfecta justesa. Unicament se li podria assenyalar el final de l'onzè
quadro, que va donar sense remoció tale s'ha d'esperar d'una escena de tan tendra amargor. La culpa,
ben segur, es més d'haver-se precipitas la cortina que no pas per manca de comprensió, perque una actriu
que acaba el sise quadro com ella
va fer-ho, és una artista sense limitacions. Tots els altres excellents
artistcs compliren magnificament,
sobresortint Gimbernat, que va estaz-. cont senipre, admirable.
Joaquitn Montero va posar l'obra, arnh la collaboració artística da
Batlle i Amigó, tal com ell cap fallo guau vol; l va volee de debò.
Una vetllada aixi te dret a gatodir-la sprint el públi c barceloni. E,
atufo obres d'aquesta mena, presea.
ladee amb aquesta dignitat, que ele
sesees actora i els nostres autora'
adquireixen el guany que per a tots
desitgem.
Mináis Raurell

» ((
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LA

SELECCIO DE PORTS. •
Madrid, a. — El minitsre de Fo•

-alee ha deignat l'engineer cap de la
Secció de Ports del rninisteri que exerene el arree de president i el de
.vocal, l'enginyer de Camina, Canals i
-Pons, senyor Josep Entrecanales i el
rqpresentant que designi el ministeri

de Marina, cota a representan; <raquee departament en la comissió encarregada d'estudiar concretament
guate dele ports que actualment cenen tràfec pesquer pot elegir-se r er
a la installaci6 de la classe i porte
que respanguin a los conclusions que
va expresar en el seu informe remen-

tada comissen
ELS CARTELES PER AL CENTENARI DE GOYA
Madrid, t. — El Jurat encarregat
de resoldre el coneurs de cartells
de la festa del Centenari de Goya ha
adjadicat el primer premi, de 4,000
pessetes al cartell presentar per En
Lluls r2uintanil1a, i el segon prerni,
de 2003 peesetes, al cartell preseatat per N'Hipeeli: Hidalgo Caviedes,
EUGENI D'ORS PREPARA
UNA OBRA PER AL TEATRE
Madrid, I. — Els periòdics d'aquesta nit donen la noticia que Eugeni d'Ore este. escrivint una comedia, amb la qual es proposa fer
les seres primeres armes al teat:-e,
car eneara que ti escrita una trage'die política, "Guillermo Teil',
s'ha • representat mai.
Sembla que relea queste escrivint :a 1(ireaea a Maegueride Xirgu.
L'EMPRESTIT DE Lr.s LUFITCIONS PER A LA CONSTRUCCIO DE CAM/NS
Madrid, x. — El presidet de fa

Diputac:6 ha dit avui
tes que hada celebrat una entrevista amb e! :ministre de Foment, per
'a tractar de l'operació de crédit
de eacs milions de pessetes que es
. propasen realitzar :es Diputacions
de reste= come, amb destirseie, a la
construcció de candes reinas a res
. acres peavínciee.
E/ ministre ha manifesta al president de la Dipatació que aeuest
assumpte no rharia pegut portar al
darrer Conselt de en:nieta-es, per esta!' eendert d'un petit trereit, però
que el portzel en e: vinent.
L'AFEE. DE LES NENES
DESAPAREGU DES
Madrid. 1. — A -s ni Ita practicat e:

ESTRANGER
L'actual ambaixador d'Itälia a Viena será substituït per un intim de Mussolini
Rariitx ha estat expulsat per tres sessions de la Cambra iu g oslava, i els seus
amias s'han abstingut d'acudir-hl
El Govern egipci rebutjarà les proposicions britàniques 'per a un tractat
HERRIOT CONTESTA
A LEON BERARD
Herriot ha pronuncias un discurt
al Senat conteste
tant a Lipa Berard.

E! debat ha tirsgut dile al fi nal el
mateix to d'una

disputa académica
neanine
que li done Lion
Befar& Les tribunee eren pleues corn el imer
Herriot comerme diera que si da
tesi de Ldoe I3erard tos exacta, en
¡aria en aquel! mcnlent el pepe: d'un
bärbar enemic del grec i del Date
Neturalment, aquesta frase pecaron
per part de rassetablea una pluja
de denegacions afalagadores per a
l'orador.
Re-cene:a Herriot que la tesi de
Berard té a favor d'ella tota raparenea d'una tes: de prestiai. Receneix també que no hi ha millar educa:16 superior a se e la derivada de
reetuei de les Ilengües antigues camp/eteda atnb la de les ciencies i llestpiles modernes.

Per..5 la in:decid a.

cultura ;te i anitjä de les neneedes
grega i 'latina Ira • d'ése: real i sincera. Seria inútil volee imposar l'estudi d'aquests idiomes. Per altra
part, Herriot prefereix un bon humanista a dos humanistes d i enta.
Arredra darrera frase ha estat
molt aplaudida i fa real:ames un gran
afecte pera noteu que no destraelx
el raenament de Lton Eerard i la
seva obeereacee que a l'heme de
euareefa anys que s'allunya de les
Iletree li queda enigna casa de: rati
o del a rec apresos s. la Universitat.
A primera vista sern'ala eee amb el
tr.etcole Bered pot obtenir-se el bon
hernenisee i eesecteie. l'humanista
delent e: metge, per exernele, que
sep el eigrificat execre cle la multitud de :unte Ilerneatits que illustren
el 3C1
Oaina 1-leer:Jet que pot funder- ,e
en redueli del frencee ee imritable
eneermatnent cleesea a-no de rima
que atan Berard. fins a do- que era
impoeeible entendre el sentit e mis
que rot, eeerit d'un aeter frunces
del eegle XVII eenee una d'Itera
cletesce. I és eme Herriest no zonni
que el francés Ehteri creaplicar ande
el !latí, perque el frunces es un Encale!) analítica mentre que e! /lati és
un2 llengua sintetice, cerservadd
exacta, peró que tampoc deetrueix
!Enlajó de Berard.
Mes rae, sembla que te Herr-lot
quan sure de la teoria per a pastar a
l'examea dret resultats präcties. Estudiar el grec durant dos anys----diueguival a no me, i, en canee roeforz es crome. A ti d'evitar ee
grec, inolts atuse-mes han procesal'
estalviar-se el llatf i tot.
la

iutge del dietricte de :a Universitat. eeryor Fe:Moldea de Quiree,
eiguns treballe, aulb radia de la trobaila deessoe.
laten :gat un teerernet del carece
dHilsrió Eelava Jeurne Madrigan
ha dit tue no vejé anti esquesdes ni
ros-es als lndrets an foren trotas
ele esqtelets, ni senil parlar mai de
rexis-eamia denuestes coves; tale
recorda que es feren excavaeione,
encara arre cresa que fou deberes
de perdre's les nenes del carrer
d'Hilarió Eslava.
Es senyors Kindelan i Menteguer, de l'Institut Geològic, han visizat el jutge d'instruccies : 1: han
'litem un informe redactat per dls.
El senyor Kindelan ha dit que
. l'informe se scsté que en aquell :loe
no id llagué ni coves ni esquerdes.
mayor Kindelan ha acabet
dient:
—Aquest atattrapte no té cap im.
.portincia científica.
Adhut els hellenistes—diu IlerTambé ha estat asad al jutjat el tiot--e'han pronenclat contra el sisdoctor Pojo. En sortir del despatx tema Berard, que consisteix a iradel jutge s'ha trobat als passadiesos -poear amb caràcter obligatori elos
amb l'advocat de la. mestressa, m- ;mes 5 de grec i de liad. El resultat
ayor Ruble, i l'advocat de le mere, (request metode fou la (feneció en
senyor Mueoz Rindo. Hl Ira parat mesea dele alumnee.
Assegura Herriot, i referea el que
breument. També 1 a pindat arnb els
diu amb estadiselques, que l'estudi
periodistes. pene alta llmitat a d'e:
del grec i del lea Ilutry d'estar en
—No ele puc cemueicar sec, A
cona p odria sospitar
mes, no porlria afeg- i r re s . a les rna- decadetscia
Lean
nifestacione del doctor Maestre, per. reixent.Berael, e3 cada dia més floqué, en realitat, no lai ha res de nou.
El Senat ha aprorat el punt de
vista del miiiiitre d'Instrucc,6
i no sembla que aquest vos de
eenfienea—si liegin discurs i les
Sessió del "Teatre dels Poe- esetadistiques de M. el
Herriot--pugui
tes" a l'Ateneu Barcelonès, Ceses- considerat com una catäetrofe.

dedicada a En Pere d'Alcántara I Penya
Abir, a les set (>1 vespre, tenme
lloc a j'Arenen Bareelenes una de les
efes:ora dtornenetge ees vells metes
morts, de les que organitza el •Teatre
dele Poete". La d'alhir era dedicada
al poeta :Inflama' Pere d'Aleint a. ra i
Penya_
El culte poeta mallorquf En Miguel
Ferrä, fou !'encarregat de! trarlarnent
remernoratiu.
Correneä dient me la pressa amb
que s'havia vist obllgat a preparar
aquelles paraules li impedien de restrar, ande el relleu que mereixia, la
figura del poeta mallormii popular per
excellencia; un dels més interessants
de la nostra Renaixença.
Explicá cota N'Alcántara escriv1
sempre "pel cable, de cara al noble",
a tense aspirar a ocupar un alt lioc en
el nostre Parnäsd Tanrnateix es i ha
, • esta sempre ben es t irnat a Mill -tea,
en les llano 1 en els cenacles, i ele príncepa de la poesia mallorquina han com.
partit setnpre una prolunda ter.eeaci5
pel cantor familiar de lee coses ma-

,
ii.

llorquines.

Feu una evocació plena de vida de

la figura venerable de N'Alcántara, e/

qual—diu--, teni2 la suggestió d'un
Reman Llull o d'un Leonardo cameles.
Explicä a (erute trets la vide atzarosa de l'autnr de "La Coleada"; els
seus estndis rneltiples i variats, els
quals comprenien disciplines tan direrses cons l'Anatornia, la Química industrial, el Llatf, la Música... La seva
!licenciatura en Dret Civil i Canònic
a Madrid, després del sea viatge a peu
des de Barcelc:ia a arm ella capital, (10, Illant el qual es guanyava les deepeetss
'hl del mateix fent de retratista. Canta
con: s'establi a Mallorca rany 185/ i
el sena fi de professions que exerci, ansb
' notable encert, a la ciutat de Palma.

POIBLICITAT

MANUW. BRUNET

SOCIETAT DE NACIONS

EL R EPRESENTANT HONOARES EN L'AFER DE LES ME-,
T RALLADORES DEL SANT

GOTARD
Ginebra, r. — El senyor Taneeds,
representarä a Ifongna quan el Consell de la Societat de Nacions exa-

mini l'afe r de les metralladores trobades a l'estaci5 del Sant Gotard. —
Fabra.
ITALIA
EL cm", pie ROMA

Roma, c. — Segons una estadística oficial, la població de Roma
era el dia at de desembre passat, de

875.119 habitants. — Fabta.

EL REPRESENTANT
A VIENA SERA CANVIAT

Viena, 1. — Hom creta probable
que el ministre d'Italia a Viena, senyor Auriti, que actualment es troba
a Roma, ser ä reemplaeat per un al-

tre diplomitic mes ¡Mine del enyor
Mussolini. ..— Fabra.
LA "MAFFIA" SICILIANA
Palermo, i — Han estat des:agudo
altres 275 persones acusadee de perteneixer a la "Maffla".
. A c requanta re les-acusa d'assessimat 1 a aitrr-s 27 de rae:asare S ebre
lee alud recaugn arene aespitcs. — FaIsee.

LA MORT DEL MARISCAL
DIAZ
Roma, r. — Els peribmcs puonquen
a-rui amb orles de condol " les . ames
editorial, i reprodueixen el retrat del
mariscal Díaz, la gloriosa carrera mi-

litar del qual recorden detalladament

El rei ha. estat i la cara mortuòria i ha romas uns moments davant el

cadáver del mariscal.
Uribe han des fiad nombroees per-

sonalitats.
Es teben telegrames de condol de
tot erren.
Ele nie-obres del Co, diplomätie
han visitat aval el senyor MItsolini
per ta: d'expresear-li el cendal dels
Setlf. Gmerns remedias amb rnotiu de
la mor del mariscal Diaz.—Fabdr.
Roma, r. — Es funerals ee! uta.
renal Díaz se celebraran demà per
compte de rEstat.
La ceriminula nn Ende.; caràcter
Star pene es Eran al ea:le ed- el; honore tue corresponen a la catenaria
prepanderant dcl fine.
El careiver sere teardpertat des del
donicili eel mariscal al menument del

ecUdat desemegut, on estarà exposat
fins al del segitent.
Dissabte, a les ilett del metí, se celebrará una cerimenia solemne davant
les autaritets, destachments de trapes,
ettetera.
SESSIO NECROLOGICA
Totes les banderas dele regiments
volumen el monument del eoldat
des eone zut.
Les despulles del mariscal seran
exposades durant tres dies a la badijere de Santa. Maria de Los Angeles, on se celebran la inhumad& — Fabra.

SESSIO NECROLOGICA A LA
CAMERA

Roma, r. — La eeesi6 d'aquesta
tarda a la Cantera Ira eetat dedicada
a la mea-Jimia del mariscal Diaz.
El preeident ha pronunciat l'elogi
fúnebre d'aquest mariscal.
En el moment que el president
prenia la bandera, els ministres, diputats i públic que cataren presenta,
&han aixecat.
El paesident ha expreseat el dolosque soireix la 1-'tria i ha recordat
l'obra del marisca j cona a cap de

l'exercit.
Tot seguit ha parlat el senyor
Mussolini i ha dit que aquest era un
dia de gran dolor per a tots els excornbatents i per tots els italiana.
Ha recordat l'actitud enérgica I
valerosa del mariscal Díaz quan fou
ferit a la guerra estant al davant
de les seves temed. Ha evocat despees les loores gres-leones de la
gran lluita, quan el mariscal fou
designen per al comandament de
l'exercit, "al qual-dha dit—portä a
la victòria".
Tot

seguit ala aixecat la sessió,
Fabra.

en senyal de do!.

FRANCA
Fiu un breu, reró assenyaladfseim
estudi crític de l'obra del peta, el
(mal estiren coincieeix. eegoes el canferenciant, atnb el de l'Alcover.
Remar :à la relativa temblenea
l'estil di N'AlcIntara sinb el del veta
francés Beranger i acata planyent-te
que a hores d'ara no sliai perpetuada
la acera ?fimbria en elguna de les
placetes del' barris típica de la caletal mal:erre:rifle, no 11054 lluny del
(arree dels Moliners, que es allf on el

preta viyia.
Les darreres paraules d'En Miquel
Ferrà, foren acollideg pel electe auditori entre el qual ahi,1 t a relemeti.
ferretee amb una foeta otncid.
Acte seguit les eenyr retes Roser,
Encarneció i Frisia CDIC )1/i. recParen
les pomies del poeta homenetjat 'Un
serme de quareerna" , "El pastor Ce
Son Manenta", "Un pi". "Ei C^I de
l'Amor" i "La CAleada". Les memoretea Cescolla, amb i'en tesierne i
raresid que prearen en cede poesia, nhtingueren arçateliments enittsleetes.
El genyar 5feeriere, per a remarcar ranelogSa N'Ataren-ea amb BAcangar, Ilegl la poesia "Les souvenirs
du peuple", en la qual el poeta franch ernea la figura de e:apalee d'una
somera setriblart a la (me el emana
mallen:mi fria del rei Jame en "La
Coleada". En acabar fou alaf mateig
molt aplaud.t.
J. G.

TEMPORAL A LA COSTA
FRANCESA MEDITERRANIA
Marsella, a, — En tot el litoral de

la Mediterránia reto a un gran temporal de mar i terra. En diversos

ports han tingut que cercar refugi
nombroses embarcacions.
Plou torrencialment en tot el Migella de Franca Mrvent augmentat considerablement el cabdal de tots chi
rius. Les comunicado:1s se realitzen
amb dificultat. Especialment el temporal maritim ée imponent a Sete, el
port del qual et* ple de vaixells que
esperen que el termas sigui bo per a
fer-se 'a la mar. —
ENTREVISTA DESMENTIDA
Pars, 1.—En els centres autoritzats
es declara deeproveida de fcearnent la
noticia publicada per la premsa ale-

manya i iugoslata secarte la qual molt
aviat anda lloc a la frontera italo-

francesa ella entrevista a la qual as‚('tiran els eenyore Briancl, Marin ero-.
vitch i Mussolini, amb objecte de
concertar un pacte entre les crea po-

tencies.---Fabra.

LA RESPOSTA FRANCESA
A XELLOOO

París. :.—No sembla probable que
el Rayar Brieml hagi pcgut, aliene de
water el diumenge passat cap a Ginebra, on té que anar amb objecte de

orendre Dad a les deliberacions del

Consell de la Societat de acions, redactar la resaosta a la darrera nota
del secretario d'Estat dele Estats
Units, senyor Kellogg, i fer-la arroyar pel Govern.—Fabra.

GRAN BRETANYA
LES DESPESES MILITARS
Londres, t. —Les xifres del
pressupost per a l'exeroit esa
1928, s,umen un toral de 41 Mie
limes de lliures estexiinos, o sig si 515.000 Iliures nienys que
el prossupost de l'any passat.
El contingent ({ A 1.eXi.Seit
etueda rednit tt 153 3C O hornea,
centra 166.500 do rally .darrer.
Per a l cctEist. i manionardent
deis Cossos expedicionaris a
Xina, es votaran eredits suplementaris.—Fabra.
.

ALEMANYA

Divendres, 2 de març de
kit:líale a Egipte tindrä /a categoría
de ministre plenipotenciare
Per fi xar en definitiva la qüesti6

del condomini del Sudä, se celebraran
negociacions, no havent-se fixat enca-

ra la data que aquestes començaran.—

AMERICA LLATINA
LES CONCESSIONS PETROLI-

FERES DE MEXIC

Mèxic, i — El Govern ha pror-

rogat fins al dia e de gener de /929
el termini concedit a les Co m panyies
petrolrferes estrangeres per a sollicitar la confirmació de les concessions fetes amb anterioritat al maig
de. 1927. — Fabra.
LA DOCTRINA DE MONROE
I L'ACTITUD DELS EE. UU.
Buenos Airee, 1. — El diari "1.a
Prensa" apleudeix l'actitud del delegas de la República Argentina, a
Ginebra, "que he precie:Ir—del—en
el seu just valor la doctrina de Monroa". —

SARRE
Barrobruglt, 1.—A les mime
th patrimonl pabilo han _esta!.
acomiadela .3800 isibrpre.
DEL

La calma es completa a trata
la costea minera.
Els partits polftics del Str- re
hnn Urjan (Imanar a Alernanya que adostireirci tn 4 s carbó

d'aqueiNes rrifnes.—Fabra.

ESTATS BA LTICS
UNA ORGANITZACIO
COMUNISTA ESTCNIANA
Reval, i — S'Ira deseebeet una orga-

nització enceregeda per la Terrem
Ineernecional efe crear a Estdrea sana
gran anexa d'organitzaciens oomunistes. S'Iser efechtat mollee ectencinne.
Segnne sembla, els complicate disposen
d'importants quainitats..— Fabra.

BALCANS
RADITX EXPULSAT DEL PAR.

LAMENT IUGOSLAU
Belgred, t. — Duran; la discassió
a la Skuprxina del regim de presone
i de la reargenitzaced .le le policia,
han eorgit diveesc 3 ineiaants.
Finalment, la Cambra, en vista de
l'actitud del senyor Raditch der
la e:ter-ver:cid del ministre de Justicia, ha decidit expulsar al cap
croata i tenir: lo allunyat del Parlament durante tres sessions.
En discutir-se aquesta :anche contra Raddch, va promoure's un gros
i els diputats de la majada
i ele de 1'cm-reir:id arribar- en a pegar-se i tot. — Febra.

ELS AMICS DE RADITX NO
ACUDEIXEN A LA CAMBRA
l3srlccrad 1. — Com a se'iyal
de protesta per les mesures
adoplatles contra el diputat P.enyor Radi t x, els grups simpatitzants anal) itt poli:Sea del dit
senyor no han assistit aval a
Ist sessió que la Cimera ha
celebrat aguan matf.
El rei ha rebut el eap del
parla twari, ga g 1 t1,',I I I fiel , de
i el dit eup ha assa-

hentnt al monarca que el san
partit, de cap manera té la inUncid trahstenir-se de prendre
part en els trehalls parlamentaris.—Fabra.

PROXIM ORIENT
LA

RECONSTITUCIO

DE PALESTINA

Drusselles, 1. — El senyor
Vandervelde soltara el dia 20
del mes que sosa iap a Palestina, per tal d'estudiar les qüestions refer p nis a les colenies
agrícoles sionistes i a la co n stitució d'un aucli nacional juma
en aquel! terrilori.—Fabra.

EGIPTE
LES

RELACIONS

AM ES ANGLATERRA
El Cairo, a—Encara que os ha estat publicada cap declaració oficial sÿlne l'assumpte, a'assegura que el Clown; ha reltscat les proposicions que
resultaren de 'les converses entre

Mr. Chaiaberlain i Sarwat Bajä.
Nona criar que el senyor Sarwat comunicar à aquesta nit a la residencia
de l'Alt Comissari britànic la decisió
del Govern.—Fabra.
El Cairo, 1.—E1 periòdic "Alabean" diu que tots els membres del
Gateen egipci estan d'acord en considerar inacceptaide e presiente de tractat entre Egipte i a Gran Bretertya.
Per altea >id, negons es despeen
(lee canertarie de la majar part de la
Premsa, els desigs generals és que
contlnui exercint liers funcions de
Coreen ractaal Gatenet de creencia.—

Fabra.

gL TEXT DEL TRACTAT
El Cairo, e.—Als centres oficial' es
diu que el Tractt anglo-egipci denla a
Egipte el dret d'adherir-se a la Lliga
de les Nacions i a la Gran Bretanya
el dret de conservar Ilurs guarniciens
a Enlate per espai de deu anys. despres de la qual date la Lliga .le lee
Nacions decidir a si l'aupad& estrangera es er.cara necessària.

Pel mateix Tractat,

Comissari

Fabra.

ESTATS UNITS

LA RETROCESSIO DE PROPIETATS ALEM A NYE S EM-

BARGADES

Washington. 1. — La Cimbra de
representants i el Senat han aprovat
el projecte de lid de retrocessió de
les propietats alemanyes embargades
durant la guerra. — Fabra.

ELS BONS NEGOCIS

EL CONFLICTE IatelAIRE

AVIACIO

Fabra.
UN

PREMI DE
DOLARS
PER A LJNDBERGH

Nora York, l — A l'aviador

EL DIRIGIBLE
"LOS ANGELES"
Wasbingtan, 1.—E1 dirigible "Los
Angeles", he arribas a Guatauayarna

(Cuba).—Fabra.

ESPQRTs
DEMPSF..Y 1-10 TE INTEEES A
COMEATRE AME UZCUDUN
A CAP PleEU
Los Angelee, 1.—Interrogat per un
periodista a propòsit dé l'anunciada
proposta del premotor kcal Jack
Doyle, sobre un combat entre Uzcudun
i Dele:pes:y, aquest últIrn ha declarat
que no l'interessa de cep manera una
oferta, sigui de la quantia que
per a celebrar un cembat contra Uzmultin.
Afegí que, en tot eas, estada disposat a prendre part en un match en un
Estat de rEst.—Faera.
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DE M

ADRID

MONJARDIN CREU QUE EL

BARCELONA JUGARA LA FINAL DEL CAMPIONAT DE

FUTBOL AMB LA SOCIETAT
DE SANT SEBASTIA O AMB
L'ATLETIC DE BILBAO
Madrid, I. — Un redactor de "El
Heraldo" ha pareat amb Juan Meajardin, el fe pnc tensas devanter centre dei Reial Madrid, que Ita iet

aquestes declaracions:
—La me ya opinió és que ni rAthietic ni el Madrid faran res en el canciones. L'Athlétic va iracas:23r rotendement ; el Madrid és possible que en
el sea terreny geanyi tete els partits,
i Macé, no és el/fide:u. Per a casa nostra els nostres representants eón 22
maga:fíes jugasen pene arab mancanea de moral. El professionalistne
aguditza a juger prerenit i deiensor
de les lesiona El sou és Ilandner
1mm prefereix muere un base que no
/abre un cap de puny.
La fina: deuen disputar-se-la el
Barcelonn amb la Reria de doruestia
o potser l'Atte.:je de Bilbao en En de
la Reial, peló e: Barcelona, si; és regida de mes potencia Escarce.
De l'olimp í ada, na cal parlar. A
Espanya no ni hr unze amateurs pera
de categoree. El cierres_ "zarande :is" i si va a ella racassarem al primer dia.
Preguntat si tornarla a jugar, s'Ira
etaitet a consa grar: ed'epoeteré i potser la próxima tentparada.
UN ARTICLE DE GAZIEL
Madrid, 1. — Anal) vis titula
de: "En época de enciis,
que M'as hace falta
hombres", publica aval "Gaziel" un
arlicle en "El Sol", en ei (vial
raça unes apreciacions solito
l'exceplicisme de (nenorne, 1 dls.(
que des de Palay 1900 no hi

ni una sola figura en la política espanyola arnb veritable fo

co l'esdevenidor d'Espanya.
Des de 1900 U:as a 1923, guau
regaisme de la vella cuirassa
eanoyista era ja lamentable,
aparegueren de sobte dilas del
regim tres honres polftics d'extraordin à ria personalitat, que
per primera vegada des de N
Restaurado, encara que en forma entre ells mole diferent,

'-i cIntit vera nennt extraordinari

de renovar Espanya porqué
creien en ella: Canatojas, Matara i Candni.

El primer, el millor situat per a
realitzar ens fou estúpidarnent arrebatar. 5faura i (-arribó sofriren el greu error (el segon complicat amb el localisme del seus partidaris) d'intentar una empresa que
hauria estat reanimo una profunda
revolucid astil, rallo exclusiu de masses

reaceioneries.

Aquest non tipos de politice amb
fe (opti atub el fet eue precisainent
la restaurache realitzat i
mantingut sobre la base del mes
pur escepticisme. Ele renovedors es
trobaren Ileemes arnb el rases tràgic
problema ccintemperani en el seu
pa l s: atril) que no hi haria honres
que creguessin en la politica tradicional, i formaren el quadro per a
resistir tota innovada. Tant En
5f aura com En Can/66 ll oren, no ja
combatuts a more per aquella als
guate amenaeaven, sind abandonats
;els neue

matedxos partidaria,- fins

que anibdós es retiraren.
Un fin moral que faura vn tenir
digne d'ell, el senyor Ossorio i Gallardo, rocorregue el mateix.
Lee dues forces en pugna la
i la d'in è rcia, incapaces de tendré.; i censtruir acabareis per destruirse menuarnent
El general Primo de Rivera, és malt
distint de Canalejas, Mama i Carrerd,
perú comparat amb els hereders de Cednovas, res .alla un altre liorna de fe.
Altre rara a pis altre que tampoc vol
resignar-se al rigini de rexcepticisint.
El l busca sincerament quelcom nou,
quelcom que satiefeci les seves creences
la vosibilitat d'engrandir a EsV.11

panya.

La desee de fe del general Primo
ee Rivera, com no pa esser merme,
difereix moltíssim de la dele eses predecesors cviis Lo significatiu és que
encar diferint liii uns dell e , el . general
Primo de Rivera ha degut trobar-se
tainhé amb el mateix fenomen que va

20.000

Linelberah li ha estat concedit
el 'arena "Woortrow
vint mil dòlars, pel sea raid a
l'America C -e ntral.—Fabra.

DARRERA

DEL BANC DE DRESDE
Derlín, 1.—E1 D'ante de Dresde

anuncia un dividend d'un 10
per 100, COM a conseqüència
dels seas, considerables ingressos, que pugen, aproximadament, a uns dotze milions i :Mg
de marcas or.--Fahra.

TERRATREMOL

Helena (Montana), t. — Ahir,
dos quarts de quatre de la tarda,
se sentiren els efectes d'un terratremol que no causà danys. — Fabra.

HORA

sorprendre als seta ateenspassate en la
¡e amb Espanya.
Les restes de l'excepticisme constitucional castos-jata tampoc ara
len saber res- de grane innovacicas.
Aquesee dies precisan:mg estar
contestant el de sernpre: "Res. Res.
No In ha ni Li put haver més que
:a Constitució del 75. Cai tornar a:
(rebana".
Es natural. La cabra tira a :a
muntanya, i per a realitzar qualsevol altra cosa el el:ctader d'avui fa
avinent que es netessita un gran
numbre de collaburatinrs :roas i que
tinguin fe en quelcom nou; es a die,
el rnateix que aetvertiren, encara
que no ho aconseguiren, els fea-

cassats renovadors erallin
Stils el temps ens podrà dir si el
dictador heuret estat, a la fi de l'empresa, 1/1::: i alartunat que els lenii-

que no pas altea cosa, el
fari.\ssf.c.'psrobletna d'E.epanya es un vatic
blema d'he-mes.
Iliones! llames! Hornee! eles que
reformes el que manca semi harnes
que les emiguin de veritat, les ;urgir: capaces de transformar el país i
estiguin disposats a jugar-s'ho tot
per elle; homes
la passió
ca deis nostres avantpassats del segle XIX, a:lid:ore a la restes:nació,
pere a nula amb intelligencia i l'experiencia que eis mancara a aquells
per a Emir del famatierne i fer que
miman una superior saludó de con.

cärdia.
Aquest problema hurna, més que
és per, a mi tan essential
.tue si el tinauessim resolt—i que
Des, em eerdonj—ja crec que aquest
mateix regirte seria navors bo. MiO, !lavare es trobaria tot segat
l'dnle ranvenient, el menor.
LA QteleSTIO DE TANGER

1.—Autt.rit l at pel Gabinet
d'iniurruaz13 i
ei , . periSenes

pubinmen as telearama datat a París,
coniirmant la noticia donada per nosaltred la alguns dies, d'haver arriba(
a 1111 acord entre els sanyors Berthelot 1 Quirsonsts de Leun, a Parra eobre les peticione fermulades pel Gavera espanyol en relucid anda rEetatut de .1 enger.
Per virtut de record, Frasea ofereix a Espanya la jefatura de les
gene:en:series que ara, per rEetatet,
correspou u un belga, i a mes conce.
debe des de la data trobservacid que
segons el pacte de Madrid del 25 ha
d'esfablir-se a Melaga i estable:U ca
-- , e5Sit: a Tenger.
El ras, entre Franca i Esperma ha estat acceptat per :Inglaterra i Esperma.
El senyor Briand donarà compte al
Censen de ministres dissabte, i es
possible que el ••••••••• ' --res entre
els senvc . rs Briand i el:inertes de
Letín s'efectuin abans de la Jata del
viatge yrojectat del ministre de Negocis estrangers, senyor Briand, a (Si-

nebrat.
Er el mereja telegrama donen ampla confin:lec:6 de l'anulad de la
conferencia internacional que es tramite entre els representants de
França, Anglaterra, Itälia i Esperma per al reconeixement de l'Esretal de länger per part d'Itelia,
que ha de portar com a mesura :Inmediata la interrenció del representato italie en el funcionando de
l'Esteta; de Tätiger, encara que es
nega que aquesta conierencia ha de
celebrar-ee a Espanya; In ha can assegura que tindrà lloc a Parfs, peral
es cre n que e13 un plet que s'estä
tramitan, sobre el qual no ha re-

caigut arord.

LA REFORMA
DE LA CEINSTITUCIO
DEL 76
Madrid. 1.—E1 president de

l'Assemblea estigué ahir a Guadalajara i assislí al hanquet
popular a honor dels asSomhiciss,,y• do la provincia, senyors
Palanca, Gerda Alienza i Ro-

reforma en el text de la C,„,
'ancló del 76, especialme
part d'aquells que la uhlitzare
per u governar.
El p resident de l'Assonibi,
senyor Yanguas, reos-JIU les iarauses del senyor Palanca.
Diassy que no hi he haglit>
ne n ea eta
que contestaren SI

l'enquesta de "A 13 C", qsa an;
mes la bondat
l'antie
trina.
Moll s d'ells han est
poeisilinerIt els que imat, es2
amb la Constilisei(i dgovernare.
e l 7G (ea
per a curar els asitics
lanaria prou urnb una randulea•
ci d de 1,2,
Iteis complernecta.
rica objecttves. Iter;, sense toeq.
(-I leal ronstitue:nrat.
Reconegur que el sistema anee el.
teix de en:e eue corregir i eue nurse
Seden a la ran metehea del sesten
i na a les seves modalitats semen.
rice, es presenta el següent relean
o la causa d'aquests ag is radial n.
clusivernent en tes lieures o id in ea
atribuir una part .coraiderabie al iza
canissen constitucional 1 no a les en
secuudäries. Quant mea es ponente
les excefiencies de la Constimeie
ir.és es cradernna ractuació sien ee.
mes que la van aplicar.
La

Constitació del 76

resPcmg

ai t
l'exig è ncia de compaginar dos doette
endientes: i el de l'ab.
toritat, i leo ve fer Cava mantea me
lectiva. S'ho va donar tot a
en definir en termes absoluts els den
individuas, i sIso va don ar bt a has
totitat en establir la pessibileat
suependre !es geerant ies eeestinxia
nals, ça que ernbeeica la acaeció d.
so'uta de tota garantia
Oundi el set: comes històric en.
tant . a una han/renda i cene:véase
als doctrina/s is ¡m'ate de les dses
tendincies contraposades, pecó sig
revolució dels ternas i les exigia.
des noves en la (unció de Royeras;
la suspensió de garanties cornete
cionals, que en la Constitueió del :e
s'Isav:a previst corsa Una excepea
que no trencaria l'harmonia del
terna, vingué a convertir-se ea rs
gla de governaone, iguaiment a ala
de governs liberals que a rnaas et

governs conservadars.
O la Constitució no raspen
atorad punt tan fonamental a le
exigències d'ara, o els bornes de rk
vers governaren mitificant el see.
tit de la constitucin. i ara ;den
multe d'ells intangible i aclare
a les realitats deis nostres temes.
L'etement corporatiu, encara ex
incipient, en la cera estructuran,
orgànica està cridat a tenir una decid importantiesima en !a vida ze
canal. Es un factor nou que Mg
poc podia tenir encale adequat
una Constitució inspirada en resta
rit individualista propi de : e poca
qui fou elaborada.
Els reetres avis consumirte lee
garrea n les seres energies en la ea
na entra el principi de llibertat
divide
-il i el d'autoritat.
La vise', de tot rigen% actual ta
damunt d'arabas principie ha e
terne el de refirrnació de l'Esiat.
EL CAP DEL GOVERN PARIA
Ele LA CRISI DE LA FUSTA
I DE LA QUESTIO DE TANCEI
nfadrid, 1.—E preedleat del Cesad
ha celebrat una !larga conferenciare
el ministre d'Hisenda.
Despees Ira rebut nombrases a
diencies, entre elles una comissió (te
lerne-als interessats en !a indiada ere
eusta lambe ha rebut al senyar

gin, de la Cooperativa de Cases ter
trs de

Ilarcelern.

En scrtir del seu despee el rea
ques d'Estella, ha dit als
—Mlts visitante. La comissei
important ha esta la de la fusta,
meta parlat de la crisi que trame
aquesta indústria. Ara tethom
en crisi, i /in obstina cada eedde
Isa més diner i majare mostres

e

luxe.

En aquest ras erntetet. en la fan
la criei
certa. no ja per als ele:e

trials i propietaris als qui interessii
sen ben d'atendre per cera sesó
p515 ele elements que d'ella vitae.
El Gavera no pat ausenter-se
qüestiee cela aquesta i té que esteeee
la ande deteniment i desig derjude. X

a resoldre el problema.
Tan dviat com sorgeix er:si arene?
en quahevul?a indústria, hi ha que IC
ser en tots aquells cbrers i arteean.ee
viuen al ecu arnraro i no tenen
medi de sortir endavant. De mune
que

seguratnent anirem a l'ajuda

<plasta indústria per a res-Adre la Ene
de. de moment compromesa
Deme, a I l hcra de costees, Cede%

Consell.
Els periodistes han fe: una 3
sió a la nota publicada pe r •••2
Nación". reetifirant censes inierrea
darle eetrangeres que donen Pe,'
gura una reunió de guatee nacie2
ner a tramar del problema de 11'
ger a la ciutat de Mälaga.
—No—ha dit el president--daie
per ara, no hi ea res, en ranvi.
(mi a uns guante dies, !non ade
se sigrarä un acord entre Erg,
i -Esperma en relació amb e Pee
blema, per6 d'alai\ ara no es Po'
res. I ),± narecil tna nota oficiosa
pliament explicativa. al tnatr'x te5.1
que el floreen de Peris. perqui
de tots dos paises estjgui
fectament assabentada de :e
ció.

ADVERTIMEnt

da

El senyor Palanca. en els
brindis, alludt la reforma constitucional, i afirma la necessitat d'unis novit Constanció, mes
adequada als lenes moderns.
Es referí a tenquesta de
B C", 1 ossenyulä la tendérteia e nmolts refractarla a una

Proettom a tofo /Os nostro

comunicante que. en Ira*

rnotra'ne solte per a dlsseP
putlic2te , acrodItIn Ilur

per sarulltn•, mltheneard
beg a l l o slonntura I el de•

TticIll de Pentitat o Par*
Moular lateressata

'

L

dres,

2 de mere de t928
3. F...

1...
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AMES PER A AVUI
0)11.) BARCELONA, 348 no,
• Lampanaües butarie.s ue la
(set berve .a.teteurom-

;a ...npu.a.ao t'rovanciat cié Lar• nstat uel tcrups a Europa 1 a
Previsio (tu tempo
•
▪ a la mar i a tea rutes ae-

,

J •30 a 1 444: Emissiä de sobreTria tuerta, discos de gramma i
C10115.

Obertura de restació. Emisul composta d'obres MUS1Ca44
ci Isaulo, discos se.ectes
recitacions.
Ramuteietunia femenina. Mo
ja
per senyoreta Ponmadour. euals, per la senyoreta Georgette
(,ues de l'Institut de Cultura de
Aquests treballs seran ¡teja senyoreta halaguen
0: El Quintet Radio interpretaCitarlo:" (marxa espanyola), Maannuguel; "La Gran Via" (se▪

j), Chueca i Valverde; "El par(glossa), J. Sancho Islarraco;
Radiola" (marxa), Rosina
Ipoo: Tancament de restació.
•
Classe setmanal de solieig,
árrec de la directora de l'Acade-

Gaspar Caçador, senyora JoaquiSanhez de Rodríguez.
Campanades horáries de la
edral. Nota del Serrei Meteorolóce la Diputació Provincial de Bar-

:n.1. Estat del temps a Europa i a
nr.ya. Previsió dcl temps al NE.
E,„pa.a.ya, a la mar i a les rutes ae-

mes: Cotitzafons de va/ors i mos. Darreres noticies,
tito: El Quintet Ràdio interpre• "Rheingrusse" (marxa), L. Sie'Caneó de Primavera", l'en-

boa.
Audició de jotes pel noiet
• Sobernil.
If35: Audició d'alguns fragments
.:2ts per l'Harmònica, pel virtud*
2 21:

Kolb.
Sessió poética. Serenates.
de Manuel Machado, Josep
odia i Josep de Maturana, recitaper ¡actor Francesc Mora.

.
.

Tancament de mercats.
Segon concert quaresmal a
-:ec de l'Orfeó de Sano, sota la didel mestre-director Antoni Pé2 00:
2 03:

Moya: "Salve Regina", Pérez
a- "Magdalena" (popular), Coe5 Ribó; - "Pregària a Jesús", Mi"0 Sacrum Convitiurn" (motet),
uana ; "La resignació", Millet;

hot de la Dominica XVIII"
2::dia gregoriana); "Velum Temresponsori), Palestrina.
Tancament de l'estaci
ó.
•n•••••nnn••nn

LA PUBLMITAY
que es comermä el dia 28 de febrer,
a la Casa Missió de Vic. Estan anunciats els actes següents: A quarts de
vuit del mai, rebuda dels exercitants
de Vic i Comarca, organitzant-se tot
seguit una manifestada que després de
recórrer alguns carrers de la vila, es
dirigirà a l'Església Parroquial, A les
vuit, Solemne Cornuda General amb
plática preparatäria per un Pare Missioner del Sagrat Cor dc Maria. A les
nou, esmorçar de germanor. A les deu,
visita coHectiva al Santuari de Rocaprevera. A les onze, conferencia a les
senyores. I a dos quarts de quatre de
La tarda, grandiós miting a la plaga
pública, presidida pel lira Sr. Vicari
General de la Diócesi, President de
la Junta Diocesana d'Exercicis interparroquials, que portará la representació del hm. i Rdm. Prelat, en el

qual prendran part els oradors segiients: D. Miguel Llosses, advocat,
d'Olot ; D. Joan Guinard. farmacéutic,
de Barcelona; Rnd. P. Jaume Girón,
C. M. F., co-director de les tandes
de la Casa Missió de Vic, i gl

Rnd. P. Miguel Rosselló, SS. CC . Canceller-Secretari del Bisbat.
ORDES SAGRADES
Avui, a les set de la tarda, a la ca-

et,Pr

egrarna del senyor Marcos: "La

k los ojos azules", Padilla; "Carte" (cançó espanyola), Mediavilla;
Cavalleria rasticana" Mascagni; "La
Partida", Alvarez; "La Favorita", de

P rnrama
l'Orquestra Rádio Caalaaa: "The phantome brigade"
tre,,

.Myddelton; "Undine" (oberLortzing; "Copelia" (fantasia),

Deli bes; "Granada", Albéniz
S erenate", Gandolfol " La ge

-'al"(fntsí),Vive;"Calzo'a ", Ambrosio; "Attendez" (caneoktta
J. Estera: "Himne aux

Fauschey; "L'amour masqué"
essager ; "Adis Ababa"
as mora), P. Valls.
• Tancament 'de l'estació.

LA

VIDA RELIGIOSA

S ants d'avui.—Sant Simpliei, papa i
tel es3or; Sant Absaló, mártir,
el
l',I Enric Suson, ton íessor.
,.Quaranta Hores.—Església de Santa

emita, de les vuit del mati a les sis
de la tarda.
Cresunió reparadora.—Església dels
P' rt 3 Carmelites.
Maria.—Nostra Dona del $
nlatee!,
'eh, adela seva església.
Pil:cracia Nocturna.—Torn de Sant
kit Evangelist a .
li elles en sufragi de les inimes del
Pur 2a tori.—Torn de la Commemoració
Fidels Difunto.
L'OBRA DELS EXERCICIS

PARROQUIALS
rdIAN DIADA DlEXERCICIS
ES PIRITUALS A TORELLO
•- da•
nnenge vinent, dia 4 de triare,
t' ,11rbrara a Torelló una gran dia-

6 4'E xercicis espirituals, amb motiu
bar-se en

la dita poblada. la tanda

nacionals que poden encarnar els tipus femenins d'algunes comèdies
modernes, que requereixen intèrprets
d'un temperament dramätic molt

peda. Avans dahin, dimecres, en el
Santuari del Cor de Maria (C. Arquebisbe P. Claret), després de celebrar la Santa Missa, el Rnd. Pare
General va beneir i imposar el Crucifix
de Missions als joves Missioners Pares, Pere Benet, Jesús Serrano, Josep
Bereng-ueres, Angel Tanyä, Bartomeu
Berrade, Marian Izquierdo, Angel Bona
i Joaquím Casanoves; els quals sortiren cap a les Missions d'Am è rica, ernbarcant en el vapor "Buenos Aires",
acomiadant-los en el port, el Rnd. Pare
Garcia i nombrosos Missioners de l'Institut.

EXERCICIS ESPIRITUALS PER
A METGES I APOTECARIS
Diumenge, dia 4 de niarc, a on quart
de vuit del vespre, el Rnd. P. Joan

Serrat, S. J., començarà una tanda
d'exercicis apropiant-los a l'elevada
cultura de tals exercitants.
DEL GUINARDO
Diumenge propvinent, es constituirä en aquesta Parròquia, la Delegació
de la Lliga Parroquial de Perseverança del Clot. Amb aquest motiu i
també com a final de la tanda d'Exercicis que aquesta setmana hi dóca el
Dr. Vives, hi haurà, a les vuit, Missa
de Comunió General amb cants aproi a la tarda, a les quatre, Via
Crucis pels carrero de la barriada.

TEATRE NOLT

L'estrena de "Cock-tails"

i Granados.
Eis quatre mestres han procurat
que Ilur música, a part de la inspiració,
sigui agrauäble i taxi' a l'oula. Mii4aies que probablement trigaran a

popuiaritzar-se el cale triguin a ésser
conegudes.
Per la seva part els escenagrais
Angel Fernández, Batik i Amigó, i
Cesar Bulbena, intcrpretant a la perfecció les maquetes del dibuixant Jesep Alomar i l'arnbient que als respr.ctius quadros assenyala el llibre, han
posat especial cura en la com5inació

ELS ESPORTS
FUTBOL

BOXA

IRUN - BARCELONA
PEL CAMPIONAT D'ESPANYA
Per tots conceptes l'encorare que el
vinent diumenge han de Jugar, al camp
de Les Corts, l'Irún i el Bdrcelona,
es duna importancia extraordinäria.
Recordem que tots els encontres jugats per tots dos Clubs, tant amistosos com de Campionat, celebrats a
Irún o a Barcelona, han copstituit

EL SENYOR EDUIARD HERMOSILLA, PRESIDENT DE LA
F. C. B., HA MORT
A la una d'aquesta matinada, ha
mort el senyor Eduard HerrnosiHa, president de la Federació Catalana de Boxa.
Malalt des de lela una temporada,
i havent - se agreujat sobtadament,
hom no esperava, materia de tot, el
trist desenllaç que registrem. •
Persona d'un tracte molt agradós,
el Sr. Hermosilla baria dedicat una
gran part de les seves activitats a
endegar la boas, que havia caigut
abans que ell s'encarregués de la
presidencia de la Federada, en un
estat alarmant de descomposició.
Ha estat una llästirna per a res-

grans esdevenirnents.

tivola, elegant i desimbolta.

EL MOVIMENT MARITIM

joc, han estat sempre dos adversaria
que, pana a parn, s'han disputat el
triomf, i si a tot alzó hi afegim la

importància que tenen els das punts

que s'han de disputar, trobarem del
tot fonamentada l'expectació que existeix per presenciar aquest encontre.

Diumenge vinent tindran efectivitat
els partits corresponents a la tercera
data del torneig Copa Consolaci
ó,
Per Feoudibri de forces amb qué
liciten els equips i pel gran entusiasme que cadascú posa en la brega,
aquests partits van prenent cada vegada majar interés.
Els que corresponen jugar diumenge, dia 4, són els següents:
Júpiter-Terrassa, Gràcia -Sabadell,
Martinenc-Sans, Badalona-Sant AnEls partits tindran lloc al carnp del
que está citat en primer terme, i rota
ells començaran a dos quarts de quatre en punt de la tarda.

CAMPIONAT D'ESPANYA
Diumenge, 1 de mere, 3'30 tarda

e1

Lid d'irá]

Campi6
de Guipúscoa i d'Esranya

Vapo espanyol "Elio", amb

càrrega general, de Bremen.
Vapor angles "Castelar", amb
càrrega general de Hamburg.
Vapor e.s.panyol "Matu,n",
amb càrrega general i 14 passatgers, de Mahó.
Vapor pesquer italià "Pesse
Spada", amb peix, de Civitavecchia.
VAIXELLS DESPATXATS
Vapor espanyol "Rey Jaime I", acb càrrega general, cap
a Palma.
Vapor espanyol "Mahón",
amb càrrega general, cap a
Eivissa.
Napoor espanyol "A. Läzaro",
amb cärrega general, cap a Valencia.
Vapor espanyol "Florinda",
amb càrrega general cap a Les
Palmes..
Vapor espanyol "Teide", amb
càrrega general, cap a Les Palmes.
Vapor espanyol "Bermeo",
arnb càrrega general, cap a
Bilbao.
Vapor grec "Joanis", amb
inärrega general, cap a Palamós.
Vapor pesquer italià "Pesse
lipada", amb el seu equip, cap
a la mar.
Vapor pesquer espanyol "Rfo
Mesa", amb el seu equip, cap a
la mar.

LA PUBLICITAT
es el teu diari

port pugillstic que la mort hagi interromput la tasca de depuració em-

EL TORNEIG
COPA CONSOLACIO

dreu.

VAIXELLS ENTRATS
Vapor espanyol "Cabo San
Vicente", amb càrrega general,
de Marsella.
Vapor espanyol "Cabo Rezo",
amb cärrega general i 7 passatgers, de Santander.
Vapor espanyol "A. Lázaro",
amb càrrega general i 89 passatgers, de Valencia.
Vapor espanyol -Enriqueta",
amb càrrega general i 21 passatgers, d'Aguilas.

Catalä:

Es compren:

aquests dos Clubs, dins el terreny de

dúctil, ensems que una figura atrae-

actriu sobre l'escenari, ple de prestigi artistic, del Teatre Eldorado.

RADIO CATALANA, 46z

N'a the Hills" (xarleston), Sevis;
lamoncita" (tango), A. Casanoves;
'Ren Starsare Sining" (fox), Duro"lberian" (one-step), Mayoral.

la hiedra"
"Actriu de la llum" anomenä un
critic argentí a Antònia Plana; actriu de la llum, sense hipérbole, per
la seva radiant bellesa i per la diafanitat del ser art.
Antònia Plana, que uneix a l'eudunia del seu cos i a la bellesa de
la seva cara una exquisida
tat artística, és de les poques actrius
ció en "Como

presenta aquesta nit la formosíssima

"Cocktails", amb musica deis mestres Marunez Vallo, Lemón, Quirós

hz2h, D. Vila; "H)gh-Hygh-Hygh-

ELDORADO. — Anemia Plana,
l'actriu de la Ihtm, i la seva cree-

HOSTE IL.LUSTRE

S'atansa l'estrena al teatre Nota de
la remota en tres actes de Josep Mana de S agarra i Je.naqu/m Montero,

Programa de l'Orquestrina Oriental
Fez: "El mantón" (pas doble), San Morera; "La Folie du Bal" (bloc

Es d'esperar que "Bis-Bis" assolirá el mateix cordial acolliment que
els anteriors espectacles del teatre
Cómic.

Procedent de Madrid, ha arribat a
Barcelona cl Rnd. P. Nicolau Garcia,
Superior General dels Missioners Fills
de l'I. Cor de Maria, arnb el seu
Secretad Rnd. P. Feliu A. Ce-

económica

▪
Butlleti meteorolózic de Ca•
Pronöstic del temps. Cotitza-5 de la Borsa de Barcelona. Sants
d:a. Crónica d'art, esports i mok.
;.:te de concert: L'Oriental Jazzftchestrine, de Mataró; Marian Mark (tenor), Orquestra Radio Cata-

cia.

Els innegables dots artístics d'Antònia Plana es revelen plenament en
la creació que realitza com a protagonista de la comedia americana
"Como la hiedra", amb la qual es

NOTES OFICIOSES
eätnode i

es del popular mestre

El vestuari és del celebre modista
parisenc Maya Weldy, de Manuela
Capistrós i de Madame Jeanette.
El decorat Es dels reputats escenógrafa Joan Morales i Rafel Gar-

pella pública del Palau Bisbal, el senyor Bisbe conferirá la Primera Clerical Tonsura, i dernä, dissabte, a les
set del matí, Ordres Menors.

ELS TEATRES
RECTIFICADO PHILIPS
ortega d'acurnuladors

i la música
Clarä.

presa per aquest benemerit i desinteressat protector.
La nora de la mort del senyor
Hermosilla, causarà sens dubte molt

sentiment en els cercles pugilistics,

car la seva rectitud no perjudicava
Pas el seu carácter afable i comprensiu.

A la Cosnandäncia de Marina a
Barcelona, on l'esmentat prestava els
sena serveis de sots-oficial de l'Ax:nada, la nova del seu traspäs ha

un sentiment general.
(E. P. D.)

produit

Després • del combat
Uzcudun-Godfrey
JA III TORNEN' A ESSER:

UZCUDUN DIU QUE LI HAN
ROBAT EL COMBAT
En Just Oyarzäbal, de San Sebastian ha rebut després del match
Uzcudun-Godfrey, el següent telegrama, que signen el boxador basc
i el seu manager:
"Los Angeles, 29. — Urcudun ha
vençut clarament a Godfrey. Arbitre ha robat honor, promovent escàndol en el públic. Tota la Prez:risa, per unanimitat, reconeix Paulino vencedor. — Arthus,- Paulino."

Contra

Tanmateix forem massa optimis-

fulbol Club Burcuroul
Campió de Catalunya
Camp de Les Corts
Entradat

2'10

pies.

LES FINALS DEL
GRUP DE PROMOCI0
Per a diumenge, a dos quarts de
quatre de la tarda, s'anuncien els següents partits:
Alumnes Obrera de Vilanova-Gianollers E. C. (camp de la U. E. de
Sans.

Joventut Terrassenca-Atlétle Club
del Turó (camp de la U. E. de Sant
Andreu).

A VILAFRANCA DEL PENEDES
El primer equip complet del
R. C D. Espanyol es trasIladarà a Ni-

lafranca per a jugar el partit en II.,
menatge del jugador Jover, contca

F.

C. Vilafranca, possiblement refor-

qatRegna gran entusiasme a tota ia
comarca per a veure actuar l'oaze
blanc-blau complet, figurant a la port d'aquest l'internacional Zatara.
e
Després de les dues excellents exhibicions del F. C. Vilairanca cont-a
el Gimnästic de Tarragona, hi ha tn
marcat interés per presenciar aquest
encontr e .
JC preus que regiran en aqu s -it gart:' són surnament econòmics, 1, m e

Irguin assistir al merescut homenatge.
tots els aficionats de la conos-ca

tes en considerar que Uzcudun canviaria de conducta i que acceptaria
esportivament la seva desfeta. Està
vist que el base sois está d'acord
amb els jutges quan diuen que guanya.

PAULINO ACABA EL COMBAT FET UN SANT LLATZER
El corresponsal de l'United Presa,
en les seves informacions esmenta
el següent, respecte de l'estat deis
dos boxadors:
"...El base sangrava per la boca,
nas i un ull, però segons sembla, no
patebt cap lesió d'importància__ Godfrey no acusa cap ferida pels copa
de Paulino-. En acabar el match.
Uzcudun estava molt castigat als
flanes..."

UZCUDUN VA GUANYAR
SOLS TRES ROUNDS
El mateix corresponsal reconeix
que Godfrey va guanyar quan diu
que Uzcudun sols va guanyar tres
rounds i Godfrey quatre. Quant a

la resta, l'esmentat creu que foren
igualats.
DIU QUE ES PROPOSARA UN
COMBAT UZCUDUN-DEMPSEY
Los Angeles, z. — Jack Doyle,
secretar; de l'empresa local de boxa,
anuncia que pensa preparar un cornbat entre Paulino Uzcudun i Dempsey, a celebrar a Los Angeles.
Ha dit que malgrat d'haver re-

sultat batut, la boxa del base ha en-

californiana, als quals,
segurament, un combat entre Uzcudun i l'ex-campió del món, hauria de desvetllar gran interés.
Com sigui que alguns li han fet
veure les negatives de Dempsey a
tusiasmat els

tornar a presentarese al "ring", ba
declarat Doyle que pensa oferir-li
una bolisa que segurament el farà
pensar i compendre la conveniencia
d'acceptar l'encontre. — Faba.
MATACIO

LA SECCIO FEMENINA DEL
C. N. BARCELONA

Portat el C .N. Barcelona del
seu gran desig d'endegar definitivanient en des.enrotllament

de la seva secció femenina, noble aspiració en la qual te fundades esperances, a l'objecte de
fer-ho viable el mes ràpidament
possible ha establert noves regles per a l'admissió de sheies
nedadores.
Amb la dita reglamentació
s'obre la porta del Club a totes
les senyoretes entusiastes de la
:lateen!, que sial ho desitgin
sense l'obligació precisa d'havec
d'ésser familia d'un associat,
si be lee, compreses en aquest
cas tenen dret de preferencia.
Com sigui que la veritable
finalitat de la secció femenina
del C. N. Barcelona és essencialment esportiva, s'llan establert duea categories d'admis-

sid. Una per a senyoretes menors de 17 anys, susceptibles
per llur jovenesa a l'adaptació
rápida d'aquest eaport, i una
nitre per a senyoreles majors
de 17 anys, que ja el coneixin
väcticament i que sota melódie entrenament puguin millorar llurs temps..
D'aquesta manera es podrà
donar cabuda a totes aquelles
senyoretes entusiastes de la
natació, que, aentint-la, poden
arribar a proporcionar dies de
gibria a la secci6 femenina, ja
sigui immediatament perquè
saben nadar o be el dia de demä, previa • la deguda preparacid i aprenentatge.
A la secretaria del O. N. Barcelona es facilitaran tota mena
de detalls a les senyoretes. que
els interessi presentar Hur sollicitud d'ingrés.
Les que actualment integren
lea seves files queden cons"
cadee per a participar en els
entrenaments ofietals obligatoele de 50 1 tO0 metres /Hure,
que, respectivament, se celebraran a la piscina del Club els
vinenta diumenges dies 4 i 11
del corrent, a les onza del mati,
ATLETISME

CATALUNYA
DE CROSS-COUNTRY
Ja catan ultimats els detalls de

CAMPIONAT DE

preparada de l'important campionat
que s'ha de disputar diumenge vinent a Girona, i que tant per eacurada preparació com pel nombre i
qualitat dels corredora inscrita, promet esser una de les mes brillants
curses que s'han celebrat de molt
temps ençà.
En el recorregut fixat per al cross
s'han interca:at diversos obstacies
i alean tros de pista per sobre dels
parterres de la Devesa de Girona
amb robjecte que el circuit sigui ei
mis semb:ant possible al fixat a
Santander per al campionat d'Espanya.

Tal com ja vam anunciar, As obligatòria la participació en aquest
campionat per a poder ésser seleccionzt per a formar part de l'equip
català, en el cas de concórrer al
campionat peninsu'ar.
Sola es permeträ la participació
en el cross de dmmenge als corredora juniors i seniors que tinguin
la l'icé:ida d'atleta lliurada per la
Federare!) Cata'ana d'Atletisme corresponent a aquesta temporada.

Ultra el gran nombre de premia
cedits per les entitats esportives de
Girona, de Barcelona han estat

molta els que ja iban ofert, pel qual
mouu horn cree que a tots els atletes parucipants en el cross de
diumenge els correspondrä un premi.
S'HA CONSTITUIT L'ASSOCIAdio CATALANA DE TECNICS

D'ATLETISME

Per tal de poder actuar legalment,
abci com per agrupar tots e:3 me
siguin tècnics d'atlet ame, ola comíMuit l'Associació Catalana de Teenics d'Atletistne, que tindra per oli•jecte:
Procurar el desenrotllament

l'atletisme per les vies tècniques.
Vetllar per la supremacia técnica.
Organitzar conIerencies i cursets

par a

estendre ets acine'xcments

tacnics de l'atletisme.
Estudiar i procurar resoldre les
consuites que se li facin sobre (Lúestions atlètiques.
Després d'acurat estudi, van quedar aprovats els estatuts, que han
estat lliurats al Govern civil per a
la seva legalització.
Assistiren a :a sessió els senyors
Sant'llana, Meléndez, Serramaiera.
Massana, Ponç, Bru, Maurici, Dalmau, Carreres, Maluquer, Marco,
Riera i Losantos.

LLUITA GRECO - ROMANA
AL CLUB ESPORTIU
CATALUNYA
Dimecres passat va tenir lloc al
Club Esportiu Catalunya, la darrera
jornada dels tercers campionats sodais de Huila greco-romana d'aquesta entitat.
En les eliminatóries guanyaren:

Garcia, Bruguer, Roman i Ramos,
disputant-se tot seguit les finals:
Pes mosca (51 quilos). — Cueves
i Garcia; guanyà Cueves als 13 minuts 45 segons.
Pes gall (54 quilos). — Bruguer
i Diez; guanyä Bruguer als t m inut i 3 0 segons.
Pes lleuger (62 quilos). — VidieIla contra Roman; guanyà Vidiella,
als o minut i 13 segons.
Pes lleuger- mitjà (67 1/2 quilos).
—Saludes i Ramos; guanyä Ramos,
després de 22 minuts i 45 segons de
huila eruocionant i científica, en la
que ambdós lluitadors es posaren,

com vulgarment es diu, el
la butxaca.

La manera de menjar de tot sense
perill per als ea-

macs mgs delicats
Es probable que v6s haureu
recorregut a cent reineis, sense
resultat eficaç, per a guarir-vos
dele, vostres dolors d'estómac,
que us turrnenteu fa anys,
fent-vos perdre l'humor i ädeue
l'alegria de viure. Vds eeteu
desesperat, vós no sabeu j. que
fer. Dones cal que sapigueu
que existeix avui un remei salvador, que os guarirä en pon
temps els sofriments causats
per la vostra mulaltia de l'estórnac. Vds digerireu be n1 cap
de poc temps i recobrareu •il
vostre bon humor i viureu ea-4
tisfet. No vacaleu ni un moment
a as...sajar els famosos "Pólvora
del Dr. de Cock" per a l'est6mac. Una sola capsa us convencerà d'aquesta afirmaci
ó,
Els "Pólvora de Cock" es troben
a les principals farmàcies

centres d'especifice.

Aquest número ha passat
per la censura governativa

i harmonia del color. Els ac.e lites
tallers dz la casa Utrillo i AnLeu

també Izan iutervingut amb Nut en.
:tut acceour al en la decoracii d alguns qrac,os.
Les litms de l'escenari han estat
notablerrent augmentades amb noves
bateries i focos; de manera que les escenes i desfilades que requereixin l luminositat, resulten crtIluernadores.
I els modistes de París, Fosen Pi i Penalva, de Barcelona i els
tallers rnuntats al dit teatre Non, han
con fecdonat chi; cents vestits que han
de cridar segurament l'atenció per
llur gran íantasia i per llur riquesa.

C OMIC
Dissabte se celebrará al teatre Cómic l'estrena de la segona part de
"Eureka", que porta per tito' "Bis-

Bis".
Consta "Bis-Bis" de vint quadros,
entre els quals figuren;
"En recerca de Catalina".
"Coiffeur pour dames".
"Una festa diez Catalina".

"El bes". "Roses i papallones".
"El cuplet de carrer".
"1:álbum del musich-hall"..
"L'etoile".
"E! :aló d'anuncis".
"La papallona".

•

"La murga gaditana".
"El can-can".
"La rumba".

"Allò negre".

"El vodevil".
"Un cabaret modern".
"L'acabament d'una revista".
En la nova revista del Ciunic, es
presentaron Consol Hidalgo„ Pep
Moncayo i les 24 Rodney Hudson
Girls, a 1115 d'Anselm Fernández,

'l'amarilla et Freclov. les Sieters G...
i tota la companyia, amb les tto
artistes espanyoles i estrangeres.
El Ilibre 1.3 de Màrius Aguilar,

Francesc Madrid, Lluís Fabrelles,
Brauli Saltona, i.Manuel Sugranyes
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Callaren malta estorja. La nit era fosca i humida. No es velen
els cavalls, només se sentia el seu trepig en el fang invisible.
eQue passava en aquella ànima infantil, impressionable, que
copsava i assimilava tan vivament les impressions més diverses de
la vida? Com s'hi encabiria en ella tot allb7 Fos el que fos, ella se
sentia feliç.
—Prop de nasa es posà a cantar el tema de "Qnan ahir la neu",
que baria buscat durant tot el comí i del qual no s'havia pogut
recordar fins aleshores.
—Ja el tens1 — preguntä Nicolau.
—En qué penses ara, Nicolau?
Els agradeva fer-se preguntes.
—Jo/ — féu Nicolau rumiant; vet-ho aquí': de primer pensava
que Rugai, el. gos roig, és com l'oncle, i que si fes un home el tindria
a cesa seva, si no per guardar, almenys pel, seu bon cor, però el
tindria. Que n'As de bo, l'ancle! Oi t I tu?
—Jot Espera't, espera't... Sí, de primer he pensat que anem i
peni.m anar cap a casa, però que en realitat només Déu sap on
enero amb aquesta foscor, i que tot d'una arribarem i no veurem
Otradnoie, sitió un raig de llum fantästic. Després he pensat... No,
no res...
—Ja ho sé, segurament deus haver pensat en ell — digué Nicolan somrient; segens reennegué Natatxa pel sou de la veu.
—No — replicà ella, encara que, efectivament, pensés en el
príneep Andreu, i es preguntava si agradarle a l'oncle. Tot el camí
que em die: Que bé deu bailar .Anícia... Nicolau sentí el seu riure
sonor, feliç, sense motín.
—Saps? --féu ella de sobte, —sento que mai no seré tan felie,
tan tranquilla com ara,
—Quina ximplerial— replicà Nicolau, i pensä: —Que encisadora As aquesta Natatxa! No trobaré mai una amiga aixf. Per que es
casa/ Sempre anirfem plegats!"
—Quin encís té, aquest Nicolau I — pensara Natatxa. Ah 1 encara hi ha llum a la sala"— digné assenyalant les finestres de la casa,
que brillaven en la foseor humida, vellutada, de la /lit.

públic a

Igual que les galetes, les confitures i els licors de l'oncle
havien semblat els millors del món, la tonada tambi ii semblava
una pura delicia musical en aquel] moment.
—Una altra vegada, una altra vegada, si us plau! — féu
Natatxa, aixf que l'instrument callä.
Mitka afinà i bravament atacà altra regada "Barinia" amb
variacions i passades noves.
L'oncle, assegut, escoltava amb el cap decantat i anib el seu
somriure fonedís. El tema de Ber i nia es repetí un centenar de
vegades. La balalaika fou afinada moltes vegades, i novament llançà
el mateix so tremolós, i els oients no se'n cansaren i roben sentir
más i ins aquella música. Anida Feodorovna entrà i apuntalä la seva
ebrpora a la porta.
—Us dignen eseoltar — preguntä a Natatiea amb un somrinre
més amable que el de l'onele. Toca molt 1)4.
—No, en agucen tras no hi fa el que caldria — digné tot d'una
l'oncle, amb un gest euergie. Aquí hi cal un "trino". Be! un "trino".
—Sabeu tocar/ —preguntà Nicolan. L'oncle somrigué sense
dir res.
—Veiam, Anície, mira si estan bé les cordes de la guitarra;
fa temps que no l'he agafada. Bol
Anfeia Feodorovna sortí eorrent amb el sen aire lleuger a fer
la comissió que el seu amo li manara i tornà amb la guitarra.
L'onele, sense mirar a ningú, bufà la pols; amb els dita ossosos
tustä la caixa de la guitarra, l'afinA i s'installA còmodament en
Ja cadira de braços. Amb im gest una mica teatral, separä el colee
esquerre, prengué la guitarra, i fent l'ullet a Anicia, no entond
Berinia, Binó un acorcl sonor, net, i lentament, amb calma, però amb
vigor, comeneä amb un compàs molt lent la caneó enneguda: "En
el carrer empedrat".
Al compàs, amb aquella alegría sana (aquella mateixa alegría
que respirava tota la persona d'Anida Feodorovna), el tenia de
la caneó vihrava en l'ànima de Nicolau i Natataa. Anícia Feodorovtia s'enrojolä, i amagant-se amb el morador del con, sortf de la
cambra rient. L'ende continuä la cae amb to energic, canviant
d'expressid i prenent un aire inspirat en aquell passatge en qué
Anida sortí. Alguna cosa li roca impereeptiblement en un ree6
de la cara, sota el bigoti gris, sobretot quan la caneó avaneava i
aceentuava el compita en els passatges d'emoci6.
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'ELS ESPECTACLES
Companyla
obrnIco - dramättea
d'ENRIC BORRAS

presenta a CORSO!. NIDAL», MINWL/111

Avui, divendres, tarda, a un
quart de sis, la comedia
en un pròleg 1 tres actes,
dr Jaoinl Benaaonte,

BIS-RIS

PALAU MÍMICA CATALANA
Manean vinent, dla 4, a la tarda,
PRIMER CONCERT

pel gran violinista

MANEN
ene un Intereassnt programa.
El evito° coneert undre Itoe dimeeres
VIneat, 7 , rdt, collaborent-ta al melare

1 les 24 »OREE

Nit, a un quart d'onze, la
creada d'Enric BOITäti,

Drecter del Conservatort de Man,id.
r.nonatnects per a tote OC)
concerts, a la 1 ni,1 Musical Espanyola,
Portad de l'Angel, 23.

DEMANEU

Demà, dissabte, a la tarda,
LA MUERTE CIVIL
A la nit,

el programa detallat del

EL ALCALDE DE =LAMIA

GRAN FESTIVAL

crianusa: rey la FEDERAL:O CATALANA
rESTUDIANTS CATnLICS. Proerama
beplendid. DIttmenge vinent, 11 del mati

TEATRE BARCELONA
Locantats: Portal Ce l'Anfel. 23, ae
3 a 7, 1 al TEATRE BARCELONA.

lelltune, 1 de mate, 13 ott
ILICTRAORDINAR'Ul AMI») POETICA

BERTA S1NGERMAN

PrJg iama excepcional. Entre filtres
compostelana, "El T'arlo del Ardes" de
D'Artnunem; "Relato de trae carta...Malea", Juli Dantas, 1 la -Danza del viento", de Lipez Vieira.
Despatx de loca/Bate a la Unid SineCal LepallyOle, Portal de l'Angel, 21, Ce

set.

•Milinaememm

Gran Teatre del LiCtill
Dlumenge. tarda. a dos quarts
de sis, segcn i darrer cancera
sota la direcció de l'eminent
mcstre Ernii Cooper. `Segona
Simfonia", de Beethaven; "La
tempeetat", "Fantasia simfbniça", de l'ehaikevesky; "Adagletto", de afa!her; "Rapebdla
Oriental", de Glaseunov; Marxa fanebre de "El cap-vespre
dels dais"; Mort eie '"Fristany
i Iselda" i Obertura de -Tannhauser, Wagner.—Es de:aja:ata
a Comptaduria.

eateeerat.

Dia 7 de maro, D8ThENA
01 gran espectaele
COCKTA1LS
4.IYOrue):
Queda

bb fne l'abonamont

Subcentralm
Sucursals:

Teatre Catabl Romea
~panal& Ella-liamt. PrImara tsatrIst
Marta Viva. Primero ~me Esel! »SR
Azul, larda, I lee sana.
Toles hm bullen', do primero dame,

TEATRE GOYA
SCARAMOUCHE
1.*Zslt mes ressonant dis la Clnematograna luda Remota Novarro I Allee Tore)',
ea projecare amable 1 alumenge, tercia 1 nit, al

TEATRE NOVETATS
Tenme' oficial del [mitre
GRAND GUICINOL DE PARIR
EL TEATRE DE L'ESGLAI I DE LA
RIALLA. 1 /Mig ues funcione, S. Dilluns.
5, AU RAT MORT (cablnet núm. S),
s4nsacional drama en un acte. PEONE
DE JEUNESSE, divertida comedla do
P. Veber.

LA PRISON DU VICE

EL »VALLAR INMORAL
Densa, tarda, a les etnia
EL CAVALLER IMMORAL

MI, a lea IO:
ASSOCIACIO DE MERCERO
Quarta enlacia de VASSOCIACIO OBRERA DE TEATRE
POC NOU
t la Oliere danzar:ni AUREA
DlunteDge, tarda, • lea 3'30.
per Unte& regala . EL GAT AME MOTES
A les ala I a les deu. mi:

r3riAtilab/13 aran111 en 2 tetes, d'Adrlel,
PETITE SONNE SERIEUSE, 1 ame,
molt cerote. — Dentera NU1T DI&
POUVANTE, Sell1; LA OERNIERE TORTURE, I CEU1L PAR CEU1L. — Dimecreo 7 Ultima LA DEVO1R DE TUER,

.
ITAGE, LA MALLE SANGLANTE,
L'NER

pele platea/os ari.stes del
Grand Galeno' de Rente. Demaneu programes dauptest intereamnlissim capee.
tache. Es despatxa a comptalerts.
NOUNOUCHE,

AlOOMMINVIIIO

TEATRE APOLO

merot (.4.iim

A._

LA' DAMA ENAMORADA

a les
MA71 DE FESTA
1 el !ornado/d.- t'en", en /,ee scee,
NI . ,

LA DAMA ENAMORADA
aesratzs 5 Gomina/pina.

.N7n

OLY MPIA
DEMA, DISSABTE

Mt, a les deu
Inatiguracló de la temporada
DE caro KQuEs7RE. DEBUT DE LES
»CUENTE GRANE ATRACCIONS
ELA DIVOS ELEFANTE COMICS, do PO'WELLE.
TUE WORKING, arnb ennis analnletrats.
1_011 RENDEZ, ele :nillors saliaclore.
REIMISCH, meravellosne jcekers slanesee.
KALWO, en que nc ce compren.
anea RODELLA ET RUIZ, els brutzeta
dc It lanielete.
Rosa, morar, NAIMISON ET S»
GIRLS

Comtletaran el programe, V!CENT NINO ET MISS, IRENE, clowns. palleanon
parodintes aran ele semi Interim:en roUnce; eqUiltbristes, maltharisies, Jcngleurs, etc., forma= 'un conJunt de quena' superior e tOts els vistos fine arß
a Barcelona.
Preus: 131JTAQUES DE II CLASSE, 3
P7E8. Butagues el' atase, 5 pessetes.
ements tlx(111. 11.0 pies. ENTRADA. n'ea
FuNCIONS CADA DIA, atr. DIJOUS,
DIESADTES 1 FESTIVO.. TARDA I NIT.
E8 t'espelta a . Comptedurla per a tots
els eres anunciats.

cabana de 'oncle lom

Super/ola •xteaordInarla nUnlve••al" d'isit dednitlu
A.bans del film LA CAZARA DE
L'ONCLM TORI, es orejee/are la
pernean' cOatIca TAXII, TAM:
Proas: Preferencia ICutulnei yeti
1 amtlteatre), 2 ptes. General (butaca primer VII), OMS peneetes.
Dlumenge, maltnal a les onz..
Tarda a les 930 1 a les 6 (espeNit, a les 030:
LA CABANA DE L'ONCLE TOM
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CAPITOL
CINEMA
PREFILIUT PER LES FAMILIES
EION DUCE

avara divendres, Moda a:electa, ert, de la prndeccia Nen-PlusUltra Metro-Golelvaal, LA l'ERRA DE TOTS, última versió einematogratlea del malaguanyat /Masco ItZaiez, I n:Itera:sea _
tes Greta Garbo i Antoni Moreno; E5TIM4'L3 I DEIXV!....3,
comedia Paremeuat, per Eveln Brent Laarence Gras';
CRIPPUL'ENTRE MATES, eernica; Magazine Metro, revista.
NOTA: Avui es cleseatxen tutaques n u meradeseper a la Seasia
Especinl de ti a 8 de diurnenge. —Dillune ainent, estrena de
TRIPOLI, /trillarla pagina de la histbria de la ¡ove America.
Pol' Esther Ralston i Cha.ries Ferrell, filigrana d'ad Paramount.
TELEFON A 38
Wi4444444444444.44+114444.
444•Iteg
•444444-0,

èxit, interpretada per Moute
Bine; Promesa Inassollble, cbmica, on 2 parts. Diumenge a la
nit, estrena de la' grandiosa
cinta L'estudlant novell, per
Harold Lloyd.

CINEMA ::
:-: CINEMA COLOM :-:

:: SPLENDID

C. de Cent, 2 1 7 A. Toatro, 58

Avui, divendres, grandiós pro/grama: Revistes Paramount,
Corn somnIen en aciafres.
Contra les oquIvocaoions de
l'amor j la grandiosa Superproduccie Paramount

!
4-J44144+4.M.440.0.604.3+4«

SALO MIRLA
Atul, tia/nutre! relt morol l ae Ce

La captiva de Xang-Hai
crearl5 de Carrete Buni 1 la« ?rever. RO S'ADMETEN SENVOREE, Tm' lten.
ay Porte. — EL PRESENT DE L'ONCLE, cõlnlca, 11=1.9(1-PrATO GAUNIONT
Da ven a Coa (marta de den, el Paliad Palace, 130LYERS CVISTIU, pe' Mudo B..IBMISY.
Delinees:e, s , ea, estrena de 21 Comedia L'E'l UNA NOIA PROTEOSDA
per Ossl 03svaltla 1 WIlly Fritecli

eledeated+84+114.14a0~441444h1/444441HK.114444414-44-4

lize tez%
DEMI4DES DE ThElikii
ynxiv e'eferell enceltent lene%
1A trances 1 inecanogrel,a.
critire a LA PDBLIC/TAT ntnnere 4324.
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meravell6s, mear:ellas, oneae. Una altra vagada, tornenhit— exclama Natatxa alai que llegué acahat.
(1. 91 seu lloc i abraça
i el besä. Nic.olan, Nicolau!—
deia tot mirara el seu germh arab posat interrogader.
Nicolau també estava encisat de la manera de lo car de l'atwire
que repetí :a caaça. La cara d'Anida Feodnrovna aparegua altra
vegada a la porta; darrera d'ella anaragueren abres caree.
quan va a buscar l'aigua fresca a la font. ell Ii crida:
espera'n, noia!" toca y a l'oncle; va fer-hi una variada, trearia
un acord i semejé, les erpatlies.
—I bé, cacle estimar!--exelamä Natatxa amb una V0.1 tan
suplicant cera si es tractea de salvar la vida. L'onele a'algh. Semblava que en ell hi harrnessan dos hornos: un de serias i un altre
d'a:egre.; l'hon2e alegre va fer una sortida abans la densa.
—I bé, neboda —exclama ronde tot fent -li un gest d'invitada'
amb la rnh i interrompent record.
Natatxa es treié el fatal, es posh devant de l'ende, i amb les
aneas a les amarar .0 ,i un meximent d'espatlles i s'atura.
¿On, quan, coma a'havia format en ella aquell esperit rus que
respirava aquella jo y o comtessa educada per una emigraia fra ucatea t 4on havia après tots aquella tirats que semblava que hnuran
cl 'havar estat eaborrats de molt terape enea? Pera el sea esperit,
lea eeves manen*, eren aquelles mateixea rnaneres russesi inimitables
que l'onele esperava d'ella Així que s'aturà, somrient trina:fea
mena arab altivesa i alegría, el primer sentiment que s'apedera
de Nicolau i de tots eis presents, l per que no pognós sortir-se'n,
i laalreiraan ineontinent, aleteara va fer absolutainent tot
e i que feia Ankia Feodorovne, que de teguida ii donis el fixa que
ii calia per a la densa i atora de tant de riure en mirar aquella
jove comteesa, fina, gracioaa, tan dietant d'ella, vestida de seda i
vellnt, que sabia eamprendre tan be tot el que bi ha y al, en ella,
eiralcia, en el ten pare, en la seva tia, en la seva mere i en cada ras.
--114! petita conateasa, bol— digué ronde amb dalla alegre
quan acalati la (blusa. Quina neboda! Veja, ara nomas et falta
btraeca un loen mara, bol
—ara el té, lawcat —fau eunarient Nicolau ,
odmirat mitaitrela amb voaat interre,
pdor.

Gran rebaixa de preus.
Fins a les 3 de la tarda valdrà

Començarà el eervei a les set
del matí — La baixada serie
valida fins e! derr e r tren, a
les den de la nit.
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A AFAITAR
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iretIr TARDA, I NIT
GretaCarbo i AntoniMoreno
-- en —
LA TERRA DE TOTS

ha estat elaborada pensant no
NEGOCI PRCSPER
bi aportaría diners 1 coopesols en que ha de stravitzar
el pa per a ter-to tallabie y. recia persona!, honre jras
amb coneixement de ccRase gran esforc, s'Aló pen- !mere.
Dieigir-se per
' sant també en que euri l'epa e a , nidate V C a • eaa.
de.rmls de Iota irritacló.
d'Estudia O, anuneie.
gran!, rolors. etc.

ESTIMA'LS 1 DEIXA'1.5
Carnloa i Revista

De a a 7 de la tarda 1
de 10 a II de la nit, es deepatxen localitats numeaadaa
per a la aessia Esaecial de
diamenge.
Dillime vinena ii. oia ci n e
matcgrafica TRIPOLI, per
Fit-her Ralston, Charles
a aria II i Wallac e E rery.
Nota:

a.

La Pasta'NI
iS, dones un fac-tor preciós
per a l'operació d'abitar-se i
ttl mates-c temps an producte
d'higiene per a la pell.

.erNalemICII

Usant 1a

raSIdit

Colmado
Gran g an ga. Es traspassat ler
lamina. Cai ga .1Iar1, 20 1 pes...eres, a
Itaca. Llegue:, se ptee. Carrr
1,121 Costa, Cl, segon primnra.

Pasta NIX

e'eviten teefs ds peril la de :are
tagi, no sols per la neturalese
de la Pasta er, sf, sin:: tan:St
per que s'eliminen sätsons,
brotxts, vasos i tota mena
(rebledes porta-microbis.
.1vut, tarda 1 MI Grandioso; programes, L'estudient novell, per ras
deis conde:, Cernid Lloyd. enaralig•
dele hornee, Gpro:hy ilevIrr;
E! mes vamm, per 0. Thrdron:
LA dolça confitera, c, anira. Metidar, Fax, nern. AB; Carnaval de Bartetona any 1028 (O'fic•'..alltaV.
Dmmenge, mai:nal tuna I nit.
Programes extraordinarts. "II.
enrene; inivortente, El cadet més
valent, per Mellar Barthelmese, I
En alee da la tempeata, per Virginia Int..wn, \Viniera Rusb-el 1 el
ces Tro"
944.0.0+90.04194441.1,3448DO‘1•14
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ea a atta aje reae.

cAme-5.ti›
C-e: BAki

Pasta NIX

1 L IJAS

simplificarà l'operaciC; d'afaitar-se, hi empleare tres o
quatre manuts, no s e n a r
pres cap irri t ada ni molestia
i, si lz tenia abaris
d'afaitar-se, iidesaparcixerä,
perque, cal no oblidar-lio,
,LA .PASTA NIX. ES ,
( ABA NS DE TOT, UN PRODUC-,
TE PER A L EPIDERM/S.;

Preus

KetkLa
LAVA8OS
tfif ITEA'S' '

DUTS
ARETt3

e.3

NRIC CARDCKA
Vengare.

ne i

CaspreASSells°39.4
EARCELO

DSOGUESIE . PERFUME
Res ETC , Al PnEU DE 250 PESSETES 01.113
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recama carr,.ro Palmee 1 Real,
ele total 19,0e0 panas, venera barst.
Bahr.es, O. pral.
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Festivitat da Sant Mal
FERROCARRIL FUNICULAR
DEL TIBIDABO

-e
r-7-rdErTsr\--543
-

II

CAIXES 2„'3!,..'par
e2ittee.

DIVERSOS

PATHE PALACE

REINA VICTORIA:
•

prés, grandiosa cinta da molt

confitera.

ACIAR
l-n1 divenn-es. 1.1fn BA 15 LECT,l. Grarrlle•s i . , tiraordic.arl programa NOTI( FOX VOL. 3 NUM. SE; PAPERS QUE VOLEE, cZ., rulea: Novat
YORK, la me-.repoll dei nv.M. el ^ ola, re Eliminas del , 11tc,c1 I del pher.
El fans raqueta producen.. entl, Cebe: per una Interessult blati.'rla (lamer,
cree,16 dr-1 gran artista Vds wuron, 115 supero:media Universal EL MARC
D'INCOGNIT, 11113 da les c.r.vert.d a cr e aelone del * Err,u1 /l'Unte nerina Denne
aee, ea as a vd1t . en • despatXaran hl/tapir' rufn . rarles per a la eeeelf"
especial de littmen7e,
i raliar/. ee • r e na de leer aran. 1 raduccior, . EL 251.611 IANQUI, p er ElloPor Fan., 1 VilN3 INCOMPATIBLES, pel ,:elebre artista Cnerter Ccnk:111. N.

A7M, direndrea. Oran eedeverifinent! L'esquadra enfermad*, film
de gran espccracie, per Bernhard
Goetzke: U,, foll galant, per Billy
SUrnvan, Marlta msfosoe, per .1gnes Aire!. La boda d'En Nillhomee,
cr,mica; El tren dele ofIcinletee.
Gluntenke, Lit, er.teenee: Paiames
(Fox), per Olive .3nrden: Via Mute, per Reed Hetves.

Noticiar Fox, L'aosalt de l'ex-

per Alice Jayce i Neil lIamiltan.

pledIlooaem do tomillos Matimoldos
IOrItlestres: JOVER i Tole/el-a

Miela :-: En:oidor
-

Sempre colossals programes.
divendres, .La por d'estimar, extra-cinta, per Florence
Vidor; La rädlomanla, divertida
comedia, per Harrison Ford;

cara, Enemiga deis hornee,

VenJanga de Centelleo, La dolça

Monumental :-: Podré

Vla Laletana, número 14

.BEAU OESTE

ARISTOCRÄTICS
KURSAAL 1 SALÓ CATAL111,111
II,

PATHE - CINEMA

N . CINEMA PRINCESA ::

Avui, dtvenaree. El dlmoni 1 la

leulat444e1abeeSaaaae-elatelee41144141.11444444.fflebe

LA DAMA ENAMORADA

7rIeen Ce J. Puig 1 Perreter.
NICOL.at/
(tenla! Crearló
Comencire, la [nació amb el dthieg
MATI DE l'ESTA
cle l'AVAL ArtIS.
Plumea d., a en luan de cine terds.
Grandids programa: La divertida
Ola en dl artes, Inspirada en un come
Twain
L'AGRICULTOR DE XICACO
I el gumd,,ls

TERPLIE DE LA OINEMATOOPUIPIA
Logia enfisema I delii 15 tez 445tara :: Caledaeold U Nembresa
manden Sota la • ie:moló d'II mestr• »trendflks
Azul I cada dl.. Tarda, a les 4'90.
Nil, • 1•11 9110:
LA MAGNA 1 EMOCiONANT OBRA
DE LA CINEMATOORAFIA MUNDIAL

TRIOMF. MARINA I NOU

'

emeseree
Cornpanytts ftramIclea ntelanN.
Primera actriu, dEhnCL NICOLALI
Dissabte, die 3, a lee 9.5 ult:
111 formteible era

TIVOLI

.038nAIISW

D'inerte, e. Disida FOYEDEVC.A.
PIS repren.ntacid de
EL CAVALLER titiMORAL
1 LA DONA YERRE

PATINADORES SOBRE GEL
TEATRE NOU

Offilla la

Serena part de AMURA. Milete& d'En
Clara. Vestheri de max Weldy 1 Manuel a Cald strn s . Decorat de Morales 1 Ciareis. 110 amistes O2pinpdie i estrenesreo, 1 tO. !Merinas a' 5 pessetes. Setenta
numeran a 2 pesseles. Es despatxa per
a lee onze primeras reprosentaclons.
Telefon 334 A.

EL CAVALLER IMMORAL

TEATRES

Derne tarda. Pre,nama extraordlnari,
LA LLOTJA
LES NOIES ENAMORADIL8
a les 10. Excepcional represen:Rete de Vean de Pany
LAS RATES
(Zis frocassata)
TrIcmf de l'autor, H. R. Lenormand. dels traductora. Pons I Pages 1 301 -ley :1a,, del • director es« 2'ne Montero, deis profesor:Éstes,
Tapice 1 Martert, del Occont
cene de Ballte 1 Am!ed.
Diumen g e, a C öO quarts de (lustre.
Una VEDADA ERA UN ;merca._
LAIl enze, p : tra: z a cel GRANO GUICROL DE PARIS. si Sestee de los.
ale! I de la riaIla, vegeu anunel

1•44444444444444444444H1444
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7.1IST111101...
MI, a una cuarta de »O
ARA T'ESCOLTO

PALAU MÚSICA CATALANA

LA LLOTJA
Mme. Mundet. (Robas et ohaptsus)

HUDSON

EDIFICI DE LA CASA PROVINCIAL DE CARITAT, carrer de Torres Amat
(tocant a la Placa de Sepúlveda). Telefons A. 2480 i 3916,
Carrer Creu Coberta, núm. 91. Telefon H. 1653.
Carrer del Clot, núm. 80. Teléfon S. M 234.
SARRLL: Carrer Mejor. Teläfon (1 , 6320.
SANT ANDREU: Sant Andreu, 221. Telefon,, S. M. 265,
POBLE NOU: Te'llon 8. M. 823.
LES CORTS: Plaga del Centre. Telefon H. 104.

LA MUERTE CIVIL

11.1MAINEJA•rubAAMICAAWallalaBOMMOMMI.111811110

NOTETATS
A las 3: Localltets a 150 1 a 1 pta.
I5ABEI. COM mES, VDA. DE PUJO!.
111t, a
deu:

Direcciói Manes:

ranammaz. RE. MONCAYO, TIMA.
BINA ET MORFI, LES SIETE» O...

EL HIJO DE POLICHINELA

FERNANDEZ BORDAS

SEMI PÚBLIC DE POMPES FÚNEBRES

Dbmabtte,
MANUEL 'MORARE»

TEATRE BARCELONA

TEATIME C;ATALA

Casa Provincial de Caritat

TEATRE COR1C

CONCERTS

tree. 2

Divendrem, 2 de mere

innuarrAT

-

f

Natarxa, amb sin somriure boas, acata el cap afirmativement.
—I quin marit! —digue. De seauiaa, pera, un altre ordre

i desentiments sorgí en ella.
—"I CM sianificavn el sOrtirilire de Níerlau en dir

"ja e! té
busearl N'eath content o no? Sembla que vulgui dir quo Belkonski
DO compre/Aria, nn encnrataaria u nostra alegria. No, ell ho
compran toa I on ara?" — penava Natatee. i tot d'una
la cara, se li poaa seriosa. Pera aixa sao dura sinó un segon nemés.
"No pensar; na gcsar-bi pensar" es digné
tot somrient torna
aeseure'e prap de ronde i ii demana pie toqués altra vegada.
L'oncle torna a cantar una caneó, després un vals, després calla,
estossegh. i entonà . la seva caneó, la preferida dels creadora.
al la tarda la neu
q tee ice seguida...
L'oncle centava com canta la gent del poble, amb aquella convicció absoluta i ingenua que tot el significat de la caneó és en les
paraules, que el tema eurt sol, que nomas serveix per a portar el
compita. És per aixa que aquell tema ineonseient com. el cant de
l'ocell, en dir-lo l'oncle tenia una bellesa extraordinaria.
Natataa estava entusiasmada de l'oride. Docidí que deixaria
córrer l'arpa i notue'e aprendria la. guitarra. Digué a l'oncle que
ii deixés i de seguida hi trobh els acordo d'uneacaneó.
A les den de la nit arribaren els breaks i tres horneo a 081111
enviate per recollir Nadaras, i Petin. L'enviat digné que'el comte
i la comleasts no sabien on eren i estaven molt intranquils.
S'enduguereir l'aria, adotmit cola un trone i l'ajagueren al
entae. Natatsa i Nicolau pujaren a la clrogi. L antele embolara Natatsa i Ii digué adéu amb una lendrosa desacostumada. Els acompanya
a peu fine, nl pont i ordena als seus hornea que els ane.esin al davant
amb Hanternes.
—A reveure, estimada ifteboda!— dada. La seva ven no era pas
la que Natataa ii coneixia, sind aquella que centava "La neu".
Deis campa que travessaven brillaven petites fogueres vermeajas; pujava sentor de fum.
— Quina delicia aquest ende! — digua Natataa quan sortiren
a la carretera.
• — SI, sí — respongu6 Nicolau. No tens pes fred?
—No. em tiento molt b. molt /cié; tant que ni me'n s4 avenir.
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S'ha posat a la venda:
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Del

Paratiel a reir, nünaihe

de DOMENEC DE BELLMUNT

"Si con2gutess;u aquesi ParA 'fa
iIt

El trobaren a toles In Ilibreries del 111jil
Edició
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: LLIBRERIA CATALONIA
17, PLAÇA DE CATALUNYA, 17 unfro,
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