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El dret que s'elabora

MODERNITAT
La senyora, rads o menys ners'ha acostat al telèfon. DesLa república alemanya té damunt l'imperi de Guillem II, entre viosa,
penja l'aurieular... De seguida es
avantatges, el de la diplomàcia. Avui que el Reich ha de repensa
i el deixa una altra vegada.
e.,se no pas de la forta, sinó de la finesa, ha tingut la sort de
Oblidava de cercar el número de
com a ministre de Negoeis estrangers un dels diplomàtics l'Agència... Fulleja la voluminosa
habils d'Europa: Stresemann. Ell, però, no és sol, ni tota la "lista. Aral Amb un Index fi i matnäeia germànica no s'esmerea en discussions i conferencies nicurat fa girar cinc vegades el
Una vibració discontinua; al
arActer internacional. També la política interior, d'una manera disc...
d'una segons, una veu mascum'oda, més lente, per?) qui sap si no menys eficaç, va raareant cap
lina a l'altre cap del fil:
progressives en el cansí del prestigi i del triomf pacífic.
—Digui... digui...
emanya, que abans de la guerra havia estat la teoritzadora
—¿Es aquí l'agencia de minyones
dret de la fora i que. amb molta justicia, ha hagut de mesurar de servei "La Confiança Univerant la seva espatlla la realització —atenuada, però — de les sal"?
—Si, senyora.
prediques, avui sembla girada a la defensa ultrancera dels
—Sóc la senyora Parellada...
principis de dret elaborats en el tractat de pau. Aisí, en la
antiga..
'6 de les anomenades minories nacionals—ella que en té en dienta
--Molt bé, senyora... Que deEstats d 'Europa — la seva política es ben clara : extensió sitja?
drets minoritaris, efectivitat de llur protecció, generalització
—Una cambrera... bona... que hagi
est regim a tots els Estats. Abans, però, d'emprendre una servit... que sàpiga l'obligació...
rica" en tal sentit, Alemanya ha volgut fort
—No cree que la pugui complaure.
Tot el que li podria enviar són majes
la seva posició predicant amb l'exemple.
ts per això que, acuse estar-hi ella obligada pels tractats, ha que acaben de baixar del poble... i
encara ben poques...
ert escoles especials per a les minories polonesa i danesa de
—Com ho farern? Tinc invitats
a. Així pot parlar amb autoritat en la qüestió del Tirol meri- denla 1 dcmnà passat... Es un con. I encara vol anar més lluny: basant-se en la legislació, la flkte... 1 una "interina"?
liberal en aquest orare, d'algun país bàltic, el Govern de
—Això és Inés Heil... N'hi en• d 'acord amb el Govern federal, ha presentat al Consell viaré una d'aquí a una hora o dues...
—De confiança, eh?
prnssiä un projecte segons el qual els drets de les minories
—No, senyora...
aran circuraserits dins els límits de regions localitzades.
—Com!
que s'estendran a tot el territori.
—Perdoni, senyora. Pena ens han
Apesta solució. que ultrapassa de molt la imposada per la passat tants fiascos, ens hem trabas
a alguns Estats. és la mes liberal. tant en la pràctica com, en tants compromisos, que ja no
tot, en el seu fonament. Ella, en efeete, recolza en la igualtat responem de res ni de ningú...
—Però, comprengui que és molt
Sota els ciutadans davant l'Estat, mentre que l'altra sanciona
ells una diferencia: els que tenen llurs drets nacionals garan- fort d'introduir a una casa com la
en tot el territori (majoritaris), els que els tenen garantits me y a una persona desconeguda de
la qual ningú respon...
ua part del territori (minoritaria). Per aquest carel hora s'atantot el que vulgui... Jo
quelcom que jo gosaria formular eom "la separació de la nació no—Senyora,
m'embolico... No és com abans
la
bandera
dels
haurà
d'ésser
de l'Estat"— i que em sembla que
que un horn sabia /mes o menys el
es ilberals. Aixi corn la separació de l'Església i de l'Estat ha
tarannà de les persones que passales gnerres religioses. també la separació de la nació i de ven per casa... i en coneixia la filiació o l'endevinava... La darrera vest malaria les guerres nacionals.
Avui. pero. en som encara ben lluny. Per aixè tota iniciativa gada que vaig gosar respondre d'una
ptjsie de fer avanear. per poc que sigui, la resolució justa noia amb posat de Mare de Deu,
resultar una grandissima poca-afers de minories ha d'ésser aplaudida i encoratjada. s el cas va
que es va endur les joies
Fart;cle publicat pel doctor Esvald Ammende a la revista Nation vergonya
i els coberts al cap de vint-i-quatre
que
de
moment
s'oposen
a
la
creació
dificultats
Straf. Vistes les
hores...
a Comissió permanent de Minories en el si de la Societat de
--sSap que té una manera d'enNaeons. cona en la darrera assemblea havia demanat el repre- coratjar els clients que enamora?
—Les circumstàncies m'obliguen
.at d'Holanda. l'autor, secretari general dels Congressos de
nalitats europees. su g gereix la creació d 'un Comité anàleg a a parlar dar... Que hi vol fer? Altrament
no cregui que cap senyora
fom • ssió del desarmament o a diversos altres comités depenents
d'acudir a la me y a agencia
!a Societat. El sen objecte seria d'estudiar el conjunt de qües- deixi
Saben que, ealloe les serviran
fze: que posa aquest problema, començant per ocupar-se, natural Li envio la "interina"?
Així
la
proposició
de
fundar
un
organisme
permanent.
de
—Sf... Envii-la... Em fa molta
raaria el pr- 4 d . nartida d'una elaboració sistemàtica i aprofne.- por... Hauré de vigilar... Però envii-la!...
'a de principis de dret i de rezles de procediment.
—Els temps canvien, senyora...
La darrera .Assemblea de la Societat de les Nacions ha provat
Ens hi hem d'avesar.
te e: problema de les minories.— tot i els desigs per part d'alguns
GARLES SOLDEVILA
g•equitilar-lo, tot i la finesa oratòria de Politis en combatre'l,—
ka any preocupa mAs els pobles. Els Estats com Holanda i els
ad;naus. que duen a les Assemblees la veu desinteressada de
justicia, han defensat sempre aquesta causa. No desplau de

ara corn també grans potencies, amb menys desinterès, per-e/
m A s afar v s'hi preparen, seguint diplomàtiques marre.= bella plataforma.
L. NICOLAU D'OLIVER

LA REUNIO DE
LUGANO
DE LA DELEGACIO BRITANICA
Lastres, 8. — Sir Austen Chamais, acompanyat de lady Chamia i de la delegació britänica,
la qual figuren els senyors WalsSelby i Sir Cecil Hurst, surt
d'aquesta capital, cap a Luga;er tal d'assistir a la reunió del
ssell de la Societat de Nacions.
Fibra.
ARRIBEN ELS DELEGATS
Lugano, 8. — Anit arribà monBriand. Fou objecte d'una acoforaa cordial.
hu i arriba el senyor Stresemann
erzlá arribará Sir Austen Cham- Fabra.
CONFIA EN UN ACORD ENBRIAND I STRESEMANN
?tris, 8. — Parlant de les prOxiks conversacions de Lugano, els
tta creuen que la conferencia acak11 amb resultats favorables La
Part d'ells fan observar que la
a lemanya d'un dret a l'evacuacY) Per endavant, és inadmissible.
SORTIDA

Creuen tots que els senoyrs Briand
i Stresemann trabaran, de nou, un
terreny d'acord. — Fabra.
Lugano, 8. — No es preveu per a
avui cap entrevista entre els senyors Briand i Stresemann. — Fabra.
LA DELEGACIO ITALIANA
Lugano, 8. — Horn assegura que
el delegat italià, senyor Scialoja,
vindrà acompanyat del sots-secretari d'Afers estrangers, senyor Grandi. Aquesta seria la primera vegada que el sots-secretari italià d'Afers
estrangers pren part en una reunió
de la Societat de Nacions. — Fabra.
HA ARRIBAT EL PRESIDENT
DEL CONSELL
Lugano, 8. - Ha arribat el representant de Finlandia, senyor Procope, president del Consell de la
Societat de- Nacions. — Fabra.
ELS DELEGATS JAPONESOS
París, 8. — L'ambaixador japonés
i la delegació nipona que ha de
prendre part en les deliberacions del
Consell de la Societat de Nacions,
han sortit cap a Lugano. — Fabra.
HA ARRIBAT STRESEMANN
Lugano, 8. — Ha arribas a aquesta ciutat el senyor Stresemann.

1 DE MEXIC
Calles es retira a la vida
.. ..... privada - —„.
Mèxic, 8. —L'ex-president Calles
ha anunciat el seu propòsit de dimitir el eärrec de president del partit
revolucionari i retirar-se a la vida
privada.
Es creu que aquesta actitud del
senyor Calles és motivada per les
demostracinm hostils de qué es ob.
jacte per part dels seus adversaria
politics.— Fabra.

Una manifestad() durant
la Cambra

Méxic, 8. — Ha estas precie emprar mangueres a tota força per tal

iribets, elegit pee sident dt
gePública auerlaca

de dissoldre la multitud que s'havia
estacionat davant la Can-16ra i que
aclamava el diputat laborista senyor
Manrique, adversari de l'ex-president
Calles. — Fabra.

Maurice Constantin-Weyer, al qual
ha estat concedit el premi Goncourt
per l'obra "Un homme se penche
sur son passé"

EL VIATGE DE
MR. HOOVER
Provoca la destitució de
l'ambaixador argenti a
Washington
Londres, 8. — Un despatx de Buenos Aires diu que un decret presidencial releva del càrrec que venia
exercint l'ambaixador de l'Argentina a Washington, senyor Malibran.
Sembla que la destitució obeeix,
segons s'assegura en els circols diplomàtics de Washington, a divergències entre el senyor Malibran i
el ministre de Relaciona exteriors
sobre la visita que Mr. Hoover fa
a les Repúbliques de l'Amèrica del
Sud. — Fabra.

Després d'Hoower, una
flota de 31 vaixells nordamericans visitad' l'Amèrica llatina
Washington, 8. — L'aIntirallat anuncia rue una esquadra americana composta de 31 vaixells de guerra de diferents categories vistan à en breu els
mes importants ports de l'Amér ica del
Sud. — Fabra.

fi

Esser bo o cialment
He Ilegit que un minyonet, en la
seva pregäria nocturna, tota estereotipada, acabava dient: —I féu, bon
Jesús, que jo sigui un bon noi—; pecó
una nit, mogut d'especial fervor, afegí espontäniament: —; Tan bo com poeireu!— Trobo especialment commovedora aquesta frase, i el seu imputa tan
humil en fa ben perdonable el catúfol
teològic. Esser bo és dificil, i en aqueas
món els bons mai no passen d'aficionats treballosos i tartamudejants. Els
cale ho tenen més embolicat són, potser, una categoria de persones que fa.cilment posarien llur titol i condició
de bons a les targetes de visita: es
creuen ésser-ne per dret de naixença,
per categoria social, per precaucions
devotes, o per un cert to de repte envera els defall i ments dels altres : per
a lliçó d'aquests i esperanna de tots
d i gné Jesús que altre bo no hi havia
sinó el Pare que l'envià. No els caracteritza, com al minyonet, vivent desig i gentilesa de cor, ni oscillen, com
els santa, entre amor I temor, sinó entre por i complaença. D'aquesta falsa
mena ofi cial de bons n'hi ha sobretot
dues calles: els infatuats i els iracundes. El bo estufat i el bo livid. Pera
els és comuna la tesi que hi ha una
cleda tancada de bons, uns homes normals separata d'una monstres. Es fácil de acure com catan lluny de la san todas. Així com és titol preat del Pontifex Roma el de Semar Serrorlan
Dei, mes eue no pas el de generallssim o neoarcangel, el tito] que es denla
el sant és el de major pecador de la
terra. Perqué en el foc de la seva caritat delata el seu mal de preferencia
al d'altri, i es amb si mateix eme és
exigent D'altra banda podem suposar
que si el sant no es proclames pecador
per una justa i ben fonamen t ada convicció (què s i gnificaria, que valdria
altrarnent el <irania heroic de la santadat?), se'n ¿ira encara per afany
set fraternal. per a no veure's odiosament escindit de l'angúnia humana el
treb,'1 tot sovint inconsc i ent, maltea
vegades esgarriat, de justicia, de pau,
daltesa o de perdó.
Es talment una bella cosa Cflle l'Esglesia no sigui dirig'cla per una oligarquia de bons (o de moralistes), sinó
per una jerarquia d'entenenta pa y es/tanta. Veu's ad un gran reconeixement del carácter púdic de la vera bon-

dat, i de la malfiança de la seva flaca
ensopegadissa, e del perill abominable
que la seva senyera serveixi a un esplai d'inferiors passions humanes. Sondas és cosa d'abnegac i ó, no pas de domina Serà escaient al bo autèntic de
mostrar-se en alguna manera raspasedar a tot bell ideal: perä una mobilitza66 general dels bona com a bons,
As un terrible contrasentit que Mesgarrifa. La història d'aquests intents
no és, altrament, sinó un catàleg de
fracassos. Només el confus i onisme i
la inexperiencia pogueren aviar anueexes croades sense esclat; estranyes
aberracions morals i interesaos d'especulació els donaren un llast passional mes vivent que no pas el primitiu
idealisme, ri el desenllaç fou tèrbol i
exigu. El món mai no s'ha santificat,
no se santificará mai, per procediments tirànics ni demagògics.
I tanmateix la fe fa y: tire el món,
la rel í gió Ii dóna coherencia i el sant
el pot alnaprernar. Peria la qualificació de la bandas és patrimoni secret
de l'esguard divi, i no s'ha parlat autoritzadament de l'expedic ó de diplomes segura fins al dia del Jutjament
Darrer. Per ara i tant, amb humilitat
i paciencia, anem servint, sense aspest d'abassegament ni cap mena de neguit, el propòsit d'atansar-nos gradualment a l'ideal impossible, no atarant-nos mai a donar preu a aquestes
muntanyetes d'arena que (amb óptima
intenció, ens sernbla) bastim a l'abast
de les escames. I pensem, per al nostre
alliçonament en les grans dificultats
que hi ha a ben reeixir fins i tot els
Inés petits acompliments de la bandas.
Obro a l'atzar el Nou Testament, per
a transcfure la primera dita relativa
a un senzill deure elemental 1 quotidiä, i ens trobo amb acuestes paranles de Sant Pene, en la seva primera
epístola: "Exerciu entre vosaltres
l'hospitalitat sense murmurar". sNo
us sembla que són un sedàs que no
deixa passar un bell nombre de casos
iIlustres de bandas oficial? Però potser dir "sense murmurar" és més exigent del que ens semblava a prMera
vista. Potser el sedàs ja hauria estat
de foradets ben fins nornes que hagués dit: "Exerciu entre vosaltres
l'hospitalitat tense lliurar-vos a la invectiva".
JOSEP CARNER
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De Ginebra a Lugano

A la lista, que ja comenea a ésser important, de poblacions
alpines celebres per les reunions o tractats diplomàtics caldrà afegir-hi un nom: Lugano.
Després de les dues ciutats del llac Laman, Ginebra i Lausana,
després de Locarno, tan celebre cona si sobre d'ella hagués reposat
l'Are de Sant Martí de la Pau, després del poblet francés de
Thoiry, famós per un berenar que Briand pagà a Stresemann,
Lugano coneixerà també la glòria de la universalitat. Ginebra i els
sens hotelers miraran amb una mies d'enveja la petita ciutat de
14.000 habitants que s'atreveix a prendre-li una setmana de feina
intensa i productiva.
A prees de Stre,semann, el Consell de la Societat de Nacions
es reunirà a Lugano. Diríeu que Ginebra ha esdevingut una cintat
tabú o que hi faci més fred que abans. Durant la penúltima reunió
uel Consell, els tres àrbitres d'Europa caçaren cadascun a Ginebra
una malaltia estranya. Briand va estar molt malalt, Stresemann a
punt de morir i Chamberlain ja semblava un home inutilitzat, per()
un tractament a l'anglesa, un viatget fins al Pacífic, l'ha guarit.
En té la culpa Ginebra d'aquestes tres malalties? De fet, sembla
que Stresemann creu que els aires de Ginebra no li proven, i perquè
im es refredi, el Consell es reuneix dilluns a Lugano. Diríeu, però,
que el Leman és el llac de Briand; el Ilae Mejor, el de Locarno, el
de Chamberlain, a causa del record sentimental del viatge de naces;
ara semilla que Stresemann s'ha enamorat del Ilae de Lugano, el
"Ceresius laeus" dels llatins, un llac ple de peixos.
Fa alguns anys que les reunions del Consell se celebraven a
Ginebra. Ara que la dogmàtica ciutat de Calví i Rousseau és
ment la seu de la Societat de Nacions es trenca la normalitat.
Traslladar per una setmana la secretaria de la Societat de Naeions
el , Ginebra a Lugano, del més occidental al més meridional deja
Itaca suissos, mobilitzar el secretan i general, sir Eric Drummond i
un centenar de funcionaria. és mes difícil i més dispendiós que fer
viatjar oficialment un rei. Però l'afer important és que Stresemarus
ro es refredi i, de retop, es fa una equitativa destribuei6 del
tun isme.
Cora en totes les reunions del Consell, hi haurè unes altres
cenverses al marge. Al programa de les sessions del Consell figura
1 . "intermezzo" que amb notable constància proporciona cada vegada el senyor Valdemaras. Les qüestions de trämit són nombroses.
i entre elles hi ha el nomenament de la Comissió de govern del
Szrre i altres afers relacionats amb l'obra financiera i econòmica
de la Societat de Nacions.
Al marge del programa oficial hi ha temes molt mes importants i que afecten només a les grans potencies interessades en
problema de Pevacuació anticipada de Renènia. Aquesta qüestió
va fnt ; mament lligada amb les de les reparacions i els deutes. Una
decisió de Ginebra de 16 de setembre preven la creació d'una
"Comissió de constatació i conciliació", que estudiarà el problema
de les reparacions. Sobre l'aspecte polític de l'afer de Renänia han
parlat ja, des de llurs Parlaments, Stresemann, Briand i Chamherlain. El punt de vista de Franca i d'Anglaterra és que, jurldicament, Alemanya no té cap dret a allegar, però que parlant de
benes en bones es pot arribar a un acord.
Per terres gregues
Tothom desitjarà que Lugano adquireixi una celebritat comparable a la de Locarno, que en les etapes que Europa va fent pel camí
de la pan, Lugano sigui una estació terminal, punt de sortida vers
tara nova cursa. Tothom desitjarà també q ue el llac de Lugano no
Quan els antics s'apropaven a una sica, aún com el preparatiu i el pres- .es desbprcli. com ara fa quinze dies, però que plogui molt, per
tal que els bornes políties no badin mirant el paisatge; que plogui
font consagrada o a qualsevol i n- sentiment que s'apropa gran cosa.
En efecte, depassats els Propileus, molt • però cine Stresemann, tot regatejant regatejant „ no es
dret veneras, tenien cura de no obrir
r•fredi.—M. B.
la boca. Tpta paraula batirla estat un depassada l'arcada que fa pas al mon
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sacrilegi. Aquesta és l'actitud que hom
pren involuntàriament quan puja per
qualsevol dels carnins que converge i
-xenalmodrte'Ac>
palia.
La terra sagrada no comenna pas a
l'antiga porta del fort, sinó al mateix
peu del puig, d aquest roquisser encara
coronat pels blocs del mur de Temesteclea que, foradat de totes parts per
excavacions, grutas i corredora, deixa
escapar pel /Mg de runes antigues i
d'edículs moderna el doble perfum deis
mites pagana i d'aquelles senzilles Ilegendes cristianes que consolaren la
Grecia en el seu llarg esclavatge.
Uns pastos més entinta allí seconeigen les petjades dels pelasgues
impreses en el roe. Després se Saluda l'entrada de l'Acrópolis, bella
portalada dórica restaurada per l'emperador Valerià, emplaçada a l'eix
central deis Propileus i flanquejada
per daca torres, veritables fortificacions guardianes d'un conjunt sublim.
Es aquí on es comença a pujar l'escala de marbre que des del segle de
Pericias cobreix com un. tapia puníssim aquesta porció de puig; cada un
dels seas seixanta-quatre mutilats
graons us apropa al Parthenon, enlairant-vos per damunt l'Areespage, la
plana i la mar de Salarnina. A la
dreta es deixa el petit i tan encisadon templa de la Niké acuse ales.
drecat amb gentilesa única damunt
de l'alta terrassa. A l'esquerra, l'enorme i massís sòcol de marbre que
l'agraït poble d'Atenes basti a Vipsenius Agripa.
Franquejada l'avinguda de columnas
jòniques que mena cap a una de les
cinc portes dels Propileus, hom se
sent entrar de ple en el reialme del
marbre. Mentre recolzat en una columna qualsevol, hom deixa la mä que
palpi la seva carn pura, els peus
petgen vastes lloses quadrades, i de
tots costats la mirada segueix l'ascensió de formidables columnes i muralles enterament marmòries, Ilises,
nues, d'un tnarbre alenajat pels segles, recobert a indrets d'una croata
d'or brunyit, un marbre calent en mirar, suau en tocar com la pell d'una
fina espatlla de donzella. Un encantament sense fi planeja per damunt d'aquells llocs tan harmoniosos oue sembien banyar-se en una música d'himno.
Com en un castell de conte de facies.
hotn se sent presoner en aquell palau
buit i enrunat, i davant la profusió
d'aquesta real materia ränima se sent
presa d'una mena de voluptuositat del
marbre, d'una vertadera embriaguesa.
Aquesta sensació, aquesta certitud fi-

de l'ideal, es drena l'aparició meravellosa. Es el Partenon, que diu que ja
no s'ha d'anar mes l'une, que ja s'ha
arriLat a terme. Ell es allí, solitari,
dominant-ho tot: temples. pòrtics i
ruines, i Atenes, en la vallada.
Ell és alió., i sembla haver estas tallas d'un sol bloc de marbre o be
haver sortit aixi de la terra, com si
la Natura en posar fi al treball d'infantament, s'hagués volgut ornar d'aquesta suprema corona. Es mirant-lo
que Imen sent del mes profund de
l'ésser que el seu sol aspada consutueix la justificació i l'apogeu de la
vida dan i baix, la rehabilitació del
sojorn de l'horno damunt la terra.
El Partenon! Aquest nom ho diu
tot. Mateix despullat deis scus gran,
frontons d'atzur que ens haurien ensenyat per un costas el naixement de
la jove deessa que encarna. la saviesa,
i de l'altre el triomf que ella aconseguí sobre el Deu de les aigiies;
mate ix desproveit d'aquella frisos
única que constaren a les mirades
aquella gran festa panatenaica on la
ciutat entera, abillada amb el -vestit
de festa, anava envera la sa y a patrona
estimada; mateix estripat per les bombea de Morosini i mutilas per aquell
Lord Elgin, d'odiosa inemória, el
Partenon no deixa d'ésser el mes
gran, el més sublim. el més audaciós,
el mea perfecte dels monutnents que
hagi aixecat la mà de llame. El dia
que el Parthenon fou acabat, la humanitat havia realitzat el mes bell
dels somnis.
Ell se satisfà a si mateix, ell és
robust, gai, encisador. El seu acolliment ls sornrient la seva actitud,
desimbelta i lliure. Be que se l'ha
cregut satines a la unia dreta, s'hi
veu que. desitjant remansar al cel, cap
de les seves linies no és de nivell
amb la terna. l..es seves columnes,
progressivament decreixents, són fetes
mes ras/elles encara per les canaleres
que, augment Ilur superficie, semblen
inhorar-la; Sota aquesta colutanada es
decanta suatiment versl'interior com si
volgués desprendre's de la terra per
anar a convergir en l'eapai on gravitar des d'un centre emplaçat a una
alçària infinita, i, amb elles, la nitrada
i ei pensament remunten el ce!, seguint el poema del marbre comencat
damunt la terra.
Mes al!, que les belles columnas
dóriques tallades en un marbre que té
la suavitat i la vida d'una carn delicada, han estas colpides a cops de
casó per,tsn bornbardeig estúpid 1 fins
les ferides encara són ohertea. Els
déus brin fugit dels frontons, i la_

processó de les Panatenees s'ha sortit
d'aquesta terra de llum per a prendre
el carni dela paraos de la boira. Que
hi fal Tan enrunat, tan escalabornat,
tan a mames com es, malgrat dels
Sarasa monstruosos i de la paorosa
bretxa que l'ha partit en dos i que ha
espargit per terna amb trista barreja
de rimes les enderrocades columnes
i els capitells romputs, ei Parthenon
segueix macnt el mes bell estatge
que l'home hagi bastit per abrigar-hi
l'efígie visible de Déu. EH és l'ideal
de la perfecció lógica. Mai l'esperit
hurnä las obtingut una més bella victòria sobre el desordre de les coses,
que el dia que concebé aquest equilibri estable i assoll la perfecció de
la bellesa, no per un furtiu esclat
d'imaginació i fantasia, sinó per Perfore, la precisió del càlcul, i per l'esplendor d'aquesta harmonia superior
que els grecs anomenaren amb el bell
bell mot d'euritmia.
L'home ha compost de moltes peces

aquesta Imitat perfecta i ha extret

de calcula rnolt complicats aquesta'
simplicitat única, imitases la creaci6
fins al punt que bastint el Partenon
ell ha creas de la Natura. Aquesta
serenitat at birana que ell té, calma
idea de la més alta perfecció, ens diu
de maltea ascensions molt altes i dolosases, tant mes altes com. ella és
enlairada, tant mes dolorosas com ella
és calma. I si el Partenon, imatge de
la ra6 alllberada de tot lligam, predi,
en l'esdevenidor, tot el que la hurnanitat anava a acomplir a partir d'ell,
co és. l'acabament alentit de l'obra de
la Natura per la mi de l'horne, també
ell ha illtuninat en la nit sense fi del
passat milers i milers de catnps de
lluita i de camins Al ens d'entrebancs..
d'experiències i de cadàvers, el seguit
dels quals comença en les cavernas del
primer animal-home fins arribar a ell,
esplai de l'anima, himne a la vida.
j. GIBERT
Atenas, novembre 1928.

ONDULACIO PERMANENT
—Com m'haig de vera pel mau mal capIll
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Calaf, el va informar en el sentit
que Ca dones trasllat de la dita pe-

Borsa- Finances
cats reguladers, en aquests dies en els
eaals hom liquida les operacions de
Borsa abans de les festes de Nadal
i no es reprenen fins a Am Nou.

collites actuals de *Ab
AMERICA

e

n•••nn•n!••••n••

Departarnent d'Agricultura de
• Washington ha publicas ei report ofi' cial de la collita probable. La aura
calculada es de 14,373,000 bales contra
12 ,789 .000 de l'any 1927 i 18,618.000
de

La importació del moresc
La Direcció General de Corriere i
Proveirnents, amb data 6 del que
som, va comunicar a l'Institut Agrícola Catalá. de Sant Isidre que Vescrit d'aquesta entitat dirigit al ministre de l'Economia. soHicitant que
es modifiques el regim establert per
la Companyia de Camins de Ferro
del Nord, en el servei de transport
de farratges, en el trajecte Binefar-

l'any 1926.

L'acreatge abandonat es calcula en
g.4 % i el rendirnent en 151.8 lliure3
per acre.
El report oficial de les bales desgranades indica 12,562.000 contra
11,743.000 de l'any 1927 i 14,645. 000
de l'any r926.
Un cop conegudes acuestes xifres
eficials a la Borsa de Nova York, ce
cotitzava tn prornedi de so punts de
baista, per ésser lleugerament superiora al que s'esperava.

EL MOVIMENT MARITIM

tici ó a la

,11•11•11»••••n•

Les

Direcció General de Ferrocarrils i Tramvies, per tal que per
aquesta s'interesses el restabliment
de la llibertat de transport en l'esmentada línia i procures l'augment
i regularització de vagons.
Derrerament s'han rebut a l'Institut noticies confirtnatóries de les
impressions que va rebre a Madrid
el seu president, senyor basó d'Esponellä, d'haver estat anuHada la
concessió del 5o per roo de vagons
disponibles de que gaudia determinada entitat, per la qual cosa el
president de l'Institut ha trames
telegrames als senyors ministre de
l'Econom i a i director general d'Agricultura, agraint-los que hagin estat ateses les unánimes reclamacions
dels productors i consumidors d'alfals, de les quals es fea ressò en el
seu darrer viatge a Madrid.

VAIXELLS ENTRATS
Vapor alemany "Frapani",
amb càrrega general, d'Hamburg.
Vapor espanyol "M. Arnús",
amb carbó, de Gijón.
Vapor espanyol "Sac 3", en
llast, de Tarragona.
Vapor espanyol "Ceferino"
Ballesteros", amb carbó, de
Sant Esteva de Prävia.
Vapor espanyol "Artola Mendi", amb cärrega general, de
Tarragona.
Vapor alemany "Menna
Cords", amb patates, de Boston.
Vapor italià "Manzoni", amb
càrrega general, de Newcastle.
Vapor espanyol "Sil", amb
fusta, de Las Palmas.
Vapor italià "Donde", arnb
càrrega general, de Génova

VAIXELLS DESPATXATS

.H.Paf EL
govern egipci publica dies passats
l'estimació de les bales desgranades,
calculada en 2,342.2 1 5 cantara de SaItellaridis, i 4.853.630 d'altres varietats.
Per bé que aquesta xifra és inferior
0i cantars a la que havia
en uns 200.00
donat el Govern anter'orment, el mercat crAlexandria no ha tingut, en conjunt, gran variad&
• ••
Tot amb tot, es tren que no hi haurå grana variacion3 de preu en els mer-

Vapor italiä "Franca Fassio"
amb càrrega general, cap a
Génova.
Vapor espanyol "Brtis", amb
càrrega general, cap a Valencia.
hNtaoin unoun unou nuonou a

Sastrer , a "
ummi
nummineum rantaleoni Germans

El

Selectes confeccions per a HOMES i NENS
Novetats alta fantasia en VESTITS i ABRICS

El millor assortit-Els millors preus

LA VIDA SOCIAL

Trinxeres tres teles, des de Pessetes 45
Abric impermeable, pell a Pessetes 180
SECCIÓ ESPECIAL SASTRERIA A MIDA

BANCA NONELL

COMISSIO MIXTA DEL TREBALL EN EL COMERÇ
BARCELONA

RECTIFICACIO DEL CENS
Ha estat circulada la següent nota:
'Proaera la data en que han de celebrar-se les eleecions generals per a
la renovació biennal reglamentaria de
la meitat deis vocals patrons i dependents que constitueixen els Comités

13, PORTA FERRISSA, 13

CARVI : VALORS : CUPONS I
Rambla del Centre, 18
Ias.
..n

SUBSCRIPCIO PUBLICA

'

DE

ELIXIR EST0111HOR

6.054 OBLIGACIONS al 6 per 100

pessetes nominals cada una, a l'inter è s del 6 per 1 O0 anual, lliure d'irnpostos presents i futurs, pagador per cupons trimestrals, amb cupó fraccionari de primer de gener
vinent equivalent a l'inter è s de dos mesos, i amortitzables a la par en un periode mäsim
de 20 anys, a partir de 1 9 3 t. Emeses per
de 500

SUDE CULOS
Tonifica ; ajuda a
gana I cura tes

palr, obra la
malalties de

L'ESTÓMAC
1 BUDELLS
DOLOR D'ESTÓMAC
DISPEPSIA
AGROR 1 vittarrs
INAPETENCIA

CONSTRUCCIONES Y PAYIMENTOS,
Té per principal objecte la present emis sió procedir a la unificació del seu deute obligacions, mitjançant la conversió voluntària o l'amortització de les obligacions preferents
7 per 100, i la resta es destinarà a augmentar les disponibilitats de la Societat, els contractes en execució de la qual o pendents de realitzar ascendeixen a més de 100 milions de
pessetes.
La subscripció pública tindrà lloc A TI TOL IRREDUCTIBLE, el dia 10 de l'actual

DIARREES DELS KENS
ADULTES
LLAGA DE L'ESTÓMAC
casi canea IN Unes Coismena. incita
so rima del desmamar deatilicació.

Molt

35

Irisa d:exita conalant•

apease!. empolla, emb rnedluicld per
• une 8 chas
Da anda

tprinelca ferrnacloo del rn6n.

al Upas de 9739 per 100 o siguin 487`,i0 ptes. per Obligacid
• g pagar íntegrament contra lliurament deis titols deflnitius.
Se sollicitarà la inclusió de les presenta obligacions en la Cotització Oficial de la Borsa de Barcelona.
,El grup en:invado' es reserva la facultat de declarar-la tancada eh tot moment.

BORSA DE PARIS
Londres. ...
Nova York...
Belgics.
Espanya.
/talla
S (1 ls50...
Dinamarca .
Hallada.
noruega. ..
£11;,c/a...
Praga
•••
Romania.
Portugal ...
Argentli•..
B r asil •
Grecia
eremitas, ' ...

LLOCS DE SUSCRIPCIO:
Garriga Nogues, nebots, S. en O.

S. A. Arnús-Garf
Sane Urquijo Català
Sano flispano-Americä

Jover

I

Banc Comercial de Barcelona
Sano Central
Soler I Torra germans
Sano de Catalunya
Banca Magí Valla
Sano de Preste° I Descomptes
Banca FAIr, S. A.
Banca Nonen

Companyla

Banca Marsans, S. A.
Banca Tusauets, S. A.
Filis de F, Mas Sardà

Roses I Carnpanyia
Orzaes I Gorina

de

..1 9264
..• 20355
Sulssa.•••• 2518
Espany•-• •••
••• 30625
..• 10183
Dinamarca
Suecia •••
19141
Noruega.••• ••• 18192.
L1sLoa
••• ••• 10950
Prats.. ......... .•• 10363
Austria ...
••• •• astenia
47"
argentina.
Klo Janelr0...
MO1110,1000. "••• 5975
Auenns Alref.
•.•
4749
Portugal._
Valuarais°

1928

PER LA CASA
JOAQUIM SITGES PADROSA

DADES FACILITADES

Cafè
C
Nova York

TANQUES
Precedent

atare..
Bala

••

14'34

•••
..

1302

•

'ulloi

1355
1273

t

-

Aloa

MERCAT DE

Balsa

D'asta
1420
13'42
12'77
12'47

14

23

CEREA 1.4.3
BLATt
rasuata nou
...5. 1/2 • $ 3
•
Nauta non.
" 53
Lia reinaains nou... ...
51 " 51 1/2
Urgen coruare• novela
" 58
creas
ta-setee els 100 olidos, sense

Blanco ar. Mi'. 44/45.
149 " t44
Blanca sr. alt. 48/50.
168 " 130
Manca sr. alt. 59/54.
120 " 122
Blanca ar. alt. 58/80.
110
112
Planes a, alt. 00/65.
104 " 148
PelOns...
• 102
103
(Preus en peeselea ele 500 quIlos, amb
sac. damunt carro Barcelona)

MORESC, OriDI CIVADA

FARINES

damunt 5990 origen)

26

Morde Pie t... ... ••• 39 1/2 a 10

• ucr •

atare. .....

Nata

.41101

I ‘.4 . enalme.
Nova York
1
Sucre
k More...
Londres
,ti:Orat

Blat
Meato
Moroso

Xlcsgo
alai

.•
;

Lisser-Drs. . •
Mar,

12.e,
3/4
12.9
13.0 3/4

114 7/8
119 1/8
121 3/4

taiaembra. . .
Maro
Nalg

211
217
2'21
2'30

83 1/4
88 1/2
89 1/4

..
•,

9.0 3/4
0.1
1/2
9.2 3/8

Derellet•• . .

Liverpool %,1
1 2,1 .. • • "
Metal'. - Londres
COtre roMplat
" 8 Meso

Estany cumpla.
3 thereell
•
Plum romptat.
lormini •
*Vetar comptat
P
torestat

•

•

•

.1

•
•

•

58.03.0
68.10.0
227.07.6
138.17.6
81.09.6
91.1 ta
56.0s

20.16.3

2'10
217
2'23
2'30

12.6
12.8
12.0

1/4

3/4
34

3/4

matigat.

el

L'US ENFORTEIX ELS

Polpa rornolatis estr.
Polpa remotatsa psIs
Tiirtd ee coco. ..

Canacier agre, irritabilitst. insomni, disgust

a
29 "

99

30
37

Ferina de limosa
...
38
(Prora en pesse.
ets 100 quilos, amb
ase. aamunt 'arm DareelOnII)

8 a 8 1/2

Calla narautita..
... 2 1/2 •
Palla curia.. ......... 2 1/83
Pulla d'olivers.
7 1 7 1/2

eparnela...
(Preus en ~tetad eta 40 quites, da.

de la vida.

1-leu-veri

les conseqüencies del viure verliginós de It. nostra epoca. que esa,
rapidament les energies cle la humanitat. L'home modern. subiectitill

areball intens, que posa constantment a oro y a els aeus nervio neme
alguna cosa inda que l'alimeniaciú habitual, quasi sempre incomje
per a poder acomplir la seva MiSbiö sense exhaurir-se prematursaul
L' ús de les drogues del cafè, el le o l'alcohol, solar:ten: produeixesx
cions efímeras t enganyoses.
51 voleu dominar els vostres nervis, posseir un cervell agil, doe
bé, treballar amb opi i misme, sense fddiga, segurs de les vostres foral
eapacitats. preneu tots els dies al mata a l'hora de berenar o al ve"
una tassa de la saborosa

el

suprem aliment dels atrae

Aquesi tònic natural, conté, en proporcions correctamen: balancees
toles les substancies essencialment fortificants i nutritivas de la Ilel,
gema d'ou, la malla 1 el cacao, en forma
mm) aprofitable per Vorganisme.

fiocilment digerible i inmediaa•

La OVOMALTINA presa a la nit. calma els nervis i facilita un sol
pldcid i reparador i aporta aoves energies per al dia següent.

Peterlesets

VI trabaren en M'unes de
2301 500 grams a les lar-

Dr. A. St • D P. s. A.
Dorna (3uTssai

drcpuenee.

1331.

de

participacions

de Nada'

del núm. 44329
tindran premi a tots els
comprado:s del rapid i fuigurant neteja-metalls
que

REFLEXOL

Demaneu la llista de premis al vostre proveïdor
Fahricalts innüstries m tariiqudi
Independüncla, 113 - BARCUAllii

A.

•

R. CAPELL Metge especialista Hosp. Paris. Malalties del RECTE 1 in

I

ECZEMES, FISSURES,
PERDUES DE SANG, ETC. HEMORROIDES Onorenes)
Tractaments especials, no operatoris, no dolorosos. Salmer6n, 42, de 4 t
CENTRE

38

museLEs

L'US EXPIAUREIX ELS NERVIS

Havent de procedir-se a una rectificació gene_al del cena de patrons i
dependents del comerç a l'engròs, d'a(atesta ciutat, als efectes de formació
de les llistes per a les eleccions de la
Comiss .6 mixta de l'esmentat grup, la
Jefatura Prov i ncial d'Estadística interessa de tots els patrono afectes a la
dita Comissió, que li siguin facilitades
a les seves oficines (Jonqueres, número 2, princi pal, segona) totes les variacions d'altes i baixes ocorregudes
en el personal dels 5fUS establiments
des de l'últ i ma nota remesa, o bé una
relació total dels dependents que ocupa actualment.

F orra
munt carro Barcelona)
75 a 80
Extra local.. ... •••
7t " 72
corrent
OFERTES DIRECTES
49 " 42 1/9 Extra Blanca Canalla. 72 " 73
IntervInguda" 65
41 " 41 1/9 flamea corrent .e.astella 87 1/2 • 88
DE PROCEDENCIA
Balita
• 6963
70 " 75
Lit:4MA' Andraustia.
(Preus en t'asaetea. sac de 100 ClUlloa. Orate Eitre91. o Marx a
aarnunt
carro Barcelona)
ARHOS
Erps
a 18
'ritos I sufres_
37 " 37 1/2
125 a 137
401.01 Calasparra. ...
Veces marea...
30 • 40
" 115
DESPULLES
avons pals nona-. ...
39 " 41
53 a
seieete..
Fases pala noves...
" 38
Pihmero 3...
61 "
•••
19 a 90
Oral Urgen 1 comarca
99 " 39 1/2
Nämero 4...
...
58 " 59
27 " 98
P erIllodi O.
Oleada Manis
13 1/2 " 34
Segones.
-23 1/2 " 24
Tiehest.
...
46 " 47
eztrem. . . 33 1/2 • 34
T e»ceres
22 " 23
44 " 5 0
terina tearrót.. ... a.
(Preus en pessetes ele 100 mulos. a=
Querteß.
20 " 21
Pac
damunt vagó origen)
LLEGUMS
(ascua en r8688182 els 80 quilos, aros
tac. damunt "erro Barrelonto
100 a 120
•••
,Icntles.
ARRIBADES
1 2 " 49 1/9 Menut (prima)
Pavea estrenos. 110"ea.
17 a 17 1/9
ea •
Eaves Estrem. 5.. Atad.
seaonet.
.••
17 " 17 1/2
11 " 44 1/9 fierpS .
21061 Llobregat oteo.
...
-131/9
• 14
ESTACIO M. 8. A.
>avene attretn. o nnd.
46 • 47
o • rcus en rala la quartera de
70 litros,
Fa0009 ~masera.. ...
43 • 16
(volee.)
sense
54e.
claman:
catre
Barcelona)
novel...
Segarra
Veces'
Veces andslusla
46 • 46 1/9
ALTRES GENERES
Veces Andaluilla cOves.
44 • 44 1/2
ESTACIO NORD
44 " 44 1/9
aros ... ••• ••• ...
GARROFES
(Vetees)
1/9 " 44
Titus
-43 0,i 1 44
...
Mere
..• ••• •••
g
ra
~arel...
Ne
...
44
a
46
1/2
- MONGETES
Negra caste110..
...
48 a 45 1/9
PEL MOLL
Castells
1 35 a 140
Negra Matatera nora .
42 " 42 1/9
".
Mallorca novea.
117 "
_42 1/2 "43
Elvissa nova
••• ...
33 " 35 1/2
E
rrgil 6;7[10th
I" • I"
:ea...
Mallorca nals..
34
34 1/11
Va/Ancla
(Preus en rals els 42 quilos, sena° tac.
bdsltiniyer aey.
7b " 100
daniunt carro Esa:Tetona)

Moresc Calitl...
Ordi Entrem
alanza
Ordl Urgen eme. 00u.
5h (ti estranger.
Extremadura...
civada
Clvad• Mansa_ .

Nervis!

LLOTJA

CIGRONE

erige I Navarra nou... 52 1/9 a 63

Paritaris de Banca. Assegurances i
Similars, Transports, Venda a l'enanas
i Gas i Electricitat, que integren
aquesta Comisan!, Mixta. tenint en
compte que el Cens de patrono i dependents de Comerç format l'any 1922.
malgrat de les recti ficacions tetes posteriorment, innegablement pateix de
deficiencies i involuntáries canissions.
arnb el fi que en les vinents eleccions
hi puguin prendre part tots els que
tenen tires i que veritablernent reune : am les condiciona que calen; d'acord
amb la junta provincial d'Estadistica
de Barcelona i amb la sosa intervenció, ala resolt de procedir a la rectificació del Ceno esmentat.
Amb aquest objecte, es fa públic
que des d'ara fins al .27 de l'actual
mes de desembre, a les oficines de
la Comissió Mixta (Plaza Reia ) , 12,
entresola de les quatre a les vuit de
la tarda, llevat dels dissabtes, esteran
exposades les Ilistes deis patrona i
dels dependents, de cada un deis esmentats Comites Paritaria, pesqué els
interessats i les Associacions de pa
trons 1 de dependents inscrita al
Registre d'aquesta Comiasió Mixta,
puguin examinar-les i sollicitar les altes i baixes que calguin: o sigui, la
inciusió deis que, tenint-hi dret. no
consten com a inscrita, o l'exclusió
dels que indegudarnsmt tiguren a les
esmentades Ilistes. Horn fa present
que per a l'admissió d'inclusions sera
indispensable: per als patrons, exhibir
el corresponent rebut de la contribució.
i ner als dependents, una certificació
estesa pel patró respectiu. signada i
segeilada, en consti, ultra el nora i els
Cognoms del dependent, la seva edat
i el domicili, el temps que porta de
servei a la casa, i el càrrec que caerceix (mosso, dependent, mecanagraf,
eseetera), o be, en lloc d'aquest certificat, bausa de justificar plenament la
seva qualitat de dependent de comerç
d'aquesta ciutat, en un dels cine grupo
a que fa referencia el present edicte;
i per a les exclusions, haura. de justificar que ha cessat en el negoci, si
es tracta d'un patró. o que ja no
exerceix el càrrec de dependent de
comerç en aquesta chitar, si es traca
d'un dependent.
Les sollicituds podran fer-se verbalment o per escrit, mitjançant la
presentació dels oportuna comprovanta,
personahnent pels interessats o per
qualsevol altra persona en nom seu, ja
sigui individualment o collectivament.
A les oficines de la Comissi6 es
facilitaran les cceresponents falles per
a les inscripcions de les cases comerdais i dels seus funcionaris, que s'hagin establert d'en ç a de l'any 1922,
en que foren signades les corresponents fulles del Cesas; aixf com també
les certificacions que hauran d'estendre els patrons, perque siguin inelosos
els dependents o funcionario que no
constin inscrita
Durant l'esmentat període, Car el 27
de desembre quedaran tancades les 'listes electorals que hauran de servir
per a les eleccions que se celebraran
el el:a 27 de gener de 1929 (,article 67
dels Estatuts) a les oficines de la Jefatura Provincial d'Estadística (Jon queres, 2, principal, segona, podrá
examinar-se el Ceno i sollicitar-se la
inclusió o l'exchtsi6 que procedeixi.
Ço que per acord de la Comissió
Mixta s'insereix al "Boletín Oficial
de la Provincia" i als diaris de la
localitat als efectes oportuns.
Barcelona, 4 desembre 1928.
El magistrat president, Víctor G. de
Echavarri. - El secretari, Josep Vidal Tarragó."
EL CENS PATRONAL I OFtRER
DEL COMERÇ A L'ENGROS

menianya.

Barcelona, desembre

OBESOS

Dest"4"8
124'19
25'60
35600
41359
121'65
49.1'25
02825

liana-

SABADELL. Sano de Sabadell
TERRASSA: Bano Comercial de Terrassa
TORTOSA: Sane de Tortosa
VALLS: Rana de Valla

ARTICLE
MERCAT

Tanca
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CASSA DE LA SELVA: Bosch I Codolä 1 Jubert 1 Presas
GRANOLLERS: Bario de Granollers
REUS: Sano de Reus de Descomptes I préstecs
RIPOLL: P. Suiier I Ferrer
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'JUNKERS"
superiors a tots els coneguts
Gran rendiment 1 durada.
Algua potable. Combustió perfecta
examinar abans
Mo compreu sense
aquest sistema perfecciona t
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ganyeres, Lavabos, Waters,
etc. PREUS WIOLT REDU4T8
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de Girona, per exempie, podrien posarse d'acord amb el selvas Joan Sutrd.
Si la »ostra idea ¡tren cos, en: Per'
metete d'aportar a la subscripcid den
pessetes cadascun de nosaltres dos.

Els teatres
NOTES OFICIOSES

Bloc del
transeiint.
loan Sutrh dimecres passat donà iota
usfee,'n C ia e l'Exposiciö ¿'Art
i donà a colu'ixer detalladaels dos retaules dc Castelk, d'Empirre; i el retaule de ('ano post, per en
rateN rats aquest ¿my.
Pesa de relleu l'esforç del scnyor
efor de Castelld en sufragar les destetes de la restaireatitS dels relataeš
per,5 z.a callar el sons
1/1 qug fiu el mateix amb el retente
te c.-a,:apost.
Nosaltres ens havem preocupat per
g .-- A +van daquest benefactor, i,
harem sabut que era el set..., j,an Su (rd.
sreció d'aquest jove restaurars;te per 41 realitzat. ade dig«
r., diem els ~les de l'art i
-set de casa aorair a loan Sure en ha fct?
al nostre entendre,
el retaule de Sant
enn
(-ruines, que, tal C0711 indicà
it eenfercnciant, es troba actualment
rami de completa ruina.
LA PUBLICITAT. que tan nobles
4 7er,-r , ses meno tires ha portal, poflr'i
aquesta ocasió fer ei mateix.
km S«. 7C S, els Andes de ¡'Art
i un representant del senyor bisbe
•

:

Pen/nSule
Amarle/1 IlatInS.
Al iras palos

I

n•••

ra de l'escultor Monjo que figuen un intercolumni de la plaga
de Catalunya

DE SUDSCRIPC10

TALIA
Verament apoteósica fou la nit
de dijous per a Felip Meliá, que
arriba de Valencia per a assistir a
l'homenatge que a honor set: havien organitzat els senyors Baget i
Trias, empresaris d'aquest teatre.
Es representa en primer llar "Miqueta", que agrada molt, i després,
"Pare vostè la burra, amic", que adquirí caràcter de gran esdeveniment.
Al final de "Pare voste la burra,
arnie", el palie tributa a Felip Mehä una ovaciú espontània, i després
l'obliga amb els seus aplaudiments
a dirigir-li la paraula, so que féu
amb força desimboltura. Després
parlaren el Xinxoler i Joanet Baget,
que tingueren frases de gratitud per
al púbLe d'aquesta ciutat, que ontple cada dia el Talia.
Felip Meliá s'enduu de Barcelona
un gratíssim record.
ROMEA
Festival dedicat a les

•ninestre.
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SERVEI METEOROLOGIC
DE CATALUNYA
Situació general atmosfèrica d'Europa a les set del dia 8 de desembre:
Continuo,/ a Escandinavia i Dinamarca les pressions baixes amb
forts vents del nord a les Illes Britàniques, on les pressions són ja
força elevades.
Un altre nucli anticiclònic es troba a l'Europa central i a Italia, i
queda una zona molt important de
pressions pròximes a la normal que
abraça tota la Península Ibérica,
sud-oest de França i Mediterrània
Balear, on hi ha molt poc declivi,
els vents són fluixos i el cel és molt
nuvolós, amb pluges i plovisqueig.
Estat del temps a Catalunya a les
vuit:
Cel tapat en general, amb vents
molt fluixos, la major part encalmats.
S'observa lleuger plovisqueig a
Barcelona i a Girona.
Les temperatures es mantenen
baixes, per be que han experimentat
un lleuger augment.
La m'axil-tia intensitat de pluja
caiguda durant les darreres 24 llores
ha tingut lloc a la zona costera amb
6 litres per metre quadrat a Bagar
i 3 a Barcelona.
ESTIUEJANT8
• la vostra tornada visiteo les

modistetes

VaIxelles

Dijous vinent, diada de sante Llecia, se celebrarà al teatro Romea un gran festival a
les quatre de la tarda, dedicat
a les modistetes de Bascelona.
Amb aquest motiu, i a honor de les nostres gentils "mi
dinetteS", l'empresa ha combinat un programa monstre apeopiat a Mes circumstàncies.
En primer lloc es representarà la celebrada Regencia en
tres actes i quadros, de
Jordi Canigó, "La caputxeta
vermella", que tothom considera un deis espectacles mes

Cristallerles

interessanta 1 divertits.
Seguidament es posarä
escena la joguina cómica dr
molt de riure "La tornada d'En
Xirinacs", i per últim tindrä
lloe el dobut a Barcelona de
In notabilíssima orquestra típi-

ca "Alma Argentina", considerada com un deis millors conjunta musicals. del qual forma
part el celebrat estilista Risconti, que donarà a conèixer
un seleccionat rrepertori de
tangos moderns.

ANIVERSARI DE LA MORT DE

En Pere Amigó i de Cabo
VIDU DE N'ANGELA FONTANALS I SIVILLA
Que descansa en la pau del Senyor el dia 8 de desembre de 1927
confortat alnb la Benedicció Apostedca
AL CEL ENS PUGUEM VEURE
Els seus fills Marguerida i Joan Bta., fill polític Agustí Tap,s, néts Antonieta i Francesc Xavier. germans i gen/talles
nebots i nebodes, cosins i cosines, familia tota i la raó
"FILL DE JOAN AMIGO", preguen a llurs arnics i
l'assistencia a les misses que, pel
un piadó'n record
's seva anima, se celebraran densa, dilluns, dia in del
de deu a dotze, a l'altar del Santíssim Sagrament de
•
:,arroquial Basílica de Nostra Dona del Pi.
Barcelona, desernbre de 1928.

Jocs Caf8
Saterla de Cuina de totes clases

I LLORENS-Ilarll'ula d3 123 F !Œr3, 30

No tossiu mes!!! Preneu

PASTILLES KLANI
Unic carnet contra la tos
3 rals capsa

De venda a totes les farmàcies i a casa l'autor
REUS
S. VaLverdn
badea a l'erige A, Cavada - HEUS
CALEFACCIO IDEAL

ESTUFA J. M. B.

VALENCIA, 346 — TEL. mora
Per a comprar a bon preu aneu
la Jolerla Magririä. Tallara, 41
JOIES VERITABLE OCASIO

a

OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE
BARCELONA
Dia 8 de desembre.
Mores d'observació: 7, r3, 18.
Baròmetre a zero i al nivell de la
mar: millibars, 760.1, 758.6, 758.5;
millimetres, 1053.4, 1011.4, 10114
Termórnetre a l'ombra: sec, 10.2,
13.0, 11.0; hurnit, 10.0, 11.2, 10.8.
Hurnitat centesimes de saturaciä:
97. 79, 97.
Vent: direcció, NE, ENE, NE;
velocitat, 3, 2, 1.
Estat del cel: tapat, quasi tapat,
quasi seré.
Classe de núvols: Ast, Nb, Ast,
Nb.
Temperaturen extremes a l'ombra:
máxima, 13. 0; mínima, 6.5; mínima
arran de terra, 4.8.
Oscillació termométrica: 6.5.
Temperatura mitjana: 9.8.
Precipitació aquosa des de les set
crahir a les set d'avui: film. de gruix,
o sigui litres per ms: 2.2.
Recorregut del vent en igual periodo: 4 1 quilòmetres.
Observacions particulars: pluja.
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PARA1GOES 0ARDU8
Portaferrts g a, 10

Laierias Layetana3

(,()Kres C.ATALANh.ii, 613
rouesLEs, JOIES, TAPISSOS
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EL CINEMA A CASA VOSTRA
Vlsiteu casa Cuybe
Portal de l'Angel, 11 i 13
Objectes trobats durant el mes
de novembre de 028 en els autotaxis de "David S.-A.", que no han
estat reclamats:
Nou parells de guants de senyor;
deu paren!' de guants de senyota;
un parell de guants de nen; tres
baatons; del paraigües de senyor;
Vuit paraignes de senyora; un gavany de senyor; un capell de se-
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Pura llana
Chevic t anglés 85
"
130
Pes plOnut
Llana Australia 150

VESTITS

Pura llana

l'hivern
Ara és hora de donar als vostres fills
OLI de FETGE de BACALLA
Ja som a

Sto

120
Estam
130
Idern*Melton
Australia
i6o
Idem

Ptes.
:

persecució de ragressor, i aconsegui
atrapar-lo. Es diu Francesc Requid, i el ferit és Liorenç Cruz. Els
dos es negaren a dir els motius de
la baralla. Sembla que és una cosa
d'" honor".
El ferit quedà al Clínic, sotmès
a vigilancia, perque resulta que esta
reclamat pel jutjat d'Almeria.

Via

Layetana 3

NO Hl hA PEL DUR PER ELLA

DEMANEULA A TOT ARREU

CALEFACCIO IDEAL

ESTUFA J. M. B.

VALENCIA. 346 — TEL. 73016
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Garanteix la so y a serietat els
molts alienta que els hl' compren tot l'any.
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ACCIDENT DEL TREBALL
Hagué d'ésser assistit al dispensari del carrer de Clavé, Vicents
Botella i Boades, de 59 anys, qui
presentava una ferida contusa i erosions als dits del peu dret, que es
produí treballant a bord del vaixell
"Artiba-Mendi", al moll de Sant
Bertran.

El jove milionari arnerich
Jafferson, que es a Barcelona, te disposades mil pessetas per a Murar a qui acrediti ésser la persona anónima
que li esmrivi amb data 5 del
eorrent avisant-lo que la senyorata de grans ulls negras
que rereava 1 que es trobb. amb
(11 una ni! de ma N: en els
jardins del Casino d'Aix-les-

Bains s'anornenava Maria ,Tacobini i podria veure-ila tots
ala dies als salons Fruís i Rialto interpretant la pollicula
Gatimont Diamant Blan "El
Carnaval de Venecia". — Diriaiu-vos al seu seeretari mister Prirlzor.

GIREU EL VOSTRE CABANY a
111111. Tallrr
1. Pl Hola!.

nastroria. 1,1('ona. 3.
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pedie dIrlalt p e r faouttatiu
Rambla 'e Catalunya, 8

Ferran, ß
Fambla del Miq, 27.
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t robareu figures,
NENE BRESSOL
i treballa en suro a can

M. SARA - Canuda, 33

VEA
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E S(A MATES

LA MILLOR CASA

en

Bateries de Cuina

completes
)BJECTES per a

PREVAIXELLES
SENTS
Cristalleries i auxiliars de
- totes melles

a pa, platejades,
ami-) fons de majblica, nomas
per •V60 ' pessetes. No deixeu de
comprar aquesta ganga abans
no s'esgo t in, a les vaixelleries
Lltils INglada, Rambla de les
Flora, 8; Ronda de Sant Autoni, 5, i carrer de Sans, 121.
Paitoros per

••nn••n•••••n•n•nn180~

Ella ha oscurecida
SUS canas
ha oscurecido Bel
¡irme. E. H.
cabellos canosos gracias al empleo da ama
Boots

f6rmula hecha por ella misma, declara te

que sigue:

"Está al alcance de cualquiera e/ poder

hacer que sus canas vuelvan a su colar
natural mediante el empleo de un remedio preparado par si mismo, o sea:
"En una botella de Y. de litro se achanta 30 gramos de agua de Colonia (3 cu-

charadas de las de sopa), 7 gramos de
glicerina (/ cucharadita de las de caff),
una cajita del producto "Orlen" y se terminará de llenar el frasco con agua. Dichos productos pueden comprarse en ~llos
en/lar farmacia a un
mezclados por usted mismo f dicha mezcla, que se aplicará -.obre su cabello dos •eces por semana hasta que se
obtenga el tono apetecido."
Con este medio se rejuvenecerá en unos
20 a So, toda persona canosa. Dicho cone
puesto no es una tintura, CO tiñe r 1 cueque sea, no es
ro
tampoco grasiento y quedo iridefinidameate. Hace deseparecer la caspa y /os cabellos se vueh en suaves y brillantes, favoreciendo, adernis, su desarrollo.

precio módico,

cuales,

8E3810 DE BALLETS TIPICS
CATALANS
Per a la diada de Sant Esteva,
a les cinc de la tarda, a la sala

cabelludo por delicado

de fastas de l'Ateneu de Sant
Gervasi, tindrà ¡loe una sessib
do ballets tiples catalans, per
l'Esbart de Dansaires del Club
Excursionista de Gräcia, el programa de la qual es riblIfieartt
oportunament.

hüillillifl 1 ffiliEll
CAMISERS

L'AGRICULTURA
I

Boqueria, 36 i 38. Tel. 1665r
SUCURSAL
Ronda Sant Pere, 16. Tel. 18166

Comises, corbotes
guants, pullowers

IDOILOU
CISTUUA
Quan el causen refredaments, reuma o neuralgia,
es trova un immediat alivi
amb una sola aplicació
de Liniment de Sloan.
Aquest antic, per() no
antiquat, remei casolà,
actúa sense fregar. No. és
greixös ni taca

TAPISSERIES
JOAN PALLAROLS
Passeig de Gracia, 44
DARRERES NOVETATS en
Domassos per a cortinatges 'des
de 5 pessetes metre. Velluts
per a tapissar des de 6 pessetes
metre
TULS i ETAMINS per a cor.
tinetes. STORS, CORTINES,
TAPETS. Confecció de cortinatges i pantallas

44/44444'444044+0+4444+PPer•

UNA BARALLA AL CARRER
DEL CID
Abur al 'liad, al carrer del Cid,
liii subjecte va agredir un altre ami)
tina navalla de grans dimensions, i
Ii produí ferides d'itnportäncia al pit.
Un guardia de seguretat sorti en

"Eulälia", Obiols; "Mercó",
Serrat; "Enriqueta - . Grav .alosa; "Maria", Serra; "Paquita",
Rossell; "Angelina", Bou.
Foment de la Sardana de
Bareelona.—Ateneu Democràtic
Regionalista. Wad-Ras, 208. Co_
bla Barcelona.
Agrupació Sardanista de Barcelona. Ronda de Sant Pau, 27.
(Baixos del Teatre Olympia).
Cobla Catalémia.
Grup Renaixement, Tapiales,
número 2. Cobla Terrassa.
Sabadell.—Cambra de directora i auxiliars. Cobla La Prinrieal del Vallés.

HA ESTAT ANUL.LAT EL PRIVILEGI QUE GAUDIA L'ASSOCIACIO REGIONAL DE RAMADERS PER A TRANSPORTAR ALFALS
El secretari de la Junta Provincial de Proveiments, senyor Garrido
del Oro, que es troba a Madrid, ha
comunicat telefònicament que el Govern ha anullat el privilegi que gaudia l'Associació Regional de Ramaders, en virtut del qual, i d'acord
amb un comerciant també privilegiat, podia disposar del 50 per roo
dels vagons de la Unja del Nord
per al transport dels farratges de
l'Urgen, des de Binéfar a Calaf.

ALUMIN IO
Rba. S.ONTONIO,

Los

CAMPIONAT ESCOLAR
D'ESCACS
Des de demà dilluns quedaran exposats a l'aparador d'un establiment del
carrer de Pelayo, d'aquesta ciutat, fi/
premis del finit Primer Campionat
Escolar d'Escacs, que va organitzar
la Federadó Catalana d'Estudiants CaOportunament avisarem el di*
¿ti seu lliurament.
Al mateix temps recordem a tota
estudiants que desitgin participar eis
el II Campi onat Escolar d'Escaca, que
a la secretaria de la Federació Catalana d'Estudiants Católica, Rvadeneira,
4, segon, durant azuest mes, s'admetran inscripcions tots els dies feiners,
de set a nou del vespre.

Grup Sardanista de Barcelona. Ronda de Sant Pau, 27.
(Baixos del Teatre Olympia.)
Cobla Emparium.

MIL
Vaixelles, cristalleries,
serveis per a le i café.
Extens assortit.
CORTS, 015. - Tel. 12874
t+.4,444,81+611

Escacs

Programa:

Cinema Pathé Baby
CUYAS. Portal de ¡'Angel, 11-13

't.Cs
e 4

SENYORA
Si voleu estalviar-vos moltes
pesse t es i algunas indisposicions que donen els ous en
estat de descomposició, compren-los al carrer de Casp, 68,
tanda de pesca salada Segle XX.
On fresa de la setmana garantit (segons contracta anib
la Granja Cored6, de Palafru
A4'75 pessetes la dotze--gel),
na. els que paguen a 6 pessetes.
A 4'20 pessetes dotzena, tambe
frescos per a beitre, a 0'30 un;
a dos 045. a 0'85 i a 0'20.
Aquesta casa no gasta ous de

EL GENERAL BAZAR
A MADRID
Ha marxat a Madrid el general
Bazan, director general de Seguretat. S'ha endut, per a estudiar-lea;
les proposicions que han fet tr
propietaris d'edificis, brindant-lo
respectivament parque s'hi inste
la Jefatura de Barcelona.

CARNET D'AUDI010188
PER A AVUI
Xampany Ruinart, marques de
la seva propietat: Sillary, La
Marechale, Mil Brut. ExistenFoment de la Sardana de
cias d'Ayala, Veuve Clicquot, Barcelona. —Plaça de la GasMumm Pommery, Pipper, •cada del Parc. Cobla Popular.
Gjadialeur; Caves "Mont FerProgrania:
rant" Elaboració. Methode
"La floreta", Aldric; "RecorChampenoise, Gar l e Bleue, Ex- dança", Josep Serra; "Gratitra DDI1X, Demi sec, Extra Dry, tud - , Saderra; "La sardana de
Crearuing W1ne Brut. Licors do
les monges", Morera; "Lluna
la gran Chartreuse, Groc i plena", Toldrà; "Totes voten
Verd. Cognac "Napoleon" 80 un hereu", Pep Ventura.
anys. Whisk y "Black & White"
Sant Andreu.— Plaga de les
Old Tona Gin. Dry Gin, Coktail.
Palmeres. Cobla Canigó.
la
millar
Aigua de Rocallaura,
Programa:
del alón. Creme Dupont Isigny,
"Lila roja", Pi; "Els gegants
350 pot. Beurre frais, 10 pes- de Vilanova", Serra (fill); "La
setes quilo. Brand's Sauce Digallina enamorada", Sana; "Vogestiva A. I. Essence of Chicken lianyes", Bou; "Mariona", Mo(pollastre). Marmalade Fruits lina; "Amor poesia", Vicenta.
Jams. Jellies Gingg,r. Plum
Sabadell.—Centre Sardanista.
Pudding. Shredded \Varia, 1'50 Café Camps. Cobla La Principal
paquet Keppers. Haddoeks An- del Valles.
guilas, Salmon del Rhin. Tor- Tarda:
roas especials. Confecció de
Orlad de Sans. Bailada que la
cistelles per a presenta. Expe- Joventut Sardanista d'aquest
dició de paquets postals a doOrfeó dedica a les senyoretes
mich, per a provincias i es- de l'entitat. Cobla Empbrium.

Rambla de Catalunya, 1
ITa , lcu ,s1
TORRO CREMA MASSANA
espeeialital ilr la casa

(»vera Civil

. LES SARDANES

.E FRANC:
vitelf
-sfSalmorrin.

'MIMEN! ID IE S LOAN
—

MATA DOLORS

. •xert

Exposició Internacional de •Barcelona
EXPOSITORS

Adreceu-vos a

Josep Meció i Mas
FABRICANT

I PER A, GENERES DE PUNT
Fäbrloa Farràs
Carme, S, i Nuolä, 1, 3 1 5
_

MANTEQUILLA
a

Avinyó, 60 ::

Teléf. 12.535 Petritxol, 15 .: Teléf. 18.336

per a Interpretar els encaUrats de fiera vegetal

Magatzems Betlem

QUOTES
Equips complete, 322 Pta.

LA MELLOR

Botta i Balth

,
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.....«;~nramaa
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nyor; tres portamonedes; dos zèfirs; tres mocadors; quatre bufandes; dues gorree; tres boines; tres
colls "Priectic"; dos impermeables;
una cotilla de goma; una sabateta
de llana; uns pantalons de criatura;
dos flascons de crema per al calçat; un pot de fosfatina; un pot
que conté una mostra per a netejar
marbre; un estoig d'injectables; una
ampolla de medicina; 'un específic;
una caixa de medicamento; una ampolla amb aixarop; una ampolla
amb llet; una ampolla amb licor;
tres ampolles buides, un gerro
Ilet; u,is cabàs i un mocador de fer
farcells; un àlbum de fotografies;
sin métode de música; una agulla de
fer maja; un esto i g de pinta; dues
pintes; dues tisores; tres encenedoro, una polvera; una cigarrera;
quatre paquets de cigarretes; tres
imperdibles; un sac de mà; quatre
barretes de ferro; dos plata ansb
cera; un tros de iseumätic; sima copa; dues capses buide-; un naos(rular: de teles per a impermeables;
un tios de fusta; un saquet amb sucre; una mostra de mongetes; una
fiambrera; un llapis; una peça de
dinamo; una espelma; uns impertinents; una joguina; ums claví; dues
claus; tun datier azul> claus; una insignia; un tornavís; un botó de
puny; uit estoig de lens; una xapa
de metan; una navalla; sis hines de
paper carbó; una fotografia; un carnet de notes; cines Ilibretes; dues
cartes; una recepta; un pagues combinació de senyora; un pagues amb
una ampolla i un tros de roba; un
paquet amb pedres; un paquet amb
mitjons i mocadors; un paquet amb
roba; un paquet atub retalls de
pells; tres novelles; cinc Ilibres; diverses quantitats en metallic; diversos periódico i revistes.

FU LLADEITALIA
LES MELLORS

xolals que

1 aspe-

us siguin necessarits. Elaboraold cense campe
tänola
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LEC3ITIMA DANESA LA PREDILECTA DE LOS INTELIGENTES
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LA

CINEMA

L'AJUT DEL CINEMA AMATEUR AL
PROFESSIONAL

PUBLICITAT

amateur va eixamplant-se, no es pot
preveure fins on arribará aquesta
influencia dintre de pocs anys.

inemiz•mei•a•zomiziizzaminini

LA CAIGUDA DE LA CASA

quasi completament, si convi, sota
l'americana de l'operador. No cal
dir com aquests aparells són d'un
gran valor quan es tracia de filmar
entre la multitud, i en determina:,

trucs cinernatogräfics.
Quan l'amateur demani i obtingué l'aparell amb motoret de corda
per a eliminar la dificultat d'haver
de rodar a mà, i la necessitat del
trípode en certs casos, el profesan>
nal aprofità immediatament ra y antatge del nou equip.
I encara mes graos avantatges
trobä el 'professional a seguir la
indústria per als amateurs en la
qüestió de lec lens. Quan es ne-

cessitava Inés llum per a les pclacudes preses en la pluja o be: sota
condicions d'illuminació adversa,
l'operador professional usava projectors; però l'amateur havia de ro-

LA FAMOSA SENYORETA DES-

D'USHER

Un grup d'amateurs de Rochester, N. Y " a la recerca de veritables valore cinemätics, ha produit
una versió cinematográfica del celebre come d'Edgar Poe "La caiguda de la casa d'Usher", película
de la qual reproduim avui una escena. L'argument, adaptat en una
forma molt estilitzada, es divideix
en tres parts: la primera compren
l'arribada• del visitant i la mort
Lady Madeline; la segona, el conflicte mental del germä i la resurrecció de Madeline, i la tercera, la
fugida del visitant i la destrucció
de la casa.
Per a fer ressortir la força emocional de les situacions dramàtiques,
la llum és quasi tota artificial, amb
arcs i llanternes d'incandescencia.
Per a obtenir un efecte de suavitat,
fou usada una lens de 43 rnm f. 1 '5.
La direcció és de Melville Webber,

mo CONEGUDA DE AIX-LES-B.AINS,
LA RECERCA DE LA QUAL PER
UN MILIONARI AMERICA HA
APASSIONAT AQUESTS DIES A
TOT
BARCELONA, la podreu coso
neixer acudint avui als salons
no
oo
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Rialto 1 París

KURSAAL 1 CATA LI NiA
leus acf com les ombres poden ésser aprofitades pels amateurs amb
lacIls resultats. El gravat representa una escena de l'adaptació cinematográfica .de "La caiguda de la casa d'Usher, d'Edgar Poe, portada a la
pantalla pel Club amateur de Rochester (EE. UU.).
Sembla una cosa lógica i demosaprofitat per la gran indústria, sotrada que la cinematografia amateur bretot en els films d'informad&
vagi darrera de la professional. simL'any 1912, per exemple, les inforplificant i adaptant els procediments
macions eren preses amb grane apade la gran indústria a les necessireus engabanyadors; les :ens eren
tats del petit entreteniment. I, no lentes, i cada equip pesava unes 150
obstant, la cosa és a l'inreves. L'alliures. Naturalment. aix ò era un
bundäntia de mitjans amb que cornpgros inconvenient, perquè el repór•: ta la gran cinematografía fa que
ter no es podia pas installar com
no necessiti portar a una perfecció er. un estudi i sobretot en sortia
.-extremada els grane equipa, per altra
perjudicada la rapidesa, l'ocasió i
• part fäcils de transportar, per pesats
l'imprevist, que rares vegades apai voluminosos que siguin, gràcies a
reixien a la pantalla. Avui, en canvi,
la poderosa organització al servei
moltes de les pellicules d'informació
de la qual catan. Per a l'amateur, en
que es veuen a la pantalla són precanvi, calgué crear els aparells d'exses amb cambres automàtiques de
tremada Ileugeresa i poc volurr. Immä, que no pesen mes cric unes
mediatament aquest avantatge fou
guantes Mitres, i polen amagar - se

on la veureu interpretant

DEMA, DILLUNS,
UN ALTRE FILM DE L'ADORABLE,

LAURA LA PLANTE
titulat
PANTALONES A LA MEHALA

ci1711144:144444411444+41444444444444444.4444444444+.44444
en ament, per a compensar la
feblesa de la Ilunt. Com a resultat

d'aixó, la pellicula resultava de moviments bruscos i desiguale. Com que

després fou pràcticament impossible
d'ajustar cl motor de mollee a les
diferente velocitats d'exposició sota
de la normal, calgué cercar, trabar
i Ranear al mercat lents més ràpides, i dona a coniseqüencia els
amateurs, i de retop els professionals, disposen de lente d'ampla
obertura corn f 2, f
i f 15.
De tot això pot deduir-se la influencia que l'equip amateur té en
la producció p rofessional, i al pas
que el camp de la cinematografia

qui ta-nbé féu els escenaris i els figurins. El decorat es, en moltes
escenes, exp ressionista. La fotografia
i la i numinació són
de J. S. Watson jr., i el rep artiment el componen
Herbert Stern. Roderic Usher,
degard Watson, el porter, del Hilno es veu més que l'ombra, i qual
Lady
Madeline, i Melville Webber, el visitant.

11
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AristocrAtica comèdia de gran espectade, amb escenes en colors

Tenir, noticia que aquesta pellicula ha estat molt apreciada
que
prcbab/emeat passzirà a algun iprograma d'exhibició.

NOTES

OFICIOSES a

Seleccions Gaumonl Diamant Blau
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En la matinal d'avui
ESTRENA d'aquesta
superproducció Paramount en la qual el popular astre de les
res, mestre en batre
el «record» de totes les
velocitats, o és també
en obtenir el grau
màxim de comicitat

HAROLD
LLOYD vital deis sentiments.
ernriltéss.
Si deixeu de
«RELAMP
set
haureu
vida

veure

per r .

Si es un film PARAMOUNT és el millor del programa

—=

==

Sóu aficionat als grans relats
de "caça major", a les proeses i
aventures dels herois en les selves
equatorials? No deixeu de veure

"LA MADONA DE LOS COCHES-CAMAS" TRIOMFA A
ITALIA
Amb un èxit d'aquells que no
deixen lloc a dubtes sobre la vàlua
d'un
film
sha
estrenat
madona de los
== co c hes-camas" a"La
Italia, Anglaterra
==
i
Belgica.
La
distreta pellícula, adap== tada de la famosa
novella de Maurice
D
== ment enekobra, ha triomfat rodonaaquests tres palsos tfavaneada c iv ilització, com ha
a tots on es projecta; comtriornfat
triomfarà aviat entre nosaltrcs, car ja
está,
contra-tada per una empresa d'aquesta ciutat, junt amb la seva ger_
'Emana "Grise:da, te amo!"
(Mon
coeur au ralenti/, del mateix
autor.
S'ha dit que les novelles
de Dekobra són exc essivament realistes.
-1 i Res més lluny
de la ‘eritat Si la
novena adquireix en certs capítols
un to realista (mai inmoral), el film
és co m p letament expurgat d'aquestes petites raques, j ni pel seu assumpte, ni per les seves escenes pot
dir-se que surti deis límite de la
IlléS estricta moralitat.
De no ésser
així, el Repertori M. de Miguel, que
sempre tija distingít pel.seu punt
de vista moral, mai s'hauria atrevit
a p resentar-lo a Espanya. El nom
craquest Repertori al davant del
film és la millor garantia que
pot
ésser vist i admirat per tothom,
sense excepció de sexes ni edats.
UNA GRAN PEL.LICULA
ESPANYOLA, "SONRISAS
I LAGRIMAS"
Aviat presentara el Repertori hl.
de Miguel la gran pellícuia espanyola "Sonrisas y lágrimas".
"Sonrisas y lá g rimas", assumpte
ideat i realitzat per un conjunt d'artistes espanyols i per Hella Moja,
la famosa estrella vienesa, porta
en si tots els elements que li asseguren l'exit. Es, sobretot. /non
espanyol, no d'una Espanya de pan_
dereta, per a turistes, sinó de ¡'Espanya d'avui, on es v iiI i se sent sense necessitat de portar la navalla a

Mac Lean

E

DEMA, ESTRENA al

COLISEUMiCAPITOL
un film

Paramourxt
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personalitat.
El Repertori M. de Miguel te
assegurat, car "Sonrisas y
lágrimas" es potser el film més perfecte que ella fet a Espanya.

MAURICE DEKOBRA A LA

per a caçar Heons sense risc personal

Es

1

1
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Totes dues pellicules han estat
impressionades a França. La realització de la primera ha anat a tärree de Maurice Gleize i la de la segona de Marc de Gastyne. Tots dos
coneixedors de tots secrets de
la tècnica actual avantguardista.
Disposis dones el nostre públic a
assaborir aviat dues meravelles de
la pantalla.
• •.
Venecia, arnb els seus romàntics canals i antics palaus,
veritables joies de l'art arguiiectónic d'Itàlia, han estat tema abundantment explotat,
tant en literatura com a la
pantalla • No obstant, Màrius
Almirante, el presticiós "metIcor" italià, ha sabut plasmar
un argument ameníssim i suggestiu, presentant les escenes
amb tanta grandiositat i realismo en "El Carnaval de Venecia", que aquesta pellicula,
pretanyent a les Seleceions
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Una innovació necessària
La projeccid

del programa a base de petits actors

Pathé

al

Cinema

Avui, diumenge, ESTRENA de

LA BOHEME
per la precoç artista Marcella Sabattini i
una escollida
"troupe" infantil

LE JOS DEL OESTE
drama de vigorás argument basat en costums americans, interpretat pel' popular cavallista Tom Tyler,

Gaumont Diamant Blau, constiturix quelcorn nou d'un interés enorme, i a la segada que
una, meravella d'interpretació
ovalada pels prestigiosos noms
de Maria Jacobini i Malcolm
Todd, una extraordinària ostentació de la moderna cinema-1
tografta europea.

Chispita i Vivales

EL GRAN SUSTO
còmica, en dues parts, per la "Pandilla" infantil
Un programa que sera un AXIL

esciatane

Seleccions Verdaguer
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Dernä, dilluns, dia To
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Madrid, Sevilla, el camp anda!ús,
les p ossessions espanyoles del Nord
d'Africa, desfilen per aquesta pel!fruta i posen en acció bonics mares
de somni. L'espectador pot assistir
des de la seva butaca a la fira
de
Sevilla, a alguns moments forrament drarnätics de la guerra d'AHca durant els celebres combats de
Tetuan, a mil coses típiques i Din
toresques que, sense recalear_hi,
enmarquen l'acei6 amb un segell de

¿leones a mi?
Douglas

(FORA DE P ROGRAMA)

la lligacama.

on, ultra tot això, trobareu les
més hilarants solucions donades
pel simpàtic
7-4

1

Lon CHANEY
El gran tràgic, mestre de la caracterització

W=.
=.

Rente Adore
{ÕJ

Cap al Repertori AL de Miguel
la satisfacció de p resentar-nos a la
pantalla Maurice Dekobra, el novel-lista mis llegit a París actual_
ment, i el mes traduit a idiomes

estrangers.
Ens presentarà aquest Repertori
dos grans film; de técnica d'avaneada, inspirats en dues novelles del
gran escriptor de moda "La macione
des sleepings" i "Mor/ coeur au ralenti".
Dekobra és l'escriptor europeu
mes d'avui. En els scus llibres tot
és modernitat, dinamisme; un reflex del vertigen de les joventuts

de la post-guerra.

U
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PANTALLA

==
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Rainli Forbes Lams

apas_
sionadora tra-

gedia entre la
moral intlexi-1
ble de l'Extrem Orient I
el mea dolo
amor patern•l.

L l hermeticacivIlització alnesaportad•prodiuioaarnent a

1

•

1

la pantalla
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LA POLEMICA FINANCIERAj
•nnnn••1,

pressa l'irnport actual dels ingresaos recaptats pels ports, és peles

L'opinió de ,
, 8. — "El Imparcial" s'ot aquest mati. en el seu fons,
a politice económica, i despees
odverer que esti .Sempre molt
;ay de l'ideari polític del senyor
asebó i no molt a 131- 01) tampoc
es del senyor Calvo Sotelo, diu:
repreciarió del nostre signe
erattari és un fet real i indiscuti• i en calar l'atenció del Govern
ta realitat el senyor Cambó
ce aque s
uestat, erdem sincerament, un
lee serve•
No compartim, en canvi, ropinia
• els articles del seneer Catnbó
isfee: • :enea:lar el e rèdit a rexxeee 1- eitnadd d'Esaanya es
ree, 3 inee-preteeions destaveg aess ei e -•essanger els especteladcrs
e lee explicacions publica- e3tar al cerrent del que
ceeee ly a sen elle, són els cepale els distrets i confiats. Exige' h hisenda no les gestes de
reeginy. ni les vehemèneles del deee. sine, ranMisi conscieneut i l'exeriérica contrastada; una directriu
eee fletea indicadora assenyala neta once:sacia cap a la qual han de
ernesger tots els cliculs, la rebaie deis ~estos. la pesadesa dels
vals esicareix la vida del contri:ere. Aissí en valeritzu la moneda
desdeelant els tres suports de la
eresa naeienel. z-gricultura, indús: el ceseerc. amb sols proeses ese: ideal. s'anida lenta. p.:e:mente a la fevalorització
- :remeda pel natural desinent cie ea potencia contri•1: e' el difkit que ofega el
7;uesta :a més valuosa
lec si Govern pot assentar
te"..11lhre major, hauria estat feemprendre la politice económica
cesada i prudent a per tant, aten.7e C:s preus de vida i reforçar les
irgue s arnb el producte de l'eco.

altre comentari de
"La Epoca"

Madrid, 8. — ''La Epoca", en el
ree resum setmanal de "Borsa de
Madrid", diu:
'Se comentaron mucho los a raos del sefior Cambrí, que con
el pretexto de la situación monetaea ha dicho cosas todavía no pera otros publicistas, sobre el
cM3 general de la economía general espaeola, i tambén las contestar:rus dadas por el jefe del Goree:o y por el ministro de Haciene. en las que se ha ere:creado :a disesien hacia puntos de vista de eaesies general, desviándolas un poco
i:n estadistko y de cifras con
ea se han iniciado."

y

g

Una altra rèplica de
"La Nación"
Madrid. 8. — Amb els títols de
'Les artículos de Cambó y el preneuesto extraordinario y los gastos
seductivos" s'ocupa aquesta nit
'La Nación" de les aHusions fetes
sse 'ex-ministre regionalista en els
eses articles sobre la desvaloritzaea de la pesseta i els plans al Misisree: de Foment.

Comer.ea dient que a pocs

GIS

huurj serprés l'ofensiva del senyor
Camba a propòsit de la situada de
la tostr amoneda, perquè si el poetic català no es resigna a l'ostraduce, menys es conforma amb la
eistud.
Ea la campanya derrotista del seraer Carnbó no podrà mancar l'atac als plans de Foment; sagaz i häelluddx combatrels d'una manen franca. Les seves censures es basta en que aquestes despeses es P a
amb darte a un pressupost ex--guin

taardinari en lloc de confesar un
dificit a l'ordinari. •

p

Aquestes afirmacions ja temen rélica convenient en la justa i nao-

radissima nota del ministre d'Ha
anda.

Els ro iniciats en els orofunds

ai siesis de les finances ens atontenans amb saber que si les grans
obres públiques s'haguessin de fer
te el producte de l'impost i no amb
deute especial, o la carree,s a triesaría augmentaria en pes i voeen de manera intolerable, o aqueotes obres es ferien segons els vells
ss itodes, pe's quals es trigava més
1.tin guau de segle a construir un
ocarril, una carretera, un peine
o en canal. Es cert que els cent
eeliens dedicats a la repoblació foestal trigaran molts anys a éste:retodectius; el que no es creurä

elb l
fer
r

ing'a de l'autoritat del senyor Carn-

és que sigui el mateix ces de

It e obres hidriuliques, perquè aPii'at3 a regadius o a la producció
ee neegia eléctrica aviat han de cote eear a retribuir a l'Estat

relate
Fa notar que per als ports i carrs teres rio té el senyor Cambó ni
t1,2. sola paraula, i afegeix:
Els aeo milions destinats a millo, de posts exigeixen anualment
,er a imeressos i amortitzacions 33
eers en números rodaste, pera a
Iluesta xifra no s'arribare fins qUa
'Pai u/obr. azada tota la part de dese.

:

e/ que es
siguin
ka al, eins que totes reranbre's
er.

aalirable als porta, o

teeretedea.
Xi arruest any ni el que ve no
erribar3 a 10 01 4 iO ne
la
taintitat que calera per aixecar
lesna eärred financiera, i com
aquesta mateixa quantitat ex-

a

anual'

que aquests costegin el seu emprestit; el servei paga les seves despeses, paga el deute emes per ells. Es
indubtable que en anys succeseius
hi .hagues la càrrega financiera de
sude obres, mes despeses; mea
deute. mes gran quantitat per a
amortitzar i pagar interessos.
¿Es illusória la creença que una
millor or g anització, instaHacions mes
modernes i serveis més perfectes.
in rementaran .els ingressos deis
ports? No Ino és, Sens dubte; de
manera que dels 33 milions i de les
cárregues m'eximes d'aquesta sec.
ció caldea rebaixar, ultra els nou milions dit, el que impartí l'increment
eraquesta recaptació.
Dones be: la taxa de rodatge assolida a principi, de l'any actual,
gairebé els 20 milions, rendeixen els
3 0 milions de les disponibilitats presents al Patronat de Ferms especials
i del deute respectiu no exigeix tant
per ara per a les seves atencions.
També és evident que el servei
paga les despeses i sobren diners.
Sens dubte augmettara la guantetat necessäria per a aixecar les ciarregues d'aquesta part de deute en
anys sucessius, penó ¿qui s'atrevirà

a

c

a negar que creixerà també la re-

carnada de la taxa de rodatge?
Dels plans de Foment i dels seus
tangibles resultase molt més es podria dir; nous fezrocarrils, electrificació d'altres, ganäncies de les Companyies que el Govern jutjà prudent
Imitar, partidpació de l'Estat als
seus beneficis, cessió de bestretes a
aq uestes Cempanyiee, raanteniment
de tarifes l'elevació de les gneis
semblava imminent i inevitable, obra
magnífica de les confederacions...
Cert que tot airee queda fora del
pressupost extraordinari... ¿peres no
hauria estat oportú advertir a la
gent que dels zoo tnilions, cárrega
máxima anual de remprestit, segons
el senyor Cambó, haurä des de la
seva iniciació de rebaixar 50.501.747
pessetes per despeses, suprimits totalment, que vénen figurant en ante_
dors pressupostos del Ministeri de
Foment? ei no hauria convingut a
rjnteres nacional que el senyor Camba dignes quericom d'ab(?), encara
que només hagués estat per aixecar
una mica l'esperit dels cene lectors
i per a compensar el perjudici que
al crèdit públic hagin pogut ocasionar a restranger els sens anides?

ELS ROBATORIS DE
CAIXES MUNICIPALS
Ha estat robada la de Villamerial, a Palència
Palencia, 8. — L'alcalde de Villamer:al participa al governador civil
que en la darrera nit penetraren Madres a l'Ajuntarnent, que fracturaren
els calaixos de la taula del secretad
i s'endugueren la caixa de cabals,
en la qual hi havia zaseo pessetes.
La documentació quede escampada per terra en gran desordre. La
caixa fou trobada violentada a les
afores del poble.
Els autors de la sostracció cremanen tots els justificants de pagament que hi havia dins la caixa.

La causa per l'assalt del

Banc Hispano-arnericà
de Pamplona

Pamplona, 8. — Aquesta Audiencia ha dictat senténcia en la causa
instruida amb motiu de l'intent d'assalt a la sucursal del Sane HispanoAmericä en octubre de 5926.
Es condemna a Joan Garcia Oliver corsa a autor de robatori en despoblat i en quadrilla, amb l'agravant de reincidencia, a set anys de
presidi mejor i accesteries. A Aureli
Arroyo Gutiérrez i a Nards Pequero, per tinença il-lícita d'armes de
foc, a dos anys de presó correccional, accessòries i multa de 200 pessetes. També a Garcia Olive se'l
condemna a que indemnitzi a Daniel Valero una quantitat de 65 0
pessetes per danys a l'automóbil de
la seva propietat.
Arroyo i Pequero han estat posats en llibertat per portar extingida la pena amb rabonament de la
presa preventiva.
El fiscal retire l'acusació contra
raltre processat Aureli Fernández
Sanchez, el qual continua detingut
per estar reclamat pel jutjat militar de Madrid, en causa seguida per
atemptat contra el rei i el presi-

dent del Consell.

''a

Comissió de servei

Madrid, 8. — Una Reial ordre
de Marina que avui publica "La
Gaceta", disposa que el tinent de
navili En Joan Josep de Járegui
i Gil Delgado visiti els centres d'aeroniutica dels Esteta Units que s'indicaran, aprofitant l'estada en aquella nació des del 15 de setembre
fíes al 30 del mateix mes, després
de celebrada la Conferencia Internacional d'Aeronantica de Sevilla,
que ha de tenir 'loe a Washington.

Multes de Sanitat

Madrid, 8. - - Una Reial ordre de

Covernaci6 disposa que la facultat
atorgada als inapecters provincials
de Sanitat per a la imposició de
multes (iris a soo pessetes, en tot
el que Ca refereix als esmentats serveis, es aplicable no sols bis particulans, sinó també ale funcionad,

i corporacions provincials i municipals, en l'exercici de les funciona
que

els fos-in excotnanades.

L'ASSEMBLEA PERIODISTICA DE VALENCIA

pISPOSICIONS
La regulació del eimiere
de lievors
Madrid, 8.—Per a regular el
comer de llevors s'han dtctat,
entre altres, les següents regles:
Tota entitat o particular que
vengui llevors per a la sembra,
encara que siguin de collita
pròpia, queda sotanas al preceptuat en el reial decret de
18 de maig darrer.
Encara que l'expressat reial
decret de reglamentació del comerç interior de llevors agría
coles indica que tota entitat u
particular que adquireixi Ilevors en un comerç, és convenient que procedeixi el seu
anàlisi com a anterior a la
sembra, aquest anälisi es fa
més preels en els casos en que
Per l'aspecte extern de la Ilevor se sospiti de la qualitat,
abrí com per a aquelles plantes
i, pretensions Ilegurninoses, far_
ratges, plantes hortícoles, eta
cetera, mes exposades a Palleracha o a la pèrdua del seu ordre germinatiu.
Els centres oficials encarregats d'aquests anàlisis seran,
ultra l'Estació Central d'assaig
de llevors, establera a la Maricloa, de Madrid. les de La Corunya i Valladolid, anexes a les
respectives Granges agrícoles,
la de Barcelona. Palencia 1 Almerla, que formen part de les
divisions agronbmiques corresponents i les que en el successiu puguin crear-se.
Les mostres per a l'ananai
de Devora es trametran pela
peticionaris ben directament a
l'estació d'assaig de Ilevors de
la zona corresponent o a la Direcció de a'estació agronemlea
de la provincia, que contraurä
l'obligació de trametre-les, com
es natural. en un termini que
no excedeixi de cinc dies, a l'estaci6 d'assaig de llevare corresponent, expressant el nom i dirucias de l'interessat en l analiai. ner tal que els resultats
obtinguts per. l'estacha puguin
trarnetre's.
A aquest objecte, donailes les
estacions existents en l'actualitat, els zones corresponents a
cada una seran, provisionalles següents:
afadrid. — Madrid, Toledo,
Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Albacete, Múrcia, Còrdova 1 Alacena
Corunya—Galícia, Astúries,
Santander i Lean.
Barcelona. —Catalunya, Balears, Castelló 1 Valencia.
Almeria. — Andalusia, llevat
de Còrdova, Nord d'Africa i Canàries.
Palencia.— Palencia Burgos,
Províncies Bascongades. Navarra i Logronyo.
Valladolid. — Valladolid, Zamora, Salamanca, Avila, Segóvis, Seria, Cäceres 1 Badajoz.
Granja de Saragossa.—Saragocen, Osca i Terol.
Els enginyers capa de les es, trametran dins el tenmini de vint dies ui.
de la tnscripció a l'estacha d'assaigs de Ilavors a que correspongui la provincia, donant
compte al rnateix temps de les
baixes que ocorrin i del canvi
de ra6 social, domicili, etc., de
les diles coses.
Els venedors que no s'inscriguin en el termini fixat, seran
apercebuts per una Sola vegada
i si en el termini de quinze dies
no han complert aquest requisit, s'imposarà la multa de 50
a 100 pessetes, segons les circumstäncies que concorrin en
la falta.
Les sancions cataran conpresea, segons els casos, entre
els límits següents:
Per incompliment d'etiquetatge dels paquete, lliurament
'de factura ala compradors,
remIssi6 a Pesi6 agronómica
etc.; de 7,0 a
de les relacio
100 pessetes, p canvi d'especies; de 50 a 200 pessetes, per
venda de t arreges; de 50 a 300,
or venda de Ilavers en males
condicions; de 100 a noo, per
casos de reinsidencia, la rasilla
serfs el doble a la imposada la
vegada anterior.

l

;
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Els pressupostos dels
Comités Paritaris
Madrid, 8. — Arnli l'objecte d'unínificar els diferents criteris respecte a la (os- nació dels pressupostos
dels Comises paritaria s'ha disposat
que els Comités paritaria s'atendran
per a la redacció clels szus pressupostos a les regles dicredes per la
Direccie General de Previsió i Cempnracions en la seea circular número r, la qual haurà d'ésser tramesa als Comises, o bé reclamats
per aquests, si per qualeevol ele..
cumstäncia fortuita no hagues arribat a Hur destinada.
Les insteuveions que per mitjä de
circular es dictin per la Direcció
General de Previsió i Corporacions
per al regim dels Confites paritaris
hauran d'ésser d'obligat compliment
per part d'aquests, i ser à considerada com emanada del propi Govern,
com a fundons delegades d'aquest.

EIS SERVEIS AERO-.
NAUTICS
Projectes d'aeroports i de
noves linies d'aviació

L'ASSEMBLEA
, CONSULTIVA

Madrid, 8.—E1 Consell Superior
d'Aeronàutica estudia actualment, ultra la creació de línies aeries, la manera de desenrotllar la propaganda
La "Gaceta" publica el
aeronáutica per a fomentar l'afició
Sessió de clausura i
seu reglament definitiu
aeria.
conclusions
Avui insereix la "Gaceta" una
A ambdós aspases ha dedicat la
Valencia, 8. — S'ha celebrat fa Reial ordre de le presidencia del seva atenció el general Soriano, en el
sessió de clausura de l'Assemblea de
Consell de ministres aprovant el
sen viatge recent a rranea i Ale-mala Federada de la Premsa Espanyola.
Reglament definitiu de l'Assernblea nea. A París visite raeredrom de Le
Presidí el senyor Francos Rodrí- Nacional perque regeixi en substiBourgette, u des de la capital franceguez. Aquest senyor i el governador tució del provisional aprovat per
sa es traslladi a Alernanya en un
pronunciaren breus paraules.
Reial ordre de 27 de setembre de avió francés.
Seguidament foren llegides i aprol'any 5927.
A l'aeredrom de Temphalot (Berlín),
vades les següents conclusions:
A continuació publica el diari ofipogué veure que cada dia el visiten
Primera. Són periodistes aquells cial el text del nou Reglament, que
els nena de les escotes per tones, perque dediquen permanentment Ilur acconsta de 113 articles.
que contemplas da aterratges i elevativitet intellllectual al periodisme.
S'estableix que el limit màxim que da d'avions d les linies aeries en les
Són professionals aquells que són pot aconseguir el nombre d'assembleis- hores del matí, que són les de mejor
retribuita d'acord amb el contracte
tes és de 400; i sols en cl cas que ar- moviment, i examinin les installacions.
de treball, visat pel Comité -paritari.
ribi a ésser menys de 325 estará obliReferent a les linies de serveis reSegona. Les condicions en que es gat el Govern a fer noves designacions
gulars s'assagen actualment sistemes
prestarà el servei professional es do- d'ntre de les normes a que ha de sub- d'iHurninació, per tal d'iniciar i fer
naran a conèixer en el contracte de jectat -se la composició de l'Assem- créixer els vals nocturns, mesura intreball, visat pel Comité paritari, o blea, aireó és: un representant munidispensable per a escursar els temps
per l'Associació de la Premsa corres- cipal i un altre de provincial per ca- dels viatge en les gran.s rutes aeponent.
da una de les províncies espanyoles, eles.
Tercera. Anullar els actuals carnete un representant per cada organització
El Consell tracta d'activar la consde la Federació, extenent-ne mes per provincial de la U. P.; els represen- trucció d'alguns ports aeris amb l'obals professionals i uns altres per als tants de l'Estat als quals es conferei- jecte de qu2 puguin posar-se i alberno professionais.
s'hi els aerortans estrangers que seno
x: carácter d'assembleistes; represenQuarta. El cens que obtindrà pel tacions per dret propi en virtut de dubte han de venir a Espanya en licarnet, la Federació.
les categories que ostentin i dels 'ir - poca de les exposicions internacionals.
Cinquena. Les altes i babees profes- recs que exerceixin, i representacions Per al de Valencia ja sala concedit
siotrals es determinaran: en els pro- de la Cultura, del Treball, del Comerç .una subvenció; s'instaHare prop de
fessionals, mitjançant contractes de i de les altres activitats de la vida
l'Albufera i será de carácter mixte,
treball fins al cap d'un any que hagin
terrestre i marítimos, per a rebre tant
nacional.
cessat en actiu, í per als no profesS'assenyalen els casos en que s'es- els avions com hidroavions. Sevilla
sionals, en cessar en el periodisme.
devindrä la retase de la condici d'as- pot comptar, segons sembla, a-mb TaSisena. Es aspiració deis periodistes sembleista. Quan es tracti del CCS3C blada, acriedrom de l'Aeronàutica Miaconseguir una participada, en els be- en els cauces de regidor o de diputas litar. A Barcelona s'estudia ara remneficis de les empreses.
provincial, per simple destituci5 goplaeame.nt de l'aero-port. Respecte a
Setena. Els vocals periodistes que vernativa no fundada en motius
Madrid, sembla que les gestions van
integren el Comité paritari seran úniche penal, podrá l'assembleista
molt retardades, car encara no s'han
carnent defensors de les aspiracions nuar en aquest cärrec, comunicant
triat ni els terrenys.
concretes de rAssociació professional. aquesta decisió al President de l'AsAls tallers de Carahaerhel va a coVuitena. Les reclamacions les resol- semblea.
mençar un d'aquests dies la fabricadran el retrete paritari, la Comissió
S'assenyala com a (unció primordial da d'un autegir del starrer model, si
Mixta del Treball i els anomenats de l'Assemblea el preparar l'avarano modernitzat amb les millors resulorganismes corporatius que exerceixin projecte de Constitució i les seves
jurisdicció alta on presti els seus serlleis complementaries. Podrä així
veis el reclarnant.
estudiar les propostes i els proNovena. Gestionar del ministeri del teix
jactes de marcada actualitat, per enTreball que autoritzi als Comises tari- cauce del Gover no be a iniciativa
taris de Prensa yergue nomenin vine- prepia.
president i vice-secretari.
Els assembleistes tenen (unció fisl'ETS DIVERSOS
Decena. Gestionar la constitució de m-litzadora, davant els plens, de l'acComités paritario a cada capital, per tuació del Govern, mitjançant intera reseldre els conflictes que es ore- pellacions. Així mateix podran realitAccident del Ceban a Viella
sentin a cada provincia.
A Viella, treballant a les obres
zar inspeccions sobre organismes o
Oncena. Gestionar del Govern, que
del túnel d'Alfons XIII, robrer Rafencions de l'Estat, quan el Govern
el nou Codi Penal es facin aclarim-e.nts ho cregui convenient.
mon González i Sänchez, en volee
de delictes, escoltant abarca l'informe
treure unes pedres de la via per faEls assembleistes de províncies dedel Comité de la Federació.
cilitar el pas de les vagonetes que
vengaran en concepte de dictes so
Dotzena. Nomenar una ponència que pessetes per assistencia als plens o
transporten les runes a l'exterior,
el
que
fa
referencia
a
la
fou atropellat per una d'aquestes vaestudii tot
comissions ele que formin part. Els
proposició d'escola de professionals.
gonetes.
de Madrid percebran per iguals noTretzena. SoHicitar del President titas 25 pessetes;
L'obrer sofrí una compressió puldel Consell i del ministre de la Gomonar de carácter greu.
No
es
limita
el
nombre
de
sesvernació que sigui aixecada la susInici d'incendi a la Delegació d'Hisions plenàries. Aquestes se celepensió Si diari de Manresa "El pa
senda de Tarragona
funbraran
durant
el
període
que
de Bages".
A Tarragona es produí un inici
es,
des
cionarà
l'Assemblea,
això
Catorcena. Reiterar dels Poder3 púd'incendi als bebeos de la Delegació
blics el restabliments de la llibertat del segon dilluns d'octubre al dard'Hisenda. Grades a la intervenció
rer
dissabte
de
juliol
de
l'any
sed'impremta.
re- amatent dels veins i transeünts es
festes
de
dies
güent,
Ilevat
dels
Quinzena. Gestionar de les Ca111pogué sufocar el foc al cap de poc
o nacionals, 20 dies a parpanyies de ferrocarrils, que lliuria bit- ligioses
de produir-se.
tir
del
zo
de
desembre,
so
a
partir
Ilets amb ta máximo rebaixa, amb la
Un detingut a Montblanc
Quinquagèsima i
del
diumenge
de
sola exhibició del carnetfederatiu.
partir del de Rams.
Pes estafa frustrada i usar arenes
ro
més
a
Que
el
tema
a
tractar
en
Setzena.
sense la deguda llicencia, ha estas
El nombre de plens el fixarä el
la vinent assemblea sigui trames amb president de l'Assemblea, d'acord
detingut, a Montblanc, Joan Rabadà
temps sificient perque pugui ésser esNicasi,
amb el Govern.
tudiat,
Un aeroplà dalt d'un tren a Castelló
La durada de precs i preguntes
que
ab:rnDissetena. Els beneficis
d'Empúries
serä només de deu minuts, amb igual
guin els periodistes professionals es temps per a respondre el ministre
L'aeroplä de la Cornpanyia Aeroals
periodistes
actualfacin extensios
corresponent. En les interpellacions
postal Latecoère, que llagué d'aterment federats.
es podran emprar com a máximum rar a Castelló d'Empúries a causa
AsCelebrar
la
vinent
Divuitena.
de la tramuntana, ha cstat embarcat
30 minuts i 30 mes el ministre o
semblea a Barcelona i la sea-fiera a funcionad per a respondre, essent pel ferrocarril.
Sant Sebastia.
facultat de la Presidencia concedir
Incendl a Mataró
dos torns més de to minuts cada
A
Mataró
s'ha declarat un
un als assembleistes que durant el
violent incendi en el taller de
debat hagin demanat la paraula.
DEL MARROC
En la discussió de dictàmens hi Joguines que a la casa número 20 del carrer de Sant Fehaurà normahnent tres torns, amb
ti installat N'Eduard Sana.
les respostes corresponents de cada
Secció. Quart la importancia de l'a- Tot 1 que els bombera realit'Mea un camió i moren

ELS COMBATS DE LA
FRONTERA ENTRE BOLIVIA I EL PARAGUAI

Ca a l

dos soldats
Tetuen, 8.—Als voltants del poblat
de Lauden ha bolcat un cernió d'un
comboi, i ha resultat mort el soldat
que el conduïa, Manuel Muro, i greumere ferit Manuel Bocerra. Tots dos
pertanyen al grup automobilista de
Radio. Han estat traslladats amb un
altre vehicle a Tetuan.
DON ALFONS HA TORNAT

A MADRID
Madrid, S. — A les nou del matí

ha arribat a Madrid, procedent de
Sevilla, don Alfons, acompanyat de
l'infant don Carles.
ES CREMA UNA BARRACA I
MOREN CREMATS TRES NENS
Cáceres, 3. — A Torrejon el Rubio, i en una barraca situada a la
devesa del Burro, es declare un incendi i modula cremats els nens
Isidor, Trinitat i Eugeni Pérez Martín, de cinc, tres i dos anys, respectivament. Les criatures eren fills del
guarda de la finca.
MORT D'UN PERIODISTA
ESPORTIU BASC
Sant Sebastià, 8. — Ha mort el
cronista esportiu senyor Andreu
Ormazábal, persona molt popular.
Era un deis elements directius de
l'esport ciclista i pelotari de la regió.
UN SEGRESTelsMENT
Bilbao, 8. — Davant el jutge de
Durango ha prestat declaració el
noi que ha romàs un mes segrestat

y

en una co a de alafiaria, anomenat
Martí 'n'acalla.
Ha manifestat que els aliments
eren donats per un forat de la coya.

No se sap si els segrestadors tancaren a Martí per tal de cobrar una
herencia o bé perque no donéis disgustos a la se ea familia.
Com a complicats han estat detinguts el pare i el cunyate anomenat Andreu Carate. ,

s

fer ho requereixi, podrá el president

ampliar els torres.
En els debats sobre la totalitat,
els discursos de cada orador no podran excedir de trenta minuts. En
la discussió per articles o parts, les
intervencions no podran excedir de
20 minuts i de an les rectificacions.
La Peesidencia determinará en cada cas si un dictamen ha ¿'éster otat en totalitat o en parts, aixi Coin
la forma de votaci6.
Les votacions—novetat que conté
el reglament definitiu—podran ésser
d'una de les quatre maneres següents, quedant prohibida l'abstenció: romanent sentats els que apeovio i aixecant-se els que desaprovin,
per votació nominal, per papeletes
i per boles.
Per a obrir la sessió del ple, celebrar-la i prendre acords, caldrá
la presencia de neo assembleistes al
5 1116 de sessions.
Els assembleistes podran demarcar
quan comenci la votació el nombre
dels presents, per a comprovar si
hi ha el reglamentad.

y

Reunió de la Comissió de
Pressupostos
La Consistió de pressupostos de
l'Assemblea Nacional, malgrat d'ésser avui dia festiu, s'ha reunit aquest
mati per tal d'anar perfilant els detalls del dictamen que pensa acabar
dernä, diumenge, a la nit.

UNA CONFERENCIA
DE MARCELA DOMINGO
Parlarà de Francesc Layret a la Casa de la Democràcia, de Madrid
Madrid, 8.—Demä donará una cone
ferencia a la Casa de la Democracia
el senyor Mareen Domingo, el qual

dissertarà abre el senyor Francesc
Layret.

Una nota de la Legació
boliviana de Madrid
Madrid, 8.—La Legació de Bolivia
ha trames als periòdics la següent
nota sobre eis incidents de frontera
als quals s'han referit ela telegrames
de les Agencies:
"La Paz, 7 de diciembre.--Legación
de Bolivia, Madrid.—E.1 fortín " Vanguardia", situado al norte del chaco
boliviano, y cuya existencia data de
hace mucho tiempo, ha sido atacado
en la madrugada de hoy por tres destacamentos de caballería paraguaya,
que incendiaron los edificios. Dicho
fortín boliviano tenia solamente una
patrulla de 25 hombres. Es inexacta y
absurda toda afirmación contraria.
Bastarà para demostrarlo el considerar que un simple piquete de observación que hubiera llegado a estas
alturas y que hubiera recibido la agresidn repentina de los dueños de casa,
no podía vencerlos y desbandarlos. La
lógica corresponde rigurosamente a
la realidad de los hechos. Necesitaba
ser una fuerza superior la que atacó
el fortín para dominarlo. Tal acontec miento prodúcese estando en suspenso y no clausuradas las conferencias de Buenos Aires."

i

Una informació e Ya
gació boliviana de Pnris
París, 8.—La Legació de Bol•eia
ha rebut del seu .Govern un ee'elegrama en el qual s'afirma que raizident de frontera assenyalat ahir hi
estat provocat en réalitat per un destacament de cavalleria dej ..F`aTaZ t " ' 1Aquest — diu el telegrania
eh un forti d'avantguarda i dise
els seus vint-i-cinc ecupants.—Faera.
ass-aessereeraaermesmose
tants de les experiències efectuades
pel senyor Cierva amb rúltint
La construcció acabare al febrer.

1,2 n

ya

A les deu de la nit concert
per l'Orfeó de l'entitat, que tan
encertadament dirigeix el mestre Feliciä Cagul, en el qual
concert collaborä la cobla-:
orquestra.
Entre altres composicions
molt justament aplaudides, es
cantà "La sardana de les flors",
del mestre J. Gols, composició
que. acompanyada de l'orquestra, donä una impressió de plenitud musical, 1 fou molt celebrada.
Acabat el Concert es annä un
.
ball de societa t.
Al segon dia, a la tarda, :es
densa fins a l'hora de sopar, i
a la nit, la companyia que dirigeix l'actor Eduard Torres
represen t ä, amb molt aplaudiments, la comedia en tres actea d'En J. Pous 1 Pagès, titulada "Puput".
En un dels intermedia. el aove,
David Bover llegí, amb la cous
tant aprovació dels gssistents,.
i fou n'ion aplaudit en acabar;
unes ben escrites quartilles que
explicaven l'originalitat i plenitud espiritual de l'obra lileräaia del nostre convila t ä Joan.
Puig i Ferreter.
Tant en l'organització de 4.3
festes com en la grandia atti
assistència a tots els ac'ea;
s'ha manifestat una Negada e. 4 s 1que La Defensa Agrària es l'enI itat popular que ha sabut identificar-se amb l'esperit de la
riostra vila. Per aire de die en
dia la veiem mes presperaj mes
per as eguir el Cillni Qué
zaren els treballs d'extinció, el ferma
tnotivä
la seva ereacid. " •
foc en pocs moments prengué
gran increment degut a la
SANT FELIU DE GUIXOLS
gran ,quantitat de fusta exisLa Inauguraoi ó de cure de
tent ne el pis. S'hagueren de
l'Assoclaoló de Música a: Altres
treure mobles de les cases dels
•
noves
costat. En una d'aquestes esEl dimarts dia 18 dea mes que
tan installades les oficines de som,
es l'escollit per a inaugul'Ajudantia de Marina.
el curs d'enguany, claque' .
Les pèrdues es calculen en rar
dels que ve portant a terme,
12.000 pessetes. L'immoble es- amb
tant d'amor com tenacitat,
lava assegurat.
la per molts motiue gloriosa ia
benemèri t a Associa e l6 de MúSELVA DEL. CAMP
.
sica nostrada.
La l'esta mejor
Causes alienes a la seva voEls dies 30 del mes passat luntat, han portal. un ajornament en la contineV al, de les,'
1 1 del que som, celebra aquesta
vila la seva festa major a ho- seves tasques. Sartosanteny
nor del san Petra Sant An- vençuts i aplanats tots els obsdreu.
ta cles, aquesta venerable insta-,
Les testes religioses re es- lucia que ens llega l'esfore getiren la solemnitat acostumada. nerós de l'enyorat Juli Garretat
Feu el panegfrie del Sant el re- ve a reprendre les seves tasques arnb mes braó I ardidesa
verend P. Voltes, conailatä nostre.
que mal.
Possessionats els seus abneL'església parroquial eslava
gata dirigents de tan bells procurulla de fidels.
El segon dia es festejä la pòsits. hem de creure que tots
Patrona d'aquesta vila, la Mare els guía:edenes per als guaba el
de Den de Pareldelga.da, titular mot cultura no da una paraula
de la Germandat d'aquest nom, buida, formaran com un sol
heme sota als plecs acollidors
que organitzä la festa.
A la Defensa Agrària es feren do la nostra primera institucka
tots dos dies al matt audicions mineral, i que entre tota prode sardanes que l'oren alegre- curarem posar l'Associació de
ment puntejades pel nostre en- Masiea en el lloc eminent que
tusiasta element jove, cada dia rta g olf en dies pretèrits, no tan
mis enamorat de la densa nos- llunyans, però, que no litigie
deixat un fllet de llum viva dln,.
trada.
.
En havent dInat, tots dos tre dels nostres esperits.
Es amb aques ta confiada ,
dies, al teatre de l'entitat es
donä un selecte concert orques- peranea que la novella Junt
tral a càrrec de La Principal de va a la inauguració del cura
La Bisbal, en els quals s'enana cin q uè, hen creguda q ue en et
molt la seva actuada ex acu- transcurs d'aquest veurä rever-,
dir Pis llorers que tan ufanotoi
ció.
Acabat el concert del primer florida i atapeida verdor ene:
sooferiren en lee »rindes priabil
día. es feun Iluit_ball_ _de_....
--- __
cietat. •'
zer..es..,

y

-

LES TAR,IrES DUANE S ESPANYOLES
Una petició dels teixidors

franceses
Saint Etienne, &-El Sindicat de
teixidetts del Loira de l'Alt Loira ha
als parlamentaria de les dites
renta que intervinguin parqué s'a~CM mesares de reciprocitat raspees
'te ale iras espanyole, en cas que el
Gern d Madrid mantingui, con', hoin
t oapossa, el projeete d'augmentar les
'enteca ¿insieres sobre les sedes fran-

cesesas-Fabra.

DE PORTUGAL

"Ha mort Magalhaes Lima
Ha rece l'ex-ministre
Lisboa, &
i ex-canaletaf a la Presidencia de la
'República, el *anadee Magalhaes
Lima. - Fahra.

Era gran mestre de la
Masoneria lusitana
Lisboa, R. - Ha mort el senyor Ilagalhaes Lima, gran mestre de la Franc
Masoneria de Portuisal.-Fabra.

Tot guixolenc ha do tenir
!present que, artados a la nostra
benvolguda Asseclaelä, han desfilat per la sirva sala de con,erta els artistas mes exce111¡dora i les entitats musicals mes
remarcables d'aqul 1 d'altres
paisos.

Ha de pensar, ala( match:, 1
iftnib orgull, que as un deure seu
.aportar a l'obra de patrimont
Comú, el seil granet de sorra
particular.'
Fent-ho alza la noble instl:Lucia onejark digna i satisfeta
la sera bandera, el lema simpäalc de la qual és: "Tots per l'art
1 l'art per tots".
• Curaran del primer concert
d'aquest cura clnqua, els renomenats artistas Goncepció
liedertsta triomfadora ar• en, virtuosa del cant, de facul:talas vocals extraordinàriament
'disciplinadas, 1 Mäxlm de Riseykov, avantatjosament conegut
del nostre 1 de tots els pública,
¡del qua] s'ha pogut dir que es
Thnlma de la canyes russa, 1 al
;qual devem sincerissima admiració per l'amor especial que
ha posat a contribució interpretant d'una falsa justa. depurada 1 inspirada, les mas tenares canaons de la nostra terra.
. Es tot un encert de la Junta
- l'haver confiat la solemnitat del
'concert inaugural a dos artistas tan remarcables. i amb tot
l'entuelasme que sentim 1 hem
sentit sempre per la nostra
Associac16, diem satisfets del
fot que ella no podia reprendre
les seves tasques sota millors
atiapicla.
Pel Jutjat d'Instruecia
de Girona es reclama la cornpareIxenaa d'Anselm Soler Roig,
de 23 anys, fill de Pera i Adela,
natural de la nostra ciutat.
- El moviment demografia
giropincial durant el passat mes
'd'octubre, fon com segueix:
' Naixements, 531; defun'Mona, 371; matrimonie., 251.
Diumenge passat jugaten al camp local els primer.
'equips del C. E. 1 D. A. i da
DOlot F. C.
Guanyaren els visltants per
tras gols a un.
-- El moarlment de roblació
-Ir la riostra ciutat durant cl
ines de novembre passat, acusa
s aquest resultat:
Defuncions, 12; naixements,
9; matrimonie, 6.
Entraren al nostre port,
'duran el fing mes de novembre:
Vapore: "Cabo Corona", 'Marta R." (dues vegades). "Cabo
Santa Pola", "Cabo Menor",
"Garolus". "Cabo San Vicente",
espanyols; "Rocvansburn", "Cal.
clarean', Cervantes", "ataevenza
ponit", anglesos; "Jomar", "Ex.
.ehange", americane; "Andalutfa", "Masilla", sueca; "Sera:211tas". itallä.
Velera: "Comercio" (cinc %egades , "Maria", "Vicente Ferrer*, "Angeles Barberà", aspa• .nyols; "Madre dalla Gracia",
•

-

' Total d'embarcacionsa 26.
-- Ha quedat darrerament
tonstituida una CornIssi6 adm1Xtfetrati v a deis ports de Sant
7011u de Gaixols, Palamós, RoBlanes 1 Estartit.
• La construcció d'aquest daresta
en eirojecte.
Y er
• Integren la dita ComIssi6 els
•enyore següents:
Governador civil, president;
Jaumandreu, enginyer d'Obrea
vIce-president; Jo ep Tauler, de la Cambra
Gomera de Palamae, secretad;
els alcaldes de Sant Feliu, Blanes, Palamós 1 Roses; els ajudanta 1 duaners de Palamúa i
Eant Falle; Palia Rivera, de Palarnae, 1 Llufs Sibila Ribes i
Marian Vinyes 1 Vinyea, de lis
',postra clutet.
Tina Comlssi6 composta dels
:representante de les Cana:asta
rdas Camera de Palarnaa i sant.
senyors Taular, Rivera;
Sibila 1171nyee, fou encarregada
?le confeccionar urgentment un
reglament que ha dalsser Hilara/ a la aunara-a-Wat per a la
. seva anrovaelas.
La Cruniesta administrativa,
sembla que entrara on funelons
'das de pritner d'any.
Donada la välua i alta com.-

letbnala dels elemanla que lp

ranger

EL CONGRES
TRISTA ALEMANY
E/ nou president Ludwig
!filas
Colònia, 8.-E1 Congrés celebrat pel
partit del centre ha elegit cap del dit
parta, en substanció de rex-canceller
Marx, que exercia la dia "Jefatura".
El :ten cap as el professor Luda
tv;s; Kaas.
A ractc de l'elccció hi hacia rnéa
de 400 delegats, entre els quals hi haya represcutants deis partits dci centre i crietiä-socialista d'Austria, Tsiecoslociquia i bantzig.-Fabra.

UN ACORD DEL GOVERN
FRANGES
ELS MINIIIREG NO ASSISTI.
RAN A: ACTES DE PARTIT
París, 8. - FI Consall de minisha acordat mantenir en servel
eense lima 'edat el general Goa-

tres

raud.
Fi Con:di Isa

acordat lamba que

cadavant ala ministres s'abstindran d'assistir a qualscrol ConFabra.
eolftic

integren, és de (m'atare que la
dita Comissió treballara intelligenlment tothora per tal de
defensar i acréixer els iteressos do les poblaciOns que hain
els ha confiat.
Na Maria Rosa Martínez
Herrero, Religiosa Carmelita de
la Cantal, ha solEcitat autori t
a fer-se t'arrea del-zaciúper
col:lega no oficial, de primera
ensenyança quo la Congregada
a la qual pertany ta establert
autoritzat per al seu funcionament en el marren de Capmany,
número 9, de la nostra clutat.
A Obres Paliques s'han
donat per definitivament rehudes . les obres d'arreplecs de
pedra mallada 1 el eeu esineraament per a la conservació dels
quilòmetres 1 al 6 de la carretera do Sant Fellu de Guixols a
Palamós a La Bishal, camitades pel contraelista guixolene
Francesa Saura Pujol.
El Registre Civil dota
dies 16 al 30 de novembre de
1928, as així;
Defuncions.--Jaume Satelice
Barris, 70 anys. eaaal; Maria
Martorell Torraella. 54, rasada;
Miquel Guàrdia Vilarnau, 55,
casat; Joaquima Riera Horta,
85, vídua; Feliu Dussot Garboneta 67. casal; Lmili albertf
Dansà, 64. casat; EnrIca Pagas
Barna. 56, casada.
Naixements. - Ramon Ribes
Subirás, Antbnia Sala Coll.
Matrimonie. -- Pera Barcela
Massa amb María C..'" Adroer;
Valenti Labras alaaac arel
Anna Pagas Castella; Pera Citara. Pou amb Carme Costa Anearais.
Bona pan d-e la secció
modernfssima del cementiri eatä
destinada a l'emplaçament de
bells parterres 1 al traçat d'escaients passeig.
Heus acf cona aquella l'Afama
estada dala guixolencs, mas que
un clos funerari, esdevindrä un
alegre jardí, com ja ho san
actualment totes les nitres seccions del cementiri.
Dilluns va debutar en
aquest saló una companyia eamico-dramätica, castellana i
catalana, dirigida pel conegut
actor Salvador Cervera.
Formen la 'lista de companyia les actrius iterad Cosmos,
Soledat alasriera, Josefina Roca, Concepció Güell, Joaquima
Pérez, Josefina V. alartanez,
Roseta Crespo i Antbnia Sänchez, 1 els actors Robert Sainad,
alateu Baduell, Roasend 'Earrida, Manuel València, Cabria. Arboix, Antoni G. Cardona i Lluis
Conde.
L'obra inaugural fan lit
comedia francesa, en tres ratea (ignorem el nona de l'antas.,
pula no el donaven el s pr aea aitmes, traduida per J. Molinera,
"Golosa!".
treball, força ajustat. Els
intisrprets forma aplaudits amb
justicia pel l'allane, no ajan
nombras, que assistf a la representacia.
El dilluns dia 17 posarä
escena l'obra en tres actas "El
13 patata'.
Durant el mes de novembre passat, a l'Oficina recaptalada han ingresar, per arbitris
municipale, 25.935'52 pessetes.
A l'Escora:1(10r varen sacrificar-se 46f) aais i cabrita,
37 vedettes 110 porfia, amb sin
total de. 21.804 quilos.
La seaeió de l'Ajunta•
ment del dia 5 de desembre de
1928, va anar de la aagilent manera:
S'aproven: l'extrade d'acords
del mes do novernbra, les ase
~eles; de Mercè Valla do Bertran (cesaba d'una parcelas del
carreta', de Sant Tetan , Josefa
Recntens 1 Josefa Nadal (obres),
comptes per 1.88743 posee1 e P.
alom concedeix que tole els
ferinacautics de la localitat
cantinitin subminis t rant madi-causante jiS maialts pabroa.
eo t a tarifa de beneficència.
Passen a Fornent les instàncies de Goncal Fortas Gatearan,
Joan Juan Sala i Joan Remata
Damita. i a Foment i lliseil' t,
In "de Jnan Santjaume Maymf
(.motors).
S'aceadeix a els
subministres Jose p Coll Adroer,
successor d'Antoni Ituff.

LA MALALTIA DEL
REI JORDI

LES REPARACIONS DE
GUERRA

INDICIS FAVORABLES
' Londres, 8, (a les onze del
watt). - El batilat1 Medio que
parla da l'eetat del rol no havia esta!, faellitat aquest mata
rerb a Palau es declara que
el descaras del rei rió ha estat
alterat durant la sala que ha
passat
Les teteras demostraciotts de
~aria que s'Imite assenyalat
aguaste última die, s'accentuarena ahir.
Es conaidera cona un indiai
snolt favorable el que la princeasa Mary hagi sortit aquest
matt de Londres per tal de
passar un dia a Southampton.Eabra.
EL PRINCEP DE GAL-LES
A EL CAIRE
El Calce, 8. - Ha arribat el
prfncop de Gallea procedent do
Sues, on l'esperaven l'alt comissari britànic a Esiptc, Lord
Lloyd i Hassanein Bei, represantant del rol Fuad.
A 1s:tetada d'El Catre el príncep fosa també rebut pel ministre d'Afers Estrangera Hafez
Bei, pel gran xambellä Zubflcar
Balxä 1 altres persones notables.
Demä al inatf, el prineep de
Galles embarcarä a Port Said
en el "Enerprisse" 1 seguträ
seu viatge a Londres. - Fabra.
FOU ADMINISTRAT UN CALMANT AL MALALT
Londres, 8.-Es declara que
gràcies al calmant que fou administrat al rei Jordi, aquest
passà la nit mas tranquil, després de passar un dia molt agitat. - Fabra .
ELS MEMBRES DE LA FAMfLIA REIAL SON INFORMATS
DIARIAMENT

UN CONSELLER

Londres. 8. - Tots els mernbres
de la familia rcial sön tinguts diàriament al corrent del proces de la

malaltia del Sobirä.
El princep de Galles rep diaria-

ment noticies per ràdio a bord del
vapor "Interprise". - Fabra.
EL BUTLLETI DEL MATI •

Londres, 8. - La declarada del
butlleti facultatiu d'aquest mati relativa a que l'estat general del reí
no ha canviat, ea considera com un
rimptoma embressortint i important.
El fet que el malalt hagi pogut
dormir algunas hores és considerat
rom una bona senyal.
Cinc deis sis doctora que visiten
el rei han tornat aquesta tarda al
palau de Buckingham amb l'objecte de celebrar una consulta i una
revisió total del procés de la malaltia. -

EL BUTLLETI FACULTATIU
DE LA NIT
Londree, 8. - El kutlleti facultatiu d'aquesta nit, que signen cinc

metges, diu que el Rei ha passat el
dia tranquil i la dormit quelcom.
Persisteix la temperatura elevada,
ja que la inflarnació del pulmó ha
d'evolucionar necessàriament a poc
a poc vera el restabliment.
La persistència de la infecció pulmonar causa als metges carta inquietud, i donada l'abeencia d'indicis clars, la millora de l'august malalt no es considera a Palau tan segura cotas hom desitjava. -

Un afer d'accidents del
treball falsos
París, 8. - Ha estat delia gut el doctor Prieur, que dirigia tres elfniques a París, sota l'acusada d'estafa pel procediment de falsos accidente
del traban.
El doctor Prieur havia declarat al fleta una l'elida d'un
milió de franca l'any. 1 era propistad d'una apreciada quadra
de eavalle. - Fabra.

ELS FUNCIONARIS
AUSTRIACS
Han guanyat la vaga els,
dels serveis de comunicacions
Viena, 8.--linn neabat les ne-

entre
Comitè dels
vaguistes de Correas i Telègrafs
i la lateada de Ctrretis, amb
l'aeceplacia dc part de les reivindicaciona dele, vaguistes.
La representara') d'aquesta
aesmeallarìi als arma companys
que obandonin la vaga da la y aaae ralguts.-Eabra.
goelaeions

ELS AvRellstAMTTEFINJASRINNAsVALS
NORDAMERICANS
Washington, 8. - El president Coalidge ha demanat al migres que com
a despeses addicianal, autoritzi cl credit dc. 27e.000 ataree esterl'nes per a
cadatSenti dels do gratis submarina en

eonstrucció 1 per tal d'introduje noses
minores en aquests. - Fabra.
L'AGITACIO AFGANESA

HA ESTAT REPRIMIT UN INTENT DE SUBLEVACIO
A KABUL
Londres, 8. - Despatxos de
Kabul anuncien que e'exercit ha
atifocat una revolta.

Fahre.

NORDAMERICA
París, 8. - Ha deeembarcat a

L'AFER DE "LA GAZETTE DU FRANC"
--Han estat presentadas més
d'un, miler ,de denúncies

París, 8. - Les denúncies per eal'Havre, l'adrocat conseller nordamepresentades contra la parella
rieä, senyor Frager, que forma para • tafa
Hanau Bloch, arriben a un miltr.
del Consell de Reparación', i que Horn cteu que se'n rebran encara
segarla el viatge a BerIln, per tal
mes.
de coHaborar amb el senyor Parker força
l'activitat que la policia i
Gabela en les ne gociacions amara- elsMalgrat
recales de comptabilitat despleses sobre l'assumpte de les repara- guen,
es eres que els esbrinamente
cions.
Fabra.
• hauran atabla fina
MR. FRAZER, CAP A BERLIN
Parle, 8. - A "Le Petit Parisien"

li fan saber de l'Ilavre qua l'advocat conSellcr nordanteric'd a la cc:missió de re p aracions, ha arribat allí,
i que segueix el sets viatge en direcció a Berlín. - Fabra.

-

ELS CANVIS DE
POBLACIONS
Seran represes les negociacions turco-helleniques
Atestes, 8. - En vista que la premisa turca ha adoptat una actitud conciliadora, amb respecte a Grecia, el

Gavera grec ha donat instruccions al
ministre de Grecia a Angora, atatoritrant-lo per a reanudar les negociaaleas amb el Govern tare, respecte a
quedó del canvi de poblacions. -

Fabra.

EL PACTE KELLOGG
L'ACTITUD DELS PARLAMEN-

TARIS NORDAMERICANS

Washington, 8. - El senyor
Relltg opina que Factitild de la
COmisSia correpeinent del C o ngres es favorable a la ratificada del Paete de París, i que
aquella opina (ore el punt mes
Important es saber si l'esmentat Pacte no conté alguna oläusula que prevegi una acata específica deis Estats Units en
asa do violada del Tractat.Fabra.
BORAH EL TROBA ACCEPTABLE

Washington, 8. - El senador Mr.
Borah en un informe fet davant la
ComIssió de Negocis estrangers del
Senat ha declarat que cl Pacte de Parfs podia ésser ratificat sensc reserves

de cap mena. -

ACCIDENT
FERROVIARI
Topen dos trens a Alsäcia
Colmar, 8. - Un tren do
mercaderies i un altre de vial
gers han topaf a •'estada de
Sundhoffen. Hi ha alguns 'norte
i ferlts. S'ignoren mas detalls.
-Fabra.
Mis detalls
Colmar, 8. - L'acciarnt fosa
roviari ocorregut a l'estada de
Sundhoffon, sisa produit entre
un tren de mercaderies 1 un
ómnibus ttie anava ole d'obrers i escolar, que enträ per
la mateixa via.
Sensible que degut a l'espessa boira, fou impossible al maquiniela del tren de càrrega,
veure els senyals perquä es deturés. La topada fou espantosa.
Han ingressat te l'hospital de
Colmar més de 20 farits grana.
pera se sap que n'hi imita mas.
S'assegura qua alguns han
mona en cobre els P r im er a all
-alis.Emqunistadelr
mercaderies resultà mort.
estat
equipe,
tramesos
Han
de POCCTS, al llora de la catastrofe. - Fabra.
Un mort i 27 ferits
Colmar, S. - A conseqüència de la
catastrofa_ ferroviaria, cal lamentar un
mort i rint-i-ret ferits. - Fabra.
UN .PROJEC.TE DE TUNEL
-A LA MANEGAELS TECNICS EL CONSIDEREN PRACTICABLE
Londres, 8.- Torna a suscitar - se

la qüestió del tímel dei Canal de la
Ialäuega.
projecte 11 aestat acollit
arad) gran entusiasme i as qualificat
d'enginyás i präetie pels tecnics.-

Fabra.
LES VAGUES DE COLOMBIA
AUGMENTA LA SITUACIO
Bogotà, 8. -- A coraseqüahria
dama tapadries devingarla
Sianaaa. entre vaguistes i
ha deu monta i vint-iq uat r e ferits. Noticies partieulars diuen que l'avalot fou degut a Prxespeeaci6 popular
que produf la declararla da pea_
tat de ltl, que es conaidera
com un ateo ala vaguistes en
les seves relvindicaciOns. El
miulatre de 18 Guerra, per la
seva banda, declara que ele Vaguistes aconsellats pels elementa comunistas han ineeridiat
nornbroses granges i estaciona

ferroviarias del dieta iete do
Santa Maria. En general, es
eonelrlara la sHunola eorn a Mol(
inquietant, pel que datasen entreveure lea nolfales . Oftelale. as.
Fahre,

d'aci

ß GICLI

dies, i que solament aleshores es podrà dir d'una manera exacta la al.
usada dele negocie Hanau Bloch i
quant pugen les quantitats estafadas. La comp tabilitat dele diversos
negocie, apareles molt embolicada, i

cap no està al dia ni en forma regular,
ecs que dificulta la rapidesa de les
operacions.
Es va descartant la probabilitat
que en els negoeis deis dos estafadoro hagi tingut participada cap
p ersonalitat politica de rellevant importància, ni tan sola parlamentara
por coneguts. En realitat, la pare/la
Hartan Bloch operava caleta-se d'una munió de corredors i tractant de

donar autoritat a les aoves combina-

cions tinancieres, amb una col4aborada a la Gaseta del Franc, de reconeguts escriptors, eis guata segons

sembla, eran per complet aliens
negoci deis dos directora.
Totes les persones que veieren la
senyora Hanau a Niça i a Desusi n , confirmen que les curtes apa-

EL CRIM DE
L'AUDIENCIA DE
PRAGA

Praga, 8. - Ha era: ordenada la
detenida da Gase) Bey, el crlit del Msal
assaasink • Boba l'asumí de ?seria
BeY, clavara dia tribunal.

Gani Bes
Gani Bey ha estar empreaonat azuela
mati.-Fabra.

LA QUESTIO RENANA
==C

L'actitud alemanya
Berlfn, 8. - Segons un adicta da
la "Guata de l'Alemanya del Nord",
al quid han atribtdt racha importintia el* cerdea diplomacia, embla que
la Wilheralstraese no s'entossudirä a
ecutenir 1311& absoluta intransigeda en
el que es referix a qui les qüestions
de l'evacuada de Reniania i de les reparacions han d'asar resaltes en un
pla completament diferent, però sind
t condició de que la Hibendt del Reich
estigui lliure durant tot el pelo& de
pagaments deis deutec alemanya, d'una

fiscaliteació que seria considerada incompatible amb la sobirania d'Alemanya. - rabea.

L'evacuació seria discutida
a Lugano
Berlia, 8. - Segons els diaris, el
Goverflr del Reich no ha dotad al senyor Stresemann cap instrucció precias ni cap poder especial per a les
negociacions de Lugano.

demnat per falsificació
. d'aliments

La senyora Hanau, fa uns vint
anys regentava un petit comerç de
roba blanca, junt amb la seva mare.
En aquest temps feu guasa conegué
el senyor Bloch, amb el qual va
contraure matrimoni. Els negocis
d'aquest t'oren desfavorables, i altagué de declarar en fallida. Sembla
que en aquest temps, la senyora
Hanau començà a demostrar el sea
gran art, fingiment i seducció, aixi
con/ un gran coneiaement de combinacions financieras.
L'any raza obri una perfumarla
atril) el titol: "Aux jardins le Murcia" ("Als jardins de Mincia, la
qual li proporciona una patita iortu la

Durant la guerra, ja divorciada de
Pilath, paró d'aaord saab cll, 1:anea
al mercat Im producte anorarnat
"tub del soldat", que valgué a tots
dos una condetnna per falsificació
d'alirnents.
Després de provar altres divcrsos
negocia sanee resultat, vers l'any
194 es llana à a les combinacions financieras, sota l'égida de la saya
amiga senyora Joseph, i va fundar,
ran Y tOza, la "Gaseta del Franc".

S'anuncien mis
detencions
Segons "Le Mat:n", a conseqüencia de les darreres investigacione, seran processats i probablement detinguts, dos collaboraciors Entinas de la
senyora Hanau.
Fabra.

Les víctimes de Marselh
Marsella, 8.-En aquesta ciutat el
nombre de subscriptors a la "Gazette
du Franc" pujava a 200 i el total de
les subscripcions a quatre railions de

francs.-Fabra.

Per fer de banquer cal
ser .honest
París, 8.-S'ha distribuit a la Cimbra el projecte de llei presam,.t pel
Ga,vern, prohibint l'exercici de la pro.
fssió de haquer ale india-idea que hagin sefera alguna condemna, o als que
slagin declarat en quiebra i no haguessin obtaigut posteriorment llar
rehabilitació.
Aquest projecte estin la prohibició
no solarnent als individua que realitzen operacions banciries pal seu comp.

te, Fina tumbé als que les efectuin
per conspte alié, cona a director., ad
agents, etc.,-minstrado,elg
sempre que tinguin quaritat per a procedir en nom del poderdant-Fabra.

Les acusacions del diputat
M. Chastanet
París, 8. - El diputat socialista
senyorChatanet ha dirigit al senyor Poincare una nova carta co la
qual diu que el president del Con-

sell i ell estan d'acord en els següents punts:
Primer: El "Israel:" de la "Gazette du Franc" està sotmès a la

- justicia, ti per tant res

no podrä fer

Ha wat també aprovat el pretri.
post del m•nisteri d'Auronäutka. Da.
rast el debat, el ministre 14. Lata"
Eynac ha exposat el eu programa a
concentrada de la indústria, de uut;o.
nalització de la producció aeroniutica
ha dit que es proposaca crear stu
ritable institut de rnecarnica aria
tia futurs aviadors rebran una ema
apenara professional.
M. Eynac acaba anunc i ant que en

breu s'lnauguraran tres gran, late

series. - Fabra.

LA CAMBRA FEIXISTA
ELS DIPUTATS VESTEIXEN
LA CAMISA NEGRA
Roma. 8. - La Carabra ha cele,
brat la sessi6 de clausura.
Tots els diputats vestien la cae,
la negra. -e- Fabra.

gera, paró que no emprendran la qüesti6 de les reparacions. - Fabra.

DE BARCELONA

Ha estat assassinat el cap
de policia de Xicago

Xicago. 8. - Uns contrabandistas
de 1:cors haat assassinat el cap de po-

licia Leroy Gilbert, acusat pela dita
contrabandistas d'extremar el seu rigor cn la persecució que li estava confiada, pel que fa referencia a la campatiya prohibicionista.-Fabra.
Sfer 1 FTAT 11 F Nartrwe
EL CONTROL DE LA FABRICACIO D'ARMES
Ginebra, 8. - La Comissió encarregada d'examinar tot el que es re.

fereix a la fabricació d'armee, municions i material de guerra ha acabas
el s seus treballs. Com que han continuat e".s. desacorda de ee.mpre, la
Cornissió Itsa ajornat les seres re-

unions fans una data que s'anunciarä
posterior:nena - Fabra.

FRANÇA
MACDONALD A PARIS
París. 8 - El senyor Macdonaad
ha arribat a les ta'ae. A recreció
ha estat saludat per nornbrosos
amics polítics franceses i anglesos
i per un dels secretaria de l'Ambaiaada d'Anglaterra. -

EL COMITE D'UNIO INTERPARLAMENTARIA
Paria 8.- Ei Comité' d'Unió interparlamentäria ha inaugurat les

seves session,
En sortir del banquet d'inaugu.
nació, el president de la Cambra
francesa M. Bouisson ha expressat
la seva confiança en l'obra d'organització interna e ional de la pau. Eahra.
L'EPIDEMIA DE LIO
Lió. 8 - Misiva l'epidemia de

TOPADA D'UN AUTO
I UN CARRO
Ahí, a guaro; de vuit del rupia
al carrer de Pare IV, prop la Riss
d'lioria, toparen un auto casi i un ca.
ro zue anaren cap a Badalona. A coa
seqüencia de l'accident res:a:taren 1eeionat3 Joan Petera ‘rillalantia. de 3
anys, casat; Joan Rivera Araué. de
21 anys, soltar, i Rosa Perera

longa, de as, tots reías de 13a4a1era
Trasiladats al dispensari del cura

del Taulat, els metges apreciaren al
primer ferida tallant a la cara i diva,
sea contusfona a tot el cos, de pronta.
tic reserrat; al segon, ferida watt:u
a la regia occipital, de pronòstic reser.
rae, i a la tercera ferides de pron6stk
:lea a diverges parta del cos.

Despeé, d'auxiliats foren trasllada:,
als seus domicilia re:pectina.
L'activitat deis carteristea
Carmel Mora d'A:allano, contagie
i cap dels serveis de divissió deis fe:rocarrils de l'estacid de França, anea
&hit: en un trama-ha de la línia
vejé uns cartegestes en plena acitivitat.
Aquests, en veure's sorpresos, babaren del tramvia 1 ci drigiren al erarer de la Indústria. L'esmalta: seseer
també baixå del trascrita i eta iterteiti

un, el ual, en veure's agafat, tapä arcb
un abric la cara del seu perseguidor i
disparà un tret, i aixf pagué fugte.
Es doni compte del fet al jutjat.
• ••
Manuel Marsella ArquEs, que anava
abur en tus tramvia de ColibLux, li robaren la cartera on hi portava 250 pesetas i divisases participacions la
Rifa de Nadal.

• ••
A la plaça d'Urquenaora robaren la
cartera a Cesari Mates Raderes.
portara 25 pessetes 1 documenta
• ••
Viatjant en un traravia del cariar
del Marque. del Duero rotaren la
cartera a Cipriä Comed Ribot, en la
qua lportava 125 pesetas i documenta

DE MADRID

tifus.

Avui s'han registrat ts casos notas,
la qua/ cosa fa elevar el nombre total d'invasions des del començament
de la infecció a 2.301.

Als hospitals han mort ama maleas, amb la qual cosa l'epa:lamia
ha ocasionat fins ara estatua - set víctimas. - rabea.

Els processats tenien
70.000 francs als Bancs
París, 8. -- Les quantitats recollides
a la "Gazette du 'franc i a diversos
Hazlas en leuden dlber Martha Habau
i Lazare Bloch i els seus cómplices,
s'elevaven a mono francs.-Fabra.

ELS PREINIUTOITOS
FRANCESOS
SYNAC ANUNCIA LA CREA.
CIO DE NOVES
AlitRIBS
París, 8. - La Cambra, continua;
la dieuesib general del pressupea,
aprobat el presupon de Balita Aus,,
ae l'ensenyança técnica.

barrera hora

LES VICTIMES DE LA
LLEI SECA

Lex -matrimoni fou con-

bra.

Hose crea, generalment. que el problema de l'evacuada de Renänia senä

El Jutjat s'incauta deis
Un corniaaari de la policía judicial ha visitats diferente establintents
de crèdit en els (piala Mine. Hanau
o el set, cómplix Llatzer Bloch tenien cornpte corrent. El comissari
tha apoderat dels diners que Hanau, Bloch i cls seus mujas tenien
als Bancs.

prohibida
»aterrad, 13.-E1 °oy era as
aprovat prethiblr la reunió qua
dem ä havia de celebrar el pasii
de toaliciet camperola.

Teens Bey era germä de

discutit pels ministres d'Afers estran-

comptes corrents dels pro.
cessats

Reunió .d'agraris

..1.11n11111en

Eß detingut el germä de
Tsena-Beg

ricions que feia a les sales de joc
d'aguaits llocs elegante, anaven
acompanyades de sessions de joc,
en les quals aquella aeuyora, molt

poc afavorida per la sort, acostumava a perdre quantitats molt
portants.

VAGITACIO
IUGOSLAVA

GRAN BRETANYA

Es ROBAT UN PURGO

POSTAL
Ha estat robat per
11113 de5COTIC$1.113 i abandonat deapris
un furgó postal.

Londres, 8. -

L'import del robat puja a alguna
milions de lliures esterlinas. - Fa.
bra.

AMERICA LLATINA
EL PRESSUPOST BRASILER
Rio Janeiro, 8. - Els periòdics
calculen que el pressupost per a zgag
tindri un superàvit de 68 milions
de tontos. - Fabr e.

ELS PRESSUPOSTOS
SERA AUGMENTAT EL CREDIT PER A LA CLERECIA
Madrid, 8. - La Comissió de Pro-

supostos sembla que

picia

C3

mostra pro-

a un 'agriera a favor de

datada.

fizava l'augment en t.700.000 rece-

tes.

Les nostres noticies ens permetea
d'aventurar la poesibilitat que la >dita
arribi als tres 'Mama
L'HOMENATGE

A BENAVENTE
Aquesta nit, darant el :lacraran
d'L'nia Rìdio, Benavente ha Po'
nunciat algunas paraules de gratitud per a tots eta que li han retut

homenatge aquests die:.
Ha saludat, de passada, les rng
-eentes mil persones que li hie-tre
05
trames cartea i targetes, i
cuut de no poder-ho fer pereon al
sta

-rnet.

•111.43311e.

canviar el cura normal d'aquesta i
tots ele culpables han ¿'éster cas-

tigats.
Segon: Han d'ésser presea urgente i severes mesures per a protegir l'estalvi i reglamentar la professió de banquer.
I tercer-: Es planteja imperiosamcnt el problema de les incorapatibilitati parlamenaries, que ha d'és-

ser resolt.
El enyor Chastanet acaba la seva carta dient que rtei ha tractat de
provocar cap seeiaió i que el sets
enic objecte es defensar el petit estalvi contra la rapacitat deis professionals illegals de la banea.-Fa.

--eta non, tbe pie fer 41441
bleu nitis pl•nIAL Deg-gr.
munido LA PUIL.101

tuanyet eins qu'Idee

SPORT° S'
EL PANORAMA DE LA

CAMPIONAT PENINSULAR DE FUTBOL

Europa, vencedor del València per
es gols a dos, en un match de molla
egularitat... característica, segons sembla, dels sots-camiiions de Catalunya

Després

BOXA

L'Uzeuclun ja no és campió d'Europa

del

Campionat

de

Catalunya

EL DESTI DEL FUTBOL

del pes fort

L'equip que a casa nostra arrossega económica alteraren l'ordre dels tpxdarrera les seves actuacions un ven- neigs, els quals, de llur primera taje.
sable estar d'opina:3 dula els medis es- creadora d'estimulants Casaren a obeir una consigna financiera,
portius, esta en baixa forma. Ha calcompetid()
entre
els
pesos
forts
europeus
per
designar
Serà oberta una
que havia d'aconduir-lo al lamentable
gut aquesta eircurnstanda, perque
remaxirna
estar açtual.
de
la
l'etern cobejador
el seu successor
Aixo ha let que els jugadors, pospresentació dios el futbol catalé vejes
De conformitat amb els regla- han dut per la mi al campionat. ploma boxa actualment corn a pes coronades per l'e= les anales no dis- sessors de les veritables possibilitats
València féu una segona part molt brillant d'empenta menta de la International Boxing Els exemples de cadascun dels ea-. lleuger, quelcom handicapat pel pes simulades l'un any darrera l'altre. La dels exits, en lloc de tenir coma -norsos esmentats són a milers; mes
ma la superació del rival, es deseancontirmacr5 mes viva d'aquest fet„
Union, el títol de campió d'Europa
i per la talla.
els :e s tres comentaris pre-Camlinda. No direm que els de Valencia
s-al, doncs, no esmentar-ne cap, per
del pes fort queda vacant des del
cl partir de diumenge passat, entre el resalta a cotitzar Ilur esportivitat, hertz..
En aquest combat Scillie doné
fossin d'una puresa irnmaculada, com dia 5 del que som, per no haver-se no ferir inútilment els uns bo i ext que apareixien ahir en aquesvist corn ben sovint un nona, tate ,sol
Barcelona i l'Europa.
mostres d'una grata combativitat, octoateixes columnes, no ens mosper exemple el fould descaradassim i disputat en el termini que finia en
cusant amb el silenci els altres.
nona ha bastar per a sembrar el pinte
Si el primer tragues resultat vencere, fou sempre posat a ratlla pels
ga:re optimistes respecte el
tan inhábil de Molina a Eis Cros, l'esmentada data rencontre Paulino
La modificació introduida als re- directes del seu contrincant, al qual
dor dels del Gumardó, encara cabia dins un tercie, com si d'el' depenguesque ens sembla que podrá fer - però es realment exacte que als euro- Uzcudun - Pierre Charles, pel camglamenta de la I. B. U. amb refeels jutges acordaren la decisió per als de Can Ràbia apuntar-se un exit la vida de la collectivitat.
opa; però, certament, mai no ens peus una vegada mes eis correspon la
rencia a la concessió dels títols de
pionat.
Hom no ha tingut escrúpols a exces allò que fa referencia a la tradiunanimitat.
'e ta imaginat ésser tan bons pro- part més grossa de culpa per haver
D'acord amb els mateixos regla- campió, al Congrés d'Amsterdam,
cional rivalitat amb el popular club de plotar la idolatria de que ha estat
VENCEN
ELS
ELS
ITALIANS
a bes a despit i contra tots els pres (i d'una manera inneeessäria) la ments, queda oberta una competició consisteix en que, així com abans
Les Corte. Ara, reptst de l'Espanyol objecte, per una banda, i per l'altea,
DANESOS
miilors desigs.
iniciativa d'un joc dur que res juitientre els pesos färts del ven con- el campió que no recollia el repte
no s'ha pogut moure d'un estat dope- hom ha confiat en els idols, com si
eixir
vencedor
ficava, portant encara tres gols a un
del seu challenger qualificat es veia
En un match Itàlia -Dinarnarca dis- citat que no ha pogut dissimular el no una energia extrahumana ele huata
tinent, per tal de proveir la vacant.
j'Europa ahir va
per
la
di
f
erència
mii
seu
titol
en
profit
del
dominant amb preferència.
La nova reglamentació de la I. desposseit del
Valen cia,
putat diumenge a Copenhaguen, els
/l'infiltrar el do de. la perennitat.. 14e6
haver perdut cap partir, ni el portar
pecó no és el resultat en si el
Pot allegar en descàrrec seu l'EuB. U., acordada a Amsterdam, dei- reptador, actualrnent no cal que el
italians venceren els danesos per
els ídols són ésers humans cdte pUlgols favorables per 4 en centra
ha de preocupar. Es la seva ac- ropa, per justificar el seu resultar: xara ben aviat vacants tots els tí- templó reculli el repte, n'hi ha prou 5 victòries a 2. Tots els combata
Els resultar, cal confessar que es sevol altra persona, i ara no teninf
L'evident falla del porter (sobretols de campió d'Europa. Actual- amb que, una vegada és acceptat un
global ei que revesteix imporforen fallats per punts.
brillant. Na diu rana pena a favor remei que lamentar l'eclipsi de,' irki
challenger, el titol resta vacant si
tot a/ segon gol) i el joc lent i poc
ment sols existeixen campions, si no
peeque ens dóna una idea del
del club campió si hem considera l'es- d'un, la qual cosa, no permet un amanMARIN I LAFFINEUR FAN
el combat entre campió i chuflenpràctic que ahir feren els seus backs. recordem malament, dels pesos mosn de que són capaços de projament tan fácil com és la 3 ubstitució
tat general dels equips que han pres
MATCH
NUL
ger no es disputa dintre el termini
L'excés de coyança -que els doné ca i welter, que són, respectivament,
els eements que l'integren.
pan en ei torneig de la primera ca- d'un heme.
Dimana,
a
Lió,
es
va
celebrar
una
l'haver entrat tres gols en quinze el trances Pladner i el belga Genon. de tres o cinc naesos. Aquest mecaDe tothom era sabut que el \leD'ells, en veurem ben aviat
Per altra barata, els trasbalsos que
vetllada de bosta, organitzada pels tegoria.
nisme no pot éster més bugte i resTots els altres campionats es troes troba en baixa forma. El minuta.
havia de crear la implantació del -peca
tres pascar angúnies en el vinent torredactors
esportius
a
profit
de
llur
pon,
sense
cap
mena
de
dubtes,
a
ben
vacants
o
en
curs
d'ésser
proL'arbitratge
del
senyor
Melcon,
parre jugat el mes de setembre
neig de promoció, que els obligará a
fessionalisme — el qual, de - tots maun concepte esportiu de la boxa,
caixa de so-corsos, en la qual Laf- enfrontar-se amb equipa de la segona neres, ja existia de fet i la cosa no
e el qual fou sorollosament batut que tira descaradament a favor del veits.
així
bo
i
tendint
a
obligar
els
campions
mes
val
que
sigui
acabar
en
deu
rounds,
Tanmateix,
Mann,
Valencia,
si
be
no
influí
d'una
mafineur
i
mateix Europa. er.s donava una
hauria deixat de produir-se—, es fan
categoria preferent, ben disposats, alque posin en joc un parell de veque no pas que hi hagi, com temps
nera absoluta en el resultat..
feren match nul. El combar agrada guna d'ella, a fer-los suar sang i aigua,
aproximada de la seva
sentir mis cada dia dins els- chiba moendarrera, boxadors que ostentaven gades a l'any el títol que ostenten.
En efecte, l'Altés, que tan brimolt els espectadors, i Laffineur de- si voleo mantenir-se en el lloc on es destos que es ;Talen obligats a fer rota
ahír va jugar molt millor que
El que acaba de succeir a Pautítols de campió que no eren de bon
mostré un gran entusiasme. Amb
ocasió d'aquell encontre amistes i llant paper ha Vingut fent en el
mena d'equilibris per tal d'ene-se
troben.
lino s'emmotlla perfectament al dit
tros els minora homes de Ilurs cacampionat de Catalunya, ahir va
tot, les derrotes que ha experimensegurament va sorprendre per la
aguantant com putzum. I ragrealarneht
Tot afee ens confirma que el furtegories respectives. La Internatio- criteri. Havent estat reptat Pel belga
deixar-se entrar un segon gol ben
Marin a Castella i al nord a
tar
resistencia els europeus, és higic.
pend'aquest aspecte futbolistic Pot
bo],
a
casa
nostra,
rodela
per
un
reconal
Boxing
Union
s'esforça
conaPierre
Charles
i
havent
estat
lamentable.
El
primer
té
al
seu
desmans dina i d'Ara indiquen que
el que gairebé esdevé incomdeixar d'ennegrir resdeveraidoedent sense aforador. Aquest esport,
el seu cha- les-mentar Laffineur, vencedor de
tantrnent
per
donar
sentit
de
realinegut
l'esmentat
com
càrrec
el
fet
de
trobar-se
completaible, millor dit, el que nomes
furbo), mes encara quan la prensa- i.el
que ha entrat al cor de la multitud,
tat als seus acords i disposicions,
llenger quali ficat per les seves vicment
tapat,
pena
aixi
i
tot,
dona
Francesc Ros, no es el gran boxalina amb l'Europa, es que un
presenta un esdevenidor ben poc clac.
públic s'han fet COMpliCeS d'acluest
als Estats Units, la I. B. U.
difícil
que
aconsegueiperó
és
molt
reines
prova d'una grossa inseguretat dubatut als quinze minuts per un
dar que molts han proclamar arran
A crear aquesta estreta perspectiva,
mal, tot repartint patente ¿"as"' per
xi la normalitat que es proposa ha declarar vacant el campionat del
rant el partit. Els defenses tampoc
de tres gols, trobi energies per
d'algunes de les seves victóries.
una actuació feliç d'una tarda, iYafaily
hein de confessar que hi han contrimentre els boxadors no li ¿alijo una pes fort per no haver-se efectuat
brillaren
com
altres
vegades,
i
dels
¡mesar-se a la segona part i acabi
té tebuir múltiples tactors i que són resdels jugadors afalagats ha anat a.PETIT BIQUET VENÇ A
més desinteressada cooperació. Es rencontre Charles -lizcudun pel tídos gols els correspon bona part de
partit amb la modesta diferencia
ponsables de Vestat actual de vicia- guida de cara al sou.
LONDRES
una norma que mai falla que quan
tol en el termini estipulat. Des d'ara
culpa:. per llur manca de decisió.
ment i decadencia, tant els dircerius,
Aquesta premsa i aquest
gol.
ahir aquesta parella no un boxador comença té unes idees els pesos forts que hi ha a Europa
El belga Petit Biquet, ex-adverI;expacacida com hem dit, es troba Altrament,
podran trametre a la I. B. U. Ilur sari de Ferrand, va barre per punta com els jugadora, la prem.5a i el pú- però, no han estat prou fidels ale sr/LS
fou la d'ansíes vegades, i és evident completament diferents deis seus
e aquestes constants fluctuacions que
afalagats.
Si l'afany d'admiració fea
drets i deures que quan ja ha arri- inscripció al torneig que automäti- dijous a Londres ranglés Bert Kir- hile.
que podien haver fet quelcom mes
b l'Europa.
cament queda obert. Dins el termini
bat a la possessió de les mäximes
Quan del criteri dels primera s'han abatas sincer, la mateixa sinceritat te
per a contrarestar el joc de la daby.
El
belga
dominè
en
gairebé
tots
si alas') ii passa a casa seva, en
allunyat les mires purament esporti- la indiferencia i el blasme l'hora
d'un mes la I. 13. U. dirá quins són
distincions. Aleshores s'arriba a
ventera valencianista.
els rounds i aconseguí en el segon
ambient favorable, - ¿que ocorreré
ves, i la pruija de la representació del f racäs.
els boxadors que ella creu qualificreure que tot el món pugilístic gira
Els mitjos tambo varen mostrartrametre
el
seu
contrincant
a
terra.
sas hagi de desplaçar-se davant un se molt lents i no s'adonaren que a al seu voltant i que no té obligació cats per ostentar el campionat i asUn fenomen poc falaguer latín Miha donat la mi a les cobejances merMUR SANTOS VENCEDOR DE cantils, l'eclipsi del futbol s'ha pre- gan ocasió de constatar. Veiem, eis al.
Alíe que no deixaran d'encoratjar els
senyalarà el match o matchs que
de fer res en sentit esportiu a favor
mesura que transcorria el partit, els
SEMENDI
tres anys, com en acabar els torneigs
deis que desitgen pujar. Per si això han de disputar abans d'ésser desentar com un fenomen natural.
Fea?
valencians anaven demostrant més
Cenarnent no hi ha res perdut
no fos encara excessiu, mild ha que clarar el nou campió. Si, per exemAbatas, els torneigs de campionat de campionat, rambient era saturat del
El ploma aragonés Mur Santos,
coratge i més empenta. Per un error
ple, Uzcudun volgués inscriure's al
•
puix ii bastaré a l'Europa un
eren el que realment havien d'ésser: triomf, del qual participaven, no tan
que amb el seu adversari Semendi
de läcries inexplicable, en lloc de especulen amb els títols que les feralee empat diumenge que ve, per a
sois els pertanyents als clubs afavoconstituien el "c_lou" de la vetllada exhibicions espectaculars, en les quals
posar un fre als atacs valenciana, deracions els concedeixen, com si torneig, podría fer-ho; en aquest cas
fossin
de
Mur
exclusiva
propietat;
la
I.
B.
U.
es
limitaría
a
designar-li
reir a i rós de la primera etapa del
celebrada dijous a Aubervilliers (Pa- hora ha d'anar a rebre lliçons de bon rits, sinó tota la ciutat en peS, que
deixaren que anessin fent.
contrincant per al match de camd'Esranya. Jo bé ho crec
valen cobrar bosses mes elevades
p
esport i estimad. Mentre la creació trobava ert aquella representació esLa davantera, a la segona part,
ria), aconseguí una nova victòria
que Ilurs antagonistes, triar els ad- pionat, mentrestant, pera, el títol per punts, después d'haver dominar d'aquests torneigs respongué a aquest portiva una sig-nificació ideal.
i is pero que els seus individus
molt voluntariosa, però ineficaç. Alversaris, fixar el nombre de rounds
restaría vacant. Així mateix la T.
a Mestalla disposats a sortir trament, els dos extrems, pena soNo voldriem que el tomb en les
fi, les coses de l'esport seguiren la
completament el seu contrincant.
dels combats, escollir els jutges, etB. U., una vegada examinats els
- de l'empresa; però no será bretot l'Alcázar, varen mostrar-se
marxa ascendent, que enyoren els que coses del futbol influís gaire en la
PER
K.
O.
SCHMELING
BATUT
a
la
competició,
cétera, etcétera. I quan, per refrenmérits dels inscrits
-c-finia que craci estant espera•
avui encara no han pogut alliberar-ne vida futura d'aquest esport, per()
indecisos i poc certers en les passaA MEXIC
dar llur titol, hom els exigeix un podria acordar que no hi ha cap asteeresultar.
d'aquella afició adquirida durant els änims aquest any són apagats i Usandes. trenzo a l'interior, ple de bona
s s s
petit
sacrifici,
tots
se
n'estranyen,
pirant
seriós
al
tito'
i
deixar-lo
vaMax Schmeling, en el segon cona- bona temps del futbol.
tre encara hi ha qui demostra ja sena
voluntat, però sense fer res de podeclaren que no hi ha justicia i fins
cant fins que cregués oportú obrir bat disputat als EE. UU., va estar
värem estar de desgràcia. Un
sitiu. Els dos millors hornea de la
Després, conveniencies de protecció adhesió al propi club, malgrat la datracten
de
burlar-se
del
títol
que
una
nova
competició.
rtaa" involuntari, ens feu arribar al
vallada, afirmant que "ara mes que
unja foren Cros i Bestit, i potser
menys sortós que en el primer, car
amb males arta havien volgut conEl professionalisme (baldament
eaí? -ira l'Europa ja tenia tres gola. direm que si aquest darrer domines
mail", no manquen els qui demostren
oposat darrerament a Ontaria (Noservar
indefinidament,
i
malparlen
siguin
moltíssims
els
que
no
ho
vaer-t- Fas varen dir que fino llavors
UN
MATCH
ESPANYAmes fa bala, que se li escapa amb
a Babe Hunt, fou deixat
Ilur íntent de desentendre's dels afers
Mèxic)
va
len veure) perjudica considerablea molt bé i que els dos primers
futbolística. Aquests són els que mes
ITALIA AMATEURS
tanta freqüència, piadriem confiar dels organismes que ben sovint els
k.
o.
a
la
segona
represa.
ment un establiment esportiu i real
ría. raea d'En Cros, i el tercer, d'En
encara en proclamar-lo un dels miNoticies d'origen italiä diuen que aplaudien a un home, en lloc de OsA
CAP
VICTOR
FERRAND
ja
de
les
jerarquies
esportives,
no
Basa. eren conseqüència d'encertades
nora interiors de Catalunya. El seu
la Federació italiana ha pres en mostrar la simpatia i l'interés que tanen la boxa, ans encara en tots els
CUBA
;nades Seas afegí que els backs vadel
mera intelligent els hauria inutilitpartit ahir fati magnífic.
ferm record de celebrar un partit quen els colors representatius
altres
esports.
Cenyint-nos
al
pucompletament destarotats, no
•
zar del tot. De les escapades dels
Hem imputar finalment l'arbitratEl pes mosca catalä Víctor Ferclub.
contra Espanya en una data que
gilisme,
totlsorn
pot
notar
que
molfer
res
per
frenar
la
imbrin , abut
ge d'haver pogut influenciar en el ales i centrada al centre, perque
rand, ex-campió d'Europa de la caAquests són els que veu el públic
encara no ha estat fixada.
tes vegades un campionat no pot
ruosirat de la davantera europea. Peaquest procuri rematar-la, n'usen i
magre resultar de l'Europa. No pot
que no es influit de falsos fartatismes,
tegoria, navega actualment cap a
disputar-se
perquè
no
hi
Isa
empreDE
PROJECTES
ELS
abusen
extraordinàriament.
Els
dos
76 es cerda que els tres gols donaren
dir-se que el senyor Melcon amb les
el que tal vegada no assisteix •a molts
Cuba. on ha estat avantatjosament
sari que es vegi capaç de posar en
SHARKEY
theaa seguretat als europeus, car pel
seves desencertades decisions deci- gols foren fets amb mida de "xarapartits, perä al carrer, a la placa i a
planta el match que l'ha de decidir contractat per a disputar diversos
be", pera, fruit de resforç de perdecidir
a
emprendre
dís el partit, però és evident que la
xe afecta a nosaltres no vérem veuJack
Sharkey,
casa, viu la vida de l'esport amb resencontres contra boxadors d'aquella
o simplement perque un deis consistents atacs, no hi ha res a dir.
una
campanya
encaminada
a
conals cap jugada digna d'elogi en tota seva benevolença envera els lorespontaneitat del sentiment.
trincants, per trabar més productiu República i dels Estats Units.
Silbino semblà mostrar-se sempre
la resta d'aquella primera part.
ters contrasté amb la severitat per
quistar
al
campionat
mundial
de
peLa simpatía d'aquest factor es una
boxar en altres terres, s'allunya inDEMPSEY NEGA ELS SEUS
el mes perillós.
Un penalty que fou tocat a favor
als europeus, en les faltes mes nisos, ha acceptat quatre combats sota poderosa balança, i per damunt de tct
definidament
del
territori
o
demarDE
TORNAR
AL
PROPOSITS
Havíem oblidat de dir que Peam, va tirar-lo Cros, per() Pedret va mies.
la promoció de Rickard, contra els
interès material, cal que es mantingui,
cació en el qual està inserir. Aquest
RING
***
dret fou un digne "goal-keeper (ja
aconseieuir blocar-lo i per tant eviti
en be del futbol, perque ella pot insegüents contrincants;
darrer és el cas de Paulino.
no
que
nosaltres
hem
dit
abans
del
món
de
Dempsey, l'ex-campió
El Valencia, pel que diem més
l'aasia d'un quart gol.
Christner Akron, pel gener; Tom
fluir en els que semblen més inteEn la iinpossibilitat de lligar tots
ei
primer
quart
de
érem
al
camp
en
totes
les
categories,
ha
desmentir
la
anilina va superar de bon tros
A la segona part, l'Europa féu una
totes
ressats. però que en realitat no fan
Heeney, pel febrer; Paulino Uzeuels caps, el que fa actualment la
forera entrats tres
joc, en el qual
les esperances de propis i estranys.
sillor exhibició de la que li haviem
probabilitat
que
celebri
cap
match
sinó obeír a Ileis temperarnentali
dun, pel març. i Jack Dempsey pel
I. B. U. no pot ésser blasmat o
Si tècnicament la impressió que ve- gols), i que grades a ell el Valentia abatís, sobretot pel que afecta al
amb Paulino... ni amb ningú.
juny, en el Yankee Stadium, si es categoria inferior.
combatut a la lleugera, baldament
cía va sortir-se ahir asid) un resulrens treuren no es gaire falaguera,
ice de Bestit i Cros a la davantera.
TUNNEY, A PARIS
Aquests, pecó, sen aspectes fragveritat que Dempsey torna al ring.
cris porti a l'estat actual de títols
tat ben airós, fent quedar malament
n'hi hauria prou en posar de relleu
Els mili" atuse superar altres ocamentaria de la vida i l'esdevenidor del
També el manager Buckly ha convacants. Cal Mal mateix reconèixer
Tunney i la sena esposa es traben
la majoria de pronòstics i pronostila magnifica moral de qué doné prosiena, es mantingueren en un pla de
que, seguint aquest estar de coses, actualtnent a París. Pensa marear, certar un match entre Sharkey i
futbol.
cadora.
va constantment, per a tributar-fi
eserea . que ajudä força el seu atac ,
X. DE V.
• as *
d'aquí uns quants anys un tito] de
George Godfrey, s'ha d'ésser ben red'aquí a pocs dies, cap a Anglaterra,
Per,, : , -.cert no els acompanya en el elogia ben merescuts.
tindrà
molt
més
campió
d'Europa
passarà
l'hivern.
but
pel
Eis
equips
s'arrengleraren
de
la
seon
probablement
dedel
seu
Un equip que, malgrat
ese. I Alcázar, veritable catástrofe,
valor del que ha tingut fins ara.
manera:
Ia per :re . 5 l'ocasió de marcar un gol but tan poe afortunat, sap elevar-se güent
Alguns errors de detall o d'apreVALENCIA:
Pedret,
•
Torregray,
com
ho
féu
ahir
el
Valencia.
vol
dir
teguri, 'as per entretenir-se massa
AVIACIO
ciació poden haver-se escapar a la
Moliner, Salvador, Molina, Amorós,
que té una bona moral i que a casa
amb la líala. De nou la porta valenriostra ploma en redactar les preTorredeilor, Picolin, Suay, Silbino i
seva donará molla feina a l'Europa.
c:/na i ésser foradada d'una masents radies, car manquean deis
Sancho.
Sena digué que bona part de culpa
ses g r mal per Cros... pero en maltextos deis actuals reglaments, enEUROPA: Altés, Vigueres, Alcoriliara hvia incorregut en off-side, tu- d . aque s t començament tan fatal tau
cara no impresos. De totes maneres
degut a la indecisió dels defenses. za, Saligó, Ganiis, Maurici, Pellisser,
OC
'• justicia, cal convenir-hi.
creiern haver interpretar fidelment
Bestit,
Cros,
trenzo
i
Alcazar.
varen
segona
part
a
la
canvi,
En
SI f. -sien una tria d'aquest període
Ilur esperit.
A
la
primera
pan
l'Europa
va
enamb
Ilur
evident
encert.
i
jugar
amb
tmej-c favorable als europeus. hauriem
CRITIAS
trar
tres
gols:
El
primer
l'aconseguí
a
desbaratar
energia
contribuiren
de eamenir que si certament la pluja
Cros
en
rematar
un
centre
de
propicies
a
l'adPellisd'ocasions
multitud
Ahir al mal!, malgrat del ció. Feia vuit anys de la darre- d'escola de 80 c. v., i que' pren, Vestía fangós del camp els perjuser, als quatre minuta de joc; als
verSari per a marcar. En Moliner
lenes poc favorable, es va ra prova, i aquestes feines re- gué la surtida a les dotze i sis
ócava. alguns dels seus individua eaResultats
usa amb cena dureoa de les Seves enze, el mateix Cros obtingué el secórner la prova de rendiment sultaven desacostumades, i si minuts.
an f 'ten poca cosa eficaç. En tot
En les ciutats del eirettit, i
gon després d'una excellent passada
excellents -condicions (buques. La
anunciada.
Aquesta prova con- encara hi afegim els pronòsas es .i dent que a mesura que anava
PAULAUX BATIaT PER
tics, els parers i les discus- en els campanars mes enlalräts
sistia en una cursa en drena
transe. r-ent el temps. es deixava ratIla de mitjos, can/ la resta de l'e- 'larga d'Alcázar. Finalment el tercer,
M EN DEZ
quip. allà donant -mostree de supe- als quince minuts, una bala que ve—Barcelona, Granollers, Saba- sions, és fäcil de comprendre s'hi havien situat els controls
traer ‘aleneians, els quals sense
que l'activitat en el camp pre- de l'Aero Club, els quals, amb
rar-se a mesura que el reunís avalenia de Maurici, Bestit la desvié justa
Fin la reunió celebrada dimecres dell, Terrassa, Manresa, Barceleer arribat tantes vegades als d tl'ajut d'un gran llençol blanc
a la xarxa.
çava a la segona part. Es clar que
lona—, la classificació de la nia un to força mogut;
esina 3Altés, es mostraren més pesa'a Wagram, de París, el Ines_
a
la
Molina no es aquel' home, prometeDesprés de les operacions de penjat al campanar feien visiEn canvi, al darrer quart, el Vaqual es feia tenint en compte
mis Méndez va vencer el francés
ble la seva presencia als pilots
dor de rentes esperances que ha- lencia féu el seu primer, en executar
Paulaux per k. o. en quatre repre- no In veloci t at únicament, sitió pesatge i carregament dele
tri altre detecte que novament heut
en vol. Aquests, en arribar-hi
vicia vist fa tres o quatre anys,
un córner; després d'un piloteig, Sil- ses. Abans que això sucedía el ne- la càrrega transpor t ada per avions, es donä la sortida als
de posar de relleu en alguns indisiestaven obligats a fer un visupone dignament el match. La davino remata la bala amb el cap, però gre havia estat posat en dificultar
l'avió la potencia, de tal ma- concursants.
1t de és la innecessària
no va gradar-nos en la seva
Aquests eren, per ordre de raigo complet al sen entern
caigué a terna, i de rebot penetré al pel trances.
nera que la càrrega i la vetodu resa emprada i que podia donar lloc vantera
abans de prosseguir la ruta-.
forma de portar els atac;, que ami,
sortida:
merc.
a tte eriós conflicte si els altres haKNUTE HANSEN BATUT PER citat obtingudes es multiplicaLa prova es va desenrotUar
una ratlla mitja contraria regularGuillem Xuclà, de l'Aero Club,
Al segon temps, tot i que el Valen- K. O. PER UN DESCONEGUT sen i afavorien al concursant,
testin replicat amb la rrtateixa viomentre que la potencia dividia pilotant l'avione t a Nena, una normalment; el pas dels aviesos
cia va estar Ilargament dominat, i que
per Granollers, Sabadell. TerKnute Hansen, el pes fort danés atinen produc t e i perjudicava el De Havilland "Moth", de 80 c. v.
les ocasiono per l'Europa es repetirassa i Manresa fou corttrolat.
vencedor de Phil Scott per k. o., corredor.
que sort1 a les II h. 55 m.
red, aquella aconseguiren el segon
Felip G. Charlo, pilot, i Josep 1 l'arribada successiva dele- apadesprés de nombrosos embolics arda
quan faltaven escassament dos miAques t a fórmula de càrrega
Sandoval, observador, tinents rells al Pral, tingué lloc als
eis seus managers, ha estat posat per velocitat dividit per potennuts. Va entrar-lo Torredeflor, no pas
de la una.
cia, és la que s'usa a tot arreu de navili de l'Aeronàutica Na- voltants
amb l'intent de produir la marca, la o. per Cristner a Cleveland.
El resultat tècnic fou el seval, darnunt d'un "Martinoide"
Cristner, bo-xador local de classe
en les proves de rendiment,
sinó amb el de centrar-la, perä anava
es la que millor determina les 275 c. v. de maça, que sortiren güent
en direcció a gol, i Altés fallé la ju- mediocre, però molt reetent, acon1.—Josep Canudes, anib 248'1
a les li h. 56 m.
seguí tenir cara al danés durant set
qualitats d'un avió.
gada, produint-se el gol.
quilograms; 112'4 quilämelres
1 Josep
represes
i
a
la
vuitena
va
plaçar
un
Galan,
pilot,
Josep
aquest
coefite
L'avió
que
BERNADES
VICENTS
hora. 348'5 punts.
cop que va acabar amb les energies
cient ben ab, es un aparell de Rocha, observador, tinents de per2.—Guillem
2458 quidel danés. Horn come que Hansen
gran econoMin, que atnb una navili de l'Aeronàutica Naval, lograms; 106'4Xuclà,
quilbrnetres per
es presenté a boxar baix de forma
potencia redimida pot aconse- sobre un "Blackburn" de born- hora. 32691 punts.
i sense cap preparació.
guir una velocitat molt alta o bardeig, de 450 c. v., que sor3. —Josep Galan, 872'9' qfiSYBILLE VENÇ SCILLIE
transportar una càrrega torta, tiren a les 11 h. 59 en.
o lambe les dues coses alhora.
EL GRAN MATCH INTERNAJoan Díaz, pilot, i Eladi do Iograrns; 107 quilbmetrie- per
L'actual campió de Bélgica del
hora. 207'5 punts.
CIONAL:
pes Iteuger. Sybille, conegut del púA l'Aeròdrom Canudes, de bon Ceano, observador, tinents de
4.—Felip Charlo, 421'8 qn1navili de l'Aeronàutica Naval,
GAILLARD, CEBRIAN,
blic barceloní per barer boxat a metí es treballavls de valent
lograms; 1102 quilòmetres' !Ser
BOVER,
l'Olympia contra Rayo, acaba de arranjant els aparells, posant pilotant un "MartinsIde" de
275 c. v. de caea, i que van hora. 188'8 punta.
vencer per punta el seu compatriota
els motors a punt, preparant
suspes ahir per la inseguretat del
5.--Joan Diez, 248'3 qüilesortir a les 12 en punt.
.
ternos,
Scillie, ex-campió d'Europa del pes els saes de sorra que havien
ei per
Josep Canudes, de l'Aero grams; 148'3 quiltenietr
gall, que després d'haver fet una servir de hast, i enllestint els
SE CELEBRARA AQUEST
Club, pilot d'un "Nieuport" hora. 131 punts.
certa estada en la cate g oria del yes darrers detalls de l'organitzaMATI, A LES ONZE
l'Hotel Ritz
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L'Atlètie Madrileny, vencedor per 3 a O del Deportivo Extreme tio

Joe Jansa; "Per l'amor, ni claus ni
reixes", per Covis Eimeric; "L'ex-

Mae reeixien a desbordar la defensa
elssortia un Palau dirscil de batre.
Durant el primer temps fue pevillós sempre el Barcelona, però sense etetzia, l'emite ningú no xurava.
Fou en rültina minut d'aqtsest ternos
lee Arnau fusellava el gol per al
seu equip, en rebre un cet.tre de

traordinari de "Radio Lot", "El concurs laberíntic de "Rädio Lot", "Radio noves", i una nodrida informació
griffica.

ANECDOT ARI

Madrid. — Aquesta larda, a
' l'Eseäaiiusn Metropolit s'ha ju- Parera.
gat PI partil de Campionat en- t Sense deecans als jugadora, foren
tre els equipe A t iétic 4 de Ma- 1 canviades les parta i prosseguí el
drid, i Deportia Extremetyy, de ruateh favorable al Barcelona, senBada

jt a.

Durant el primer tegn.ps,FAt, • 'Clic rnareä dos gola, es primer
- t''is t per Arete, rematase de cap
r
un centre d'Olas°, i el e ellT1Ti per
Costee, de penalty.
En aquest !etapa l a ssultä le,sionat Areta.
A la segona part, .el bee fou
snolt mogut, fent els reatretrtenys
grises Pastorees per a marear.
Nit ebstant. els btatt-sreemells
s'asseguraren la vii s tkoria. i
28 minuts de joe Arete mareara
el tereer gol d'un. euperb tret
.
aprolltant una Referida titilee
de . Castro.
EL CELTA ES WITS- CARPIO
DE OALIDdS
Pccatevodra, 8.-e-S'ha repetit
aquesta tarda el pattit, de Campionat entre el Celta, de Vigo,
i l'Eriäa, de POratevedra. Ha
guanyat el Celta iaer set gola
a un.
' Queda, per leal!, proclamat
sots-campió el Celta, que jugarà dem ä contra l'Atlètic de
El

torneig d'erimittació

EL GIMNASTIC ES VENÇUT
PEL MARTrNENC PER 1 A z
I QUEDA ELIMINAT
Aquest partit, celebrat a Tarragona, gairebé era decisiu per a

aquest torneig, del citial, com ja se
sap, s'havia d'eliminar un Club dels
tres: Martinenc, Pandrugeil, Gimnástia. car una derrota del Gimnästic el posava fora de coenbat.
Per aquest motiu l'interés del partit era ben justificat, la qual cosa
féu que malgrat la inseguretat del
termas el camp va veure's forca animar.
El partit tingué un primer temps
de veritable campionat, car s'hi velé
joc viu pels dos costats, però setaere a un nivell ben manifest, cona ho

demostra fins i tot el marcador, car
acaba anda empat a un goL

El prirner de marcar fon el Gimnàstic mitjançant Tarragó en rematar un centre d'Alvarez, i l'empat
l'aconseguí el afartinetne al 35 minuts en una pastada de Pont que
Llorca remata'.
Al segon temps el joc degeneri
excessivament i es veieren jugades
recriminables per una i altra banda.
Vilalta, :arbitre, no va saber reprimir-lo , la qual cosa féu que artes
prenent majors proporcions i es prodais un lamentable incident en veure com un espectador agredia amb
una pedra el porter Prat, del Martir.enc, motivant una suspensió mor-tentar/la del partit.
Reprès el joc, el Martinenc empata en una jugada individual de LlarCa.

Sota l'arbitratge de Vilalta els
eyuips eren:
Martinenc: Prat, Serrano. Vinyes,
Corornines, Pont, •Calvet, Lapena,
Cases, Llorca, Morrajas i Fando.

Gimnästic: Sanahuja, Wenceslao,

Virgili, Santa, Montfort, Montaren,
Tarragó, DelcIós, Domingo, Barratxina i Alvarez.
PUNTUACIO DEL TORNEIG
D'ELIMINACIO
Partits
Gola
J. G. E. P F. C. P.
Martinene
Palafrugell
Gimnàstic

430
9 66
32 0 I 9 7 4
3003490

Partits amistosos
La Unió Esportiva i el Reserva del Barcelona empaten a un gol
Malgrat la !Alija, que dura tots noranta minuts dei partit, la Unió Esrortiva de Sant Andreu, ingi contra el Reserva del Barcelona per
disputar la Copa de l'Ajuntament,
cedida amb tnotiu de la Festa Major de la barriada.
A la modesta cornposició de l'onze bzrcelonista ()posaren els locals
un conjunt incomplet i les forces
resultaren anivellades.
, El públic, davant l'interés de la
!ta i ta, no es commogué per la pluja
i aguantk tot el temps la mullena
per a presenciar el desenllaç del
partit.

Cal dir que els jugadors de tots
dos equips actuaren amb molta araverat i el joc fati viu i competir, encara que el fangueig deslluí a les
darreries la brillantesa de les jugades. Els jugadora s'aguantaven diffcilment damunt del fang i la bala es
tela tan pesada, que hom no tenia
forres per a impulsar-la. El Sant
Andreu s'habitud molt rápidament a
les caracterlstiques del terreny i sabe •reure'n bon partir: fou p recisament llavors quan imposi el seu joc
tradicional i Ja oblidat de jec ras 1
passades curtes, de tal manera que
precisament en ala darrers moments
fou quan más j usta 1 s'imposi al
Barcelona i àdhuc estigué a punt

d'obtenir la victeria.
Ele reserve. del Barcelona mostraren millor 'técnica que el. local.,
però aquesta ele neutralitzaren amb
una millor defensa. Altrament els
barrselonistes abusaren de voler es-

Diumenge, 9 deaernbre de I

.
canyar la jugada i raritment tiraren
L j a porta; de manera que les vegades

PElaQUE ELS LOMERUANTS
Da. 21..kuta., SIGtalla GENT
COMPETENT
L'Associació uels Comerciants de
Radio, de Paria, esta estudiant actualment un projecte que proposara
no deixar Tenme apareas de h. F.
sine) a aquella cornerciants que hagin
donat provea de llur competencia en
rachoteletoma i, a mes, hagm passat
una exàmens teórica i práctica de
T. S. F., dels quals haga/ sortit

se alteració ea el resultat, frns que
s'opera una reacció dels
i. í Prat que es trolai ambandreuencs,
el terreny
1 la pilota apropiats a les seves condicione, tira a gol des de distancia,
f colaoci una bala rasa a rangle, que
Uriach reverencia' a terra intitilment.
El Barcelona ama a tot gas per
desfer rempat i ja es preveien asso
s els sens intenta, peró salvat el-lit
perill per Palau, tot ei Sant Andreu se sobrepujä i es llança a fons
contra Uriac, el qual es ven obligat
a grans esforeos per evitar la desfeta. Prat repeteix la jugada amb un
gran tret que sembla impossible aturar, i Uriac, en Ilencar-se, pot desviar-lo.
Poc despees, García, Duran i
Ferrer entren com una allau a rematar una bala q ue q ueda prop del
marc, 1 el xut, no sabem de qui deis
tres. anea rabent i peta al pal. Nous
intents de desfer l'empat d'una i altres, resulten inútils, i fineix aquest
partir jngat amb morra fe i que resultà vistós a despit de la contra-

airosos.
LA CAMPANYA PRESLDENCIAL
DELS EE. L'U. res. RADIO
Per primera vegada en la història,
els hatatants de les regrons Inés liony-anes de Nordamérica pogueren participar de lee ernocaans de la campanya presidencial, gracies a la T. S. E.
l'ots els oradars republicana i demikrates empraren ti nacrófon per a
fer llora propagsanues electorals. Els
demacrares gastaren mes de 1.2o.000
Dime; esteratte, amb aquesta nova
forma de propaganda, i es republicans diuen que molt mes encara.
UN ASSAIG AMB ELS .RA1GS
ULTRAVIOLETA
Segueixen els assaigs Per a substituir per un feix de raiga ultravioleta
els conductora de coure. Aquests
raigs ionitzen l'atmosfera i la tan

ricas del temps.

Arbitra. Pone, desencertadament.
Integraven els equ¡P1:
Pel Sant Andreu, Pala y, López,
Raía, Sala. Batet, Ferrer, Prat S.,
Prat F., Monleón, Duran i García.
I pel Barcelona, Uriac, Orriols,
Blanes, Obiols, 011er, Bosc, Segura,
Arnau, Ramon, Buj i Parera. A la
segona part el Barcelona modificà
la davantera, perque Buj no s'entenia amb Perer
Del Barcelona es distingiren Arnau. L'riac i Blanes, i del Sant Andreu tots actuaren excellentment,
pera són dignes de remarcar els de-

uviol, que no deixa passar mes que
els raiga ultravioleta, emet un feix
que es tracia d'utilitzar corn antena
de recepció. Els restslats en general
l'oren boas catan el feix del projector
era afrigit vera el zenit, o té quan es
trobava en direcció del meridiä magnètic. Les ondea de to i de 5 0 inetres
Loren molt ben rebudes; mes Ilargue>,
la intensitat de recepció alta dianafl uint per acabar completanient amb les
Ilargaries d'ancles superiora a izo metres. Les condiciona atmosfèriques
semblen exercir una gran influencia
damunt la recepció. En totes aquestes
provea et receptor quedava inactits
rozan s'apagaren els raigs ultravio-

P. S.
EL R. ZARAGOZA GUANYA EL
TERRASSA PER 3 A 2
Saragossa, 8. — Avui s'ha jugat
el partit concertat entre el Terrassa
i el R. Zaragoza.
El partit ha estat molt animat i
es iot ä sempre la bona disposició
d'una i altres jugadora per a aconseguir la victòria.
El primer gol l'ha aconseguit el
Terrassa per unes mans d'Itarte. El
Zaragoza empata a conseqüència
d'un fort xut de Gurrucharri i a
continuació Jorge obtingué el segon
dels saragossans en una rematada
amb el cap.
Poca estona després de la represa, Gnrrucharri ha axonseguit un
nou gol I quan faltaven pocs minuta
per acabar l'encontre, el Terrassa
obtingué el seu segon en un moment de garbuix al marc de Nogués.
Sota l'arbitratge del senyor López, els equipa crea:
Zaragoza: Nogués. Arana, Sala;
Rioja, Itarte, Daudén; Cases, Arsenio, Jorge, Gurrucharri i Costa.
Terrassa: Ulldemolins, Vila, Tondo, Tonijoan, Abat, Vila II, Bou,

letes.
Horn creu que es podrä concluir,
amb rajut d'un raig manejable, certes
vibracions d'ondes.
ALGUNS DEIALLS DE LA DARRERA COMUNICAC1O AM/3
MART
El missatge trames al planeta Mart
per indicació del doctor Robinson. ho

fou per Mitj à de ¡'estació de T. S. F.
prop de Rugby. S'ertnaa
una llargária d'orla de 18.5oo tuetras,
i remissió es km a un quart de tres
de la matinada del 24 d'octubre. El
doctor Robinson paga, coto terna :envingut, el preu d'un xilaing sis penics
per paraula.
Segons els diaria, no alta rebut cap
resposta a aqueas "marconigrama",
pera el doctor Robinson tia dec'a.at
que posseeix un receptor e special ur
a ell i els seus arnics, i que hae ia rebut algunes contestacions respecal a lea
m'ala no pocha, de moinent, du-ne
rt ß

Un iuncienari de l'estació de T. S. F.
ha dit que radministracia angicsa
esta disposada, des d'ara, a acceptar
missatges, al mateix preu pagat pel
doctor Robinson, amb destinació a
Neptú, Júpiter o qualsevol altre pla-

Barceló, Valls, Casals i Barrubi.

L'STAND.ARD
per

Rodge Brothers
Rambla de Catalunya, 24

Telefon 12603

Si algun del nostres amics — afegí
ncta
l'esmentat funcionari — desitja comunicar-se amb algar de les, altures, podr à donar-se aquest plaer amb el mínimum de despeses. No s'assegana la
contestació, pera almenys tindrà la satisfacció que els diaria parlin
ELS ASSAIGS DE LA
ELLVISIO

EL SANS HA GUANYAT EL
PRIMER PARTIT AMB EL GIMNASTIC DE VALENCIA PER
TRES A UN

Tal com haviem anunciat, ahir va
celebrar-se a la capital valenciana
el primer partit entre la Unió Esportiva de Sana i el Club Ginmástic d'aquella eiutat.
El Sana demc,strâ una superioritat sobre l'equip valencia i el resultat definitiu del partit fou la vic
tbria del nostre equip per 3 a t.
EL PARTIT RACING DE SANTANDER -BARCELONA
D'AQUESTA TARDA
Aquesta tarda ha de jugar el Barcelona el seu primer partit de campionat contra el Racing de Santander.
L'equip que arrenglerar k el Barcelona en aquest encontre és el se-

güent:
Vidal, Walter, Mas, Marta Guz-

pian, Castillo, Fiera, Sarnitier, Arocha, García i Sagi.
BADALONA -MARTINENC
Avui, al camp del F. C. Badalona tindrà lloc un interessant encontre entre el seu primer equip i el
del Martinenc.

EL MARTINENC VENC EL G/MNASTIC DE TARRAGONA, PER
DO8 A UN
ähir a la tarda se celebra a
Tarragona el partit de filtrad
entre el Glmnästic d'aquella
ritual, l el Martinenc. Vence
minen per dosi gola a un.
Els equipa s'arrengleraren en
la següent forma:
GIMNASTIC.—Sanahuja, Veneato, VIrgill, Sama, Meni fort,
Montgrell, Tarragó, Deleitas,
Domingo, Barratalna, Alvarez.
MARTINENC. — Pral, Berra,
VInyea, Coromines, Forti, Cal-

través de l'Atläntic.
RET RANSMISSIONS RADIO
BARCELONA
EL PARTIT BARCELONARAC:ING, DE SANTANDER
Radio Barcelona retratan-itera, asas:,
ditunenge, a la tarda, el partit de
Campionat de futbol que tindrä lloc al
camp de Lee Corts, entre el Retal Ra-

cing Club, de Santander, i el F. C.
Barcelona ,

L'ACTIVITAT DEL RADIO CLUB
CATALUNYA
LA TELEVISIO
S'esta forrnant al Rächo Club Cata lultya del Portal de l'Angel, 7 (Foinent), sota la direcció del
senyor Martí Coulomb, EAR 73, tala
penya d'aficionats a la televisió, que
cordinaran així llurs esforços mutus
per a la construcció d'aparells de televisió.
•
Són diversos els socia de Radio

Corts Catalana,. 6ao,
davant el Cornean:1.
Qualitat 1 assortit en nccessorta 1
aparella per a 1'. S. F.

Yivoinir

Conductora de l'electricitat.
Un projectador de lents de cristall

fenses i porter.

TRES GRANS "6"
EL SENIOR
EL VICTORY

imatge rebuda, pot dir-se que els resultats foren satisfactoria del tot.
Horn confía yuc arrib una ennssora
mes pateta podran evitar-se els parasus i es podrä veme perfectament

Les provea de televisió, per mitjà
de la T. S. F., que tingueren lloc a
través de laatläntic, recentment, es
veieren coronades d'un èxit inesperat.
L'estació emissora situada als
afores de Nova York, tenia una llargària d'onda de 45 metres, amb una
potencia de dos quilowats. L'estació
receptora es trobava a Hartsdale (Estat de Nova York). Malgrat els paràsits que entelen nomas un xic la

mes, López, Cases, Llorca, Mereja, Maneta.
El camp era fangás a causa
d'haver plogut tot el matt.
Arhitrit Villalla, ajudat per
Planell i Artnengol.
A la primera pan empataren
un gol marcats por Tarragó,
del Glmnästie, i empata!. per
Poni. del al a rlinene.
A la segona part, Llorca, del
ii

Martinenc, mareft el gol de In
vletbria per al seu
Es distingiren el porte' . Pral..
que salvà el seu equip d'una
gran derretí/.

CLASSEICALITAT"

AUTOMUYILEb, 8. A.

98, 100 1 103
BARCELON'A,

Claris,

•

13arcrlono.

Conté el següent ~ata: "Evolución de la liunpara de tres electrodos
corno amplificadora", per J. Torner;
"De música. El piano", per Eugeni
Badia; "Nuestro extraordinario del
domingo", "Los faros y la T. S. H.",
"Nueva radioyente", "Estudios y pantallas", "Nuestras emisiones". "Buzón
de alcance", "Folletín'', "Programa
cle las emisiones de la semana".

PROGRAMES PER A AVUI
RADIO BARCELONA, 344'8 in.
1 100: Campauades horas:artes de la
Catedral. Nota ;Jet Servei Meteorobagse de la Diputacaú Provincial de Barcelona. laatat dcl temps a Europa i a
Espanya. Previsiö del temps al NE.
d'Espanya, a la mar i a les rutes airica.
1330: Emissió de Sobretaula,
Trua Ibérsa interpretara: "Rosas de
Granada" (pas doole), Tonio; " YearMng" (fox), Das-as; "Recordant a En
Juli Garrota" (sardana), E Vitalta;
"Rigoletto" (selecció), G. Verdi;
"Attender" (caneoneta), J. Estera;
"Poettque" avala), C. Visa; "Morenal" (pas doble), O. Ribera. Alternant amb discos de gramola.
1430: Retransmissló del partit de
Campionat de futbol Barcelona-Raring, de Santander, des del carnp

Les Corts.
Club que han rebut les emissions de
televisió de l'estació IV. G. Y.
La penya d'aficionats a la televisió
projecta fer precisament demostra.
cions al Radio Club, les quals, naturalment, seran reservarles solament
per als socis.
EL CURS DE DIVULGACIO DE
RADIO EMISSIO
La pròxima lliçó del curs de divulgació per a aficionats a l'emissió que

el senyor Joan Castell, RAR 30, do-

narà als locals de Radio Club Catalunya, dimarts, dia 11, será de caräcter practic, puix que ensenyarà can
Ca posa en funcionament i es maneja
una emissora.
A la segona part, els assistents faran les corresponents präctiques, per
a les quals faran d de l'emissora del
Club EAR 25, sota el control del senyor Castell. Aquesta darrera part de
pràctiques quedará exclusivament reservada per als socia del Radio Club
Catalunya.

TINO FOLGAR A LA
RADIO CATALANA
Tino Folgar, el tenor de tanta fama,
que després de les seres brillants actuacions als principal; (catres d'apera
de restranger ha aconseguit conquerir d'una manera rotunda el públic
de Barcelona, amb l'obra del mestre
Guerrero "alartierra", podrà ésser escoltat pels aficionats de la radio difusita en una de les obres en qua mes
s'ha destacat.

Radio Barcelona, en cl seu desig
que els ràdio-oients puguin apreciar
en tot el que val l'art meravellós de
Folgar, ha pogut aconseguir rautoritzanjó corresponent parqué sigui radiada des de la seca estació la famosa apera de Verdi, "Rigotetto", interpretada en discos marca "La voz
de su amo".
Colar que no es possible radiar iota
hiriera en una sala sessió, sera radiada est dos dies. La primera meitat
es donar à avisa diurnenge, a la nit,
i la segona dimecres. Assistirà en una
de les esmentades sessions l'eminent
cantant Tino Folgar, el qual dedicará
personahnent, des del micròfon EAJ
12, els discos als senyors ràdio -oients.

1 7 3 0 : Retransmissió parcial d e
l'opera que es donará. al Gran Teatro
del Liceu. A l'interinech: Cotitzacions
dels mercats agrícolas i ramaders.
2000: Conferencia agricoLa. Secció

a arree de l'Institut Agricola Català
de Sant Isidre.
20'20: L'Orquestra de l'Estació interpretarä: "Invitació al vals", Weber-Berlioz-Weninger ; Berceuse de
"Jocelyn", Godard-Delsaux; "Rondalla aragonesa", E. Granados.
zo'ao: Crónica esportiva.
2100: Tancament de l'estad&
RADIO CATALANA, 2778
21'00: Sants del dia. Crónica d'art,
esports i modes. Servei especial de
Radio Catalana per un redactor esportiu.
Campionat de 'halad. Resultats d'aquest.
Acte de concert: Els duetistes Els
Villasiul, Orquestra Radio Catalana,
Sessió de discos de la casa Serrano i
Arpa
Acció cultural: Segona conferencia,
sota el Patronat de la Federació de
Sindicats Lleters de Catalunya, a càrrec de la distingida i ¡Ilustrada doctora senyoreta Teresa Campanya i
Casal, sobre el tema: "La llet bona.
Manera d'obtenir-la".
Caporal Carton" (marxa), per l'Orquestra, Marchetti.
Conferencia per la doctora senyoreta Teresa Campanya Cuasi.

PROGRAMES PER A

DEMA

RADIO BARCELONA, 3448 m.

il'oo: Campanades horàries de la
CatedraL Nota del Servei Meteorològic de la Diputació Provincial de Barcelona. Estat del temps a Europa i a
Espanya. Previsió del temps al NE.
d'Espanya, a la mar i a Ics rutes aèries. Nata meteorológica radiotelegráfica per a les línies aeries.
13 . 30: Emissió de sobretaula. Tancament del Borsi del mati. El Trio
Iberia interpretarà: "Viña del mar"
(pas doble), J. Salvat; "Guadalquivir"
(fox), 5. Dotres Vila; "Mi Porota"
(tango), Dotres Fors; "La canción del
olvido" (selecció), J. Serrano; "El
anillo de hierro" (preludi ), M. Marne,1,- •

A. Soler Rivas

La casa del a fi cionat

ATIVATE

1N T

APARELLS AL COMPTAT
I A TERMINIS
Rbla. de les Flors, 26. Barcelona

Revistes de Radio
RADIO B.1 RCELONA, any VI.
Nlím, 225. 8. Desembre 1928.—Barce-

luna.

Porta aquest sumari : "Cuestionario

musical • , "El criterio moderno relativo a los Estudios de Radiodifusión",

per Joaquim Sanchez Cordovis; "Los
quiebros en la Radiodifusión", "La
radiobeneticencia en acción"; "Juan
Carreras Dagas, ilustre compositor
ampurdanés" ; "Conciertos sima:micos'
"Metal" en el Teatro Alcázar";
dio Barcelona y la enseñanza radiada, conferencia por Ramón Pérez Vilar", "La emisión radiopedagógica",
"Un receptor de dos lámparas de dos
rejillas", "Suscripción pro radiobenea --- - r a ", "Las instalaciones receptoras en loe; hospitales", "Nueva longitud de onda alcotana", Pro;ratela
Ràdio Barcelona i programes nadoestrangers.
RADIO LOT, any IV. Núm, 39.
Desembre de mata — Barcelona.

'UN COTXE.ot GRAN

RADIO CATALANA, any IV.
NÚM. 182. 8 desembre de 1928. —

Porta el següent sumad: "El gramòfon i la radio", "Vers la radiovitia,: El Belinographe", per E. Vila;
"La solemne inauguració de lea Comunicacions Telefòniques al/lb NordAmérica", "L'amic micròfon", per J.
Jansä; "Comunicació interplanetària
per T. S. Fr', per Joan Pasqual;
"Una gran figura etnpordanesa °l'helada: el mestre Joan Carreres i Dagäs", per S. Raurich; "El vol transatlàntic del "Cortito Zeppelin", per

111.1)1113
Mäxi m a
selectivitat i po- tencia.
Mes volum i puresa. Sola cal
connectar amb el corrent i escoltar, Res de carregar, tenir
cura o canviar acumuladora,
el/minadora ni piles d e cap

1 mena.

AUTO ELECTRICIDAD
Barcelona- Calle de la Di p utación. 234
Madrid: San Aáustin, 3
Valencia: Conde de Salvatierra.
Sevilla . (U Blanes) Tratan°, 20 39
Bilbao.
Casado C') Hens 9

temps: "Els rellotges mes estranys
del món", per Antoni de las Navas.
21'00: Campanades horades. Nota
del Servei Meteorològic. Estat del
2105: COtitracions

cament de Borsa.

de Borsa. Tan-

LA LIADA DE LA
MODISTA
L'ENTUSIASM"-E VA ' atan
11 tyr
Les nostres obreres d ranga
lhurat ja de pie ais prepantle""'

21' 10 : La setmana

cómica.
at'aa Cobla Barcelona.
az'oo: Conversa per Adrià Gual.

rapaeretx" la gran enana que eilx.r:
emm entes (ole en tots ets

2215: Recitats.
22'4o: L'Qrquestra de restad&
Tancament de l'estaci6.

el tema general de les converse,
aJui sera la futura reinai

Aquesta es la preocupaca,

en aquesta preocupacei sah
no sols rinteres individual, siiasi
casa.
""A
leirazi
, d:a.riea
ocasió de ossl,„,
1

LA VIDA RELIGIOSA
Sants d'avui. Diumenge II
Leocadin, verge;
Gorgónia, verge; Cipria; PMcul i Restitut, bisbes (.1. 13,.).
Quaranat hores. Església de l'Hospital de la Santa.
Creu. De les vuit del mati a
les Sis de la tat da.
Consintió reparadora. — Església de les Religioses Escoläpies.
Cort de Maria, — El PUL
Cor de Maria, a Sant intime o a Santa Mónica.
Adoració nocturna. — Nos- tra Dona dels Dolora, a la seva església.
Vetlles en sufragi de les
animes del Purgatori. Toro
deis Sants Angels i Sant Vicente de Paül.
d'Advent;

LA FESTA DE LA PURISSIMA

sAqut eot v'aires
denianaren detalls. Totes voliete „tel zati e d seetarlil ida e fca
nc a
espia,inei rLano ¿sis :Ate

arlasr-h
d ioicreeint lsestalvle
isrste
.

ha ajudat malt a fer cret a:ti'
see,t
entusiasme, l'actitud dels pa rola gb;
tresses de les cases princiaals, que al
donas totes les iacilitats unaginabk,
Ahir, per exemple, váreni
sajar
senyor
nt P
Puigl, plicipa ta ri

porta
S alóó de a
acta de ou
del Cali. Es un dels nostres

gandistes mes addictes. Per a a pr,tit
ma diatla ha ;Diera cont a presea 4
roba per a un vestit i per a an
liMre eleteit3 de la interessada, saai
cap mena de hmitació eneadlr.
Tamhé ens ha ofert tres mapia„
moradnrs de crespa, i, el que ra aat
corn tot úlula la sera eticae in816.
cia amb les nombroses cases (loe
clients de casa seca, a fi que as t

rumqui cap a facilitar la diada aek
Ahir varen celebrar-se a les modisteta.
d'aquesta ciutat els
Les proves encoratjadores ala ».
cultes propis de la' diada.
guint. La casa Rodríguez. del Pis
En tots els temples hi hague de Gracia, indubtablernent una de la
les acnstumades Comunions ge- que té ocupades 111i5 noies de lea
nerals de les Filles de Maria.
han de celebrar la festa de diana%
A la Catedral celebró Ofici de ha comunicat que concedeix absaa
Pontifical el bisbe doctor Ml- Ilibertat, per a tot el dia, a les Mote
ralles, assistit pel degà, arxt- modistetes que componen els seua
prest 1 xantre, i dels canonges Ilers, i, al mateix temps, pensa
Rodrfguez i Hospital.
oferir el corresponent obsequi.
Hi assistiren les autoritats.
Mes encara. La casa Taphiolet
Sobre la cripta prengueren
Pirretas, de la qual ja parlàrem ab .
seient els majorals de la Con- ens ha trames els dos magnifica
fraria de la Immaculada.
nards destinats al bail del Casino a
La capella de música que di- Sant Sebastiä. Les futures propiearigeix el mestre Sancho Marra- ries els han de huir amb un °tez
co, interpretä una Missa de ben legitirn. Värent tenir ocasi6 de
Perossi.
veure l'abric de petit-gris que aques
Feu el serrad el canonge doc- casa ha ofert per al benèfic "rete.
tor Ribó, el qual desenrotllä el Bou" de la Joventut Hotelera, i este,
tema: "El dogma de la Immacu- segurs que serà l'admiració de tal
lada As glòria especial de Den, els que el contemplin.
regeneradó de la humanitar.
A totes aquestes cases que ens aja.
Acabat l'Ofici, el bisbe va den a donar un dia d'esplai a les que
donar la Benedicció Pe-es passen hivern i estilé trehallant
Seguidament va organitzar- agr
afaier
senge penke
se la processó, en la qual fi- mal l'optimisme ni ralearía, mcli
guraven la bandera de Santa
ts I que l'exemple s'escama; rara
Eulàlia, penons, seminaristes, c,m sigaS possible.
insfgniee de la Basílica, capella
de música, beneficials, Capitel,
la inialge de la Immaculada
sota lälem, el prelat amb els
seus assistents, els centrares
de la Puríssima, autoritats, una
secció de la guàrdia urbana i la
G9Ittlacril de l'Otee, ama, cansarse:v,
banda municipal.
tos 1 les actos causal pe
La processó recorregué els tronquit
un non alatema Trartament asasen
voltants de la Catedral, i fou 0e ta usa ClInIoa aerg9C14. yllnis
guara. muna a ders quarts de ases.
presenciada per una gran gen- Oos
retayo. 7, ter. °ralla de tres a pene
lada.
nn••
Acabada la processd es fea M11•11n1111MR
l'acostumada visita a l'alt:'"
044-114+1 444.444+.4444+44444
la Purissima.
A MONTSERRAT EN AUTO
PER A OIR LA MISSA DEL GALL
SASTRERIA
, esglésies

OFEC

Essent 1% Missa del Gall que es canta al camerino de la Marc de Déu de
Montserrat la nit de Nadal, una de
les mis tipiques que actualment tenen
lloc a la nostra terra, el Club Excursionista de Gracia organitza, com ja
es va fer m'abre a la Premsa barcelofina, una sortida amb auto especial,
que, sortint de Barcelona a les vuit del
vespre, de la vigilia de Nadal (dia 24),
es pugui oir la Missa del Gall, 1 Tendenla, da 25, éster de tornada a ciutat, a les onze del asad, per tal de complir aquell refra català: "Per Nadal
cada ovella al sen corral".
Per a aquesta excursió de nit, ene
requereix un servei acurat, ha estat
confiar el dit servei a la casa Just Oliveres, S. A., la primera a Catalunya
que pot ofer i r un inunillorable nombre de cotxes per a aquesta mena
d'excursions collectives.
També sita tansrut present el traçat
de l'itinerari i de millor seguretat, o
sigui: l'anada s'efectuarà per Collbató, Monistrol, Colaina Puig .i Mont-

serrat, i la tornada serà per Santa
Cecilia i Bruchs.

El

pressupost

del viatge (anada i

tornada) ha estat fixat en "tea pessetes La inscripció restarä closa quan
no restin places per a l'auto.
Per a detalls i allotjament, al Club
Excursionista de Gràcia (Sant Marc,
va primer, cantonada a Berga), de
;mis a nou del vespre, i els dies {estala, d'onze a una.

F.

COMIS

Fontanella, 9, pral.

Especialitats en vestits de societat
PREUS RAONABLES
aled44+eisedieee...4444-e4+14

11 1 3 i
O1YERSOS

Polits / 1 1191 13 Cl S3 2i

Mainities dels bronoui5

i ' • tre

ffeeetault. nuaszca 1 ROVRA.

sarta no/denme nalmere. SS41.

"La presa del rei de Franca"
(sardana), Sancho Marraco; "Peñalba" (pas doble), L. Alargall. Alternant

ques;

amb discos de grahela.
1 445 : Tancament de l'estació,
17'3o: Obertura de l'estació. El
Sextet Rädio interpretarà: "afusul- •
meln" (fox), O. Menear; "Mechita"
(pericon-java), 13. Pone Graupera:
"Angela mis" (fox), E. Rapée.
t8'oti: Cotitzacions deis mercats internacional"' i cand de valors. Tancament de la Borsa.
zat'so: El Sextet Radio interpretará: "Alma gitana" (pas doble), Refall i Canonge; "Quand cm ist trola"
( s elecció), J. azule; "J uristen - Ball
(valsos), J. Strauss; "Love's-Tanze"
lullaby" (berceuse), Vermeire - Lotte1;
"Marisea" (ezardes),
ty'rxi: l'anean/e/o de l'estada,.
ao'30*. Obertura de l'estació. La
història del retlotge a través del

MALALTIES DE LA PELL
vise limarles Detectes s'atril% erh•
914 areola de sang. Pese& Pilosa, rnP•
re esnertanata. Rata. Caleurl s c . :t_it, ter.

CAPITALISTES
4111tAlla0F011111 5 0441C041
as lobas sisases I precie. .1. SOL«
AYITY0. 1 (entre Fierran t coa)

MARCEL
VILA
MONTURES
APARADOR

Matt uelerit
Per a explotar a ma r celona 1 Sevilla im
gren maraca non 5 1:5panyl. 1 de 119,"
tesos truenas a Paris. se soilicnen eattt.
tanates eran* I petits. Per 5 IfI rOrID5S,
niriatr - se a Sr. Creen°. Carrer mur .
as, segon. serena.

°

1 LLOGUERS
ami, 48.000 plus ne terroio'
per vendre, aunada a ROM 1 5
cinc minuta de l'entrena. Rad: Carrer
de Por, 88 1 40, Printer.

CASA

Y E N DES
exPcmcid

***** remese
METO«. 5345 •

• CORTS CATAI.ANSS. 5,0

trOcaald per
llenen', a.

Bäscules

a cirros. PIIIERNAT . Pes'

LA PUBLICITAT

CERUSA SABI

GUMERSIND CLARET

'ELS ESPECTACLES
TEATRES •-:
eeeeft+++~~-1.444
TEAT R E CATALA
NOVETATS
companyi• Catalana. DIreac161

le. SALVAT
pan. diumenge, a dos quarts de t:

,'obra deis trurs 1 lee oramos:

ML VIATGE PRODIGIOS D'EN PERE SENIIE POR
eaa l'o/Al 1 lorres. Tres acres de
ilellea continuas. E:Lualasies ovadans as quadros Tempestat a mar,
es piratee, Lee oques 1 Lea glrares.
das Quarts de su, 1 nit, a les
•
2c duce obres d'Avell Arria
cle formidable dat,
DANIEL O L'OPTIMIISIER
,c.rnAdla en tre , acres)
8001 LES PREFEREIX R048E8

1 acta. merateliosament Interpre

sacies.

terna, tal,
DANIEL O L'OPTIMISME
Hom 1.58 PREFEREIX ROSSES
E-

di-apara& a Comptailurta

944444+.4444444444-H4

44-

GRAN TEATRE LICEU
Avui, 6. • de propietat i aboment a tardes, a les cinc:
pera cómica en tres actas,
Rossini. LA ITALIANA A
ER, creació de la diva Contó Supérvia i dels célebres

Gentile, Ederle, BetScattoia. Mestre Padovag — Dimarts, debut dels aplaudits artistes Isabel Esorlbano,
Aureli Anglada i Giusseppe
1,

loto. L'opera TOSCA. — Di-

mecres. LA ITALIANA A AL- Di ssabt
- Serata d'oner, - de l'eximia iliva
Vr Supervia. — Dia 18, Hipòlit
Lirsro i debut de la cèlebre sopran, Maria Laurenti. L'òpera
11. PICCOLO MARAT--Es despatri
comptaduria per a toleo- funciona.

+1444-111.44.11444444+11.....e
PIANOS

TEATRE CATALA ROMEA

11111111111111111111111111111111

mes de 31.000 en ús
Casa fundada en 1864

CLAriti 43
6+04444444444444-49+04e-.. .

TEATRE COMIC

P ARTHENON
Baimes, 187 entre Rosselló I Cdrsega)
AVUI. dlumenve, rba 9. Tarda, a les
430, la comerha en tres artes

TEATRE VICTORIA

-44+.444444+4~44444444+
TEATRE APOLO
Companyia d'operetee I aarsueles
de MARINA UGllETTI
Vpir , ta /arda. a les 130, 5 11,1ei:
LA PRINCESA DE LA CZARDA
LA GENERALA

per Emili Vendrall.
Nlt, a les den. fun ie ll Mete:

BATURROS

filltuns dIrnarts I /Denteras no hl
ha funrin per donar Ilne als casetas.

un burro tres baturros.

44+44444444.4444+444844444
-

COLISEUM POMPEIA -

Tr a re saera.
— Telhfon 73331
em Preeo Corneen y • Clareernuftt - Adria

AVI21, DIESIENOE,
art, e lea 910
TUII A. a les
11 rOM A dlI inmutes en un pr t les 1
er 1 ,. 5, el tercer Metan en dos
aS mr oa. esertt per SALVADOR BONAP ANYELLA • Inspirat en la Puesta
3IA 3EEI, RIBOT I BERRA,

LA PUNTAIRE
Pr otagonista: TERESA PUJOL.

ESPORTS
PALAU MUSICA CATALANA
Ast), diumenve. O de de,embre, a
les cinc de la tarda. Concert per

L'ORFE0 CATALÀ
DIRIGIT PEL WIESTRE MILLET
Primera atuliclú Integra de la SUlte
FOLLIES I PAISATGES, del MESTRE
AMADEU VIVES; s'estrenar. "Pertic"
I "A la plaga hl fan !falladas".
LOcalltals. 31111, a I aqUillu.

FUTBOL

rta JecolaMi.
NOTA: Al malt es despenien 10calltals numerades per a la sessiú
Je les sis.
Dilluns, el maleta programa, 1 la
Revista Gaumont 1 la «mica A mf,
leoncltos?

Reial Racing de Santander

LA VENTERA DE ANSO

.448+8444444.8+.444+1+114.
TEATRE POLIORAMA
Com p anvia cómica
de Sepúlveda-Mr,ra
Avui,

rn r• n gr, tarda, 330:

EL. SOMBRERO DE COPA
Segon a ser rt 16, a les 0:
EL ESPANTO DE TOLEDO
Nit, 10'15: UN MILLON.

CfNEMES
Cinemes Select i Mundial

satm•ron, 37
e414n..• •rnueslatnee
Rsvlata, rhml e n. LA SONADORA
i la sup,r p roduccló Parar-000M Al. SERVICIO DE LAS DAMAS, per AdOlph
MenjoU. Tarda, 330. :SIL 910.
Ig alm•von. 175

.1v01.

PELLETERIA

1P

111

LA SIBERIA

a
a
a
a

JOSEP TICO' REBERT •
Casa fundada en 1891
La més important d'Espanya
Marte reg.atreda

a
a

Camp de Les Corts: Entrada
210 possetes

le(SIp1,T
e,

I M i, a 1 ,s 10. I Inmes proleecions de
1 extraordinaria moduccIÓ Paramount
ALAS
L'epopela dele guerrera de l'aire
I Protagoniste.s, Clara Bou% Charles Re zero 1 Rlehard Arlen. Nombrosa orquestra dirigida pel mestre [torres - Van. Dllums, larda t n11, gran esdeveniment
ESTRENA cle la superprOCIMTIG NON-PLUS l I TRA de la marca AIET110
GOLDWYN NIAYER. re.R. wU, pels grana art,tes estre/les de la pantalla
I os 1 MANE , I TIENE]: f DOREE.
1 estrena de la cinta COMO SE CORTA EL. JAMON? p,r Viola Darla.

LA MES ALTA QUALITÄT I ELS PREUS MES REDUITS
en tata clases do pollo de luxe, abrics, echarpes, renards, ato.

la
a

A la nostra secció especial económica
trobareu un assortit esplèndid de pella soltes de totes classes i qualitats, cona tambd
una gran collecció d'ebrios económica d un gust exquisit i a preus serie, competencia, degut a ta L' ostra qualitat de fabricants i importadors directe, amb Casa
pròpia al CANADA.

Les pells, com les joies, cal que siguin adquirides en casa
especialitzada, acreditada i de tota confiança

a

:-:DIVERSOS
Venus Sport - Palace Ball
Ronda de Sant Antoni, 52 i 64,
i Tigre, 27
Avui, diurnenge: BALL DE
SOCIETAT tard . . nit. Cotossals estrenes.
Nit, entrada una pesseta.

Avui,

CAh- )ITOL CINEMA

(Espectacleo CINKS)
Orquestrina SUNYER
Avui, diumenge, matinal a les 11: tarda, a les 330, i a les 6

(especial), i nit: Ellim dia dc EL ANGEL DE LA CALLE,
per Janet Gaynor, i LA FORTUNA ES DEL AUDAZ, per Richard Dix—Deniä, drIluirs, e et renee: Leones, a mil, POP SU
honra, Una visita al gran mundo i Revista Paramount.

diumenge, a les 530:

TE DANSANT SELECTE
(entrada al Pare pel Saló de
Sant Joan. NOTA: El local està dotat de calefacció.

POMPEY A

(Espectacles CIIVES)
OrquestrInes DOTRES-VILA TORRENTS
Aval, ditimenge, Matinal a lee 11. T •rda. a les 31]] i a /es 6 (especial),
1 ntr, estrena de la superpt °Mut ua) d e la marca Puramount
EL RFLAMPAGO

per lAs" deis chmtes Harold Liniel. I ESTRENA de la Jota Universal,
PANTALONES A LA FUNERALA
per la venlal evIreipi 1 o ro 1 a pe, e . — Denni,
1arla I nit, EL

RELAMPAGO, PANTALONES A LA FU "EnALA, la iUmea EL SONAMBULO.
Reportale Grafito Verdaguer.

II

In
5I II 11 11 11 III 11

1/11111/

Popular Saló. — Telefon 17033.
Cada ella, Tarda, a les 330. NIt, 930.
G RANS SESSIGNS DE VARIETES
Selecta I nombrOs elenc entre les que
S obresSurten: Marta* Rulo, Flor de Melase, Loan, Esmeralda/4 Merley, Recita de Oro, Marina, Núllez.
La eran atracrló enciciopedica
TRO UPE BARCENA
emnposta de 3 5.• nyOreleS I 2 senyors.

1 la notable caneonetIsta

CARMEN SANCHEZ *

lantdrs ontr:, xdp(118 Diprisit de

L'Aeronàutica S. A.,
S. Bolibar

Bilbao

Rambla de Catalunya,

43

Telefon 19543

BODES 1 BANQUETS

1 1/010A IINIVERATA4T4

1

nnn••

portàtils, Planxes
elèctriques i tota mena de material
per a installacions elèctriques

Per a Lämpares

IRIS PARK
Valencia, 179 (entre Anbau

UISTOCRATICS KURSAAL I SALO CATALUNYA

11 11111 11 O

111 gin II 11 !I 11 11 III 11 11 11 11 E/ 11 11 11 11 11

RESTAURANT DEL PARC

I•

Rambla Catalunya, 15, i Corts, 624

contra

F. C. BARCELONA

111

La casa que te incontestablement més èxit per la seva elegäncia 1 curosa exetuctó
dels seus modele procedente de les millor s firmes de Paria, Londree:1 Nova York

Asui, diumenge, tarda, a
dos quarts de tres:

1444444+14444-41-. >4444; 1+11.8.40481,10.4".... ......8.4.4-4-00
,aalr)-.
.,.,,i ul rIlzinunroo: n1 laatiliteasl aü

T I V O t.. i
(Espectactes CIN/ES)

611111111 1111111111111111 111,11111111111111111111131111111111111111111111%1311
11

CAMPIONAT D'ESPANYA

i Muntaner)
Avui, diumenge, tarda, GRAN
BALL.

LA BOHEMIA
Espländid Saló de Ball
diumenge: Grans baila
tarda i nit, per la sempre aplauAvui,

Elüctrica Industrial de Catalurya
12 HOSPITAL, 12 - - Telefon 12401

dida Banda Iglesias. Programa

PA.TI-1 E-CINEMA

Nit, a un quart d'onze:
La comedia en tres actas,
TE AMO Y IBERAS MIA
dIlluns, tarda. Te
ame y seräs rn(a. N it. En

Cada dla, lerda 1 ntt,
extraordinaria perlita.

FI de resta amb el popular transformista IRIS.
fnunumge que ve, dia 1 0 . EI infierno

per Roben Useetu.
LA GENERALA
DIvendres, 11, ‚sirena definitiva de

rk Mufa Verneuil, .

i

LA CONDESA MARIA

LA CANCION DEL OLVIDO

EN UN BURRO TRES

Tarda, 430 :: tOt, 930
Ana., dlumenge. Primera sessid a
les 330. Sessió especial de les e
a les S, 1 nit, a hs 930. Plogrania:
DEFENDIENDO SUS DERECHOS,
per FREI) TI1031SON. 1 la COlOssal
si:peroro/lucen, Olamant Blau, EL
CARNAVAL DE VENECIA, per Ma-

4.. REPRESENTACIO Je l'hYPee e5PeetaCle

Astil d i umeng e, t a rda , a lea 330
Sessló doble Butaca, o . no. Gral. 025;
COM ELS CACHIRULOS I MIQUETA.
A lea 6. Especial. Mitaca, 1 rda. Se ent
075. Gral. 050: eG DE MAIG I l'exIt
PARE VOSTE LA BURRA, AMIC! Nlt,
a les deu. Butaca. 1 pta. Seient, 075.
General, 0 ' 1 1 . MIQUETA u PARE VOSTE LA BURRA, ArtIC!

erontó Principal Palace

Orquestra VICTOR GRANADOS

Ferrer. SACHA COuDINE 1 POMPOFF Y THEDY : Pepe 566510 : Antonio

MUSEUM

PARIS

A•inpurla Portal le l'Angel, 11 2 13
fELEFON 14744

aario

CARNET

RIVERA-DE ROSAS
Avui, diumenge, tarda, a
ICS cinc: L'eatrembs La
Paz en casa. La comedia
en tres actas, d'Albert No-

CINEMA

Florence and Gripp :: Miss Espada 1923
Hilda Moreno 1 Les 7 ar der Riff

Companyia JOAN RIPOLL. Av UI, diomen g e, tarda a les 345. Acte primer
de El- PAIS DE LA REVISTA. Sellen;
Slaentt marida de l'emlnent divo TINO
FOLGAR, t sisena representaeló de la
45 1 48
oarsuela en 1 artes, del mestre Guefe raen/pelad eapectacie de gran extt
rrero, MARTIERRA, exilas monumental
del, emitieras arrimes TINO FOLGAR,
ADRINA SOLER, JULITA GARCIA I JOSEP VELA. NII, a les deu . Eexttes 1122 tuperquadros de fastuosttat estimenrle monumental de la temporada: MARCs. 150 artistas 1 Sacha °andina. Deco- 1 TIERRA,
per l'eminent tenor TINO Fol.rar / vestuarl luxosissim8.
f;Ari. Dilluns, tarde, EL BARBERO DE
butaques a S ptas. Setenta numerats a 2.
SEVILLA, LA CARA DEL MINISTRO 1
Irem1r, alt, POCKER 1 CARNET.
LA CANCION DEL OLVIDO. : lar. per a
aunar lim e ano al s ernItlelet s cantanto de
MARTIERRA, carl n // eatramilinarl, LA
CARA DEL MINISTRO 1 LA DEL SOTO
o :7 DEL PARRAL.

Companyla argentina

.444+4,444.444444.~.4.44,44,44

Amàlia Isaura
Eugènia Zuffoli

Bracee &Minio*: MANUEL MIGRA/ME
':arda. a les 4, 1 nit. a les deu, 173
1 174 de POCKER 1

TEATRE BARCELONA

Richard Dix en
LA FORTUNA ES DEL
AUDAZ
Cómica i Revista
Demà, Douglas McLean en
LEONES, A MI1

MANUEL SUGRANYES

AUTOPI
ANO
MODEL 1929
perfeccionament de la casa
O
Ira/nena assortit 1 darreres novetats
en rotllos 88 a 5 pessetes
Planos tte cordes encreuades
al comptat, termlnis i Veguer.
11 ,nm d'ocasió 1-: ilarmniums

EL ANGEL DE LA CALLE

Llibre de Francesc Madrid, Brault Solsena 1 Manuel Sugranyes. 51ns/ea del
mestre Erute Clara.

TEATRE TALIA

FRERES

Farrell

diumenge, 4 larda 1 10 Da,

Martlinez : Ausönla : 32 Tullera Wenoee Glrls : Las Si gnare Elviny
260 amiste. espanyoles 1 ultra/tí/eres
QuadrOS: El prólogo 1 El arca de la
alegria 1 E1 taller de Banvenuto CeIlinl 1 Las Joyas del artífice 1 Aventura
galante en la corte del Rey Sol : Una
tiesta en los Jardines de Versalles 1 Las
fuentes luminosas (de la Societat Lu
mino, Procediments [luminoso, Vedovelli). El palacio del Maharaja : Desfila Indio : Idilio de palomas : El RugEl timbal ael Bruc 1 Barcelona:
by
Sin ml, no hay revista
Man chocado
dos Coches : No hay habitación en el
hotel : Ayer y ho y 1 La Expomclen
La acene roulants : Apoteosi
Vestits 1 maquetes del celebre modista parisenc MAX WELDY, MADAME
JEANNETTE 1 CASA PAQUITA. — Escenograila Alfred Asensi. Decorats de Joan
MORALES. RAFAEL GARCIA. ANGEL
FERNANDEZ, ATREZZO D'ESCALER
I SABADELL. Perruqueria Joan Borrell.
Sabaterla López 1 ArtMs. Guarda-roba,
Arttgau.
Cierna. diluir,. mi, a les deu,

de las dantas, Mio es el mundo, Como se vendo un auto, Actualidades Gaumont. N it , Orgullo de raza, La noche de una
vida.

..1111.n

2 I 3 representacions de l'hyper espectacle en 2 parts 1 30 quadros,

PRODUCER:

TRIOMF, MARINA I NOU
Avui, diumenge: Al servicio

°Nuestra wat net
AVUI, tarda, dos sessions.
A les 3'30 i a les 605
ni). a In3 930:
Janet Gaynor i Charles

OLYMPIA
MUSEUM

per a comandes a l'Avinguda d'Icária, 118 Telefon. $1517

I

VILA-DAVI. Primer• actrlu: M. VILA.
Primera actora: DAVI I ROLLA.
Tarda, a les 330: LA CAPUTXETA
V ER MELLA. Presente als nena; a les
530. a rime arnb l'exIt d'En Roure: LA
PERLA DE LA VIRREINA. Nlt, a les
9'45: Gran festival organItzat pel Carel() d'Ultrantarl p s, UN MILIONARI DEL
PUTXET. Cancons catalanes per la gentil artista RAQUILLITA. Dona. tarda a
les 5 . LA NOVICIA DE SANTA CLARA
t LA TORNADA D'EN XIRINACS. NII. a
les deu, LA PERLA DE LA VIRREINA.
DI1Ous, 13: FESTIVITAT DE SANTA
LLEGIA. FESTIVAL EXTRAORDINARI
decitcat a les molletes de Barcelona.
Detallo per camello.

Delegació per Catalunya a

99

(Espectacles CINIES)
Orquestrina LIZCANO
Avul, d1umenge, matinal a les 11. Tarda. a les 330, I a les G (eSpecial), I
!lit , estrena de la Importan( produren, LA BOHEME, Interpretar per peIlls arDates, entre els quals figura la daidnula estrella 31A/t.:EL1A SABBATINI 1
el film Verdag uer, LEJOS DEL OESTE, per Tom Tyl a c 1 els seno Insenarabie,
Chispita 1 Vise/leo. —
mrda I ult, LA BOHEME 1 LEJOS DEL
OESTE. La cinta c fanna EL GRAN SUSTO, per la "Patithila" 1 Reportaje
Grafito Vordaguer.

d'actualitat. IMPORTANT: El
BALL de la nit serà CONTINU.
Alternaran la Banda Iglesias i
el notable Jazz-band Lliverla.
Entrada, UNA PESSETA.
Dies festius, GRANS BALLS.

BARRES DAURADES PER A CORTINES

SALO DE TE

Joe eemplet compost de: 1 barra de 1150

>N.44

.1144.4494.4~4-e-tiP ATHE PALACE
EXCELSIOR
(Espoctacles cm.iss)
Astil . dl umenge, matinal 1 farda,
•,„
intan illa de projeccld 1 flut g
RIO TURBULENTO, p el Pollutar
Tom M1t. I estrena de la cinta pertanyent a les Seleerions Oran Lusor Veritaguer, EL PRINCIPE DE
LOS CAMAREROS, P e/ grill actor
tesela Sione. 5111 estrrna ele le Inia
UnlvdrOal. SOLTERITO. P er 110 1.031a
Keilt I Gcrirlide A.stor.
(lllun s . torda I int. estlena
•
de CORAZON SIN17.:170,

tHeses4,244e44-4)-24449~1'.441+
-444.54444.-5-r-C W44i").444+1144+
DIANA, Rii(ilall thiA, Cal/ - *
TAL, WAltsY,. r144..4

(Espectacies CEVES)
Avui, Mutile/tau_ matInct, LA MUJacqueJER DEL LEOPARD,
Une Losan 1 .11un Hale. Est r ena de
EL MUCHACHO PE SONORA, per
'fom ir lec 1 Noticiario Fox. Tarda.
programa :Pigmenta t ami) la chiniea VIs.era de caärneneal. Nlt estrena de la Jota Universal CADENA
PERF • ETUA, per Laura La Plante
Charles Delaney.
dIllnius , estrena de REINO
SECRETO per Mattleaon Lamr.
414444.4444+4-1,14-34.Q.~7-3.0-9

G-414-11444444444.34S+94.444444
SALO MIRIA
(Espectacles CINXES)
Atad, tilumenge. larda I nit, ESTRENA rie la alma pertanyent a lee
:-1 . 1, • Cions GRAN LUXolt VERINAGEER,
EL FRINC/FE CC LOS CAMAREROS
'Cl L e wis Stone, 1 de la Jota Universal,
SOLTE RITO
per Barbar]] Kein i • Milrudd A•ddr,
la cinta eCtiniea BAGTA DE BROtras i REVISTA PARAMOUNT.

,94.0.9.4~-Kee-)448-8444.84-,.
ee4e-a-o-t-t-tec-»+e-i>es-z-w-eo«,
iliOnlJNIENTAL - PEDRO
LiOklE.111A - IRIS PARK

(Espoctacles CIPUES)
A y ul. Mutilen/re, matinal. CASARME
)0?, par Luis Nloran; estrena de
PUERTAS CERRADAS. per Johnny
II Ir/ 00 I Jane NoNak. I DIARIO METRO. Tenia, emanenl de programa
amb la Cinta cOrtnea FUEGOS FAI 1 U0S. Nit. ostia nad e EL CA2E1 E
DE WEST POINT, per Jiu'', crati - t'ola 2 Willian] II 11000.
pero., Milaus. tarda 1 Mi. estrena
da lo cinta Paran/u y /1f LA MANO
DE DIOS, per Lois Moran.

-5-**4.9.444ez-eeeas-s-ts,ee4-e4.4-

cm. 2 portabarres, 2 remate I 10 criollas

DE L'HOTEL ORIENT
Avui, de 5 a 8 de la tarda,
tindris lloc un gran to dansant
Execució dels mes
moderns i selectes ballables.

MUSIC-HALLS

1

datmetre barra mm.: 20 SS 50 55
-Pettsetes 10C:
300 4'70 /545 iSSO

BRONZES I FERRALLA PER A MOBLES

LAMPARES

S. BOLIBAR — Rambla de Catalunya, 43

CONCERT SEVILLA
Per n h arribar Ir tan riesItOuln I p011.
larestrella de 1:arietes I canta regional,
ANIALlA ALEGRIA
que trlomfa rada n11 al Concert Sevilla,
en el d ual h a ohl i n g ut III sorollOs exIt

Mes de la ocia aeturelM1,.
Si YOlell Pas s ar unes ho y es agradables
I contemplar rl ver art I bellesa, acudiu
al Concert Sevilla.
en el,

ACADEMIA

GRACIENSE

Id:omes, Batxillerat (abreujat), Mecanografia, Taquigrafia
(räpid). Ensenyança individual. Genyoretes en classes separades
S 13 1 rr-i r- ó rs ,
87, 1„ ., (Parada tramTlee

Comerç,

BA—TA—CLAN
85, MARQUES DEL DUERO, 85

Tarda. a leo 310. 1 n11. a 11, 3 g '30. el
mIllor pro g rama de varietes,
e o ARTISrES. 6 0
Carmelita Esparta :: Manollta Collado
Germanas Serres t Mary Zanln : l'/Innata
d,› Orlen"
Angetita Fresee
CONCH1TA FRANCO
Astil, tarda I nil el gramil 05
EL SATINO ROJO
D'I a 2 1 1 n le 4 u/atinada, DANCING.

EN LA MARCHA
A LA CUMBRE
SOCIAL--

OS PROMETE
AYUDAR
FA111JSCS RESTAURANTS
Coberts suctilents des de 350; banquots, carta i abonaments senyorials únics.
Sle'nü de ti ptas.: Entremesos assortits - Paella o eanelonis - Peix assortit o ernbollts. Pollastre o filet - Gehst o flarn - Fruites variades - Vi de marea - Moka 1 licors
°mustra,
e
telèfon,:. gratis salons poi a hanquels. ro le facció central, etc. DIPUTACIO,
núm. 202 (entre Aribau 1 Montaner). PACSATGe DL CrlEDIT, 5 1 7 (toornt a l'erra ta ) I
PLACA LE83EPS, davant Pcstno16 dol Gran (letra.

redoro y luatrn en une •ole
el calzado de todo. color..

operactóre

Dipositari: EDUARD SLÄUERLut-1, carrer del Consell de Cent, 4oei

Barcelozug

MATERIAL

PER A MUDES

"411111109r

71!"-

12

LA rtiBLICITAT
Diumenge, 9 d

tembre de 4
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COMPOSICIÓ
Sucre Ilet b., 5 centg.; extracte de regalèssia, 5
cent.; extracte diacodi, 3 mi •i.; extracte medulla
vaca 3 mi •i.; gomenol 5 mili.; sucre mento-anisat, quantitat a bastament per a una pastilla.
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PASTILLES ASPAIME

im

Gllareixen radicalment la TOS perqué combaten llurs causes

a

•Catarros Ronqueres, Angines, Laringitis, Bronquitis, Tuberculosi pulmonar, Asma i totes les

•

afeccions en general de la Gola, Bronquis i Pulmons
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LES PASTILLES ASPAIME superen a totes les conegudes per la seva
==== composició, que no pot ésser mes racional científica, gust agradable
i per ésser les úniques en què está_ resolt el transcendental problema
Idels medicaments balsàmics i volàtils, que es conserven indefinidament
mantenen íntegres les seves meravelloses propietats medicinals per a
combatre d'una faisó constant, ràpida 1 eficaç, les malalties de les vies
res iratóries, que són causa de TOS o de sufocacions
e
Les PASTILLES ASP_AIME són les referides pels metges.
Les PASTILLES ASP_AIME són les referides pels pacients.
• Exigiu sempre les legitimes PASTILLES ASPAIME no admeteu substitucions interessades d'escassos o nuls resultats
Les PASTILLES ASPAIME es venen a UNA PESSETA la CAPSA en
les principals farmàcies drogueries, lliurant-se'n, al ensems, gratuitament
una de mostra, molt còmoda per a portar a la butxaca
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Especialitat farmacéutica del Laboratori SOKATARG

U.
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1
,

Oficines de Laboratori: CARRER DEL TER, 16 - BARCELONA

•

'AVIS IMPORTANTISSIM: Per tal de demostrar i convèncer
els ràpids i satisfactoris resultats per a guarir la TOS
les PASTILLES
ASPAIME no són possibles amb les seves similars, i que actualment que
no hi ha d'altres pastilles que puguin superar-les, el Laboratorimitjançant
Sokatarg facilita a les principals farmàcies i drogueries d'Espanya, Portugal i Amèrica una considerable
quantitat de capsetes de m ostra perquè les reparteixin gratis als clients que les
sol-licitin per a assaig. També el Laboratori Sokatarg tramet gratis les
esmentades
un segell de cinc cèntims per al franqueig, tot dins d'envelop franquejat amb dos capsetes de Pastilles Aspaime als que enviln_el retan d'aquest anuncLincloent
cèntims.
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