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-- yo). cur que no hl ha trampa?

— I ea elite que n'hi ha. ¿I corn vol, que un horno,
per III6e atleta que sigui, trenqui un tub d'una:ATA?

!11111111111111111111111111!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111_

REDACCIÓ 1 APAIINISTILACId, PLACA DE CATALUNYA, 3.—TELEFON 14614

CRONICA

Li

comercialitzac ; (5 de

BARCELONA, DISSABTE, 12 DE GENER DE 1929

Full
l' esperit

de

dieiari

CONS UM .4 T U 31 EST!

TALLEAS DINIPAENITA: GARREA BARBARÁ, 11 1 13.—TELEFON 19603

que, on sigui que us trobeu de la

▪

•

•

Si algun cha per casualitat no
estiguéssiu satisfet de la qualitat
del carbó que us subministren,
recordeu-vos dels

• CARBONS
PERMANYER
▪ CLARIS, 13

Tel. 10723 a

COMENTARIS

Facilitats postals
París, gener

21111111111111n1111111111111111111M11111111111111111100111111IIIIIIIIIIINIMMEllala

Són deu anys de

tràfec

M'he ocupat potser dues vegades de
ciutat, no haureu de caminar gaire
De tant en tant ens plau d'imaginar
passat prou dies perquè les economies fisiolägiques i l'edifici
oue ha elevat l'Institut de un conjunt de millares morals i matemés de cinc minuts per arribar a una
mestiques hagin recobrat la normalitat trasbalsada pels excessos Barcelona
Passem sovint pel cantó superior de la plaea de Catalunya on
dins el seu jardí. La pri- cials constituint alhora el lema i
oficina de correas. A Londres us es.
la
de la quinzena que en les nostres latituds eomenea amb les duoes realitzen complicats treballs de consolidació i de pavimentació:
mera vegada vaig censurar amarga- finalitat de tota una vasta campanya, devindra exactament el mateix, i qui
i; •r. , de la rifa i aeabä amb les sorpreses de l'Epifania. Tothom ment el fet de la seva ereccia; creia
bit ha força obrera i trebailen amb la intensitat que es costum en
en la qual s'esmercarien els dots oradiu a Londres diu a les altres ciutats
no he modificat pas el meu parer — toris d'una part, almenys, dels antica
jd ila passat comptes i els resultats demostren que com mes ya
Cc nostre segle. Seguit, seguit, però sense
anglese s . aliad, a la comoditat de les
precipitar-se. Tenim
uu, estes diades es tornen més ressonants i bullicioses a tot arreu. que proa ofegat hauria restat el bell propagandistes polítics. No podem distancies curtes, s'afegrix la d'ésser l'esperanea que la Plaga, a la fi, refeta, eatara presentable abans
edifici
universitari
per
mesquinesa
dels
j):1 Nadal slipertrofia ; el programa de les expansion.s adequades
despatxat immediatament o amb especreme que una campanya sembiant
d'inaugurar-se l'Exposició. Amén.
s.Laga. és sollieitada la collaboració d'elements nous per a cana- antics adrninistraders de la cosa pú- trobés cap oposició per part de les res raonables. Imaginen:, a bell ull,
No cal dir si ens sentirem satisfets de viure amb una fesomia
blica
i
que
era
pecat
ofegar-lo
mes.
ntaar lt satisfaceió. i la fantasia s'eaforga a trobar noves formes La solucie, generosa hauria estat dei- autoritats. Al contrari ens sembla que que, ultra l'oficina central de la plaça potser no massa graciosa, pera almenys assossegada i tranquilla;
d'Urquinaona, n'hi hagués una altra al
de posar a prova la generositat i l'optimisme de la gent. Els
la nostra plaga màxima. Ens avergonyeix d'escoltar en boca dala
xar-lo tot sol al bell mig d'un jardí la 'derivada de la propaganda política
sneba els llamenes, busquen l'auxili de l'exotisme ; es desplacen que abastas tota la illa i presidint una cap a propagandes de la mena que carrer de Santa Anna, i una altra al forasters que ens visiten periòdicament frases iròniques sobre
començament
de
imaginem afalagaria les ànsies enla Rambla de Catarefugien en els nuelis eosmopolites més selectes. L'onada
plaça ampla, almenys, com tot l'edilentitud de les nostres reformes...
degadores governamentals. I en cas lunya, i una altra al carrer de Claris,
fici. Ni li han conceda la illa de jar- que no íos alai, i es jutgessin
, Ienea. per?). persegueix l'orgia lenta. grassa. d'aquasts dies i
—L'any 1919 — ens deia un d'ells—vaig venir a Barcelona;
també
prop de la Gran Vía, i tindrem una
rriba lliscant per la neu satnrada d'aires de jazz. carregada dins, puix que a banda i banda hi han perturbadores, i un veto fos formulat, idea aproximada del que fóra. en
teníeu la vostra placa trasbalsada...
tolerat
un bloc de cases de lloguer, ni
.., les minúscules novetats que jr
— Oh, aleshores era el carril subterrani...—cuitem a respontainece no s'hauria perdut res. Per- aquest aspecte, el servei de correas si
e aquest temps s'alcen a tot
la plaça té l'amplària que li pertoca...
que obtenir un "no" és, de vegades,
era establert a casa nostra amb un criarreu.
dre-li.
En fi, el pecat era vell i era som- una victória tan gran o més que obteri europea.
Les dificultats de la vida moderna influeixen en la dispersió.
— Cine anys despres, encara durava el trasbals — afegeix el
niar truites esperar que tingues esmePresentada aixf la solada del profu raster.
.4 Anglaterra. sobretot, s'aceentua. la tendencia a evadir-se de la na en el nostre temps. El que. fran- tenir un "si".
Entre
les
millares
de
blema
el
problema
—
és
clar
—sembla
caràcter
ma'lar en tals dies; el terrible problema del servei domèstic contri—Oh. aleshores era l'altre carril subterrani...
ca:nena no esperàvem és que dels dos terial que no deixariem d'incloure
insoluble. I fóra realment insoluble. o
b.« ix a fer fugir la gent (le casa. Pera tant-se-val; fugen del foc j ardinets que flanquejaven la Univer- la
—Ara fa tres anys, tornem-hi! Un altre .cop excavacions,
llista, n'hi ha ung que pertany al almenys de difícil solucia. si es preer catire a les brases. Ni al restaurant. ni a l'hotel. ni en els lloes cita!, el menys esquifit. as a dir, el ruin postal. i que podría formular-se tenia aplicar-hi l'organitzaci6 francetanques de fitstes, bastides, camions. soroll de
idés arreeerats i elegant a poden evitar d'asseure's davant d'un que veineja amt, l'Institut, hauria de amb aquests alcas: multiplicada de sa. A França cada "Bureau des Pos- • :egueix el foraster, sense deixar el sen soturiure formigoneres —
fashioned Christmas dinner - . La tradició industrialitzada suportar uit edifici nou, d'una ino- les oficines de correas.
—Oh, aleshores començava la reforma de la
tes" té local propi i personal de Cos
plaça...
portunitat manifesta. Talment cona si
ro respecta res: ho intuida tot. Un escriptor anglas, el
Ignorem el nombre exacte d'ofici- de Correas. Irnaginem el nombre de
I ara...
erítie i un penediment tarda hagués sobtat els
nes craquesta mena que existeixen a
locals que caldria llegar i habilitar. i
p rieta Tomas Burke. fa poes dies que en una crònica nadalenea
I no ha acabar
heu de dir.
responsables d'aquesta atzagaiada , vet Barcelona. Pera sabem , com sap per el nombre d'oficinistes de correus que
deia que Dickans. amb el sen "The Chestmes Caron ha fet malbé ací
I totes les vostres explicacions en les quals
figuren els
que un dia les obres es varen deexperiencia
tot
barceloni
caldria
emprar,
si
s'establien
a
Barceanglas. EI Nadal — eserivia—abans de Diekens era una
tars materials al coste dels morals. no aconsegueixen pas faca
tarara / van passar setmanes i meses necessitat els serveis. que que n'hagi lana el nombre d'oficines postals eme
desllar nombre
viva, una efusió familiar espontània PU la qual conjugaren
tiuir
la
sense bellugar-se. Aleshores vaig es- és irrisori. i que per a l'operaci
seva
conclusió
irònica i lleugerament despectiva,:
ó, en Ii corresponen. Hi ha, perla el sistema
l'estómac i el con Diekens, però, amb la seva eral- criure el rneu s eg an artiele —En fi, per fas o per nefas, el cert és que fa més
aitres paises senaillissima, de certifianglès. que stiprimeix ambdues difide dea
I en el tercer, que és el que ara
anys que teniu aquesta plaga en doina.
' del Nadal. ha ensuperbit tahnent la (liada que avui tothom
cal, en general, fer cultats. A Anglaterra sois les oficines
Sine
en
cure,
he
•. .aa tt obligat. a celebrar-la amb abundancia espectacular. En
de comentar ple d'un
I hem d'acotar el cap i fer que sí. Tant-de-bo la
cua llargament i perdre en conjura importants tenen local i personals pronostra vanitaf
sant terror, la re p resa de les obres. en temas precias rme taca fascinar de
urbana pugui evitar ben aviat aquestes
aquesta pompa convencional hi entra mes la
pis. El tipus del petit "Post Office",
hipocresia que la Ara va de debò! Han
tortures
acabat /a torreta,
traía flora a line a boret o Tilé5.
disseminat profusament per les ciutats
sapiguem a quina banda cal amar a cercar la paradai tots plegats
-'•
dels tramvies
tota d'un estre anodí, pena gens conEl fet—tractant-se d'un servei tan analeses, és installat dins botigues deso dels autämnibus que han jugat a
si Pobservaeid de l'eseriptor angles és
g ruent per fer
exacta al seu
enit amb nosaltres durant 11118,
s' solemne ediprofusament utilitzat —té, si un horn
tinades princi p alment a altres objectes
colla de mesos.-- C. S.
evident. perè. que a totes les altres terres que no han fica prejectat percosta!
l'arquitecte Rozent. sitj fixa. un carácter tan extraordinari,
(venda de tahacs, etc.). i el personal
. fortuna d'ésser Vietimes de la sugge.stió del gran
L'han acabada i la pinten! Amb el que ens hem preguntat sovint com es
novellisque se n'ocupa és personal de la matones i d'un vaixell porta-avions. Es
',ornen e, produeix ami, la mateixa intensitat.
blanc
de
restucai
la
coloraina
de
les
possible que una demanda clamorosa,
Mes que
teixa botiga. Els serveis san prou sen- el que el senador Hale, en combatre tica d'abandonat el pacifisme lo• tira han estar els avenços materials els
raioles
la
trobo
pitjor.
carna. Pera "La Volante", diari cai2
en
favor
de
la
zills
perque
disseminació d'oficines
no calguin gaires coneique conspiren
els pacifistes, ha denominat "dret de Ilautista de París, es lamenta:
Des de les finestres altes que. si no de correus per tots els indrets de la
U:perträfia nadalenca : el Nadal es comerealitza ; l'economia
xements per a realitzar-les: i quant al
defensar-se".
La
-Chicago
Tribune"
"Es peal de vista un princtm molt
m'erra. pertanyen a l'Escola d'Arqui- ciutat, no
greix a la idealitat. el sentit materialista de la
compliment i la responsabilitat , són
elevat temps la/ i no
ha repres la tesi en un editorial:
v ida ‘'s el tectura. els futurs Palladios i els fusimple i molí: elemental. del qual es
s'hagi repetit
adquirir les proporcions fabuloses a les
fins a prou facilment controlables i exigibles.
"El projecte de llei sobre les consmanifestacions de turs Brunelleschis poden contemplar-la l'obtencia de la periòdicament
parla molt, fa ternps, i que ara es:
minora. I la sola resAmb aquest procedirnent, en un tres
a-ualitat que avui acompanyen la commemoració ms
truccions navals — declara — és sense passa en silenci: Alemanya no pagada
idealista
i aprendre. Aixa és rharmonia. Així posta que hi hem sabut trobar és la i no res pot ésser organitzat un servei
del alón cristia..Aquest ès l'aspecto cur i ós de la
replica
una
mesura
de
defensa.
Ovan
el seas creditors, sine, amb l'excedent
qiiestió; el reclama s'enn o bleixen les perspectives urbanes. d'una explicada, basada en la forea vastíssina N'hi hauna proa, per exem«inercia' és un dels factors principals de la
de‘les seves exportacions sobre les 9einflació nadalenca.
del costuni, que fa que molts bar- ple, amb habilitar cam a oficines auCAJLZES SOLDEVILA
L'alegria s eneomanadissa; l'home sempre fa un per
ves
importacions."
celonins acceptin totes les molèsties que xiliars un nombre crestanes. Els estanaecep-.a de bou grat les invitacions a l'oblit
La pretina alemanya considera que
comporta l'escassetat d'atiene: postals quers que ja expenen timbres postals,
de les coses desagradables.
l'informe de alr. Parker Gabert "FeJ
aquest joc humaníssim de l'interés i de la
que seo al corrent deis preus de fransensualitat amb Un forner de Bouville havia Corp un fet completament natural
creat una atmosfera mundial nefasta
irremeiable. I de natural i irremeia- gueig. j. per què no podrien exercir alels primers envaixen talment els domin i s del segon que
per a Alernanya" — von Gerlach,
fugit
.1 fent difícil destriar en qualsevol moment que
b/e és possible que ho sigui, pera es
tres funcions, la de certificat, posem
perquè
la
dona
el
pertoca a
"Wolt are Montag". En general, perelsj
indubtable que ro ho hauria d'ésser. per cas? El cartee que recull la corcae que correspon a l'esperit. I trewsta
rewava...
invaaió el 'Nadal
accepta el punt de vista deja relati A
respowbIncia de la bústia que hi ha
1. si , més no, p el bon nom de la ciu'fi n'es la repreaentació mes típica
prosperitat alemanya. La «Gaseta
i saknificativa. El fenomen
tat i per a tranquillitat de consciencia dins restara, recolliria tambo le- entn radeleix en tot els fetal que participen
Francfort" escriu:
dlquest . doble eai4e,
resnondència certificada.
Paris. 7. — Els diaris parisencs
dels ciutadans. convindria que mesaritual i comercial. En l'art, en la literatura.
"Si dient que afr. Parker Giltert
en la ciencia,
anuncien una nora sensacional: el tressin quina es la seva voluntat
Sembla enuill. Pera cae co star
molt de destriar la gruixa del bluf que es forma
hatmia hagut de cobrar i transferir eaI
pastisser Greneclie, que fria vuit
aquest aspecte reclamessin alla que crebtenir una minera sernblant! Tanautomatieailamunt de qualsevol fet i ntellectual
silenci, no és per a negar eis Prozres-:
dies que baria desaparegut i que en altres paises existeix de temps ha. mateix abans ð l'Exposició convinclril
sus realitzats per Alemanya des de;
- . .r.gir els Alleluia, espontanis, triomfals, o artístic; costa de lluvia rnobilitzat una allau de polilaemarqueu. per caer/late. a Paris el que es fes alguna cosa en aquest sentit.
del
campaneig
sistecíes
l'any
1524 o per disminuir-los; abartji
aiatieament eixordaclor. l'admiració
i detectives, car tothom el creia nombre de "Burcaus des Postes" que
l'ERRAN SOLDEVILA
sincera de la provocada, la
víctima d'un atemptat, s'ha presendonetn aquesta feina al senyor Haa
hi arriba a haver. la rdeu estar segura
del reelana la veritat discreta i
enérgica de la complaença
tat tranquillament a casa d'una curessada.
nyada seva. 1.a pobra dona, que ja
aafaal:727-7."--57.;ast
L'exemple d'aquella mestressa del
EUROPA I AMÉRICA
Sunderland. dona eixerrei- li ha y al fet dir una dotzena de misd.:. que pel fanatisme de la veritat.
"Seria
molt
millor
que,
cont
a
gen
t
sea
es
queda
esglaiada
davant
la
ara fa quinze dies, denunciava,
m rlaeable, als seus parvuls esglaiats
visió de l'aparegut.
ben educada, no ens imputessirn
q ue els presents dels Reis
s,"n els pares qui els compren,
—zQue no ets mort?—li va pretuament segones inteneions"—M. Henrealment As inhuma: una veritat guntar
El
super-pacte
Kellogg
soviètic.
Els
polonesos
ho
ri
de braven<!.
més morta que viva.
que ti: el triomf immediat
tan ben garantir no neeess i
—Sembla
(De Telegraaf, Amsterdam)
ta holocausque no —va contestar veuen clar. Les noves construccions navals nordt . 3 tan terribles. El candor infantil
cl pastisser.
nne cipitar-ne la dcsaparició; perè és prou fugaç perquè calgui
americanes. El dret de defensar-se. Parker Gilbet-t, els vaixells previstos pel projecte de
un cop perdut eonve que ens
El
forner
tenia
tota
la
rae,.
No
funi liaritzem amb la
veritat i la busquem quan s'esgarria
n'era gens ni mica de mora La genllei hauran estat construits, serem enhavia de callar? Una premsa tructt2.enta
en la
'va dnI.S interessos, de les
Ar. Briand es fa felicitar per lurte
cara inferiors a la Gran Bretanva i no
convencions i de les t oleràncies, per a darmería de Bouville, en tenir noEl
super-pacte
Kello,gg
que
la
Unió
disposat a treure'n profit per a la seva
valer donar al comerç el que
ticia de la tornada del forner, l'in}tatuen, abastat el nostre percentatge evita! la guerra a l'Amèrica del Suct;‘,
li
pertoea
i
ha
ofert
a
Polania
i
Soviètica
a
als-Esl'esperit
propaganda res-caucionar:a".
el que
terroga, per a saber les causes de la
del tractat de Washin,gton, en relamió
Serl.
si podio evitar- la entre .4!sacia i Fean.
tas
bàltics
ha estat considerat tom
han

—

—

i

i

La setmana internacional

CARLES CAPDEVILA

La

situació política a l'Europa oriental

Per obra i gracia dels periodistes

ir. diScrets al servei
de la diplomacia
eur opea, s'ha esbommbat una noticia,
escara no confirmada, segons la qual

a -malas han proposat al Govern
de Valaa Ha la signatura d'un protocol
Posant ea vigor el famas Pacte Kell egg, abans que aquest sigui ratificat
Das aares Estats signataris. Des del
innt de vista internacional, el pas donat pel Govern de Moscou té una
trans ceraencia enorme, sobretot pel
que fa a la sittracia política a l'Europa .aintal.
a lat d'oblidar, en primer 'loc,
que eaisteix un tractat d'aliar/ea entre
P olen:a i Rernania i que aquesta <farrera sosté una relació delicada, mes
avía! taant sota les aparences pacíftqttes
el Govern de Moscou.
ha. a mare latent una carestia de la
aaaa. que els eslaus aspiren a
aa día o altre, guanyant la
Paa
que els romanesos, naturalfit' e
teten conservar en la situara", ;.,- . 13al. Ele comentaristes occident al, a. algut subratllar que els So, e! 1:
Jamen! nof han ret caten
'('a
alvitacia del seu P enlacal a
bàltiques i a Romania.
'ta. pr ohahlement d'una manera
ha evita! de declarar ene
el e ;avern de Mascan no intentara
naa . ala cap pretext, recobrar l'antiga B e s sarähia russa. D'aquí a SilPosar que amb el projecte de protocol
ries e-palo: tes els Soviets preteneu liig ar Palana per al cas eventual d'un
eanf licte entre Bucarest i Mosca,
hi ha un pas.
Al nastre entendre els comentaristes.
de Ginebra i de Parla ' que coincideiaen en aquestes hipatesis, van un tacar

AQUEST NÚMERO HA
PASSAT PER LA CEN-

SURA GOVERNATIVA

tros massa erilla. Es completament
exagerat i posat fora de rae, pretendre que el Govern de Moscou faci
una declarada, solemne afirmant que
renuncia per sempre a .intentar readquirir la Bessarabia. HO trabarían,
a més a Rié.5, d'una ineficacia absoluta
perque es tractaria d'una manifestacía insincera, imposada per detenta:nades circumstincies.
L'epoca dels lirismes internacional::
ita pa s sat. Austria i Hongria podran,
per exemple, afirmar amb la soletanitat que es vulgui. que no intentaran
recobrar !hm grandesa perduda, car
aquesta afirmada l'aura estat feta anib
vistes a negociar tul tractat de comerç que lis de reportar-los uns beneficis materials a la vista. En cana:,
¡qui creará en la sinceritat i en la
invialab:Ikat d'aquest compromís ?
.gCcm es pot exigir a un heme arruinat que renuncii per sempre a refer
sen capital? Es infantivol creare
que fio ngria i Austria han de renunciar a orare, un día o altre. la revisió deis tractets del Trianon i
Saint-Germaiii. cem es infantívol. reportant-nos al rifó s ocridental, que sigui sincera i real la tei,rica cúrdiallfal
diplatnatica existent entre Alemanya i
Franca.
Aquestes reflexions no volen pas
demostrar que nosaltres siguern jatalistes i que creguerts que no hi ha altra
solada eme la guerra. }len batallat
periodistica:nent sense parar per a provar. precisament, el contrari. alean
aliada al projecte de protocol russorelhei s , convenint la vigencia ;matedista del Pacte Kellegg. i .als CCIllelltari maliciosos de la prensa moderada de Paris i Ginebra respecte als
s uposats propasas dels Soviets. per a
demostrar una vegada més que el
Pacte Kellogg és una cosa tan fra.
gil que no pot bastir-s'hi cap castell
d'esperances versen:Manis sobre la pau
del mala La sola proposició de Moscou — una nromosiciel, de na.
ba

seva misteriosa desaparició. Greneche aleshores digué que no havia
la
dona el renyava.
—El dia que vaig deixar d'anar-hi
baria acaba! la feina rima niés tard
volgut tornar a casa seva perquè

que eis altres dies , i no ein vaig

ma maniobra bona només per a la
propaganda comunista... en el cas que
els polonesa el refusin. Tot fa creare
que sera acceptat, pula que no canviarà res a la situada' política de rorient europea, car les aspiracions polo-

acure amb cor d'afrontar les tres
de la nieva muller. No hi ha res
més que ajada Com més dies passaven més por tenia de tornar. No saben quin mal genit te la meva dona...
Els gendarmes aleshores, en vista
del pànic del pobre marit. varen decidir rracompanyar-lo fin, a casa
seva i recomanar a la terrible dona
que sigui als xic mes amable amb
el sea mara.
No és una funcia precisament indicada per als agents de la força pública. pera és que els pobres gendarmes valen evitar una altra possible desaparició del ferner Greneche
i han provat trenternir la seva

desencadenat una serie de comentaris
bellics i una aura
serie de visions de
conflictes possibles entre els Estats de
l'Europa Oriental. La Societat de
Nacions. a desgrat de totes les conferencies del desarinament, sera impotent per evitar-lía. melare no en fa<mi la sevr cory.titució en un sentit
Inés denacratic i menys verbalista.
Arribarem, lògicament, a rúnica me.la
cina ef: eac per a guarir els mals de
la politica internacional i netejar
raza del món d'ombres de conflictes
irremeiahles. Una paditaa internacional constructiva d'arbitratge obligatori,
anant a la formada d'un bloc d'adeptes i procedint per eiiminataries amb
els recalcitrantt. La clau dels ¡aterrogants transcendental, la trabariem,
d'aquesta manera. no a Ginebra. sina
a La Haia. La Societat de Nacions,
siamesa a una depurada rigorosa, despres de reformat cl Pacte, instaurat
un sever pracerliment de profilaxis
política per a evitar moles recaigurles,
es convertiria en l'organisme ideal per'

a secundar l'obra del Tribunal de La
Haia.
• DOMENEC DE BELLMUNT

Laargan socialista "Robonitk" capresta ma
iiiió setnblant, i per la
sera banda l'Agéncla polonesa de prcmea creo que l'execticia del tractat de
Riga constituiria una prova de bona
voluntat mea gran que no pas raferimen d'un non pacte Kellogg:
"Els Soviets— diu —s'havien compromes a pagar a Polònia 130 n'ilionn
de natales or a titol d'indemnització per
les quantitats satisfetes pels poloneses
a l'antic imperi rus. Els ingressos de
l'Estat rus pels territoris polonesos, en
el cata del període de 1908-1913, passaven de tal milions de rabies or les
despeses. Fls Soviets deuen 3 0 milions
de rubles or. que corresponen al beneficis russos obtinguts l'any 1913 a Po.
lania 23 milions pel material ferro-

al _rapó. Aquests vaixells són reciamats per les consideracions mes elementals de la defensa naval i per la
protecció de La nostra marina mercant.
No constituiran una "gran flota", ni
una amenaça d'agressió per a ningó "
Fet i fet, és la deplorable "Conferència deis Tres" que continua.

ARA VA RE

—I després, saben!, Lituania no
fan; la guerra a Russin,
(L'GEuvre. Paria)

neses a la pau san almenys tan forjes
cota les saviatiques. El "Kurjor Porcany", fliari esquerrista polonés, se'n
refia:
ben difícil — escriu — de traçar
una línia de demarcació entre • le' politigues exteriar i interior del Govern de Moscou. I altrament, no lii ha
cap raí", que pelan mota ir un conflicte
armat entre Polònia i Rússia. Heus
perque hauriem d'examinar les proposicions del senyor Litvinov ami .) ia mes
gran circurnspecciä, tot tetlint en compite les nostres obligadona davant la
Societat de les Naciens i les que tetuna contractades amb els Estats vejas
Róssia. La s,.5, cosa que pot admetre com a certa des d'aval , és que
el Gavera sevietic especula sobre un
eventual reíais de Paletilla i que esta

pas les més solemnes declaracions
?acifisme.

Aquestes declaracions tenen sempre

(Le Rire, Paris)
genberg i al seu sçguici (ele nscics.ui
monärquics). Aquests progressoaj

seo evidents. San importants. San

fey

Ecos." •

En els diaris francesos la qüestió deg4
reparacions comparteix els honora/
de ractualitat amb la situada) politica I
i els escindols. En alguna perieídical
"L'Action Française" n'és el tipus
els tres ternes saín indestriables.
Dépeche", de Tolosa, se n'alarma jjanUnen!:
"Del fet que id. Mota acabi malament nalga no pot condal:real que cal',
revisar el Tractat de Versalles.
Aquests raonarnents són bons per ala;
polemistes de cafè de barri."
San, malgrat tot, els arguments que;
les

viari pu-tat a Rússia en el curs de la

guerra: 200 milions a restituir a Vantira caixa d'estalvis governamental
postal, i 15o milions de valors de l'actic Estat rus. d'obligacions del Crèdit
inimobiliari i d'obligacions de ferrocarrils."
L'agencia polonesa condou que l'execució de les obligacions internacionals és un fonament de l'harmania entre els pobles molt més salid que no

ja, °ara Cima iuteressaria

esgrimeixen soviet algulls diaris iran-

L ' ATUR FOROS BRITÁNIC

El lahorisme a air. Baldvain.—Perta el !libre! (el registre deis sense

ceses força Ilegits. Són els que van'
millor per a fer periodisme truculent,
per a secluir un públic ingenu i per a

feina.)

(Daily Herald, Londres)
La pretina dels Estats Units s'ocupa
tambe clama manera preferente de la
constitució del Cornitè de Perits per
a les reparacions de guerra i de l'informe de alr. Parker Gilbert. Els

diaris nordamericans constaten que as

la primera vegada que llar compatriota
és criticat a Alemanya d'ençà que
actua cragent re parador". El "New

York Evening" observa:
"Cal remarcar que un quadro d'una
situacia alemanya dificil platuja molt
niés, en aquests moments, als alemanvs
que no pas una pintura de lltir prosperitas."
"Observe!". de Londres, se satisfà

HOC SIGNO VINCES"

(Notenkraker, .4msterdam)
valor relativa. Ara mateix, el Senat nordamerica ha discutit >MalitaMamen el Pacte Kellogg i la cona
trucció de 15 nous creuers de lomo
una

L 'ENDrMÄ DE REIS

Este:, eatfiratf
—SI: encara ein queden algur,
—

ners...
dele termes del "rapport."
"Per bé que eón naturals les. pro—Tranquillitzeu-ros: 1 a seny ora
testes alemanves en rehala, a les "eVe- Hanau muntard un d'he negad d'ewi
lacions del •"rapport" de afr. Parker
a alguns anys.
Gineta. Alemanva faria be de ro in(121:Euvre, Par is)
sistir massa i 'de preparar-se 71 venre
l'arbitratae americà i de s no decantar. tenir-lo generalment a tres (luxes de
Se sentare a favor seo
quince de m o/tee realitats que neu hauria,
La premsa francesa enntidera el j. de._desconeixer.
"rapport" cota un lima entre la noltJ. F. PUIG

2

FINANCES I
Tets els diaris en% han assabentat
1). hei de 28 de desernbre, és autoritzat el traspis a la Companyia del Nord. de la concessió que
té e1 Metropolità Transversal, tram
entre la Plaça de Catalunya i IT.stació
del Nord. en les condicions especificades pel contracte entre les dues enetaits, aprovat i intervingut per 1 'Ajan:MI/1cm de Barcelona. La cessi6 !mel l a la confecció d'un nou preicete
de foradada amh m'aire ViC5, diles per
al servei de ferrocarril. i dues per al
- träfec urbi. el qual projeCte haurä
ennfeecionar-se en un termini de tres
de que, per R.

rieses. En fi. la C,mcessi, 5 . nrribnat
"a1 5831 ternie revertirá la IMia a l'Ajuntament resevant-se per, I . Estat n
Teatitat Que en /loe de l'Estat exploti
aleshores les ;Mies del Nord. el dret
dotar les línies del n'inri. sense pagar
peatge. sine, finicarnent pagant la part
eerresnonent a raprofitarnent que en
faci. de les despesr, de l'estaciá de
la Placa de Catalunya.
La potior ia era esperada de dies.
si g nifica que el m l nisteri aprova i posa
per la seva part el ene ralla perqué
notunciacla ernissiA d'olrlicadons

'Transversa/ ame, ?aval de l'Ajuntament fing u l lloc: el problema. dones.
estimar-se res, lt .-er

annect costat.

a'me---s arel, soluciA nrovisinnal per
m r. q uants trnnestres. fins que es regí
s' les obres reaTitzades rendeixen el
e • - e hom n'espera o tenen menys ree-ltat.
A? rnat .- 1 v ternes nue el Metrn

Transversal. entra en una noca fase el
Metro vertical. el Cran Metro. fase a
-alada per l'antinci publicat el dia -tens 4
de gener / er. e/ qual els Banes Hispano Colonial. Artiús- Gar i de Biscaia
econsellen ale tenedort d'aceions del
Gran Metro. que acceptin la proesta

formulada de canviar les seres accions i parts de fundador, per una
acció dels Tramvies de Barcelona. en
una acció dels Tranivies ordinärbe i 5oo
pessetes en efectiu. 'Dignen, de pastada
qué. donada la cotització actua/ de les
accions del Metro. donada la recaptacié. que no permet esperar per ara
dividond. donat que per a millorar-lo
caldria ampliar leslinies fins a l'Estació de França. per exernple. 1vol dir mobilitzar diners amb paper
entl. cosa çostosa per a una companyia
eme no tA gratis xits, donades totes
aquestes circurnsancies, el tipus de

cand proposet ons sembla equitatin,
erciern que els accionistes acolliran
fié la proposta. ieu altrament decidiran
les accions de vot plural. Per abra
banda. la Compancia de Tramvies de
Barcelona sí que pot acabar les linies.
i com que té a la rnä, a mis del Metro.
els Tramvies 1 eis Autobutos, pot combinar serveis i fins a cert punt tarifes,
q ue evitin dobles serveis i organitzar
el tràfec d'una manera efica ç . i eco-

i administració de finques
,Gestiöide préstecs hipotecaris

CMIES DE LLINDER
per guardar valor*, documenta, jOiea 1 altres objetes« do valor
Compartiments des de 22 pessetes anuals"
Pot visitar-se tate els elles feinere, de 2 a 1 I de seo a 8.

Borsf matí: Nord, 12560, 125'75; Alacant, f18'60; Chades,
716: Bata' Catalunya, 120'25; Explosiu, 227; Mines Rif, 143;
Filipines. 379, 377.
Borsa tarda. Interior. 75'60 . ; : Nord, 125'80, 126, 12590; A.ndalús, 8950, 8960; Amortitzable 3 cre, 74'75; Transversal; 4225;
Chades, 713; Gas E., 159; Illes, 99'50, 9 97 5; Felgueras,_ 7 67 5;
388.

1 2 57 5; Alacant, :118'50; Filipinos, 387.

COMPTAT: Valors encara no indoeos or e klutlled Oficia)
98'85
2200
Clnemato g renee Verdeguee . . . 81'50
InChIst eles Aragoneses . • •
9725
10050
Carburs Metida:cs. ,
Foeics 810181U15

„
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1950. 8200*
Obliga. Prov. 8% 101'''0*
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10000*
Ajunt. Bare Zmt.c 52'77.
''
1906 B.
83•00*
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83'00*
190'. D.
>2'25
" 1910 D.
83'00*
A 1912 a.
82'50
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77'50
1*
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7600
P
1213 n.
82'00
•
1918 13.82'00
"
1917 B. •
1918 B. « 82'25
ISIS a.
22.50
p
aseo B. *. 82'50*
1921 6% . 9835
" 1922
0000
El g arop/a 1899 Exp
.
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"
1913
. 9000*
" 1907 . 93%0*
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84110
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devnla Expo 99'50
P
. . 10300

Wat

92 3/4
95 5/8
97 1/4
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97 3/8

I mare. • . . „

ti 1/4
9.2 2/8
9.4 1/8

0.1
92
9.4

IJuliol

L.IverP001

Metan* - Londres
(+Jure

cegaptat

•
I /cenos ,
Estany cenunas
.1444»

Plom cca.'dtet.
termLn1 .

apeiter cornetas
10»111141

75.05.0
73.11.3
223.07.6
223.07.6
22.02.6
22.10.0
26.07.6
26.11.3

75.11.3
73.13.9
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223.18.9
22.01.3
22.08 9
26.06.3
28.01.3

Llibreria
Catalimi a
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Peruans, 23 ídem.
Paraguais, o'to pessetes.
Venezuela, fos pessetel.

Japonesos, 2 . 60 ídem.

3o'io ptes.
Filipines, 2'75 ídem.
OR
Alfons, 118 per IDO.
Unces, 118 id.
4 i 2 duros, /18 id.
7 duro, 7 5 0 pessetes.
Isabel, 119 per 100.
Francs, 1 1 7 id.
Lliures, 29. 75 pessetes.
Dòlars, 6 . 10 id.
Cubà, 6'05 id.
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Pavee 1-labres:a
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BORS A, MADRID
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aamunz carro Barcelona)

Alfals. ..•
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és el teu cllari

Marcs, 145 id.
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Polpa remolatva estr.
Polpa recuolatis palo.
Turtd de coco.
...

Catalhz

Mexia nou, 121 per loo.
Venezuela. 1 17 id.
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DEA PATRATS

suec "Johann Sanna",

cap a, Valencia.
Vapor noruec "Dokka",
Hast, cap a Cabo Gata.
Vapor espanyol "Cabo Quejo". amb càrrega general, cap
15 Bilbao.
Vapör espanyol "María Mercedes". amb càrrega general,
cap a Palma.
Vapor espanyol "Mahón", en
han. cap a Maó.
Vapor espanyol "Enrique
Ylluega", ainb càrrega general.
cap a Valilencia.
Vapor espanyol "Duilio",
amb càrrega general. cap
Buenos Aires.

Brasilers, o'70 ídem.
Bolivians, 1'73 ídem.
Colombians, 5'6o pessetes.
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D
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Aragd 1 Navarra
Castella

Vapor

Turquia, 275 pessetes.
Estats Units, (513 ídem
Canadá, 6'03 id.
Argentina, 2 . 58 id.
Uruguais, Cos ídem,

43'75*

75'40
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-.....
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2.6
11.3

l'arroya.

Safrä, 3 • 95 l'unea.
Ous, 3 la dotzena.

signaran a la

CEREA

Malla

VAIXELLS

Finlandia, 1 4 . 50 per /00.
Romania, 3'50 per 100
Bulgäria, 3'75 per 100.

Domènec de Bellmunt

Amor. 1920 5% A

I

/ Mazo. .
••
• late • , • a

Dinarnaica, l'61 ídem.

23' 90 per 700.
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Suecia, l'6r ptes.

AVUI DISSABTE,

a
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eapanyol "Mallorca",
earrega general i 009 passatgers, de Palma.
Vapor espanyol "María Mercedes " . arrtb eérrega general
12 passatgers, de Palma.
Vapor . espanyol "Virgen de
Africa". amb cérr'ega general i
pas s atger s . de Castelló.
Vapor italià "Duilio", amb
càrrega general i 29 passalgers,
de Genova.
Vapor gree "Katina". amb
cereals, de S'ant Nicolau ,
and,

Portuguesos, 027 ptes.
Alemanya 'Reichsmark), 1'46 Id.
Austria (xílling), o'83 pessetes.
Txecoslovaqura, 18 per reo.
Holataksos, 2 . 42 pessetes.
Rússia (tchernovetz), 11 pessetes.
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El moviment

TORRA Gm"s

Anglesos, 2975 pessetes.
Italians, 32 . 25 per ion.

to kg.

POreS, 27 a

I

BANQUERO
BITLLETS
Francesos, 24 . 10 per Ion.

Vise urinario. RA108 1. °pensabais. lensaledlt,
:meló. Pelay0. 40. Le 15 a C 1 de 6 a t. Con•
zuna econeenica. 3ovellanos. 9 , De Mi a trua.

SERRALLICH
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SOLER

Meta

Interior
4%
..
.. A.
'
P.
.. C.:.
a

Poni

1lles

--

Figues bordisot. to'50 íd. íd.
Polpa Talbereoc, 36 íd. íd.

ferencia per les conserves de fabricaespanyola, degut a que les poques
expedicions eue han arribat a aquells
mercats han donat l'oportunitat que
lhan pogués apreciar la superioritat de

GOVERNATIVA

DIVERSOS

TANQUES

Les conserves de peix i vegetals podrien trobar a Siria molts bons mercats, per essor un país que fa un gran
consum d'aquests anides i manca
d'indústria indígena.
Hom sap que el mercat sida té pre-

reixin els nostres clients

JOAQUIM SITGES PADROSA
sesos

/-t,
,*"
.<5>n

AmetlIa. 415 pessetes els 100 Kg.
Mongetes. 117 íd. íd.
Fesols, 121 id. ld.
Cigrons, 63 íd. íd.
Garrofes, r6 íd. íd.
Blat de moro. 42 id. id.
Ordi. 45 id. id.
Civada, 45 id. íd.
Figues cantines, 7'50 pessetes CM-

PASSAT PER LA CEN-

DADES FACILITADES PER LA CASA
ARTICLE
MERCAT

fabricants de conserves de peix i vegetals

Als

R. rf gR.V,A7,

D E 7'El77,

Mercat d'Inca (Mallorca)

(de dotze a una del migdia i de cinc a vuit de
la tarda), totes les seves obres que adqui-

illA NCOMuNITAT DIPU..
TAC1O 1 muNvlungarrs

VALORS A TER'«

nrans Molina Rueca.

Barcelona, 1 O cle : gerwr le.
1929.-1:administrador general, Josep IR.' Tallada.

AQUEST NÚMERO HA
SURA

BORA DE BARCEkONA

Nord.

A ,BAJT PE /Ea I EPA p

C.

MORA CUIRASSADA

Borsí nit:

lirio 10 dels esmentats
1U o.

toritat, i amb eis mateixos sacrificis
que ann: es fan. haurieni pogut crear
un bon sistema de comunicacions per
als nostres ciutadans, un instrument
per a la política municipal d'urbanitzacions. barriades. cases a bon preu,
etc.. i potser un patrimoni industrial
per a Barcelona compensant en part
la crescuda del seu deute.

Canvi

din 23

quatre

la tarda, al local social (l'assalgo (le! Comen:. 7), per tal
d'elegir un representant que.
j'ud. ainft dos arrionistes olegil s en Junta general haurii do
comprovar si amb PIS róssecs
deis eomplescorrents
r o mplort e/ que disposa

lació que tenen amb la política de la
casa basada amb les qüestions Turbanització. etc.. s'llan esvait. Si les cmpreses interessades haguessin estat un
"ríe mes clarividents i menys e,g oistef
si els regidors haguessin enfocat la
qüestió amb un criteri dc major au-

Rambla dele Estudie, 11 i 13: Bonsucces, 1 i 3

Compra-venda

compliment de l'arliele 11
dels Estatut S, es COI1VoCit els
senyors comptecorrentistes d'a_

tament ecor g nnic. els restants serveis
de transport en camú. Totes les possibilitats de reunir en poder de la comunitat unes empreses tan aptes per a
ésser municipalitzades, per la naturalesa de la seca explotad& per la re-

BANQUERS

Valors : : Cupons : : Girs :

DE BARCELONA

a l'Ajuntatnent totes les espines de
l'afer i salvar-se cadascfi amb tots els
seus errors i totes les culpes passadcs.
Les empreses febles no volien, passada la seca fehlesa, que se les anulles
quant a gestió autimma.
Tranicies, rúnica entitat forta. entrava
a disgust en la combinad& l'Ajuman-1dd es reduía a donar fons de "sonletrent". a facilitar crédits, a crear
organismes de control, i és clar. en
aquestes circumstAncies. el pensament
de menicipalització hacia de fracassar.
cl Meten Transversal. ha cedit a l'Ajuntament, que li avala un
emprèstit. tot el que es iniciativa, gestió i govern de l'empresa. La Componyia ile Tranivies dirigir & unit à riament. i des d'un punt de vista estríe-

I"'

DOCKS

(tuesta Curnpanyia per
(I • afinen mes, a lea

1 NVEfri AZION Ef-PEAWAf-1 NPORMEJ PA/en-W[4RP/

decideixin a treballar a fons un
mercat que cstä predisposat a destirar-los el set, principal consunt
Tots els paisos productors treballen
amb interés els mercats de Siria, en
els quals, segons sembla, poden colloear Ilur produrci6 a preus ben remt.v
l'erais. En canvi nosaltres no en tenim cura tal com requerefx Ilur importancia, deixant d'acuesta !llanera
que negocie que es presenten amb tal
seguretat passin
mutis alienes.
Una orientacM cnvers Siria es molt
recomanada en aquests moments per
als fabricants espanyols d'aquest ram.
Eis seus consumidora reclamen classes superiors que nosaltres cstem en
perfeetes contlicions per a subministrar-los.
El Centre Internacional d'Intereanvi de Barcelona posa a disposici6
totes ;muelles signatures espanyoles
(:11C estiguin interessades en aquest
assumph- totes les dades que ha rehut de la seva Celegaciä a Beyrouth.
es

Ell

°casi,'" en itin.:1 sliauiria pogut fer
excellent. Alesliores es pensà a deixar

El problema dels Metros , que en
certs moments ion- angoixOs. si no sita
curat del tot , ha perdut el carácter
agut que revesti. Ara fa cosa de do s
anys es reunf a l'Ajuntament una
certa Cunissiel 'Mota de regidnrs
representants de les quatre emprese,
Transversal. Gran Metro. Autobusos i
Trainviet. amb el nropúsit de realitzar
en un solució unitària el que per separat en dos (rossos, ha vingut a su cceir: salvament de: Transversal pe:
Municipi i absorció del Gran Metro
per l'empresa de Tramvies. Notnés.
que el pensament dels regidors que
formularen la ponencia discutida ales-

SOLER 1 TORRA

CREDIT I

duplicitats i competencles, assegura l'equitat cic tarifes. els bitllets combinots
i de correspondencia, etc. L'Abultament facilitarla. a mes, el crèdit per
re facció o ampliació de Hines i material. Tot aixO es indiscutible, i malgrat tot, l'opinió acohli amb tan inequívoca hostilitat les Tildes generals dc
la ponèticia que aquesta naufragà totalment i definitivaincin tot just coneguda.
el Inés emitís es que l'opinió tenia tota la raó, perque-ara que ja es
passat lié pot dir-se-slavia fet una
mala .tasca, justament cti el nionient

coneguda de tren acciona
parts de fundador corrcsponent per
la proporció

aquest rara, i
els iinportadors tenen veritable interés en que els productora espanyols

INONCIS EICANTILS

cid-- os/in:icen- facilita les c,ymbinaciOns i cullaeos de trajectes, entre les

1929

de

la riostra iridestria en

COMERÇ

hores. era que es realitzes una coordinaeM i municipalització deis serveis
de transport urbà. La municipalitza-

Barcelona i els Metropolitans

7,t
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TEULA, CAIRONET, RAJOLES §
i ceraunca en general per a .ekliticacion,,
a la casa

NOTICIAR1
444+.4,
Avui, dissabte, darrer dia de la subhasta oficiat de l'important stock de Catites Penes

LA PUBL1CITAT
PREUI Dt 8usecRIPC10
•nn

COSIVIE TODA

B arecloca, mes. •

g g •
Perdtelule n'Artes. •eleotetre

Fabrica: Hospitalet-Magatzem: Ferlandina, 71
BARCELONA

I
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&meres natas&
pesos

Mes.
--

1

SERVEI METEOROLOGIC
DE CATALUNYA
Situació general atmosfèrica
d'Europa a les set del dia 11
de gener de 1929:
La depressiú barometrica
l'Atlentlea s'apropa a Espanya
tendeix a internar-se a la Mediterrània i produir temps variable i insegur per fa mejor
part de la nostra Península i
Italia.
El fred és encara molt intens
a Alemanya i Europa Central.
També fa fred, pera amb menys
intessitat que els dies passats,
al centre i nord de la Peninsula.
Plou al Canal de la Mane g a i
s'observen moltes boires des
d'Alemanya fins al sud-oest de

L'ARC DE BARA

Bloc del
transetint,
peeldsit del full de Bloc que el

30 0eDirector de LA PUBLICITAT
mn publica dan-en:7,1mi llegeixo al
Diari de Granollers.
',V0 fa gaires dies U,, 13loquisla,
des de les planes de L.4 PUBLICITAT es dalia de la Poca croa que temen el., editor: dels blocs de calendaris
:aralans amb llur farmacia' literaria.
U'ia inc Btoquista. ahir, comentara
ir'es"""a *
q"eirazu 4e la deficiincia de les revistes de mudes, pieles de cursiteria, i acaba:va amb un crit
de retrolució a la mala literatura. Els
dos Elle quistes tenen raó amh llurs
exeises: a les revistes femenines hi
he secciono que no poden ésser més
cursis i banal:, i que mis que una secdl per a purificar l'esperit, apar que
tipo; mn s,:fareig p,íbiíc on es passa
beeada de tot, amb robotge negre i
PerA e , tes reAt deplorable ,•.1 trahem en els fulls ele calender: versos rescalfats, publicar: anys
ln r era e ds mateixos blocs. Aml, els
fui:: de edendari hi van harrejats
•eers em nitents, amb llurs
treballs
!enns i serens, amb altres de novells,
fmrets maneats de r eidrica i de forme re«. 0,,,b 'ola /a bona ',ahitad
oso
Z.Nr."44,. Pera solament Ileaibles
Però mai Posaes en
r .tre, 4 . mutila i +nenes en
fulls
., en malles de les nostres
,
Ileoesx erltra ?itere:juro earj.tr,
el full de cada din, que ,ter
15,
es pot tenir eis mal
+mitra l it e ntstura o hg,
ése,
pe u a la malo formarid
4, 4
Ilea;dcer ;m'ene).
he" de peine te la /3
rara
r •••••:• 'Pera.;
eh' (Un,
7le

'-

kry.

•••
• !,

P,n7'•

•

,‘,err ?Ir ettrrj
ft IN fr... 1re tuq!ei.res
feo,,. agradable la fi-

nrfean

fj

LA PUBLICITAT, i crident amb
ells: "¡Guerra a tot el pedant i car.
rinc16!"
Ent plan de veure confirmats els
meus punts de vista.
aquestes mateises pagines i a la
secció de "Les Llares", Isem vist, al
caPdavall de les Petites recensions de
¡libres d'actualitat, el cost del robot:.
Ben encertai, u necessari, Perque•
els que disposent de poques pessctes
per torne, havem de fer ano, a buscar
d'aquests ¡libres a du tat, de regades rus trobem amb un desengany
amb el preu, i MéS que desengenv. disgust.
;Si et penses que en 2,04 a gastar
2 i ei trabes eme 4, oída!
Bit

Tanta insisr,Mcia a criticar el fall
del Jurat del premi loan Crei.rells,
i perquè molesta, m'agradaria
de portar-ne.
Criticar 7171 dir fiscalitzar, i ¿qué
Inés ha fet cl Jurat que fiscalitzar les
obres presentaclest ¿Es culpa seva si
s'ha !robot que entre totes 710 n'hi havia cap de pm. importan, per ü
ser premiada? Que hagi fallat com ha
ha fet no incorre en delinqii,Mcia. Seria delinqüent, i en gran manera, que
per complaure algii liagués cedit a Un
non,_ e a reromanaeions, o a certes influncies; aixj si que hauria de descarona, i suscitar blasmes i ires; l'altre, el que ha passat, és mal de lamentar, per‹.) res mes.
I mareix tinc una novena a punt
de publicar, la qual vaig esiar teynp.
tat però (i que enz per.
donin els tnembres d'aquest Jurat)
vuig dubtar de llur sinceritat. Estofe
ocostunksts O veure Cases í a sofrirles, fan imprcIpies i condemnables, que
per ,ot veja transiciams i favoritisme.
Na ha estat rrixi? Millar, t'a un bate
g enyriq erf e CH., encoratia i ens e!Nro1,1. ‚Su,' I‘ S
que ara t'o T'al, elli

do! nee's ‚je u,

haver-hi

:libre. E S ,h,r que el premi elseuria
evapora: de N ~otra manera, peo
estaria tranquil d'haver rotnplert amb
matct.r i amh el respecte irle rs
mereiv agur:, Jura! (limas:hit.
lO win millar e logi per n , ell ,poe venre rectitud en cl procedir i sinceritat
i ei faut ..jra tot fuotament és (plan
MetlitiSte, o ele que assajad
hamien d'estar satisfets i era!a, una acluació un criieri que amb
lefa Aideeend,1»ela ha n ymeret que sale
a n c'n el lr?ri ,
ohrns, si n ncill de

rada
If ti plats
Ara ..
t no maSSa
. qo u rsnan , s" rullanrinioe.
eg fdr4 e . • • • .Pog melx
literatura nolfre:
-* qyAS tt les rases elikeree en
e•••,:•••••
e•-;,,gee e r o ut , -qPncir,. 1=7
ene
b,or
ro:rendar; NO
nualsevel: ha 'Fular ui.
Met,-' ••
iota
',nora literaltire
seuynrs d'un cinismo
----que saben platera" d'U.,
'Pm , r ,
• -•
rp, e p u/ er• e
-,,,j,n t a ler.se Sr,' lee
li li .4.1111./1, 1 S s alteirtenin e0111 AggIolg
H.C4',
turnia,
4 'n1,4 7l'anr
Fiscal
•l e ataions de nr,,,
111 1 S Z1, 1 e`l
Per la ,,,' z -a fort,
me4'• Vara croa. de? plan?! 1 si /es antruejo:1s neho permete,,. e! seIfer•--•
,.r ra m d'un ii 1.1uís
fi an ro/' Provant fortuna; ise ort'e.,etr•
S4717'—
tuverna, d'ese
Po r& ai las!. per3 estard senler qm.
ram de f. I? nner.e. res
sera per /a mera peca validcsa. no
, (5” Pro» emerattilre Pa.? per lergitwAtor lvi ‚'oie ni per
"
del Alee de
lu, aPaeirat deis altre.e, 1 que em P#7,
• P,
pinej
fin I
•l.; ene le
del J ,,rtil d'aeile
• P.' ,-- 4, fare edeetr eAn i
dublat un
ularnent de la l'eel,ital
tnfr er e. er .
• • rArr en .. .ti. alegrones
4, lee I ene han oftnetrat a bastament a la ¡luto
•,71e ine5. Adjtlr . ent 1,, nnt llc del., 'Me h a 7-den
del d'a I ai
• la del: eles 81,..mid,.
' VeUrr.

França.
Estat del temps a Catalunya
á les vuit:
El temps és insegur per tota la regló i abunden les calitges i boires per les comarques
de la costa.

Els vents són fluixos i variables. Predominen ele del nord
i nord-est.
Les temperatures infnimes
han estat de 8 graus sota zero
a Adrall i de 7 sota zero a Ribes.
Portamonedee, Captaren,
Petaquez, Meletse, oto. PERELLO
Cerrero del PI, 7 Ole, I Plitrilsed, 17,

OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE
BARCELONA
Dia lz de gener de 1929. — Hores

d'observacia: 7, 13, z9; Bareunetre a
zero i al nivel' de la mar: 771.8, 770.6,
770.5 millibars; 1029.0, 1027.4, 1027.3
millimetres; Termòmetre a l'ombra:
sec, t3.2, IZA, 9.2; humit, 5.3, 9.3, 8.o;

Humitat centsimes de saturació: 85,
67, 84; Vent: direcció, SW, SW, calma; velocitat, I, 2, o; E,tat del cel:

nuvolós, Q. seré, Q. seré; Classe de

tinvols: CI, St-Cu, Ci-St, Cu,
Temperatures extremes a l'ombra: màxima, 12.8; minima, 5.4: Id. arran de
terra, 2.8; Oscillació termométrica,
7 . 4; Temperatura mitjana, 9.1; Precipitaciä aquosa, des de les set del
dia. anterior a les set d'avui:
tres ee gruix, o sigui litres per res,
o.o; Recorregut del vent en i g ual Pe riode, to km.; Observacions particu-

lars, boira.
CALEFACCIO IDEAL

ESTUFA J. M. B.

VALENCIA, 30 — TEL. 13or0

L'As.tociaci6 Nacional d'Agents
d'Assegurances ce;ebrara avui, dissabte, a les sis de !a tarda, al Foinent del
Trehall Nacional, l'acte d'obertura deis
cele, tecnic, irassegurances, corresponclits a rally arma l ( sceona anualitat).
l'emnen t at arte dissertarà, en
norn del profesaoral, el senyor Eliric
Sánchez Pai4or, cl c. tial parlará "So.
('re cls benefici- de la instrucci0 professional i la scva cspecialitzaciö en
totes leo branques de i en
particular la de

ra,seguranca".

-ra,nbc- parlarà cl sen} or jasep Ma.

Teatral Grn..
Es troben molt avaneades les
dels Palaus de Projeccions,
d'Arts &Fatigues, de Conetruccions, d'Exposicions transitó-Mes s de les Mfosions, Mal com
les del Pavelló reial.
A l'Estadl han quedat completament acabades tres de les

Subhasta, de 3 i mitge a ti pel Taxador fu
rat Municipal

Irse

t 1'—

A I I res

Exposició de 10 a 1

rso

7'13

Havent-hi algunes catites sense taxar, seran posades
a la venda al més dient

Dunas I transports Internacionals Josep Herrero, Si.
Rambla Santa Mónica, 29
luquer Salvador, conseller delegat de
l'Institut Nacional de Previsió.

JOIES VERITABLE 0011810
Per a comprar a bon preu aneu
a la dolerla Magrlfult. Tallen', 41
REUNIO DE PROPIETARIS DEL
COLL I DE VALLCARCA
Els propietaris de les barriades de
Vallcarca-Coll, interessats en el repartintent de minores imposat per l'Ajuntament d'aquesta ciutat, amb motiu de la construcció del viaducte de
Vallcarca, celebraran junta general

tora, de z6 anys. De U batussa aquest
darrer sortí amb una mossegada al

nas, que varen curar-li al dispensari
de Gracia.

En unes obres de :prop del Turó
l'obrer Josep Serrano Vanon,
cie sa anys, es causa una luxació a
l'espatlla i altres contusions, de les
quales varen curar-lo al dis p ensari de
Sarria.

denla, diumenge, a les onze del mati,
al local del cinema Manan, de la Riera de Vallcarca, número 3. En la dita
junta la comissió nomenada l'any 1925
donar à compte de les seves gestions.

EL PESSEBRE DE L'ASSOCIAcm DE PESSEBRISTES

Recomanem a tots els amants del
pessebre, que no deixin de visitar
l'oficial d'aquesta benemèrita entitat,'
car i5 una obra verament remarcable,
d'un gust distingidissim i tota amarada de poesia, especialment la part pictórica cue fou tractada de mà mestra,
formant un conjunt ple de vida i alegria, corn ho han comentat les nombroses persones que ja l'han visitat.

Aquesta visita pot constituir al mateix temps que una delectança per a
rota persona de gust refinat, un pósturn homenatge al seu autor En Josep Ricard (e. p. d.), q ui posä en aquesta obra tot l'amor dels seus darrers
dies entre nosaltres, ja que als pocs
dies després d'enllestida la seva obra
pass /u a millor vida. En admirar el
seu treball, tinguem un record piadós per en.
Ai.luest pessebre pot visitar-se tots
els dies festius, de les onse a la una
del matí, i els dijous i festius, de les
cinc a les ruit del vespre, fins al dia

de la Candelera, al domicili social,

carrer de Rivadeneyra, 4, principal.

BRILLANTS

I Ates. Es compren

RAMBLA CENTRE 30
JOIES I IsELLOTGES

PREU8 EOPECIAL3V ENDA
UN LLADRE DETINGUT
Comes un robatori el dia 23 de de-

sembre passat, a l'establiment
ca situat al carrer de Casp, núm. aff,
propietat del senyor Rafe! Pueyes, ha
estas detingut Manuel Garcia i Cros,
que ha declarat que els objectes rohats els hacia venut en un establiment del carrer de la Volta d'En Cirés.
El robat consistia en 18 dotzenes
d'armadures de gafes, ulleres i impartinents, d'un valor aproximat de pes<etes 3.500. Ha estat recuperat tot.
Aquest individu es conegut amb
mentat nont i emb els de Pau Paredes Delgade i Antoni
i
se,.

En 1111 taller del cauce de Sant
Eluis es barallareat cls obrera EvarIst ..fellecli I Claudi Martorell Sena-

TROBALLA D'UN INFANT
MORT
En un portal del carrer de Ramalleres fou trobat el cadàver d'una criatura cae aparentava tenir uns quinze
dies.
Entre els comentaris que el fet ha
motivat, el més raonable sembla que
atribueix aquesta mala acció a la pobresa deis pares que els impedí enterrar la criatura.

Seg e lls de goma i metal!
8.

LLICRAMENT RAPID
Amores

o-- Untó,

18

ELS EFECTES DEL GAS
Segons una nota de la Jefatura de
Policia, en una casa del carrer de la
Sal, de la barriada de la Barceloneta, i a conseqüència d'una emanació
de gas, resulta greument intoxicat
Josep Vilalta Pallarés, junt amb altres familiars, pere, aquests sense pre-

bresa dels pares que els impedí d'enterrar la criatura.

CAIZZACCIO

Tranaports, d'Agricultura, Indilatri•e Quelques, el Pavelló
de ¡'Estat, la, Casa. de la Premea, rl Restatteant de ffirline'n'
PITmbrae te.
Sán a plent d'acabar les
obres de conntrucciú dele Palaus dc l'Eleekteitat i la Força
-Motriu, de la Confecciú, del
Vestit 1 de l'Art Modern i el

IDEAL

ESTUFA J. M. B.
VALENCIA, 346 — TEL. 73026
ACCIDENT DEL TREBALL
Ahir en una obra en construcció de
la Travessera va ocórrer un aceident
del treball Die costa la vid a un
home.
Mentre es trobava dalt d'una bastida, a l'alçària d'un cinquè pis, robrer Guillem Saquero, va tenir la desgracia de caure. Recollit immediatament peis seus companys de treball
i traslladat al dispensari de Gräcia,
foren mútila els auxilis
la ciencia,
que el dissortat obrer va dcixar
d'existir al cap de poca momcnts.

e

seves quatre seccions i s'han
començat els tteeballs per a la
:construcció del camp d'herba i
de la pista de cendra.
En el Poble Elspanyol només
manca acabar les construccions del que ha d'ésser barri
andalús, i 'al Palau Nacional
es treballa en la decoració
les sales 1 en la installació dels
quadros històrics.
Es construeixen amb gran
activitat efe PaVellons de les
Diputacions, el Quarteret de
Bombers, Pedific.i de la Caixa
de Pensions per a la Vellesa i
d'Estalvis i els Pavellons de
Bélgica 1 Italia, aixf com el
gran ma-pa en relleu de la Península ibérica 1 el Dispensari
d'urgència.
Avancen ràpidament, així mateix, la pavimenlació de passeigs i avingudes, la construcció de les fonts i cascades Iluminoses i l'estesa de cables i
canalitzacions.

següent sorti d a.
als ter.
renys de Rubi, Sant Moa„ fout de
Joguina de Ilierett i Rubí.
A Sant IltiG se celetrariel erosi
social, i un concurs de .alts a la
curda per totes les senyocetes ene
assisteixin a aquesta sortida.
Hora i lloc de reunió: a la Ronda
de la Ilniversitat, Ferrocarrils
Catalunya, a les sie.
— El Club Excursionista de

Grácia efectuarä una excursió als
Sots de Vallderos.
Itinerari: Caldes, Sant Feliu de
Codines, Sant Weents de Riells.
Validaron i La Garriga.
Sortida: per l'estaci6 del Nord,
a les sis del matí.
— L'Esport Ciclista Català efectuarà una excursió matinal a Sant
Ramon.
Sortida: a les set del matí, de la
placa de la Universitat, per Pedralbes, Cornella i Sant Boi
Llobregat. Tornada: pel mateix recorregut. Total: 35 quilómetrea.
— La Secció Excursionista de
l'Ateneu Obrer Martinenc efectuara

una excursió de germanor a la fenal
de Mitja Costa (Montcada).

Pressupost:
pessetes.
Sortida de l'Ateneu, a les set del'
matí. Tornada. a la una.
— El Foment Excursionista de
Barcelona t'ar à una excursió familiar a Sant Miguel del Fai, per
Caldeo de Montbui, Sant Feliu de
Codines, Sant Miguel del Fai, Sant

Feliu i Caldes.
— La Societat de Ciincies Narumio de Barcelona "Chis Muntanyenc" té organitzada per a diumenge vinent, dia 13, una excursió al Montseny, amb el segiient
itinerari: Gualba, Santa Fe, Agudes, coll del Vent, Campins i Sant

Carne
de l'excursionista

Sortida: per l'estaci6 de Franca.,
a les s'ao del naatf-

SORTIDES PER A DEMA
La Seoc16 d'Excursions (Grup
Alrnog-avers) de l'Associació Cultural Josep Segura B. té en projecte
la següent excursió:
Palautorldera, Santa Elulália ele
Tapioies, santuari del Corredor,
Montal i Llaxaneres.
Lloc de reunió: a dos quanti de
sis, a l'esta-ció de França.
— L'A. C. Poble Nou celebrarä
una excursió matinal a La Conre..
na de Montalegre. S'esmorzarà a
la font del< Castanyers. Anada per
Badalona. Tornada per Sant Fost
de Cap-centelles.
Sortida: a Tes set del matf, de
l'estatge social, Wad-Ras, 208 (Ateneu).
— L'Agrupació Escoursionista
Jovent d'Ara, junt amb la Secció
Cultural, efectuaran la primera sortida de practiques d'orientació excursionista a La Conreria. Es Prega a tots els assistents al curset
que amb tant d'e:3th ve celebrant-se
que no deixin d'assistir-hi.
Lloc de reunió: a l'estació de
França, a dos cztrarts de set del
matí.
— El C. E. Rafel Casanova fara
les següents excursions:
Secció de Muntanya. — A Martorell, castell de Rocafort, ermita
de Sant Jaume, creu Aregall, Cor.
bera i Cervelló.
Lloe de reunió: a les cinc del
matí, als Ferrocarrile Catalans.
A Santa Coloma, Conreria,
de Cera, Sant Mateu i Teiä.
Lloc de reunió: a les sis del matl,

Goles bes Solfuroses de llar

__

al Centre.
E. Tagarnanent celebra—
rA el son VITI aniversari amb la

.

La

medicacló

sulfurosa a

domicill

///
/I fi)* el m& econòmic, actiu 1 racional d'adrni:nistrar el sofre:
Superior a totes
les aigües minerals sulfuroses
naturals i a tota
els productes
símllars

"V/

Demani's als centres
d'especIfIcs 1 farmä1 cles bett assortides

Exposició Internacional
de Barcelona
Estad de les Obres al Para de

MontJule
BANYERES

LAVA BO

ESCALFADORS
••
BIDETIII
BANY
CAMBRES p

WAT E RS

e

JAUME SAURET
7 • PELAYO • 7

L'ex lraordinart impuls que
s'int donat (hirma aqUeete darrrrs mosos a 1 es I P hi . 03 en eur,
a 1 Pu re da Montjuir per a la
ronstruechl dels Palnus i Pa y eBona da In prhxlina Exposlelú
Ittllt'It/4t j illltiI, litt puratt‘es quo
antualment es Irohia la Pgr
complot, urithittlen I
li
lea t'ea edificacione..
Entre els Paloma i Pavellon,
1 .1luipiont, arabais, figuren ela
Pahois 'In lesn ArlS iltdU1iTitek
n 1.111-iti10_ fin lionilinlraelowi

I

ANORRIO UENEMILDEESPARO
Riera)

a J:3113 !mullo reme

Rodar infinit del "TAPIS ROULANT" del

FUNICULAR DE MONTJUIC

nurt Is 36 anys d'edat, de3ptés de rebuti els
Sants

Centlote los datos del CO211_57Zier
Industria y Profesiones de EsnatIa
y una valieseis Sección Ealral3jeril
000103 princtpales datos e todos
Istis palses del ".;lobo

llEifi 54 PRECIOSOS MONA III COLMO

Sagraments I la Benedlccio Apostólica

effluemogeelielleffir«seselde
El anuncio en esta obra
es el mas eficaz que exime
••

—(A. C. S.)
1.1 "1 111 la ploren: espés Josep Donadeu Carel. fills
nop Joen. Non l iterral i Núria, pares Gregori Luengo 1
JrrOnima Corroehano, mara politice Teresa Caro), gerrnan s Dolors 1 Nieasi, germans nebots,
cesins i p arents tots i la ritií so p la] Palläs I Gamandó,
¡e nea .1 nentirnent d'avinentar-ho als
atufes conegute,
i
purguen tina orno:114/.0r ¡'Po ma de la finada I lasti Fenterrament, quo oa farii avui, dissable, a
d os gitan a' d'oL3O (101 watt, (lee de la caen mortuaria,
Corle, 57l, a lit parroquia' dele
Angels i al Cementiri
Neu,
NO EN OONVIDA PARTIOULARIRENT
Els funeral, per l 'clero •leseans de la so y a
anima se
cele braran dilluna, dia 1e, a lea deu, a la parrbquin
de
Sala Josep Oriol (entre,. de, la elputnelii,
entre Urge!!
agraint a lis boatrela l'asiaistanoia a tan
D iteWg ame'.
EL, DOl, 1$ DONA PER AOOINIADAT

TON
FI

II

ns
4.

eitlIdamente encuadernada,
caMt.. a. 14900 p•aliaci)
re Reumas
pene, .8 5 toda Espetas

WAS CE TUS MILLONES DE

1

Mili

Tothom, barrejat fraternal:1)cm 1 amb joi a, puja i baixa de la muntanya embellida
que scrnbla que Bitreelona deacobre ixi La claror dol din quo s'allarga.
13iillets de pujada i baixada, seise au gment de preu, na els (11?,NTR1'',S DE LOCALErATS de la ciutat.

-7+

•

DATOS

- k11111re y hin Reunidos, 3. II.
leer.» de alead*, iÑa, 11 4511 113014. 01.•
Muelas Baill1
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Avui, dissabte, a les sis de la tarda, comença la subhasta
(darrer dia) a la Sala Parés, Petritx_ol, 5, on es posen a la
venda OBRES CABDALS DE LA PINTURA ANTIGA
i MODERNA, entre les quals són de gran interès per als
nostres colleccionistes i aficionats
AUTO-RETRAT de Marian Fortuny
RETORN DEL CAMP, de Joaquim Vayreda
PAISATGE - Martí Alsina (una de les obres culminants)
FIGURA - Nonell (de la millor època)
PESCADORS - Martí Alsina
PAISATGE - Santiago Rusiriol, etc., etc.
Tenint en compte la GRAN PREMURA DEL TEMPS
i la necessitat de rematar tots els lots, essent avui el darrer
dia, hi ha una expectació enorme per veure a quins preus
podran obtenir-se aquestes obres.

▪ i
.

SUBHASTEN OBRES ANTIGUES SELECTISSIMES, MOBLES, MINIATURES, VANOS, etc.

SE

g

▪ :
.

I

11C

g

AVUI, DISSABTE, A LES SIS DE LA TARDA
nn..nono.M..Z.«..•n..M. nn041.01.1• nn•nn•nn
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ALS AMATEURS

AMPLIACIONS
Es possible de fer bones ampliacions usant la pellicula impressio- nada? Els que ho hagin provat ;tauran trobat algunes dificultats, entre
les . quals no és pas la més petita
-el gra amb que apareix la reproducció ..fologräfica quan el negatiu es
petit.7:Ccitri succeeix en els films.
TAL; •però, te remei en aquest
móti; .i..nei cal sinó tenir. o be una
curicrlia1.infatigable, o be solament
1ocaiió de:trobar-se la solució sota
els 1f5 er a tenir el problema en
cana de resoldre's en el primer cas,
i res-oh .en el 'segon.
Aiice Vá : caSualitat ha posat sota
els'il'osfréS nils aquesta solució, i
és poca sort per a aquells a qui intcressi. perquè estävem resolts a no
llançar-nos a recerques llargues, i
potser Perilloses per a trobar-lo.
Fou publicada la reccpta en una
revista .eoperador. i es deu a mister Carl Siegel, membre del Califörnia Camera Club.
Les arnpliacions de Siegel es fan
remarcar per l'absència de gra, i diu
que pot fer reproduccions de II X 14
polzade fle trossos de negatiu mes
petits que un segell de corren'.
Per a fer aquestes ampliacions
ramatenr ha de desenvolupar el seu

film o bé en la seva totalitat o
en part. Un dels procediments éa de
destinar el primer tros del film i el
darrer a fer l'ampliació. Aleshores
és cosa senzilla tancar-se a la camina de revelar, desenrotllar el fi lm
i tallar aquest primer i aquest darrer
trossos; tornar a enrotllar el film
i portar-lo després al laboratori fotogràfic advertint el que heu Set.
Per a desenvolupar aquests trossos. Siegel dóna la següent fórmula,
que proporciona un negatiu d'un gra
extremadament fi:
16 unces
Aigua
17 grams
Piro
Giicin
70
230
Sulfit de sodi. .
(anIddrid)
230
Carbonat de sodi.
(anlildrid)
El temps per a desenvolupar amb
aquesta solució es de 20 minuts a
65 gratis Farenheit. Cont que si la
pelliculas'eixuga en fred el gra (lisminueix encara, es bo .d'usar un ventilador elèctric. Un cop eixuts
negatius, s'amplien de la mateixa
manera que qualsevol altre (imitan.
COMBINACIONS
CINEMATOGRAFIQUES
I.es combinacions (me es porlen
fer ami' una pellicula amateur, i filie

›«..«•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
CAPITOL I COLISEUM
111111511111111.1111111

EL "BARCELONA FILM CLUB"
En la nostra edició de denla trobaran els nostres lectors completa
informació sobre la próxima constitució del nostre club de cinema. L'ultimació dels darrers detalls cus ha
forçat a publicar avui la secció ge-

DILLUNS, 14 LILLIAN GISCH

la gran Iragica do la 1nmtalla en

EL ENEMIGO
producen') ii I ..d. tiouldar.z
..,no es mi film

de guerra, és
un film de
pan!

11111110111111111111111

ni aire oran
axil de Metro
Gano Mayar

neralment

publicada

els diumenges.

però els nostres lectors veuran compensada aquesta alteració per una
agradable sorpresa. El "Barcelona
Film Club" es un fet, i molt aviat
se celebrará una sessió preparatbria de la seva constitució. Denla
programe,: I :dure, detalls.
%. F.
/0173,!11

NOTES OFICIOSE
UN EXIT MERESCUT
Un nou triona per a Augusto
nins, el genial director italià, el rotiturix l'exqui s ida i original corn
"Cuidado con el teléfono", que in

IRIUIIUIUUUIIUUIUUUUIIIUIUIUU
ATENCIO, JOVE:
Desconfieu quan
teletoneu a la vostra amiga, per què
per un cncrcuament telefònic pot escoltar la conversa la vostra promesa
Vegeu la deliciosa cninedia de gran luxe

Raquel Torres, bella actriu mexica na, nou astre en el cel (és un dir)
d'Hollywood
no serien l'entieses en una de comercial, són infinites. 1,1eni cxplicat ja
ett aquesta mateixa 'secció Kb: (pinta
manera es pot fer un scrnblant de
pellicula pallada; avui el senyor WiIliant R. lintel/insta' ens explica una
altra divertida combinació.
• "Fa algun temps—deia aquest
senyor vaig donar una pctita fesia
a honor d'una parclla a punt de casar-se. Un cop la festa ja feia estona
que anava endavant, vaig portar els
convidats a la planta baixa de la
casa, que havia conVertit en ain ci
nema en miniatura, ami, scients per
a una ti-entena de persones.
L'estires d'inventar amb uns quants
azules una. ',cata comedia allusiva
l'acte, vaig engegar el projector i
con/enea la sessió... n 1 cap d'un centenar de petts de. film el projt•ctor c s
uleturft a una determinada part de la
uf:media que es desenvolupava cut, el
i ihn. i davant la su.urprusa tic britlioni
aparcgueren ontbres damunt la pantalla. comino:un rió-ció en silnetes
:ense interrupció de l'argunteut.
Larrsuujanient fuu putousible usant un
Ilençuel Idanc eran a pantalla. 'farrera
la qual slavia tollocat una Ilant••,-projectava
blanca. Aquesta llanterna fou gji-ada
- ' ii
en el prceis munient

tros uns set minuts. En un moment
donat la llanterna s'apagä i Mimediatament el projector s'encengué
altre cop, i la comédia seguí en pellíenla fins al final. Fou una sorpresa
per a mi el que aquest pctit truc
impressionà els assistents i el que
divertiren. I sobretot, el que ens
(herraren' els . ntrits andes i jo, bo i
fent la comedia, representant la part
ii »iiil,re" 1 arranjant el celler en
cinema."

1

¡Ji II uns
vinent

DIA -ízt

PARIS i RIALTO
en la qual reapareix la gentil estrella de la pantalla

Gran esdevenimen!!

C..A.R1VI= 130lnTI

al

"FIN/01_1
rnilg 5 producclo

na corrent

projector. (tumbe el, actor. r
ja preparats darrera la pantalla. I.a
comedieta continua amb les calibres
representant i parlan!, i dura aquest

de les Seleccions Gaumont, Diamant blau, que amb GRAN
EXIT DE RIALLES es projecta cada dia
als aristocrätics salons

El FE E 01 HIE
ES UN FILM UNIVERSAL
que recorilareu sempre meell

magistrallnent secundada per l'elegant i simpàtic

ANDRE ROANNE

azaliguiudiezmoupwazzunizzammums

Dasalite,

12

de gener
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La utilització dels mosquits
si una rae) pot haver-hi justifi.
cada per a parlar de l'estiu és cl fred
que etis ar ron ça en compile la seca
„esgacisi de contraure els cossos;
eeró si n'hi ha una altra, aquesta
que de la mateixa .manera que
-rnentre el sol fa claror, prepara
'a lluman era per a quan vingui la
tambo l'Ideen; és l'época
a,s, apropiapa per a prendre les me,
„ares ens poden ajudar a pasear l'estiLl.
Si l'estiu té alguna cosa de desanadable is, certarn"t. l'excesa.•; calor; peró si alguna cosa té
dr.erada bl e seria, si, seria de poai :emir balcons i finestres oberos dormir quasi a l'aire lliure i
,esar i treballar amb el mínimum
llem dit seria, i tot aisó
fossin els mosquits.
omita aún rúnica plaga
• stiu, premie si la calor
anib remera, el gel,
:sent de roba. els banys.
lee
tnosatato
e3 poden evitey
ejs que privant-se de tots els avansnges ,;ue l'estiu ofercix: aire Ilin_
-e dsonir descobert, treballar amb
roba i tranquiRament. Si
37 d'una manera nomas reas mosquits, us caldea tancar
seestres. usar liquida mal.
tapats cap i tot i
sempre amb l'al al. cor vie:'..un e: miniiscul violi que us
cc ida.
La da...a...ta Mancomunitat féu. en
e! seu temps. una intensa i eficaç
s--esseya eontra les mosques;
campanya, represa mes
d &Se:Azulare. ha fcr d is m
o: gran manera—a ciutat al- itest altre flagell estival.
ssquit. ¿qui se n'lla ocu_
tractat de pajudis-, gut cel i terra i s'han
de romans per a desset) tot i que c!s pobres
...bla que s,; ci rernei
c :ara certes molesto‘es
'erb les petites
encadenen la malaltia de
7 totes les parts deseocos, fa l'efecte com si
:dierades de tot temps
importancia. T. no obsmés difícils dc suportar
.!esties sense conseqüenterribles flagellsl
- amb febre es fica al
• (balla; les moléstiea san
s que el cohen; ell. men, en te prou amb
Saltia. En can vi l'honre
treballar voltat deis vio.%

lins de sis o de set mosquits, es
presa d'una por misteriosa fina que
comença de gratar, i quan la cosa
ja esta Ilesta el neguit cornença,
1 les ganes de fer tema s'acaben,
mal titie la necessitat Inés imperiosa hi obfigui.
I això és el que pasea cada cstiu
a l'Ateneu Barcelonés. Al mig d'un
pati jardi deliciós lli ha un brolla.
dur deliciós, l'aigua del qual cau
ett
petit estany deliciós, pie de
pe:xos tan daurats corn deliciosos.
Persa d'aquesta deliciosa aigua i de
les cures que tapiasen els parterres
en surten exércits de mosquits, que
es llancen damunt dels pobres treballadora de la nlorna, sense cap
mirament ni distinció entre els que
hi són per pur entreteniment i els
que s'Id guanyen el pa i l'acompanyamem.
Cert es que aquests mosquits
maten, pecó fan quelcom Inés: no
timen viure.
lli ha però quelcom per a evitar
aquesta plaga? Estern ben segurs
que , si no titii ba g ue:: cap, no hannin contençat descriure en el
tcrups en que escrivitri. pie d'assumptes i que haindem deixat
aquest pels temps d'escassetat de
l'estin. Ara. però, es pot fer quelcono i no solament en els jardins
paeticulare. sinó també en els piiblics, en cis brolladors de la Plaça
de Catalunya , per exernple, afegint i
tot bellesa als bells jocs d'aigua.
El sistema és senzill i atnerieá. I.a
Izaak Walton Leagne, de Fort Wayne (Indiana) ha combinat els negocis amb la bellesa en la Metallació de brolladors !luminosos al
voltant dele cstanys de Lakeside
Park. Aquesta Higa te per ohjecte
mantenir els peixos deis llacs; peró
al d'aquest pare n'hi laa tants, que
es moririen 4 no seis eeryis insectes en abundancia. D ' aquesta
manera eis brolladors Iluminosos
atranen a la nit els insectes: l'aigua en caure'ls al damunt. els tira
al llar. un els peixos els esperen
amb la boca oberta. ...aluraiment, a
Lakeside Park el procediment serveix per a alimentar els peixos; però
per això destrueix els insecees. Per
qué una installació semblant (poc
costosa, unes bombetes enceses sota
de la corona que projecta
enlairel. no hauria de prodnir semblant efecte a casa nostra? Eis ritosquite serien atrets pele jocs de /lurn,
mes divertits que no pas les Ilums
tristes de les sales de treball.
Aquestes installacions. fetes a tots

els brolladors de la ciutat disminuirren en molt el contingut de
mosquits que molesten els veins;
posant-hi peixos, les aigües de les
fonts no es corronaprien, corn succeeix ara sovint, i no donarien tan
gratis núvols de mosquits; es trencaria aquest &coi viciós, els chitadans dormiriern o treballariem
tranquila, i fins els peixos, Inés ben
,peixats; ho agrairien.
A. FERRAN

ItIl

Les

Sardanes

FOMENT DE LA SARDANA
DE BARCELONA
Continuant la tanda de bailades de sardanes que aquesta
entitat ve celebran( tots els dies
festius.. a la playa de la Cascada del Pare. demà. diumenge,
a les onze del mata s'hi celeIrrarä una bailada a càrrec de
la robla Emparium, la gusta interpretara el següent programa: "Flors de maig", Guanter; "Jorn de l'esta", Canta;
adeu", Serrar; "Sardana de carrer" (humoresca),
Casals; "Nostra densa", Gravalosa; "El bac de les gineste-

reS-,
JOVENTUT SARDAIVISTA

PEP VENTURA
La Junta directiva d'aquesta
entilat sardanista convoca els
sens asaoriat s per a dentä. diumenge, a dos quarta d'onze del
mata a la Junta general °railnitral/. que SP eelebrarlt al seu
estatge, carnet de Carders, 12,
principal.
BALLADA DE SARDANES

PRO GAVARRES

La nostra darrera llista
Ptes.
Suma anterior
P. C. T
Recaptat en l'àpat de germanor celebrat el dia de
Nostra Dona de ¡'Esperança, entre eta dependents de diverses cases
cotonete9
Quatre amics
Un ..
_
F. V. B.
Un metge i la seva familia .
Joan Alibes
Un de Mendoza
Un representant
Un altre
Un soci del Centre Excursionista de Sabadell
R. G.
Maria Salvat
Viatgers de Vilassar

16.22145

verdures.

8o'—
3'50
25 z

P. C.

de la subscripció
oberta per la Lliga de
Corredora del Contera i
de la Indústria
Foment A. I. C., se Mohm de Rei
Rumien Torres. d'Espluga
Calva
J. C.
J. M. Duran
J. Feliu afanyä
Isf. T,
F. Estanin
r. Brias Torrent
R. Ballester
J. Butxaca
Recamar per la secció cultural de l'Agrepació Excursionista "Jovent
Import

2'—

5.—

L'Agrnpació . Sardanisla
Barcelona ha organitzat per a
Ta"
demä, diurnenge, tarda i nit.
21'—
dues audicions en rl local coUna Associació de Pagesos.
150'—
Casal Enarene. de Terrasdal, Ronda de Sant Pau, númesa
ro 27 , a arree de les cobres
Atlänlida i Cataletniä, reepec- Liquid obtingut en el festival celebrat a l'Escota
tivarnont.
Choral Martinema
"ALMANAC DE LA SARDANA"
Un grup d'amies
Dintre de poca clics sortirà Recaptat en una subseripamirsta publiracid correspocia entre els socis del Fonent a l'any actual i que, com
ment de la Sardana, de
l'"Almanar de Catalunya", ha
Barcelona
170.6o
estar dirigida i confeccionada
Import ae la subscripció
Pol' A. Serrano-Victori, amb la
oberta al Casino de Sant
cooperació de Domènec JoncaAndreu de la Barca
88'—
delta i Francesa, Esteve.
Recaptat en el hall celebrat
fa"Alinanac de la Sardana"
a la C. D. Benéfica La
serä u ii altre esfora editorial:
Flora i organitzat per
Ancx Penya
Vuilanta quatre planes de bon
4.2.05
papera amb mds de cent einUn cosidor martresa
34'—
quanta
Els
catalans
de
Water160
gravats
i
portada
(le
-ablernent la gentil i de- LES DARRERES ESCENES DIS
(30
frenes
Juncedit.
Contindt
Ii.
belgues)
fa
música
4-95
• .en Boni. secundada per
"FI. R o SARIO DE PLATA"
Recollit entre &Tenderas i
de cine sardanes: "Toc d'ora•:an francés Andre RoanDenissn ( - ni filma actualnient les chi". "Cants de Tnaig - . "CrIla
clients
de
la
casa
Gustan
,rgument el d'aquesta nova darreres escene de la nova producció
Piquer
1»iratliC. - Ls noces d'En AlaCarmen Boni, que supera - F1 rosario de plata". Aquesta es la
Im p ort de la subscripció
i "La rosa de sant Jor•• de
duccions "Olico o chica"
oberta entre els veins
n3s1
aycntud", que tant d'exit cegata pdlicitla que aquest, conegut di"; els retrats de diversos midirector prodneix per comide de la 1.irs : Hetres de aardenes, ardiManfden
ira'65
no a l'encisadora ingenua, "BIP". "El
rosario de plata" ha estat des i poesies d'Amadeu ViVPS, Recaptat entre diversos ha•s.iö de Huir tot el seu tala pellieula destinada perqué les nobitants dc Portbou
Edllardl Toblrit. Rihera-Bovira,
sa gracia. personal.
table, estrelles [Miau Rieb i Nigel dosel) Pla. Aureli Capmany, Sal
Import & la subscripció
íSIGUES DEL SOLDA
Baena. recentinent arribades de Holly- vador Albert. Domener Joncaalerta per l'Agrupacia
ROIG
wood, ee presentin al públic continenSardanista.
de Barcelona
171'15
delta.
Salvador
Barrad
i
Soler,
'legendaria l'oí:fi:SI que es tal stet la direccIó de la -Bit'.
Recollit en t r e diversos
Guanyavents.
A.
Moliner
.: prohibida l'entrada dels
amics de Ripoll
ELSTREET PREPARA EL SEU
i;endrini. :anime Malita Tonnäs
Palau del deszendent de
Recaptat entre diversos soCARls:AVAL
d'A.
Pallerola
i
d'altres;
de Barba-Roja. Certacia del Centre de DepenEl.treet prepara la celebració del
(Elector? do el . 1)10s, represenestat. tnentre limperi sea primer Carnaval.
dents del Comerç i de la
Com istes lee 1 ants. publicacions i (militar s i
regit pel Comanador ennats on existeix till nucliafort
Industria
50'—
erararupa d'un e onreuen la 'Sardana
• . i Aladul Hamid. el
Import de la subscripció
tis:es i de literata el Carnaval d'Elsi els ballets populars catalana;
:ekrata
del
país
de
la
oberta
a Mora La Nova .
95'85
wat infarnateia ben extensa de
fsu severissim sobre /mor promet ceser una cosa instable
Subscriucia obcrta al Foles t'astros velles danSes,
.-ms, i foren n'ah pues en la vida :inglesa d'aquests dies. Enment de la Sardana, de
cara que la filtnacia de les grans pro1
atol) molls gravals entre
-73 que pogueren admirar
Badalona
385.35
duccions "BIP - : Piccadilly". "El
ele quols figuren reproduel, Recollit en una subscripció
s que conté l'esmentat
rosario
de
plata".
"Tambourine"
i
Heme de la mfisiea del prinles sales del Govern i el "Kitty". entre d'altres. (rimen esnsal Restaurant Barcelona,
eipals ballets, etc.
.:lar del S...Ida.
de París (215 frailes)
5r30
ltani preveu que 1 — Almenar
_así/ ("atrasa a les habita- tatument els artistes i téeuies. .! tre
Import de la segona Mata
les escasses liores de descans a,luests
11 Sardana - _ d'aquest any
adee, no sortia viti n ra- artistes
subscripció
oberta
dela
preparen
les
disfresSes
les
i
tatge, puix que, recelós i festes que han
l'éxil que OS nisreix.
a Olot
12".75
de presidir els alegres
rimia silenciosament tots
Assaciació General de Canfestivals rrE.1,1 rcet. Dorothv 13 d,
esseassaseee.
:velen
a
contrariar-lo.
O
saladers
Julie Sued . .. Almete Benson. Pauline
Sbdul Hamid es conegut Johloon.
atabe( Fuetee: i Dodo Watts
la. '
1 pe} Solda Roig, i tot
Incendi
d'un
magatzem
I,' so-miran part d'una manera Ilion
set
es una rastellera de sagTotal
18.6726eI
de draps
•anta ¿lies. per a conservar el
:al ca apoderar-se violen- panen••n•••1n11.-•n•••• ...1/M•,..M.oall..1111.1.0.MeraMbeene•
Nota.--De
apuntaciona rebudes
trler.
destronar el seu
del sorteig de Nadal, ha e:sat premiaA pi i111 .. 1 .0 ,'S lomos de la tarda
da
la
del
número
40.735 amb ro pesd'sihir. els veinS del carrer
a DE "JUGAR A DAactea, i reintegrade s les deis númela
Trompet
a
o
s'ad
naren
que
- A LONDRES
eos 42.812. 5.432 1 20.652.
-•urliii iina gran colo-mina dé
Strand de la capital mi•riti diiii local que servia per
-•••••n••n•nn••n
srsa
. estrenat "Not Quite ji
niagalzern de draps, i que estefaal "
-era producen) "RIP-, d'
va
situar
al
número 4 del mariajda
:eattas Bentless e l tito l d
taix carrer.
espanyol es "Jugar Itrat aviar les flanies, que
irraaaven fi ti ii segon pis, deEls ascensos
inIer ;
aquesta producció Mata
mostraren que es tractava d'un
Retallern d'un collega d'ahir:
coneguda estrella einematoincendi
de
grans
proporeions,
i
s'sfiss asglesa. En aquesta
"En la última reunión de la C.
l'alarma dreh 15 aviat per tot
Si. P. hubo una amplia variación
realitza una (le les se
el barra
de p ersonal , siendo bastantes los
Ìcìs creacions artietiques, 1
Ela vrins (ir los cases dr da• sent 1111 exit tense parió.
empleados que ascendieron.
vant el magatzrm sinistrat vaPor cierto que con este motivo se
. • itiest film "BIP" hom pot re.
ren -alarmar-se per perill que
nos ocurre hacer una súplica al al,Tc dr els darrers avenços tecnirs
r a presentava l'incendi per l'es- calde: No seria posible saber en
i
d
•El,t re e . la ciutat filtradora de la
fiador del rarrer de la Trompeetltleh als estudis de la qual treball,
lo sucesivo quiénes son los aforta,
i
començaren
els
prepara,t ualment els Inés acreditats diree
tunados?
tius per a desocupar els pisos.
En todos los centros oficiales
oPeradsrs i escenaristes de le
Mentrestant es presentaren acostumbran a hacerse p úblicos los
U..
r re mat e
grafia internacional.
els bombera, . i tot seguir, conombres.
is!eNA MAY WONG. INTERVI
men ç aren els reballs eneamiMientras tanto continuamos vienEN LA PEL.LICCLA
nats a recluir les proporcions
do que el señor Rueda sigue temen»PICCADILLY"
de laueendi, cosa que !varen
do inexplicables olvidos en las ho1Ia arribat a Elstreet la celebre es
aoenseguir al cap de miaja hora
jas de la sesión que se facilitan a
la Anna May Wong, per tal d'ind'haver-se inicat.
la Premsa, y por eso se lo pedimos
rp retar les darreres escenes que DuLe.s pardnes oeasonades no directamente al alcalde para que le
rara
peden
precisar-se.
com
1
ha de filmar per a la seva gran
tarnpor
dé las oportunas órdenes."
sedeer
les causes que originaren l'inBIP " Pitead illy
Ela veterinaria municipal.
A ouesta gran
cendi.
producció einernatoEN -----El cos de Veterinaria Municipal,
a.ifira, obra cim de la British per a
durant el passat mes de desembre
yfriest t empnrada. reuneix I'OtS
de 1928, decomissä 74 caps de beskments mes notables d'Elstreet. Una
tiar bovi i 125 fetus: 334 caps de
gran san dels estudis d'aquesta ciutat
bestiar de llana i eapriu ains 647
estat destinats exclusisament a la
fetus; 35 de bestiar porca amb 3.674
militar
Preció d'aquest film, la interpretafetus: 20.668 quilos d'esporgalls i
CIA del (mal ya a càrrec de Gilda
ROS, 14, F,Is cinern
menudalles.
.• Anna Mas Wong i Jarneson
nitrato el citat mes han estat reboinas
INDULTS
conegudes a les estacione i fielate
Uargument "Piecadilly" ha ésI
i:atitoritat militar ha indultat a
9.081 caps de bestiar bovi i 59.432
131 eserit pel gran ese/P./atoe Arnoid
Feliu Montserrat i a Pere Pérez
de bestiar de llana, 3.113 da -viran,
nne
Villa roya.
6.483 de bestiar porcí, 122.432 uniliii

1
1
1

Municipi

1 0101
1

8

—

Costella

H sumo ardid
PARIS 1 n'ALTO

Jurisdicció

tats d'aviram, 41 . 523 de canilla,
107.234 dotzenes d'ous; 3.783 coronas, 3 . 369 Caps de caça i 3456 aus.
La mortalitat, segons dades del
registre nosográfic en l'esmentat
mes, ha cstat el següent: bestiar
bovi, 72 caps; de Rana, 176; capriu,
45; porcí. 58; cavalli, 9.3; asinal, 8.
Als mercats públics, Central de
peix, aviram i fruites í verdures,
estacions i fielats slan decornissat
33 quilos de carns; 24 embutas; un
quilo de peix; 28.893 de fruites i
Han cstat reconegudes als districtes de Barcelona les mostres de
llet, les quals han estat lliurades al
Laboratori Municipal per a llur attalisi, i ha estat de 13 0 el nombre de
les tals mostres i 23 les decomissades.
Didac Muñoz Izquierdo
té onze fills, però no se
Ii sap el domicili
A l'Ajuntanitea ella it sal' una R. O.
riel Ministeri dcl Treball i Previsió,
per la qual es concedeixen els benefieis de la Llei de subsidis a families
nombroses a Didac Muñoz Izquierdo. pare d'onze fills; i cont q ue s ' ig
-noraelsudic,faber
que té a la seva disposició l'esmentat document al Negociat Municipal d'Hig_iene i Beneficencia.
La Comissió organitzadora del Carnaval
La Comissió Municipal encarregada de l'organització del Carnaval
vinent, en la seva primera reunió
ha acordat, com en anys anteriors,
ampliar-se amb artistes, industrials
comerciants, interessats en la celebració d'aquestes festes, per tal
que amb elle s'aconsegueixi el 111àX011M11 d'animació i es proporcioni
al Comerç i a la Indústria, acmell
moviment propi d'aquestes manifestacions tan populars i tradicionals.

L, L-41.

política

SUMARIA A "EL PLA DE
BAGES" DE MANRESA
Llegan al "Diario de Gerona":
"Asegúrase que ha sido designado
por el Capitán general de Cataluña
un juez instructor para la formación
de sumario con motivo de la publicación de un artículo por un diario de
Manresa, que motivó fuera suspendido pur la autoridad gubernativa."
EL DECRET D'INCOMPATIBILITATS
La revista "Las Finanzas - , dóna
les següents dades respecte l'aplicació
del recent decret d'incompatibilitats:
''Por virtud del decreto de 12 de
octubre de 1923, hablan cesado en el
carga de consejeros del Banco Hipotecario los seiinres Sánchez Guerra,
rnarquSs de Alhucenas cande de Romanones, marqués de Cortina y Alvarado. El marques de Cortina ha
solicitado su reposición, por haber
transcurrido el plazo de cinco airlOs
cate determina el reciente decreto modificativo de aquel. y parece que el
Consejo de Gobierno del Banco se inclina a hacer enlensiva dicha medida
a iodos los ex-ministros mencionados.
P os de los actuales ministros no
podrán volver hasta que transcurran
ente . . años del cese en su actual cargo:
el señor -Calvo Sotelo, al de letrado
de la Asesoría del Banco de España,
Otte desempeñaba cuando fue nombra(1. n director de Administración local, v
al de consejero y abogado de la sucursal del mismo Banco en Valladolid, el señor Callej,. de la Cuesta.
Los señores Lladó y conde de Va'rellan'u. oficiales del Consejo de Estad... quedarán excedentes de este
cargo para seguir desempeñando los
que nIcupan en diversas sociedades o
poder asistirlas co p io abogaeloa, por
interpretarse en este sentido el nuevo
decreto. en vez de exigirse el lapso
de los dos afma a los que al promulgarse el mismo ejerzan los cargos ohdales.
Los señores Gavilán y Gascón y
Marín podrán continuar en el cargo
ele consejeros de Estado, porque se
declarará que la incompatibilidad sólo
comprende a los de la Cornisian permanente. El señor Ossorio y Gallardo
se ha excusado de aceptar cl nombramiento del cargo de consejero que le
corresponde conta presidente de la
Academia de Jurisprudencia."
VISITA
Alfil- va anar a veure el governador el P. Superior de la residencia
dele Caputxins del convent do Pom mía.

DEL PROCES PALTA
Alón el jutge instructor, tinent coronel Pérez, va comunicar als advocats
defensors deis processats senyors Ba h ta. Comte. Perelló, Julia, Granier,
Barrera, faalopis. Morera, V entalló,
Casó, Robert i Saladrames, la causa
per suposat delicte contra la integritat de la patria, compres en el Reial
Decret de 17 de setembre dc 1923,
anomenat de repressió &I separatismo.
La causa estará a disposició dele advocats durant deu dies per a instrucció
per tal que puguin redactar el corresponent escrit de conclusions provieionale.
EL CENS ELECTORAL
De conformitat amb l'orclenat per
R. O. del Ministeri de la Governació
de 24 de novembre passat. atab retació amb lUartiele 33 de la vigent Llei
electoral, es fa avinent ab públic eue
les naves Mates a les quals es refereix
Partiere. resultants de la darrera recta
f 0c - estaran exposades de
deu a una, durant el termini de quinze
dies, a partir d'aquesta data. a les oficines de la Junta municipal del Cens,
que són al correr de Duran i Bas, 2,
principal on s'admetran thirant el dit
termini totes les reelamacions deudament fonamentades que es formulin
s obre les esmentades llistes.

Cult u ra" Ele teastres
bite/miman

INSTITUT DE CULTURA
1 BIBLIOTECA POPULAR DE
Poseen aquesta secció, que vole'rion
LA DONA
que itngues l'anintació deis iissermedi:
SeCcio Permanent de Religiú d'una estrena, a la dispori44 dele le(
i Curte. — Demà, diumeuge, a tors interessats en les coses de leal,
les vuit: Missa de Comunió
sobre tot de les del nostre. Publicar(
amb canta reglamentària de la amb mol de gust observaciene i
Confraria de Nostra Senyora
retes sobre teatre, laxe os l'aedo •
de Montserrat.
terari d artistic com en el sedal o
Secció Permanent d'Educació
regir:, interior dc les sales d'apee,.
cres.
In s trucció. _ La rifa de figurins i la conversa instructi- I
Voldríem que chmtesto sació fos
complentent o un contrapis a fa crikic
va queden ajornatles per al dininenge que ve.
professional i a la propaganda oficioSecció Permanent de Biblio- sa. ;irgues. de la discreció deis remires comunicants, dominen 180MIS breteca Circulant i Pública. — Es
recorda a les senyoretes con- vetat, claredat, un mininnon de coreareeurrents que el dia 15 de ge- ció ortográfica i estilística i, si fa posJefe, una mica de novelas e» Velopi,
nes- fineix el termini d'inscripciú per a optar al premi Maria quan s'escaigui. Ens interesa* i agreireir& l'expressió cropesions diverses
Patxot i Rabell (a. c. S.).
Seeeió Permanent de Relació contradictòries, pera so destosen§ pe
i Treball. — La Secció Perma- kfruques.
Les cometnicacions hauran crome
nent de Boracita i Treball posa
signadas i aPareizeran avalados aiab
a coneixement de les senyoretes taquígrafes que assistei- el ,ions de la persona que les haai rexen a les conferencies que dó- meses. Lo Dirccció co reserva ei casna l'Acadèmia Cslasäncia, que, tra de la recelé.
d'acord amb la dita Academia
i per a mejor comoditat de totes, es donaran les dites conNOTES OFICIOSES
ferencies tors els segons diesables de mes, de vuit a dos
Les vetllades teateala al Romea
quarts de non. La d'avui. disEn la vetllada teatral orlasable. será a càrrec d'En FranMtzada pel Foment de la Sarcese de P. Ribelles, sota el tidana de Barcelona, per al dito, d'"EIll'ir Heine "Buch der
marts. dia t5, hom repreeenHeder". Tumba recorda agitesta Sorda a totes les associades t'ara l'obra del gran Guimerä.
"Mar i Cel", de la qual la pael delire C11.10 tener/ d'assistir a
rella Vila - Davi en fa una
la Junta general ordinäria, que
tindra Hoe dernä, diurnege, a les gran creació.
Per l'abonament a aquesta ssonze del mati.
Secciú Permanent d'Economia gona serie. hom pot adreçari Proveïments. I,lista de la se a la secretaria del Poment
setmana: dilluns, anide a la de la Sardana. Pi, 11, pral.,
tots els dies feiners de 7 a 9
genovesa: dimarts, roget a la
papilleta; dimeeres, Ilengna de dol vespre. Als abonats a la • krie
anterior, sets reservaran lee
vedella a la bretona; dijous,
loralitats que ocupaven per tot
col lombarda a la N'atenderme;
divendres, "Vol au vent" a la el dissabte, dia 12.
NOVETATS
reina; dissabte, pomes a la carEl "Gran Oulanol" de París
denal. Classes de tarda: dimeeres, peu de porc a la "BouguiI'iaduini d'un diari francés:
"El "Grand Guignol de Paris'
gmanne" i flam de taronja: dises presenta per primera vegasubte, costelles d'anyell a la
da al públic de Barcelona, el
Charleroi i bunyols de vent.
mara de l'any 1928 a l'escenaSecció P o rmanent d'Esports
ri del Teatre Català Novetats,
Excursions. — Demà, diumenge, a les quatre de la tarda;
regentat amb encert i eompeteneia per En Josep Canals.
tindrlt lloc la Junta general. Es
"staccAls aconseguit pel "Grand
prega l'assistència de totes les
senyoretes inscrites a( Grup Guiguol, fou enorme. Abel, en
aquesta temporada de 1929, reExcursionista. Abans dele Junta general Iri haurà la reunió
apareixere, en la primera escena del leal - re catete, el Grand
per inseriure a les senyoretes
Guignol de París, amb la seva
que desitgin assistir a l'Excursi6 al castell de La Roca ( G aacompanVia oficial dirigida per
1U. Gaston Buarini i M. GeotnollOrS).
ge=
Secció Permanent. de CorimoEl Granel Guignol represennial i Festes. — Demà, diumenge, a leus sis, lliçó de dentaran Barcelona obres complesa popular l 'at e la n a, a la qual
tament t'oyes i diferents de les
poden prendre part totes les
dii l'any passat. S'oferirart al
associades.
públie quatre programes elite-

Les Arts
LES OBRES C./LILA/VES
A LA SUBHASTA DE LA
SALA PARES
Realment expectant és la subliasta
que coro a darrer dia se celebra avui,
dissabte, a les sis de la tarda, a la
Sala Pares. Les obres d'autors catalana del segle passat i de l'actual,
san tan admirables, que rls tu -e aires
cnIleccionistes i aficinuats troben avui
ima ocasia excepcional per a fornir
Mies conjunts amb obres cale són veritables joies de l'ad català. Esmentarem, entre les principals, una de Nodues dc Martí Alzina, una dc Ricard Urgell, una de Joaquim Y aYse da. dues de Fortuny, Ressins-,cut, Llaar anera. cte.
Tenint en compte la gran premura
del temps i el gran nombre de Iota a
subhastar, és de descomptar una a/ti/nació extraordinaria en l'acte
— La nora agrupada de joves artistes pintora "Optimistne". inaugurará
asan, dissabte, a les Galeries Dalmau,
al Passeig de Gracia, la sesea primera
exposició, que restara oberta al públic
fins al dia 25.
A les dites Galeries cl jove J. l'asqual Vicents es presenta també amb
una nodrida exhibició d'interessants
pintures.
SALA JOAN MERLI
Per a avui, dia 12, anuncia aquesta
sala. Cstablerta diris les Galeries Laietanes. una exposició ule pintures dels
aras reao i 192 1 . de Marqués Puig,
la qual ha deapertat gran interés. Significa gairebé la revisió d'una epoca
d'aquest notabilfssim artista.
INADGURACIO D'EXPOSICIONS
Avui, a les eine de la tarda, tindrà
!loe a les Galeries Laietanes, la inauguració de les exposicions dels següents artistes: Nicanor Vázquez, de
pintura; Manuel Benedicto, d'escultura; i una altea denominada Saló d'Ha
veril. de diversos reptttats artistes moderns.

La vida social

5

LA FEDERACIO

D'INDUSTRIAL/1 FLEQUERS
I EL$ LLIBRES DE VENDA
lo DireceiO de la rederació
d'Industrials Flequers de, la
Provincia de Flarectnna recorda

els sena associats
gaeló que tenen de presenter

a Iota

rents, compostos pele dramas
Inés emocionante i lee mes divert ides comèdies.
Presentar a l'escena "la vida" amb llurs passions humanes. emocionar pregonament i
divertir amb la mateixa laten(s;itliiiigt nper una hei de contrast.
és el propòsit I l'art del Granel

Les funciona anunriades al
teatre Novetats. de Barcelona.
responen admirablement a tal
programa, i el Grand Guignol
Parts será aplaudit pel pdhile barcelont, corn ho fou l'any
passat i com rorrespon a la
reputada i al inerit de la celebrada agrupació teatral francesa".
flan començat ja els eneArrees dc localitats , a deagral
dels dies que encara manquen
per al debita

BARCELONA
Valeria
León han estat rebuts a Ilur
tornada a les tenles del Barrebata amb la mateixa afabilita t i afecte de sempre.
Artistes predilectes del nostre públic. no estranyaren lee
ON'ttri011S que els prodigaren el
dia del debut, fet amb l'estrena de "Quién te quiere a ti?",
que ha obtingut un grandiós
Aurora Redondo i

t'xit;
lela la comedia a mesura
d'Aurora Redondo i Valeria
León, tots dos en fan una creacióAviiniii.indi it sa sbal be ie. tarda 1 nit, 1
denle, diumenge, tarda i nit, ee
posara en escena "Quien te
quiere a ti?", per a divertir el
públic. can l'obra és plena de
situacions còmiques.
-Quién te quiere a ti!" es
representara cada die vist el
sen exit indiecutible,
dins el present mes de ganar. a
respectives Alcaldies, la declareció jitrade. per duiplioat.
del volum total que doni
Llibre do Vendes t aneat a 91 de
desembre de 1928.
Aixf mateix la Direccid pose
a coneixement dele fad•rate
que a les seres ofieinea de Barce/ona, carrer del Comte del
Asalto. 42. principal. se% facilitaire els impresos que els
funcionaris t indran cura d'otuptir. Pis que v(Iguin utilitzar aquest serivel hauran
portar el Llibre de Vendes 1 eh
retnits de contribució del primer trimestre de t 'any pase«.

• P

Dissabte, 2 9 desembre de 1928

DISPOSICIONS
DIVERSES
El

tràfec per la Vall
d'Aran

Madrid, it. — Pel Ministeri de
Finances s'ha ordenat la publicació
d'una relació dels interessats amb
dret a les prinide de compensació
estliadertes damunt el comerç de la
Vall d'Aran, en tränsit per França,
rorresponent als mesos de gener
a traig de l'any passat.
LES COMISSIONS ADMINISTRATIVES DELS PORTS

Madrid. 11. — Lela aha Reial
ordre relativa a l'organització de les
administratives dels
Ceelll>112.
S,,u1 Feliu de Guixols i Pa_
smos qu; cs refondran amb el de
\ liaques. i s'encarregaran de la
coneervsciú i construcció dels ports
de B:atles. Rosco:. Estada j Ameena,
Denia. amb ele ports de JaAtea.
sca
1 Pon de Santa Maria, amb
e • grap de ports de Tarifa, Barea:e, Rota Puerto Real.
la) Mah. amb cl s ports de Por: Ciutadella.
Eisissa. amb els ports de
• Antoni i Calasalina.
Rivadesella. amb els ports
Lastre.
rRetilsran els porta el càrrec de
• 'Fat. en els següents grups, al
tia vAll del; quals es designara un
zHye de Camins corn a cap dels

\ alarae, Burriana i Beniaaata Cruz de la Palma, LanUspindisla. La Estaca, La
zas Sau l Selsaetián de la GoBarlovento.
Arrecife, Calma, Arricta i
r, ca co a ra
fIl Guipúscoa. Oro, Guctaria.
1.anaaya i Des-.
Biscaia. atomice. Ondarrea,
ra r lucito. El Anchobc, Bermeo,
i Mudara.
• Santander. Castro - Urdiales,
Laredo. Suances, Comi•
i San Vicente.
Lugo. Navia. Rivadeo. Riss. Burda. Cillero, Vivero, Bi
Barquero i Bares.
eCorculdan. afalpica, Comes,
Camalifima i Finisteree.
A les Jun • re d'Obres de Ports i
Cornieeiona ariministratives existents
s'acruparan ele ports que es donen
-^ • següent relació:
A la. de Barcelona: Arenys de
ida- i Vilanova.
A la de Tarragona: Cambrila.
a la de Palma: Andraitx, Sedler.
Alcúdia. Capdepera. Por•
o
- rto Cristo, Porto retro
Cabrera.
EL CONSELL SUPERIOR DE
FERROCARRILS .
— Reial ordre de
7- • • . -mt designant En Carls Prast
r- -:-:guez de Llano i En Josep de
•
comte de Caralt, per al car,'f':
voeals del Consell Superior
F r rrocarrils.
altra designar* N'Eduard

•
N'Antoni Masera En Cird
•l-sssdre. En Manuel Alonso Za'
el vesconite d'Escoriaza per
s res de a-ocals del Consell
Ferrocar-lls
MESURES DE SANITAT
PROVINCIAL I MUNICIPAL
'I.sdrid. 1 — "La Gaceta" puReial ordre el Governació
que les Diputacions pro: Ajuntaments de capitals
i ¡Doble, majors de virit
tante que no tinguin orgaen funde, els Dispensaris
s neris. subvencionin el; que
•
'es Juntes provincial> i 111USanitat.
a . • 7q disposant que els goordenin amb ur• • ,ots-delegats de Medicis ele partits judicials de
• que facin la corresponent
: tal de comprovar si pels
dele cape de partit s'ha
so que s di s posa en la
• --e del dia 23 d'abril de
•
adquisició d'una capsa
dels models que com.:., Fabrica Nacional d'Armes
rde.

EL REGLAMENT DE LA
CARRERA DIPLOMATICA
afsdrid. ti. — Tal com hem dit
-eta tarda. don Alfons ha sia--r 0.1 Reial decret que modifica
Reglament de la carrera diploe-:,tlea.
nau Resaament de la carrera
'7701% amplament
precep- a ntinguts en la Hei de bases
e — testa carrera que estableix l'exi e teneia d'una sola carrera. i deixa
a extingir la diplornätica i consular que existia ahans.
Entre els preceptes mes interessants del nou Reglament es poden
destacar cl de la convocatòria per
a les oposicions, que es faran el febter ,inent, i que començaran en el
mes de maig del corrent any d•acord
amb el programa ja determinat
la llei, però atenent la situaició
especial que per això s'havia creat
als opositora que fa temps venien
nrep arant - se cona que en la llei i
en Eantic reglament s'exigien un
Mín
imum de vint --un anys ; un
maxienum de trenta, per aquesta so_
li v egada s'amplia Eedat fins eis
zrenta-trea.
En les disposkions transitòries i
esp ecials, en les quals es preveu el
m eaede que cal seguir-se
Per a la
ftl ela de les dues carreres, es regla-

menta el quart torn per a les va-

LA PUBLICITAT
EL CONSELL

D'ECONOMIA
La valoració de les mercaderies en 1928
Madrid, 11. Pel ministeri
d'Economia Nacional s'ha dictat una reial ordre que dispool que segueix:
Primer. Durant el període
de tres mesos, a comptar de la
publicació d'aquesta retal ordre a la Gaceta de Madrid. toles: les entitats i organismes
col-labio-adora del Consell de
l'Economia Nacional, vocals i
assessors interessats en la valorad() oficial de les mercadeMes corresponents a rancura, hauran d'acudir a la informació que es declara oberta
amb aquest 11, dirigint l'oportn
escrit a la secretaria de la Seeció de valoracions del propi
Consell , i formulant les peticions raonades i justificades
que cregui pertinents.
Segon. — Les Cambres de
Comer!: j Indústria, agrícoles
i mineres i altres entitats ronaboradores del Consell de
de l'Economia Nacional. aixi
corn les corporatives arnb representad() en el si del dit
Censen. proporcionaran a llurs
electors los qüestions corresponents a llur indústria, d'acord als models publicals en
la "Gaceta" del dia ( de febrer de 1927. qüestionaris que
!lauden de tenir present tots
da industrials, tan manufacturats com agrícoles i pequaris,
per al seu estricte compliment
traniesa de la repetida Secció del Consell, degudament
signats i sellat, dintre del termini
-ss---

AL MINISTERI D'INSTRUCCIO
El ministre tEInstrucció pública
ha rebut , entre altres visites, la del
senyor Cornejo_ i la del president
de la Diputació de Huelva, que ha
seNicitat una subvenció per a l'Escola d'Arts i Oficis.
cants d'una i l'altra. En funcionad
d'una d'aquestes que hagi exercit
cärrec a l'altra quedara en aptitud
per a passar a la carrera unificada.
Un altre deis extrema interessants
del Reglament és la supressió .de la
categoria d'agregat diplomàtic.
grés será per la categoria de tercer
secretari i prestará els seus serveis
be al centre o be a les • missions
diplornätiques o als consuIats; en
aquest darrer cas atnb el earäcter
de vicecemsol.
EL CONSELL DEL PATRONAT
DE CASES MILITARS
Madrid, 1 1. — Per Reial ordre
circular de la Presidencia s'ha or-

denat que sigui baixa el vocal del
Corrsell de la Direcció del Patronat
de Cases afilitars En ojaquim Gil
Clement, i designa per a substituirlo el coronel d'enginyer5 En Joan
Saboniz.
SIGNATURA DE FOMENT

Madrid. is. — Autoritzant a En
Ferran Suárez de Tangil Ángulo,
conste de Vallellano, i a En Eral/cese Ansaldo perque en el termini
d'un any afectinn restud j redacció
del projecte d'una autovia que sorsine de Sevilla i pas a ant pala indrets
que sindiquen arribi fins a la frontera portuguesa.
SIGNATURA D'ECONOMIA
Madrid, t. — C o ncedint la Grau
Creta del Merit Agrícola a En Lluís
alas.56 i Simó.
Diem a la senyora Júlia Sitien l'encomenda de la mateixa orde, com Lambe a En Josep Maria Castro Rivera.
—Ha visitat el ministre d'Econornia
el senyor Pérez Urruti, arntt una comissió dc comerciants en fusta espanyols, per tal elc sollicitar que sigui
regulada la importaciá de fusta estrangera i, d'ésser possible. que siga
recluida.
EL PLA D'INSTRUCCIO DE
L'EXERCIT
Madrid, it. — TI -Diario Oficiar
del ministeri de Elixercit publica avui
cl Pla general d'Instrucció per aquest
any.
La instrucció comprendris tres parts:
in,trucció de les tropes i els quadros:
cursos de perfeccionament. i maniobres.
Es determinen els preceptes relatius
a aconseguir els fins que compren la
Instrucció i e5 donen normes per a
preparar le' trope; i els quadros per
a la guerra, i proporcionar la deguda
aptitud per al combat als individus i
a le, unitats.
FRANQUICIA POSTAL PER
ALS INSTITUTS
Madrid. it. -- Per una reial ordre

(111i-senda que insereix la "Gaceta",
ha estat concedida als Instituts locals
dc Segona En s enyança la franquícia
po,tal per a la correspondencia oficial.
LA JUNTA DE COMERÇ AMB
ULTRAMAR
Madrid, ir. — Dernä. ä les onze, es

reunirá al Ministeri d'Economia Naeional i sota la presidencia del cante
cle los Andes, el pie de la Junta central del comerç espamol a Ultramar.
A les dues de la tarda, i per
remmemorar el caique aniversari
al creació de la Junta, se celebrará un
banquet a l'Hotel Ritz, ofert pels delegats de les Cambres de Comerç espanyoles a Ultramar als senyors ministre d'Economia Nacional, el directae genral sic Comerç i el president de
la Comissió permanent de la Junta.

e.

Peninsula
EL BANC DE CREDIT
EXTERIOR
Es proposa la fusió de les
entitats concursants
Madrid, II. — S'ha rebut ja al
ministeri d'Hisenda el dictamen del
Consell d'Estat sobre el concurs del
Baue de Credit Exterior.
En aquest dictamen es proposa la
fusió de les entitats concursante; i
l'acompanyen tres vots particulars:
a favor de l'Agrupació de Banca i dos
a favor de l'entitat hispano-americana.

EL PATRO OR
.Ha estat designada la
Comissió informadora
Madrid, II. Ha e,tat designada,
per una reial ordre del ministeri de
Finanees, la comissió que Im d'informar el Govern sobre la manera i les
coalicions en que halada d'implantar-se el patró or a Espanya.
I.a formen , definitivament, en represntacin de l'Agricultura, don Joeep Huesca, don Ideas Garcia Guijarro i don Joaquim Velasen Marti:
per la Indústria, don Pere Gual a i lIlalbi, don Alfons Churruca i dan Josep Maria Gonzälez; pel Comerc. don
Caries Prast, don losen Maria i don
Josep Monegal: per la Banca, el conste
se los Gaitanes. el marques de Cabanes i el senyor Santos Garrea. i
com a tknics, en representació del
rninisteri de Finalices. el senyor Antoni Flores de Lemus. don Francesc
Bernis, don Agusti Viimale5 a du Josep Maria Tallada.
_

Els moviments polítics
delictuosos
ES CRIDAT A DECLARAR
EL SENYOR LERROUX

Madrid, 11. — A la "Gaceta,"
d'avui s'insereix la següent requisitória:
"Madrid.—Juzgado especial.
— Pedro Navarro Ftodrignoz.
magis t rado, juez especial designado nor.el Consejo judicial
para la instrucción del presente
sumaria. en virtud tic l presente
hago saber:
Que por providencia de esta
fecha, dictada en el sumario
que instruyo con el número 528
del año 1928. del distrito , del
Hospicio de esta Corte, per Maquinaciones encaminadas a un
movimiento puntico que reviste
caracteres de delito, tengo
acordado citar por medio del
presente, que se inserta en la
"Gacet a de Madrid" y en el
Boletín Oficial de la Provincia,
a don Alejandro Lerroux García, domiciliado últimamente en
esta Corte. calle de O'Donell,
número 4, y cuyo actual paradero se ignora, para qu e denlro
del termino de diez días. contados desde la publicación del
presente en los periódicos ofifieiales. comparezca ante este
Juzgada especial en las horas
d eaudiencia O11 el Palacio de
Justicia de esta Corte, piso segundo, 21 fin de recibirle -declaración como testigo. previniéndole que de no •vorifi e arl o >in
alegar justa 1a1 ras que >e 10
impida. le parará el perjuicio a
IrlPret'So.
qu e ltubl P r e Ingfir
Dado en Madrid, a 3 de enero
secretario.
Angel
de 1929.—El

de Vera. —E1 juez, Praleo Na-

Narra Rodríguez."

--n

Dels ministeris
DESPATX

DEL CAP DEL

GOVERN

Madrid, 11. — Aquest mati han
despatxat amb el cap del C;overn
els ministres de la Governació i
l'Exèrcit.
Despees ha reimt el general Fontan; els senyors Fernández Pozas,
Pérez Lema. director de la banca
privada, senyor Corral, director de
la Companyia Telefónica. mister
Protor, i el governador civil de Salamanca.
AL MINISTERI DEL TREBALL
Han visitat el ministre (lel Tres
hall el president. secretari i tre50rer de la Unió Remolataera d'Aragó. Navarra i Rioja, ele quals li han
comunicat l'acord pres per aquella
entitat de concertar un esmerarte
callectiu airls la fábrica sucrera
Pamplona per la campanya vincnt.
Li han untere- est la constitució
definitiva de la crunissió mivt d.
També l'ha N isitat el president
del Cornite paritari de Telefons.

DEL MINISTERI DE MARINA

Al ministeri de Marina ;ha rebut
un cablegrama del vaiarlbescola
-Sebastián Eleano". data t a Sidney.
que comunica que la 5ortit cap a

— Han visitat al ministre de Marina el vicari general castrense i una
comissió del consell de construccions

DECLARACIONS DEL
CAP DEL GOVERN
El general inaugura unes
converses amb els periodistes

EL SINDICAT

D'ACTORS

Hä discutit el projecte de
reglament nou

Madrid, 11. — El Sindicat d'Actors ha celebrat aquesta n'atinada
Madrid, st.—EI cap del Govern ha
assemblea general al Teatre Reina
estat al seit despatx oficial de la PreVictraria ,
sidencia des de dos quarts de set fins
discutit el nou projecte de
a dos quarts de nou del vespre.
Durant aquest ternos ha rebut co- reglaments per articles.
L'article
primer din: "Amb la demissions i visites particulars, i en
acabar l'audiencia ha avisat els perio- nominació de Sindicas d'Acoses Esdistes perquè pugessin al seu despatx, panyols- esta constituit a Madrid un
Sindicat professional de previsió i
puix desitjava conversar amb ells.
defensa, orientat a dignificar les con—Any nou. vida nora -- els ha
dit Desitjo inaugurar aquesta nit dicions morals i materials dels actors espanyols. devane i defensant
unes converses amb mates, els dies el
concepte espiritual i l'aspecte inque tingui audiencies, tant diplomàtidustrial
de l'art del Teatre i lluitant
ques cona d'abre ordre, amb cl fi de fins a aconseguir
que la personalidonar-los una referencia, el mes comtat social de l'actor sigui considepleta possible, Denme de moltes das rada en el seu veritable valor, imquestes visites es dedueixen assumptes
pedint tot atropell que amb l'artista
d'intens general. Es dar que en les es pretengui realitzar."
meres referincies relatives al Cos diQueda aprovat per unanimitat.
plomàtic he d'ésser un xic mes reL'article segon diu: "El sou assigeervat. pera, de totes maneres sernpre nat a l'actor pertanyent a aquest
aquestes noticies les recolliran vostes
Sindicat no sera en cap cas inferior
snob inillor aqui que a la Ileugera. a el calculat com imprescindible per
quan surto de la Presidencia. i no a cobrir les seves atencions neceopile deturar -nie corn voldria.
nals i artístiques, i serä el Sindicat
—He sentit mesh — ha continuas l'encarregat de determinar el sou
dient — no has-el- pogut conversar
minim nle les companyies."
arnb el renresentaa.t de "Caras y caIntervenen en la discussió
retas". el senyor Joan Josep Soiza,
quest article, sollicitant alguns aclael qual m'ha este recomanat pel se- riments, els senyors Cortina. Sotiflore Erances Rexlriguez. i que tal re- llo, Fernández de Córdoba, Ramígada per im capgirament d'ordres no rez' Ortiz. Llanos i Dicenta.
S'acorda afegir a l'article una esfia acudit al neu despatx.
mena que digui: "El sol/ rninim de
He rebut tina cornissi de metges
municipals. Desitjaven parlar sobre les companyies el fiixará el Sindicat,
d'acord amb el l'omite paritari."
certes anomaIres en relació anal ia
l'article tercer fa alai: "Els comprovisk; de places vacants. He pres
daixe, bona nota. 1 procurare que se promisos contrets .en virtut de conm'informi arnh tot detall sobre cl par- tracte teatral 'tatuan de verificar-se
a les oficines d'aquest Sindicar, per
ticular.
tal que tinguin evade compliment,
A continuacici lic tingut al dcspatx
el senyor Onrubia i la senyora víciela tant per part de les empreses co,,,
del,: actor, sindicats. E, , per tant,
de Delgado. per a assumptes partiellindispensable que el dit contracte
sigui obligatori, i d'aquesta manera
lail;Fha visitat &seres una comissi6,
presidida pels sens-crs duc de la Ve- podran ésser defensats en tot moels drets dels actors sindicats.
ga. Mazarraza ; Estrada. que in'han ment
Els senyora directora de companar7,t dd reains referent als afonts
nyies estan obligats a presentar lbsde Fielst. Ni ha. segons m'han dit, tes
de components d'aquestes a lee
una disposició del ministeri del Treoficines del Sindicas quaranta-vuit
ball que. a judici dds comissionats.
llores abans de començar la seva
compren o no deu de comprendre al actuació.",
Mont de Pietat. per la tasca benefica
El senyor Cortina s'oposa a Eaque aquest desenrotlia.
provació d'aquest article. per creure
També visitat els TI-trigos que en la major pare dele casos cl
de banys. per a parlar-me de la prócontracte beneficia les empreses i
xima convocatòria per a cobrir les perjudica l'actor.
places que hi ha vacaras.
•
El senyor Navarro aclareix que
A continuació he tingut el gust
l'article está inspirat en la idea que
de conversar amb alguns represen- el contracte sigui una força dintre
tants de la Cooperativa de Cases bacl Comité paritari, per tal que l'actor
rates de funcionaris d'Electricitat,
pugui reclamar i tingui un mitjä de
cooperativa niolt simpática i mole defensa.
modesta. Consideren cls comissioIntervenen en la discussiö eis senato que una meran disposició del
nyors Ortiz. León. Monteagudo i
minieteri del Treball podria afectar
Llanos, i queda aprovat Itarticle amb
amb demanda el grup de cases ba- petites modificacions.
ratee que ja tenen aixecat. Tractaré
El senyor Marcos desitja parlar,
amb el ministre del Treball sobre
pero cl president no li concedeix la
aixO per veme cl que es pot fer paraula perque ,'està discutint un
a favor d'aquests modestos fundo- assumpte d'indole interior , i per no
na ris.
tenir veu a l'assemblea el dit senyor.
Una altra comissió del Sindicat
El sensor Llanos fa ús de la pad'Agents de Canvi i Borsa in • ha vi- raula per denianar que es defineixi
sitat. Venia acompanyada del sela situacia dels empresaris actora i
nyor Clirnent (le Diego i el senyor
es vegi el maja de defensar els inafinyan. parlat sobre l'apliteressos d'aquests companys.
cació d'un article del Codi Penal,
cnycy r (j arcia Leiw afirma que
1/1 vigent, que es refereix a la rescren que no es el moment adequat
ponsabilitat dels agents le Canvi
per a tractar d'aquest assumpte. i
Borsa en eertifi,ar la procedencia
que rassemblea es pot ocupar d'això
de les valors al portador.
També he tingut ras cl dcspatx quan s'acabi Ii discussió del reglaals senyors Goicoechea i Loring, que
E senyor Llanos insisteix, i diu
pertanyen. cons sabets a la Societat
menY•
que
l ca 1 que els empresaris actors
Transaeria Colom, o sigui la que ha
tinguin representació als Comités
d'establir la linia de dirigibles entre
paritaris.
F...panya i Buenos _aires. Aquests
Rectifica el senyor,Garcia de León,
-envors in'han parlat de la possibii el senyor Ricard Calvo lbarielona
lita; d'aquestes línies i de la creala presidencia per a ter ús de la
ió d'una escola neeessaria con/ a
paraula.
preliminar o antecedent de la implantad(' dels serveis. Aquests reOcupa la presidencia el senyor
Gorri.
q itercixen l'adquisició de material, i
venid, a veme la part que l'Estat
El senyor Calvo pronuncia breus
podria prendre en ajut de la iniparaules, i se suma al prec del seciativa.
nyor Llanos, tot lamentant-se de la
De tos aisali— ha afegit el presi- situació anómala en que es trcben
dintre el Sindicat el,. actors ernpredent — /l'he pres diverses notes i les
saris, car no estar, defensats els seus
passare als ministres corresponents.
drets enlloc.
Ells m'informaran i jo procuraré donar a tot la seducir:, que consideri
Interveuen ele senyors Garcia
111é5 justa i que desitjo que sigui
León i Gabaldon. i a la fi s'acorda
favorable. perque no hi ha res tan
que els actors empresaris formulas
desagradable com una negativa a
al Sindicat una proposta que aplegui
una petició.
llurs aspiracions.
Es passa a tractar de l'article
1 ara anirá una estona a casa me. j uart. que diu: -La jornada de lava, i despres al Palace per a dinar
bor batirá d'ésser sempre prudent,
:1111b eis consissionats de Sevilla, el
ministre de la Governació i els getant pel que fa als assaigs CO,,, a
nerals Sanjurjo i Losada.
les representacions. i imposarä el
despees
a
Price
per
a
—Anireu
Sindicat un criteri de justicia que
preseinciar l'estrella de la revista
impedeixi tot abús." S'aprova
iclr en totalitat, i s'acorda que quan
"Las Maravillosas"":—ha preguntat
cs discuteixin les babes es puntua1111 periodista.
—Sí. ja Une reservada la nieva lo- litzi la jornada de treball.
El senyor Llanos formula tn, prec
salitas. Aquest espectacle de les revistes és sempre interessant. perquè relatitt a la situació del, apuntadors
dintre cl Sindicat. i després de dises brillant i té molta Ilmo. música
i alegria. Hi ha persones timorates, cutir alguns assembleistes, s'acorda
cl mateix que arnh els actors emque critiquen l'esplet d'aquests esprecaris.
pectacles i desitjarien suprimir-loe.
S'acorda celebrar assemblea diuEn primer Roe. les resistes que es
representen a Espanya no tenen es- menge que ve. i s'aixeca la sessió.
tridencies ni atreviments que les

¡aria irrepresentables. PM:, a mes

a mes lii ha una censura premia que
impericia atrevintents de fons i de
aerorautiques.
forma.
VISITES AL MINISTRE
No es sols per a nosaltres lid que
DE FOMENT
aquest espectacle ha de perdurar;
Han e isitat el ministre de Poes principahnent per als estrangers
ment l'ex-ministre senyor Goicoeque asean acostumats a les revistes
en totes les modalitats que acabo
cima i el conste de Sevilla.
de fec esment. No sitian e'pera. per
Despees Ella visitat el ministre
d'Instrucció, artib el qual ha canviat
desgracia, ja que no testim fins ara
impressions sobce la ponencia relaun teatre en condicione, i si bé teagrupacion:: musicals magnifitiva al contracte entre l'Estat i la
1
Tran s atlántica.
. ques—precisarnent detna dallara un

gran concert el mestre Lasalle i el
Govern ha decidit antielpar l'hora
Consell a les quatre de la tarda
amb el fi que els min ; stres puguin
divertir-se atril) bona ni . l s; ca---no és
de mes que tarnbe tirsairm les revieses.
No vol dir aima que aquest cepectacle tingui la protecció oficial, pera
tampoc clic que pugui tenir l'enemiga oficial, perquè ands aix ; correríen, el perill que sdns tildés de
retardats i de primmirats.

LES OPINIONS DE

LES

EXO8ICIONW

DE BARCEIAlifkl

BALMES

SEVILLA
"El Debate" segueix la

campanya
Madrid, sr. — "El Debate", en
una dc les' seves notes del dia, torna
a insistir en l'actualitat dels Judicis
de Balmes, sobre els problemes capanyols, i recull els comentaris que alguns periòdics de Catalunya han fet
a aquelles afirmacions, entre ells el
publicat a ''C-atalunya Social", i com
a complernent i ratificació deis seus
raonaments, insereix corn a editorial
un article del propi Jaume Balmes,
sobre la preponderancia militar, escrit
el dia i8 dc marc de 1846, a Barcelona.

Del Palau reial
DON ALFONS

DESPATX DE

Madrid. ii.—Ilan despatxar aquest
matí amb don Alfons els ministres de
Foment i Economía.
Després ha rebut els constes de a l iendiana i fills; la senyora Maria Cristina L orente, vídua de Noriega; el senyor Conrat del Campo; el comte de
Castella; el senyor Rafel alufioz Lorente, qui ii dona les grades per la
seva designació per al arree de magistrat del Suprem: el conste de los
Cobas, els senyors Llorenç Dalmau 1
Tzequiel Vázquez. i d'alerta
Compimenti den Alfons el senyor
Ferran Díaz de Mendoza, el qual
parla del sprojectes per a la vinent
temporada del teatre Espanyol.
Ha rebut. per últins, una cornissió
de Sevilla, que li parla de l'Exposició d'Art Antic a la de Sevilla.

LA

SENYORETA CASTELLANOS VISITA LA REINA

Madrid. tr.—Donya Cristina ha
rebut diverses audiencies, entre aquestes la senyora Merce Castellanos.

La missió militar

xilena

MANIFESTACIONS
DE L'AMBAIXADOR
Madrid, 11. — L'arnbaixador
de Xile a Espanya, parlant de
la visita a Espanya de la Comissió de militars xilens.
manifestat:
Fa molts pocs anys, i per iniciativa de l'actual president.
creà. a Xile l'Academia técnica
militar independent de l'AcadCrnia de guerra.
L'objecte d'aquesta Academia
re s formar ti, rnies en el ram de
fabricació d'armamen t , pólvora. explosius. etc.
El professor de balística d'aqUesta Academia xilena eis el
comandant d'artilleria espanyol
Adrados Santpere, que es a Xile
des del mes de maig d l'any
passat.
Acord el Gopern, que els del
dam:er curs. en acabar llora estudie es trasHadessin a Europa
per a visitar establirnents militars.
Sabedor p l Govern -.vil ò del
desenrotllament ass.olit a Es panya per la indústria
dispesä que els oficials d'aquest darrer curs' visitessln,
durant dos meses, les fäbriques
espanyoles.
La dita Comissió complint
les instruccions que reM del
ministre de la Guerra de Nilo.
s g visitat ja lInstitut de precisió i el Laboratori d'engtnvers. Ahir , a lea sis, de la lardi. fou presentada al president
del Consell per l'ambaixador de
A la ni t , marxaren cap a Sevilla, acornpanyats de l'agregat
militar de l'Ambaixada. coman-

dant Contreres Neri. 1 del ea-

pita. Planes. designat pel Govern espanyol.

Tornaran a Madrid per a continuar Hur visita pe l nord
d'F.spa n ya.
El ministre d'Hisenda
a Sevilla

Sevilla, ti. — En l'exprés ha arribas el ministre d'Hisenda. Ita haixat
a l'estació de San Jerónimo, on l'esperaven el governador civil i el marques de Valdeiftiguez, i es traslladarea a l'Hotel Alfonso XIII, on s'estatja.
A l'estad ó d'acuesta capital resperas en tarnbé diverses persones que en
assabentar-se que el ministre ha.ia
baixat a l'altra estació, es tralladaren a l'hotel per tal de saludar-lo.
En el rnateix tren ha vingut tamhe
el senyor Isidor La Cierva. el marques de Cortina i d'altres membre,
del Consorci del Petroli, per tla d'assistir a la reunió que ,e celebrará
densa. sota la presidencia del ministre.
El senyor Calvo Sotelo en rebre ele
periodistes els maniíestä que el vicia,
a Sevilla obeia al fet d'assistir a la
reunió del Consell administratiu del
Consorci del Petroli, i que en el css
que ele acords fossin importants, ele
facilitaria després una nota oficiosa.
El ministre, acompanyat de les persones que formen el Conell. visitä
clespres la factoria que. hi a Tabladilla. i s'asabentä de mes els de.
talls i del seu funcionament. Despres
au ä a visitar el lloc on atraquen els
vaixells petrolifers, i exa3ninä les installacions.
A la una de la tarda tornà cap a la
capital.
Després vis:tä di%erses obres que
s'efectum al recint de 'Tm/miel&
Demä, de,pres de presidir la reunió
del Colmen .del Consorci de Petedis,
visitara diverses obres i alguns centres camerciale.
Tornará a Madrid diumenge a la
nit, en revort,.

Mesures per a •propsgar•
les i fomentar el turigne
Madrid, so —

dietat..per jg

Presidencia una Retal Ordre en ila

aual es disposa que es conseitueix.isqa
Coinite que, presidit pel secretari genera/ d'Assumptes Exteriors, o pel
cap de servei en qui aquest delegai,
i compost, demés, per un representime
del Consell Superior ferroviari, per
un altre dcl ministeri del Treba/1 i
Previsió, ein represer.tació de les Exposicions de Sevilla i Barcelona , i per
un altre, en fi, del Patronat Nacional
del Turinne, perque procedeixi ansb
plenitud de facultats delegades del
Govern en termini peremptori a restudi a proposta de solucions
pides i eficaces, a fi que en tots ets
consulats o agencies consular, Cespanya, a l'estranger, s'organitzi • -1k
propaganda de les pri,xintes
fixant - se els itineraris ne
pido, da-nades i econòmics, per a res-

lazar viatges a Espanya, informació
la mis completa i exacta pe5sible sobre els serveis de turisme de traes e_
nes que a /a nostra nació es fati potsibles, peresie procurin, ' per si o per
agencies en les quals estiguin en relaciö, facilitar els viatges iriternonah o nacional; de totes me7-;-3,'i
comprometin places i estance- t!,
seis de les nostret principal t ilacions.

També es disposa . que • pel P. :-irdit
Nacional de T-urierne i sis "(i4-,-.-teirs
d'ambdues F-Xposicions es mart retan
directament arnb ambaixades. , e
i toneulats les relacione eCre s.--;,^nts
.
que sobre aquestes matiries
Una altea Reial Ordre, enea- e' la
Presidencia, que pública aviel
ceta", diu que, lliurats per la Fahelta
Nacional de Moneda i Timbre al ("ohell d'enllae de les Expbsiclons gent.
rals espans-clee, Yernissió de sestil',
de Correus commernorasius de les Exposicions Ibero-Americana de Sesilfa
i Internarional de Barceloaa; s'a l/tarifa:. al ministre del Treball i Previsiea i president del Consell d'en bitios
de les Exposicions generals espanyoles per a fixar els tres dies çue els
segells esmentats han de circular, la
qual cosa s'haurà de posar a coneigernent de les Direccions Getterais de
Comunicacions del Marroc i Colónita
perquè per aquestes es dicta' les e•
dres pertinente.
Les expresaacles Direccicris generals interessen amb tota urgencia del
Consell d'enllaços la quantitat de segells eue ha gi dieser distribuida a
ftadministració de Correas de la península i possessfons per a Ilur venda

durara els indicats dies: per la seva
pare ela centres el•irectius alludits Isart
de determinar les oficines de correus
Oil ele dits segells }salín de vendre's.
Pd ministeri de Finances es dicta,
ran les norme, a que hagin d'atenirse les Direccions generals de Comunicacions del Marroc i Caleinies per
a Ingressar al Tresor e..1 producte de
la venda dels segells, durant aÇueixos
tres dies. una vegada dedulida le ceMiSSIle que reglarnentijiansein i per

venda detectes timbrats els_ coi- pon
cobrar.

El pavelló reial de l'Expo.
sició de Sevilla
En l'audiència que ha tingut aisdest
l'alcalde de Sevilla =lb el Mi,
aguase li ha enumerat els objectesedel
Palau que seran portats al -eu-ellt5
reial ele t Expasició deS - lata
Tron de Caz' •
A , uests són
tens sie
l'armadura flamenca i
Francesc I.
Ultra les projectades cacere ue
realitzarä el rci, la ha projeclides
altres excursions de la reial fan-Pta.
Tatunateix el 15 de paare don Alíense será a Sevilla per a presidir la
inauguració de l'Exposició. Torn¿rk
a Madrid on assistirà el dia 35 a la
boda de la infanta Isabel Aliouss, fimati

lla de don Caries. Seran peones 'el
rei i la reina Cristina.
Tot cl mes d'abril seran a Sevilla
els reis i els infanta.
Ele reis d'Italia seran uns dels me s
birans estrangers que aseas matiu de
les Exposicions de Sevilla i Barcelona visitaran Espansa d'aqui a uns
miants incsos. Encara no se sap cuan
vindran a Masas-id peras sera en viatge

dincagnit.

L'organització del treball
LA COMISSIO MIXTA
HOTELERA DE BARCELONA
Madrid, ti.'- . La "Gaceta" puMica

un decret del rninisteri deJ Treball

rectificat. nomenant president u rice.
president de la Gamiesids mixta de la
indústria hotelera de Barcelona els
senyors Manuel Bomeeny I Mlquel
N • ancelle. respectivantent
ALTRES DISPOSICIONS
DE TREBALL

Madrid, 11.—Del ministeri del Tse.
ball: Acceptant al senyor Josep Saldrich i Floch la diznissid del arree
de vice•president del Cotillee peritar

del rara de la decoracjd de Barcelona.

designant per al dit càrrec el senyor

Josep Rogi Acuita.
Obrint una Informar-hl, pUblica, durant un periodo de tres maese, per *
la valoració corresponent a Verjassat.
Estimant la &milicia feta per
sociació d'indtistries auxilia

Textil de Barcelona contra el mayar

Josep Figueres i Ncguis.
Concedint al senyor Joan Subte*
Vinyes, de Matará (Barcelona). autoritraciO pre a ampliar la seta indds•
tria de generes de >ud. llana i seda.
amb cinc maritaines Standard. fíat 1
mitaca i mitjons de seda.

a

LA PUBLICTTAT

'LA QUESTIO ROMANA
• Sembla

que les negocia-cions oficioses portaran
un acord
Roma, 11. -- Les suposades
hegocíacions entre el Quirinal
el Vatteä sobre la qüestió roMana san el principal tema de
Comentara a tots els efreola po-

lítica i eclesiàstics.
S'indita que, conformement al
punt de vista del feixisme que
Ja qüestió romana no té eariteler internacional, la Santa
tríen ha accedit que sois intervinguin en aquestes negociarions l'Església i l'Estat italiä.
Per tant, el Vaticà, sempre segarais aquesta rumors. no ex! giris cap sanció ni garantia de
carac•er internacional.
S'afegeix que el sacre

L'EXPEDICIO ANTARTICA DE WILKINS
L'exploració serà ajornada
Nova York, 11.— Un diari daguesta ciutat ha retira un ràdio de l'expedició Wilkins, en el qual es confirma
que la Terra de Graharn és un grup
(rifles i no una península que formi
part d'un continent.
Coeli c e recordará', l'expedició Wilkins tenia la seva base a l'illa DecepCii,11. El telegrama de Wilkins diu que
aquesta illa no as una base convenient
i que no ha estat possible trobar una
altea base aprofitable i que, per consegütn, s'havia decidit tornar inanediatament als Estats Units i ajornar
l'exploradó per a l'estacier pi-encima.
No obstant. Vestal tinent l'exploració
sortirà d'una altra base.— Fabra.

LES. ELECCIONS DE
COLMAR

LA POLITICA
FRANCESA

Felicitacions al candidat
centralista

Poincaré està disposat a
seguir en el Govern

Estrasburg, 11. — El president del
Consell general de l'Alt Rhin, ha
escrit a nausea candidat dels partits
nacionals en les vinents alecciona legislatives. felicitant-lo pels seus sentiments netament francesos i exspressant la sera simpatia i admirachi> per la seva valenta campanya en
aquest sentit.— Fabra.

Paris, 11. — Els diaria assenyalen
que el primer assalt donat ahir en
la Cambra contra el senyor Poincare
no tingua òxit, Fil senyor Porticare
demostri una inquebrantablc voluntat de seguir en el poder 'neutra
tingui majoria parlamentària. Es
prevé que en la batalla d'avui, que
cera mes disputada, el senyor Poincara obtindrà suficient majoria per
a seguir governant. — 1 -abra.
•
DEBAT A LA CAMBRA
París, si. — A la Cambra dele Diputats ha continuas la discussió de irs
interpellacions sobre politica general.
El radical-socialista se-mor Berthon
justificà l'actitud del seu parta. el
qual compli amb el ser, deure quan
s'associä a la tnajoria parlamentària
del senyor Poincaria paró ara, acabada ja l'obra de Yestabilització, no existeixen les alta raons d'interes nacional
que aconsellaren aquesta conducta, i.
per tant, el partit pot recobrar la seva
Ilibertat d'acció.
L'orador afirma que el partit desitja la pau religiosa i assegura la
confiança deis seus amics política per
rcsoldre la greu qiiestió de les relacions amb Alernanya, així com Maniré per a mantenir la pau.
Fl senyor Berthon demani despres
al senyor Poincare que defineixi clarament les direccions politiquea que
es proposa donar als gratis probleinee
que actualment es troben pendents
resolució. — Fabra.
L'ESQUERRA RADICAL
Ponis. t. -- El grup de l'esquerra
radical e sreunirä abans de la sessió
de la nit, per a modificar rE termes
de la moció que sen ä presentada en
norn seu.
Es molt probable que després d'haver examinas la situad() i en vista de
les declaracions del president dcl Consell. el grup renuncii a sostenir el test
adoptat a la reunió celebrada aquesta
tarda. i encarregarà al seu president,
senyor Danielou, que presenti una mocha la redacció de la qual ser l simplificada d'acord amb les opinions exposadas aquest mati per alguna deis
membres del grup.
La morid quedarä concebuda en
aquests termes:
"La Cambra, aprovant les declaradosis del Govern. confiant co aquest i
rebutjant tota esmena, pasta a l'Ordre
del dia."
El senyor Danielou i el senyor
Thornson estan disposats a sigilar
aquest text, que serà, segurament.
aprovat i signat, lambe, pels republican, d'esquerra. — Fabra.
POINCARE NO ES VOL
OPOSAR A BRIAND
París, 11. — Coracstant el senyor
Poincare a la sessió de la Cambra,
a una reflexió formulada pel radicalsocialista senyor Berthon, Ira dit que
sera impossible, malgrat ele tota ele
cafarços que facha posar-la en una
situacia d'oposició respecte del senyor
Fabra.
Briand.

Col-

legi de cardenals ha subscrlt
un doeument acatant per endavant qualsevol decisió del
Pontifex.
Pel que respecta la delimiatada del territori de sobirania de la Santa Seu. es probable que l'anual territori del
Vaticà sigui gairebé doblat en
extensió. També as probable
que s'aconsegueixi que el territori del Vatica tingui una estació ferroviària. la anal qüesaid no presenta cap complica'ció perquè una línia fèrria passa molt prop del Vaticä.
Es evident que aquests rumora no tenen estat oficial . i
:que convé acollir-los amb tota
mena de reserves. Tant al Vaticà com al Quinina! la reserva
absoluta. Tanmateix el
discret silenci de la prernsa
ifeixista, àdhuc d'aquells diaris
, -que més s'han significat per
eurs atacs contra la Santa
Seta as raolt signifieatin
sembla obeir a una ordre.
Ha estat molt comentat el
fet que en proclamar-se el non
jubileu s'orden! que els fidels
4)neguin per la llibertat da l'Esglasta 1 del seu cap. — Fabra:

EL SUPER-PACTE
KELIÁ)GG SOVIETIC
Una nota polonesa

SEGUEIX LA MILLORA
Londres, /T.—El "British Medical
journal", referint-se a la malaltia del
rei, diu que la millora progressa. En
la fase actual de tan arca malaltia es
el mäximurn que podia esperar-se.—

Varsòvia. i a—L'encarregat d'Afers
de Polaina a Moscos]. Ira fea lliura'reas al consissari rus d'Afers estrangers d'una nota ca la qual el Govern
polones contesta a la que remita cl Gosera rus, proposant que el Pacte Kellogg los posat cn vigor abans de la
data senyalada.
El Govern palearas fa protestes de
pacifisrne i declara Que estudia detinguda.ment la proposició russa, i que
està disposaada a acceptar-la, en principi, reservant-se el dret de proposar
lee'reformes que cregui convenients.
Recorda que l'adicta tercer del Pacte Mimosa als seise signants un procediment solidari de ratificació, com a
base per a l'entrada en vigor del dit
Pacte.
Per altra part. Polònia espera que el
Pacte senä ratificas aviat , i el Govern
polones s'estranva que Rússia s'hagi
dirigit a Lituania per exemple amb
cru ino té frenteres comunes, i no hagi
fet iguals proposlcions a Finlàndia,
Estrania. LeLtbrria i Romania.
De conformitat amb alza, el Govcrn polonés, coneixed , )r que és del
seu delire, considera convenient dirigir-se d'una manera directa, a aquests
Estats per a assabentar-se de llar
apila& respecte a les proposicions fetes per Rússia a Polònia. i conèixer
igualment llore punts de vista sobre la
signatura eventual del protocol proposat pc1 Govern dele soviets. amb data
29 de desember de l'any passat. —
Fabra.

Cal un botxí

La Diputació d'Oviedo

és

La malaltia del rei Jordi

Madrid, ir. — La D:recció Ge-

neral d'Assurnptes Judicials i Ecksiastics del ministeri de Justicia
anuncia a la "Gaceta" la 'acant
d'una plaza d'execntor de la justicia amb l'haver anual de 1.825 pessetes.
Per a aspirar al càrrec caldrà trametre a la Direcció General una ins'limeta de l'aspirant amb certificas
'de naixement per a acreditar que el
sollieltant és major de 23 anys i
rlenor de ao, i del Registre Central
.4e Penats per a justificar que l'astrirant manca d'antecedents penals.

El raid del comte Zeppelin
UNA CONFERENCIA
TECNICA
-:Madrid, ri.— Demà, dissabtc. dofiara una conferencia a Cuatro Vienjos, als oficials d'aviacia, el tinent
;eoronel Herrara, el qual explicarà
ei seu vol en el dirigible "Comte de
'Zeppelin".

Aquesta conferencia serà de carecer tècnic.
A la tarda se celebrarà un ballpuet amb qua els oficials d'aviació
obsequiaran el tinent coronel Herrera per l'excellent labor que rasalitza.
•

LA MALALTIA
.33 EL SENYOR VILLANUEVA
ir Madrid, ir — la malaltia de l'expresIdent del Ganares senyor Miguel
Villanueva sembla que presenta mes
sial aspaste per haver-se presentas
maná focas infecciosos.
Lassisteixin, a mis del doctor
Itiertas, el catedràtic de la Universitat de Sevilla senyor Delcamps.
FUNCIONARI INFIDEL
• Madrid, nr.—La policia ha posas,
'aquesta tarda, a disposició del Jutjat
:de guàrdia un funcionari d'Hisenda i
tras sanies d'aquesa que es dedicaren
a defraudar el Tresor.
En els centres judicials ce guarda
gran resere sobre aquest assumate.
LES REGATES DE PLYMOUTI1
A SANTANDER
; Santander, /1.—Atub referencia a
;les regates de Plyrnouth a Santander,
;el president de la Federació de clubs
nubes del Nord d'Espanya, -senyor
'Srictoria. López Dariga, ha fet mai nifestazions, en les quals diu que
;no hi ha res ultimat, pera en els
,Clubs londinencs es tracta de les regates i ja s'han posat en contacte
amb Espanya, Bélgica, França i Noruega, i de totes aquestes nacions
acudiran a les regates creuers i fins
es pot donar per segur que la data
.aeri el dia 26 d'agost.
El rei patrocina lee regates i ha
:proceis donar una copa.
El senyor Dóriga té alguns proLinces en relació amb Espanya; un
eras Es organitzar una regatakretser que parara de Santander i
nfsrä la traveseia Bilbao, Sant Sal:runa i arribara fins a les costes
id* França i Arcachon.
, En aquesta competida. lii prenAran part velera de crcuet per

fea-vida As bord.

Estranger

HAN DIMITIT TOTS ELS
DIPUTATS
Oviedo, govervador civil ha
accepta la dimissió que li hau presentas tots els diputats provincials.
Aviat procedirà al nornenament de la
nova corporació.
S'assegura que es designara com a
nou president l'actual governador
vi de Burgos, ;amor Josep de la
Cuesta.
-

El monurnent a Colom
a Santo Domingo
Madrid, ri.--Aquesta tarda s'llan
reunit al despata del president , arnb
aquest. el duc de Veragua i el senyor Castro, que, junt amb el senyor
Yanguas, formen el Jurat per al menumera a Colom a la illa de Santo
Domingo.
Acordaren començar eis treballs dimecres Nitient i es reuniran a l'Assembea.
EL FERROCARRIL
JAEN-GRANADA
Madrid, Reial Ordie del
ministeri de Fornent es disposa que.
ami) el fi de concretar les aportacions
Que les pros.íncies
entitats laterasandes han de fer per a la construecia
del ferrocarril jaén-Granada. formi una comissió que proposi al Ministena' el que en retada amb aquest
assuMpte cregui convenient.
La consistió estara formada per
tacnics de l'Estat i representants dels
interesaos privats.
ASSEMBLEA DE JOVENTUTS
CATOLIQUES
Madrid, u 1 — Sita reuait al Palau Arquebisbal de Toledo, sota la
presidencia del cardenal Primas, el
corleen central de j oventuts catiaiques espanyoles.
'El pi-asístela. senyor Valicnte. donà compre d'un avene del programa
de futura assernblea general de joventuts que ha de c elebrar-se a Maariel durara ele dies 8, i so de
mar.
El sardanal reitera el seo propCisit d'assistir als acres elc lAssernblea i dir la missa de comuniii general al puig de Los An g eles, amb
assistència de rep resentacions de totes les j oventuts Cataliques d'Espanya.
NOTICIES SEVILLANES
Sevilla. — A dos quarts d'una de
la matinada s'ha declarat foc a la
botiga de paqueteria i q uincalla situada a la Cuesta del Rosario, número a.
Les p erdues pugen a loo.000 pessetes.
— Ha arribat el ministre d'Hisenda. senyor Calvo Sotelo, que ha estat rebut per entitats i comissions.
El senyor Calvo Sotelo ha rebut
als p eriodistes i els ha dit que venia
a presidir el consell del monopoli
de Petroli, i que en el cas d'adoptar acords important facilitaria una

Les reparacions de guerra
L'ACTITUD ITALIANA
Londres. 11. — El "D'aily
'Felegraps" aren saber que el
govern italià ,oficiosamant, ha
fet saber que en Peventualitat
que el C.omila de Ta6nlas apiovés una redueció en els pagaments d'Alemanya a les antiguas nacions aliadas, segons
I pla Dawes, Hälia no prestaria la seva conformita t , llevat que les sumes fixades
lapa i que Itälia paga a NordAmèrica f Londres, ft cornpte
deis deutes, fos recluida en la
mateixa proporcia. - Fabra.
Mr. PARKER GILBERT VISITA
Mr. HOOVER
Londres, 11. -- Al "Times"
li comuniquen de Nora York

que el senyor Parases Gabela

s'entrevistarä amb el president
Hoover i que no és probable'
que emprengui el val retorn
Europa, abans de9lli del toas
actual. — Fabra.

El Pacte Kellogg
ES SEGURA L'ADHESIO DEL
SENAT
Paras, 11. -- Al "NewaYork
Herald" li comuniquen de \Vas_
hington que es pot considerar
cota assegurada la votar- id del
Pacte Kellogg pel Senat..
El senador Moses, un deis
caps de l'oposició, ha dacalrat
un s'avindria a olas el text del
dit tractat senas esmenes

condiciona. -- Fabra.

Un alegre "poliçon"
Boulognc Sur Mer, 11. — El comandara del transatläntic "Cap Arcona" ha lliurat a la policia especial
del port un enginyer alemany que
s'havia embarcat clandestinament a
Hamburg amb intenció d'arribar a
Buenos Aires.
De les sa yas declaracions es deduela que el dit individu, qui residia a Buenos Aires, on estalvià uns
deu tilil mares or, manca' a deeprendre'ls alegrement a LLondres i
Hamburg. amb els dos filtims mares
que Ii quedaven, adquirí un bitllet
d'entrada a l'esmentat vaixell i s'amagà a la cala, por abans de salpar
amb direeck, a Anièrica. — Fabra.

-4> ---

Ambaixador brasiler a
Madrid

Naufraga un vaixell aue
donava la volta al món

SERA NOMENAT EL SENYOR
LLUIS GUIMARAES
Rio Janeiro, 11. -- Mara es
signara una extensa combinacia diplomàtica. L'actual rearesaatard del Brasil a La
Hala, senyor Lluís Guimaraes,
passarà a la categoría d'aunbaixador .prop del govern d'Espanya.
Fabra.

Pana/ora 1 I. -- El paquebot
"Presidente Adams", que es
dirigia vals a San Francisco,
durant el seu viatge iii -c.Hnii.
del niam, pel Canal de !armonía
ha topat contra un prop
le Crietobal, i S ' litt onfansat.
'Proa remolcadors han arucht
al lloc del einistre i es fan acf loa treballs par tal do aosar-lo
a flo

Els ferrocarrils canadencs

El Gabinet portuguès

so MILIONS DE DOLARS PER
A NOVES LINIES
Montreal, - - la Companyia ferroviaria "Canadian Pacific" sena
Ida que ha decidit destinar la quantitt de cinquanta milions de chalare
per a la construceió de novas línies, entre les guate n'hi haurà una
de 1,200 milles en terreny completament verga, a la part occidental del
Cariada. — Fabra.

Incendis de hoscos
a Austràlia
500000 LLIURES DE PERDUES
11. -- Confirmen
sa ditFaa
ami) gran intensitat ola incendie da boscoa a las regions del
Sud. Extenses Iones forestals
san presas de Ins flamea i tote
llure habi t ante vist obli gala d'abandonar thirs residen_
cies. Las pi:rdues materials exaatlaixen de 500.000 lliures esterlinas, segons eäletils fets pel
servel agronbmir.
rabiar.

UN HIVERN CRU

VELA I L'ODER ESTAN
GLAÇATS
Berlin, ri. — El fred a tot el país
extraordinari. L'Elba, més amunt
de Hamburg, estä completament
glaçat. Igualrnent l'Oder, per damunt del qual la gent circula tranquillament.
Durant alguirs dies la temperatua Berlín, ha estat de 10 a la
El ministre es tnostra molt opti- ra
gratis sota zero. Han arribat a remista respecte a la situaciel. econZe__ gistrar-se ip graus sota zero.
\bra.

HA DIMITIT EL MINISTRE
DEL COMERÇ
Lisboa, i -- El ministre de Corneta; ha dimitir. -- Falsea.

El

cop d'Estat
a Manac

quasi

AQUEST MES ES FARAN
NOVES ELECCIONS
Niaa, 11. — El manca') da
Mimara, ha prormidgal una ardenanaa suspenent provisional_
ment nIgult8 artieles de la
constitiaria coneernents als poders legislatius. Durant el mes
de gener tiniltis llec les novas
alarecions. —

Els accidents de la mar
ABORDATGE A LA MANEGA
Londres, ti.— Aquesta matinada ha
ocorregut una collisiú al Canal de la
n'anega, prop deis baixos de Goodwin,
entre el vaixell alemany "Dione" i el
suec "Oseed".
Com que ambdós saixells no portaven aparells de telegrafia cense fila
han disparat coets per a demanar auaili. Han acudit a prestar-lo els re.
molcadors del port de Dore,' "Lady
Brassey" i "Lady Duncannelia els
quals han remolcas el "Dione" vers
la badia de Santa Mi/Ir/nacida, on ha
quedat embarancat. El "Dione" té importante avaries a la part central. Es
treballa intensament per a apariar-lo i
posar-lo novament a flor d'aigua.
1,'"Oseed", si be tanibé amb importants avaras a la seva proa, haapogut
seguir cap a la seva destinada.
Iforn creu iota no a tta resultatscap
'xictima.—Fabra.

LA REVOLTA
AFGANESA
Tribus que se sotmeten
Londres, so — Informacions rebridas de Peshavar indiquen que els
rebele afgans van fent llur sotmissida Les tribus dels nohmands i dele
kugianis 112 II fet llur sonnissió al
n'a Slan retiras cense Iluitar a la
Intoisanya parqué el sobirà pogués
dir que eis baria derrotat. En canvi, d'aquest servei els capa d'aquelles tribus reberen importaras quantitats de dinar. Aquesta actitud ha
causat gran afecte en la tribu dels
xivarris, que era el centre de Topo•
- rabea.

Aman Ullah cedeix
Londres, i t — Telegraiian de
Nova Delhi que cl periòdic alga.
"Aman e Afgan" publicä el dia
una proc.tama del Rei en la qual
aquest declara derogat gairebé totabuco el programa de reformes
que ocasioni la rct,cIliú. — Eabra.
DETENCIO D'UN PRINCEP
Allahabad, ir. — El príncep afgä
Sanear Khan, fill d'Ayo') Khan, ha
estat detingut en aquesta població
i empresonat a la presó europea.
Sarwar Khan Es germà d'Ornar
Khan, que recentment falta a la saya para-tus i desaparegué d'Altababad. — Fabra.

LA DICTADURA DEL
REI ALEXANDRE
Ha estat ben rebuda a la
Sérbia meridional
Belgrad, it. — El diari "Politika"
reprodueix inforrnacions procedents
de la Serbia meridional confirmant
l'e:sed-km impressió produida en
aquella regló pel manifest del rei.
L'esmentat diari afegeix que es
característic que la idea de l'organització del inoviment actual i d'una
Huila contra l'esperit de partits i la
seva nefasta influencia liagi estat
amasa recentment als centres industrials. comercials i de la classe mitjana.
Per aquest motiu el gest del rei
ha estar acollit particularment be
per totes les classes que veuen en
ell l'albada d'un nou periode. — Falira.

La ten-a es mou
SOTRAGADA SISMICA A
ALGERIA
Oran, ir. — A les dues de la matinada s'lla sentit una violenta sotragada sísmica.
Malgrat de l'amplitud de les oscillacions, el fenomen no ha causat
desperfectes apreeiabies.
A la matcixa hora s'lla aprecias
samba una sotragada a Saint-Denis
du Zig, que ha produit gran alarma
en la poldaciä. — Fibra,

Uns projectes de cases en
sèrie
SERVEIXEN PER PAGAR UNA
PART DE LES REPARACIONS
.. DE GUERRA
Francfort. — ha arribas en
aquesta capital una comissió d'arquisectas i tècnics franceses per tal de
fer diversos enciirrecs relatius a la
construcció de cases en sèrie, cl valor de Irs quals sera incleis en els
pagaments per reparacions. — FaI ,ra

LA DIFICIL SITUACIO
DE L'ACCIO FRANCESA
Un enterrament complicat
Paris, 11. — Aquest mati. al cementira ele Neuilly, se ccslebra l'enterrament del cadàver del baró Lamben. riega del, t'arríelo/e ea' Roi i
vicepresident que foii deis Cavallers pontificis.
A conaeqüancia de les ordres dicladee per la Santa Seu respecte a
l'Acció Francesa i persones addictes . Ja cerimänia ha tingut Ita caracter exclusivament civil.
No obstant, el seg-uici anava ¡'re_
cedit d'una gran creta que portas a
el nou degà dele Camelots, i davant la tomba dos celesiastics desconeguts de la clerecia local resanen
un respons.
Ili tragué discursos i no es produí
cap incident.
A lacte assistiren nombrosos
amics del
— Eabra.

Els accidents de l'aire
5 MORTS 1 3 FERITS

Dissabte, 12 de ganar de /320

UNA NOCA A L'INDIA
S'ha casat fastuosament
el príncep hereu de Baroda
Bombai, 11. — Els diaris

donen compte de les magnifiques cerimanies que s'han celebrat amb motiu del matrimoni del prIncep hereu Raj Kumar
Pratap Sinha Ciaerwar, net, del
maraja. de Bat -oda, primer piancap de l'India, 1 que han acabat
recent mana
Es considera que cap cerimònia nupcial no harta estat
rutti • igual a aquesta que ha
aorpres a treta els indis, encara

que estatt rozabais a les grane
manifestacions de riqueza deis
seus reis.
A la de s tilada, foren arrossegats canons d'or 1 d'argent,
macissos, per brúfols d'una naça pura i que anaven ricament
habillats. Garlandes de veres
perlas descendien de la litera
d'or que portava els nuvie i la
qua] era arrossegada per un
elefant cobert de planxes d'or
ique portava al roll un collar
de campanetes d'or pur.
Al pare del Palau, i davant
d'una multitud, es lliuraren
rombats d'elefants i de brúfols. Assistiren a les cerimònies mas de 25 maharajalis
rajahs.
El prfneep rnullerat, com a
present de troces a la sa y a esposa, li °frena les insignias de
la reialesa aria) una corona de
maragda i un diamant que oslanar un sol i una Huna exornats de perlas. evalual en duescantes rnii Iliuree esterlinas
(sis milions de pessetee)•
Al final de la cerimònia els

esposos donaren la sera primera audiencia al hall de Dita- bar,
en el qual S'exhibia l'extraordinari tapis de perlas. un dele
gratis tresors de l'Estat de Baroda, puix estä evaluat en 30
milions de pessetes.
Eta nuvis l l au raren per als
pobres, mig milii5 de peasetes.

— Fabra.

FRANCA
EL BALANÇ DEL BANC
París, i i. — El balanç setmanal
del Banc de França assenyala un
augment de 702 milions de frans en
l'encaix or. — l'abra.
LA VAGA A LES MINES
Nimes, ti, — I,a vaga minaira, es
avui un cas general en tots els centres minaires, llevas de la Grand
Corbe on el nombre d'obrers que
ha tornas al treball puja un 4 per roo.
En altres centres les entradas són
insignificants. El Comité central ha
decidit convocar per al dilluns als
obrers de totes les tendencias. —
Fabra.
A LES MINES D'AVEYRON
Decazeville, t 1. L'ordre d.! la
vaga donada als minaires de l'Aveyron pel Sindicat Unitari, o comunista , ha començat aval. No obstant,
nombrosos obrera lic, han acceptat
l'ordre del Sindicas Unitari. — Fabra.
MORT DE LA BESNETA
DE LAMARTINE
Charolles. ir. — Ha mort la comtessa de Noblet, nascuda Elena de
Monte Montherot, vesnéta del poeta Larnartine. Tenia 42 anys i ha
mort al rastel' de Saint-Point. —
Fabra.
EL FISCAL FULLER, A PARIS
Cherburg, I — df Seillba1Cat
el I aguces port i continua el seu siatge cap a París. el senyor Euller. que
fol cl governador nordanarica que
aignä la sentencia de mort aectada
contra Sacro i Vanzetti.—Fabra.
EL CONVENI
ERAN CO -ESPAN YO L
Parí . , 11.--Avui ha etsat distribud
als diptitats el projecte de llci aprovant el conveni signat entre Espanya
i França cl dia 16 ele juliol de 1928,
relatiu al funcionament de l'estació
internacional de Canfranc i la via
d'empalme de l'esmentada estació amb
aceta, com ja se cap. del ferla Es tracta,
ir'‘bl.
rocarril transpirenaic ene es va inaugurar estiu pel rd i president de la República.
El Govern demana la ratificació del
dit conveni en cl termini 111éS curt possible.—Fabra.
CAILLAUX, MILLORA
Paria 1 1. — 115 diaris disten que
l'estas hei senyor Cail laux m illora
cara que paulatinament.—Fabra.
MARR OC
UN AVENÇ FRANCES
'Casablanca, u s — A la regiO nle
Castrad/ i Tadla. las tropas franceses
s'apoderarea anit paseada d'un tara
situat a tres quil.:isla:tres de Tagzet.
Les forces auxiliare pecnoctaren alli
i procediren a la construccid d'un fort.

GRAN BRETANYA

hr'I D ES PASSA ALS DIS—N
U
raCA
SIDENTS
Casablanca, ir. -- Comuniquen de
Beni afellal, que setter que hom simi
ga els motius, el raid Ltdu Nai Ola
passat al camp dels rebela després
d'assassinar un company sea, amb rt
qual e iatjava. — Fabra.

MORT D'UN MEMBRE DE LA
CAMBRA DELS LORDS
Londres. H.
Allit paseada moal
vescomte Howe. Tenia 67
3
anys. El succeirà a la cainbra dels
Lords el set, fill Mine, el vescomte
Curzon, membre unionista del Parlament pel slissricte de South Batteasea. — Fabra.

MORT D'UN FABRICANT
•
DE CANONS
Viena, 11. — lia mort a Seteringen
el harta Carlee Skoda, ex-director ele
le- fabriques cm es constrnien els
famosos canoas del seu nom. Tenia
anys. — Fabra.

ialiddletown (Pensilaania), 11—A
conseqüelleia de la caiguda d'un
gran aeroplà da transport, a bord
del qual anaven ro persones, han
restatat 5 incas i 3 feriar. — Fabra.

AUSTRIA

UN COP DE l'ORCA A
LA MANDXUR/A
El fill de Xang-So-Lin a
favor deis nacionalistes
Xangai, 11. __ Informadora
d'origen japonés, procedenade Manxúria, diuen que XangSO Llanta fill de Xang So Litt.
al qu'al nl govern nacionalista
havia anomenat cap de l'administració xinesa a Manxúrin,
ha donat un coi) dEstat i saa,
apodreat de la dressana dic Muls den i ha fet presoners Taita
luting, ex-Cap de l'esta!, majal
de Xang So Lin i a d'altres capmanxús notoris.
La raar invocada per la aeva
actitud es q ue aquests s'oposaven a qua fos hissada la bandera nacionalista i que no se solmetian al govern nacionalista

de Nanquín.
La situació

ernbla un xie
confosa.
Fahra
UN DELS GENERALS DETINGUTS HA ESTAT MORT
Londres, 11. — Un telegrama de Toquto diu que hi ha
gran angoixa pele esdeveniments que han tingut lloc
alukden. Les noticies són contradictbrins. El desnatar afegeix
que el general Linfa tu Ting fou
mort després de la seva captura. — Eabra.
ALTRES INFORMACIONS EL
PRESENTEN COMBATENT,

ENCARA
'Faquir,. t 1 -- De Mukdra,
comuniquen oficialment que ir.
general Iang Inting, cap de Parserial militar, ha estat ataca! i
qua s'està lliurant un fort

coulhat.
El comunicat no afegeix nitras noticies.
Fabra.
MORT DE XANG-IU-TING
SEMBLA SEGURA
aaToquio. 11. — L'Estas Major confirma oficialment que, segons noticies
de aluarden, fou mort a tres el general Xang- tu -Ting, ex-cap de l'Tstat
Major del difunt mariscal Xang-SoLin. — Fabra.
EL FILL DE XANG-SO_LIN ES
TAN EXPEDITIU COM EL
SEU PARE
Xang-Hai. ir . L'Agència Oficial
de noticies japoneses diu que XangSueh-Liang va sotmetre ahir a un interrogatori els generals Xang-Iu-Ting
i Xang-Yiu-Huai, i els fiu afusellar

immediatament. — Fabra.
COM POU DONAT EL COP DE
FORÇA
Xang-Hai. ir . — Segons nous defalls tramesos pel corresponsal d'una
Agancia d'informacions japonesa o
Mukden, el general Xang-Su-Isiatia
es dirigí ahir a la tarda al (mamey
general de Xaag-Iu-Ting. i ordenà a
les seves tropas que voltessin
Sació on conferenciaren Xang-Iu-Tinz
i XangaViu-Huai.
Després entrà a l'habitació i casares
d'acusar - los severament per llurs
crims i de sotmetre'ls a un rigorós interrogatori. ordenas com ja és sabut,
l'execució immediata d'ambdós generals
Nsanbruses partidaris del general
Iung-Iu-Ting slan refugiat cap al :lid
de la Masdxúria. — Estira.

ALEMANYA
L'ATUR FORÇOS
Berlín. 11. — El din ar de desembre darren cl nombre d'obrer.
cense feina pujas-a a Alernanya a
aaoomoo, la qual cosa representa un
augment de 400 . 000 amb respecte
resmenfar
la primera quinzena
mes de desernbre. —

SOCIETAT DE NACIONS
EL PROBLEMA DEL CARBÓ
Ginebra. Ir. — Avui ha acabae la
consulta técnica organitzada pr1 Co
mite tècnic de la Sociedad de Na-

„bus respecte a la indústria del canba. Slia arribar a tau acord general
i ha quedas patent que la situara',
general de la indústria carbonera
constitueix un problema irternacional. que incumbeix en primer serme
als elements directors de la indjs2
tria la responsabilitat ele l'aplicarla
de les disposicions per a la regla
mentació de l'esmentada indústria.
I.a delegació del Comise económie
redactara un informe. destinat a Tesmentas Comité, el qual e o reunira
dilluns vinent i resoldrà sobre si
ha de prosseguir-se la consulta.—
Fabra.

X1NA
TECNIC D'AVIACIÓ
A ANGLATERRA
Londres. 15 — L'Agència Rentes diu que el cap del Servei d'acrenäutica de Nanquín ha estas nomanat pel Govern xinès per a traslla
dar-se a Anglaterra. amb objecte
d'estudiar la construcció d'aparclls
rraviacia, especialment hidro-avions

Faena.
LA REVISIÓ DE TRACTATS
Xang-Hai, t 7 — Ha estat rati

ficat ja pel Consell pediste centra'

el Tractat concertat recentment amb
els Estats Unas, França, Alemanya
Holanda, Noruega i Suecia, real, a

causa de la cläusula que concedei›
el dret de propietat a canvi de l'aboliment dc l'extraterritorialitat, els
concertase amb Italia i Bélgica. han
d'ésser sonnesos a l'aprovaeiä del
Comité. de Relaciona exterior».

Faena.

.4

•
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•
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ESTATS UNIT S
ELS "DRETS AMERICANS
EN LA MAR"
Nora York, It. — A conseqüència
(nava l- inaugural la companyia anglesa "Cunard Line" el servei de turisme entre Cuba i els Estats Units,
afer que, corn ja as sabut, ha despertat certa agitació en els centres
navilers. S'han reunit els membres
de l'Associació d'Armadors Americans, i ala nomenat una comissió
iaasisregada d'examinar la proposi:•resentada per la majoria dels soemanant al Coi/gres una nona
- . acido per a protegir els "(treta
'cana a la mar". —
,a York, 1I. — En vista de la
tencia que ha sorgit entre tes
aiyies nordamericanes i altres
vesestrangeres sobre el traciaatgers a Cuba, s ha constiComité que estudiarà i sota l'aprovació del Congrés una
le modificacions a la legislació
cncaminailes a protegir els
anicrican s maritints —
EL SENADOR BORAFI
VOL JUSTIFICAR-SE
t. — Comuniquen de
_a in que el senador senyor
està satisfet de l'enqtzesta
7a el Senas amb motin de
•le qué és objecte l'esmentat
- cons la qual acusació el
rath ha rebut dels Soviets
it de ccnt mil dòlars.
'st senador ha demanat
cerqui els difamadors i
anar al Govern rus, per in• del Govern francés. que
aauest asumpte. — Fabra.

RPOSICIONS DUT
SALA

PARtS

SUBHASTA D'ART ANTIC I NODERN. D n es 10, 1/ 1 12 (tarda)

GALLRIES E-Valí-ES
COR-re carALANES.
M. BENEDICTO
Escultura
A PEYRO
CeramIca
N. VAIQUEZ
Pontura
SALO D'HIVERN. Selecció de pintares de firmes notables
•
asui

E.1- 11D1

ES

CORTS CATALANES, G70
MARIA MUNTADES
Pintura
F:28 al 15 actual

PrOgextCOTECA
PASSEIG DE
VIDAL QUADRES

GRACIA, 34
Pintura
Fine 51 13 actual

PIARL-t lEbe,L.U4NS
10 (darrera ;• Catedral)
EXPOSIC.10 PERMANENT
I oornpr•- venda de
ANTIGUITATS I OBJECTES D'ART

SALA BUSQUETS

PASSEIG DE GRACIA, Ele
V.OBLES; Arta 1 bolle oficia permanent.
Venda de catite« Persa, etit.A.Sioye.
DOrAENEC SOLER
PInt U111

GARCIA SIMON

y.

RAMBLA DE CATALUNYA, 29
. motilures d'en; poltcromate.
Rallen,. Giranta 1 augualorta.
ObJectel d'art per • presenta

Marc .

REN ART

DIPUTACIO, 271. - - TEL. 1 5 217
ReprOdUCC n Oel. ernmarcarnents Carl,
de,,Actd, pollcromla exclusiva de
la casa, obJectes per a presents.
•••••n•••

TAPISSOS PINTATS

eata r.pata I tei«Ite tt EsPorcla
aonttn tus de cluAdro• a /MI, gra5555 . e le0 greles. •t0.
Fabricas.)
da mates I motllures.
F. MONTFALCON
Bot r re 4, al capdavall le la PcrZa
Ferriessi

.LA PUBLICITAT

Govern Civil
REUNIO
S'ha reunit, prcsidit pel governador, el Comité Regulador de la Indústria Cotonera, que ha acordat
que el ple del present trimestre se
celebri a titig febrer.
LA CIRCULACIO DE PEATONS
El governador (ligué ahir ala pcriodistes que baria ordenat la tirada
d'un gran nombre de bans dels publicats per l'alcalde i que fan referencia a la circulació dels vianants,
per tal que la guärdia civil i la de
seguretat cooperin a l'acció dels urbana.
Afegi que per la sena banda secundara' la tasca de l'alcalde en les
sanciona que imposi, duplicant i quadruplicant les prnyores, si calgués.
LA SALUT PUBLICA I ELS
GATS CARREGATS DE TINTA
QUE SE LA CAMPEN PER ENTRE ELS QUEVIURES
El góvernadair ha rebut un escrit
signat pels veins d'un important
mercat d'aquesta capital. en el qual
Ca queixen de la munió de gats tinyoaos que hi Intitulen. Davant de
la qucixa. ala adreçat al president
de la Societat Protectora d'Animal:,
per preguntar-li si té algun local
per tal de poder-hi encabir aquests
gats, pula que donat el perill per
a la salut pública que suposa Ilur
permanencia en el mercat, no hi
haura altre remei que disposar Ilur
de s aparició. tota regada que la protecció de les persones és primer que
la deis animals.

Els

Tribunals

AUTE DE PROCESSAMENT
El jutjat de l'Audiencia ha
dietat ante de processament i
1/1 . 04. contra Manuel Garda
Gros t a) Franteset, acusat
d"esser l'autor dels robatoris
deis magalzems del carrer de
Cartp i Ronda de Sant Pere. y omeses darrerament.
A SSE N YA LA M ENT S
PER A AVUI
Audiencia Territorial
Sala primera.— Berga. Incieient:
Manuel Barons contra l'advocat de
l'Estat.
Sala segona.—Universitat. Major
quantia: Teresa Garrido contra Romuald Tudela.
Contenciós. Recurs: Fiscal contra
Joan Grament.
Retara: Fiscal contra Miguel Serrade s.
Audiencia Provincial
Secció primera. — Audiencia. Un oral: per falsedat, contra Rafel González.
Secci(') segona.
Bareeloneta. Un oral: per
flirt contra
Franeese Romero.
SecciO t e rcera. — Hospital.
Un oral: per estafa. COUll'it JOsPp Vaquee. — Sud. Un oral:
per co tufa. Contra Josep Maria Sans.
SecriA
— Continuarió de la vista enmencada avui.

PUBLICITAT

és el teu eari

C
Gaseta setmanal de Literatura, Art,
Ciències 1 Esports
Ja sabeu la eonversió a primera d'any d'aquesta gaseta toicsenca en òrgan de l'activitat intellectual deis Pa:5os d'Oc. Les lletres catalanes, les
!letras occitanes vessaran en les seres pàgines 11cr més valuoaa producció
i el comentar) i a noticia de tot el moviment .ntellectual del món.
Verb de 'mes cultores germanes i renaixents, situadea a; hell mig de
l 'Occident en:aspen, promet d'esdevenir la seva mea con:pie:a, inoderna,
vivent expressió. Abundases collaboracions de les mes famoses signatures franceses, avaloraran, també, regularment, les pagines setmanals
C ORRESPONEU, SI US PLAU, AMB LA VOSTRA SUBSCRIPC10, A L'EXIT D'AQUEST PERIODIC, EL QUAL OBRE UN
CAMP VASTISSIM 1 NOU A LES LLETRES CATALANES.
OMPLIU EL PRESENT BUTLLETI I TRAMETEU-LO SIGNAT A: " O C '', VIA LAIETANA, 28, 5.2, A. BARCELONA

Correr
ment

.

soim.

fu agraifä la Perneta de la gasela

'OC"

i el cabra-

(r) de la se ve sig as cei pcid

de

Adrià Gual, gravíssim
Fa alguna dies que està greument mulalt el dramaturg Adrià
Guvil. Ahir empitjorà l'As al
punt que, a la larda, fou cornbregat i extrentaunciat.
Adrià Gual té una infecció
A les dues de la matinada el
matan seguia müll greu i amb
tendencia a empitjorar.
La noticia de que En Gua'
está greu ha eta-culta rapidament aquesta nit per tofs els
teatres.
No cal dir que tothom tela
vots pel restabliment de lul
lustre malalt.
A conseqüència de la malaltia d'En Gual ha estat suspesa
la representació de la "Ifigenia
a Taurida", que havia de tenir
lloc demä. diumenge. al Palau
de la Miísica Catalana.
TEATRE NOVETATS
Ahir a la nit lii estrenà "Qui no
és amb érama en tres actes, de
Ramon Vinyes. Es una obra intensa
i apassionada, molt dramática, i impressiona vivament cls espectadora.
Entilia Sal-O fa una gran creació de
la protagonista. El decorat i presea•
sació fan bonic de debò.
El públic acolli l'obra amb graos
al fireclama
l'autor
aplaudiments i
nal de tots els actes.
INTOXICACIO GREU
Anit passada fou auxiliat al dispensari de Sant Martí, Domènec
Brogal Sabater, de 24 anys, solter,
el qual presentava intoxicació de
promistic greu, produida per haver
ingerit äcid clorhidric pensant-se
que era cervesa. El fet ocorregué a
la fährica La Bohemia, on treballana. Després d'auxiliat fou traslladat a l'Hospital Clinic.
AQUELLA GENT QUE BADA
Ahir, al carrer de Piquer, dos subjectes timaren pel procediment de les
misses 150 pessetes a Julie. Senin Senin.
— Pel mateix procemment. al carrer de Borre:1, en titilaren seto pcssetes a la serventa Joaquina Sanchez,
GITANO FERIT
Ahir va ingressar a l'Hospital Clinic el gitano Josep Mayano, el qual
presentava una ferida d'arma de f oc
a la cuixa dreta. Declar à que no sabia eui Ii havia produit la dita lesió
i que li havia estat ocasionada mentre dormia larrera ha presó.
DENUNCIA
Vicents Massana presentà ahir una
&milicia contra el seit apodierat, al
qual acusa d'haver-li estafat 12 mil
pessetes.
ALMIRALL ANGLES
A BARCELONA
Ami) l'exprés de França, allir va
arribar a aquesta ciutat l'almirall ansales Ernest Franok Elly.

WADRID

EL FRED A ZAMORA
Zamora. 11. — Fa un fred intensfa s im. E:1 termäinctre ha marcat
avui 10 grans stoa zero. Els carrers
estan intransitables. Han ocorregut
nombrosos accidents a moltes persones, afortunadament cap de greta
Les cavalleries han d'aliar amb les
potes folraeles per a poder pujar
el emití de l'estació.
EL NUNCI A SANT SEBASTIA
Sant Sebastiä, ti. — Ha arribat
el Nunci, el (mal s'estatja a la residencia deis jesuitcs. Li ha retut
honors una companya amb bandera
i música.
Al palau arquebisbal cha celebras una recepció.
L'AIGUA GELADA REBENTA
LES CANYERIES A PALENCIA
Pa i encia, u t. — inauguras
els menjadors per a obrera pobres.
t aria dia es reparteixen bons de pa
i nombro s os àpats.
Fa un fred intens. El terniómetrc
marca 9 grau ssota erro.
•
A ronseqüencia del fred han relientat le s canyeries de l'aigna.

Diputació
FEUNIO DE LA PROVINCIAL
ERMANENT

BUTLLETI DE SUBSCRIPCIO

fIt

DE BARCELONA

DE

Català
LA

Darrera hora

de 1924

Amarara,

rrirrestrsl. semestral o anrai.

PR E U: 14 pessetes l'any

La Coinissió provincial p erritalent. en la dama-a sessió celebrada, adopta, entre altres, els següents
acords:
Quedar assabentada d'un ofici de
Societat d'Atracció de Polasters
d'aquesta ciutat, felicitant aquesta
Diputació provincial per haver ores
al sen rarrec la restauració del Monestir de Sant Cugat del Valles.
Accedir a la petició formulada pel
cap del Departament de Docutnents
de la Biblioteca del Congrés de
Washington perque s'estableixi el
canvi del Butneti oficial de la Provincia de Barcelona amb el que publica l'Institut Internacional Smithsoniä d'Intercanvi, per ordre del
Departanient d'Informació d'aquel!
Congres.

"A B C" comenta la labor
dels Comités Paritaris
;Madrid, t t. — L'"A 13 C"
d'avui segueix comentant
cáete deis Comités paritaris, i
Teòricament definit el Comité pari t ari s'ha instaurat per a
conciliar la pugna entre treball
i capital, dirimir les discussions de tots dos interessos i
mantenir Ilur relació pacífica.
Quedä sobreentes que la seva
fundid seria räpida, expeditaIlevat de preceptes i normes
contradiclimies—i. per suposat,
gratuita i mòdica. Venim assistint l'assaig d'aquests organismes sense discutir la celentat arnh qué alguns han procedit. però cada dia mes persuadits de que la realitat no
respon al designi. Des del primer moment advertirem detectes fonamentals 1 resullats
negatitis, mes propicie a complicar els incidents i litigis que
a anar obrint cerní a l'avinenç a abans re procurar-la la
pertorben i fins impedeixen el
desenrotllament d'aquests organismes el desmesurar. del seu
abast i els excessos i intrusid
de Hast, renyit arnb la realitat
—de vegades, con-1 ho demostrarem, anib disposicions sirnultänies i contradictefles—,
amb immediates 1 lamentables
exigències pie exasperen les
cliscreplincles (entre patrons i
obrers, 1, sense dubte, s'ha evidewiat que) aquesta reforma
Ilnny d'esser fäfil i barata, 455 complicada i onerosa.
Sentirn el deure d'expressar el
nostre criteri. raonant els fets. No
som contrari s . sitió partidaris, i ho
liem proclamat sempre, de l'avenç
juridic en el camp de la Iluita social, encara que creiem etIC la iniciativa 'privada pot avançar molt més i
mes positisament vers l'harmon i a
del capital i el treball, perä erciem
que el Comitè paritari no pot ésser
l'òrgan tal cont funciona. Hi ha una
irregularitat, i és la eärrega. A es.
paules de la llei s'atribueix un atribut de sobirania i estableix una contribució. Ja no és l'Estat ni la facultat delegada de províncies i municipis l'origen del tribut; el Comité paritari ha aconseguit ,tant o
mes, finca per si sol el volum
l'impost que necessita recaptar i el
distribueix com exacció forçosa soba les quotes de la matricula industrial en proporció d'un 3 o un 4 per
roo; es ni més ni menys que un
recärrec contributiu obligatori i inapellable; i aixb per a tota la in_
dústria. per a tot el comerg, per a
tot scls rams de la producció. El
contribuent, agobiat pel carnul de
tributs directes o indirectes es veu
sorprès per un nou rebut trimestral: no pot rebutjar-lo ni apenar
a una junta de greuges; el repartiment és rneeänic i absolutament
foreós. Potser no necessiti mal acudir a la intervenció i Si veredicte del
Comité. ¡seres ha d'a2ortar la quantitat fixada. No es pot desitjar mes
previsió.
Alai, per exemple, el comité de l'Alimentació recapta i absorbeix molt
acose cate hassi de Zionar compte a superiors. Obtingué de les nostres societats 83.950 pessetes, això va" ésser
l'any passat. i per al vinent recaptara
naturalment, 12 mil pessetes més i assolirä la stl/M1 de 95.950 pessetes.
Es veritat que han millorat els sous
i gratificacions del president, vicepresident i rice-secretan, que fins ara
havien estat de 7.000, 4.noo i 6.000
',casetes i que es donaran quelcom
més de 3.000 pessetes. ara consignades, per a atencions de societats, quelcom inés de les acaso anuals per a
porscs de treball. arribara prop (le
mil duros les cuatre mil pessetes per
a conservació (le mobiliari, pujaran a
17.950 pessetes per a altres gratificacions de personal, s'ampliarä la Ire-caució tic les despeses imprevistes
petita la
quantitat de
aaM ateses P er
4.000 pessetes, i enfi, s'ampliarä aixi
mateix la quantitat per a 'libres i revistes que avui no passa ile les mil
pessetes. Verament que amb mil pessetes, que podrä Ilegir el comité? i
arnb e/ que neCe cs ita Ilegir un •comité. pea comptc, paritari I
Queda a part els ingressos de les
multes, el producte de les uals tanhe inverteix el comité per si rnateix.
Parlen/ només del pressuposto que es
cobricix amb la contribució foreosa,
però no cal espantar-s'hi per aquest
total de 95.950 ',casetes, encara que
gastin Inés altres comitès; a Madrid
funciona prop de dotze, sense incloure els nacionals, en formado hi ha
uns quants que sumen de 15 a 20 , i
sabrà l'opinió el grapat (le milions de
pessetes que costa a la indústria i al
comere, pea-O que en definitiva castiga amb os nou impost tots els consuinidors, Ilerqu s clan, la indústria i
el comete no són cxcrcicis professionals i augmente la escassetat amb
sobrepreu.

dors, el senyor Poincaré ha declarat
que s'estranyava de sentir a dir que
,,havia rebutjat de la sena majoria eis
radicals i ha comminat els seus contradictors perque expliquessin les
greus raons per les quals han esperat a que s'hagués votat el pressupost per a retirar-li la confiança, car
les qüestions plantejades en l'actualitat són molt-mes importants que
ha votació del pressupost.
El senyor Poincaré invoca eta resultats obtinguts per la Unió Nacional, especialment el sanejament del
inane i el ressorgiment dels canvis i
rendes.
Fa ressaltar que els articles retatius a les Congregacions catan d'acord amb les Ilcis laiques i idhue
han estat p roposats pel mateix autor de les dites lleis.
Declara que tant els seus camarades com ell catan disposats a fer
respectar les Ileis laiques.
Lloa la Ilcialtat dels senyors Sarraut i Queuille, i precisa que el manifest del senvor Oberkirch era una
contesta als a utonomistes, que valla
únicament per al scu país natal.
Ei senyor Oberk 1 rch — afegeix el
president combas els manejaments
deis autonomistes i prengué amb altres patriotes alsacians la iniciativa de
constituir un non partit.
El president del Come I lafegeix que
Ii fou pe g ar reconstituir el Gabinet
sense els raelicals, perb que l'acord
les reparacions i la votació del
pressupost en temps útil, exigien la constitució immediata d'un Gabinet, no
d'acord amb la seva voluntat. perb el
qual programa baria disser el
mateix
del Gabinet anterior.
Es felicita que el Pressupost hagi
estat votat en temps útil. i anuncia que
el Pressiapost de /93o comprendrà minores ecce-le/migues i socials.
Ara es tracta de saber — din —
aquesta obra ha d'ésser continuada pe!
Govern actual. Una crisi ministerial
tendria actualment greus inconvenients
i es trobaria amb grans di ficultats per
a la seva aolució, perb dintre algunes
Setmanes aquests inconvenients Serien
encara molt mes greus.
El senvor T'oil:casé afetreix després:

Si avui volem firmement concertar
una acció de les Cambres i el Gorern, es necessari, primer, assegurar
la defensa de La República i del regin/ p arlamentari contra totes les accions conträries.
Grticies al regim parlamentan, guamärem ha guerra, i a ell seguirertf fidels, ja que és l'únic capari d'assegurar les llibertats públi q ues i traduir
exactament la voluntat del país.
El senyor Poincard continua i reconeix el valor dels grups extrap arlamentaria, però creu que la sohirania nacional resideix en el noble i els sena representants, i afirma que el Govern es irles defensor
que ningú de les lleis laiques en el
que es referei xa ks conciencies.
Afegeix que no pot aiegir res sobre els assumptes en curs, i que
compIirà el seu deure amb tota independencia.
Res permet dir que una part qualsevol del Parlament o d'un partit
qualsevol estigui c ompromesa en
aquesta assumptes.
Exposa el programa a realitzar
aviat. que Comprendrà la reforma
fiscal. la protecció a l'estalvi, la
protecció a l'agricultura, l'extensió
dc les assegurances socials, la reorganització de l'Aeronàutica mercant, la ratificació del pacte Kellogg, el problema de les reparacions. etc.
Els téc(nief — diu— seran independents, per les ornes opinions no
c omprometran els Governs.
El senyor Poincare declara que
si eis perita no reconeixen la moderaciA i la justicia deles evatuacions
franceses França tindrä dret a apcl_
los pla Dawes, i si les reconcixen "podreni ?din — preveure per a
un dia pròxim l'arranjament dels
deutes interaliats. encara que les reparacions i els deutes no es confonen". — 11-abra.

El

Govern triomfa

per

325 vots contra 251

Després el president t de lit
Cambra, M. BouieSon,. 'china
lectura de les mociona preterj-ilades, una d'elles, signada PFI
senyor Sibillr, dio el que se:La Cambra aprova les deciaracions del Govern i, conflant en eh. acorde . , entrar • a
l'Orde del cia.
Un CO!) afirmada la lectura-el
cap del partit
lista, M. Daladier, puja a la•tiihuna:
Comença a firmant que el pro
grama de Poincare eetä
raí, únicarnem i exclusivament
en el programa del -parla radical .socialista.
'.Critica després la norl fOrma corn han quedat redarlaIS
ele anheles referente a les
congregaeions religioses. i seabe dirigint vigorosos atare' a
lea dretes.
Parla despres el corininieui
senyor Doriot, el citial din pie
l'actual Govern li seMbla
gran Consell d'AdminietraciA
de la classe eapitalleta.
D'altres diputare eXpliquen
després el sentit del vot que
'van a emetre i ele mollua.
Ell parlar el senyor Welfr , .
diputa! per Alsäcia, i el socialista senyor Vicent Autiol. es
produeix un incident Eloroltoa
que obliga el presiden( a s'idpendre la sessió.
Un crup represa aqueata. rl
senyor Daladier (temerla que es
doni la prioritat per a la votarle( a la mocid de de-Serrnfiairea
presentada pel partit radical-socialista.
Sotmesa a votaeid antlesia
petrel& qleda rebtitjada per
317 vots contra 25E
Després sq sotmet a 'yotaciii
l'ordre del dia de cOnfianea,
presentada pel senyor
La dita ordre del dia és aprovada per 325 pots contra 2 1.
—Fabra.

Pacía, It. — Cambra deis
diputats. En reprendre's
sessió, a les non (le la nit, el
socialista Grumbaeln parla.
tractant principalment de
la
d'.14-tria.

AQUEST- NOMERO
PASSAT PER LA mg -

SiJRA GOVERNATIVA
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elevador de benzin9
que és coneix, i mitpnçant el seu
ús tindreu sempre la seguretat que el vostre motor estarà
sempre alimentat amb una regularitat extraordinària
Es el millor

Es fabrica en tres tamanys diferents que permeten que és pugui
adaptar sobre qualsevol cotxe
Demaneu detalls i referències
sense compromís als representants exclusius

SOCIETAT GENEHIL D'IPUCACION8 INDUSTRIALS

-4>

DE L'ESTRANGER

RAMBLA DE CATALUNYA, 45

DEBAT A LA CAMBRA FRANCESA
Poincare no va rebutjar
els radicals

EL

París, ir. — Contestant a la Cambra dels diputats els seus interpela-
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S
ELS
Et. FUTBOL EN BROMA

Aigua al genoll

mal de iiedra

7 ol just en el trastee darrer «fide
de t'inmoto( aceievent de llamear to
ul eu de la •roacia d'en afeateu Potro.
grapie en l'eslora.. del F. C. Barcelona,

aficiona?: local, esperaocii g is jugo.
dar, a la Mero en l'indret prec4 per
en havien de passar Per amar O l'Esta"
cid del tren, 1 ~lis engegareu wto
flujo de Pedres que me'ls omplia de
.riribees. Despeas l'havia sabut que ni
a Vitoreen de Dalt ni a Sant L'eta-e/deis

per tal de poderahi exhibir. rotor a ¡ro.
jeus que de Id Sin, les pedres recalades annalment per el per tal pels equi-

pkrs •ompions, quan ei, sevillans. amb
tata diligincia que din meli en favor
aetiritat, es eregweren en el
•
dertre dc fer ean.star
dret a f ia re.,
err i aquella tarda moteje—
"el que puguis fe, erroti no he deixis
per a denra ni f•er al entopinner vinent"
—obsequiaren el:no:tres jurtactors amb
fa/eis 0MM:ir: de les Mbes morirse
d.-I qui sat, si per Joaar‘as me, vahea eiseara, de l'indret
preis an atraer, Ti harca del Comen.
dador quan cerca desesperat la seno
filia Donya Inis, a la quinta de Don
Juan. en el (retire arte del Tenorio".
De Sevilla. en COPISerrareen. per ara,
eom a rec., rd enrió: ea la nestra ajetarja futbolística, re-svet que Eso
Cavila s ter :ter de resultes d'un
eNehre partit fagot a Madrid m'A ,t
hetts. en el qual ex-tot es ter na
i-oader
menjant-se una orella
.1 'Pujar Pe,-, e,,qüestid
Sr roes, si en el Ylluseri Petrográfie del
Barcelona hi podio figurar Sarago.vt,
l'alineia, Sant Sebe;stid, Madrid, 1 altres no manes importante poblations,
amb tot , encaro ne hi era.
. •Iti ha haout proa amb qui s'haqi
llanca( la idea de le e r eseid del
seu Pelrografic Per ol'? Sevifi,, hagl

•

—Hi

isser.
trastees periodistes. atrib u,, .nrtm
•n5jf le llur responsabilitat, 1 eme p a-.
• 3aaerrnanar Pa gent, d'estrirayer
i de (carie amb un rer toles les
e-set desag r adables. coda regada que
la ha ects ere lene., un gran ;efer,'e
e a-e consta r que els ettedrepotiors sbn
Ints triaturcs, a dir, quitralla irresponsable ¡'actuació ele la qua! no hot
ras terrir-se en compte per Aliar de
la cortesia i del do de penis i de 'et
rivilitert dels malees d'edat en greeeal
de lo ciutat nu fa pedregoda s'erderd.
. c ernbla que a A"evilta mateir l'oren vistos firant raes alnuns Teilets en bar.quers encara. ro ente. en rnmprovar-se
ane ,te passava
PM possalemrs
infanti f . tren teto la inrhardwria
fet.
No podio esdroenir alreamenr. .4
Cae/alune-a. aixA de les frednegades al,
+muniere de fiaba: quelcem Pase& a
la afeara? .4 mesura que el, poliles
Ton adquirint .-ultura, a mesura oue la
risn'lierarirn hi entra. aque.rts sitnefertnes
otávirs (le la barbarie desapareixen. .4
Barcelona. Per e.retuple. nn s'neerlreda
rep itenerinr. ni se ft.ireedreOarä
pe r rIliS que quan surten d'aquí ens els

Alowna re g ada Ivnia esta! abeelregat
ad o l mo, equip ‚jr la tercera ralee:emir:,
angra baria ja-fit a ;linar a Virallnu
dr rialt n a Sant Crbria ele,: Pescarells S'esdevenia, ter errene l, . 'inc r1e
Inroxf,rs r7110,13,,01 . (41, i a/ashaere eis

FUTBOL

EL JUGADOR SASTRE I EL
BARCELONA
Confirrnant el eue vingut dient
aquests ches, es un fet que el jugad-cc
Sastre ahir va detnanar la baixa al
F. C. Barcelona.
Sembla que a mis a mes de Valencia i l 'Espanyol, ha rebut proposiajotes Lesmentat jugador de: C. D.
Europa. De totes maneres diuen que
el Barcelona no li vol concedir la bat•
•

solLetteda.

UNA NOTA DE L'ESPANYOL
A proposta dels solts apareguts a
"El Noticiero" i a -La Veu", deis
quals ens fitem ressò en la Inicua edii.s io d'a hi r, el C. D. Espanyol ene ruega la publicació de la segitent nota:
"La Junta directiva del Club Deportiu Espanyol, sortnn al pas al rumor del qual s'ha fet ressee tan diari
d'aeuebta ciutat, fa saber als seus
eis i a l'aficia en general el sernient:
Primer. — Que es completament
falsa la noticia que s'hagi fingid ;a
mes insignificant conversa per al cansa del nostre gran portee Sula per un
altre jugador, no tan sols per l'aiecte que de nosaltres ha Sabut guanyarse, Sisee també perquè genere, pel que

fos , sortiriern perjudicats,
Segon. — Que estem cantentissims
amb vas els jugadors eue tenim, i per
fan mal podem pensar en canela n1

babees. que per gran que los l'oferta
cine e v ils fes eempre ens semblaria mes
quina, comparada amb la validez' que
per a nosaltres tenen els que tan envejables èxits i dies de' tanta glòria
han sabut donar al nostre R. Club
Deporta' Espanyol."
F. C. TERRASSA
U. E. DE SANT ANDREU
Detni. es traalladara
Sant Aniran el primer equip del F. C. Terral,.
sa per tal de jugar intiatosament ami>
requip de la Unió Esportiva.
L'equip terrassenc ha estat de poc
reformat i constituit quasi per costaplet per elements jeves que han Cona
ameguit en breu espai de termes un con'jume immillorable que ha donat lloc
t•
, a que poguessin comptar ele partIts
• Ver victóries. com pot venia', pela re•
aarrerament obtinguts.
La Una Esportiva de Sant Andre8
presentare en aeuest partit el conjunt
igie Ti valgué a claesificar-te pegan
lloc en el eamaionat preferent.

Possarells havia escores, i que el
país e j'un] en ros remarcable retardo En
mittests pohlets, al rnarge de la cildr
els forasters no podien guanyar

El !os que els aPed r e q ado r s ¿el:
jugador: del Barcelona no sinnin ami
gran, vol dir- que Unes duros ue ad.
meten comparació atnb
casos cansen
tal: d'agrestes trates se n i i í'n /gel.
Pe - (l el frt que siguin criatures. vol
dir que podent ésser mol? oprimiste'
respecte de recdevenidor d'itquestree
:Micas que temen uns infants que auges
tan lies emrenyats. ;Quina monada de
cric:sures!
El Barcelona. de toles maneres, aro
pensat d'assegurar els sens jugodors contra la pedrepada, i fins i las
ha

JESIP
els equipa de l'Associació Cul-

tural Recreativa de Barcelona
l'Emport Club Pirelli es disputaran una magnifica copa donada per l'Acadèmia Duran.
L'ordre dels partas eera el
següent:

nema, diumenge, die 13;
camp de l'A. e. C. tBareationa).
Taulat, 227, d'un g e a una.
Dia 20; camp do l'E., C. Piren' (Catalunya S. C.), CarnP
d'En Galvany.
L'esmentada copa es !roba
exposada a les vitrines de la
Comercial Pirelli, S. A., Ronda de In Universitat, 18 ,

8 0 X
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SHARKEY COMBATRA AME
SCRIBBLING
Dinen de Miami que no obstant la
mort de Tex Rickard, el match Sharlsey - Scribbling es disputara a la
data assenyalada. Ara ditten que Sharkey, cobrara per aquest match cent
dòlars, en lloc dels einquanta mil que
s'havia dit de primer.

fa ha ¿emanar, segarle renitn cittés,

DE LA VETLLADA

corresponeur tarifa d'asseguran¡a

GIRONES - BARTOS
Sortint-se aqueeta gran vetllada de
les que habitualment organitza el Pa.
lace Sperling Club al "Nuevo Mundo", per al qual local és utilitzable el
carnet de l'entitat per a pocler entrar,
els socis del Palear setnbla que hauran de passar pel local del club, per
tal de recollia presentant el carnet,

l'Oficina del "Seguro contra el Pedrisco" que funciona a l'Institut agrícola (Mala de Sant Isidre. I no faro
eS f rany que. sigui a Madrid, sigai o
Bilbao, allá on hagi d'amar a fugar el
ecrtit de semifinal. hi vagi ama les

ene respenents barrries de canoras gro-

'tifus, ' tan

ritils per a combatre fa 115 e.

Fins ara el Barcelona baria passat
una crisi una ntica intensa .4 .4tneeira
• fer ten trist p ° per, i en el Campin g:4S de Catalimya tambi ha quedat
tat xie ',a1 :1(4s. S'Iraria estis com una
pasea d'oían° al gomal!, i amb tanto
tagua l'equip roda diutnenge noufragaya cense que li serrieein de res les
nombrases rarovanes que hom din que
el tollo:. ¡fi havia qui deia q ue clavan?
de !anta aigua, el que feia falta era
un homber en lloe d'un entrenador.
Pera ha vingut, que amb 'sigma 1 tot,
el Barcelona Fa attdt endarant, 1 ara rs
res que el que 13 tal és que
pateixi de mal de pedra, nue nn es
t'orín paires ¡Unsinns. Han de Pensar
que P i s cops de roe , en aquets País. temen la virtut de despertar fins a aquel!,
que semblaven aclortnits de natural, i
cosi mis malanuml la trartin m/s bi
ho fa fa nnatra gent.
A part de eta. entre Palana ¿(ti Pe.
els 'l astres ¡fu:Jactare san eaPa(n$

era ,

d'adquirir una qual/tal d'heme e de ciment ~ea!, que el din que la cinatan
ben infiltrada ja caldrá que es calcin
infe equier rraquests tobleS que lenco aquests infants tan graciosos que

s'entre t enen a at eelr efl a r , l' er a n,' aquel?
dia el Rarrel n na na de/rar,) dr PaSS(2,
//e cal, !he:
periro.
aquesta
una
a ltro m en a de pedra que no ele pleura
o rerts mides, encara que vI o faci xiri"res.

AUGUST BERENGUER
EL PARTIT SEVILLA-BARCELONA
Pe:- a e:iminar del torneig el F. C.
Barcelona seria convenicnt que el Sevilla triomfés per una diferencia de
dos gols, mentre que l'equip blaugrana en té sufieient amb un empat
per a classificar- ,e ner a les senil1 malt.
El Sevilla F. C., amb el seu j oc noble i correcte, pera del tot perillós. ha
virado, com és natural, disposat a vendre cara la derrota i a millorar en tot
el possible la seva actuació del primer partit, considerada com poc afortunada i molt lluny d'acreditar la veriteble valua dels seto jugador, i del
seu conjunt.

Si be sobre el paper la victòria del
F. C. Barcelona es presenta com una
cnsa segura, mis si hi afegim l'un
zero del primer partit, sobre el ter.
reny aquestes consideracions no sart
tan oportunes, car ja hem vist infinitat vegades que equipe considerat
inferior, trinmfaven (Peltres de superiors als ulls de tothom.
L'equip 41 Sevilla s'artenglerarä
complet en aquest segon partit. Den/a esperem poder donar l'eauip (NO
preeentark el F. C. Barcelona.

El futbol a les comarques
GAVA F. C., 2 - PENYA ESPORTTVA GUARDIOLA, 2
Gevit. Diumenge passat
va vinitar-nos per tal de contendir amb l'oree local l'equip
de la PAnya Eeportiva GuarL"enenntre, en el (piel no
mancaran momente de tau) ion
P o l,, dos bandols. finalitza amb
•mpat a doe gola no <M'elan,
el derIlini intenes que en alguno moments exeref el gavanene.
Eta minora deja forastera, la
defensa 1 el portar, espeeialment aquest darrer efeettia un
gran partit . Deis locals, els
espeolalment Navarro I
Moler.
La davantera (ei ba incompleta), i en la qual dit sigui
de persuada cremsm equis/ocul ( aetnia la Inclusió cola a
davanter centre, no rendí refec
tivitat acostumada,

COPA "AG,ADEätta DURAN"
Ele elles 13 1 20 del corrent

l'entrada per a la gran vetliada del
<tia 16. on, en lliurar-los l'entrada,
els sera trepanat el carnet.
laentrade o contrasenya que es aunara al socis per aquel dia. !sera intransferible, i no sera ‘' .11 « fiil per ale
que no puguin acreditar Ilur persanalitat dc soci. mitjaneant la presentacia
del carnet tfidentitat.
VETLLADES POPULARS
PaInce Sparting Club té en c 5.
tudi l'organització d'una serie de vetHades populars a ba s e
torneigs
classificació, disputats entre pagile
d'una mateixa classificació, per a classUicar a la categoria /inmediata supe•
r:,t- el Venrefl," (le Cr,, , a torneig.
.aquests torneigs sembla que se celebraran per selecció, curant de la
classificació previa deis inscrits una
comissin integrada per un representant
del Pa/ace S P arling Club, un delegat
nomenat a l'efeete per !a Federac:6
Catalana de Boxa i un representant "le
la premsa. la designació del qual sera
feta pel Sinclicat de Periodistes Espesa
tius.

El

VARIA
Tommy Melligan. el nntahle pee
mitji angles, va casar-se ahans d'ahir
a Glasgow. A la ceremónia nupcial hi
assistiren 3oo invitate.
— Marcel Thil ha intentat justifi-

car la mediocre "performance" que va
fornir davant Laf intenta basant-se en
les dificultats que ta experimentar
per tal de poder presentar-se dins el
Ernit del pes mitjä. No obstant, Thil
ha maMfestat que esta disposat a contedie una revenja a Laf fineur. a quinze
rounas i pel titol de l'esmentada ca-

CLUB FEMENI D'ESPORTS

De l'oportunitat
De les diverses definicions de la
paraula "Oportú" aquelles que millor l'expressen al riostra jai san:
"alió que s ' é3 fet a temps" i "co
que arriba en bon moment". Cos etamb les dites definicions, podern dir que el noatre Club Femen1 d'esports es oportú.
En realitat la seva fundada ha
vingut en el moment propici; si s'hag ués verificat uns anys enrera, de
probable que no hauria arrelat, perb
avui que el nivell inteHectual de la
dona puja, feliçment per a tothom,
feia falta un (loe on aquesta trobés
el cornplement a la seva vida pstquica, i prova que totes el desitjavem, es l'ingrés diari de aoves
adeptes.
Una paraula, una actitud, un gest
oportuns. poden fer sentar plaça de
persona "comme ii faut" al que la
diu o la realitza. Per ara, i creiem
per seinpre, cap acte del noatre Club
desmentira que aixi siga= i. potser
som una mica pretencioses, ens sentida que tenlm guanyat U lt
crescut de simpatia al nostre
talge crescut
torn.
La correspondkncia del Club ho
demostra enriquint-se a diari amb
caries tote compensen ja aquells contratemps que totes les coses en començar pateixen. I d'aquestes, n'hi
ha que per l'exquisita qualitat de
la signatura, hom se sent optimista
i segur com el que va conduit en
emule via per la me d'un ángel i la

mirada protectora d'un date
I cal senyalar que d'aquestes cartes la mejor part signen hoteles, ço
que vol dir que el sector masculi
troba, com nosaltres, ''detnodee"
1:menda i el linfatisme, principels
productors de Senyores Marietes,
Cal ésser fortes, sanes i alegres,
i per a:s6 anem.
Quilles no voldran venir ande nos-

:latees?
Enriqueta Sedal i Bastida
(Del Club Femeni d'Esportal
PROGRAMA DF. DEMA
El Club Femeni d'Esparta assaheme a totes len. sev es sacies que
dame, ditunenge, si el temps ho permet. sortint a lee fao del metí i
de l'Estació de la Plaza d'Espanya
—Ferrocarrils de afageria— s'irà a
rnuntanya de Sant llamen, tul-nant a ciutat, el mis tarea les dues
de la tarda.
!atta de reunia, a la mateixa estada. recornanant tenir pres bitllet
individnalment fins a Sant Bol. Hem
accedit a frr l'excureió eols pel mata pregades per moltes SäCie5 que
desitgen compartir la festa amb els
seus fatniliars. i ‚ 'estere de tornada
a l'hnra de dinar.
Advertint també que les que desitgin anar con, de costum a Mar
Bella, poden fer-ho, on rearma com
cada festa, la corresponent Ilieó de
natació i de gimnástica.

PILOTA RASCA

tegoria.

Jeff Dickson sembla que esta d , sposat a organitzar aquest segon elcontre, que farà disputar a mitian

febrer.
Laffineur ha declarat pel sett cantó
que creu poder vercer Maree! Thil.
Els cops de Thil— ha dit -- fan mole
pera estic convençut que els puc en.
caixar sense gratis dificaltets.
— El gegant ital ; a Primo Carnee,
hoxara rl tila 18, a Berlín czntre
Rwesertnaan.
Kid Franca va bate dimecree. a
Las Anaeles, el pes gall local Delos
Quadrini. Jean Joup i llur manager Dorval, es traben a Copenhaguen, on el primer esmentat boxara
contra Knut Larsen. El negre Tren
joup devia boxee anit contra Kaj
Olsen.

Dema, a Flordeus, Gavalda pnsera en joc el seu titol de remitió de
França del pes welter, davant l'exneuger Bandry.

NATACIÓ
Ea CONCURS D'HIVERN
DEL C. N. BARCELONA
Densa, diumenge, i en sessió matinal, com totes les restants. comenzar&
a la piscina del Club de Natació Barcelona, el concurs d'hivern que tots
ele anys ve celebrant aquesta impon
tant entftat.

L'experiencia ha portat en l'anille
de la Crmassia esportiva d'aquest, I
del seu director tècnic, la conveniència de variar la fórmula d'anys an.
teriors, amb la qual cosa es d'esperas
que l'exIt d'aquest Concurs sera supe.
rior de tres als que l'han preceda.
El j et d'efectuar-se les provee per
categories, ha a.vIvat l'interes de grao
nombre de %minore. elements, als qua! a
nl remotament sels consideraste eran
participants; amb la qual cosa, le
lluita que de hon principi hom creía
quedarla rnolt limitada, adquiriri, sea/
elubte, un valor extraordinari, dostat
el gran nombre d'aseara:caes rebudes.
El programa de demà, diumenge, se
el següent

FRONTO PRINCIPAL PALACE
(Pro(eseionals)
Una eobtada indleposicia
D'erran leigoyen abligis a l'erapresa del Es “ ntd Principal Palace a variar el cartell del dijous passat. La combinació
eoncertada'a (farrera hora fou:
Artiä, Goitia i
Arriola, vermells, contra la forte parella
blava Arnedillo II i Cazalla

Les sartales Aren mercadea ala
cilindros O i mig i P.
L' à rbitre d'aquest partit fou
el popular Goilia, jugador que
de tant en tant ene sorprtat
anib el seu joc, barreja de brin
canoa:Idee pilotee i de punta
laistimosament perduts. Mentre Artia i Arriola, sobretot el

(barrer. parlaren una defensa
aferrissada dins de Hure juriedicclons, el veleldbs 'Mo.
nin" no tIngua una de les aoves
nits afortunadee, i enriara que
en algun moment volgue SerinsamOnt disputar el triornf
igualant a 29, II mancaren fon-.
ces per a restar les contundenla hales de Cazalie. El dime
dels blaus, tela guate mereixeren l'ajut del ' entesos, assenyalls rl 40 quan l'oposat esta'Vil InS

just

a

32.

Mas competit, ree‘lita. l'enanafre final entre Echave I Lirarraga (vermelle) 1 8agarreta
i Segiasli (Maui). Deaprds d'una valla i de disputadea pilo-.
ten, guanyaren els blaue per
sadament tres punta.
CLUB BASCONIA
Aquesta entitat dem * inau

gurark el °cintura social amb
ele següante partits:
Primer partit, a detalla,

grnp C, a les deu del molí: Soler-Viladrimiu contra AgelletCreus.

e»,

Traben !araba, roo metros astil
re, per a senyoretes.
A das quanta de dotee: Water-polo

Ales onze del matf: ton metre,,
braca de pit, per a debutante, juniore

per a segnnee 1 terceres categories.
A tree quarts de dotser Water-polo

i seniors.
A un quart de dotze zoo tnetres
estil lliure, per a veterans, debutante,
;adore I senior'.

per a nedadors de primera categ oriaserä igual que per a tes categorles
Inferlors, de preparael6 per • la loemar/A d'equip s .

O.

Segon partit, a mit: Esclavafilos contra Giralt-Roca.
Tercer partit, a Metralla,
grua B: Escudero E.-R6denas
contra Bolchl-Marfn.
Quart par t it, a cistella grup
As diménez-Stengmann F. contra Berrondo-Amat.
SOCIETAT ESPORT BARG
Heus aquí l'ordre dala partits
que celebrar aquesta entitat
denla al mati:
Primer partit, a ir& a 30
punts, a les den: Saguer-Lavtfla, vermells, contra AmillsAndras, hiatos.
Segon 'parta, a eistella, a 40
punta, a les mur: Duffo-Puig,
vermells, contra Costa J.Trinxet, blaus.
Tedcer partit, a cistella, a 40
punta, a les do, un : Bo-Mass,
vermells. contra Llopart- Janmí F., blaus.

CICLISME
REPARTIMENT DE PREMIS DE
L'ESPORT CICLISTA CATALA
nenurliment de premia

que eta-adula H1111111[110111 rESpOrt,
Ciclista Català. ultra eta donafilis oferte per &verses persones. s'ha rebut: Un objecte
d'art, del senyor Lluís Ricart;
medalles d'argent, del Vermut
Martini I Rossi i Atracció de
Forastera, i una llanterna de
butxaca, del senyor Manuel
Garata.

ESPORTS DE NEU
C. E. 11.1FEL CASANOVA
La Seceia de Muntanya darqueat Centre organitza per al
dia 10 de t'obren una rursa d'esquia 11liter-clubs, a lea pistes de
La :Molina.
Per si mes detalla. . al local
d'aquest Centre, Salmer6n, 87.

AUT 03108 LS
3
cilio, dres
6i

4 velocitats:
les
dues
altes
silencioses

28, Passeig de Gràcia, 28
Català:
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RUGBY

Els partits de demà. diumenge
Dijous passat foren elegits els nous dirigents de la
Federació Catalana i confeccionat el calendari del
Campionat de Catalunya, que ha de començar el dia 20
La darrera data que queda lliure
abans de començar el Campionat no
han pas volgut desaprofitar-la els nostres clubs, i una prova es els
dos encontres concertats per a aquest

F. C Barcelona contra U. E. Uni.
versitiria.
°limpie Amateur contra R. C. Universitari.

Els estudiants de la U. S. U. volen
segurament presentar-se en la millor
forma possible, i a aquest efecte s'enfrontaran al camp del Sol de Baix,
a les onze del metí, arnb l'equip re-

A. E. Popular contra F. C. Barcelona.
U. E. Santboiana contra Olimpic
Amateur.
U. E. Universitaria contra R. C
Universitari.

Segona ¿ara

serva del F. C. Barcelona.
Aquest match prornet d'ésser interessandesine ja que, ultra la natural
expectació per presenciar el debut

del segon equip blau - g rana —
qual, pols entrenaments efectuats, sembla que donará. que parlar — es presenten amb una igualtat tal de forces,
que es fa dificil d'assenyalar un ven-

cedor.
El segon encontre tindri Iloc a
Sant Boi, en el qual liudaran els
propietaria del camp amb
°limpie Amateur. Comenzaran a les
tres en punt de la tarda.
Es prou coneguda la vaina d'ambdós equips perque sigui necessasti remarcar-la.
No restaran, pera, inactius els altres equipa. El programa d'aquesta
temporada és massa substanciós perque cap d'ells vulgui exposar-se a ésser-ne excluir per manca de preparació.
Podem, dones, dir que el Campionat que ha de comenzar promet re-

vestir una importancia inigualada en
la histäria del nostre rugby.

• • •
L'assemblea general que se celebra
dijous passat al local de la Federació
Catalana, podem dir, sense cap mena
de dubtes, que fou la mes brillant de
les efectuades fins a la data.
En donar-se compte dels treballa
efectuats i del programa confeccionat
per a aquest any, no poguérem menys
que meravellar-nos del formidable esforn portat a cap pels nostres dirigents. Aixf ho reconeeue l'assernblea
en acordar un vot de gràcies per
aquest motiu.
Immediatarnent es procedí a l'elecció de carrera. 1 queda constituida la
Junta cnin segueix:
President. Joan Bola; vice-president. Jordi Carreree; secretara Francesa Baltasar; tresorer, Josea Gerrna.;

veta!. Salvada,- Paella.
Després, i a petició del rlolegat del
R. C. Universitari, s'elegf e..! Cornita
que ha de seleccionar els «pitas que

han de nuitar contra els estrangers
que ens vi sitaran a l'Estada
Foren designats els ser,' -ors M. Reinarre T \rilar i J. Boronat
finalment es procedí al encteir
deas equipe per a la confecció del proa-ama del rampinnet.
E / resultat fe,/ el següent:
Pa/osera data
20 de genen de taza
A. E. Popular centra U. E. Santbniana.

Tercera data

A. E. Popular contra U. E. Universitaria.
U. E. Santboiana contra R. C. Uní-

versitari.
F. C. Barcelona contra Olimpie
Amateur.
Qua rta dala

A E. Popular contra °limpie Ama-

teur.
U. E. Santboiana contra

Universitaria.
F. C. Barcelona contra R.

U. E.

C. rni-

versitari.
Cinquena data

A. E. Popular contra R. C- Uni-

versitari.

U. E. Santboiana contra F. C. Barcelona.
U. E. Universitaria contra °limpie
A inateur.
Com que, dissortadament, sois erasteixen els eamps del F. C. Barcelona
i el de la U. E. Santboiana, els encontres es repartiran entre aquests
dos terrenys, 1 finicament els que disputin entre ells els dos equipe esmer.tata, ho seran un a cada camp, aneas
l'ordre del sorteig, és a dir. el de la
primera volta a Sant Boa i el eegna
al Sol ile Baix.
El jet que la sort hagi designat
com a darrer encontre el d'aquests
equips, no fa mis que augmentar
d'una manera considerable l'interés
de/ Campionat, ja que — si cap dele
nous equipe formats no din la seva -aquest nn podr à considerar-se decidit
ans al darrer momear.
Hem de fer constar, pena que la
Federada, donant proves de l'alt esperit esportiu en qué es guia, ha volgut decae /a mi. als equipe que am
pugen, ha creat la copa "Encoratiament". que sera atorgada al que es
classifiqui en primer lloc, dele guarra
nous clubs darrerament formase.
Aquesta classificació s'efectuara parallelament a la del Campionst, q uedant. naturalment. excluits e! Barceame i rl Santhnii.
Desiteem que aquest b(-11 gest de la
nostra Federació sigui degudament
carresteat pele ameres equipe, i que
tcoe elle, «anee deseoratjamente de
cap mena. ni per en, rnotin, cene:blei stin arnb les seves achtacione a
posar el mea
possibte el nable
viril esport de rugby.
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A PASTA PER ' will.3."9-911.---1918131.
----A AFAITAR

NIX

gsaiobliceacioiras

ha estat elaborada pensant no
sols en que ha de suavitzar
el pel per a fer-lo tallable'
sense gran esforç, sine per',
sant també en què Curi l'epidermis de Iota irritació,'
grans, rojors, etc.. z

Le Pasta NI X'
es, doncs, un factor precies
per a l'operació d'afaitar-se
al mateix temps un producte'
d'higiene per a la pell. ,

Usant la Pasta NIX
s'eviten tots els perills de con.,
tagi, no sols per la naturales.
de la Pasta en si, sine tambe
per que s'eliminen sabons,
brotxes, vasos i tota mena
objectes porta-microbis.

Usant la Pasta NIX,

simplificarà l'operació. d'atai•
tar-se, hi empleará tres o
quatre minuts, no sentirä despres cap trritacie ni molestia
la la pell i, si la tenia abatas
d'afaitar-se, 11 desapareixtrbel
,perque, cal no oblidar-ho.'
LA .PASTA NIX. ES .'
ARANS DE T07, UN PRODUC-*
TE PER A L'EPIDERMIS.
OILMANI-HO EN DROGUERIEE. P E RFUME.
013, ETC., AL PPELI DE 210 PESSETILS TI»
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LA PUBLICITAT

a a unya
Fets diversos
berganti encallat a Eivissa
Fa pura eliets que envesti la
Hatja de Talumatica. al eoslat
port d'Ilivissa. el bergatiti
liaba "Nativitä". L'accident
d egut a la boira espessa i al
temps.
sot • losament. com que la rada
Talarnanea té el fons de sor_
bergauti poguA esser salval purtat a agiten port.
Un

Un homo mort a Reus
.‘ Itens ha estat troba1 el canave:. (1'.‘. Gaudí, do 70 anys,
• ,..en elonaioili del carrer de
eau t Francese. 26.
r5egons dril amen fartitt al
ri tiandi morí de n'oil natura!.
Un cavall agafat per un auto mobil a la carretera de Montblano
automhbil atroP'ellä el ca.
,l'itn pages a la carretera
1 - , n t blane. Li inferí grmis

detinguts a Reus
- la ficticia governativa
delinguts a Reus
•
., • ilativo i Jatune Gimeniv.
•
iver promogut un escbit•.arallant-se i haver-se
.
Un home Intenta suicidar-se,
a Girona
Pere Ferrer Mundet. de 15
RDYS. üasat. natural (ir santa
Ettg:imiar de Ter. i domiciliat
Dos

al oarrer de la Rutila. núm. 9,
rl Gicona. s'ha inferit una pro; anda ferida d'arma blanca al

a l'Hospi t al on
• tat r.rre.,
Una noia se suicida a Manresa
S'ha suicidar. I haut - se daltabaix d'un baled, a la part del
Manresa, la noia
Slla Estrada. Quedà mor•
la a l'arte.
Horn din que 'determina suspor qüestions amoro-

r.

eenien

..

•

-denit raixecament
seo traellat al

tirana a Cervera
.\ Li vora, del Cate. Cama, esHm . / a. la eintat de Cervera,
fern trobats isidro Tarragó i
Escoda amb ferides de gravetat.
M. tard s'esbrinà que. trobant-se tots dos embria-"al...
• lun - ia barallar amb Josep Fer-

Accident automobilistle,
a Sallent

\ carretera de Manresa a
Tlerga. dile match de la vila do
Sallent. va produir-se la topada d'un emuló con t ra un colar
pris-. .i t gers del servei NavetsManresa. del senyor Unís Sala.
Sembla que la causa de l'ar,ident fu la desvaporaci4 prodaida pel tren aseendent. que
• it atin e n precís moment va tapar la visualitat als conductors
dels autos sinistrats, tal era la
so y a densitat.
Immediatament el VPilla l acudí ei anxili deis ferits: Ramon
- roban. de 0 anys casat
i natural de Sterells.: Isidre Mas
i Obradori. . (1P 'al anvs. ile
•
ioan Gabanes i Gamules.
Sallent. i Eran11^ SZ anys.
c e so i Costa. de 36 anys.
d e Mala: esa. cap deis quals so
ron da gravetat. lleva?. de Ca-

que sofrí profundes ferifles a la rara.
Comluia 'el earni4 Francesc
C. ,. (lina Costa. i portava earrecarnet.' de !mita.
L'autörnnibus era conduït per
Daniel Coromines i Gabanes. de
banes.

3rés tarda. el Jutjat municipal prengue deelaració a diferent t e stimonis, per depurar
TARRAGONA

Visites de l'esquadra anglesa.
Tongada de reunions :: El Sanatori Maritim :: Les obres del
moll de Llevant
ilorn anuncia per al mes do
fairer ,irient la visi t a d'una di-)1,- 1 ,-) rio l'esquadra. angtesa.
P ul' al mes de mar tocara en
port una altra divisiú.
— Estan assenyalades
generals de renovació
la 1 ..orisa1la de la majoria
n o stres entitats.
I t is s abte se celebrara la de
so,.:iO
futbol (1,1 Club
i ditintenge la d ' a (mes( Club i del Club NaUlie.
— Es a Tarragona Pengiayer director de les obres del

Ss atiatori Marilim, senyor Jo-

sol, Garría SI
L e s obres de replata l eig han
est al iniciades.
— Tot, està a liunt de coflh u riçi i r a submergir els blors
e l l e han de sostenir el nnill
Elevan del riostra port.
SANT FELIU DE GUIXOLS

Cinema

Aluniolpals

Anees

novas

L ead.;\ eniment más i iii tle la
set inana l'ha constituit la projec ciú, al Salé Guixolene, de la

tamosa

form idable producciú que ha ,410
Pld ' ' re a r othom, si mes no. Per
l a di gnilat artistica atilb

Ila estad. rebollo.
p úblic va respondre a la

crida que

hont ii havia fer, com
rospon sempre que se 11 ofereiv
or de Hei
— Durant el mes de desembre passal va recaplaran per
arbitris 111min: imita 29 402'83
pessetes.
—
l'Escorsailor. hom altorifica 612 xais i cabrita. 39 vedettes i 136 pores, atnb un totat
de 22.770 quilos dc rain.
— Darant el finit iinv 1028
varen revaptar-s e a l'Orienta
iteraptatbria Muniripai pessetes 259.304 .13.
— A l'Escorxador varen Sarrificar-se dura id el mal eix
tensps. 7.426 sals j eabrits. 525
vedettes i 8/46 porcs. ainb un

total de 238.019 quilos.
—
batis el ferm del cartel Eslret era molt dolent. Ar a .
d'en ç io. que en una seeeld hom
ha fet elave g urres., estb. pitjor que ami.
Els dies de phi» es totaltnent impossible de passar per
acunen indret. pula les voravies
i la ramblia es confonen en rin

rierol indistint.
¿Seria demanar molt.
ressar-nos perque s'endegui
convenientment el ferm del .10
carrer?
— Ara que s'ha d'aliar a la
substitticid de la vol t a de la colectora de la Rambla d'En Pi i
1Margall, creiem que fóra el moment mr".!s oportú per a procurar

passat han mgrssat a

la 13%,
titiritera Pública, cal e/si/rentar,
(runa manera molt particular,
los obres completes do Juan
Aleover els anafre volums
la Histbria de Gi'atalunya, de

Rovira i Virgili.

EIVISSA
El

craigues residuals i
olor que

qucixa?

la mala

se'n despreti.
algú acinesia justa

tament del dia 4 d'aquest mes,
s'aprovà un informe pel qual
queden elimitutis diversos contribuents del padró de la rontribució especial sobre clave;meres i del d'arbitris sobre canaluns. i comptes per 4.361'20

pessetes.

Queda atesa la reclamació
d'al guna contra l'acord relatiu
a la- installaciú clandestina de
motora.
Passaren a Fornent i s'exposaran 10 dies al públic. les ins[inicies de Joaquim Masgrau
GtIvet., "La Suberina". Josep

Noguer i A;,ioni Lladd i Vidat
(motora).

Passä a Foment la Q u e signa
Tomasa Coromines. vaina de
Cosp.
En la sessió del dia 9. s'acordà requerir a Mercè de Barraquer i a Pere Bilis i Cairel, a
que enderroquin, tal cona oferiren, les cases números 7, 8
i 10 del carrer rb . 'retuan, i cedeixin el terreity i pie ha de passar a via pública.
S'aprovà. i quedan) axposakia
20 dies al públie. la 11 isla d'elertors de eomproinissaris per
a l'elr e eió de sentidoro.
S'aproven comptes per pes• leatrac l e d'
setes .
cords. del mes de desembre.
Hom denegà la gratificació
demanada per al rerafflador
d'arhitris
"._ i el enneert.
per la Socie t at Robert i Conapanyia , Mina Rovelladal.
Passà a- informe una instancia de Dolors Miljit. de Canet,
sollicitant ésser nomenada llevadora municipal.

El tamos..

Aleros novas

La Catlibra Agrfeola de les
Balears ha parla t de fer
tions perque es modifiquin les
actuals tildes de vapor i perquZ,
d'Eivissa es pugui tenir un al•
• p
Sel nuatral a Barcelona
i perquè es rebaixin els preus
d n ls passat ges ,
an p jalo, per tal que pugni r;sser

mes fàcil als eivissenes d'a/me
a Barcelona per a visitar l'Ex-

pOsició, esdevettiment que tothorn espera arnb desig.

— El vapor "Mahón", qm.:
fa el servei Barcelona-Eivissa,
segueix arribant aquí a les
onzr dnI mali; ha sortit atinestu larda a les cine, ro que fa
su osar que nrribar a B • • •
lona &mil al migdia.
Porta torea paSSatge, i entre

altres merraderles, 70 eaixes

de pelle

Altre negoci hi batirla si la
linia fos servida per un vaixell
que fes la travessia en dotze
linees, per les 150. mines que ha
de rec6rrer entre els dos ports.

— Ia 1111 temps espHunlid;
no hem vist la neu. Ha plogut
torea i Pis pagesos estan Colltents, i esperen un bon any.

el desviament d'aquella elavi
uera cap a ulla qilatsevol
les elavegueres zenerals qiie
desguassen j'ora del port. e al-

menys ifallargar el eobr loen'
d'aquella... diem-ne riera, fins
arman de les oncs.
Aixi s'evitar i a el mal .erezte
que suposa el tenir descobert
i al bell mig del Parc uña vil/

1 setmanal

PROGRAMES PER A AVUI

RADIO BARCELONA, 344 . 8 m.
/1'00: Hatallades horäries de la
Catedral. Nota del Servei Meteoro-

lògic de la Diputació Provincial de
Barcelona. Estat del temps a Europa i a Espanya. Previsió del

temps al N.-E. d'Espanya. a la mar
i a les tintes aeries. Nota meteorológica radiotelegrafica per a les li nies aerics.
13'30:
Emissió de sohretaula
Tancament del Borsi del mati. El

Trio Iberia Mterpretara: "Pefialba",
pas doble, L. Margar': "Cielo argentino'', pericon, Moles i Grau; "Dulce caricia". vals. E. Gillct: "Hamlet - , selecciO, A. Thomas - Tavan;
"Au feu du camp", I.. Siede; "Flores del Japón'', fox. P. Palau; "Gitana tina". pas doble, R. .Mayoral.
S'alternarà amb discos de gramola.
1445: Tancament de l'Estad.").
1730: ApertUra de l'Estació. El
Scxtet Rädio interpretara: "Kostnópolis". one step. J. Dotres Vila; "La
Saeta". pas doble, A. Cotó; "A orillas riel Nilo - . havanera, A. Cotó.
18'oo: Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tancament de Borsa.
I g 'ro: El Sextet Radio interpre-

"Favall.

to'oo: Tancament de rEstació.
20'3 0 : Apertura de l'Estació.
Curs superior•de frances. a arre c

de l'Academia Masse. pel professor
frances M. Martin.
21' 00 : Batallades horàries de la
Catedral. Nota del Servei Meteorol ògic de la Diputació Provincial de
Barcelona. Estat del remos a Europa i a Espanya. Estar del tenipa
al N.-E. d'Espanya, a la mar i a les

rutes aerics.

2105: Cotitzacions de monedes i
valors. Darreres noticies. Tancament
del Horn i dc la tarda.

selecció, M. F. Caballero; "La costurera", havanera, A. Cotó; "Pétalos volando", vals boston, J. M. Soler; "Sylvia", ballet, I.. DelibesAlder: "Egmont", obertura, L. van
Beethoven.
21 . 10: Retransrnissió parcial de
remera "La Favorita", dc Donizetti,
des del Gran Teatre del Liceu.
RADIO CATALANA, 2778 ni.
2 • oo: Butlletí meteorològic de
Catalunya. Pronòstic del temps. Cotitzacions de Borsa de Barcelona.
Sants del dia. Crónica d'art, esports
i modes.
Acte de concert: Empar Casamayor, tiple; Teodor Yzaga, estilista;
Bonaventura Diuut violoncel-lista.
Presentació a Ràdio Catalana (le
rAgrupació Artistica de Saxofons,
dirigida per Francesc Casanoves i
integrarla pela professors Francesc
Fernander, Josep Sane, Bonaventura Cosidor. Artur Agitado i Isidre
Ribal.
El programa d'aquesta nit será
executat per l'ordre indicat
Per l'Orquestra: "Sternc des
Orients'', marxa, Siede; "Paragraph", ohertura, Suppe.
Programa (le la senyoreta Casamayor: "El cabo primero". Caballero; "Tardor", Gelabert; "Aromes

del Queralt", N. Pérez: "La Geisha", Jones; ."Molinos de viento",
Luna.

Programa dc l'Agrupació Artística: "Derniere pensee". WeberWiteman: "Adagio .' (del sextet),
Beethoven-Witernan: "Moment musical", Schubert-Casanoves; "Danse
hongroise" (solo de saxofon i piano), King - Hager.
Pcr l'Orquestra: "Córdoba'', Al-

repujada, obra deis orfebres Vachic!. i Palier, p er a l 'altar d e la
yera.c de la Bona Sort.
PER AL MONUMENT DEL
CARpENAL VIVES
Per al monument al scnyor cardenal Vives i Tutó, que s'esta aixecant a Llavaneres, shan rebut últimarnent les següents quantitats:
recapta efectuada a la parróquia de
Sana, r15 pessetes; Central de Vencics de Ciment, soo; Na Teresa Coma, vídua ile Graupera, 25; senyor
marques t dc Campa, ion; un desconegut, 3; En Policarp Pasqual, lo
pessetes; N'Ignaai Tunyi, 5; senyor
t iisbc dc Cana.ries, tito; doctor En
Josep Maria Carbó, canonge de Gi-

rona. 25: reverend En Manuel Tra_
cesa, arxiprest del Vendrell, to.
Per a l'estatua del cardenal: reverend Fu Jaunie Tcrrats, 5 pessetes; reverend En Narria Vilarrasa, 5: revercnd llicenciat En losen
Tatelt,', 3; re y erend En «t ose, ra.
radeda, 5; reverend En Francesc
Rosals, 5; reverend En Josep Serla • 5; reverend rector dc Torroella
de Montgri, 5.

LLIGA ESP:IRITUA,L

La reata se celebrará ami) :Lotiu
de la inauguració dial altar a ia
Marc dc Déu de alontserrat.
LA DE LA SAGRADA.
FAMILIA
La presencia del reverendissim
pare abat de Montserrat donar ã
aquest any un especial rellett als
cultes que en Ilaor del seu
se celebraran denla, diumenge, al
Temple Expatori de la S a gra d a Fa rutila. Ultra els curtes acostunGis,
a les vuit el reverendíssim rare
Mareet beneirà Paliar de la er'rta
del Temple dedicat a, Notaa Dvtia
de Montserrat, i tot 5eguit cciebrir:n
missa de comunió genera:.
El bisbe, doctor Mirarles, s'ba
dignat acceptar cl celebrar aque-.-

Votfici eomenearä a (1•,,,
quarts d'unze.
La illuminació dcls eampma-s i
teicres es farn a entrada Ic toar

MARE DE DEU DE
MONTSERRAT

La Junta Directiva de la

Lliga

Espiritual de Nostra Dona dc Montserrar prega als seus socis l'assistència al solemne ofici que tindrà
lloc (lema, diumenge, a dos euarts
d'onze, al Temple Expiatori de la
Sagrada Familia, en el qua/ el poblc cantará la anissa gregoriana.

"Cum ;nbilo".

NO 0111.113E11
que trobareu

LA PUBLICITAT
a tete ele q uloeools dale
Granda Soul ev ardit, de la
place de la Rep ublique a la
Madeielne.
A la place de la Saetilla
A la place de Saint atiohel
(costat lietropoiltä).
Al Boulevard Saint Mlohei.
Al Boulevard Sebastopoi,

a tote els grana quioscos
de Paria

Se41444+444144444444444.4.4.
ADVERTIMENT

un co,' acabada la funcii de :a

tarda.
LLIG.1 ESPIRI1UAL DE NOSTRA DONA SANTA MARIA DE

MONTSERRA

DE LA

MIS QUE ANEU A PARIA

acres.

(Parròquia dc N. D. dels Angela)
Denla, diunninge, tindra lloc a la
parroquial essrles:a de Nostra Dona
n Iris Angers la missa de canzuntO
general reglamentaria d'aquest mes.
a les vuit del mati, en el transcurs
de la (:1;á: s'aterpretarà ni3u(1..1 sacra i catos enearísties, cont costutti. La plática preparatória anirà
a cárree de: reverend inossen Enric rutusaus, prevere, consiliaii
m'esta einitat.

Advertim a les pereoiset

entitats ernpreses a les qualm
Internat la publicaeiG immedia.
ta le les notes que ene envien,
que els originals han de dirigirse toril a la Redacció plaga de
Catalunya, 3, primer, abans do
les nou del vespre. Bls que ena
arribin més tard d'aquesta hora
o vagin adreata a la impremta
del cliart Barbart, ii i x. eo
'eran publicas* fina desprfs de

48 hores

HH14.114-11,44444444444

heniz.

T. S. F.

tara: "Rosas de :Granada", fas
Tonio; "Romea i Julieta", seleeció, Cli. Goutiod-Tavan: "Bolero", Díaz Gires; "La mejor del
puerto", .xotis, F. Alonso; "Coppelis". fantasia-ballet, L. Delibes-

21.1o: L'Orquestra de l'Estació
interpretara: "Retreta militar", estrena, S. Raurich; "La MarSellesa",

Programa de/ senyor Dini: "Nocturne", Brahms: "Arioranza", Gra-

nados: "T.e eigne", Saint-Saens;
"Elegie", Faure.
Programa del senyor Isaga: "Lo

Traut visto con otra". tango, Penorossi; "Noche de Reyes". tango.
Maffia; "Ojo, como tizones". zamba. Donato; "Bandoneón arrabalero". tango. Bachicha; "Carnaval".
tango, Arieta.
Per l'Orquestra: "La Boherne",
fantasia, Puccini; "Aragón", pas
doble. Sentis.
24 . 00:

COMPANYIA TRASATLÁNTICA
SERVEIS REGULARS
LINIA DE LA CANTABRICA
A CUBA-MEXIC

Tancament de l'Estació.

eriev

La vida religiosa
Sants d'avui: Sant Arcadi, mársant Alfred, abat, i santa Taciana. manir.
Santa de derna: La Sagrada Fatir;

milia: sant Guntersind i sant Serrodeu, märtirs; sants Lleonci i Remigi, bisbes, i santa Verónica de

Binasco,
Quaranta. liores Avui esglisia de
Sant Sever, de les vuit del mati a
les sis de la tarda.
Flema: esg1,1• sia parroquial de Sant
,Tatane. a les mateixes hores.
Comuniól reparas14ra: Avui esglesia de Pompeia.
esglasia, patircerial de
Sant Josep, de Gracia.
Adoració nocturna: ANui torn de
Sant Josep Oriol.
Denla: torn de Nostra Dona deis

Dolors.
Vetlles en sufragi de les initneS
del Purgatori: a y a torn de la Verge
del Pilar.
Demi: torn de María Auxiliadora.
DONATIUS
Una piadosa senyora ha fet present a l'esglesia parroquial de Collsabadell d'un artístic "Viacrucis",
cl" 'era inaugurat '°Iernnement
próxima Quaresma.
Una altr asenyora ha fet present tambe a la mateixa parròquia
d'una esplèndida masseta de plata

LINIA DE LA MEDITERRANIA
A PUERTO RICO, VENEZUELA
I COLOMBIA

El vapor "CRISTOBAL COLON" sortir a dc
Bilbao 'el dia 14, de Santander el 14, de Gijón
el 15, i de Corunya el /6 dc Lebrel-.
Próxima sortida el dia 12 dc mare, vapor
"Alfonso XIII".

El vapor "MANUEL ARNUS" sortir de Barde Valencia el 14, dc Mitlaiga

elona el dia 13,

el

LINIA DE LA MEDITERRANIA
AL BRASIL-PLATA
6, dc Màlaga el 6 i

de Cádiz

el 8 (1C

..

LINIA DE FILIPINES
E..1 vapor "C. LOPEZ Y LOPEZ" sortirä de

El vapor "INFANTA ISABEL DE BORBOR" sortirä de Barcelona el dia 3 d'Almeria

el

t5 i de Cádiz e1 , 17 dc Ideen

13ilbao cl dia gencr. de Gijón el 5 de
fcbrer, dc Corunya e l -6, de Vigo el 7, de Cádiz
el ro, de Valencia l 12 i de Barcelona el 15 de

febrer,

cap a Santa Cruz de Tenerife, Río de Janeiro,

Lehrer.

Montevideo i Buenos Aires.
Próxima sortida el dia 5 de mare, vapor "Reina Victoria Eugenia".

LINIA A FERNANDO POO
El vapor "MONTEVIDEO-- sortira de Barcelona el 15 de febrer, cap a Valencia, Alacant i
de Cádiz el 20.

LINIA DE LA MEDITERRANIA
A CUBA-NOVA YORK
El vapor "MAGALLANES" sortirä de Barcelona el dia 4. de Tarragona cl 4. de Valencia el 5,
cPAlacant el ti, de Málaga el 7 i de Cádiz el 9
de febrer.
Próxima sortida el dia 3 8 - de mace, vapor
' Juan Sebastiän Elcano".,

LINIA A NOVA YORK-CUBA
El vapor "LEON XIII" sor -firá . de Barcelona
el 27, de Valencia el 28 du fe brer i
Málaga
rl
de Cádiz el 4,« i' de - Vigo er6 > dc març, cap
a Nova York-Cuba.

..•-n- • ••

•

•

Servei tipus Grand Hotel : T. S. F
Radiotelefonia : Capella : Orquestra,
Les comoditats i tracte que gande l.x el passatge es mantenen a, l'altura tradicional de la.

Companyia.
• Tanibé té establerta aquesta Comp p nyia una xarxa de serveis combinaba per als principals
ports del alón servits per Ifnies regulars.
Per a informes, a les oficines de la Companyia: PLACA DE MEDINAICELI, 8.
BARCELONA, i al seu corisignatari, A. RIPOL, Via Laietana, 3, Barcelona.

Passaren a Foment i S.anitat

la instancia de Felip Mallo? i
Guitart. (obres): a Foment, i
s'exposarh 10 dies al públic, la
de • Candida l'orroella (motor)
a FOI0 0 11 t . la del corate de Torroella de Montgri (ubres'.
ilom concedeix Cli renda un
II ilìX(iI que tenia en arrenca_
inPnt. Joan Gelabert i Amar-

2

I sense saber ell mateix com aquella mentirla ii havia. sortit
; 'la llavis, amb pas ferm i solemne avança entre els franceses.
El destacament era un deis enviats a les ordres de Duronnel
u. a capturar pels earrers de Moscou els rampinyadors, i sobreels incendiaris, que segons l'opinió deis capa franceses en aquel)
eren la caus a de l'incendi. El destacament recorregué

gant.

L'estalvi

:11!:!InS carrers, i detingué- cinc russos suspeetes: un botiguer, dos
s. , m.naristes, un pag4, un eriat, després alguns rampinyaders.
Ti Sttspecte rio tots. perit, era Pere. Quan hagueren arribat

.frsernbre
.Duranl ti inPs
passat. la Sucursal. en aquesta
ciutat, de la Caixa de Pensions
per a la Vellesa i d'Esta l vis, ha
rehul. en concepte d'impostrions, la quantitat de pessetes
455.65681. i ha reintegrat la
suma global de 439.428'34 pes-

al casal de la nuiralla de %uvero, mi era, establerta la presó militar,
.xaren Pere de banda, amb una guärdia molt seyera..•

set e 5
Queda. per an. una diferencia de 16.22817 pessetes a favor de les imposicione.
S'Itan obert 66 llibretes no-

GUERiA 1

V.itt

549

floja. Aquesta noia sembla. a Pere el firma perfecte cia la bellesa
oriental, de celles fines. negres, cara allargada, extraordinäria-

inent dolça, sense expressió.Al mig de la multitud, entre. les piles d'objeetes, amb el seu
vesf_it de seda i el xal lilit clac que li cobria el cap, feia pensar
en una planta, fragil d'hivernacle tirada a la neu. Sala damunt
d'uns fardells, una mica darrera la vella, i els seus ulls grans,
a( gres, imtubbils, de pestanyes llarguissimes. miraren els soldats.
Es Neia que sabia que era boniea i quo se n'espantara,. La sera
cara colpí Pere, i amb les presses, en pastear al llarg de la faucit,
es girit moltes vegades per veure-la. Com que no traba.. els .que
i midt al sett volt
buscava, Pere
Pere, arnh la nena, al braç, cridava mes l'atenció que abatas,
i al seu voltant s'agruparen alguns russos, bornes i dones.
—Que has perdut. uilglí. bon heme? —Son noble '1.—tDe gen

e's aquesta criatura? -- ii preguutaven.
Perc respongué que la nena era d'una dona amb morador
gra.n negre que seia amb els sena en agiten indret. Preguntà si
algú sabia on havien anat.
—Doten ésser els Eiderov— digné un vell (-hiere. dirigintse a una dona pitada de venda. Senyor Détt laten, ajudeu-nosl -(113nit arub la seva ven do baix professional!.
— No m'in paa els Fdircruvl—respongué la dona.. Enferw han marxat aquest matí. Den ésser la petita de Maria Nico-

ves.

Pa ro Hola mi n . va rnant en intse a un nivell gatrebe insuperable la 'cifra de lectora concurren t s a la Biblioteca Públlen. puix que en els 2 3 dies que
est igne oherta Whi concorregueren 2.726. que es distribueixen en: tioittes. 960; dones, 831;
infanta, 032.

iiiierna o dels Ivanov.
— Diu que 4 tina dona i Nicolitievna is una senyora-objec

S'Ilati prestats 3.034 serveis
clasificats tal rom

tt

de lechira,
segueix:

1111

erial.

—Perit potser sabrett qui és
Inuigra

Llibres d'i ri fa nt s. 1.361 ; obres
:
generals. '210 ; Filosofia.

sorials.
Rugid:P.1:
Eitologia. 7: Gijoiries mires. 61;
41: Beeo
Ciencies aplieades
Arts. 314; Literatura. 1.066:
IrlsIbria 1 Geografia, 133.
D'entre les diversas • obres
que durant el mas de 'deSernbre

FULLET() DE " LA l' U-17 LiC/TAT"

•

dents llargues, tuolt

Sf, daif; As,
—ig
r e111. 7aria Nicolaievna. Su nitan anal al jardi quina
arribat aqiuysts llops—f(mt la dona, scuyalant ola . soldats
fianeesos.
.0h, senyorl ajudeu-nosl—pronuneià novitment el diaere.
—Aueu cap allà, aún aliè. baix.. Sí, sí, (;ti ella. No feia sind
plorar. No, no, cap allà, per aquí --digné la dama altre vegatlit.
Pera no l'escoltara. Echa nus muments que no treia eis talla
del que passava al seu voltant. Mirk, la familia armioiia i dos
han

cu.ne¡ps

per lea

1

A

ÉLIS ESPECTACLES

CINEMA PA'NIS

;

:TEATRES

Companyla de tarima. de TOMAS ROS
1,11 l . dissabte, tarda, a les 430. I
PULMONIA DOBLE, gran 5 5 11 de PEP
.%e Imeha i Ilicard l'ilerdes. II u La (01'1.1mm sarmiela catalana CANQO D'AMOR
1 DE GUERRA, pel tenor ER ANcES1:
ttorimo Alt a tres quarts ele den.
PULMONIA DOBLE, gran exIt. II: La
formosa s al-suela en elos actos.
LA DEL SOTO DEL PARRAL
per l'unan-Id rantant Pan ¡Jorge. Fraile-ose tiodayal, Teresa !del, Lull ta Are11 :01 0 5 lelcaret Cuentes.

companyia de comedias valenciano. SAGST
Min. elissabtc, larda, a les
LA ESMERALDA LLEVANTINA
1 l'esit deis esits:
PARE VOSTE LA BURRA, AMICI
Ael a tres quarts de den. el eariell
mes cOmle de llave. lona,
PARE VOSTE LA BURRA, AMICI
LES GLANDULES DE MONO
II:timen/re, lerda a lo , 1 I a lea 0
slesSie especial. Oran. programe,.
Intendres dla 12. debut Je la gran
companyta lielea de
EMILI s AG: BARBA

I

TEATRE CATALA
NOVETAT E
Companyla Catalana- DIrtecIdli
EL SALVAT
A les 5. Quatre artes de broma.
Loe:albeas a 5 • 50 1 a 1 pessetvs.
UN CAP DI TRONS
pels reta de la rtalla, Ayntertch,
Gatearan 1 Glmoecnat.
I LA BALDIRONA
l'eli. a les des: HOYA LES KKKKK 1 11.1% Ft0/111411, t la sosa produrel3
del poeta A in 5 e,
QUI CO tt Alta MImeras ellosa sut n rpretacite i presealacee).
Retas, a dos quarts de ilustre,
ELS PASTORETS
amb la gran rata/rada dels Sants
Rala Mece, que obseqularan el,
pents espeetadors.
A tres muerte de sis, 1 /nt, a les 10,

Gran

I

Guiarte' de Pana.

AVUI
GRETA
'O
JOMA GILBERT
GOLDWYN MAYER

TIVOLI
METRO

NOS ARRIBA. Denla. EL HERMANITO,
liaron!. i DAMA DE ORIENTE, rota Diesel.

I

ANA KARENINA
..

Producer: MANUEL SUGRANYES

LA REVISTA DEL LUXE:
°saneen, miraordenaries ale QuadrOs
EL ARCA DE LA ALEGRIA
EL TIMBAL DEL BRUCH
LES FONTS LLUMINOSES
IDIL.LI DE COLONS
EL RUGBY
LA DESFILADA INDIA

A‘iii a les nou: Antepenúltima sortida del divo Litzaro.

L'òpera LA FAVORITA. Hi
prendran pait els ei‘lebre s. artistes Zinetti, Noto i Vela.

444444444444444

.
" .1
174.7
4' .
- ) it:..x..........

A fi

1/4444•414444•••4+

OLYMPIA r-\.- it-4.
:d >12,‘' GOYA.
_-:., 9' c,'41-.
7,

BENVENUTO C.ELLINI

Demà. tarda,. la deliciosa Opere de Mozart - LES BODAS DE
FIGARO. - Dimart s. presentacio etcl famcie tenor Manuel

.. ,... -9 -.

, vi '
'

YE ge U

cèlebre barttoo

LES JOIES DE L'ARTIFICI
"SIN MI_ NO HAY REVISTA".
LE SCENE ROULANTE
LA EXPOS1CION
LA APOTEOSIS
Denla, duimenge. larda 1 all,

maji& entrant. TAN-

¡ULTIMES FUNCIONS!

(Kepootaulag Claliall)
Local ~AL de oalefacold
Orqueste. dirigida pel M. Dotrea-V114
Atan, dissabte larda, a dos quarts de clac, 1 nit, a .dos quarts CIA den.
PENUETIM DIA de proJecria de la magna cinta de la METRO GOLDWYIS

Salazar

Franoeschl. L'Opera Otello.

MUSEUM
Preus corrents

nu uOLDW%H•e
ANA KARENINA

TEATRE
CATALAacti,.u:ROMEA
VILA-DAvi

.

Primera
PrIm•r• set,Jra.t DAVI I MOLIA.
Tarda, a le, 5. Nil. a les 10. L'eciraMIAU. L.'111ä,
orelmart Mil ele Atonten.,
ELS PASTORETS
tarda a les
GARROFA I PALLANGA, ::inh
1,1 (5 DEL, >Mea-- REP.. . Tm% els nries
boniseran obsequiat, ande bosa, -. de
bons. A les 2*30: Programa neonsir,.
re arte . , O obres: LES CANSES i TERRA
1;exil del Ma:
BAIXA. A les dett.

BARCELONA
/TEATRE
reirnédia
C..üllipituyia
de

Aurora Redondo
Valerlä León .
Avui. dissabte, liuda, a
un quart de sis: . El sainet
en 'tres artes, de Caries Arnichos,
EL ULTIMO MONO
Nit. a un quart d'onza.
La comedia en tres achss,
de Lluís de 'Vargas,

RIVAL
P1111.5.

a Ie= 5. MARIO, IAl-a n Irdillarus : ARA T'ESCOLTO i LA NOVICIA DE
SANTA CLARA. Ad, i lotes tes nits.
MISIL

TEATRE POLiORAMA
Com p an y la obrn.ca

444144444.8888444•888444.8011
GRAND GUIGNOL, de París
I

TEATRE NOVETATS
Na 27,- CETTE PAUVRE ELISA : LE
LABORATOIRE DES HALLUCINATIONS.
LA FIOLE. ist 2, GATelERINE GOULDEN MONSIEUR PLATON LE BAISER DAME LA NUIT LA SUITE A DEMAIN. lija 127 • LA DELAISSE : L'HOMME NU : TIREZ LES PREMUERES : MESSIEURS LES ANGLAIS. Isla OS. LE
POIGNARD MALAIS : UN TROISIEME
abonarnent a les
ACTE. Qu eda obert
,erre s entacions Al . ,Tiyors abonats
a la darrera tourne irancesa seis reservaran llar s localoals fins al ella 17.
El TM/atrio Grand Culpara de Parla domará, a mes de les 4 solrees. du es Matinee. - nna N Qlssahte 2O. 1 l'ahra cl
dlnuns SS. Enctirree0 a l'Administraeld:
A N'

1.7 I

°
GrirTAGARB
JOHN
OILIERT
METTLO GOLDWA N :WATER
ANA KARENINA

l

(Espectadora CUUE11)
Local delata de oalefseeit
Orquommnee DOTRES-VILA TORRENTS
Avul, dissabte. tarda a dos quarts de rifle. I nll, a des Quarta de den,
penüllIm ella- elc proreerló ele la rInta Parainount
UN CABALLERO DE PARIS • .
P e r ADOLPIIE MENJOI: i RIIIR1.1.EY 011%115.. 1 dia fue. Jallo Cesar. EL
CADETE, C.emIce 1 Revista. - Denla, elnimengr, matinal a les / t. Tarda,
a ics :C:o1 1 a I, ,I tespeciali, 1 alt, latine o. de UN CABALLERO EN PARIS.

JOHN GILBERT

THE

. t-INEM

A

SALO AIIRIA

Avul, dic-salatr tarda a les 430. ESLorena de
DEVENIMENT TEATRA6_

Radia-lime

oliginal revisteis en dues pan e yent
quadreis, ele JOAQUIM MONTERO. mil-ira dels mesters PASTALLE I BARCE1 0 , e en la qual pretten part MatIlde
Xatatt. Carme Rossinl, Vteents Quelart,
Delfi Mosca, reacia Ribes, Enrie lioms
t deu gentil:3 vire-tiples.
PESSETES A
A
Es despatxa a Compladurla I al Centre
etc. retenda de la Placa de Catuunya.
1

1.

(Espacia dos CINAE LS)

EL
dissable. la um
ANGEL DE LA CALLE, Pe r 'ami
Gai nor i charl e - I a i 1,11; la (Mita
Prineipe Film, POR SU HONRA, per
!len . ' ie chadwien i hinnet Ilarlan ;
el illin Gran Luxar Verelagner. OH,
MARQUESA, per Colleen Monee.
io. iiia , erina...aire, matinal i tarda,
i ra!), programes. red, estrene s : EL
BOTONES per !recicle e:moran, i PASATIENIPOS PELIGROSOS.

de calefeccI6 •
i5. 301, tb . . .sbte. (3RA:sitios E.:;:ir de
la supe, prod ucel el TITAN . E0X. EL
ANGEL DE LA CALLE, per Jalara
eirienor I Charles -Fij aren; la rima
Gran Lunar Vcrdaguer, OH, LIARQUESA, per Cuneen Moore. Cómica
I Regleta,

DIANA, ARGENTINA, COMTAL, WALKYRIA, RCYAL
(EspectaclogCINIES)
.5.vui, clI0',abte la grandiosa cinta
LA MUJER DIVINA
p,r Creua Garbo I lats iiadson: el
Ilim Vardaguer LA LEY DE LAS
MUJERES. per Lilian Ilreb I Pat 0'
maney: la creaciO de Wally Vales
VAQUERO CON AGALLAS. ~lea
I NoUclari Fox. -- Diumenge, n11,
ESTRENE,: el flin Pararnount RECLUTAS POR LOS AIRES 1 la cinta
verelaguer LA DESDICHADA.

MONUMENTAL - PEDRO
BOHEMIA - IRIS PARK
(EapeotacIes CORRES)
AvIll, dissabte, MARIA cORDA. LEWIS S TONE, FocARD CORTEZ 1 AI.1t:E \A- 111TE en la cinta Gran Luxor
Verdrigner LA VIDA PRIVADA -DE
ELENA DE TROYA; la isla • Universal
REPIQUE DE TACONES, per Patsy
Iteith Alinee: el tilm Verdaguer A
ESPALDAS DE LA LEY, per Lila I.ee.
Deina, dlurnenge. nit, estrenes: el
IlItn. Paramonnt
I la cinta
Metro Gcddwyn ROSE MARIE.

. .t t ili,

TEATRE TALIA

1

A

PATHE PALACE
EXCELSIOR

aialbeaMbe

Aviti. tlis s .tbl e : El hermanito,
La jaula del dominio, La ma-

gia del baile, Una cana al aire,
Actualidades Gaumont.

C . INEM A -

ARISTOCRATICS KURSAAL I SALO CATALUNYA

(e01.1)WYN :%1

2'50

'1,

TRIOMF. MARINA 1 NOU

BA-T

Local

dotat

1.4144+114444•4411.11444114.444+4444111444+114444+41.411

A-CLAN

83, MARQUES DEL DUERO, 85
Tarda, a les 3'30, 1 nit, a les 930, el
Millor programa de Tanates.
6 0 ARTISTES. 6 O
• Carmelita Eepaha a Germanas Sarros e
Mercedes Lliris a Conchita Dulcinea
* MARI ZARIN • NINETA *
AVUI, • DISSABTE. DIA 11. DEBUT de
CONCHITA MOREN
AvUL tarda 1 nit el g randlóS Todevu
EL MARIDO CELOSO
Dl a 3/4 de 4 mattnada, DANCING.

Orquestra Sial Net
Aquesta tarda a - les 445,
NO., a les 930:

Dolors del Rio en
Maria Alba

i Done!

Barrymore

en

JUVENTUT DESCARRIADA
Cómica i Revista
LILIAN GISH en
EL ENEMIGO.

diumenge. dia 13.
quarts de tres

eztlterdInarie

.........

mala

'MUSIC-HALLS
MOULIN

ROUGE

Elle VA, 93 I 96 (Parallel). Tel. 3101118
El mes Important programa de vartetr.
Flora Romero t Mercedes Lambert
Antohlta Montardi Adels Gracia
PILARIN MARTINEZ e LAURA MORENO
PAQUITA SARTI e SUSANA SEBASTIAN
• ISABELITA TRIGO • *
e • ' ENCARNITA GIL *"
(Esruiturai bailarina)
* TERESITA !GARRA *
(La :vera emperadriu de ha • trIvolitat)
In una a 330. BALL corivrau
DI,
PATI DE BUTAQUES. convertlt en
COQUETO DANCING CABARET
Duo) nombroses orqUeStres. Duee, ~Poste! per irenomenals proressors del
Sindicat Musical de Catainnya.
SERVE1 ACURAT
PREUS REDUITS

A

Corredor -

Per a la placa de Barcelona II preetu
Important fabrica de sabadell de linu
I aprestos. Escriure a LA PUBLICITAT
núm. 4027.

ELP tTAT mim 4000.

tres

F. C. BARCELONA
Campió d'Espanya
Camp . de Les Corts :: Entrada:
Servei extraor210 pessetes
dinari d'Autämnibus des de la
Pea. Catalunya :: Per a aquest
partit els senyors socis necessitaran el rebut del primer tri-

VENDE
s

D 1YERSOS
Malalties dels bronquis

Neta', especialista DOILIMICH 1 RAMAL
Csrts Colaina«. •IIMMtv 111 1

MALALTIES DE LA PELL
Mes orillarles. Detectes sexuals. sea
915. Ardilla' de AME. Fide& Piloto, me:
re especialista. EDIL Canaletes 11. Ir

BALNEARI

cedeix l'explotacld a persona de selida garantia. Escriure R. S., Plaça Retal

se

TISANE CISBEY

13,

llamada de SANTÉ
v•rdad•ro

r•medlo para comben.,
ESTREÑIMIENTO

EL

Anunels.

FONDA SIMON

de los ABATES TRAPENSES
•I

cabida ocas10, tot acer, do

CAIxE de 150 pasmes. DLE10:ex
onMere 11115. tumor.

1929

-••n

es

TREBALI

anda normas comptabiletal ebleul me , .
canti l . bones referenrles. eserture a u

SEVILLA F. C.
Campial d'Andalusia
contra

mestre o anual de

I Frontó Principal Palana
0..i. ir., urda 1 wah

OFERTES DE

Campionats d'Espanya
Demà,

LOS AMORES DE CARMEN

?etils hollcis Cinsificis

Meritori

FUTBOL

iii. dissable. fat a l.' SI les 1 . 30, i nit a

GRETA GARBO

YETI
METRO
ANA KARENINA

RUTAQUES

1

(Eapeetbelee CINES) Local 1.:otat d• calefeceld
OrquestrIne LIZCANG
.os u i, ellssable, tarela, a les 435 i nit, a les 1 n 30. GRANDIOS EXIT de
LEGIONARIOS
p eis
gra ti n artistes NeoliNIAN KERRY, LEWN STONE, MARY NOLAN 1 3Utraplie Veidagitcr.
NE MABLOVE. 1 del 111111 ele Monea de res sejecrions
LA COSA ESTA QUE ARDE
per Chal les Aluira, Georges Sidney I Mtrl, stedro,,a . Txm ics 1 REVISTA.
Demä, /Rmnonge, malllial. Lerda i n I t.LEGIONARIO S .

V I I

TIVOLI

• El teatro de l'aeglai I de le risilla
4 uniepics representarien . ris elles 25
26, 27 1 28 de gener, al

T1VOL . 1

A

I

in.. ..II

P

LOS HIJOS ARTIFICIALES
NO. o los 1015:
LOS HIJOS ARTIFICIALES

a ti?

ANNA
KARENINA
• •
arriat,, Greta ;.\ (iltu i 3 . 1111 . 5111,01 1 11P la Jota
- UNIVERSAL,
FORASTEROS EN PARIS •
diummege, matinal a ie m y,. Tarda a les 330 1 a le. O i.espeetal5.
Ultimes ele ANA KARENINA. DIGuns, larda i nit. El hombre que rie.

OPE~Pille 111311115*
1 0 ,." 9 . 30: Iblili l l'9 del
LOS AMORES DE CARMEN, i JUVENTUD DESCARRIADA, per Maria .%1Iiii. Cómica i Revista.-Demà, diumen;r( I , mat inal a les . 11; I a t da, a les :3 . 30 ,i a les 0 (esperial),
i nit: Ultimas projaccions da Los amores de Carmen.
: 15

de Sepúlveda-Mora
AV111. di- s able. In t'Ad. 315:

te quiere a ti?

Densa. thumenge.
ni*. Quién te quiere

I

CAPITOL
,Espectachee C!RACIII)

C.*

5.0.......5444.5.•..........

1_

_
ELLA.- Quins mobles mes bonics. Són els únics que m'han agradat.
ELL.-No hi ha dubte, la casa López es la millor i la mes económica.

teatral

.

EI- ans

toma,
i bu,

MET

g alän

11 0 15

Espectacil

CINAES
e

TIVO

Es despatis a Lomplaclurla.

AVur '
GARBO
T IVOLI GRETANigETT
GIL

cartellera

especlil

de I he Per espectaele

NHAUSER.

1

b.64444444444.4+11414444144,..

MUSEUM

GRAN TEATRE LICEU

..,

II BeIrneron.
Selectos OrguestrInffl

gcanelMs espectacle e im' la tastuositat
i de /a presentarle%

mil

1/444444441-414~444.444444

1

Salmeren, 173

DARRERS DIES!!

Llegiu Faunnet especial del Grand

molt

les sempre interessants
ACTUALIDADES OAUMONT
SS. 3151. Inauguran t a Madrid el
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olt`Ms francesos que s'hi havien acostat. tn d'ells, viu de
anava amb un capot blau ecnyit amb una cerda. Portava
una gorra i anava deseak. L'altre, que intrigava particulerment
Pera. era magre. ros. alt, carregat d'espatlles, lent de moviments,
d'cxpressió idiota. Duia un capot gruixut, pantalons blaus i unes
boles altes espellifades. El francés pelit, desealç i capot blau,
s'acostà als armenis . dient . alguna cosa, agafà les carnes del vell
mi cafmeneä d treure-li les botes. L'altre s'havia, aturat davant
de la bella nrménia , i immòbil, mirava amb les mans a
la butxaea.
-Pren-la Pare amb to imporatiti. allargant la .nena
II la dona. --da-els la tornaràs. Pren-la -Ii cridà gairebé, asseient
a farra la noieta, que eridava; i aura vegada mirit el francés i
la familia armemii. El vell ja estava descale. El francés petit
ar e tbava de treure-li l'Ultima i les espolsava la una amb l'altra.
El vell sanglotava alguna cosa.
Pare vela tot això de passada; tota la sa y a afanen') era retingoda pel "francés del 'capot gruixut: que en aquell moment s'aeostei v a a la mis tot gronxant-se, i traient-se les 1D11.11.8 de la butxaca
Ii agafava el con. La bella
eontinnava immi i3bil, en la
nn.teixa posició. lees. pestanyes ¡largues abaixades, i semhlava que
no veiés fi sentís el que el soldat i fria.
Mentre Pere s'acostava als franeeso efi, el rampinyador alt,
-are) capot, premia el collaret de Parménia. i la noia, posent - se la
mà al Coll; féu crit estrident.
----Deixeu estar aques/a dona! -7- cridà Pera amb veu terrible,
lot agafant .el sóldat per les aspatIles i apartant-lo. El solde
e ;.;gue, s'aleä i rugí; el san company, anar bes botes
que - ten'a a la. mii, desembeinà el sobre. i furiós es d i rigí a Pera.
-Veiam, no fem bestiesesl-cridä.
Pere estava cn un d'aquella accessos de_ furor en els quals
no es recordava de res i durant p is quals les forces ts ii augmentaven den ve g ades. Es tirà damunt del francés deseale i abaral
que pogués 'acabar de treure's el sabre el tirà per territ. i comeneit
d'apunyegar-lo. La gcnt que els voltava féu un erit d'aprovació,
peria en aquell mateix instant un escamot d'uhlans franceses 4
casal! desembock per la cantonada. Ele uhlans es diri g iren cap
a Pare i el franc&3 al trot i els voltaren.
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Pere no sabé qué havia passat després. Recordava que havia
pegat a algú. , que Ii havia pegat a ell, que després Ii havien
Iligat les ruans. i que després l'havien escoreollat en mig d'una
inffniC) de soldats francesos.
-Té un punyal, tinent-foren les primores .paraules que com; engué.
-All! una artna -digné l'oficial, i adreçant-se al soldat que
¡savia portat amb Pere: -Està be, explicaren tot això al Consell
dc guerra -digné-. Després, girant-se a Pere: -1,Parlen francés, veis?
Pere mirà al ven voltant amb 'els ulls injeciats, i no respongué.
La seva cara devia tenir una expressió terrible, parqué l'oficial
Itl"rmurit alguna cosa i quatre uhlans se separaren del rengle i es
repat t iren a cada costat de Pera.
- Parleu francés 7- repetí l'oficial. d'un ,trosset II u n y.
-.Ven venir l'interpret. Del rengle sortí un borne vestit de paisà
rus. Pel vest i t i per la ven Pera reconegué de seguida que era
un opendent francés d'un magatzem de Mosseou.
- No fa pas el posat d'un home del poble- digné l'intèrpret, tot mirant Pera.
-Oh! O h ! em sembla que és un ineendiari- féti l'oficial-.
Pragunteu-li qui és,- afegi.
- Qui ets?- preguntà l'intèrpret. -Has de- respondre als
y a/ s.
--No us diré qui aóc. Sic presoner. Eucluen's-ine'n- féti tot'
d'u p a l'ere, en freauiés.
-Ah! Alt ! Marxt- pronuncià l'ofirial. arrufant les calles.
La gernació s'atapeïa al volt deis uhlans. Al costat de Pere
anava la dona gravada amb la nena. Quan el sriettrhiment es post
an 1 braa -ella iambé començà, de caminar.
-On el porten? ¿On 'deixaré aquesta criatura. si no és
d'clls?--pregunfava.
.
•
--Qué vol aquesta dona T- digné l'oficial.
Pera estava igual que embriae. El san estat d'entusiasma anear% s'aeeentitä en VPIlle la criatura, que lluvia salvat.
-Qué (lit"? • Em porta la mera filla, que he salvat del foc.
'A déu - pronuncià.
e
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