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Poetes valencians

Full de dietaril El cism a de
TORNEM A ESTUDI...
M'he deturat una bella estona a la
cantonada Rambla -Canuda per contemplar l'organització del trànsit
cord amb les naves regles. Diverteix.
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El problema de l'India
«Nehru Repport»

Le CCW.:5SiÓ nomenada en comentar l'any passat pet Parlament an¡lea formada per membres d'aquest,
;asidas per Sir John Simon, anoamada Comissió Simon, o be "Statusry Cemmission", aria a l'India
ter tal clr ier la investigació que
oreares c: Parlament de Londres
respecte jels extrems del present
p roblema indostánic, i permetes de
tour un..ia Estatut de l'India mis

lacra que l'actual, les bases del
val sean proposades per un con:
sil forma: per la mateixa Comissió

San, amb adjunció d'elements
Udostaras. L'anada de la "Statu!ira Co---- i nsion" a ¡India s'escalPe a p
. sies.ers de fetter de l'any
Dizset,
investigació dura dos
13tiG5.
Al ccr..eneament la Comissió bou
bes vista, peral, després, a pretext
que er. Comissió Simon no Iti

firarave:. membres indostänics, els
eleMents r.:lependentistes agitaren
OPInso aconseguiren que la feina
"fe Sir 3 n Simon los boicotejada
urv., de : India pels swarajistes.
musinis.ans, simpatitzants
d'
daren,
aiis sabstingueren de boicotejar-la.
La ent ...es assenyad a del Swaraj
els libe • als obraren així mateix,
de manera que en reembarcar, la
-St atutory Commission" semblava
to teptar amb tants partidaris com
crol:satis.
A fi d'agost es

reuneix a Luknow
"All Parties Conference", una
issemblea de tots els partits, excepte els musulmans, per a aclarir quin
era :'ssrat d'esperit de atas els na-

cionalistes moderats, centristes i radicals respecte a la susdita "Conurdssion". El vot, per una exigua minarla, fou de boicot decidir Un altre important resultar de la "All
Parties Conference" bou la votació
del man:fest anomenat -Nehru Repport", anornenat aisti perquè boli re-

dactat pel president drl Swaraj,
Pandit Motilal Nehru. ET. aquest
manifest la "All Parties Cnnieren-

ce" demana una Constitucia indostánica igual a la dels Dominions.
A mig octubre torna a l'India la
"Statutory Conunission" per tal de
concertar amt els partits nacionalistes l'Estatut nou a proposar al
Parlament angles. Però aleshores
eis independentistes, "Independence
League - . havien treballat més in-

tansament aopiniö, i en conseqüència, Sir John Simon i els seus adiare:es foren mal rebuts arreu; en alguns llocs la presencia de la Cono-

missió Simon produí bullangues i
vagues.
En acabar l'any, l'"Indian National Congress." del Swaraj havia
d'acceptar o rebutjar el -Nehru
Repport". Però hi havia tanta excit ació nacionalista en l'ambient que
cl us no s'esperava pas deis mo-

derats (liberals i musulmans), sinó
dele radical; o independentistes. El
Comité previ de 1'' Tedian National
Cengress" ja acceptà per un sol vos
de majoria el "Nehru Repport".
Era de tüner que el gran congres
nacional anual demostrés una majoria de radicals en pro de la independencia absoluta; ço que hauria
estar un desastre perquè la decisió

la Iluita política, bo i prenent part
a 1a-India:1 National Congress" i
presentant-hi una enginyosa propo-

sició que desarmes els radicals i permetes aimenys un any de coll al
Swaraj. La proposició de Gandhi

fou cono segueix: acceptació dei
"Nehru Repport", pesó posat cono
un ultimàtum al Govern anglès,
ei, virtut d'aquest ultimátum l'"Indian National Congress" concedeix
al Parlament angles un any de
temps per a acceptar-lo. Si en 31 de
desembre de 1929 el Parlament anglès no ha acceptat el "Repport" en
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l'Acció Francesa: cap ha tingut corn
aquest el carácter d'un afee eclesiástic
i n'ha presentas els procediments d'una
pnlitica tradicional. 141 ha hagut episndis Que entraven de ple en l'ordre
dogmàtic, coro el del modernisme. El
de l'Ancló Francesa és en onini6 dels
prctestataris. essencialment Dolitic i ha
penates al setwor Brian d—diuen—el'ins• pirar :a secretaria d • F.stat de la Santa
SeuI
entre el cure ha dit durant una
•
vintena dacio V.-1.-tia0 F.anca+se i el
que no ha dit mal i el que han dit
er nenvnr Rriand 1 el car Aen al r•onnarri
!'han paaat coastruir—dinen Mutis-can"
Dauclet —ra-setnsiciens de fabulosa•
ria lisaitat ae-etica.
Es en va que l'Arrió Francesa braoi.
nr e te etat: (me s 'haeiciii aue els Ilibees
hete:nelnvnn nenvoe Vanrras frgen
ese-aa fp mejtc ›nws i nr,e ?es neves'
edtenni s bl " f<flt Cf, re,•44/ •
va rete 5 . 11Pei inte,tet rlemeoler ene
el fl •-vntrne-t del cardes.? Anclaieu
e/ (-m a l es 1/4/, la enncl entnnció. ee'a
TO, d'r rro—
d'irformarin• nu e n'hagi
noout nras-a- r”, 45 de Vieres Hugo
i 'In de l 'aeció Francena la frase t
"En nre1+ 1,eix a T.V.ti d'entrar en ein
nn n t een laherntnrin". 1 aue Maneras
ha gi anat n+ 5 « erclli nne el feixinme
en la elnai ' ecari ó de la nätri,. en el
essl te de lo r 4a a la "deessa riane-a",
Prona rnanté el neu na nt. TeAl een errclrentn com l'e v-car.l esral. el iestiita
P .; el P Te Fleseh en litr;tanen
a sestern- ',na tes, eneeada a in CA/(•••in
ts,<Irfieg re./ eArde,a1 r:,c,arr4 1 a dlrn ; fir o de t•car- . e di rni ti- tal eng; cal,
s en se n ,-.testa FA« rerents aesielen a
ragos,I;a t. p;e-ee Tallo han fet
ta nencar4A i ren mes.
ohntant hi ha urna emoció
,/,••• cacla bando Tos gin diss del Papa d---vnt
en alertos alv-1 , 7-n e : a
frInrPte« mc . ren nt e .,n de

cur en

de

neleer;ns

delereees alT.- s' els artes deis
dese e../..ne ra • Al icc frar,reces sanen easn
lusi.,ns al

a ei v l'ese rtinsa finitS cae
se n'olesmen —1 això Fs ben cert—són

et,

L'afee té dan osaseese. +++++ nantfssirsn: la nirms'4 •1ea recice;,ei, Ael
tira a una idenine-la re. cc-irm; •-ia. al
ceear i sme. a la mmt ncrnhrnsrs
ea tA l les. se li ha atril-mis eenernsament en annent c.as. un cnntin gut rinctrina',r•é, P ••••; X nue el que té en
res t itat i la re ni nt "encla d'an p ruit, caf
s,-,s acneeueant- "oivó no ho
heno dit mai". nona .1 d ret d'istervendA
Si es té en compre que les persones que a França es diuen catòliques
ho són de debä, podrá calcular-se el

qüestió, l'India sencera es declarará
en franca rebeidia passiva ("Satya-

daltabaix que en moltes conscia.ncies
ha portat la decisió de Roma.

grata"); no pagara els impostos, no
ecillaborarà amb els anglesos, no
consumirá els anheles de la metrópoli, es deixarà empresonar en massa, no treballarà, etc., etc. A mds,

Un diari cono L'Erial., de llontpeIler, ha estar objecte d'una primera
advertencia per part del bisbe de la

durant tot l'any 1929 els radicals
tindran Hibernar de desenrotliar
llur propaganda separatista. Contra
aquesta proposició de Gandhi, el cap
militar dels radicals, Sublias Bose,
en defecte del cap politic Iyengar,
que dimití el seu càrrec en el Comise del "National Congress", presenta la proposició d'independ è ncia
absoluta. La proposició de Gandhi
és acceptada per 1.3 50 vots contra
de 973. .aixi, en 31 de desembre de
19.28 es clou Indian National Congress" en un aldarull de crits de
"traidors! venuts:" que llança
bloc radical. I Subhas Bose, que ha
assistit al Corigrés . Nacional abillat
de general insurrecte i rodejat del
seu estat • majos, aixi mateix
marcialrnent abillat, és aclamar i saludar militarment adhuc per bona
Entre els votants del "Nehru Repport" hi ha una fracció dels musulmans que a darrera hora ha format

monsenyor alignen. L'advertencia consisteix en una declaració /publicada en l'òrgan del bisbat, segons
diòcesi,

dissidència davant

dele moderats i

s'ha incorporat al Stvaraj. També
la majoria dels liberals, fins ara tots
ells moderats, han votar amb els
swarajistes.
La gent de majar responsabilitat,
pesa.), està no sols contra l'"Independence League" que presideix Srinavasa Iyengar, sinó adlnic contra el
Swaraj; però a botes d'ara ja no
pot imposar-se, ni tan sols pot insinuar la seva política, pesque seria

arrossegada. Es p robable, dones,
que en una atmosfera tan hostil la

Comissió Simon actui en el buit,
els hons propòsits d'Anglaterra no
puguin realitzar-se. ¿ Quina actitud
prendran el Govern central de l'India i el Govern de Londres durant
aquest any d'emplaçamen t?ome sAcs

la qual L'Erlair no ha d'ésser consideras com un diari catòlic. ni redactar
per catedics. Fins ara 1:Eclair no ha
dir un mot táctica que havia emprat
en el fort de les disausions entre
Roma i París. I tampoc n'han dit un
mol els altres diaris del Migdia de
França, exceptuant un Ileuger comentari de La Dépeche, de Tolosa conegut per !a seva tradició anticatólica.
I en pocs dies ha estar negar l'enterrarnent religiós en tres casos de
ressonància: amb motiu de la mora d'un
rosselones, de la mort de M. Gaston
de Ribeyrolles i del bar6 Tnisui Larn-

bert. La personalitat del band Tristan Lambert, canegut —diuen tots els
diaris —per la seva nietas ha rnotivat el cornentari de tota la premisa
París. E! basó Tristan Lambert era
ex-diputat pel Sena i Marre, havia
estar ferit al carnp de batalla i tenfa
la medalla militae: era cavaller de
l'ordre de Malta. vice-nrenident dels
cavallers pontifica vice-nresident i un
dels fundador, de l'Asseciaci6 de Pu-

blicistes cristians comaradog de l'ordre der Sant Senalcre, president de la
secció d'Acció Francesa ele Neunlv,
derr ì de la Feeierad6 nacional dels
"Camelees du Rd" te rciari de Sane
Fearcesc, dels mes ardas aue pues:
imag inar-se—e! har6 era un borne que
anava a combseear cada dia pesante
can autoritat. diu L'Actian Franrafez,
s'havta atrevit a donar una dis¡aosleió

en centra.
L'enterrament civil del "tres pieux
Tristan Lambert". ha estat realment irrmres sionant i ha rre-e .cut Im

batos!

gravas en els netiòclics :Ilustrar!. Hi
assistiren unes den mil persones i entre
elles alelares centenar, de princens,
dotes marquesos crenten vescorrte,. harann i serwors de rv+h!esa tan mitintiea Que lleeint la Ilinta sentir, nasnar
rota la história i la oenorafia
Franca. Securament cada un d'acalests
senyors té un "ancetre" ouili ntimet durant la Revoluci6. Precedia el sealVc;
un "carrelot du Rnii" amb un Sant
Crist. Cal fer notar (me la majoria
dels annistents resaven el rona e i en veu
alta. En nasal el sea:ad pel davart
de la psrrbenia les P o rte. e-en !arcade s per6 darrera els vidren de la
rectoria en velen molts canellans ene
miraven. El cntxe mn-tunri ',ornés duia
una corona la de "la reina". antb la
na -neat dedicataria : "La duchease de

Guisa*: '

En arriKar al cernentiri.
onnistents,resaven les oreeA-l'es
des, cuan
nuan tot plegar anareameren dos
canellans que cantaren l'alsnn'ea. 1 acabades les orticines "aquenta dos veterans del nsemainci", foren conduirs a
orn antomSshil 1 sestrets / la inteevenciò
dels fAtiv, rafc---rfil/ l' A , - i6 Francesa-

: a eventuals rearesalies.
Cal

dir

de l'Acció
bants.

cine

tota els enterraments

Francesa són molt sena

ofl; de..<1; r3. primer ? Daudet loa dit
rnol te VeeadeS rose e,, les lInnes de
carácter nolitic entre Raen, t la Franca,
semnre ha

6, Fontanella. IIS

:4, Porta Ferrissa. 26
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bell destí final d'una frase

La política s'és gairebé esvaïda en indreta europeua on havia
viscut, nace enea mica elan, un segle dedicada a revisiona i canvi,
de la Llei Electoral i a cobrir amb banderes d'idealitat ele subterfugis partidistas: això creu l'home oficialment honest. eixit
ment de la elasse neutra (on per tant de temps roneejit) i ara der.,
lagat per ço com els Redreçadors recapten el valubs concurs del
la seva tranquilla i espectadora aquiescencia. A la política —hom
diu— l'ha substituida uns, exacerbació del sentiment patribtie, que
és el que, fet i fet, representen els fiduciaria coneentradors
poder. elegits a posteriori per un enorme plebiscit rigorosament:
tiscit 1. qualsevulla que sigui la posició ideal i doctrinal de cedas-.
cti, hem de reconèixer que en més d'un país europeu hom registra.
el fenomen d'una saturació oral i escrita dels tópica patriótica,
un atuiment de les capacitats autocritiques, i una mejor facilitat—
indemne dels cabdells i els neguits de la raó raonant — en la con-i
tentase de si mateix. Però encara els maliciosos i malcontenta (que!
mai, desgraciadament, no manquen) podrien mantenir amb obstinació o fer córrer d'una manera alevosa que aquelles expression&
no són les iiniques sentides , sin6 les úniques poeibles. Per fortuna,;
del cor mateix de les mateixes menudea i disperses eones oposicionistes que encara subsanen en ve un argument que sembla defi-nitiu per a demostrar la perfecat renaixença patriótica assolidaa
1Quina es la frase comuna de llurs darrers guiadors, de les persones en aquel! anibient dotades d'una resta d'influ'éneial No és
pas cap paraula trontolladora. cap abominable crit subversin, sind
aquesta máxima educativa: —Modereu el castre dostiri.
el vostre daaer—. Mots as -ui altament conacients de la responsabilitat davant l'esperit convertit tot ell en empenta. de les nations
rejeveri'des. A més de quatre s'acudiri que aquella frase no ha
estat serepre tan noble. La corrompuda politicalla la deis, del
poder estant —abans del canvi salutifer,— a tot interlocutor
desitjós d'una minora, d'una solució de justicia. d'una aceeleració
del ritme vital. Ara, per?), hora no cerca d'aturar amb airtnena
frase la nova efieiéncia proctrés. sind les velleitats de
desordre, els poss:hles zérmens d'una estéril revolta. Res no és
immortal. i els réfrims que avi : en dia veiena eneimbellats, eis
nos-tres fills o néts els hauran de veure comeneats de substituir:
perd no és pas desitjable un trontd/I sísmic que els perjuidiqui
i nel esp alt podem admetre que amb una extraordinär:a lentitud geoló gica, d'una manera insensible i ben enllà -de
les nostres prapies vides, s'iniciïn unes vagues, legals i perfectament quietes transmudances que no alterin la serenor de la vida
nacional. I As bella cosa que, almenys. hom vegi coincid'r tots els
eiutachns d'un país (practicarnent tots) en el sentiment que sigui
cosa indesitjable un sotrac.—J. C.
drets del món catòlic europeu, tota
vegada que la rectificació de determinats punts de vista, coinddeix amb
desplacaments d'acord amb les exigencies que han de derivar-se de lea noves
rel . c'ons
Vaticà arnb el Govern
Italia les caracteristiques del cual són
ben conezudes. El triomf de Roma implica certes concessions, que poden sorprendre a determinades persones. però 1
_que costa ben poc de veure que són
imposades per la urgencia d'unificar el
criteri de la política vaticana a tots els

paisos per tal d'esvair la curiositat
que podría suscitar un tracte distint
amb Italia i els altres governs que
mantenen relacions amistases amb el
Vatich o san oficialment catalics. La
cifientió és mama Importan? pesque.
malorat la tradicional disereció de la
mrnana no trasmcl, i sigui
difícil d'evitar q ue alzú cregui que
han entat sa crificats a un afer de temnn-antat afectes d'una índole especia-

lísima,

MANUEL BRUNET

Ha estat confeccionat un
La

projecte d'acord

qüestió romana

Les negociacions
entre el Vaticà
i el Quirinal

Roma, 16.—Si be oficialment ha
estar desmentida, guanya terreny la
venció que aha arribat a un acord en-

tre el Quirinal i el Vaticà. Horn assegura que les negociacions d'ambdues

bandes han Iliurat el projecte d'acord
al Papa i a Mossilini.— Fabra.

noticies circulados per les agencies ho
fan creure, si no que s'han produït
altres fets que demostren la possible
existencia d'aauest acnrd. La política
vaticana es momia dicididament pel
governatnentalisme i deixa a segon ter-

me altres consideracions que tradicio-

nahnent la informaven. Un canvi d'orientació tan notable en matéries singularment delicades. necessariament ha

d'obeir a raons molt considerables.
Si les informacions són exactes.

acords establertn estan a punt d'entrar
en el terreny practic; això explicaria
l'activitat que s'observa en malta in-

Optimisme
París, 16. — Les noticies facilitades aquesta matinada sobre l'estat del mariscal Fach,
afirmen que la lleugera minora
registrad ala nit anterior s'accenlua. Els facultatius que l'assisteixen, es mostren favorablement impressionats. 'Fabra.

Una consulta

Les noticies circulades fins ara fan

creare que el Vaticà i el govern del
Feix hanrien arribat a un acord sobre
la qüestió romana. No solament les

VISTA PANORAMICA DE LES OBRES DE LA PLAÇA D'ESPAN YA
•

P-e-

ser situant-se den t"nn munt de rigta
apsiee;sta ntroui oclmetre'n que aquesta
resistència és providencial.

MOCA-

COMENTARIS

1 Acci6 Francesa

El conflicte entre el Vaticá i l'Acció Francesa ha entrar en una fase
aguda. A la resistencia dels orleanistes
contesta la Santa Seu amb sancions.
duríssimes contra clerques i laics. No
s'ha registrat cap defeoció contra els
prelats, però les mesures adoptades per.
Roma fan suposar que rnolts dengues
han intentar deixar passar el temporal
oposant una política de relativitats i
una cesta irania a les definicions inspirades per /a política gasparriana.
Cap afee religiós del nostre temps ofereix un ir l es- es comparable amb el de

cd
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Dissabte pasaat el Teatre deis »vetes, prusseguita la seva tasa mouesta i eficaç d'homenatge ala vells mestrea de la Renaixenca va tenovae en molts, va fez' conèixer en multa més, la imatge
pe
, Diverteix ;
ae Teedor orante. Abans 'una lectura e .ea
del patriarca valencia, Duran i Tortajada va sintetitzar-ne la de guatitas, invita a la reflexió.
veieu com reaccionen les diversigait.e ació i va dIr-nos l'esiimul decisiu que foren per a dl• les sesAllí
Hi ha moltes persones
odies de Rubió i Ors i l'amistat de 3Iar.an Agulló. ' La sessió que psicologiee
van a travesear incautament arrue
¡jugué un interès especialissau, perquè l'obra de Llorente i deis adonar-se
dels senyals del guardia. ni
,aus davancers i successors és pue coneguda a casa nostra.
de l'estrid ència dels xiulets. Si el guàrPassats uns preludis enganyadors de renaixença — tuaa an- dia ele arana eis fa recular, n' h
tas i mas ferms que els de Cataituaya — lea lletres no seguireu a que s'irriten. 1 és que realment no
raateia el mateai ritme aseencionai d'aquesta banda de la Cania. tothnm salé a tornar a estudi quan
areuinstäneies adverses, i no pas totes voluntàries, entrebanca- I ja té una certa edat. I. yute-yes no •
ten la marxa. Només uns quanta seleetes, amb prou fe en la vulmies les naves reglarnentacinns
són sind aprenentatges escolars ave
saga popular i en llur llengua, segu.ren resoludament la via un ens
suposa la civilització
Es
romanticisme, restaurador de totes les valora abans menys- molest és vexant; però mecánica...
hi podem
camí;
d
'altres,
det
menava.
Alguna
restaren
a
mig
preades, els
jet'
asts a les primeres passes, en el conreu eseaclucer del tipisme.
Es notable tOM les dores contra el
apesta, ni aquella aitres, com Llorente o Lloraban, estela de pri- que podria esperar un psicòleg sistemera magnitud de la renauxenea valenciana., no mantingueren mätic són.• general. menys d6cils
etuilacte seguit amb els enlacies literaria de Catalunya. i; que no els bornes. Menys dAciln i
comprensibles. N'he vist unes
esae eis escripleas d'ad i .eis de Mallorca hi ha hagut tothora menvs
errantes que nrotestaver. ente se sentren
relamió personal i maula infiuencia artistiea — efecte potser de Meses
que deies de naritaa o amb el
raes am.stats contretes als pat.s universitaria— entre eis de gest "auina imnettlnencia! ja sean
'Salarais f els que a Catalunya i a Mallorca conreaven la mateixa prou grans per saber si podem passar
¡agua hi havia, mes que no altra cosa, desconeixença recíproca. o na..."
•
aartoaament, a l'hora que aquesta descone.xença podria ésser
He dit rose l'es neetaele era d,rertit?...
mas funesta als uns i ala attres estava en carai de cessar. La im- Ta no in'ho serbia tant. A mesura
¡agracia valenciana a Catalunya, i especialment a Barcelona, ea- que hi perno el trnbo regalimant
aombrosa, ha donat eIs seu.s fruits lògies. Les masses trelanizia. Té aquella comieitat
que exhallen moltes obren mneerfrballadores ja no són, com temps enrera, linaje contingent d'a- tra
nen. Riem ner ron Els homes
questa :namigració. Rera d'elles han vingut, bé, humesd
grens. les %envere% l!sfa nietes arrafeprefessii, intellectual, periodistes i literats que slan compenetrat gsdea Tes don es del nahte renahicles.
amb l'esperit dad acuse renegar el d'allà. Ells han descobert
cavallcrs n eestrmits hen minar fan
Catalunya als valenciana i Vaiancia als catalana. El nostre ho- pena nnta el cranandament dein smOr.
d'en Un hom clencobrelx una inadan!ató s'adarga de les congestes pirenenques fins al palmerar d'Elx,
tació Orle no será aterrada nenne
iitta la remor dels pins sentina flaire de taronja.
Penyora de compenetració literària, testanoni del nou espe- tor Per Tac datat erre sieneu a /es
ta que s'elabora en la joventut valenciana i que ja anima els conntrnerinne ontronnmärfinuen vejes/
la eivintoració meränica —la civilitaaía selar.es, és la Tattla de Lletres valencianes. Vaig parlar-ne i
ció dels xnfe sn —Pe rnorif;easta en un
ad mate:a mesos enrera, saludant la seva entrada en el segan any ocre temehnind ene devnra Vena darde publicació. Arab aquesta eseaiença, ella anuncia una, editorera l'alt r a len nnnteen
els
tal1 q ue moltd'hor•
nantees
els t;r5 arn,1.1e,. les
;araula. L'Espill a trossos, volum de poesies d'Aimela i Vives, f,tterec r•;nt rnrescr " es. ; ens A IXa no 'roh resma grisa i monótona dels
amb dibuixos del ceramista Josep Mateu, inaugura la colleeció
raapts.
Lista!.
Pera que hi vnleu fer?
aresos enrera, les nostres lletres s'enriquien d'un poeta de
cm:zis S O LD E VILA
Casulla: Bernat aartola, tot ell dins el corrent psicològic, marear ¡
tel sigue dalusiàs March; aVui, d'un altre poeta valencià, que
Lina
seu arbitrarisme i dins la forta sabe popular que li oraple
del "National Congress" és la pauta
its y enes, ens fa pensar sovint en Jautne Roig.
6r_ la canclicta del Swaraj duPet 1:004 que Valencia liavra donat, cal esperançar-ne tambarant l'any nou, l qual comença l'enaot Reeordem les seves valora antigues i saludem les noves. Si
dorna mar= del Congrés, i
poazalaes no coneguéssim Valencia, quin dret tindríem a voler blé indostánic no está, ni de el
molt,
qntelln ens conegui?
preparar per una tan greu actitud.
L. NICOLAU D'OLWER Previngut Gandhi d'aquest perillas
equilibri de forces, decidí tornar a

El
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de gran moda

LA MALALTIA DEL
MARISCAL FOCH
El

malalt no s'ha agravat

París, 16. — A les onze del
metí, els metzes que assisteixen el mariscal Foch, diuen que
l'estat del malalt segueix estacionari, sense cap agreujaro en t.
Els metges facilitaran aquesta tarda un segon butlleti sobre el cura de la malaltia. —
Fabra.

París, 16. — Aquesta tarda, a dos
quarts de set, s'ha celebras una consulta dele tres rnetges que assisteixen
el mariscal Fock
Els facultat ; us han declarar que s'ha
iticlat un franca minora en l'estat del
m.alalt, el qual suporta molt be l'escassa alimentació subministrada, con-

arras.
La moral del malalt, és excelleat

sistent en farina lacteada i

Els rnetges no passaran la nit prop
mariscal, ni tornaran ja. llevat que la
seva presencia sigui sollicitada novament per la familia.
No es publicara butlleti
Nombroses personalitats hart signat
a les Instes posadse al domicili del'
mariscal. — Fabra.

•
1 a acudir a la informada)
oberta.
A la secretaria del Foment
del Treball Nacional, i a les
hores hàbils d'oficina, es facilitaran els models 1 instruecions
corresponents a tots els que ho
sollicitin fins al din 1 d'abril
vinent.

BORSA FINANCES
de l'Associació de Comerclants
Importadora i Exportadora.7, Llufs Isamat Lassoli, de/ Sindicat General de la Indústria
de Curtits de Barcelona. 8, Llufs Soler Serra. de l'Asao-

El Collegi Oficial
d'Agents Comercials
Al C.ollegi Oficial inagents
Comercials s'inaugura la nova
etapa de l'Inatitut Tecnològic
del Venedor, i s'aeordO convocar un cura general, per aasislenta a les aulas o per correspondencia, d'ensenyanees prac-

ciació d'Engnyers Industrials.
-9, Rafel Bori, del Publia
Club. - 10, Juli Llord, de
l'Agrupació de Magatzemistes
de Panyeria iFolreria.-11, Antoni Massó Llorenç, de la Unid
de Comerciants de Maquinaria,
Ferreleria Similars.-12,
iiiOn Castells Estrada, de l'Associació de Magatzemistes i
Exportadora de Vins.- 13, C.
Guilera Ferrer, de l'Associació
de Mercera al Detall.-14, Manuel de Csia Grassi, de la Lliga
de Corred o ra del Gomera i de la
Indústria.-15, Xavier Coll, del
Itetary Club.

tiques complementarias de les
Escotes de Comerç, tal i ecnn es
venen propugnant sota la direació d'En Josep Grant i Sala.
QuedO constituit el Patronat
format pela senyors següents:
Presidencia, Gustan Gili, de
la Carnbra de Ccme- -9' Nave•
gació.
Vice-presidència , Pera
Manen i Artes. del Fornent del

Traban Nacional.

Viee-presideneia 2.*. Jaume
Pagès i Maruny, de la Cambra
Oficial de la Indústria.
Censor administratiu. Josep
Cabrera de la Cambra Mercan-

ANllNCIS

COMPANYIA GENERAL D'AS-

El dia :21 d'aquest mes, a
les oficinas d'aquesta Societat,
Passeig de Gracia, 45, principal. l'amortització per sorteig,
amb intervenció de notari. de
240 obligacions al 7 per 100,
o sigui de les amases per
aclimata Sorietat a 6 dc maig
de 1920. Podran assistir al dit
:tete els senyors que acreditin
posseir obligacions de la dita
emissió.
13areelotta. 16 de ganar de
1929. - El secretan i general,
E. Moline Braseis

Nacional
Les valoritzaelons de les mercaderles de 1928
El Ernnent del Trehall Nacional crida l'atenció de tots els
productora que per reial ordre
de 10 de ganar darrer obert
el período de la informació sobr les valoritzaCions oficials de
les mercacleries corresponents
a l'any 1928.
La manca de presentació pels
interessats dels costo nacicnals expesa a que es formin
valoritzacions equivocadas i
perjudicials per a la producció
nacional, per la qual cosa
aquesta Corporacid convida
tots els interessats a procedir
a. la informada) dels dita costa

Vice-secretari. Pau Griera
Cruz, de FAssociacid de Vialjants del Comerç i de la Indlis-

fria.

Vocals: 1. Agusti Giralt Bai-

:zares. del Collegi Oficial d'Aganta Comercials. - 2, Enric
Ferrer Portals, de l'Associació
de Magatzemistes de Drogueria,
Prolurtes Química i Farmacèut i c s. Oleguar Godd. de la
Mancemunitat de Fahr;aaata de
Teixits da Catalunya. - 1. Federació de Fabrirants de Filats
Teixits de Catalunya.-5. Joa•ruim Duran, de l'Associació
17spanyola de Magatzemistes de
terceria. - 6, Manuel Vinyes,

ani,_EPILEPT
Com bate todas las

Aftectones

nerptoso,

En los casos más graves,
esta su mayor éxito.
/mal. DAI.J4AU OLIVERES. 3.4. ISARCELOF
1/..t. TARIN I MARILSalmeran, 75

Din HfOlTinill.

61111,EGHLOS

Turii-ica, aluda a palr, obra la
gana I cura las mataltles de

L'ES•ÓMI.,̀C
BUPELLS

MANS

El moviment

de Marsella.
Vapor alemany "Euler", amb
càrrega general, de Bramen.
Vapor italiä "Silvia Tricovich", amb carrega general, de
Trieste.
Vapor espbnyol "Monte Toro", amb carrega general 1 27
paSeatgers, de Maó.
Vapor alemany "Hocht", amb
càrrega general, de Batavia.
Vapor noruec "Auxvard",
càrrega general. de Nova York.
Vapor francas "Souirach",
amb carrega general, de Saffl.
Vapor espanyol "I. Beatriz",
amb eärrega general 1 11 passatgers, de Santa Creu de Tenerife.
Vapor espanyol "Teresa Pamies", amb carbó, de Gijón.
Vapor espanyol "M. Arnds",
amb carbó. de Gijón.
Vapor espanyol "Sil", arnb
càrrega general, de Santa Oren
de Tenerife.

VAIXELLS DESPATXATS

lamós.

Vapor espanyol "Josefa", en
Hast, cap a Avilés.
Vapor espanyol "La Guardia"
amb càrrega general, cap a

0155 ,EP

AGROR 1 vcisii-rs
iris PIST '0 14
oinareEs cela, NENS
ADULTES
LLAGA Da ves-rórnac
Mea 11891 calla fea cl.arress ela era, IntIjs
aer.t3i,ata.
I' g ,..)za Je,
35 1871 d'hAts eonElantS.
5ttessetes1m.--. 2.cr-bnlee'622:5 per
O t nes
Devands:ar,,,

Rambla deis Estudia, 11 i 13: Bonsucces, 1 1 3
Newlem el Curó del Deute Amortitzable
5 per 100. Venciment 15 de febrer vinent

Tarragana.
LA JUNTA CONSULTIVA DE
LA DIRECCIO GENERAL DE
NAVEGACIO
Resultat de la votació de la
representació náutica
L'Associació de Capitana 1
Pilota de la Marina Mrn reant

11•1•n•n•nnm

CAIIES DE LLOGUER
CkliBRI CUIRASSADA
per guardar valora, documenta, joies, i alees objectes de valor

11.

Compartiments des de 22 pessetes anuals
Pot visltar-se tata els dies felners. de 9 a 1 1 de 330 a El.

m E T G E ES PECIALISTA HOSPITAL DE PARIS
DEL RECTE i ANUS
SANG, ETC. HEMORROIDES (morenes)

CAPELL m A L A LTIE s

ECZ"E P.EPD SZSRE:E

j

Tractaments eslaitaals, no operatorls. no dolorosos - SALMERON, 42. de 4 a 6

BORSA DE BARCELONA VALORS A TERME

Roes( matí: Nord, 125'70, 125'65; Alacant. 11840, 11835;
Citadas, 71; 715; Docks, 2775; Filipinas. 387; Explosius, 232'75;
Aigües V., ..aa50, 20925, 209.
Borsa tarda: Nord, 12560, 12575; Alacant, 11845, 11850;
Andalús, 89 . 50, b9' 30; Orenses, 4230, 4240; Gran Metrop., 5825;
Colonial. 131'50; L'hades V., 713, 711, 712; Interior, 7560; Amortitzable 3 74'10; Denles, 20'75; Docks, 2775; Bulleres, 11150;
Rif. 127'50; Explosius, 233, 234'50; Filipinas, 386, 387, 386; Eelgua y as. 7750; Sucres O., 57'00.
d3orsí nit: Nord, 125'65; Alacant, 118'50; Exploains, 235'75,
a36: EilipMes. 385; Citadas E., 136, 13650; Felguerae., 77'50,

sacra.

7,33" 0 e: CiladeS Y., 713.

11nnn•-

COMPTAT: Valors encara no inclosos er el Butlleta Oficial
2
1/4
.
1_0". b-1 ."
b*reelona Tract . 91, 1927. • .
'•7•00
Btdilstries AragOsese•
H7'25
Bons Clinuot (iriffl . . .
59'95
Cmemologralica Verdaguer. . •
isens Fontent 1). 1 Consiruccluna. 10125

3.

DADES FACILITADES PER LA CASA
JOAQUIM SITGES PADROSA
ARTICLIL

TANQUES

NE505

MERCAT

Preceden%

O'avul

izare. • • s • •
Mata . • . . •
tutiot
Nova York1 it e,•2nibfe. •

15'75
1500
14'35
1594

1583
1514
14'414
1403

•.•
Ming •• .
u'Jot .....

2'01
210
9'17
220

can

Mara.. .

botare
I

Nora Yorkj
Ignoro

t Mera. • •

Londres

1• •

:;•

12.5
12.5
12.8

CEftEA LS

14
14
9

1/4
1/4
1/4

/2.4
11.4
12.7

2
3/4
3/4
21/4

1/2
//2
1/2

1 1/8
118 5/4
119 7/8
1 1/8
123 1/4
Dar,. • . • • 122 1/8
1/8
123 1/2
124 5/8
1 .14us! IT3 I . . .
1913
95 1/2
3/4
4arg.
Moroso
98 1/4
98 5/8
29 5/8
Xic3go
: 1/8
100 3/8
JsLiol . .
191 1/2
1

Blat
X l crg n

Bist
j vare...
Liverpool 1 ,n11.

9
11.2
9.5

1/4
1/4

9.9
9.2
9.5

eittalle - Londres
74.13.0
Coure complat .
72. 8 6.3
"
11.011011 •. •
222.16.3
tamy cumpla:
•
222.03.9
."
.9•1399
•
91.15.0
Plan con.Mst
22.00.0
P sensual .
Epelier compute •
25.17.6
P
98.00.0
teremol .

74.13.9
53.18.3
223.01.3
222.03.9
22.00.0
22.03.9
26.00.0
26.01 3

25.0
5.0
3.9
1.3

15.0
17.6

Morase Pialo- ..• ....10 1/2 a 41
Dorase ..ava
140198,
Ordl Extrem 1 manta
Orcll Urgen 1 colliarCa. 43 1/9 • 44
Jrrit estranger.
12 " 42 4/9
Civada Extremadura.Clvadt. Mallas...... .. . 43 1/2 "
;21 " 76
E1c5.1011 Andaiusts .

uns a la data di:511a el Següent
resultat:
Víctor Colina Sanchez, 803
vots; Roman Garrido Gonzalez,
810; Mentó Cardona I Bosch,
518; Antoni Dezcatllar Monlis, 518.
L'escrutini general s'efectuarà el dia 30 del corrent a Madrid, a la Direcció General de
Navegació, a les onze del matt.
L'acta sera. públic.

•

L'Agricultura
RELNIO GENERAL A L'INSTITUT CATALA DE SANT ISIDRE
Amh nombroaa aasiatincia de socia
va celebrar reunió general l'Institut
Agrícola Català de Sant Isidre.
Oberta la aessió pel president seayer bari, d'Esponellá, el vocal tresorer En Francesc Xavier de Ros i de

Dalmases va llegir el balan d'ingressos 1 despeses de l'exercici darrer i
el pressupost per a l'any corrent, que
t'oren aprovats.
Seguidament el secretari general En
Jaume Maspons i Camarassa va llegir
la Memòria dels treballs realitzats durant l'any 1928 per l'entitat.
Destaquen en aquesta Meittöria com
a problemes que mis intensament han
donat «asió d'actuar a l'Institut, entre attres, ei. segiients:
Les gestioris aci i a Madrid amb
motiu d'una proposta que no va arri-

bar a prosperar, de la Junta d'Acció
Social Agrària, çue tendia a la redempció del contracte de "rabassa
morta”; la revisió aranzeln7ia, amb
les seves assemblees preparatòries per
a tractar de les fustes, del; carbons
vegetals i deis vins; la seva constant

intervenciö, amb l'obtenció dels positius avantatges, en tot allò que es refereix a la tributació deis vehicles dels
agricultors, aixi com aconseguir esvair dificuitats sorgides amb motiu de
freqüents disposicions dictades pel Poder palie, no solament en inatria
tributaria. sinó també pel qiie fa a la
circulació dels dits vehicles: la campanya que va iniciar l'Institut en coinencar l'estiu demanant determinades
mesures de previsió contra els incendis de hoscos, campanya que va prosseguir quan arribaren les calors estivals i els incendis devastaren considerables extensions de zones forestalo, així com els estudis que segueix
practicant en aquesta materia per a
posar de relleu davant del Govern i
del país la necessitat de vetllar 9mb
més eficàcia cue fins al preseas per
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A.

en general, que el total deis
escrutinis parcials de les alecciona per a vocals de la Junta
Consultiva de Navegació, celebrats a les Comandänciee de
Marina el dia 3 d'aquest mes,

VAIXELLS ENTRATS
Vapor espanyol "Rey Jai1 2 10 1", amb cärrega general 1
passatgers, de Palma.
Vapor noruec "Ophir", amb
bacallà, de Troom.
Vapor danès "Olga", amb
fusta, de Sunsvall.
Vapor espanyol "Cabo la
Plata", amb carrega general,

DOLOR D'ESTÓMAC

A1n1Qt..1Fe

d'aquesta ciutat, fa públic, per
a coneixement de tots els seus
astioelats i del personal näutle

maritim

Vapor espanyol "Antonio López", amb càrrega general, cap
a Marsella.
Vapor espanyol "Monte Toro". amb cärrega general, cap
a Madi.
Vapor holandès "Tellus",
amb càrrega general, cap a
Tarragona.
Vapor anee "Barbara", en
hast, cap a Castelló.
Vapor amerieä "Jomar",
amb carrega general. rap a Pa-

_4:7geBew

i•111,-•

SOLER 1 TORRA 6,

EICAMTILS

FALTS I PORTLAND "ASLAND"

Foment del Treball

til.
Secretara Adolf Soldevila,
la Lliga de Defensa Industrial
i Comercial.

4

Dijous,

LA PUBLICITAT

$5353
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U. Naval Ll-van:

la incalculable riquesa que cada any

es perd per causa d'incendi.
La Memòria esmentada recalca alguns aspectes de diversos problemes
que l'agricultura té plantejats, que
san de transcendència extraordinaria,
com per exemple l'organització corporativa agräria decretada pel ministeri del Treball, l'èxode rural i la tributació de les cases de pages. Enumera les conferencies que pel president

i altrcs representants de l'Institut rahan
cionat a l'estatge social i en diverse,
localitats, aixi com les que a carrec
de la matcixa entitat es donen tots els
diumenges per radiotelefonia. Don â
comptc aisi mateix de la collaboraci,5
dc l'Institut a l'Exposició dc Barcelona, de la part activa que ha pres en
l'Exposició Agrícola dc Lleida i de la
sera intervenció en diversos Retes de
cultura agrària celcbrats a Vilafranca.
Granollcrs i abres localitats. En aca-

bar el senyor Maspons la

lectura de
la Mentöria fou molt aplaudit.
Com sigui que s'havia de procedir

a la renovad() parcial de la Junta directiva, (Oren alegas per unanimitat

Pol. a entrar-hl a formar part, els se-

nyors següents: c'ector Josep Bach
Escofet, Antonl Barata i Rocafort,

de gener de 19;3

17

marzuts de Dou, Pan Jua y i Vi
Manuel Mas Pecero i comte dc ta
de Canet.
Seguidament terca snauilestacie%
d'agrairnent a la junta directiva i
na manera especial al seu presi‘
senyors Josep
Josep .51z
VB/al de Llobatera, doctor jr
Bach i Escofet i Francesc Xavier

Ros.

El president senyor baró d'Este,
ila va dir que la Memòria que
estat Ilegida posava de renca ama la
lorieencia deFi Iris l'improba tasca eit,
linstitut realitza prr ta/ d'atendre ti
molts i complexos problemes que
/anfluent es presenten en
L'institut - va dir - gaudeix

dia mes de la confiança i radie;

dels agricultora, i això ens
continuar les nostres taSqUes que to
evidents i positius avantatges en ree
eire moral i en l'econòmic reporten 81
agricultors.
El baró d'Esponellà acaba fent w
sentit elogi deis companys qur la
xavcn de pertaner a la Junta dir.
tira. i felicita els rfue havien estat
gits per a substituir-l e., 3's e.-eolt,

malta aplaudimente.

OLLER
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C
znillimetres, 757 .9, 754. 5, 156.8;
mi/libare, 1010.2, roo50, 1009.0.
Termòmetre a l'ombra: sec, rala
• g.2; humit, 0.2, 6.o, 7.0.
Humitat centéaimea de saturada,:
71. .58, 71•
Vent: direccI6, N, NW, ESE:
velocitat, 3, 5, 6.
Estat del cel: quasi sera, quasi
serè, quasi tapas.
Osase de naveta: Ci, Ci-St, A-Cu,
Cl-St. St-Cu, Cu-Nb.
Temperatures extremes a l'ombra:
màxima, 11.2; minima, Lo; trtinima
orean de terra, —1.0 (sota zero).
Oscillació termometrica: toa.
Temperatura mitjana: 6.1.
Precipitació aquosa, des de les set
mar:

•
-e

LA PUBLICITAT
P11111188 Dt •111311CRIPCIO
1n1,

Plua.
Bareeiema.
e • •
Pentortula Mano& Istuastrie.
•
&menea DaDDIL
.
llares Daimee

Les obres de

14 Granvia.—Un canäki encanas

Bloc del

transetint
baeattres se podes eresser-ses de
in,e criba a les belles arts. Tetes
ax en s5n altornent platas. La ffuikG, la mis espiritual do tetes elles,
h per a nosaltra la que inde teas
arel, Prré, la literatura, pintura, etc.,
:aneen en ordre d'afecte espirit'u-,1
ce muda. Pire la T'al cosa, tisitews
lamyr dues regades a tany els nasa« mareas perreanenes. Així rde,:nt
war Iteran: les vacar:ces de Nac:c.1 i
a visitar entre altrea, el
ié Fr.:, de la riostra ciutat, i en arr.e el departanuent o secció de les
lama murals en sorprengué lo • !redor' de is sala.
Diem r edor rts Sentit de "fred"
anal HOM no pot resi.:,Iir la
ria consp.'era a fa dita salc,, sense en.renar-s'hi de fred, es-posara-se a un
antara: a rirc duna brcesquitis o al'es snala/ries • a frigare".
Tos com pes al vinhant. és dolorés
fiarse de rolrecb4re-hii constantment,
cm el vig;lant, que per defensa, el
fi de cada dia hi ha d'estar tot
•
¡heme aguan'ans el fred de la "Ye:era', c o m el: enateiros "ciepersene" han qualificat la dita secció.
En sasra- de la visita hem restat en•
i hem penaos tof seguit en cl
ngtaet, i ter llei d'associació d'idees,
tr, ea individuar que formen o PA!..earnent la comissid d'aquest departoana. i -ra cal preguntar: ¡No podr en c:• :enyors cragnesta comissió
estzr-re una mica d'aquesta secció,
In tal dad:atice el fred deis visiusa i "pcbre" tigi/ant que ha de
"tuundre.hi pernsanentrnent, i fer-hi
.as pesita calefacció?
A la 113 di pintures mural, calna que cale
:a
facció o hi fes falta,
a. a poder visitar-la atentan:ene du'me rhivern, i ðolxd caldea que se'n
eecupessin una miqueta els inclirlkf de rAnnaament que formen part
Se la ermitsi6 respectiva.

pro

9 da la plaga erEepsaaya

i cal ekr posar en clar que a Mora
¿'Ebre snai no In ha !agur estació de
ferrocorrit
L'esseacid de ferrocarril fs a Mora
la .Vozes, pros dat' ho diu el vital de
re nació, lesia cte.'s derrotes i estada de
:lastimera.
DIU' d'ad ondattant caldeja que no

talancont horn dique,: a restaoló de
Mora, sinó a l'estació de Mora la Nora, que fi tal com ha d'asara.
Aquest aclariment is fet en bé de
Sola la Prelnda eatakma, i en Particular per als &w-is.
"La Nau", "La Veu de Caeodunya",
LA PUBLICITAT, han caiga en
aquiete lapsus. Doneu-ros per allaclits,
i cal que e! luan rotatisc _Mari°
en comenci a free/Idee nota. Queden',
dones, que cal que no es diga Mora,
si"! Moro la Nova, ni cal confondre
la poblactS de Mora d'Ebre amh la
de Mora la Nora, ja que apesta Es
la població amb estació prbpia de ferrocarril.

•asaas

st correr de Claris, hi havia
un urbd a coda cateretanr.ent cia correr,
que ordenara a Un': els palmas que
travessoven el correr per la banda
an ell era, que seguissis el rasera i
travessessin pel !loe fn.'s astret. L'educació del peas,! — que es el que supaso que data valer ésser carden asa mitges — és una coso molt neeessdria, bonica i fins í tot pintoresca; perb la cree del tot ineficaç fino
eontraproduent si hom la fa CC/ft a
Aarrelona, sense que la Actea estigui
preparada per a aquest ohfeete. ¡Per

7'60
8'60
81.—

SERVEI METEOROLOGIC
DE CATALUNYA
Situació general atmosfèrica
d'Europa a les set del dia 16
de gerier de 1929:
Les baixes pressiona es troben avui a Polònia 1 tenen tendencia a passar per l'Europa
central a la Medtterränia. El
temps torna a ésser de nevades
i fred intensfestm a Alemanya,
nord d'Itälia i centre de Eranea. La zona de neu s'estén avui
des de Saxänia ans al Pireneu.
Tambe neva amb insistència,
evita a lee costee angleses de la
mar del Nord i a tota Escandinävia.
Aquesta onada de fred és
probable que persIsteixi, puix
que al corrent polar dz general
a l'occident d'Europa.
Estat del temps a Catalunya
a les vuit:
El fred de intens per tota la
regló i neva a quasi tot el Pireneu.
Per Girona el cal està ennuvol at, i a la resta del país de
clar o bé amb poca núvols.
Les temperatures mas baixes han estat a la ronca de
Tremp, Ribagorça, Alt Urgell i
Vall de Ribes, amb vuit graus
tota zero a ¡libes I set sora zero a Sefra. Adral] i Ribes.
A Barcelona la màxima
estat de 8 grane i la mínima
de zero grane.
CALEFACCIO IDEAL

ESTUFA J. hl. 13.

VALENCIA, 346 — TEL. 73015

OBSERVATORT METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE
BARCELONA

Dia r6 de gener.
Horco d'obsenració: 7, z3, 18.
Baròmetre a rero i al nivel] de la
que no s'urbanitsen les cantonales com
a totes les ciutats? ¡Per asad no es
marque,: a terra amb franges pintades
o amb botan, de Sr-afee els llocs de
t ravessia de peatons? ¡Per que no
s'iNuminen els encrcuantents de mane-

ra convenient i no s'hi installen senyals
de trafec adequades per a conduje la
eirciclaciti rodador Quan rAjuntament
haqi pres lotes aquestes mesures indispensables per a guiar /a circulació rodada i els peatons d'uno manera racional es quan poded emprende,. amb
exit indiscutible l'educació dels peatoms
i dels coaductors de 7..ehicirs.

d'ahir a les set d'avui: mm. de gruja,

o sigui tares per m.2: 00.

Recorregut del vent en igual ped'ocie: 117 quilómetres.

Botta Catalunya,
i Bale
1
Rambla de

CURS D'ESPERANTO
societat esperantista
"Paco Izai Amo" prepara per a
la setmana entrant l'obertura
d'un nou curs de indiorna internacional esperanto, le
classes dei qual es donaran
tots els dilluns, dlmeores 1 dlvendre, de nou a den de la
nit. a l'estatge de l'entitat, narres de la Planeta, núm. 16,
principal. Per tractar-se d'un
curs especial, la matricula serà
completament gratuita.

En la tercera 1110 del curset organitzat per la Lluita contra la Mortalitat Infantil, per a senyores i senyoretes, va dissertar el doctor Josep M. Cluet Garcia sobre les aten•
dono que requereix el nen lactant.
l'habitaci
ó. el Bit, medid6 del pes i
talla, etc., aixf com també sobre el
funcionament de la incubadora per
als prematura, 1 va presentar nena
d'edat diferent dele que aón
tita ale consultoris, i fin demostracions pràctiques.
LCS senyores i senyoretes inscritos en aquest curset, diumenge panmat feren una visita col-lectiva a la
casa de Maternitat i Expòsits, on el
director d'aquest curset ele explica
detalladament el funcionament deis
Hateareis, sala incubadora, esterilització de llets i altres departamento
d'aquesta gran institució, tan poc coneguda dels barcelonins.
Durant la quarta lliçó, que tindrà
Iloc avui, dijous„ s'explicaran les
idees modernes referents a la lactända materna, i es presentaran productes comercials a liase exclusiva-

ment de llet per a ralinientació dels
nene.

"Ptam°""".car"'".
Malee«, etc. PERELLO
Capten de/ Pl. 7
Petaquee,

IN, 5 ~p iteo!. 17.

Amb motiu del nomenantent de 1 . rmicent cirurgià cloctar ;roan .Maranan,

LIARE HIN
CONFI FERIA SELECTA

I

Immens m'aorta del/ celebres
bombons, fabricació especial de
la casa

Paqueteria a l'eatil aufs, capeetoa d'espocialuata contenint Rosa de hat, aseortit selecte, etc.
I Els nostres productes competeixen amb els de les mes acreditades marquea estrangeree
Relació dele Jobjectee trabas, ah
ferrocarrils del F. C. Iletropolitä de
Barcelona, S. A. (Transversad), i dipositats a lee ßeVe5 oficines, Via Laiesana, 30.
Sis portamonedes de senyora i nena
contenen alpqms objectes, tres parells de
guasas i vuit guante sola de senyor
senyora. cine bufandes, una cartera
de pell, diverses quantitats en efectiu,
durs paraigiaa, dues gorreo, duce core
bates una americana, quatre práctica,
una toip.Ulla, una mánega de seda tricot, ducs fiambrcres, un pantalon de
pana. dues mostres de genere de punt,
un rodio de paper lcinpaperar.
unes alicates, una barreta (restan.- i
una data

BASOHA

6, CARRER DEL CALL, 6
Josep M. Major va denunciar que
del carro que guiava varen furtar-li
un Ilengot d'estany valorat en 400
pessetes.
PROJECCIONS
Avui dijous. a dos quarts donze
de /a vetila tindra lloc al Centre Excursionista Barcelons una projecció
de vistes artistiques de diversos indrets de la T'ostra terra, originals
del soci En Josep dc la Riva. Acte
seguit s'efectuarä el sorteig dels
skiadors que diumenge prendran part
en la cursa de rnig fons Trofeu
yerrnann.

usant

cada día.

PASTA

DENS

seves dents serän blanques
i el sea alé perfumat.
Tot co que pot esser demanat á
un bon dentifric, ho té abastament
Neteja be la dentadura, amb la
suavitat d'una esponja, sense que
ataqui ni ratlli l'esmalt. Desinfecta,
'refresca i perfuma.
Les

PAMELA CATALUNYA,

FINS AL 30 DE GEN 1R
Venda a tul' pral

Tub gran, 2 ptes.; petit, 1,25

a

tota Espanya

Vitapee del Ti0b01 10I O cene dd eompfeetae.

F! E -R_F

U

.M EPi

GAL,

A
--MADLD
Casa a /Sueno, Airea: Naue, 2010-14.
Casa a Londres .: 76, Strand,

fe

.

—Es clar, borne; aixf s'acabaran les dlsouseiont, pesqué
alza agrada a tothom.
ItlartIn1 Oooktall, de venda a canee, bare, botIllerles 1 colmada&

LA MAMA ENS
DONARA.

l'EMULSIO
SCOTT.
Veuràs que

és bona
Que els agrada als nens fEmulsió Scott! Que aviat
es posen bé i que bé es conserven mentre prenen aquest

1

RONDA DE SANT PERE, 3

Grane rebaixes de preus
per reforma del local

ALBERT

d

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

Portentosa liquidació

MOBLES
DECO ACIO

albees lea de fabricació

andes i admirador, per tat de fer-li
un efusiu homenatge han organitzat
banquet, que tindrä lloc al Majestic
Hotel Inglaterra, ed dia 28 de gener a
les nou de la vetlla.
Totes les persones que desit gin adherir-se a aquest homenatge poden recollir els tiquets a l'administració del
Majestic Hotel.

Carniola

I EIXITS PER A

Btocats, sederies, vellute,
omassoa, etc.

com a Director de la secció quirúrgica
de l'Hcepital del asaras Cor, els seas

DISTINCIO
senyor J. Montee Serr a, cense!
de Txecostováquia a Barcelona, ha estar honorat pel president Masaryk ansb
la condecoració del Lle6 Blanc, distintiu que s'atorga d'una manera molt
restringida.

zr

2.00] trossos
tapisserla

I

LR

Av U:. sarPro meta d'una regada

que en les informad": que hom ¿Ina
da de ZG con. -ca de; &te Prior&
rogeei, mis reerreteenent, ds la
SeeiJ de Mora la NOW, Scioment
IN ata "Mora", °metan-se "la No2', Per la qual cosa molts lector: en
7ir sol, 'M'ora", no saben a quina
id e, "Mora" harn fa referinusi a .'Icra "a Nora o a Mora d'Epesat .zue hi ha dues "Mora",
es tr.7.i en a qumze mimas de ¿litNia runa de ¡"altra, Mora d'Ebre,
"gla de: e.s Ebre, i Mora la Nora,
• Per, el cas particular
et:d
tanai han caigut en aquest
Pito: r amissi6 homes de ploma,
1. .5' outanuaria i J. Puig i Ferrefr, en les 'eses excursions, ojal COOS
esportius de l'alçada de V.
2errcade,. i ¿'aquí que u's més de dote ia c onfun6
de les das Poblacions.
Ahí, matriz — motiu d'aquesta noVenia una informaca en les noer aloné,- de LA PUBLICITAT,
4e deia que el tren, loe maniobres,
499 ate
penat un comió al Pas a ni!I de l 'estació
(sic) de Metro

AR

poderós tònic!
Si els vostres fills són propensos a refredats o si
estan desmillorats, doneu-los l'Emulsió Scott ara. Calma i cura la irritació del coll i del pit,
provocada per la tos. Reconstitueix els
teixits gastats i proporciona vitalitat i
força per a resistir les malalties infeccioses.
Ja que la seva salut i felicitat futures depèn de vosaltres, doneu-los
l'Emulsió Scott.

Emulsión Scott
a
: 44
ctm.Zee

tur Rossell, barlton, i artirs1 a càrrec
del predicador sagrat reverend doctor Silvestre Alegre l'elogi del Sant.
Dia 20, a les nou del mati: Reunió
de tosa la comitiva al Folie de Sant
Martí, 16 (Can (anals), per anar a
resglesia vella de Sant Martí, on
tindrà lloc la benedicció, i seguidament la formació dels típica Tres
Tombs, que recorreran diversos ca r
Martí.
-resdSant
A les sis de la tarda i a les nou de
la vetlla. Iluits balls u l'estatge de
l'Agrupació Esportiva Sagrerenca.
Sagrera, 155, per la Banda Martfnez.

EXPOS1CI ON S IYART

sALA. P4R
ARRAU

GALERIES LAYET&N.ES
el
,•
at.484144,

La Societat de Patrons Carreters
de La Sagrera ha organitzat el segbent programa:
Dia za. a dos quarts de deu del
mati: Benedicció de la senyera i
de l'altar de Sant Antoni, a resalasia vella de Sant Marta amb assistència de les autoritats. Seran padrins de la senyera els senyors En
Silvestre Palou i Na Caterina Cruseno.
A les deu del metí: Gran Ofici so-

lemne a tota orquestra. per la Capella de Música del niestre En J.
Vintró, i amb la cooperació dels senyors En Josep Barbará., tenor, i Ar-

4

Escultura
Pe. BENEDICTO
Petar.
• VAZQUEZ
SALO D'HIVERN. Solemne da Pinturas de firmes notable,
1.ne al 25 actual

ESTIDI ARE N YES
if ti

J. ESPINA

CATAL.ANIII, 670
PIntura

Fin, al 31 actual

RENART

nasal.
Varen auxiliar-la al dispensad del
carrer de Sepúlveda, on varen prestar-li assistència facultativa

DIPUTACIO, 271. — TEL. 18217
, emmarcarnente
Reproducct

o.•

decoració, pollCrOm t • e n c l ,e

la cale, cen•n.» por • presenta

PICOTECA

Al Passeig de Grieta, entre els
carrero de la Diputació i la Granvia.
un automòbil va atropellar a Erancese Hombart Canals. de 48 anys, i
Ii produf una ferida contusa a la
regió parietal esquerra
Varen auxiliar-lo al dispensad del
carrer de Sepúlveda.

Conducció Interior cinc
places i quatre portes, co
excellent estat. vendría a
bon preu. Pot vetares tots
els mallas, al

S

Pintura

Del 13 al 15 actual

Al carrer de Muntaner va cauce
Maria Suin Vidal, de 45 anys, i es
produf ferides contuses a la regió

A les deu del matt Bartomeu Sisó, de 40 anys, bou auxiliat
al dispensari de Sant Martf, per presentar fractura de la tibia dreta, de
pronòstic reservat
Aquest ciutadà va prendre mal en
bolear-se un carro ple d'alfals, que
cli menava, al carrer de Mallorca,
cantonada al de Castillejos.

t

irnomenatae

LANUERTA
PERE SANCHEZ

Postines Laxants Prats

IERSKINE

Exposicle

0E74 417

Pasti E 1 0 DE

VIDAL QUADRES

GRACIA. 94
Pintura
Cartsura Ceml

MlinkIKILt ILSL0—UANA
P15111, 10 (d rrrrrr a Catedral)
EX7 081C10 PERMANENT
1 compra-venda de
ANTIGUITATS I OBJECTEI D ' AM'

•

CALEFACCIO IDEAL

JOIE8 VERITABLE OCA810
Per a comprar a bon preu aneu
a la Jolerla raagrlflä. Tallero, 41
-DIADA DE SANT ANTONI

a

Els nens la demanen a crits.

ESTUFA J. M. B.

VALENCIA, 346 — TEL. 73016

Zt

SALA BUSQUETS

PAS•EiG 01 GRACIA, 35
DOMENEC •0LIIR
matare
0014 ofioi•
PM)OLED Afta
maneen.

tiend e de

maltea nenes eutanueel.,
—••

y. GARCIA SIMON
RAMBLA DE CATALUNTA, 29
Marca 1 motilunis dan; eoucromats

Granate • •uQuarrn.

Pintura
Vidr.,d',en

GOL

Garatge Europa
CA LABRIA, 2

TAPISSOS PINTATS

eatampase 5 Wats,

Ispdado,3
..nue,,, a de quede.» • ron,
grist ate, oleopnflea, eto.
Sabricai.A..)
es marta 1 mediemos.
P. MONTFALCON
Bot•rs 4, al Copdevell de la Porta
Perriass
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Participa a tots eta que s'han interessat per la eeva pròxima LIQUIDACIO DE MODELS 1 SERIES INCOMPLETES
que aquesla començarà el satina.

DILLUNS, DIA 21, A LES 10 DEL MATI

J

bellt1 UC

LES LLES
TRES
Sopar d'homenatge a Josep M. de
Segarra
aai grup clames i admiradors d'En
asep Maria de Segarra, desitjant ho;aaaaaar-lo pels seus recents exits:
l'estrena de "Les lagrimes d'Angeli a publicació de la novena "All
, alobre" i del poema "El comte Araa
li
dediquen un sopar que saldrá
a
,x (lema, divendres. al restaurant de
Hotel Colem. Els tíquets es poden
acerar ala segfients llocs: Ateneo
Barcelonia LA PUBLICITAT (plade Catalunya, Llibreria Catalaaa ( plaça de Catalunya. 17 i al ma7:':( Betel Colom.
tiauet, o pessetes, tot Prea
;atarea

Meridians ...
de sortir...

*

7:enI5CS londinenques

(Kegan
editor) un 'libre del senyor
a, acidan titulat The 310st
aliad East: The Oriental Prelude
Esay pra9 Histury (L'Orient mes
.,••-_-:ucti oriental a la Història
En aquest llibre l'autor
l'irle;

darrerea descobertes arazar/laque s de l'Egipte, de la Meapstanaa i de la sall de l'Incas. i
catite que els origens de la civilitrala alzan de recular; que ja no es
T.teodsderar l'Egipte coas el bressol
a a ea-Kit:ad& sinó que els orígens
- a l'Orient, perquè les descobertes
de Kish i de la van de l'Indus,
una cultura watt mes aranada que :z cultura prefaraanica, conaaparana daquestes.; per fi, del patatas daquestes conclou que hi degna
asar u.i nueli rradiador d'aquesta
• • alitracia. el qual êc probable que
••
en les terres que Tres tard
a In menades Iran ( Persia). A s. a
preasament el que criadera Ja;
,I 3z,z. el acetre colaborador, en els
sabre les darreres excavad ass
de l'Eufrates i (le !'Inda,
tenms ha en La Aaum Rr:110C1N

.7can Ors...

un 'libre mcat impartan:
eastella. per al públic es' -- La eniestid Catalana.

xem en Ilur liengua original tan entenedora :
Malgrat qualques reguinnades de
malrolents e dc macals Per .son franc
Parlar, OC demora la trumiera
blicacion occitana per la tgrietat e
rabanchiticia de sas itiformacions, la
plus viva e la plus ailanto pel seu z..oz-ofge a abordar los problernes esPinoses. ezzforzs e al desstis del corean-.
cianalione e de l'acaa'ernisme cren-

Informa ció catalana
Pompeu Fabra...
Acoreanyaala d'un retrat d'aquest
insigne grantatic, L'Estudiant (mimara 2) s'adhereix a l'homenatge eollectizt que les /erres de ¡lengua catalana
reten a Ponte% Fabra, amb aquests
anats:

"Al melodías concert de velic afectes a En Fabra, que actualment es
deixa sentir a Catalunya, no ha de
faltar-hi. tanmateix, la nostra, que si
be feble i mal entonada, ha d'ésser, en
cansa, saturada de sinceritat.
Nosaltres. els que tot just arribats
, a les portes de la joventut. pedem
fruir cannocament d'una llengua vigarosa, dolça. eminentment regulada i
depurada, i amb totes les qualitats que
ha de teair una llengua com cal. nona,
potser, els que hem de serrar un raes
intens agraiment per a En Pompeu
Fabra i per la seva obra.
Davant d'una personalitat com
danuest illustre gramatic, no hi salen
actituds de protesta. ni posats dandiferancia o d'opasiciú: sinó que, al contrari, hom ha de situar-se inevitablement entre el grup dels seguidars i deis
admiradors, que forçosament ha d'estar format ter taus els catalans. is (me
rencertada actuada, d'En Fahra ha
beneficiat per igual a tots.
Ara seria rocasió de comentar i
examinar, d'ací estant. tots els aspectes
d'aquesta actuació de alione insigne,
pera. ¡per que repetir novanzent una
cesa que molt abans de nosaltres ja
ha estat dita, amb una justa i un
encere al qual evidentnent no sabriem
arribar? Altranient. 110 ha estat pas
per aixa nue harem agaiat la ploma.
sió senzillament per fer explícit
...afecte eme sentim per Eis Pomaeu
T'abra. l'heme que ha sabut tornar
a una itenalia tota la sa ya puresa, i
enes-caria-la e:: un model d'elegancia i
perfeccia I aixa ene 5c/nbla que ja
liavem aconseguit."
* Estudis Universitaris Catalans...

la publica: el set, volum XIII. tercer dc la scgona apoca. any 1928.
número a Cgcner-junyl. Es un esplim„aba de publicar el seu did rolan de 300 pagines de test. linfa','.' pape, plonza a _llenes
--a correas. Conté un ar--ale de Barcelona. de .-1. S.. i edita a despeses de la Instifucic: Pal.rat Contj cl sunzari segiicnt:
. que reproduirem a red:• .a tota plana. -i
tense: - El Papat i el Princioat de Catalta-n'ya fins a la unió amis Aragó. per
apograika, reprisdaeix
P. .Kelu- (continuació); Les antigues
• LA PUBLICO-Ala
institucians escolars de la Traragona
i La Nazi, tilia ea: /así-mil, de la seeció LOS restaurada. err Sanc-Canderila (connostre diari. de la seccia clusij): Itinerari del rei En Joan T
(1387-13a6). per Daniel Girona i Llaae La Nan, i de la tulla
a OC (segona época) que gostera; 'Mas documenta sobre la cultura catalana medieval. per -Fose Ras;
l'aBLICITAT repradueix

7nar.ehetf< reprodueix aquests
•a- sceitans de 1. Alibert, que de:-

Els antics privilezis de Girara altres
fonts dacumentals de la compilació
consuetudinaria gironina de Temas de

111111111111M11111 n111n111111111111111•1•111111

adietes

dels 111111rd: e eseriritors de Catalunya. Comentara tots eta fets socials i política del país
a de l'estranger. Fulaticarä lambí extenses
informacions barcelienines i una secció d'ecos,
r •ri serau registrats teta men a de rumors que
eorrin per la ciutat.
J món literari, artístic
musical tindrä un ateple comentari. Informacione de cinema i gramofon. Critiques teatrals. Cada setmaria puhliearà un conte, una
novelleta o una comedia.. Tindrä corresponsala literaris a Madrid, Li -boa, París, Londres
i Berlín.
Preu: 20 cardiana
bertiriä els dijous
Subeeripeia: 25') triniesrte

* Aquesta Publicació
Porta publicats fins ara els scgiients
vo/mns: Primera época: 1 (1907), II
(1008), III (1909). IV (1910), V (Pari).

VI 09121. VII (1913), VIII (1914),
rv (1915-1916), x (1917-1918). Segona
epoca: volums XI (1926). XII (1927)
i XIII (1928), ntimero t gener-junv.
Els subseriPtors deis Estudie Universitaris Catalans reben gratis aquella publicacicS.
Presa del volum darrer: 8 pessetes.
Administració: Llibreria Verdaguer,
Rambla del Mig, 5. Redacció: Bisbe,
'Lijen. 5.
nie

Estudis Franciscana.,

ha publica rl vOtIM/I 40, faseiele 111.1V, juliol-desembre de 1928,
714;//1C/0 238-239 . Es un clensfssins VOIton de prop de 400 pagines, ataPeit de
real, que cante, el sumari segficnt:
Estudie: Del problema cle lanormalitat mental, r. Rafe de fatara;
Entretien sur l'existence de Dieta Pare
Artes d'..411'i; Una falsa concepció del
realisme maderas. P. Bartorneu F. 3f.
.Viberta; B. Toannis Duns Seoti doctrina de sacrificio, praescrtim de sa encanto nassae sacrificio, P. Haber:
Klug; Fra Francesc Eixirnenis, O. a!.,
P. afasai de Barcelona.

Butlletins: De Teologia dogmItica,
P. Amadeu Teetrert.

Revista de Resistes: Extrets:
Biblioteca nonutar be Val&1.e ,.a Per 17.

Dinos: El "De Fide" de Bachiarius.
per J. Dultr; es l'autor de la
"imitada de Crist" per Haaetz-Van
Gineken-Huy ben; La "questio" eacolastica". Pe r Geyer: Banifaci VIII i
eis mendicants. per

Metiera° biblioarafic.—Surnaris : III.
Revistes aamanves 1 analeses..—
/a:aisles catalanes, eastrltanes 1 portoglifSeS.

Bibliezrafia.--Recensions: 1. SanQuaresma de Sant Vicenta
Ferrer. predicada en Valencia l'any
1413 Pairo!). Barcelona
1927; L. Grama/a-a, Testo e atlante di
Geografia eclesiastica e missianaria.
dhis Sivera.

Bergante. ie28.

hibliorrafiques: a) Mat&irs:
Sagrada Escriptura. Dognatica. Moral. Dret Canònic, Histaria eelesiastica,

Basara fia, Filasofia. Franci scani sine,
Oratòria, Ascetico-Mistica. Literatura
i Varia. b) Autors: Kortleitner. Sani
Bernal, Tobae, Cordonier. 3f:zanjar.
Boza,. Prümmer, Lanier, Chratien,
Valle?, Bade. Chr;.rtiani, Herbini1re,
Artes de Pie XI. Malc. Cu-

Enciclopedia Espasa. Anuario Subirana. — Obres .rebudes. — Ca-anica
científica.
* La Nova Revista...
que dirig eix .'lf. Iunoy, acaba de
posar a la venda el voluns de gen-er.
L'inters d'aquest sil meras ens Permetra
de referir-nos-hi en edicions successives
Dins rebitual mavimut bibliografi,-,
N'ova Revista. amb rot cl sea pla vas/Usan de publica-ion:, figura a l'extrema avantquarda L'ajut que rep del
lecor catara ne e's 7 , r inJorrespost Pels
editare ele La Nova Revista.

S'admeten subscripciGns a:
Perayo, 62, 4.t,
Administració "Mirador"
Llibreria Francesa — Rbla. del i.:entre, 8 i 10
Placa de Catalunya, 11
Llibreria Catalonia
Sa la Pares Llibreria
Pataitxol, 5
Llibreria Verdaguer - Rambla del Centre, 5
Llibreria Bosch -- Ronda de la Uni rersitat, 5
Galeries Laiotanes
Corts Catalailes, 613
Fayanb Català — Corte Catalanes., 615
La Pinacoteca — Passeig de Gracia, 34
Galeries Dalmau (Llibreria Otero)
Passeig de Gracia, 62

* les nItes finca.
de Santiago Rossinyol (ed. .1ntati
s'ha posas a la venda.
F.s una ennuldia en Un acic, recollida
de
rn un 7..olunt
60 pagines. Pren: r'so
eructes.
*

Subscripció, 250 ptas. trimestre : Preu, 20 cientima
Startira cada dijous
81,- LLETI DE SUBSCRIPCIO
MI RADOR. Administrad() i %dando, Pelayo, 6, 41,t, 2.•
Telefon 15300
III a

rsrrer de
re bubsnriu a MIRADOR pel preu IINal de 250 pessetes trjmestre

Cervantes de Gueto; El manuscrit
lat. 1156o de la Biblioteca Nacional de
Cont resten eis lectora de LA PUBLICITAT, pel contingut d'aquests
quaderns. Estudis Universitaris Catalans honora la tasca dels nostres estudiosos, enriqueix la nostra bibliografia,
contributix a la divulgació d'estudis
erudits dalt inter¿s per a la causa de
la 'rastra cultura, i permet al ciutada
Mal, que forma de mica en mica la
..'ert biblioteca particular, d'alternar
l'adquisicid de les obres literaries-novelles, poesies. traduccions d'autors estrangers, cides ice catalans, erassi,s
orees i Ilatins, etc.. antb la de roturas
meritissims ama el que mencionen.

Facchinetti. Scarantuzzi. Harri.e.
llicst Smitelt, Gala. Lentmens. Les
martyrs franciscains des Carnes, Gratien. Ghellinack, 3fichrT, Faure, St.
Fransiskus Festschrift. Chini. Pareearve, Cori, Dztplessy, Bountarcl,
Canal, 31aric du Saint Saaremena Tirevena. Saint Alphonsc. Ilenlilot. Gouraud. Gasquet, C. 31. de Biraamo,
Alonso Orozco. Bulfcretti, Vinves,
Viada, Gaston Postre, GilIet, Dcroahel,

Sortirà el dia 31 de gener

que

Revistes, noticies i informacions.
Gravats: El cardenal don Gaspar

tle Anea Cada Phil. Assoc..

SET MANARI CATALA

En

Pere Boltigues.
Recensions sobre Rouilland, Ribera
i Tarragó, Giese, Bédier, Nicolau
¿'Giner, Casadevall, More Polo,
Creus-Virchner, Iarba.

t-reman, Ficotti, Garcia de la Fuente,
Espine. Procedings of... Meeting of

MIRADOR
Tindrà el formal de diari i publicar

Mieres, per F. Volls-Taverner; Els
tnapis catalans de la Biblioteca Nacional de París, per Goncal de Reparas (fil l); El manuscrit lat. 1133o de
la Biblioteca Nacional de Paris, Per

Sabem...

Mirader sort(ra scuse rap
tard, rl duren- dijous eragnest mes.
dia 3T.
*

Ouc le .receij liler3rqe d'agur,:

.selanaaari eatalä sera tan important,
qme equivaldrä a la publicació d'una
revista rrclusivament literaria.

*

tfr ,norcì,jdictn

r, mi; sense tina). /mentes de Pla-

Balada Un volunt de 30 pn)gines. Presa:

pessetes.
Terra meya. Poesies d'-l. Pone. Un
VOIlInt de 54 PolaitteS. Pre : 2 POS.
volum de
laenzpis. versal ramada.
Pagines. Prett: z'so
Ceordinacii; i subordinada di els documenta de la cancelleria catalana duraid el segle XIV. per rompen Fabra.
2' 50

a,

de

de 1929.
Signatura

votton de 30 hanines. Preit: 2 PICS.

Els orfebres de :Morena, (ser 31. Sea.
• Un robare de a r6 Pagines. Persa: 6 P ?es.

Eire, *emires

els han honorat amb llur assi g tencia, d'obsequiar - los amb
una representació extraordina-

El testament espiritual del dramaiurg angles H. Artur iones

ria de "Los gavilanes".

Ha estat obert el testament del celebre dramaturg angles H. Artur Jone,, el nom del grial es ben conegut a
Catalunya per les traduccions d' "Els
hipócrites", "La victòria dels filisteus i altres. En acruest important document literari hi ha un missatge al
públic britànic. Agracia a Anglaterra
la glòria que li ha donat; 1/1/ cop complert aquest deurc de gratitud, senyala
amb la gravetat pròpia d'un borne vell
que ha meditas molt, les dificultats en
les quals es debas rata dramatie modem a Anglaterra. En aquesta crida
d'ultratomba hi ha una malenconia no
exernpta de grandesa. Aquest missatge
segurament provocara una forta enlodó a tots els paisos de Ilengua anglesa.

El text d'aquest testament espintuat
fa alai:
"He tingut gratas i continuase exas
a l'escena anglesa i eiS nieus esforços han estat reconeguts i recosnpensats amb escreix. Ilo reconec amb una
profunda i cordial gratitud. En moltes
ocasions, pera, quan em sentia encara
encoratjat a ° feria al públic les meeves obres millors, cense pensar en l'exit popular, he tingut la desgracia de
trobar-me amb el refús ¿e la Pro-nasa
i del públic.
Ho dic sense amargor o desdeny,
sinó com a excusa d'haver ofert al
públic en certes ocasions obres inferiors a les nieves aspiracions i a la
seva esperança.
Ho he fet amb l'esperança de captar aquesta vasta i popular aprovacia,
sense la qual cap dramaturg ¡co pot
esperar una influencia i una autoritat.
Estic convençut que Anglaterra 11,,
pot tenia un drama modera digne del
scu Iloc entre les naci o ns, un drama
modem del qual pugui recollir-ne un
orgull Ilegitim Mirador, per tal de
reclamar l'estima de les altres nacions,
mento.: el nostre teatre no entrara en
relació amb la nostra literatura i mentre la gran corporació (has nostres literats anglesa no hauris pres un diligent i intelligent interés per ICs CuSC3
de teatre.
Es amb aquesta conviecica que he
intentar, durant la major part de la
meva vida, puntar eis literata anglesos
al teatre. He intentat igualment persuadir el públic de llegir i estudiar
les obres modernes maleta, que prengui un alteres mes intelligent del que
mostra i trobi un plaer mes refinas i
profund en les ubres z:ziaa les vegi a
l'escena.
Tire consciencia d'haver fracassat
en aquestes dues temptatives. Es anib
l'esperança que les cause; que he defensat, puguin triomfar avui mis prego als escriptors i als amateurs de
teatre, a Anglaterra que acceptin, amb
un esperit d'indulgencia i d'afecte, el
Ilegal aaaquestes últimes paraules."
I,cs greus paraules d'Artur Jones
podrien aplicar,c amb ran a la nostra vida escènica actual.

NOTES OFICIOSES
TEATRE DELS POETES
La guarra sessisi del (dele
erganitzat pel Teatro dels Portes a honor dels grans poetes
mort e ser it dedicada a Joan
.aleover i tindrà efecto a l'Alteste(' Bareelonas densa, daiousa
a les set ale la tarda. Hi prendrä part En Joan Estelricle
que estudiarle la persrmalitat
del poeta lionienatjat. i N'a Tiaser C'oscolla, que Ilegirá diverses composielena
DEM, DIVENDRES, PRESENTACIO DE "MUSEUM" AL
TEATRE NOU
Doma, divendres, a la la es
presenta "Museurn" al teatre
Nou. i Manuel Sugranyes
volgut assegurar-se per a la
tan
interpretació d'elements
valuosos eom Engenia Zuffoli,
la vedette ineore punible. que
aresentara diversos números
arma. cl genial ballasf Sacha
Goudine. e lo graciostssims
clowns Pompoff i Theddy, les
notabilíssimes sisters Elviny,
la notable ballarina Enriqueta
Pereda, ele formidables saltad o ra B. A. Rifil, l'ene:loadora

bailarina Celia Rubia, l'aplaudida tiple vanault }toser UPOpi ¡niel ‚ei ',1' carne; pep
Bdelabi. Tite Maurry's, Salvador Sierra. les 32 Tiller \Venres Garla i 130 arlisies capanyoles i estrangoros.
A Papes: lado de primer o.rdre
correspon companyia de primer
erdre, corn es aquesta, els principals clemente de la qual heran
enumerar
VICTORIA
Per a :isla. li0lic. diada lle
Sant, Antoni, l'empresa d'aquest
!entre ha disposat dues exija5 linäriPs l'itaciona dedicadas
als que celebren aquesta dinda.
A la tarda es represenlarä "El
barbero de Sevilla". per Clara
Panach, la irnmortal obra "La
verbena de la Paloma" i la indicada sarsuela "La fiesta de
san Ants'in", i a la nit ferninent
eantant Pau Gorga i el notable
lonor Frunce:al Godayol han
aeordat dbmostrar als que Iota
anys en un dia roen aquest

Continuen activant-se els asmaigs per a estrenar el dissabte
l'obra de Mantua, Beut i el
mestre Rosselló, "La dama
desconocida", l'estrena de la
qual segurament constituirle un
esdevenininet taetral donat l'afecte que hi han posat Venereea i els aitisles.

ROMEA
L'estrena de "La Mary Plok.•
ford del Garrar de l'Hospital"
1:empresa del teatre Romea,
en el seis desig de correspondre
com es mereix al constant favor del públic, ha organitzat
una extraordinaria funció per
al dissabte, dia 19. a la nit,
amb un programa monstre a
prens populars. Es representa1 fi en primer terme l'obra póstuma del gloriós Ignasi Iglósiee -La llar apagada" i despres es posara en escena l'obra
e im de l'immortal Gulmerä
"'Perra baix'a". de la qual fa
tina veritable creaeló el primer
actor Plus Davf.
Trobant-se molt ava ar casts els assaigs del nou salnet
de G. A. Mäntua "La Mary Piekford del carrer de l'Hospital",
pedem anunciar que l'estrella
de tan interessant obra slia ilxat per al dimecree dia 23 a
la nit.
En els acreditats tallers es-

cenogräncs d'Alfred Asensi
s'estan acabant tres magnifiques decoracione destinades a
l'obra esmentada.
TALIA
Vicente Brosseta, el notable
galan primer actor que mentó
el pavelló valencia en els teatres de tota la regló, torna ara
una altra vegada a Catalunya,
debutant novament al teatre
'ralla.

Considerant, la importancia
de la t emporada que Va a actuar al Talia, Ticents Brosseta
ha format una companyia digna d'aquest. esdeveniment, i
l'elene no pot ésser m5s valuós,
segons pot veure's pels artistea
que el formen.

Heu's-en aci la Ilista: Joana
Cremades, Concepció Comes,
Anneta Barbarroja, Miracle
Baeza, Angeleta Paredes, Vicents Brosseta, Joan Satiquells.
Ferran Muñoz, Ernest Pm,
Francesc Purió. Agusti V. Piquer, Joan Montfort, Benjami
Ballester i Enric Guillem.
Porta comedirte d'un, dos i
tres actes dels autora Inés celebres j discutits.

si els estudiants han d'actuar o no corporativament.

Ela estudiants teten un noble fi a
complir, un noble fi de cultura
d'idealitat. Mantes aegades ha insistit
el Carnet de l'Estudiant sobre aquest
punt; una i altra vegada ha enaltit
els que treballen per a aconseguir-lo
en associacions confessionals i ha
blasmat la massa incolora dels acomodaticis i malversador; de Hui-5 energia joveravola. No cal pas que torsiena a demostrar la tantes vegada palesada necessitat d'associacions que
vinguin a reforçar i a enardir l'actuada individual. Sean joves i en
aquest període en que la vida ens omPie d'un devessall d'energies corporals
i eapirituals, no es cosa que es perai
per a nosaltres i els nostres germana
"La unió fa la força", diu la dita papular, i ¡quina es la millar manera
d'atènyer aquesta unió, aquest deis:andana1t de l'esperit collectiu, per tal
¿'obtenir la consciencia de la pròpia
Tatua. i de la representativitat dels
"estudiants" en la vida si no una
premsa pròpia 1 acomodada?
Els estudiants formen( un estament
no, certarnent, renyit amb els alees:
la seva característica principal és la
d'ésser transitori, pera aquesta qualtat, lanar de eanstituir cap obstacle,
cap objenció a ea que anern dient, ho
afavoreix, puix que si el nostre obpecte és fer-nos aptes per a Iluitar en
la vida, l'educació de la voluntat collectiva superadora de la grisor sense
aspiracions ni ideals d'una societat en
/a qual no hi ha coHaboració (ideal
que persegueixen els nostres diaris
estudiantils és motiu prou valuós per
a afirmar llar oportunitat. — S."
IsTOTICLaRI
Per aquest mes estaven anunciades
les oposicions al Magisteri. Tothom
saa que aquesta le, gairebé, rúnica
sortida normal que tenen els joves
(sobretot els de modesta posició) qua
amb pecas i sacrificis era tots els ordres han cursat aquells estudis. Dones,
ba, ara acabem de llegir un telegrama
en el qual es dóna la aova que les
oposicions lliures són novament ajarnades, pera, ara, indeiinidament.
Encara que la convocatòria per a
cornenear els exercicis no s'hagués fet,
."l-cauria fixat oficiosament per a la
segona quinzena d'aquest mes de gener.
N'hi.haurä, encara, per molt temps?
Tot fa creure que si. L'alteres de tots
els opositors As que comencin els caerdais com mis aviat millar, car la
major part d'ells no fan anés que preparar-se i despendre diners filis ara
inatilrnent. ¡Per que, dones, aquests
ajornaments?
— Contestant una lletra d'un estudiant Jora, ens plau de contestar-li pablicament, que en aquesta secció trobaran un franc acolliment totes les notes, noves, comentarla, etc.. que ens
trametin els estudiants d'Instituts,

Escales Normals i Especials, de tot
Catalunya. Havem d'aclarir que els
articles capdavanters d'aquesta secció
Sóll notes que ens trameten els esa:diants, i que, per tant, tots peden trametre les sevea apianaran, a nom del
nostre redactor de "Nates d'Estadiant".
LA CARRERA PER ANTONOSón nombroses les inscripcions
MASIA
rebudes per al Campionat Escolar
Tothom sap quina es: la de Medi- Universitari de Billar, i as encara d'escina.
perar que abans del dia 20, data en
No costa pa; gens de comprovar-ho. la qual quedara tancada definitivanient
La illusió mes gran dels pares que
la inscripció, es rebrà la de valuo!os
elements que han ofert llur partidfan estudiar al fill as veure'l fet
senyor metge. 'Es el corrent d'avui;
pació.
Opoetunamena publicarem la llista
potser abans era la carrera d'advocat,
pera els seas fracassos—avui prafe- general d'inscripcions, tant a la partitzats a la carrera de Medicina—han tirla pitee com al xara:).
fet girar el punt de vista cap a una
— Sabem que són malte eIs estoaltra carrera i s'han fixat en la de diants que, aprofitant totes les ocasions
Medicina, que es la que te més avanper a palesar Ilur interés per les coses
tatges: guanyar diners. fácil colloca- que a tots ens interessen i comrnouen
aquests dies, han anat a estampar la
da, necesitats modernes, etc.
seva signatura a casa dc N'Ad-ia
Nona', cal que dignen que sou esGua!, l'illustre malalt.
tudiant, perque immediatament, total a
— Organitzat per l'Escala Anglesa
conseqüencia necea-a:aria, hom us pregunta amb una cara del convençut de Barcelona. tingue lloc al Restauque posa el dit a la llaga: —rEstudia rant del Pare de la Ciutadella, un
inagnific te - dansa, al qual assistiren
Medicina?
Tambo és la que té mes misteris a els alumnes i ex-alumnes de l'esmentada escala, que tan sàviament diriresoldre en al imaginada) del jove,
ladolescent. Sembla que solucioni tots geix Mr. Henry Francis Waughan,
els problemes de la ¡civeta:id, i que Londres.
Aquest acte manda va esser la priet faci home rapidament, arta, dret
desser ja una iraca mis borne que els mera manifestada( del Club que el dialtre,. Poder negociar amb vides... rector de l'Estola Anglesa de Barcelona te la ;Mandó de crear a la nostra
¿no significa quelcom de ama transciutat. per a 13 difusia de la llengua
cendent
i de la cultura angleses.
Encara 'Inés. nema un cert aire de
No cal dir dan trobem plausible
misteri dintre el món feneni, que
acaba de mudar la carrera. Si TIli5 no, la idea de air. Watighan.
— 1,es inscripcions per al Camiloper alió que encara que no bu siguis,
et diuen a tort i a dret: —Senyor nat Escolar Universitari organitzat
per primera segada oficialment per la
doctora..
ANTONI INCENSER Federada Catalana d'Aficionats als
Escara, són nombroses i valuosíssines
RET ALLS
i és d'esperar que la realitració d'aCopeas de "La Veu de Cataluny-a": quest Campionat canstituira un exit
"La premsa escolar. — ?sfodest i ple
d'organitzacili.
gramatical!.
encara el • ineorreccione
final la saber als aficionats que
per?, representatin d'un gran eslora
h; vulguin prendre part, que les Mique en pro de l'expanditnent d'un ideal
cripeions cantinuaran alertes fijas a/
vinent dia lo de febrera al local social
i del revifament de l'espera tan sonar
dels nostres esctudiants ha realitzat
de la Federada Catalana. Corts Cata(esuna minoria dels Inés jovençans
lanes. 595 (babees del Cobeara), tras
forç diaristic no pas tan reeixit corn
el; dies feiners, de les quatrc a les
ham desitjaria, potser per manca de nou del vespre.
preparada( en els executants i d'ajuda
- Com cada any, el dia primer de
en els que podrien prestar-la), "L'Es- -ídem- celebraran la seca festa anual
tudiant" ha publicat ja el seu segon els becaris de la Universitat de Barnúmero. Papa/idas d'aquest quinze - celona.
— Ha pres possessió del claree de
hani proposa una pila de considerado., i plazuela una sine de probames vocal de lea Juntes administrativa i
que el, aquest article i en els nuecesde govern de l'Hospital Clínica el doc,dus tractarem de desenrotllar.
tor Soler i nadie.
• ••
— Alar, dinecres, va tenir lloc la
¡E> nefessari. o tan sola convenient, quarta sessió del cele de conferencies
organitzat
pel Circal d'Estudis de l'Aa. 1 1Ie els estudiants tinguin llur premisa
i liurs publicacions: Es a dir ¡han de saciadas d'Estudiants Catòlics del Batxillerat.
tenir els elements universitaris un
Pel rectorat salan expedit típortantveu de llurs afers i un largan
tras
de Batxillerat, segons el pla anque
dir
de llurs activitats? No cal
tic, a ("arme Estaller Dualde i Josep
amb l'orientada claranent definida
envers l'organic i l'actuada mancomu- Maria Duran Gisbert.
- Donat l'èxit que ha assolit l'Aenada deis estaments que ha ernpres la
societat moderna, cal respondre afir- sociacia d'Estudiants del Batxillerat
mativament a annelles preguntes. Car amb l'establiment dama Oficina d'Informada Escolar a carrec del secrede la manera rota les havent forinulades
tad de l'entitat, es complau aquesta
contraen i plantegen el problema de

Notes d'estudiant

Les A awg.-.
Andreu.' Altu i Teixicle
Avui. dia 17, s'escau cl centenari
del naixenent daqueat escultor, un
del; primers del seu temps en otee
les terres peninsulars; bou catedra,/
tic de Llotja i acadèmic de la de
Ciències i Arts de Barcelona. Fótí
deixeble del gran Dama Carnpeny
mestre del renomenat Eduard
Alentara. Aqueas Aleo Ea l'autor del
famós grup de marbre que representa "Sant Jordi, cavaller, occit el
drac", escultura que decora el fdi.
nícul central de la façana de la
putada Provincial de Barcelona,
obra divulgadíssima per les elige,duccintis. Entre altres escultures notables, produí Andreu Aleu el rraanument de marbre i bronze dedicat
al general Concha, que tan b decora Ir plaça del Obelisco, a Madrid.

C
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CONFERENCIA DE JOSEP
XIRAU
Dema dijous, a dos quarts de dele
de
queslta
a st
alilis-ersi
eI ptat,
ras
tessenyor
Z de Josep
osep

rau. &aura una cenierancia a l'Amonació Obrera de la Italústria Fabril a
Textil (Municipi, 12, Cha) sobre
tema "La Justicia i la Ilibertata.
CENTRE EXCURSIONISTA D8
CATALNYA
Divendres vinent, dia 18, a tes den
de la nit, el senyor Joan Roig i
Fent donara una conferencia, dintinuació de l'anterior, sobre Algèria. -Seta iliustrada atta) projaccicam.
FOMENT D'ESTUDIS DE
TARRAGONA
Diunienge que ve, dia 20, ;
les set dl evespre, donar uta
ronfereneia en aquesta entitgy
l'illustre historiador de
mossèn Josep Palomer stibt:4
el tema "La decadencia del mo...
nestir Poblet", tftol d'un 111bre geu ja en premsa, del qual
ens donara les primicies es;

aquesta eiulat. S'eSpera are
ilaler aquesta nova confeeeneia de l'autor de les celebra,'
-Estampes de Poblet".
GURSETS I CONFERENOIES
En la sessió privada que l'Aoadintia Calasäncia celebrará
dissabte que ve. dia 19. a les
710 del vespre, l'academic senyor Elide Lasheras donara una
vonferencia sobre el tenia.
"Justes causes de la guerra".
— La r-7societat Catalana ellid
Pediatria celebran ä gen de,mijli social. Llúria. 7. pral..
sessid cientifica.ordinäria avui,
dijous. a les deu de la nit, en
la qual el doctor Cluet Ciareis
farà una remunieaeid sobitIS
"Fisio-patelogia de la dentiCita ,

L'estat de salut

d'Adrià Cual
Durant el dia d'ahir el raid.«
continua en el tuateix estat
gravetat, sense que es notde c ap'
eimptonta de millora.
El pacient, afortunadament
de naturalesa forte, ha res-istit
fins :era les envestides de te.
t'obre i de les crisis de la ma...
laltia.
Ahir foren nombroses
persOneS que desfilaren pel
mieili d'Adrià Gual a intereabi
sar-se per la salut del paisient.
41..1.1e.

La Música/
NOTES OFICIOSES
CERCLE BARCELONI
D'OBRERS DE SANT J011111
Ana) rn n diu do los feates de
Nadal aquest cercle va celebrar.
usa recital de cançons popue
tras nadalenques a càrrec
la senyoreta Enriqueta Mas
cantatriii, arompanyada al pie-1.
no pel professor E-u:guiri! Mar-•
tin, harmonitzador n le les tonades, qui parla do la intluen.
ein henofartrun elA la earte.S pe,
pulsar. i cii fen, oir algunes que:
fiaren escoltades amb molt 4te:
•
gual per la concurrencia.
'Ente dos artistes t'oren mol%
aplandist i felieltals per la th1:4
liar iirlisticii i cultural que vd,
sien realilzaul erreu de la 1101W
ti. ;; riulat_
fer públic el seu agraiment als Ue
han demostrat posar tata ja conBartea
an.b lee respostes eue els foral &nades quan consultaren, i l =milis
temps, per a eatalsaar molestias al 90luir i per tal d'afavorir els estudia
de fora la capital, ha establert el ce,ultnri per escrit, per tant tots Sil ti.
rolars a Iturs fatales que estiruin an
dubte sobre problemes del segun en*
niament, poden escriure al senyor secretari de l'entitat i adjuntas' per a
contesta un segen de correus de aína.
avine céntima. Per a tot el densas con»
tintes °Nieta l'Oficina cls dimeezer
divendres, de set dos quarts de SIS

LA r(IRLICFrAT

- EIS SERVEIS
AERONAUIICS

EL VIATGE DEL CAP
DEL GOVERN

Millajeie d'un dirigible

L'estada a Valencia

Madrid, 113.-8'anuncia que
Pa trantetteria cubana, encarretgabeedel servei aeri
33eenos Altes, pensa adquirir
Xin dirigible otert pel Govern
tali.
El ttput es Idèntic a l'"ItaPis", pilotat pel general Nobile
en la seva excursió àrtica
perdut a les regions polare.
TIndrä una capacitat de divuit mU metres cales, molts
menys que el "Zeppelin". que
eØs de 65.
gn cada viatge entran tres
!terna _da pilote cada un, de
eameira, de timó 1 profunditat
1 filtres corresponents.
Arquesta dies se celebraran
ee.e . reunions prelimlnars per
eildt de les societats serles que
Aleteen -a Espanya per a la
Angtitncie. de la societat exPfetadora de les tintes aèries
sbtvencietedee.
assistiran representacions
el-ee les 28 entitats que eetan incloses ela 1 00neess16.

Eis metges madrilenys
RIZOLAMENT
DE CONSULTES GRATUITES

- Madrid, 16. - El Collegi de Met-

ges ha aprovat ja tot el reglament

solare consulte/ públiques gratnites.
• En einteel, el no tt Testament conté
les següents normes:
El Collegi de Metges antedi g a els
stus collegiate perquè prestin llora

iieis professionals en les cono:sitie públiques gratuitee fundadee i
sostingudes per rEstat, la provincia
o el municipi; en les fundades 1 sostingudes per entitats o particulars
amb fine benefics, aentpre que rernunerin ele a.c.-veis facultatius, i en
le, fuadade 3 sostingudes per metges, prèvies les condicions establer-

tes.
• Els firmes amb que es funden i entretinguin les consultes públiques
gratuitos procediran en tot cas del
peeuli particular del metge.
'reza prohibit actuar en una consulta pública gratuita que funcioni

en el metete local o estigui en relació de qualsevol ciaste amb una
consulte retribuida.
Cap coelegial que hagi d'atendre
-una consulta pública gratuita podrà
eervir-ne una de particular.
• Les consultes públiques gratultes
,fundades per metges, tenen el deure de retre anualment comptes de
la seva gesti6 científica a la Junta
de Govern.
1 Les consultes Obligues gratuites
fundades per metges contribuiran

amb un cánon de deu pessetes mensuals per metge en servei, que es
clestinarà al Collegi per a orf es de
mctges.
• L'assistencia médica en les consultes públiques gratuites está exclusivament reservada als enalalts
pobres.
i 3 E1 CoHegi perecguirä judiciairnent
per estafa, al qui falsegi la seva
afirmad?) en qualsevol dels extrems
que concerneixin a solicitar l'ús de
le/ -urges nominala de pobresa.
La acedó jurídica del Coliegi s'enCarregarä de perseguir judicialment
ris contraventora d'aquest reglament, quan la lesió de les disposicions pervingui d'un malalt.

Per als matan' la residencia deis
limeis radiqui a Madrid, les targes
.nominals de pobresa que es facili
taran al CoHegi de Metges tindran
validesa per a un any.
Els malalte que reaideixin fora

kte resmentada provincia rebran tar-

e., semipersonals, per a cada cas,
f que tindran igualment un any de

'validesa.
' El Caes! probibeise, Cense cap
,excepciO, la percepció d'ingresaos a
títol d'honoraris, almoines, premio
iretribucions, d'un Tnatalt considerat
pobre, d'acord amb les normes dauest Reglament.

'Distinció a una minyona
FA so ANYS QUE SERVEIX
EN UNA MATEIXA CASA
J El ministre del Treball ha signat
la conceesió de la Medalla del Treball de brome a la serventa Arsnie. Murieda, que porta 50 anys serMarre els mateixos senyors.

L'organització corporativa
----',-- CONFERENCIES

L'ATENEU DE MADRID
•. Madrid, z6. - L'Ateneu ha orga-

cobre organització corporativa.
• S e ran clausurades pel ministre

del-,...Treball.

As malaltia del comte
l a.

del Grove

• liadrid, 16 -- k./1 °omite del

Grove, director d'estudie del
príncep d'Astúriee, continua en
e J mateix estat de gravetat.
1 Ele plece collocats a Palau
Seepepleuen de signaturas de direfereSes personalitats que s'intep.per la seva salut.
, • comte del Grove ha eaesat
eellet 4ne mica mes tranquil, i
414eiscanaat alguue moments 1
r
am b pol e gairebd normal.
¡..A,queata ter*, a darrera ho,k41‘ ,- seguia el malalt en el ma.tgitt estat, sense que hagi desaiiigegut la gravetat.
n-• Totes les persones de la fa¡alija reial ball esta/ .a _vißiiiis
0 itaelalat-

DISPOSICIONS
• MILITARS

d'Estella, acompanyat dels senyors

La recepció a Capitania
Valencia. - A la Capitania General iba celebras una recepció. Han
desfBat davant del president del Consell les autoritate, les forres vives valencianes i l'elernent oficial.
tan cop desembarassat el saló, el
marques ¿Estella ha rebut els comissionats miiitar, davant dels quals iba
rnostrat orgullós de l'exarcit espanyol,
que sabe acabar amb el problema del
Marroc i resta/Ate la pau.
Espanya-ha dit-està ben considerada a tot arreu per la tasca realitraen a la Societat de Nacions.
Estic satisfet de l'excercit 1 de la
marina, fidele complidors dels seta
deures, que significa per a elle mes
Que la hei. Per rezó va venir el 13 de
setembre: per a deseobrir l'estrella de
Ilurn clara qüe ens orienti per camina
de salvad6.
En aquests moments hom no ha
de desmatar, sine continuar la tasca
ile reconstituci6 nacional.
Després el President, acompanyat
del governador i altres autoritats, aha
traslladat al Collegi Notarial., on ha
tingtrt lloc l'acte d'inauguració.

La inauguració de la
Casa Notarial
Valencia, 16. - L'acte dinauguració
de la Casa Notarial fou presidit pel
marque., d'Estella i altres autoritats.
Dmunt tina taula foren dipositades
les insignies del deganat i en una safata el pergamí que conté el nomenament de deg à crthonor a favor del
manques d'Estella.
El president del Coliegi de Valencia, senyor Peredn, pronuncia un parlament elogiant la classe i oferint la
coHaIxaació al Govern.
El president del Collegi de Barcelona, senyor Busquets, digué que d'ençà
de l'any 11371 han estat dictades moltes disposicions a favor deis notaris,
peral que seriare restaren incomplides
pel cacieuisme.
El marques de Sotelo, alcalde de
Valencia, elogia els notaris, i els felicita per la magnífica casa que han
construit a Valencia.
L'arquebisbe doctor Melo elogia
també els notaria i recordà que els
pares de Sant Vicents Ferrer, patró
de Valencia, i Sant Lluís Beltran, foren notaria
El President del Consell féu el resurn deis parlamenta, 1 va prometre
que prosseguiria sense defaIliments la
seva tasca per a l'engranclitr.ent d'EsAcabat l'acte ceIebrat en el nou edifici del Col-legi Notarial, el president
del Comen es dirigí, amb les autoritats, als Vivers municipals, per tal
d'assistir al banquet organitzat a horho- seu.
El President va recórrer alguna carrera de la poblada; fiu diverses visites. i a les sis de la tarda, arriba al
Palau Municipal per a prendre el te
ofert per l'Ajuntament.
A la nit, sopà a Capitania general,
i després assisti a la fundó de gala
al Teatre Principal, on actua la cempanyia Meliá-Cebrian.

ll.

n dizt un cicle de deu conferencies

eninsula

Valencia, 16. - Amb l'exprea de les
nou del mat' ha arribat el mareues
Dómine, marques de Benicarló i l'ajudant Cuervo.
A l'estació ha estat rebut per autoritats, Directiva del CoHegi Notarial,
sometents, comissions dels cossos de
la guarnició i nombren públic.
Una companyia del regiment de Mallorca amb bandera i musica li ha retut honora.
El President, desaires de revistar
les forces, iba dirigit en automòbil,
amb el capità general i l'alcalde, a la
capella dels Desernparats, on ha estat
rebut pel bisbe.
Després de resar brees moments
ha marxat a la Capitania on ha rebut
visites de compliment.
A migdia ha assistit a la inauguració de la noca Casa de Notarle, arte que ha resultat solemnfssim. Li han
Inurat ten pergami I una safata d'argent reputjat. El Presiaent ha pronunciat un brea discurs i ha dit que
el Govern es preocupa de la classe notarial.
Després ha assistit • .un banquet ale
VIVerS municipals.
En pasear per Puebla Llarga
preguntat a l'alcalde si els temporals
regnants perjüdicaven la malita de .la
taronja. En contestar-li l'akalde negativarnent el President s'ha congratulat.

Cn present del cap del
Govern a un llaurador

Santander. - El governador ha
rtbut 150 pcssetes del president del
Consell amb l'encárrec que siguin
girades a la familia del camperol
del poble de Santa Maria de Aguayo que fa uns dies, malgrat dOstar
el peble incomunicat per la neu, aria
a buscar pa per als seus fills, tornant amb quatre quilos quan tothem el creia colgar per la neu.
Ordena el president que al campero! Ii siguin lliurades roo pessetes i so que s'emprin en doleos per
a obsequiar els ares fills.

Un afer de crèdits per a
construccions
Madrid, 16. - "El Liberal"
d'avui diu que la brigada de
policia que dirigeix el senyor
Magneda ha practicat diverses
deteheions d'alguns senyors
complicats en un afee d'alguna
importAncit, relacionat amb el
credil, per a la construcció.

Dijous, 17 *de gener 'de 1•24

LES RELACIONS
CULTURALS HISPANO-

AMERICANES

Els regiments de cavalleria en temps de pau
Una nota del Rectorat de
Madrid, 16.-La °Gaceta" publica:
la Universitat Central
Un decret de Guerra, signat ahir pel
Enmarca, disposant que els n regirnents de cavalleria de la Penhurtga
s'agrupes/in, en temes de pan, en non
brigades, que radicaran:
Primera, la formada pela regimenU
de la Reina, Prince i Calatrava. a

Alcalà • de llenares.
La segona, per hersars de la Princesa,. Segavia i caçadors - de Maria

Cristina. a Madrid.
La tercera, formada per Sagunto,
Alfons XII 1 Lusitania, a Còrdova.

La querta, per dragone de Santiago,
Montesa 1 Nurnärscia. a Barcelona.

La cinquena, • per Borb6. Espanya i
Alfons XIII, a Burgos.
La sisena, per Rei, Montiio 1 Almansa, a iaragos5a.
La setena, per Farnesia, Galicia i
Talavera, a Valladolid.
La vuitena, per Albuera, Villarrobledo 1 Villaviciosa, a Jerez de la
Frontera.
La nos-ma, per Trevinvo, Tentan
Victòria Famenta, a Valencia.
Les brigades primera i segona cenafittriran una divisió. el quarter zenerai
de la (mal tindrà la sera residencia a
Madrid.

La medalla de sofriments
Madrid. 76-Un altre decret del ministeri de l'Exèrcit reforma el reglament de la medalla de sofriments per
la patria. afegint-hi aquest paràgraf:
"Eis ferits o lesionats greus o en

condiciona que en el C..1.3 menys

guerra. Si he són
en accidente d'aeronàutica o durant la
preparaci6, assaig, maneig, fabricada,
o experimentada de gases asfixiante,
explosius, armes o projectils de totes
classes sempre que el fet que motivi
la ferida no sigui originat per impericia o imprudencia del que la so-

gres!, en pati o en

ferie."

L'article anterior te cadeter reareactiu, i sera, per rana d'aplicada
per a tofs els feas ceorreauts a nartir
de4 dit rede la data de la publicaci6
__-

glament

.e

Dels ministeris
EN EL MINISTERI
DEL TREBALL
Han visitat el ministre del Teeball el president del Comitè parltari
del vestit, senyor Abadal; el tinent
d'alcalde -del districte de la Inclusa
de Madrid, senyor Lagunilla, i el
secretad de la Federació gremial espanyola„ senyor Ayats.

VISITES AL MINISTRE
D'INSTRUCCIO
El ministre d'Instruccie, pública
Ita rebut, entre altres visites, la del
president de Sala del Suprem senyor Crehuet, president del Museu
provincial de Belles Arts de Sevilla,
que li ha parlat d'assumptes retacionats amb l'Exposició ibero-americana i una comissió de l'Academia
de Jurisprudencia, que l'ha invitar a
la sessie, necrològica que tindrà lloc
divendres vinent a la memada del
marqués de Olivar.
EL MINISTRE D'ECONOMIA
DE CACERA
El ministre d'Economia Nacional,
comte de los Andes, ha passat la
tarda cagant a Riofrio.
Després ha tornat en automòbil
a Madrid.
DEL MINISTERI D'HISENDA
Ha visitat al ministre d'Hisenda
una comissió de les Societats constructores concessionàries de cases
barates per a expressar al ministre
la satisfacció per la creació de la
Caixa per al foment de la petisa
propietat. Una altra emulaste, de refiners espanyols de petroli, l'exsots-secretari senyor Jordi Silvela i
l'ambaixador de Txecoslovàquia.

LA GRIP FA ESTRALLS
A Madrid, a Saragossa
i a Melilla
Oficialment no s'ha fet la declara.

rió de casos de grip, Si be a Madrid
hi ha un considerable nobre d'atacara.
De Saragossa, segons noticies, també abunden els atacs gripals.
Sortosarnent gairebé tots nianquen
de gravetat.
A Melilla es registren diäriament
centenars de casos. Els metges calculen que els atacate san uns 16.000.

El pròxim raid de Franco
Gijón, 16. -- lía arribat el
meettnic Pau Rada.
,Ilir dit que el dia 18 del corveta anirà. a Barcelona per a
examinar quatre motora destie•
nate a l'avió amb el qual es
proposa el comandaut Franco
realitzar la volta al filón. iDespral- embarcarà el dia 20 cap
Italia, per a recolltr . un aparell igual til - que es -construeix
a Giteliz per a realitzar el dit
vol. Ale Aleteares provaran
l'aparell, amb el fi de corregir
les dencleneies que s'observin.
Ha dit que la data de sortida
no eetit fixada encare i que l'itinerari depèn de reäpoca.....en
.que s'emprengui .el vol,-

Madrid, 16.-Al Rectorat de
la Universitat han facilllat la
següent nota:
Creada en aquest Reotorat
per la Junta de Relacione
Culturals dependent de la secretaria d'aseurreptes exterlors

la càtedra hispano - americana
que ha d'enfortir les nostres
relacione amb els paisos de
parla espanyola, el die. 18 d'aquest mes ser ä inaugurada
amb tota solemnitat per 111lustre enginyer argentf doctor
Enrío Butty, meritissim deg-ä
de la Facultat de Ciencies exactes, ffsiques i naterrals, de la
Universitat Nacional de Buenos
Aires, el qual explicarä un curset a la Facultat de Glenciee
un altre curset a l'Escola d'Enainyers de Camine.
La conferbncla Inaugural del
trimer versarä sobre el tema
"Experlkincla 1 ra6 de la eläncia", 1 se celebrartt l'eementat
dia, a dos quarts de set de la
tarda, al saló rectorale el segon el dljous día 24, a les quatre de la tarda, a la dita Escota.
El desenrotilament dele bu?sets serà: a la Facultat de denotes, els climarts 1 divendres, a
dos quarts de set, en una de
les aules del pavell6 aixecat
a expenses del marques de Valdesillas, 1 tractarä d'"El tensor
de segon ordre simètric 1 aplicaelons".
A l'Escola d'Englnyers de Camine, els diüuns i dijous a les
quatre de la tarda, sobre "Reseolueld de sistema hiper3etMlo
de grau superior per reduomons
successives",

La malaltia del senyor

Villanueva

16. - Lex -president

Madrid,
del Congrés senyor Miguel Villanueva paesä el dia dahir
malament, perb a la nit millorä un xlo dintre de la gravetat.
Aquesta nit continua la minora.

La reproducció de la carabela "Santa Maria"
Cädlz, 16. - A les drassanes d'Eehemarrieta s'estan ultimant els treballa de reproducció de la carabela
"Santa Maria", que porta a Colom
al descobriment d'America, que ha
de figurar a l'Eseposició de Sevilla.
Es calcula que quedar à acabada
a principia de mare i per tal que
vegin la botadura es gestionara la
vinguda de don Alfons i del cap
del Govern.
Aviat es procedirà a les mateixes
drasaanea als primera treballs de
construcció de la projectada fabrica nacional de torpedee, adjudicada
al senyor Echevarrleta.

EXAMENS DE GENER

Madrid, t6. - Per Reial ordre del
ministeri d'Instrucció Pública salan
concedit exámens extraordinaria per
al mes actual als alumnes als quals
els falta per aprovar una o diles
assignatures del període d'ingrés a
l'Escola d'Arquitectura, encara que
aquestes siguin les de Dibuix.
EL VIATGE DELS REIS DE
DINAMARCA A MADRID
Madrid, ea.
Els reis de Dinamarca arribaran a Madrid el dia 6,
al mati.
MORT D'UN CATEDRATIC
DE MEDICINA
Madrid, 16. -A Santiago de Compostela morí ahir el notable ginetaleg catedrätic de la Facultat de Medicina, senyor Angel Martínez de la
Riva, persona que, per haver portas moka anys de catedràtic, compta amb nombrosos deixebles a tot
Espanya.
UNA BAIXA EN EL TEATRE
Madrid, 16. - Ha mort a Madrid
l'antic actor i autor senyor Carles
Allen Perkins.
L'INSTITUT DE FISICA
I QUIMICA DE MADRID
Madrid. 16. -S'han iniciat aquests
dies els treballs preliminars per a les
obres de construcció de l'Institut de
Física i Química.
No 5 'ha festejas ni es festejará la
coHocació de la primera pedra.
Hom calcula per a lea obres un
terniini de divuit mesas.
D'apresta manera el Centre d'Investigacions podrá asser inaugurat
per la tardor de l'any 19 30 .
DETENCIO DE TRES MARINS
FRANCESOS
Sant Sebastià, 16. - La guardia
civil i els carrabiners han hagut
d'intervenir en un succés ocorregut
a Pasajes a bord del ',ajad! francas
"Lacomf", en el qual tres marins
que es trobaven embriacs agrediren
el capita i un oficial que es trobaven
a hord.
La guardia civil i els carrabiners
dominaren els embriacs i els posaren
a disposició de les autoritats de Ma-

L'ESCOLA DE LLIBRERIA, A MADRID
Han estat convocades les
oposicions per a proveir
les càtedres
Madrid, 16. - S'ha obert ja ce
corvares per a proveir les cinc ere
meres càtedres que van a aonstituir l'Escala de Llibreria.
La Cambra Oficial del Llibre te
el propasa d'inaugurar les clama
el din primer dc
Per a estimular la concurrencia
d'adurnnes es recaptaré de llibreters
1 editora que considerin rueda preferent per a l'ascens dels sena dependents el certificat de l'escala. A
mes, en el auccessiu potser ea disposarã no admetre personal nou que
no hagi cursat ele cementan, estudis.
En el pla de neecola figura l'orgaratzació de cursos superiora per
a adquirir les materies d'ensenyament prapies del cap de Ilibreria
I nitres d'especials, destinados als
futura directors de Biblioteques PO'
P11.111TD.

La Catabre tatribe gestionará que
s'exigebti la insvrec.46 a l'escola
al, qui desitgin carreta subalterno i
de =seise i blibtioteques.
Un altre dele aesurnptes tractate
en la darrera junta de la Cambia
ha estat el del. "aforos" de Ilibres
importats. Din la Cambra qtre paquets postals prooedents de l'estrangcr es consideren de •segades
com estampes ala efectes tributaras, pel simple fet que exhibeixen
un gravat a la portada, i els drets
que ha de pagar la casa consignataria excedeixen aleshores en molt
al valor de la comanda, amb el perjudici consegüent. S'acorri interessar de la Direoci6 de Duanes que
el atrasa es practiqui en deguda
forma.
El eatedratic de l'Institut del Cardenal Cisneros, En Marius Méndez
Bajarano, ofereix un preseil de mil
pessetes al =Mor estudi sobre el
terna "Efemérides relatives a l'esnola literaria de iSer'illa des de
1844 a reeee."-

PETICIO D'UNS OFICIALS
AVIADORS
Castelló, r6. - Alguns oficials
aviador* militare afectes a la Companyia postal francesa han visitat
l'alcalde, al qual han soHicitat la
ceasió d'un camp d'aterratge per al
cas que en aparella que prestessin
el servei postal entre Europa i America sofrissin avaria.
L'alcalde ele ha indicas el camp
de Serradell, prop de mar, el qual
reunepr annaillorables eondicions.

A BUENOS AIRES NO ESTAN
PER TOROS
Madrid, 16. - El cronista tauri
de A B C" relata un episodi ocorregut a Buenos Aires.
Amb motiu de l'arribada allí de
Rafael Gómez "El Gallo", l'acabalat asturià aenyor Ende Argüelles
pensà organitzar una gran festa en
la qual el genial torejador se les ere,
renguea amb sis braus.
Es demani permís a la Munidpalitas, que l'atorgä, tot cobrant a
l'empresari l'impost sobre espectacles, aixi com el corresponent al segellat de cartells i programes.
La noticia de la fasta causà gran
'tensad& sobretot entre la nombrosa
colònia espanyola, que per be que
se celebrarla a l'Stadium de River,
siseas a l'Avinguda d'Alvear, local
capee per a més de cinquanta mil
espectadora, es considerava segur un
ple complet, ja que tot just conegut
el programa comenta en veritable
pluja la demanadissa de localitats.
L'espectacie anunciat com a "presa de braus, gran festa espanyola".
s'ajustarla a ço que segareis::
"El Gallo" amb la seva quadrilla,
i actuant de reserva Bartomeu del
Valle "El Pajarero", capejaria sis
braus de Puntas, simulant després
la sort de banderillejar i estoquejar.
No cal dir que la improvisada pista no seria trepitjada per altre cavall
que el que muntaria Rosarito Granados, bella atasta, i dos gauchos
que li iamarien escorta en l'acte de
demanar la clau.
Per una carnpanya de determinat
diari, la vigilia de la festa, que era
el dia del sant de la reina donya
Vicaria, l'intendent municipal de
Buenos Aires anspengue l'espectacle,
per no estar compres en el que preven Varticle lee de les ordenances
municipals.
ELECTROCUCIONS A NAVAS
DE SAN ANTONIO
Segòvia, I. re- Es reben noticies
del poble de Navas dc Sant Antonio
donant cenaste dann suceet, que Ita
costar ' la vida a do; velos d'ataren
poble.
En tractar Llorenç Blasco tic trasnadar una lläntia elèctrica d'una Infbitació a l'abra. ha sofert tan terrible sotragada, ,ine ha quedat mort
sobra da me n t
La seva esposa, esglaiada, ha s ortit al. cauce a demanar auxili.
Ifi ha acudit el -vei Guillern Garda, i en tocar.el cadáver de Llorenç
ha quedat també electrocutat.•
D'altres vein, poble. ea intentar f er fuitriotiast ei,. interruptors,
han sofert tumba sotragades i han
resultat atril) lesions de relativa
in!.
portäucia,

LA PERDUA DELS
TRIPULANTS DEL

EL PATRO OR

"DORNIER"

Comentaris de "La Epoca'

Totes les recerques han

estat inútils
Sevilla, 16.-En un avió, procedent
de l'Africa, han arribat el capita Cau- La, gema del pilot del "Dornier número 8", i el capita blasjuan. Han
manifestat que havien recorregut la
costa de l'Africa per a veure si trobaven rastre dele tripulante de l'hidro,
i que Lates les recerques han estat
inútil,.
El* caps i o ficials de la base de Tablado. Ima donas el condol al capita.
Rodríguez Catea. Aqueas els ha dit
que a la costa de l'Afeica sala muntat
un servei permanent de vigilancia per
si apareixen els eadävers deis disaortata tripulante cle! "Dernier núm. 8r.
Ets capitans Cauta 1 Masjuan han
sortit agrien mati cap a Madrid, per
la va aerla.
- Procolent de Sevilla, han arribat
aqueata tarda a Jefeta en avió, els
pftans Rodríguez atila i MaSitran.
Ei eaniti Can% ha confirmat a la
seva arribada a l'Aeredrom de Jetafe
la mateixa impress16 p essimista que
havia manifestat a Sevilla.
Els aviadors de servei a l'Aerbdrem
han döstet al seta canariany. el capita
Caula. llar condol per la pardea del
seu gema.

MONUMENT
A UN EX-ALCALDE
MADRILENY
Madrid, x6. - Aviat es reunirá
fa Junta per a l'erecció d'un monoment a l'illustre ex-alcalde de Madrid N'Albert Aguilera, per tal d'enIlestir els detalls perqué dintre de
poc temps aigui inaugurat l'esmentat monument.
NOU CONSELLER DEL BANC
D'ESPANYA
Madrid, ra. - El Consell Superior Bancari a'ha reunit avui 1 ha
designat el senyor En Ricard Gonzalea Pastor, representant de la
Zona Noed, per a clonseller del
Barre d'Espanya.

El monument a Colom,
a Santo Domingo
Madrid, 16.-A l'Assemblea s'ha reunit avui la Comissió organitzadora de
la participació d'Espanya en la conatrucció del monument a Colom a la
de Santo Domingo.
Hi assstiren el senyor Yanguas, el
duc de Veragua, el senyor Francos
Rodriguez, marques de Argiiesa marques de Montesa, marques de Aldama
els senyors Martínez Ribes, Trasierra 1 Blanco Soler.
Inicie la idea d'aquest rnonument al

LA DONA, LA
MODA 1 LAL
e..LALE
Lletres de
Mme. de Sévigné
A LA SENYORA DE GRIGNAN
A la senyora de Graanau.
Als Rochers, dimmenge, 5 de juliol
de 1671.
Es ben bé una prova del vostre afeete, fil/a me ya, l'agraiment per totes les
bagatelles que 11.3 envio. Veig que os
interesara molt per la senyoreta de
Croquedison; en recompensa, en les
vostres llenes no hi un mes que
sigui cae. No goso llegir-los per la
por que em fa d'haver-los llega; i si no
tingués consol de tornar - los a Hegir
moltes vegades, els feria. durar mea
mes temps d'altra banda. per& la impaciencia m'obliga a devorar-los. Magradada saber corn m'ho faria si la
vostra escriptura fos corn d'Hacqueville;
força de l'afecte roe la desxifraria per ventuea? Si he de dir aa
3 ial, no ho crec pas. A tot arreu es
conten maltea coses sobre aixb: sigui
corn vulgui. estimo molt d'Hacqueetalle,
i no obstant no puc avesar-me a la
seva Iletra: no entenc res del que
naescriu: em fa l'efecte que em parla
dc dintre una olla esquerdada_ Purgo,
endevino. raerla una paraula per altea,
i després, quan el sentit m'escapa,
m'encoleritzo i ho tiro t,-,2 d, revis.
Us dic tot atea> en secret no veldria
ras que en sabes els faenes que em
dama: es pensa que TA seva /letra
és d'imeremta; ves, pe-!,.qua dieta escriiitiame quan us vingni be. El meu
fin va marear alar. anolt disgustat de
deixar-nos TIO hi ea res de bo, de
recte ni de nehle ame jo no procuri
d'inspirar-li
dC ca nfirarai.
m
Escolta
ami) d olcesa i aprovació tot el que se
li din; N . 4% pers'. ja coneixeu la fei' -sa humana: tara aixA hcn deixo tot
a les mana de to Prevalencia. i mames
cm reservo el censal de no poder-me
rctreure res sckre arpiesta niiestió. Com
'are talent i és dive-tit. es ir:transita, a ta. la soya alisancia 110 ells enegi. Aticencenef1n
a: un tracen de
inaral de M Nicelei. si loa a Peale.
us envlari‘ antlee Ilihre o ye us aura¿aria tret. rontiimen t el Tmsr, amb
nlaer. i no goso dir-vos que he renue. can, que tina la
snra
nn tenir mermara,. aquesta lee• re
Alve-tlt Alma e,
m•avb.,
her:a ja saben
mas pire amb els escarefalle atr na
me surten ae entina,: i
m nue encara no he tingut neees=itat de fer-ne •

Madrid, • loa - Parlant de la a
unió de la comissió designada pe,
estudiar la implantada del pana t
diu "La Epoca":
Ens sembla que el termini d'un m,
q ue li Ita estat concedit, és escas r,,
la transcendencia de la missió gue
ha estas confiada perquè cal fugir.j.
voler comparar l'estabilització i reva
loritzadó espanyola amb la d'alte,.
paisos, en que generalment tampoe u
presenta el problema amb caráctea
iguals. No és, per tala, una simpa
adaptada, de teories i d'experieneja
alienes ço que ha de fer la corraseiS.
sinú un estudi especial, documenUt
Aixe, no es possible de fer-ho er, IZ
mes, quan han de discutir-se qüestioc.,
fanamentals, confrontar estadistase.
etcétera; peala a mes a mée, el prç.
blema no és dels que poden ésser abet.
dats pel Govern, fins i tot desata
d'häver estas emes el dictamen. si:a
amb una gran prudencia. La virare.
tat del Poder públic no ha de prende
decisions apressadament, sino!, tejiese
ves. Una altra cosa que el problema
era suggereix es que al marge de la
comissió opinin tumbé els ciutadare
amb amplitud de cama i que quan 12
comissió emeti el ser dictamen. aquel..
sigui divulgat per al seu degut contrast " per !opinió, com sha fet a te,
arree i que el Govern actor amb
els assessoraments. Tota prudencia is
poca.

gran navegant, la Unió Panarnericara
que acerdá convocar un concurs eran
arquiteetes de tot el món, i nomenä
Jurat internacional per a discernir e
prenu, que ha de consistir en I.O30.000
de pessetes. Acorde també, dorso
mostres de deferencia a Espanya, ere
La primera part del concurs se eelebn
a Madrid, on e/ Jurat internado
eseollira d'entre tots deu boceta, mis
s'exposaran a la capital d'Espanya lo
segona fase del eoncurs ea resoldri
Espanya, i s'escollirà una obra d'mmo
aquestes ¿eta.
En la retmi6 quedaren assaberdau
els que la assistiren que hi ha mes dt
sao participants al coneurs, i
acordare,
diririr-se al Gevern parqué aquest estirnuli la participada dels arquitecto
espanvras. se guint amb alee) les rana,
des d'altres nacions. com Itilia que
ha atorgat äritiuc premie per als acmateares que hi prenguin part.
La primera fase del ceemirs rinda
liase el propvinent mes d'abril.

AQUEST NUMERO HA
.:PASSAT PER LA CEN -

SURA GOVERNATIVA
cap d'aquest llibre en)
deixo divertir amb l'excusa de meu fill,
que rala
ha posar a to. Tambe. ens ha
naPitOl s de Re belais cree fan morr de
dure; en recompensa li ha esradar
molt de parlar amb m, 1, ei l'he de
ceeure, no oblidari res dels meus
dis Cursos ElCOMX
solana a través
de Tes seves peti ms dires, hi veig
seus peras sentivoents: si aquesta ardor pot ohtenir tma !licencia. tornara'
Estic malt en/trad.-amada amb cia Estats ; la mes, primera intenció era
anar-rne'n 1 na fer cap despesa: pea
he'veu de saber que mentre el senyee
de Giaulr.es va a donar el tomb a tob
la SeVa p rovincia. la seva multar lesparará a Vitré. on sera d'aquí a d...ee
diec i rtiinze dies ations que el senas...
ile Chotanes: amb teta franquesa 11111.1
fet Anegar d'eeperar-me i que no mara
que la ne m'hage vise Heu-vos an
cesa oalis que no puc evitar fóra
re-almiar a aquesta gens per mai e
Es clar que per no veure'm
aquí pise arar -man a Vine: V"
ttk, ern fa can goig de tlasaaa "n ""
ele trasbals sóc f, yra de r:uis.
nornés smit ah camp.

Vestits ribetats
No tot en la moda han d'ésser e1tIte complicats i toilettes de vestir.
Els vestits aeruills san encara raes
necessaris i no cal pes que la mala
els negligeixi ans al contrari, ja que
la moda té ¿'abarrar el conient
vestir i abunden sempre molt mi«
els vesitts pràctics qne ne pas aquelh
altres la canzallc.el6 deis quals el`
destina a aseenents de Ileure i d'aetivitats de es ancenenartes socials.
Aquests %restas salen ésser de seda
negra 1 presenten un interés partioaa
pe.1 viu que valla tot el vestit: la
de la faldilla. el eunrs. el can
volt de la cintura. Aquests rius són de
color de rosa. llimena. blau ce!. et c .
per una eucertada disposici6 guarr^
xen d'una manera malt sòbria el
dibuixant-bi com im llampec dr ¿alt
baix.
•••••••••••

Govern

Civil

UN GREC EXPULSAT
La malicia ha expulsat per tata
sitjable el salida grec Joan Manue:
Protopopas.
L'expulaat havia fet a Barcelme
grana negocis durant la gran guerra.
mas tard loe processat diverses vegades per estafa si be en lotes ha
via estat abaolt
Acompanyat d'en policia, ha aorta P r otopopas. en el ràpid de ata'
¿riel , cap a PortegaL

•

Pt

.12i. de _gene,r .41.•

LibIttE AeCIDENT
. • FERROVIARI

LA SITIJACIO
A HONDURAS

Timen 'dos trens de salvament que acuthe.n en auxili d'un comboi descarrilat

Es tem que esclati una
revolta

racarest, 16. - S'ha produrt un
dese-subirse- lit- prop de Tamuna.
A . conseqüekc i a d'aguces accident
han éstas ennats al lloc del succés dos
:reo:, socOrs. un per cach costas de
a vas i s'ha produit, per causes que
erzara rs desaeneixem una topada enarrbd&s trens de socors.
resultas del nou accident
lamentar mollas víctimas-. Per
= té noticia de 14 morts i uns
:• s. quasi tots greus-Fabra.

L'AFER DEL CREUER
ALEMANY
Ha estat publicat un document secret
Berlín. 16.-El "Vorwaerts" anuncia

(re nna revista anglesa ha publicas una

asens6s-• . -eta del general Graener,
datada e. • arnbre darrer, sobre rafe:. -s-

'a ha provocat una gran

'i-es. en tractar de l'aicr,
Ze • -tures sobre la manera com
srament 'lagi pagas sortir dels
Se:" conegut a Tesn=ideren que l'ocorregut
- in g7an escàndol.
e=tat . feta pública
-S---tn•ésr- r ae en la mernétria del genera: Groener s'ineisteix en l a COTIS..
troccsa del eveuer. eapeciahrent perca! d'originar-se un conflicte. Alesena ha de dandnar en la Bältica.
l'e a se respecta a l'obartria. el " VOT"-•
15.1.ert . preveo que la riublicació eraasesta rnernevia donar ä lloc a trans
essaarsaris i al deaer.retn.g,neat (r*-Trla
- 4 acció poltdca.-Fabra.

LES REPARACIONS
DE GUERRA
3Ir. Owen Young presidirà la conferencia
11.shing-ton. 16.-S'assegura que
G .vern ha arribas a un acord amb
ryor ahsen Young, per tal que
d's senyor accepti la presidencia
• próxima conferencia de cepaFabra.
PARKER GILBERT NO DIMITEIX PER ARA
i6.-En contra de tos quant
periLdic nocdamerieä, s'as• a's centres ben informats que
ar Parker Gilbert no din:lit:73
.,77CC d'agent general de Reparas:vas abans d'acabar eis seus treballs
:4 Cinr.:SSi6 de sécalas encarregada
,lestudiar les reparacions.-Fabra.

LA MALALTIA DEL
MARISCAL FOCH
Telegrames
Pair. 16. - Al donacili del ma7W...d .. Foch sisan rebut nombrosos te"egrarres interessant-se per la salut de
malalt.
• Ente els esmentats telegramas.
ra ni de la reina d'Anglaterra, un
altre del senyor Jaspar i molts d'altres
d'earinerits personalitats de tot el mera.
r: rei d'Espanya ha encarregat a
rambaixaclor senyor Quifiones de
aeSs. que procuri assaberaar-se del
:^ la malaltia. - Fabra.

EIS

)

ARTICLES 70 I 71

A la Comissió de la
Cambra francesa

Paria r6. - La ComissiG de Neocis estrangers de la Cambra ha exaatinas :a qüestid de procedirnent plantejada per la introducció en el quatiern collectiu dels antics articles

Com que oficiahnemt no EC Ti p.-.4
setmetre a la Comissiú l'assumpte i
nalesta ha expressat el seu desig de
>Medir a un estudi proíund deis tea• 61, s'ha nomenat tui ponent provisioaquesta soluciú sembla que po-

eiti facilitar un acord amb el Govena
a tase de desglossament dels articles.

Tarr.bé se 5ap que la Comissiú, d'His enda no ha rolgut cacaminar aquests
acides cense pronunciar-se. no obstI' r% Pel desglossament.
La Cornissió de Negocis cstrangers
• PraPos.a intervenir en el moment de
discassiú dels textos per la aambta, basan -se en cl fct que en roza
•? projecte presentat pel Govern ti
• esier sotmès per a l'estilen de la
Al mateix temps indirira que está
efiftlosatli a informar ripidatnent sobre,eLS
.
textos inserits en el caer:tira
; que examinar el riesig - (..de signin
delklossats presentats ininlediatanena en forma de p r o iecte s seParat'•
arnb demanda d'urgkeia senYor Heraud, republicà des'Mera, que durant la ditcussiG hada
1St. olleina-ar que les disposicions proProitades pel Gorern no afectaren de
r'1 11- manera les Ileis laiques i que iss
Ii
Ser-blava necessari d'apea lar
rn i,./itteaciO important als anide,. 1,1
shamenat . ponent provisional, per
15 tots contra 14 i dues abstencions.
--f'abra. • -

Nora Yerk, 16. --- Persones

arribades a aquesta capital,

procedents de Honduras. manifesten que és imminent la revoluoiü en aquell pais. i que
són molts els estrangers que
s'apressen a abandonar-lo, en
prerrsió d'esdevenirnents gravissims.

tic sap que els cutteervadors
esttn molt descontents pet reultat de les darreres eleccions,
rs les quals sortiren derrotats,
i que l'efervescència es molt
gran a lot arreo.
El cuirassat nordamerieä
"Denver" està ancorat davant
les costes de Honduras i està
en disposició de plantar cara a
qualsevol eventualitat. - Fabra.

L'EXERCIT DE
SALVACIO
El general Booth ha de
resar i meditar...
Londres. 16.-Una Delegació
del Censen Suprem de l'Exèrcit
de Salvació sa risitat el general
Boot.e, que encara est allitat.
per a pregar-li que presenti la
dimissió del càrrec que exerceix.
Despres d'escoltar els sena
viSitants en silenci, el general
ha declarat que neces.sitapa
meditar 1 rasar abans de donar
una resposta.-Fabra.

Una batuda policíaca
a Berlín
SON DETINGUDES aoo PERSONES

Berlín. 16. - En una batuda
efectuada per la policia al barri de Festació de Silbato, foren
detingudes tres cantes persones. - Fabra.

El plet d'El Chaco
LA DESMOBILITZACIO
PARAGUAIANA

Asuncion. 16. - El govern
sa informal al de Bolivia que
totes les forces del Paraguai
han estat desmobilitzades.

La malaltia del rei Jordi
L'ALIMENTACIO
DEL MONARCA

Londres. so . - L e 3tat del rei
perrnet d'alimentar-lo més fàcilment.
aliments que pren actualment, són
mes substanciosos. LA MILLORA PERSISTEIX
Londres, 16. - La minora de:
re ipersisteLa. Les, persones que
volten el monarca, comencen ja cle
manife Star-se molt optimistas. Fabra.

EL PACTE KELLOGG
Comentaris francesas
Paris. 16. - Tot, diaris
es feliciten de la vetad.; del
Senat nordamerieä que aprovis
ol pacte Briand - Kellogg contra
la guerra. Després d'aguarla
ratincaciO sembla indubtable
Ist dele altres paisus que encara no ho han fet.
Alguns diari..?. no obstant,
posen en guärdia contra sin
optimisme exagerat i fan notar qua 1 eSenat nordarnerich,

E

stranger

ELS ACCIDENTS DE LA
MAR.

EL NOU MONARCA
AFGANES

EL SERVEI AERI
ITALIA - BARCELONA

A la mar de la Xina ha
naufragat el vaixell "Sinwah" amb 503 passatgers

Inayat Ullah és anglòfil

Un avió ha d'amarar
a Marsella

¡bu -King. re.-- El saixell "bistwall". que es dirigia de Nang-Ilai a
Hon-Keng, topà amb un rocani proa
de Waglan i se n'anà a fons. La tripulació i el passatge era compost de
soa persones
Fins ara CS té noticia d'haver estat
salvats passatgers ainesos que foren trobats en una canoa i l'oficial se-

gon i dos xinesos que pogueren esser

recollits per un jonc de pesca. Aquests
darrers estaven morts de fred, fins
al punt que forera incapaços d'agafar-se a les corales que els foren Bancadas des de/ jonc. Tots han estat portats a l'hospital.
Horn tem que cap altra persona hagi pogut is5er salvada. El capità era
un marinar danés anomenat Jensen,
raol t coneixedor ¿aquello indrets.Fabra.
HAN ESTAT SALVATS
26 PASSATGERS
Hon-Kong. /6.- Hom crea que en
el naufragi del vaixell "Sinwah" han
mort aso persones. Entre els passatgers que es trobaven a bord hi havia
trenta dones i molts nena Sernbla confirmar-se que a bord no hi hada cap
estranger.
•
Fins ara nornis han estat salvats 26
persones, quatre de les quals aren pas-

satgers. Actualment es fan exploradora per la costa, pulx hi ha l'esperança que alguns nàufrags hauran po-

cas refugiar-se en aquells indrets. No
obstant, el mal estat de la mar dificulta extraordinàriament les recerques

que s'efectuen. - Fabra.

PROP DE 3 00 VICTIMES
Hong Kong. 16. - En el naufragi
del vapor "Sitio-alt, i a causa de l'estat de la mar, només pogui ésser
Ilanaat a l'aigua un dels bots de
salvament.
Sembla que el capità i els oficials
da bord i 28o passatgers han mort
ofegats. - Fabra.
UN VAIXELL GREC S'ESTAFecamp. 16. - El rapar grec
"Dionisios" ha topat contra un moll
de fusta. No hi ha llague victMee.
- Fabra.
VUIT OFEGATS
Amsterdam, 16. - Una barca salvavides bolcà quan els sena tripularas
tractaven d'acostar-se al vaixell danés "Walka", que està encallas prop
de Hoeckvan (Holanda).
Les vuit persones qua tripularen
la barca han :ved ofegades. - Fabra.
APAREIX UN PESQUER QUE
SE SUPOSAVA DESAPAREGUT
Oslo. id. - El pesques " Thom Harbi", dcl qual s'anuncia que baria naufragas a l'Oceä ärtic, i que harían
mort els 16 hozases de la seva tripulació, s'ha sabut que no corregiré tan
rigorosa sort i que era al port de
Homsing, don ha sortit aquest mati
amb rumb envers cl sud.-Fabra.
UNA ONADA ARROSSEGA
UN TRIPULANT
Londres. tu. - A la sCYa arribada
a Westhariepool. el capita del vapor
'Gertrude Cappletan, ha anunciat que
Im dels individus de la seva tripulaciés havia mort i tres tripulauts mis
havien resultas ferits a conseqüencia
d'una enorme onada cale no deixà res
a la ioberta del vaixell, durant una
tenipestat.
El cadàver del tripulant ha estat
desembarcat i els tres ferits trasIladats a l'hospital-Fabra.
-4>

BELGICA
L'AMN1STIA
Brusselles. 16. - Ei Senat
adoptat el projecte d'amnistia per
72 vos; a favor i un en contra.
Ni hagué 48 abstancions, entre les
quals figuren les deis socialistas. ',abra.

L'UNIC SENADOR QUE VOTA

LES NEGOCIACIONS
HEL.LENICO -IUGOSLAVES
Atenes, ju -- L'Agencia Arenes
diu saber de bon origen ene el aya
govern d'Iugoelavia ha informas al
de Grecia respecte la dísposició d'aquell pais clavara el govern henenic
que es la mateixa manifestada pels
gabinets anteriurs. lugoslásia desitja seguir les negociacions comenaades entre els dos paises i arribar ràpidament a un acord arnistós i favorable.
El govern grec ha contestar al
d'Iugoslávia en el sentit que les djsposicions atab relaciú als trat tate
no han sofert cap cativi i s'inspiren
en la mateixa cordialitat. - Fabra.

Washington. id. -- El sonador temer Blaine. del Visconsin. bou Eúnic
que vota contra la ratifiració del
Pacte Kellogg.
En el momeas sic la votació,
baria nou senadors absents. ands pert'abra.
mi s.
COOLIDGE ESTA SATISFET
Waahingtun, 16. -- el senyor Coca
lidge es mossra molt satsifet de la
votaciri del Senat favorable a la ratificada del Pacte Kellogg, que con-

sidera out) l'acte mes transcendental
ale' as u mandat.

Ja prernsa. ea general, es felicita
ciara:resta ratificacia.
Unicament els diaris denaacrates declaren que el Pacte Kellogg és un document que adoleix de poaa precisió.
- Fabra.

GRAN BRETANYA
EL BANC VEN OR
Londres, 16. - El Banc d • Anglaterra ha venus or en barres per valor de 17.141 esterlinas. -Fabrs,
MORT D'UN INDUSTRIAL
BRITANIC
Londres. ro. - Sir John Brauner,
nut n Irle me: grans i ndustsiajs d'Ara
glaterra. Ita mort en aquesta capi-

'al. - Fabra.

BALr Ale

PROXIM ORIENT
PLAGA DE LLAGOSTA

Jerusalem, 16. _Ifa fst la
sera aparició la plaga de la
llagosta. Causa gratis danys a
l'agricultura de Palestina, especialment al distrirle d'AkaFabra.
bao

5STATS
UN INCENDI A NOVA YORK
Nora York. 16. -- A Conse

Marsella, 16. - El temporal
ha forçat un hidroavió comercial procedent de Génova i que
es dirigia a Barcelona a amarar a uns vint quilòmetres do
distäncia de Marsella. L'aparail ha eofert algunas avaries
i se p an necessaris alguna dies
per a arranjar-les. -Fabra.
L'APARELL DUIA CINC TRIPULANTS I TRES VIATGERS
Marsella, I6.-L'hidroadó comercial
que s'ha vist obligat a amarrar prop
d'aquesta ciutat portas-a cinc persones
de tripulació, i tres passatgers, un deis
quals era el ministre brisas-sic d'Aeronäutiea.
LL'hidroaviú amarà a cana, a zo
quilòmetres de Marsella, i resulta. coro
ja s'ha dit, amb avaries. - Fabra.

La nova indumentària.
Basora, 16.-Comuniquen de
Persia que Eadopció de la nora
indumentària nacional entrarä
en v i g.() r el dia 22 da mare vinent, per a ten grans ciutats.
Es concedir un termini d'un
any per a les petites ciutats I
per als pobles de menys irriportäncia.
Passat el dit termini, qui no
s'adapti a les reglamentacions
imposades, serà castigat amb
multes, en el primer delicte, i
amb pena de pres6 en els casos
de reincidencla.-Fabra.

ELS ESTUDIANTS
D'ACCIO FRANCESA
Són detinguts disset
estudiants
Paris, 16.- A la sortida d'un banquet organitzat pel partit d'Aceró
Francesa, un grup d'estudiants intenta organitzar una gran mandesSació que la policia impedi. Es prac-

ticaren 17 arrestacions. - Fabra.

EL NOU REI DE L'AFGANISTAN, ANAJAT CELAR

gitim i que la corona li fou arrabassa-

da pel seu germà, l'actual rei destronat.
El rei Inayat ha estudiat a Europa
i coneix diversos idiomas occidentals i
orientaba Es un gran genet i um bon
tirador, les quals condicions són de la
major importància a l'Afganistan.
Hum afirma que el rei Inayat seguirá la política del seu pare, favorable a Anglaterra en la politica exterior. Quant a la goserneió 'del pís,
s'en/mutilará a l'observancia de les
tradicions MUsulmane

Lady Bailey ha acabat el
seu raid
Londres. 16. - Lady Bailey, que
baria empres el vol a raerbdrocu
de Berck, ha arribat aCroydon, i ha
acabas alai completanient el vol "solitari" des d'Airra'a,erta a l'Africa
del sud i rornada, a bord d'un avió
lleuger. - Fabra.

EL MAL TEMPS
NEVADES A ALEMANYA
t6. - S'han registrat novas
tempestat de neu a tos al país.
Gairebé tot el tràfic dels ferrocarrils de via estreta, han quedas interromputs.
Les comunicacions telefòniques subsisteixen, però atrib gran retard.

Els expressos proccdents de Suecia arriben amb ducs o tres horas
de retard.
In ha alguns trens que estan
bloquejats per la neu.
Comuniquen de Bucarest que prop

de l'estaciú de Pruenika han topat
dos trens. Han resultas cinc morts
i tres ferits greus. - Fabra.
dosf RSoz

EL CONGRES DE CIUTATS, DE BARCELONA
La delegada de Praga
L'EX - REI AMAN UU.-AH
Inayat ha estas acceptat per tots els
caps de tribu i per tots els mullahs.
ó. a KaLa cerimänia de la coronaci
bu?, sha verificat en mig de la major
solemnitat.- Ftbra.

Aman Ullah caigué sense
grandesa
Londres. 16. - Diversas noticies
procedents de l'Afganistan coincideixen en pintar Dabdicaciú del rei Aman
Ulah com a desproveida de tota grandesa. El rei abdica guau la ciutat de
Kabul estava voltada pels rebels i una
gran part de l'anillada havia caigut
en el seu poder.
Abans d'abdicar, Aman Ulah tractà
de fer-se agradable als mullahs o caps
religiosos, i renunciar a totes les seses reformes i acceptant els divuit
punta d'un programa que li fou sota/es pels esmentats capa. Aman Ulah
consenti co suprimir el servel militar
obligaluri, en prohibir les begudes alrohbliques i cis vestits a l'europea i
el ~ala i la sa ya esposa s'obligaren
portar el vestit tradicional. Aquesta
surnissiG arribà tard i no ha pogut
evitar l'abdicació.
Aman Chal i la sera mallar sortiren
en aviO cap a Kandahar, a 16o quin»
matra, de la frontera ind' f -Fatr-a.

Han reprès els combats
prop de Cabul
Nora Dcliii. 16.- Noticies de Kabul donen comiste que transcorregut
el termini isssenyalat i er a l'armistici
cunvingut, sisan représ els combats a
les innimerliacions d'aquella capital.
S'assegura que els rebels s'han apoderas de Jaadalak, població situada
entre Velalatrad i Kabul. - Fahra.

Aman Ullah ja fa de
pretendent

Londres, 1.6.-Telegrafien
Nora Delhi al "Daily Telegraph". que l'ex-rei Aman
Fllah. que es Iroba actualment
Nandahar, intenta organitzar
1111 exercit per a reconquistar el
tron.-Fabra.
SEMBLA QUE EL CAP REBEL
S'IMPOSA
Londres, 16. -- Comuniquen de

Peshavar que existeixen grans dificultas, per a elite/de noticies sobre la situació real de l'Afganistan.
Hom sap que els combats continuen
pels voltants de Cabul, i que el cap
ó.
Sakao, sanarla que domina la situaci
Malgrat que les comunicacions amb
Cabal estan interceptadas, Irom s-ap
que tots els estrangers han estat evacuats, sense contratemps. - Fabra.

16120
qüència d'un gran ineendi que
lia destruit dues rasos dr cine
MORT D'UN DIPLOMATIC
pisos, han resultat e ¡III.' Inonts
'Eoquio, 16. - Ha mort el
1 cent persones sense estatge. gran chambelan, comte Xinda,
-- Fabra.
, ex-ambaixador del Japó a Londres. -

LES ILLUS101.11'- L'EX-HM*1Z'.
Convida 600 maeolepaire
a un àpat pel san 706 tal,. versad

f. -

París.
Al "Neo York
Herald" 11 comuniquen d'Amsterdam que ¡'ex -kaiser, per-a
celebrar el seu eetanta anear-

eari ha invitat 600 nenlables
monárquica a un . banquet que
tIndrä Hoc a la saya residència de Doorn. L'ex-sobirä catebra el seu anivereari el 27 de
gener. - Fabra.

EL PROCES DE LA.
-GAZETTE DU FRANC,
Declaracions d'Audibert
Papis, - El «ayer Atslivert,
encartas en el preces de la .-GoSetta
del Franc" ha declaras eare ell tenis
i encara segueix mantenint la convicció que les diversas empresas regeii-

tades per la senyora Hanau eran Sanes baix el pum de mira financietA
que es movien dins l'emennIate-PW'
les Ileis.-- Fabra.

L'AVIACIO

BELLA CONTRA UN MOLL

al rnateix termaa que aprova el
pacte pacffic, comença la discussió dun important prograrna naval.
-L'Eche, de Parí s ". en parlar
del mateix. diu que la ratificaen; de Washington elimina
alguna projertes i maniobres
labro.
dels Soviets.
CONTRA EL PACTE

Nos-a Delhi, 16.- Noticies de l'Abganistan diuen que el nou rei Inayat
Ulah, germà d'Aman Ulah, que acaba
d'abdicar a favor seu, ha estas rabia
amb gran alegria per tot els país. Es
de remarcar que l'actual rei es el le-

EL KEMALISME A
PERSIA

Praga. Id. - La Delegació
de l'Ajuntament d"aquesta ca-

pital que ha estat designada per
assistir al Cungras Internacional de ciutats que re celebrarä
a Barcelona, estarà formada
per l'Alcalde de Praga, cinc
consellers 1 un funcionari lilanie de l'Ajuntament. especialitzat en qüestions de trinsFabra.
porta.

EL PRESSUPOST
FRANCES
3.268 milions de superàvit

París, IG. - Durant. Eany
1929 els ingressor s'han elerat a la quantitat de 42.890 milions 669.260 francs, xifra que
representa un superhvit de
3.268 milions 905.809 francs,
en comparació amb chleuts
del pressupost i un augment de
2.699 milions 196.909 franca
sobre els ingressos de 1t127.Fabra.

LA TENSIO
XINO-JAPONESA
TANAKA NO VOL EVACUAR
EL XANTUNG
Londres, 16. - Comuniquen de
Tequio que el cap del Govern, barra
Tanaka, ha declaras que no está.
(Esposas a retirar les tropas del
Nantung mentre Nina no doni les
necessaries garantir,/ de seguretat.Fabra.
EL BOICOT ANTIJAPONES A
HANKEU ES ABSOLUT
Londres, z6. - Comuniquen d'Hankeu que les autoritats xineses han
extremat les precauciona per a retirar els lloes xinesos al litnit de
la conceseú japonesa.
No obstant, el boicot contra els
japonesos Ira arribat a adquirir tos
el carácter d'un bloqueig econOrnic.
- Fabra.

FRA N CA
LA VAGA A LES MINES
Nimes, z6. - Continua la raga
serle incidents. Aumenta molt el
nombre dels obrers que reprenen
el treball. - Fabra.

ELS ESCANDOLS
FINANCIERS
Paris, 16. - El jutge ha trames
al tribunal correccional la causa que

s'instrueix contra el director del
Banc Peyrie.
S'acusa el processat dels delictes
d'abtis de confía/u:a i estafa per vaFabra.
lor. de Soomoo franes.

ELS FERROCARRILS
.SUDAMERICANS
Una Unja transcontinental
Lima, 16. - El Congres ha
aprovat un projecte de Ilel autoritzant el Govern per a expedir les necessàries conceseions per la conatruceldi d'un
ferrocarril annerIch transcontinental, lee gestiona per al
qual amb les altres repúbliques estan tambd força &N-aneadas.
L'empresa d'aquesta impartant construcció la flnanea un
grup de banquers nordameriFabra
eans.

LA LLEI SECA
HOOVER ANUNCIA UNA
ENQUESTA
Washington, 16.-E1 senyor IIoover.
que està procedint actualment a la delicada tasca de constituir Govern, ha
anunciat que, tan aviat asumeixi les sesea funcions presidencials. nomenarà
una comissió especial encarregada
d'obrir una enquesta sobre tea quant
es refereix a la qüestió de la prohibició de venda i consurn de les begudes
alcohOliques, així corn al procediment
judicial seguit cts la persecució del,
contraventors de la Ilei prohibicioniata.
-Fabra.

TXECOSLOVAOHIA
ES ALLIBERAT EL GERMA
DE TSENA BEI
Praga, 16. - Gani Bei ha estas

alliberat aquest matí per no barer
trobat el jutge cap prova de complicitat en el crirn comes pel sen
criat. - Fabra.

AMERICA LLATINA
EL CONFLICTE TRAMVIARI
DE ROSARIO
Buenos Aires, it. - Gràcies a
l'arbitratge del president, senyor
Irigoyen, ha quedas resolt el condicte deis tramvies de Rosario.T'abra.

. UN ALTRE Fueractaa.

PROCESSAT
París, 16,-El jutge encareegat de l'afer de la "Gasett 44.
Franc" sa.obert una In.fozinael6:
per abtla de confainea ceiltra
un banquer que havia
..1:'
velifit:...2
ne.maki
deeosmapaarteegsuttirno
denliseiuqudo.
Fabra.

banquel
- •

ceesat per Itaver de/tapa:y
del seu donalcill, de ercusie#.14,

agent de Bona bar6 de Panq té-.
ment.-Fabra,

LA PERRA ES MOT.:
Un altre terratrème.-1
a Talca
Santiago de Xile. 16.
Talca s'ha registrat .una
bada sfsmiea -d'extraMT4Wia
violencia. Els habitat.ls .,* rtja
regid afectada pel
abandonat Ilurr
presos de gran pänie i
installat en ple camp. La- zetajoría dels edif/eis han- soiert els afectes del terratreinoi. SdIt'
molt importants els danys risaterials. Fins ara s'ignora sisbi
han hagut desgräeies persUals. - Fabra.

PORTES GIL,
NEDADOR -

Salva una senyora
s'ofega
3Ixic. 16. - El presidi-.1 de.
la república senyor Ret:b . eZü:
la sera visita a una esthe•'" 'er•-n
raal lvä la senyora
-ex,.sonalitat de l'Estat dc.
los, la qual-havia • rigut ts' la
gran piscina. C6In essabia de nadar, Pl" preeid- •• .r,esIlanÇa a la Piscina i •st
senyora d'una -mert.
f 9 .11
Fahre.

CatalunyI,
Fets diversos
Dos autotnebtla topen a la
carretera de Tarragona
Al quilòmetre 1.) de la car-

retera de Castellé a Tarragona, on hi ha tina corta pronunciada, toparen, causant-se
Ileugers desperfectes, els cot:ves de les matricules de Barcelona i Alacant, números 31180
i 3787, respectivament.
Un detIngut a Manresa

Ha estat detiugut, i Ita Ingressat a la presé de Manresa,
el supost autor del robatori 'de
forquilles, que s'efectua a l'estació de Manresa
Un Iladre deUngut a Reus

La policia ha detingut,
Reus, un individu foraster que
robara la caixeta de les hnier.s
de l'església de Sant Erancese.
El Hadre ha ingressat a la
presó a dieposicisi der.lutjat.

Una casa esfondrada a Juneda

Un Iladre detingut el . Itit Z " irle
El rei de Son'SerVa l ráfelfgf-ca) Guillara Torrents- esivee,t

habitant des la cesa arioniets1n4a!.,
"Can Seda", va Alemineissi qua;
li foren rebate dese eonill•- •• de..
eria que cstaven engabiats .ad.
,
corral de casa sera. - : • . ). ,.
TiOrr
oudetn
es, - ilaigtirialta
tu
dr'E
itilir;;;;•'ri4 Z9
se dumieili, de 34 anyAz _el ¡illeiV
es eonfesSis autor dol fltrt...1
després fati altres manifesiacious.. .
Digné. que lambe ,e-re...aStt9
. -r
d'haver süstret. una conills‘4:„
aria a. Margueriaa Borras Hlt4h.
loni,.11abitani, a Cases Velles foi
SonEs Mcoa nssan
,.. 91...4„
tesieät. ui
, i 7. 4:
de conills efeetaials en et.”Ir--.
me inu!lic ii,41
- ,:- giels.. ' qmible . ti
mals- en vengué . /19, a mes *.
que feia el delicia. al iitesi"
corrent de dues pessetes quilo.
gratas, la compradora dela .4idals:
era Antònia Serra Rainte .fent=(..
dista de la plaça .de S.ani Ans_

Dilluns, a les guaira de la
matinada, caiguti una paret
19, a ta quar_dittEa
la casa número -14 del carrer totu...tHúmero
ue e.bi enviaven-dei.seu,sm.
Major, de Juneda, propietat sie qble
nediu..' .- f.
Miguel Olivar, i arrossegts
Antb les .diltenoies del czte,
meitat de Fedifiei.
el dit indl y idu fou.PoAat u dift
Eii ("anear ele treballs
posi'eik$ del Jutjat d'instrugdI4,
neteja. s'obsrrvä que la paret del
distriete de .Llotja. ..'
del darrera de la casa reina
..
amenaeava catire, yo que fou
..-1-• -,
• CURO«.
v.."
-....
metiu que els treballs contii•
Deuttioid
::':
iller
de
la
Ilesele
nuessin amb .prectsuci6.
El r t•oeteteri de la casa nú- tasques del camp Agrittola
mero 46 buidà el pis, i els celar de Peratada :: resedeat
di , la
vel e s deis altres pisas taren el ajornat :: L'clectelfIcaold
linfa del Nord :: Punoisnare
matelx.
Poca moments despres. la ‚Jubilat 5.: ILI Rano iib Oataluffint
& IllUitaM , . . s .
casa s'esfondrava sorollusa 1 - .
Diréndres- 1 vinent- a I ftkit es
u
ment.
Les pérdues séri sie eonstne- { rennirts la Diputecifi iit'keeeld
exiraurdineria per* traetar de 1.
raen5.
Aforttsitadament, no teatro.- projecte de pegennatit leitragueren desgräcies per"onals.
ordinari. del .regilamen
..ole
, i d41
-

• - 1.147.':11,

LA

axcel•linl els bella i els tes,
guate concorregué tota l'ah/a-uta-acta sabadettencts.
Per Carnaval hi haura també
sessions extraordinamee, que
possiblement taran unir-se
aquella que feren tan famosa
aquesta societat a Sabadell.
El Carate Republica Fe—
deral dedica el darrer diumenge
un interessant acte a honor
d'Ignasi Iglésies; es llegireu
versos, hi haueren discursos i
sardanas, i una gran gentada
omplf la sala darles d'aquella
casa.
—
A l'Associació de Bellas
Arta hon ha festejat els tiritetes Juncada, Vila Puig i Grapa
(que tenlen una exposició durant la darrera quintana), ami)
un sopar, al qual concorregueren mas de trenta comensals.
Parlaren, als brindis, els senyors Sanaras, Garriga, Quer 1
Juncada.
El benemèrit Gremi de
—
Fabricante prepara la seva testa anual dedicada al 5011 Patró
Sant Sebastià, que. com cada
s- a y, es preveis nuidfssima.
haitra ofici (amb la collabcraci6 de l'Orfeó de Sabadell), vespree, 1 pat al local

Caixa Provincial d'Estalvie j de
l'acord de la Comisara permanexosobre creactei -d'un servei
erovincial agricola pecuari lo-

tes,

als

- eha puglioat la mamaria
dele treballa realitzats

rany t98 pel Camp Agrícola

Encolar de Peralada, tramesa a
la Direcció General de Primera

Ineenyanca.
El l'estival que ha de cebsbrar-me al Teatre Principal a
bananal de l'Associació La CaM t-al, ha estat 'aloman per a dimana vtennt, dia 22.
— Aquest mes quedara acabada la Central que ha de subministrar el fluid per a l'aleetrtfIcael0 de la Urda del Nord
firis a pel febrer es f._
ran lee provea, 1 probablement
lalnaugnirarä el servei pel mara.
— Ha eetat jubila( per ha—

*Ir eomplert l'edat reglamen-

slArla,

l'inspector provincial

eeigtea. 1 Santtat Pecuäria,

'elanyor Joan Verdagner.
— Dinar' de Blanes que han
omengat les obres de reforma
de la cesa del passeig d'En Prat
do la Riba, en la qual ha d'insMillar-se la Sucursal del Bano
4. Catalunya.
SABADELL
Me Ami« del Teatro :: L'AsaoMach:, de litósioa :: El Cerote
Sabadellene 1: Al Cercle RepuAlees novas
Misil Federal
Ele Amics del Teatre propalas:1 per a aquest cure una setsaló de teatre catala, confiada a
1. companyia del Teatre Novetat!, senas que s'sagi esoollit

El Centre de Dependents, per
la seva banda, es proposa també festejar el seu Patró amb diversos actas, entre eta quals
cal remarcar una conferència
de Pi Sunyer 1 festivals de sardana,.
—
Ele velne de la Creu Alta
celebraran dimarts vinent la
seva testa patronal, amb un
solemne ofici al temple parroquimil de Sant Vicente de Jon-

robra encara.

— L'orquestra del matare
PetfanIns, de Terressa. cambie
111511 sera qui .'encarregara del
aoneert de gener a l'Associaold

qUeree.

n-n Han tornat de Rásala, 011
mamaren fa un paren de mesos, els nostres bona ambas,
pare 1 fIll, Ferran Casablanca.
—
El "Diari de Sabadell"
ha anunciat un extraordinari
per al die 25 d'aquest mes, en
commemoracla del centenari de
Feletoriador Bosch 1 Carde-

de Música.
— Dea de fa unes guantes
Illettntines, el Carde Sahadelleno
i (Casino multiplica les seves
VaCtIvilate, la qual cosa sembla
convertir-se en en considerable
augment de socia d'aquesta enaltat prestigiosa.
Lee fastas pasearles de Cap'Any ha celebrat diversos an-

nach.

— Un din daiquest es trasnadara a Madrid, per assump-

tea relacionats amb el Municipi,
el regidor tienyor Duch.
—
Es troba en franca convalcsoancia el poeta Joan Aras
Colomer, el qual ha passat unes
guantes ~enanas matan de

Vic I de Cardona :: El Carnaval
d'enguany :: Els trena eléctrica
de la linfa del Nord :: "La
Crónica" :: Alees novas
Han estat suspeses lee obres
de pavimentació de les carreteras de Vio i de Cardona.
Horn diu que la suapensi6
deguda a no haver-se utilitzat
en la composició dala materials la quantitat de sorra que
cal per a la major consistència
de la pavimentada. car els dos
trossos que ja s'han acabat
d'una I altra carretera presenten desnivells notables. motivals pel pes del traneit, que a
totes dues carreteras és molt
intens.
El Centre de Dependents
—
preaara gTans fastas per al
Carnaval d'nguany, entre elles
un hall de gala al Teatre Coneervtori.
—
El pianista manrsä senyor Nicanor Pérez ha estat
homenatjat pels seus amics
Cafè Mercantil.
—
El servel dels •trens de
la Unta del Nord es fa igual
cona des del dia de l'avarla,
o sigui per &acata dobla. D.
Manresa a Sant Vicente, amb
maquines de vapor, i de Sant
Vicenta a Barcelona ama maquines atad-laquee.

Alth 4. mntivt hermik+ aotualment hom repara el Metema de oalefaacI6 dalo trens
eléctrica, el ?val, com 4. eabut,
resultava bon ale trteamede.
A la Paacietat coral de
—
Sant Josep .'ha rapreaentat per
• esrona vegada el passat ge bfblic, original d'Anaral de Montserrat, "L l egenda de Nadal".
Aquesta setmana surt a
Manresa el nou diari "La Crónica", autoritzat governativament.
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GRANDIOSA OPORTUNITAT

SOLAMENT DURANT 30 DIES
insportantissimes rebaixes en infinitat d'articles que constitueixen
veritables gangues.
Visiten la riostra Secció de rebsixes i no deixen perdre Pocas16
Dctal d'alguna articies a fi de donar un t petita idea de l'importáncit.
d &queda oportunitat.
4
5'65
tat de 3 atifeerofee ira/andel T4, t8 1 20 =I., 530 ••
•• Sopares ovaladas de pasa, des de

Bo13 blanca, des de 040
Joco de café, porcellana decora 15 peces o'8o

Lot de 3 caateroies d'alumini, 14, 16 i rS cm. 7'95
cLot de 7 pote d'alumini. 6, 7, 8. 9, lot II
i 12 cm.,
3'90
zo cm.
g
8
Eigunsadoces d'abada!

Jocs de café, porcellana decora 27 peces, 1140
Tasses de oafè, aanb plat, decorades, dna. a 695
Tmalloles blanquea, sarrell, 55x tro, a
165
Edredons de sed seda, sartales, grandäria

—

• Otea tma 045
Cull eroee erabouird8

0'50

070

to
g
— —
a ptell. un 0'50 o'70 o'75
zo ti
Mimbrar« madonas, dalumini

mattritnont
Ras gadas de cotó de 125 x 175,
OCAS101 flaasada llana, gritad. matrim.
Gorras d'últim novetat, a

— —
a

'

te rig

rff

t8

so 4:2111.

n

Cautives de percata superior, •
Camises blanquee de piqué, a
Corbatas de seda. a
Mocadors de ma yor, mit j a dotzena, a
Tovalles tarja superior, granel.. 8 x 8, a

083 o'95

.

I'05 140 t'es izo ir° ptes. una
Lot de 4 pota di3rmiin fort, de 8, 0,
ro ta cm"
5.73
Lot de 3 casserolea d'aluminl fort, de r4,
• r6 1 ao
9'75
a fort, de 14, !.6 15.30
Lot de 3 caes d'al
d :8 cm..
Clc44 d'aigua 1 si

Tovallons de so can., miaja dotrena, a
Draps de camussa, so cm., a
Draps de china, so cen., mitja dotvena, a
Bosse, de ganseara, doble separació,
butxaca amb miran, a
Bobees de eenyora, nacre i cocodril,
&sub doble acparacid, butxaca amb
miran i tanca fabada, a 6'9o, 745

•

a

5'30

3'- peat. doteena

a C(83 izo,

140, 1'71 YO 295

33'195
id —

250
l'30
2.50
3'65

275
0'45
r0
450

8'so i 9'75
Targetera de pell farrtasia, des de
195
Portamonedes de pell !lisa i gravada, a
1'25

vi, xereç, licor
— — — •
• ery, 7. 3o 6'O s'as ptas. dcitzdaa 8'gs
Copee dt xampany, la dotzena a
Cerros d'aloma dz litre, un a
Plata de pisa, pans i fondos, dna. a
6.10
Plata de pisa, de postres, dotzena a
455
Fruiteres de pisa, a
foo
Salseres ele pisa, una a
1'95
Rayeres de pisa, tina a
093
Blusa oval ada:. 216121. 8
p to TI 12 13
Copes d'aigna,

••
••

Darrera

Portaancenedes de pell de Rússia, des de
1'50
Petaqueo de pell, novetat, colore assortits, a 195
Petaques de pell cuiro His, a
0'95
figures pintadas imitació bronzo, des de
Figures pintade3 imitació bronzo, amb
rellotge, des de
7'50
Paraigües, tipus reclam, de senyor, a
2'95
Paraigües, tela niolt torta, de senyor, a
Paraigiles, tipus reolam, de senyora a
295
Paraigües de tela tafetà, de senyora, a
7'95

SOLAMENT DURANT 30

DIES :-:

GRANS DESCOMPTES PER FI DE TEMPORADA
.10 per 100— r arpets d3 ccco Mob.es de tot3s menos Impermeab'es 1 P raiga 3s Sastrerla Guants Camlserla
C: cit de senpra, lime I Den.
100
—Tapissos
Edredons Conzes crout - Cohetes de punt
per
15
N per 100 — Abrlci conficcioalis d'huna 1 non - Butans tan es
es - Peileteria.
.30 per 100—Vastas - ¡brin - Capells de sauna 1 nen3.
10T1 111PORTMIT.— Aqu3sts descomltes stln a dedulr dala orees
que marquin les etiquetes.

ji

molt Ilmltats

::NO PERDEU L'OCASIÓ • •.•

hora

-130XA

gravetat.

MANRESA
L'empedrat de les (»errata"» de

Dijotiu, 17

PUTIT,Teirrve

La

reunió

pugilistica

de

l'Olympia

Jim Moran és desqualificat al segon round del seu
combat amb el valencià Alós. —Martí Oroz
venc Jack Contray per punts
Amb un ple a vessar va celebrarse anit a l'Olympia la vetllada de
boza anunciada a base del match
Girones-Bartos, per al campionat
d'Espanya del pea ploma.
Malgrat les seguretats que hom

havia donat de la gran forma actual de Bartos, En Gironès el va
vencer el mateix que pel juny de
r a na' 27, abans del lirnit dele rounds

previstos.
Ela boxadors es presentaren al
ring a dos guarra de dotze, acompanyats d'un nombres estol de "segons": cinc per cadascun. L'speaker

anunciä el combat i fea pública els

següents pesos: Gironès, 56'floo quilos; Bartola 57 quilos. El sorteig
dels guante afavori Gironès. Finits
els preparatius comencä el match en
el qual actuà de jutge director de
combat el senyor Joan Casanoves,
i de jutges ele senyors Ramonet,
de la Federada Espanyola, 1 Clols,
de la Catalana.
De bell començament doralnä Bartoa, ei qua/ box.i a disamis i eamolt ràpidament d puny eaguerra en swing al rostre. Molts
copa arribaren a deetinacid, d'altres
forro parara pel gracienc. Gironès
deixà ter el seu contrari; no obstant anä vers ell i el fiu recular
constantment. Cap al final de la
primera represa Gironès ataca al
coa, pene Barros, prenent distancia,
replicä a la cara molt oportunament i amb precisió. Acaba el primer round amb avantatge del challenger.
Al segon ronnd el combat s'anima per part de Gironès, el qual,
reenys rapid que el seu contrari.
cercà colpir-lo per mitjà de directas
d'esquerra doblara amb croxets.
Barto3 eegueix boxant amb gran
agilitar 1 aconsegueix prendre distancia per pinar els seus cops desguerra. Mis tard tots dos contrincanta acceleren el tren. Bescanvien
cops forza bonita per la seva precisió i factura; Gironès a'obstina a
entrar al ces a ces, i acon3eguelx
plaear diverser series. Hartos cerca
t'arar a distancia, per tal de desfer
l'ame del contrari. Round igualar.
Al tercer round Hartos, sempre
a distancia, ataca per mitjà d'swings
d'esquerra, els quals fallen gairebé
tots. Girones segueix avançant ver.
el tau adversari. A mitja distància
coHoca croxets de dreta i esquerra
a la cara i al cos. Bartos no aconsegueix reaccionar amb l'eficäcia que
caldria. El devessall de cops que li
arriben de tot arreu sembla intimidar-lo. Avantatge de Girones.

va advertir Jim Moran immediatament les dues faltes, i finit el round
soll:cila. el parar del metge de serrer saber si Ales podia o no
continuar boxant. La resposta negstiva del facultatiu acsarmina • la
• uspeasió del

combat. La victóra
fo cancedida a Als ser desqualificació de Jirn Moran. Aquest va

excustr-re tant con va poder per
la falta comesa. El públic, pela), el
va esbroncar de valent. Durant la
poca estona que va boxar, Jim Moran féu poc menys que rebre con-

anuament. Aquest boxador no és
pas actualrnent ni l'ombra del que

havia estar.
Maní Oros, en batre el negra
Jade Co.nary per punts, va boxar
amb una :t'abeja digna dels minora
elogie. 3,:al el pun y esquerie a distancia amb tant d'encert com rapidez* i predije), i en el cm; a cos
va boxar atnb malta netedat 1 demostré coneixer • fono aguan genere de fleta. Coatray u mostré
de vendes perill6s en les seo« repliques per mitjä de croxets de lea
duce mans, perla abra, la sera mobilitat i la asaltas amb que atanseguí evitar eh copa de dreta del

seu adversari no féu mes que valorar la bella tasca fornida per
Oroz. El públic resta satisfet d'aquest match, que va guanyar Oroz
per un marga molt ianportant de
punta i premia toes dos boxadors
amb gratis aplaudiments.

Ii

ATROPELL
Ahir va Ingressar a l'ilase4
tal ClInic el nen de sis saya
Leandra Cejuela, el Qual presentava fer-Idee 'Taus Que 11
produl un rano al pageatge
Bonet.
DETENCIO
Al caner de 1. Diputad6 loa &Ungen ahir Rampa Grieta al qual

Precedentment, en quatre rounds,
Tormo va batre Uds Vallespin per
punts. Alguns espectadors protestaren
la decisió, pedí el cert és que Vallespi box.i, en general, arnb molt poca
sinceritat, i que l'arbitre li va permetre
un j0C que no es va fer remarcar mai
per la seva netedat.

En el primer combat de la vetllada,
Havir va vencer a Joe Moran per

Josep Gironès venç Segon Bartos per
inferioritat manifesta en vuit rounds

d• gen*

punts.

foral ocuparles unte bicicleta, la procedència de les randa co va »bar ex-

CRITIAS

plicar.
UNA DENUNCIA

ROBATORI

Al jutjat de guärdia es va presentar
ahir a la tarda una dona anomerrada
Manuela Fernandez Ciprés, de 72
anys, per tal de denunciar el seu marit Candi Pinies d'haver-se casal novament a Corbins (Lleida), trobant-se
la denunciant a l'Amelrica.
Declara que fa vint anys, que per
no tenir recursos, va marear ella a
Meada, dient que tan aviar com tingués diners enviaria per al passatge
al seu marit. Les coses no varen anar

Joaquima Arias, que en al carrer
de la Unió, ta denunciat una com Pares d'estatge, d'haver-li robat
abrir i altrea peces de roba, valor>
des en unes aoo peuetes.

DE WADR1D
CONTRA UN ALCALDE
Huelva, z8. — A l'Andianda s'ha
vist la causa contra l'alcalde de Irgueros, Manuel Villa Pérez, acusad'ordenar la tala de plantacions de
pins propietat de Miguel ¡bel. d'a-

VISTA

tan bé com es pensavern i. malgrat les
cartea enviadas per Manuela al Candi,

aquest no va respondre cap.
Passat els vint anys es presenta la
denunciant per tal d'aconseguir del seu
marit uns poders per a vendre une.
propietats que a Mèxic té la Manuela
i tornar a Barcelona.
Segons diu la denunciant, Candi, en
veure- la, ii digué que ella no era la

seva mtaler, yergue havia tingut noticia que havia mort tela molt de
ternas a l'America.
El jutge va admetre la ¿maneta,
que seguira els seus tramas legals.
CAIGUDA MORTAL
Ahir a les nou de la nit fou
auxiliada a la casa de s000re
de la Ronda de Sant Pera Carme Molina Miar& de 54 anys,

casada, habltant al carrer de
Marina, núm. 131, la qual presentava un cop a la nuca 1 ferides al nas, que li produiren
lt mort pocs moments després
d'arribar a la cesa de socors.
Les dites lesions se les produf en caure de l'escaleta de
casa saya. Avisat el Jutjat de
guardia, instrut diliganciee i
ordena el trasllat del cadáver
n1 Dipòsit judicial.

cord amb les facultats que li caneedeix l'anide 3/6 de rEetatut muna
El fiscal dernana deu anys danhabilitació per a exercir càrrecs p ebuce i el pagament de 542 pessete-

d'indemnitzacie a Miguel Ibel.
VAGUISTES ALLIBERATS

Santander, 16. — El governador
civil ha decretas la !libertas de la

majo, part dels detinguts a cona.(rienda de la vaga d'astillero.
ADVERTIMENT
Adverohn • le • persome
errthets 1 empresas a les qua»
interesal la publiead..1 izurnediata de les notes que ola enviar',

que eh origines han da dirigirse tots a la Redaccia placa da
Catalunya. 3, pretor, abans da
les non del ven/re. Ele que en*

arribin mes tard craqueata hora
o vagin arirsate a la imptemta
del diari, Barbad', ir 1 za, no
sarao publicara fina desp-es de
48 bocee
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quart round Gironès domina
plenament. Colloca en el cos a cos
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nombrosos croxets a l'estómac i
flanes. Barros intenta cobrir-se, pare
no ho aconsegueis pas. Malgrat de
protegir-se la cara i l'estemac amb
punys i colzes, els caps precisos del
seu contrari sembla que ea filtrin a

través dels seus bravos i guants. Barros estä esgotat. De tant en tant

Girones Ii cierta ocasió de tornars'hi separant-se una mica, pare uns
quants segons mes tard Girones torna a atacar un adversari que no aconsegueix pas cobrir-se.
A les represes següents, la situació
del challenger no experimenta cap
variació Girones el colai tant com va
volar a tot arreu, sense que Barros
fes altra cosa que reaccionar molt feblement quan Gironès se separava un
moment, cansar de colpir-lo. Es pot
dir que del tercer round per avall,
hom assistí a una lluita desigual.
En vista d'això, el palie començà
a manifestar-se al vuitè round. Com
que ni Gironès aconseguia posar fora
de combat el seu adversari ni aquest
ahandonava, l'arbitre senyor Casanoves
va intervenir per a declarar-lo atut
per inferioritat manifesta.
El match pot resumir-se dient que
fu una Iluita desigual en la m'al. malgrat deis èxits obtinguts per Barros
fora de Barcelona, no es va mostra"
rab corn un digne adversari del hnxadon de Gràcia el qual es va desiHusionar més aviat que el palie, en
cnnstatar jr en el segon round, que
ei seu Ilavors encara fogós advèrsari,
anava apagant-se per moments. Ni ha
ugurarnent a Europa millors pesos
pierna que Barros i no constituirä cap
dificultat per a Gironès boxar-hi. car
la se-va popularitat, cada dia mes
grnssa palmer que hom Ii porti l'home
que ell demani per a borrar amb ell,
baldament sieui un campió del m6n.
Es, dnncs, Girones, qui té la paraula
rul anuest afer.
El combat Jim Moran contra el
valenciä Alas, va acabar-se inopinadament al segon roturé . Despees
d'un primer round de gran domini
Inl valencia i de mig sesean round
ove va transcórrer de la mateixa
manera, j im Moran, que havia estat

cbl g at a cobrir-se acorralat a les
cordes pele nombrosos coas que li

engegava el seu contrari, va donar
un cop de cap que abrí la celta esguerra d'aquest. i, segons mes tard,
un cop de colza agreujä encara mas
la ferida Casanoves, que arbitrava,

Es el millór elevador de benzin3
que és coneix, i mitjançant el seu
ús tindreu sempre la seguretat que el vostre motor estará
sempre alimentat amb una regularitat extraordinäria
Es fabrica en tres tamanys difetenis qu?. permeten que és pugui
adaptar sobre qualsevol cotxe
Demaneu detalls i re fer è raci es
sense compromfs als represen.
tants exclusius
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NADAL A LA MALADETA

..... ITINERARI GRAFIC DE L'EXCISRSIO A LA MALADETA
TV
ASCENSIO AL PIC DE
MULLERES (3,903 METRES)
saictiu çairnordial de tota
lexia estat ja acomplert, peda
reeen encara im altre dia per restar
a La Renclusa no era cosa de deixarg: passar per alt. La mateiea nit que
aren tornar de l'Aneto ja férem
p11.11.1 re:- tal d'aprontar la nova jorrada de la manera que ens sembdés
late:alada a un dels das pies. preseas= dits de La Madaleta, era mett
iseeezSera. ja que aquesta no ha
Wat reei efectuada durant
a sabana ei per raao de les dificultats
eugui prentar n perque el veis
-24e de l'Aneto ti llena rescassa par-reza d'excursionistes haa_rnencs. Pesa lanar a La Metadeta significava
Fiare de tornar a fer mas de la
eritat del te-ateix carta que haviem tete
j apesta repetició treia tot l'interés a
;veta cursa que ha de resultar plena
ce Xts3; gens buida de dificultats
rals.
1-- '2 arada can a la banda de aru!leas gaanyi 'a partida. puix que
sleseie ravautzitec d'esser una regia
les separada de la ruta que hem fet
amb trises caracteristiques &lameea.anent oposades a les que han cansase la pujada a l'Aneto. L'eecursió
fas el tac de fulleres is Ilarta. perb
tices clificultesa. Des de Le Renelusa
're •alt d'aquest cim, hi ha el que
una bona estricada. perb
•
-aestió d'arar fent prendre calma i tocata paciencia. Té
'es ta fama d'esser Ins eran miele ..-ap a la banda de La afaladeta,
accidirr. a ter aquesta sera s'escam -à a la mateixa diada
stisfacció del eran cim con' selativa telaar sid llit i la
a tat de pronosar-se ein▪a segena sortida que deurà
a La !acuciase produeixen
desercians en la colla que. a
del mata es disposa a iniciar
ana meitat del grup lanar
- L'altea meitat dels comaobat prou matius — a les
se'n traben molts — per
.: • •s que no valia la pena
es Uuiiv i tornar a pujar mil
:71if sobretot, havent-hi tan
: i tal terreny tan delicia: C/1▪nclusa i el Pla tl ' EstaTI 5.
11 canviat les darreres pa.
esiniat amb ele francesos,
.e.a mica mie tard sorta-an
Tacada
T.uchon. Comen, zeudir de la jornada arel la
ti re prop del Pla d'Estarme.
-.ere la dreta. per tal d'anee
Forat d'Aigualluts. Quan
• .encar a Pujar fern cl Pri fixem les tires de pell
esquís. Si alguna innovada
rapidissimarnent entre
ha estat aquesta de la pen
•, La seva utilitat és tea con'
salta tant a la vista, aisef
'.ebeu a muntama i amb els
peus. que ha convençut en im
tethom. La yen de foca.
posats en la mateixa di', marea, no priva per e
pers...., tan aviat oern per
del terrenv l'esquís recur:s de la pell de foca seclaven en la neu i actuen
7esultat Es de poder pujar
dretes sense por (ranasrea •
l'estafe! de fatiga que
evitar que a cada passa
pai aiguin lliscar avall.
d'Aigualluts es un cas no'eale
:a geologia. Tot un seabls
format arnb les aigües que
s mee
. _• Berranes i de la banda de
ere e_ traba a rextrern ! J'un Ja arnb
s a falla del terreny. Fa una bella
ls ie r!e i desaparee( dins un forat.
- ; tal assegurar si aquelais asgues
'• a sortir o no,
eas de esetir,
n on van a parar. LI er,c de la
'Y rt p rematura del ris'a d'aligualluts
a' suite plenament e se-e flag rti ic. Lai
pedra en semicercla parta i
aia per l'aigua jogassera, i confia.
tersa SC11,C - aber aio a les
r ',:r anyfS de la terra. 1_11 eacanee IIeta fan ele punt de mira 54 la pro' s edass de la 'all .le Fe aterancs etne
' ert al darrera. Ti
. n , I masera de l'A.
'ase be i mig ajagut es deixa conPiar rnagnificament Inh vil tose,

- e;

a lineen!. -1' ina semeli les
-`44 j ustes i ente-nade, de tots els
dar s que te a l'estiu. el paisatge. antraf pel blanc tenia lambe multa
ialitat. El sol rerassagat aclaria
la meitat de la gelera d'Aneto I
▪ rrestes nrrrKes de didi de tot, peiales de neu, semblaven d'or.

e*

LA PUBLICITAT

Per Nadal, la Huna té una mena
d'erscasitarnent, o potser de cansas-nene i
tot es rnanifesta d'una manera una
mica apagada, amb discreció saviacli ent femenina. Els colore san ncts i
preeiase i tat s'entone i es matisa adreirablement al pula. No Iti ha aquella
exdbenincia cegadora. ni el devessall
de blancor —cruel per a l'ull humalq ue la neu i la muntam a prenen a la
Primavera, aleshores que tot regalima
Nencaries claretats insuportable. Ara
tot ea deiea mirar bonement i trobeu
que les cose> estan al punt. El blanc
ésa blanc i prem, serme enlluernaments
at xenderies.
'km anat travessant e! pla d'Aigualluts i ele mundees capricioses de
l'aigua no ;salada a_mb una maja canya
de prep un metre de neu a banda i
banda, a tall de motllura. Ens hent
entafurat per la vall de mes al nord,
cane del coll ele Toro. E! pas pei
fans ee la cama estreta i redreçada
resulta des del comenearnent feina de
mal ice. i per això ens sentan joiosos
liman sortim a un eixamplarnent que
le al costat nord el gran trau ¿el
coll de Toro extremadament baix en
mig de dues treinta/a-es de bona planta.
Tornen, a ficar-nos en lenes ahres
estretors i despees de pujar una nava
estona ens sobta sin nou engrandiment
de la eall.
Durant teta la primera part de la
pujada es té al dagant, sortint pei
¿are-era de lee claredats de la carena
lees pronera. la triple silueta valenta
fermi ei" la Fmcseela, amb negrors
bs e acusades que e en de bell antuvi
l'apSea eme tare— iC5 seres muralles,
en la nee rio hi té petja.
Aquesta muntanya, que pel metí hem
vist allunyada i ara ja veiem dc ben
proa, actua c.onstantrnent com un
pesombre amb la reflexió que per
arribar al cim de 'Mulleres és precis
pujar encara mis alt suc /a més
alta de les seves tres turres o "puys".

Es una cantarella mal intencionada
que ressona coeetantment dins el mes
ínterin de la !lastra consciencia. Sense I
fer-ne cas asen, pujant i pujant sempre per un tros extens mi el blanc
Cl absolut i la neu te unes condicions
tan insuperables que si en altres Hoes
se 'Il pegues trobar ¿'igual en lloc mes
en erobariem de nailon Alti, el terreny,
en cometes de formar un pendent lbs
i uniforme, es completa a fer un segua de bonys replans. de pujolets'
aria, sobtades eaigudes i Nariacions
tota mena, els quals tat anant de cara
aniunt era fan ensalivar el selectessins
plaer que uns llores mes tard haurem
de trobar-hi.
Tot marxant seguidet. tricoarico.
-'esse tnatar-s'hi, ens trobern sota el
con deis Aranesos: la vall torea cap
al sud 1 la Furcanada s 'alece a allí
mateas darnunt d'una carena que fa
rom aquell 'Inc aaiup percate ella
Id muna a i sembli encara
mis alta.
lan ande fa observar que dels 3~3
metres d'ale-aria que te el pic de Mulleres. els que mes costee, de guanvar
esen ele tres mil primera... els altres
cine pa semen !t'aquí Tots hem trobat
que te malta rae.; J per tal d'arribar
fina al cinc metres ¿arrees trasmuntem un nou repta. i passem unes dotades on denen dormir-hi un rosari
d'estanyol,. Despees surt una nove
&eta pujada. Aquesta ti de be que
la Fureanada ens can a resquena i que
mentrestant l'ombra del, tres "pues"
no ens pot fer !abarates ni anguniejar la nostra tasca paciere
Lar reces que surten perctuts entre
tanta neu 1115 brinden un 'cient momentani i des d'alli podem csauprovar — satisfets - eme ja caen/ tan alts
con/ el mes petit dels pies de /a Furcenada i aviat ho estarem mis que
el cien mis alt.
Veicin cons C5 desplega al davant
una darrera coma exten sa que arriba
fins a un coll fistoneiat de roes i amb
un narell de cines !respecte pa- arrogant a banda i banda. Sen las pies
de Mulleres, a resouerra. i Salennues.
a la dreta. La coma superior és arnpla
és Ilarga: te tina 5uavitat d'inclinacia que no s'aria/ ricas atta les metieres
valentes i decidides ene dominen en el
gran Pireneu. Conetitueix encara una
nava perspectiva feb.: per a luan anem
de cara as-all
Continuem ene, cantes fins arran del
coll. Aquí els abanclonern ; acaben, de
pujar a peu saltant ele peana en medra
per estalviar-nos de trepitjar la neu
que en e! darrer tras és es dada i reIlisea com una mala cosa.
A una hora semblant d'ahir. entre
diles i tres de la tarda, tornera a
clalt d'un cim mis de tres mil
nos ¿alt
metres. i altra vecaaa encertem aqueiles condicions de bon temas i de cel
clar que taran memorah'e la curta estada que lii palrem fer.
JOSEP M.' GUILERA

ATLETISME

El Festival internacional a honor
de Carola Fabra
Per fi. !Is actives gestions dels direcias de la "Secció d'Atletisme" del
Ia C. Barcelnna altan vist correspostes
arnb un era absolut.
Imposant-se un gres sacrifica econamis..., han arribas a un acord amb
dels Clubs del Migdia de França que
consiga amb un deis mis notables
equips d'Atletisme.
tracta del "C,ercle Athietique
Biterrels" de Beziere, que detenta el
Cantpionat del Llenguadoc ; dels Pireecus.

Per tala sortosa disposició de la
Federació Francesa que fa que els
equips Provincials es disputa! el Cana
pienat Provincial, tots contra tats:
abans dels Campionats de Franca, malgrat el poc avançada que esta la tetarparada atletica en pie rcnirs ama. !ladees del "Cerde Athletique Biterrois", es desplaçaran poe //ellyS n1/C
en plena forma.
Els e0010011e1113 dd feries cquip lee
grades a l'esforç dels badalonins. vesrein diumenge arrenglerats en el festival a honor de la gentil Care la Fibra
sein:
Girardet, canmi6 i reenednean de la
neva Higa dela Pirenews. sic ecio metres
liaos amb el mag nífic te:1ms de
50 " 3/e.Ee els Camplonats de Franca,
clarrerarnent celebrats a París. ea clasUcear, inunediatament darrera dels
internecionals -Sera 'Mart ín i !arena
Carmixem ci seu esti l š cre¡cm
,cra un dels haines 011e 111i5 sensació
itria amb la seva actuació.
Mas, classificat en segon lloc en els
Caneaionats del Pacteu amb i'75 In.. i
detenta el record del Llengüerlac i del
Sud de Franca. arnb la mag nifica alearia de fee. que va passar. fa pea
en un festiva l realitzat a Millan
Cad ; lhde ere Madierce. ha estat
• del s Piréneils s:IIT ele Ileas'aia
amb 6'65 na., i al Festival de afilian
va fer 7 ' 14 el., latent oficiosament
el reeord de Fe anca: ha estat sesen
alas•ificat en els 1.1 metres Ibises del
Camp ionat del Pirineus ; en els 200
d.rrera de l'inte ,,, -r;rittal Reinase-el de
e- greda Tarlousaits".
a;seamee be estet Cann,i,5 del "StaParis. deis 1.5erve me•
- rr•-•••cviv"
deassaa !rbeve, guemat el Cacesriel Llengileelec del!! Roo metres.
•
• Vaisieres. Camoió del Llenefiedsz ele
Cross-country, juniors, Carnnió dele

hotel comprendrà tot seguit que cI3
;sastre, • bornes hauran d'empear-se a
feas si velen assnlir alguna a ictinia.
Els organitzadors ens preguen de fer
palea- que, ultra tata els Clubs
que es dediquen al bell esport tennistic. han estas invitades les Federacions
Catalana i Espanyola de Tennis, com
també teta els Clubs d'Atletisme, i esperen que tant els uns can c els altres
sabran. en la de reavat. aleara-a, a
ama.
(17 de ! n •Tales, e

afiö
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que s'està organitzant un sopar per a
la nit del diumenge, durant el qual
es lliuraran a la senyoreta Fabra, dos
artistics obsequis completarnent inèdits
deguts a dos joves artistes badalonins.
Són invitats al sopar tets el, que
simpatitzin anab la idea i probablement
es Sara al local de la secretaria del
Club.
El preu del tiquet sera de guatee
pessetes.
Eis que tinguin intencia danar-hi
seis prega passin avis al Club organitzador o a les Redaccions de LA
fr Yati.
PlaFILTC1T
1••••••3111.11r

Es un t'el la construccni
de la piscina a l'Exposició
de Barcelona
n oin,t; de l'Es:posea; he comadit a la Federació Catalana el permis
corresponent per a la construccio d'una piscina proa de restaciä del Funicular de alontjuic.
d'aquests dies començaran els
treballs de la sera construcció. i hom
assegura que d'aquí a tres meso; ja
estere tiesta.
Segems ets plane presentats per renginyer senyor Josep Serra, andrá de
Ilargada eo inetres per eS d'en/piada,
sera servida d'aigua dolea i amb carreteres per a a uit nedadors, Eis espectadora pudran ocupar en una baile
de una graderia que saii censtruira. i
a l'altra una renglera de Hotges, ja
que el desnivel) de! terrcny no pernset
fer-la igual a la primera.
L'envoltarà un jardi i tindrà un xalet per a vestiaris.
Será un nou i valuós clernent que

FUTBOL

L'entrada per al partit al camp de l'Espanyol
costará CINC pessetes; per al segon partit, al
camp de les Corts, el preu ha estal fixat a
TRES pessetes
acord previ amb el senyor Balaguer,
respecte al preu de les entrades i loca'ilats?

Havia existit

!acalleni de! riostra cellega "El Noticiero Universal":
"Los precios fijados para el partido,

semifinal del Campeonato de Esparta,
que ft domingo han de jugar el Es-

pañol y el Barcelona, en el campo de
la carretera de Sarria, han motivado
gran indignacian entre los deportistas
barceloneses, que protestan airadamente de su enorme cuantía.
El R. C. D. Español, organizador
del match, dice que los precios fueron
señalados de común acuerdo con el
Barcelona , mientras que los elementos
directores del club ard-grana aseguran
que no dieron 511 conformidad para
que las entradas generales fueran puestas a cinco pesetas y para que se aboIMran las medias entradas de les socios.

Respecto al particular. parece que el
Barcelona prepara una nota explicativa. habiendo sido convocados al efecte los fermentes de su Consejo directivo a una reunión extraordinaria para
esta noche.
Entre tanto, SC nos dice que en el
Barcelona no se venderin entradas ni
localidades para este partido, e- que
ajw:arà al gran esplendor de l'Expo- para el que se celebrara el domingo
sici6.
siguiente, en Las Corte, entre estos
mantos equipos, les precios no serän
superiores
a cuatro pesetas."
BO
Mis precis, l'informador de "La
Nache a diu el seeüent :
BOX.1 AMATEUR
"A alguno de los representantes del
El Palace aporting Club. desitjant
Bercelana le parecieron estos precios
donar imputs a la bosa amateur, ha un tanto exageradas, observación que
començat la preparació d'una serie de fué rebatida por el señor La Riva, divetlladcs amateurs, que aviat tindran
ciendo que ella eax-decia a una coneiecte al local de l'entitat, tots els
versación particular sostenida poco.
ellas antes con el presidente del club
dissabtes.
En acuestes vetllades. sota el pateo- azul-grana. don Arcadio de Relamer,
nat de la Fecleracia Catalana de Boxa, que fue quien insinuó el limite que,
s'efectuaran les practiques d'arbitrasa su juicio. deberían alcanzar.
ge, i es donaran als arbitres les insPero lo mas discutido y cembatido
truccions que calman per al eniasor enfue el acuerdo del club campeón de
cert en Ilite delicada missió.
Catalufia de negar a los socios del
En aquestes vetllades reservarles exBarcelona el derecho de entrar en el
clusivament per al; socis del Palace
canino del Eserafiol satisfaciendo solaSporting Club, eols hi podran entrar
mente la mitad del importe de la enamh la corresponent invitada els sotrada."
cis de les entitats el, amateurs de les
UNA NOTA OFICIOSA DEL
euals hi prenguin pare
BARCELONA HO DESMENTEIX ROTUNDAMENT
A continuació donem la nota que
sobre l'afer ens trantet et Barcelona:
L'ASSEMBLEA GENERAL DEL
"Havent-se dit que els preus del
C. N. ATLETIC
taquillatge dels partits a celebrar els
Dissabte passat al vespre el dies -so i 27, entre el R. C. D. LapaClub de Natació Atlètic celebrä nyol i cl 1'. C. Barcelona, havien estat
fixats de mutu acorta per les Juntes
assernblea general ordinäria.
Entre antes acords, s'aprovt't directives d'ambdues entitats, Ii intel'estat de comptes, i es reno- ressa al Consell Directiu del F. C.
varen els càrrecs que cessaven Barcelona, per a general coneixernent,
a la Directiva, la qual va que- i sobretot deis socis. fer constar:
Primen—Que no ha tingut cap dasdar constituida de la següent
se de participació en la fixacil!t
manera:
President. Joan Casanoves; dels dits preus.
Segon. —Que els insistente esforços
viee president, Casimir Baldes;
secretari, iFrancese Zaragoza; desplegats fins al motnent per aquesta
vice-secretari, Tomäs Palmada; Directiva prop de la de l'Espanyol, a
t resorcr. Frederie López; con-ip - rablecte d'acense-atar el reconeixement
1 a do r . Pau llichi; entrenador reciproc de la maja entrada a favor
primer. Franrese Gimanez; en- deis socis. no han donat cap resultat,
trenador segon.Nicents Gurrea: emparant-se aquest en denegar-ho, en
vocal primer. Josep Seseras-: lee vi g ents disposicions federatives que
concedeixen als clubs rorganització
vocal segon. 1:1111.: SOlalla;
seutneenia del s partits.
set-aneaste aettett Zaragoza.
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Tercer—Que entenent aquest Club
que, com a societat esportiva, es deu
als innombrables entusiastes del futbol,
grans 1 humils, ha assenyalat per al
partit de) dia 77. a Les Corts l'entrada
general a eres pessetes anda deu ce:satino, arnb tot 1 creare QUc el normal
desearotllament del primer encontre ha
d'augenentar reepectació 1 rinteres del
sesea."
REPLICARA L'ESPANYOL
AQUESTA NOTA?
Aeit sens assegurà. de procedensia
de l'Espanyol, que és probable que
aquest darrer cerde contesti la nota
del Barcelona amb una altea, precisant
les circumstàncies en que s'arriba' a
una intelligencia respecte al preu de les
entrades i localitats per als dos partas
de semifinal del Campionat d'EsoanYa•
ELS CLUBS SON CONSULTATS RESPECTE AL LLOC
0 14 HA DE CELEBRAR-SE
LA FINAL
A la FoderatiS Catalana s'ha rebert
una comenicació del Convite Nacional
en la qual es demana que s'explori prop
del Barcelona i de rEspanyol en quin
camp desitgen que se celebre la final
del Carnpienat d'Espanya, 5i queden

Sernbla que FEspanyol es decanta
per Valencia, mis dhaver-se d'eliminar
amb el Real Madrid. i a Madrid, si és
l'Athletic de Bilbao.
Hain :griora les intencions del Barcelona, per ara.

El tus del jugador

Hilarlo
Madrid, re:. AVU: ha arribat a
Madrid requip del Club Deportivo de
La Coruita, que demä jugara a l'Estadium a:ab el Sevilla, que lambe ha
arribat avu i,
El directiu del Deportivo de La
Coruña, senyor Fernindez Sar, que
ha estas interregat pels periodistes sobre el jugador canari Hilario, ha manifestat que ell vol jugar anee el Deportivo de La Coruña. i que nr, coneix els &talls que publica la prernsa
sobre la Reposada fugida de Canäries.
pera que hi deu haver un xic de
fantasia, puix que embarca ja fa alguns dies, i Mario haurà arribat asid
a La Coruña.
—¿Aixi, dones. haurà estat a Madrid?

—Naturalment; de l'estació del
Nord va marear ¿hin en l'exprés. cap
a Galicia.
EL SANS ES RETIRA DEL
FORNEIG PER A L'INGRES
.1 LA LLIGA
La U. E. de Salas ha trames a la
Federació Catalana de Futbol Associació una comunicació oficial en
la qual posa de manifest que havia
pres la decisie, de retirar-se del torneig per a l'ingrés a la segarla divisa', de la Lliga.
Després d'aquesta decisió per part
del Sans, leona creu que la Compe-

st2RITA r

a 1..5 TürLICITAT

ig1 tercer dia desprii‘s del raport de Kutusov un senyor rural
(le Moscon arribä e. Petersburg, i la noticia que Moscon havia
estat alizindonat als frimecsos s'escara-pi) per tota la eintat. ¡Era
espantds! Quina situació Ire de . l'emperador! Kutusov era un traidor; el prine•ep durant les visites de cosido]. que se li fcien
amb motitt de la mort de la seva filia, deja ele Kutusov. al qual
talo havia elogiat abans (el dolor l'autoritzitva, per a oblidar què
havia dit abans). que no es podia esperar altra tosa d'un ven eec
disba itx.a t.
- M'admiro que la son de Rússia hagi pogut ésser confiada
a un home aixi— deis.
Mentre aquesta noticia no foil oficial era possible dubtar-ne,
peri), de part del comte Rostopxin, arriba. el següent
raport :
"L'ajudant de eamp del prfneep Kutusov m'ha dut un missatg f • en el qual m'exigeix els oficials de policic. per a acompanyar.
l'exèreit rus per la carretera de Biazan. Din que li sap niolt de
greit d'abandonar Moseou. Sire 1 Pacte de Kutusov decideix la
sort de la sapital i del vostre imperi : La Rússia tremola en saber
ahusudccnunient de la eintat on esta conc.entrada la graudesa
Rüssia, on reposen les cendres dels vostres avis! Jo seguiré l'exéreit. M'ho empunto tot. No em resta sin() pic/car per la sort de la
pritria."
En rebre aquest raport l'emperador trarn etE; per Volkonskl
l'eserit següent al príncep Kutusov,
"Princep Mikbail Ilarionovitx Del 29 d'agost entä n o he
tingut cap raport de vös. Ami) data 1 de setembre, per la via de
laroslav, de part del general governador de Moscou, he rebut la
trista noticia que lu y en decidit d'abandonar Moseou amb l'exèreit : Ja us podett imaginar l'efecte que ufha produit la noticia
el vostre silenei encara arigmenta la me y a estranyesa.. Amb aquest
plec envio el general ajudant de camp, príncep Volkouski, per tal
de saber de veis la situad() (le l'exèrcit„. i les . causes que us han
obligat a una decisió tan trista..','

Pireneus dels León i según dels 130o.
Si es posa en mamad rratencia at
les marques assolides per cada atleta.

.:a.sasaaiSeaase•;:e

tició de Promoció cornes oçs rj molt
aviat.
EL CAMPIO DE LA PROVINCIA DE GIRONA
Diumenge passat continuaren els
partits de Campionat de Catalunya
a la provincia de Girona, els vals
donaren els següents resultas':
Olot F. C., 2; U. S. Bisbalenca,
U. S. Figuerno, 4; Escala I-. C.. o
U. I). Girona, 5; Calda, o.
Palamós S. C., 3; A. S. Democratic, o.
Després d'aquests partas las pura
tuació queda cona segueix.
JGEP/CP
Girona .
T2 IT T o eo 16 s.:
Palannis
la 6 a 4 24 57 74
Escala .
13 11 1 5 24 26 5 3
Olot. .
12 5 2 5 18 ea 12
igueres
1u 4 2. 6 22 3,2 10
Ateneu. .
12 3 3 6 17 17 9
Bisbalenca
12 4 U 8 15 25 o
Celda . .
13 3 e 8 19 32 7
ESPORTS DE

II APLEC DHIVERN DELS ESQUIADORS DE GRACIA
Per a les curses que tindran lloc en
acuesta resta de neu, que organitzen
les entitats excursionistes de Gracia a
les pistes de La Molina, el dia 27 de
gener, ja se'n poden fer le
don, a les següents entitatia Centre
E_ecureionista Raid Casapova, Salmeron. S7; G. O. Orfet, Gracienc.
Astürves. 8 3; S. E. Casals dcli Unísos, plaça del :\ Q/C.:". 9 i
Agrupació Escultista, Argentona, 3 i 5; Club
Excursionista de Gracia. Sant Marc.
tota els dies feinere, de vuit a nao
del a espre.
CURSA SOCIAL DEL CLUB EXCURSIONISTA DE GRACIA A
LES PISTES DE LA MOLINA
Diumenge passat, dia s3, tingué Crac
a les pistes de La Molina, la cursa social organitzada per la secció cresports
de neu del Club Excursionista de Gracia.
Prengueren la sortida, dels inscrita.
els segiients companys: Enric Cases.
Tornas Rovira, Patt 'Marte Poan Pae.
.antoni Serrano i Enric Llopis.
La cursa era a dues voltes, damunt
un eireuit d'uns dos quilometres i
L'ordre d'arribada fou el següent:
primer, Joan Pau; segon, Pau Marti; tercer, Antoni Serrano; quart, Enric Cases; caique. Tenias Rovira.
sise, Enric
Actuareis de Jurat els campan a is Paitizie. del .G. E. Orfe Gracienc; Ba s tus, del C. E. Catalunya, i Clot. del
Casal dels Lluisos.
CENTRE EXCURSIONISTA
BARCELONES
Ia secció desparte de muntanva del
Centre Excursionista Barcelonés poea a coneixement de les entitats excursianistes la celebració de la segona cursa d'esquís d'enguany, per a
diumenge \incite a les pistes de La
Medina. Consistirà la prova en una
cursa ning fons, i es disputara el trofeu Weyermann". que detenten els senvors Andreu, Costa i Guasch, pe!
nombre d'ins,cripcions rebudes ereguern
que la lluita es presentara aferrissada.

Els concurrents i altres excarsionistes que desitgin acompanyar - los es
remiran a restaciú del Nord, dissabte, a les tres de la tarda.

Catalät
LA PUBLICITAT

da el teu Mari

557

suposidons sobre el resultat de la batalla que baria
d'entaular-se aquells dies.
--Ja veurem—digué Anua Pavlovna— com deinä, natalinj
dc l'empep.dpr, tindrem noticies. Tinc un bon pressentnnent.

diverses

NEU

ve

Dijous. 17 de gener de un

LA nIIBLICITATI

!MALALTS
proveo la

DE .L'ESTOMAC!
DIGESTO A CHORO (capa 3 pessetes)
DE VENIDA A

Aigua de Rocallaura
toiumnintinnnititwitunufluirtirmitmmunrouirtininfinintriailionnuniiintininiumnituintunininzwal

•••••••4444.4444+~0.44
TEATRE CATALA

FRANCESC COSTA TEATRE VICTORIA
Companyla de sareuels do TOMAS ROS
DIUMENGE VINENT
.55.1. dijo/1s. 1-eslIvitat ir ,anl
'uní. l'unen) t'anteada als que aquest
dla fan la se‘a /ésta. Tarda a die: quid,
TARDA
de cine. 1:i XL BARBERO DE SEVILLA,
Primer concert

Magnittc programa

NOVETATS
COMpanyla Catalana. Direso1411
u. 11ALVAT

4.1144+11.041~~4.11~414449

ANTI, BALL DE SANT ANTONI
nema, alt, el grandhis Rout
QUI NO ES AYAS MI-.
telomt de l'obra 1 la iliterprettee16,

TEATRE NOVETATS

1 VENCIS DELS DIVUIT ANYS
Dissabte, tarda,

LA LLAR APAGADA
del maese. Ignasi Iglesles,
1

"SED BREVES"
Nlt: QUI NO ES AMB MI..
Inuutenge tarda a cht. q uanti de 4:
[LB PASTORETS
ata FOIch 1 Torres, amb Pamba-

t

dels Reis Alagles, que obsequiaran a la gent menuda.
A les sis. 1 a les deu, mi, Pobra
del ata:
Q1.11 NO ES AM, MI...
Ea cleSpalia a CbMptadUrIll

FESTIYALS dilflIGEMMi
Carnaval 1929
EI divendres dia le de (*ubre..

ran. 53. 1 a la taquilla del teatro.

4,4144444.441.44.44444.4.444.4

LO, per Salazar

i

MANUEL SUGRANYES
preeen tare al

TEATRE NOU
cl grancuös Ilyper-cspertaele en 32 qua-

MUSEUM

La resista Mes formidable que s'ha presentad el mejor Oxit teatral que es recorda, amb

Avui. dijous.

tarda, a un

quart de sis: La comiddia

en tres actes
EL HOMBRE QUE TODO
LO ENREDA
Nit. a un quart d'onze:
La comèdia en tres lides,
de

TEATRE CATAL A ROMEA
C.. VILA-DAVE •rlmera set p iu: M.
Primer. *m'ara: OAV1 a NOLIA.
Astil, Festie iba! je Cant Antoni Abel.
Programes es traordniaris Ub dice!" als

cotters
rarreters. Tarda. a les
liana r e pres e ntactia de ELS PASTORETS GARROFA I PALLANGA, amb l'ADORACIO DELS SANTS REiS. Tots els
nens seran obsequiats amb basses
bombons, 1 la comedia en un arte ELS
TEES TOMBS. NI!. a les 9 -l b. TrrtUlla
Catalana: Pi-a grama de graos halles: LA
XOCOLATERETA i ELS TRES TOMBS.
Derne. tarda. a les
d'esa ilel
MIMI. MI. a Ots d o u..10 T'EST!MO, MARIETA i LA NOVICIA DE SANTA CLARA. - Deseable. nit programa monstre.

Preus populars. a beneflei del nuble::
LA LLAR APAGADA I TERRA BAIXA.
Diumeng e , a les 330. l'Innta en dia festio de, ELS PASTORETS. A /es 530:
Ml1111 i ELS TRES TOMBS. Nit, a les dee,
LA XOCOLATERETA I LES DUES FILLER. I g uleeres. 23, Estrona LA MARY

PICI‘FORD DEL CARRER DE L'HOSPITAL.

POMPOFF Y THEDY
Enriqueta Pereda
Rosario Ferrer
The Mauri•
32 TILLERS %/VENCES GIRLS
160 artistas espanyoles i estrangeres
Luxe fastuoshat art, g randiosital, beIlesa, fantasia, bon gust.
Butaques a 5 ates. Selents nuraerats a 2.
Inssabte, tarda
nIl, i diumenge, el
grrandlós espeetacle

MUSEUM

OLYMPIA

DISSABTE V1NENT, NIT, SOLEMNITAT
LORIGA:

Ter

primera a egaila r/ gral. tesor

TINO FOLGAR
cantara l'elida reestra d'Amadeu Vives,

DONA FRANCISQUITA
acompanyat de la

ganlal

CORA RAGA
ACTE DE CONCERT
per l'omlnent tenor

GRANDIOS

EMILI VENDRELL

QUIEN TE QUIERE A TI?
tarda.

La venganza de don Mendo. Nit ., Quién ta quiere a
ti?
Diurnenge a les onze
matt: Primer Concert Ar-

d6vol.

•: 1511.15 StIl SS till 111151

GRAND GUIGNOL, de París

TEATRE POLÉORAMA
ComPan y la cómica
de Sepúlveda-Mora
Avuh dijous. larda. 515:
LOS HIJOS ARTIFICIALES
Ni:.

I.s 1015:

LOS HIJOS ARTIFICIALES

El teatro de reaglal 1 de la Malla

TEATRE TALIA

TEATRE NOVETATS

diJou s . 'arda. a le, 5. MI. a iés
deu. FF-TIVITAT
l-"NT ANTON.I.
EL TRUC DEI. SENYOR BANYULS. Pepenina cha di I grau exli dc JOaquini Montero, amb nous teces I acudlts,

4 unlepies repreSentaclons. ces ches 25.
26, 2 1 28 de gener, al
Sta 21, CETTE PAUVRE ELISA •. LE
LABORATOIRE DES HALLUC1NATIONS.
LA FIOLE. r. CATHERINE GOULDEN . IcONSIEUR PLATON L5 BAISER DANS LA NUIT : LA SUITE A DEMAIN. 1 a 2 - LA DELAISSE : L'HOMME NU TIREZ LES F'REMIERES : MESSIEURS LES ANGLAIS. r ea 28- LE
POIGNARD MALAIS : UN TROISIEME
ACTE.
obert. Pabonement a 1.5
4 repre s entaciens. ets scnyors abonats
a la da cera tournée francesa se'is remeren. an Ilurc tonelete 1/de a/ die 17.
El Theatr. Grand Quiero' de Parle donare. a mes de les 4 suireee, dates Millinees: una el desabre 26, 1 l'anca el
dlIlurs 50. Fr e irre , ' a l'Adentnistrae16.

Espectac'e

especi31

teatral

TIV

O

L I

Radio-Revue

atab els seas 5.20 quadros, les seves
SenyOreles boniques i els seus abundants
aeudtts. L'espeetaele especial per a famalees, en el (mal s'esplaten gratis i petIte. • Derita, dieetidres, cotnIat. BUTAQUES. pies. 'GENERAL, 0'5e. Es
devana a eomptaduria i al Centre de
Catalunya,
Localitat!, Plaea
sable, dia 19, debut de la rompanyla
Nalenclana da Vleents BliCLSETA.

Avui, dijous: La puntaire,
Corazón sincero, El perro enamorado, La invasión de chicos i Actualidades Gaumont.

ONDIIMINIM

lourtlenge, tarda. A le:, 4 segona
ultima sorthla del colas tenor
TINO FOLGAR
amb la cooperar-1A de
CORA RAGA
en "DORA FRANCISQUITA"
LI despatva a CoMpraduria.

.444444+~~44444+.44.
TEATRE APOLO
I Gran companyia da comadies valencianos BAGET
Asta. dIJOus. F.,todtat de Sant Antonl, cormat de la cOmPanY ia • Ta r
a les cinc, l 1111, a les deu. Bel--da,
laquea a 1 pta.; general, 040.
SANT , ANTONI MILAGROS 1
PARE VOSTE LA BURRA, AMIC!

Diterelre5,, 1/1, , debut de li outppaiiyia d'Antoni Al. Ahelea. en ei
Qual figure!) els etninems rantants
EMILI SAG1 BARBA
GAETA PENYALVER

1

FRANCESC COSTA
en /és

seves grans crearione de les
Rentes fillgranes

DIUMENGE VINENT, TARDA

B A Fe

urquestra Bial Net
LILIAN GII1S
en
EL ENEMIGO

ESPARTERIA. (I-VIDRIERLA,13
Tetaron 11178 •,.

1
i

i a les 930: Lilian Giti i Ralph
Fu/bes en el tilas Non Plus Ultra de la -Metro Goldwyr
Mayor- EL ENEMIGO, i el lil ni Paran/V/1mi EL. PADRINO
DE BODA, per Raymond Gr ittith; la cómica technicJlor
Cleopatra i la cinta del Concurs del); Artistes Emmaseurats.

VISITEO LA CA,),

1

RAYMOND GRIFFITH
en

SIMIYILM

Vda. BAQUÉ

1

EL PADRINO DE BODA

Jocs d'Escacs.

Cleopatra (en teehnicolor

Mah-johngg i altres

Revista

jocs familiars
8, Ares, 8

ARISTOCRATICS KURSAAL I SALO CATALUNYA
(Espacian'« CISILIES1
Local. detate de aalefissol6
OrquestrInes DOTRES-VIIA TORRENTS
Miaus, tarda, a dos quarts de cinc. 1 nit. a dos quarts de deu,
ESTRENES. NORMA SHEARLII. lt ALPII rORBE a (;E0 SIDNEY, en la cinta
UN FLIRTEO A LA MODA
Metro Goidoes,n Ma er
Eintreptd }din 'las-art
la cinta Gran Llixor Verdaguer, LOS JINETES ROJOS. i.eniica. Noticiar' Fox, I la cinta del Concurs
dels Artistes Ernmascarats de la Metro Goldwyn Mayer.

PATHE CINEMA
(Eapeetaclas CINJES) Local Colat de calefacció

Orquestrins LIZCA/M•

Cinemes Select I Mundial
11141meron. 175 fl Releyeron. 87
•electe. orqUeetrIneal
Revista, còmica. LA DAMA DE
ORIENTE, Pola Negrl i Edmund Lore..
1 EL HERMANITO, per llarelt1 Lloyd.
Preus corrents. Denle. CADENA PERPETUA, Laura La Piante.
'0111.

EXCELSIOR

(Espectsclea CINJEES)

As-U; dijso. grandiús ptugrarna d'es-

trenes, Laedupend p ila Paramount
EL RELAMPAGO, per Harold Lloyel;
la cinta Gran Luxor Verdeguee, LA
DAMA DEL ARMIÑO, p er corinne
tirtrilm 1 Frallek, X. ammanni la
Jota Universal EL ESCUDO DEL HONOR, per Nell H.:imitan; Cómica 1
Revista.

DIANA : MONUMENTAL
CANTAL : ARGENTINA

Avul. diJuus. SUPDR- AFIXI -ALAGNE
PROGILINIA D'ESTRENES. L'espeelacte cinemetogrenc mes gran del
mún. La magna cinta de la Metro
Golcheyli Mayar
BEN-HUR

Protagonista: RAMON NOV511tRO
t na orquestrIna interpretare la daIlelOsa partitura musical adaptada a
tan magna obra. Completare el programa el lum Verdeguee LOS HUBARES DE LA REINA, per 131111e roa
lord Irighes; LA LEY EQUIVOCADA, per lis Maloney. Cómica
Diario Metro. Preus correcta.

FRANCESC COSTA!
l'artista dc l'expresel6 1 remocIó. Interpretare le magna sonata de

CESAR FRANCK
Alexandre Vilalta, piano
l'alou Aliaste& Catalalia

DIUMENGE VINENT, TARDA

Pefils 411111Cii

END Es

+.•e*54•44444.444+64~
CINEMA

cabila
CAIXES de t 50°tagia
' 14t ac.r•
pasmen.
Nallorp,
maniere 125. 111$441SF.

PARIS

Av. Portal de l'Anger. Tel. 14544
Dotat de calefacci6 central

SALO MIRIA
(Espectacles CINOEES)

Local dotat de calefacció
Asui, dhous, EeTRENES. La iota
UnIsersal.
EL. ESCUPO DEL HONOR

LA VIRGEN DEL AMAZONAS

per DOLORS DEL RIO; el fIlm Pa-

r amoun t LA FORTUNA ES DEL
AUDAZ, per Richard Die. El 11151
Verdeguee

LA LEY DEL RANCHO
per Sark Perra]. Cómica I Noticiario

Fox.

CINEMES
CONCERTS
FRANCESC COSTA

AVIS

Localltats sense augment de preu per
ISIS
des
grana COncerts d'aquest 11-lustre
vionntsta, al Portal de I Angel, 13, de
Frontó Princinal Palace
tres a set, 1 al Retal Cired Artlatle.
Coda dte, tarda I 411. - DIUMENGE VINENT. TARDA, 1 concert

aoca4,

Supremo ardia

Met ge Hmee/eneta ' x3NINECIf 1
D.n. estallemos. o,, •1 41.

etterpretacir en la qual culminen
ele celebres artisiee CONRAD NAGEL 1 DOLORS COSTELLO.

MALALTIES DE LA PELL

Vies netneries. Detecte. sexuals. 60e
914. Analisi de Sale. P l.'''ö ol le*n, roetde espeeiattsta. Rbla. CAnatetas 11. LO

Un ángel con disfraz

per Neti /laminen; el Mni loe
UNA NOVIA EN CADA PUERTO
per Marta Casaluana 1 \Actor Ate. Laglen. Cómica 1. Revista.
BOHEMIA, ROYAL, WALKYRIA, IRIS PARK, PEDRO
(Espectaclas cut«)
Avul, dhous. GRAND/OS PROGFLAMA D'ESTFtENES:
La cinta Fox

DIVERSOS
Malalties deis bronauis

Canvi d'empresa. Direcció Gaumont.
AVUI, rARDA I NIT, la 05101502
produceld

per Betly Compson. Cednlea I RevISta

PATH E PALACE

j

MENJARS A LA CATALAN
SALO PER A BAI4OUEI5

Aquesta tarda a les 4'45, !
Nit, a les 930.

ilughes, 1 Reportatge Grana Verdaguer.

CINJES1
Avui, dijous, a les 43U.

PER A CASAMENTS 1 BATEIGS
ANTIGA CASA

FONDA SIMON

%val, (11.10tib, tarda. a dus quarts de cine. 1 nit, a dos quarts de deu.
Ale EXIT de la magna superproducc16 obra eim de la Universal FlIrris,
EL HOMBRE QUE RIE
". xone la novella de VICIOI Hugo, interpretada per Canead Veldt 1 Mary
PhIlletn. El ilim Emplee Verde guee. LA PRESUMIDA, per Billie Dose 1 Lloyd

• Espectachoe

CAPSES ib LUXE
38 — SANT PAU —

(Lelhooteel es CULOS)
Leca' detat de ealefeeel6
Orquestra
cal M. °otro/a-Elle

EL SUPREMO ARDID
per Dolors Costello 1 Conrad Nagel, 1
UN ANGEL CON DISFRAZ

Linie de Vargas,

Dírnia divendres,

Yegeu cartellera

Les Waters Elviny
Els 7 Der Ar Rife

TEATRE BARCELONA

GOYA

OLYMPIA

5,31. ilusos, tarda. a dos" quarts de cine 1 nii. a dos quarts de deu,
Les cuales Warner Broes, distrIbeides per Exelusives Diaria,

SACHA GOUDINE

l'Aigua de Rocallaura
TRIOMF, MARINA 1 NOU

,44-44444+

4+.44444.4.4,44,4444

Eugènia Zuffoli

De Francos-

•444444444~~4~4.

FARNAACIES

CAPITOL CINEMA

El diJous dia 7 d.- febrer. a la 'tarda,

1441.424•n•••••4444444444/4/144.•

GRAN TEATRE LICEU
A v ul a dos quarts de den:
Pennitima sortida del div,, MIpi« Lazare. Ultima dr LA
FAVORITA. Hi prendran part
el s oMebres art istes senyora
ZInetU. senyors Noto i Vela.—
Dissabte, primera sortida dels
eminents artistes Sra. %leerAnker, senyors Mete:Mor
dressen. L'epera TANNHAUSER,—Diiiinenoc. tarda OTEL-

per u. Panarb. 11, LA VERBENA DE LA
PALOMA, per I,. Arenan() i t.. Goces.
111: LA FIESTA DE SAN ANTON, per
GOrge, L. Arenan°, A. López 1Furulds. Nlt. a tres guano U deu: LOS GAVILANES. pe' seil creador. Pan - Gorge,
i el notable tenor Francese Godayol.
dieendres, tarda. I: EL SANTO
DE LA 18IDRA, EL CABO PRIMERO.
III: LA MARCHA DE CADIZ. 'SIL a les
aniu, LOS GAVILANES, per Pile Gorga',
t Eraneese Dissabte, estrena a
Espanya cle l'obra en 2 artes. de Mantea. Bent i mestre I ltosscI16. LA DAMA
DESCONOCIDA, brIllanitnent presentada.

GRAN BALL DE LA CAND EEEEE
GRAN CERTAMEN INFANTIL
DE VESTITS
1 a la nil el renomenat 1 luxós
GRAN BALL
PARE ET TRAVESTI AURIGEMMA
M'u-Arrees per a tocante,: I er-

LES

gust?

(Gran prenn 1 medula d'or a T'Eximio ú Higiénica de Londres)

EL MANANTIAL MES MC DEL MON. — i PATIU D'ALBUMINUR1A,
URICA (MAL DE PEDRA), BRONQUITIS PARENQUIMATOSES, NEFRITIS CRONICA
US GUARIREU RADICALMENT AMB
Diposíiaris generals: 1 • ORIIINY, S. A. Carrers de A' Hospital, 32 i de Sabnerdn, 133

ELS ESPECTACLES
:-:TEATRES

"TOTES

Voleu guarir la vüstra nialaltia?
Voleu evitar el perill d'una vellesa prematura?
Voleu poder menjar de tot el que us vingui de

SublIm creada de la bellIssIma
BETTY CONIPSON
Donare cornear Pespeciaele amb les
sempre Interessants ACTUALITATS
GAUMONT amb la mes exteusa
escollida adormeció. Una cómica
cliverndissima
A1OLT AVIAT, ESTRENA DEL MONUMENTAL FILM

MOULIN ROUGE

644+144,44444+044+Ne4444

GARATGE VALENCIA

essent un bon garatge, us taran pagar
mott poc per cuidar-vos el cotxe. 51.
!Anda, 51. xtuntre Bocafort. Tel. 31313

1

Trobada gossa de caça

Jove. Rad. de set a nOtt, a Concepetu
;Arenal, et le. primer.

MUSIC-HALLS
MOULIN ROUGE
Vila VIII, 93 I SS (Paraelo1). Tel. 31089
Ei mes Important prOtrr.Ma de varetes
Flora Romero :: Mercedes Lambert
Antonita Montard; : Adela Creer&
PILAR1N MARTINEZ u LAURA MORENO
PAQUITA SART1 v SUSANA SEBASTIAN
• ISABELITA TRIGO •
* ENCARNITA GIL *
,Excli11.,- al Pallarblai
* TERES1TA IBARRA *
(La v era eMperadriu de la (ri.volital)
Die 18 de Frenar, prosentactú do roequestra tIplea ALMA ARGENTINA
De la una a 3'30. BALL CONTINU AL
PATI DE BUTAQUES. convertit en
COQUETO DANCING CABARET
Duelo nombrases orquestres. Dues, COM.
postes per renomenats professors del

—...51, nou, es per fer queear
bilau el mas plantat. D'en ç a qua
rounclo a LA PUBLICITAT ha
iwanyat ten quilos.

Sindicar Musical de Catalunya.
SERVEt Ar.LR , T
PRELS Rk.DUITS

extraordinaria 94,11111.
,

InstaHadors:
La casa que ven millor i m65 barat és la

Elèctrica Industrill de Cata'unya

12— CARRER DE L'HOSPITAL —12
Telèfon 12401
BARCELONA
/GUERRA Y RAU '

ii
El pressentiruent (l'Arma Pavlovna es realilzava, en erecre.
L'endemà, durara I 'ofiei en sedó de gràcies a la Cort a honor
de l'aniversari de la naLlimitea de l'emperador, el princep Volkonski fou avisat a l'església i rebé un plec del príncep Kutusov. Era
el ra.port eserit per Kutusov al noble de Tatarinovo el mateix
slia de la batalla. Kutusov escrivia que els russos no havien cedit
ti un pam de terreny, que les pèrdues dels franeesce, erett supe1 tors a les nostres, i que feia aquell raport a corre-euita, al camp
de batalla, sense saber eneara les últimes noticies. Aixi, dones,
era la vietória. I de, seguida, sense moure's de l'església, foren
donades gràcies al Creador pel sea ajut i per la vietória.
El pressentiment d'Anna Pavlovna s'havia realitzot, i en tot
el misa regná, una l'apremió d'alegria a la ciutat. Totiiom mirava
la victòria eom un fet acomplert i ja parlaven de le. eaptivitat zle
Kapoleó, del seu destronament, de l'elecció d'un nou sobira dels
franceses.

Lluny de l'acció i entre les condicions de vida de la Cort,
era difícil que els esclevenimmts es presentessin en teta la seva
simplicitat 1 amb tota la seva força. Involuntàriament les converses generals es concentraven al volt d'un cas partidil2r qualsevol. Per aisó ara el plaer principal dels cortisans estava tant
en el fet que nosaltres havíem vençut edil en la circumstància
de l'arribada de la noticia justament el dia que l'emperador feia
anys. Era com una sorpresa ben reeixida. En el raport de Kutusov
parlava de les pèrdues russes: Tutrikov,..J3ragation,,
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Kutaissov havien estat morts. El distat trist de l'esdeveninlent,
aquí, al alón petersburgues, se situava involuntáriament només en
la mort de Kutais.sov. Tothom el coneixia, l'emperador l'estimava,
era jove i interessant.
Aquel dia, en trobar-se tothom es deia : —es sorprenent!
Justament durant l'ofici de gr:teies. Quina pèrdua!.. Kutaissov!
Ah! quina, llàstima!
—Que us «jeia jo de Kutusov?—deia ara el, prineep Vasili,
amb l'orgull del profeta. lie lit sempre que ell era l'únic que
podia véneer Napole6.
L'endemà, perie no lii l'agur', noticies de l'exèrcit, i la ven
general s'inquieta.. Els eortisans patien de la incertitud en qué
es trobava l'emperador.
—En quina situad() estä, l'emperador!...— deien els eortisans, i ja no exultaven com el dia abans, sine, que bla.smaven
Kutusov, responsable de l'ansietat de l'emperador.
Agiten dia, el príncep VNsiii ja no es gloriejava del .sen proteKutusov, però callava quan es començava a parlar del comandant en cap. A m4, la tarda d'aquell dia semblà que tot coaspirís a posar els habitants de Petersburg en, la inquietud i el
neguit. S'eseampä una altra noticia terrible: la comtessa Mena
Bezukhov havia mort fulminada per agiten mal terrible el nom
del qual era tan :tgradable de pronunciar. Oficialment, a les altes
eSferes es deia que la comtessa Bezukhov havia mort d'una angina
de . pit, per() als cereles íntima contaven detalladament dan el
metge particular de la reina d'Espanya havia administrat a Elena
una petita dosi d'un eert remei per a provocar una determinada
aed6, peró Elena, turmentada per les sospites del vell comte i
per l'absäncia de resposta del seu marit, al qual ella havia eSerit
(aquell desgradat corromput, Pere) s'havia pres d'un CO!) 'una
dosi enorme de la mixtura i havia !non entre dolors espantosos
abaus que hagués estat possible d'auxiliar-la. Es deia que el prineep
Vasili i el vell comte Miden volgut heure-se-les amb l'itatiä, que
mostré, tals lletres entendrides de la difunta que el deixaren
marrar de seguida. La conversa general girava sobre els tres esdeveniments tristos: el neguit_de l'emperador, la 'Ardua de Kutaissov i la _mort_

Emplastres

Alleocie
Marca
Aguilit.
(Fundada en .1471.
El Medicament

tneravellós del mon
per a as elztern

Tos, ReIredats, ~mona febles

Els Emplastres Aricock Semelten de
pamentiu 4154 com de curatiu. E , ben
que els costIpats arrelln.

I

Reumalisme • les eapailles

arnb els Emplostre, allrark
Lis uttlitten • l 5 •Ores contra la tsdig•
a dato, os é-a,i‘as
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L'Emplastre Allcock es el primitiu illegnim.Aquest Emplastre
es el remei universal i es ven a totes les Un/nades del mon
civilitzat. Apliqzzeu-lo a q ualsevulga' lloc aont sentiu dolor.

(Nao necessiteu UDS pildora
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Purament vegetal

Píldora Brandreth (Fund en 1752)
Pu el restrenyinient, bilis. lea/ de cap. deaseitieemain,
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Agente

101‘11 ltf,

I.

4C11,.

. indigest es, eiti
ti. non

a Es p ang• J. URIAC11.1 CA., Barcelona

ELS AMICS DE LA PUBLICITAT RETENEN
CU.ROSAMENT ELS NOMS DE LES_CASES QUE
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