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d'amics, entre els quals tinc
coneptar-rnea han ofert a
. • ?1 comte .Arnau" un leoa m. L'avinentesa ha esta:
aae sempre es pot dir ei
• . t e, homenatges, tot i
.te pci talent d'un poeta o
vénen a caatadir antb !a
aacia menys reciacial. FI
arrice dirien que. en
MCS que un he-anenatge
Masas:
aue fan és alliberar-se
aa •
ac. p agar un aencement
awicst alornamer.t
7" :t. que Vliorrienatge
•• o aire solemne 1 metan••
camiat o de jubilació.
.?! •
ata:ala dir la multitud
sa • • 7-ri de l'artista exaaina gran flama;
aaaar
nealigir la seva
al atttina ‘ a
als aura-eta
,
t e -ra. "en, el -ea apagaa
• ala de rea, , rff • nents i
! •-e. meta
do
teus ele,n; eten_
, y.Aidarem pas."
-'xi n'hi ha hagut a
ha per tot. Val més
evidentment
Pero
0
bo7 la taireistraciai dels encoratjarasa fact raza_
al a

ments i dels afalacs — art aupreni dels
pables — no aconsella (las de retardar
ex ces sivament les cansagraci
ons. com
tampoc de precipitar-les. Cal , cal aquest
rana com en tots, cercar ei punt dolc.
Graduar arnb im lacte amatentissien
les censures i els estimula, les exigencica 1 les ovaciona. ;Qui sap guantes
e sperances hem malaguanyat per
una
equivocada g raduado' d'acuesta ressorts! ;lata Tp nt dir les vi cacimis que
s'han corromput per un excés de blai les que s'han fet agres per
un excés de rigors!
,L'ideal tara que l'opinió Pública es
camportes amb els artistes i ele literata arme una, mare assenyada i afectuosa. que, a través de tots els tractamente. no cerca sine, de convertir e/
seu fill en un borne digne. en en esperit Iltuninús. Anuest Wira
Per?) generalment el:: robles manquen
de rmiteri per atribuir-se atituat papar

ma ternal: llurs aaalaianaments salen
eaaer el fruit d'una sensualitat tense
cantrol. Pas aen ii l'aplaudiment al
vittiperi amh una inconsciancia escandalosa: passen , o els fan pasear!
T es una sort que en lee presents
circumstancies Catalunya demostri. almenys en aquest rana més sentit de
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París gener.
; La premsa anglesa i francesa s'ocu1 pa amb una cerm intensitat dels projectes de constrticció d'un túnel sota
la Mänega.
Els projectes són ja una mica vens.

Però han trobat sernpre una resistencia
invencible per part dels insulars; i
; això precisament parqué lernen la sen; sació que un túnel passant sota les aigües permetent de fer el trajecte per
la via seca, llevaria a la Gran Bretanya la seva preciosa condició d'insularitat. •' lliure, fos ma pàtria

Kellogg, ministre d'Afers estrangers dels Estats Units. amb el nom
del qual és conegut el Pacte de
París, ratificat ja pel Senat de Washington i discutit ara pel Senat
francès
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"IL l'OVERO LITTERATO"

A estones el lector corrent —és una
idea que jo tino —es deu impacientar
de sentir tothora el gernec dels literato. "Sempre ploren—pot dir—sempre traben que es Ilezeixen pocs !libres o que eio e3 llegeixen els que s'haurien de llegar, o que no es paguen com
s'haurien de pagar; dia per altre ens
fan saber que la literatura és un ofici
•
però, si!, lamentablement improductiu... I abusen."
La gent tal regada diu això i tal
vegada és tiatti' l que ho digui. Realment el greta deis escriptors es un
gremi rloraner; ploraner o deprecatiu...
En el ions, és igual. Totes dues actituds rolen d:7 que no estä content
de la sera sort. Segurarnent per això,
quan surt un Clement Vantel que respira benaurança i contentament per
tots quatre costras, que mentre tots els
collegues protesten contra un irnpost
que consideren ominós ell diu al miMore "Cargola'ls! ¡poden pagar i jo
paga alegrement!", es gros palie
cuita a proc/arnar-lo geni.
Pena de Vamels en tenint pocs. Hi
In per tot autors panxa-contents. La
maioria. però, prefereixen no arribar
a desafinar en els moments de solidaaitat protessialat Llar delit de cangracjar-se amb cl pfiblic no sol arribar
a l'extrem de girar-se contra els interessos Inés vistents del gremi.
El literal, posat a considerar la seca
setuació, té les Mur:mes fàdl o les
imprecacions fäci/s. Es un fet innegable. Pera un fet que cal mirar amb
indulgancia...
Pensin tots ele bornes dedicats a d'aftres professions el que farien si es trobaven amb la rloma ala dita i amb
una tribuna periodística. ;S'estaran
plànyer la sera sort? Al contrari: a
gairebe tata els hornea estranys a la
professió nefaria. si alguna vegada els
ha passat pel cap la idea d'agafar la
ploma. ha estat per revoltar-se contra
una injusticia que els ha perjudicat
a elle. contra 1111 desastre que els ha
fet riet'rres e ells, contra uns aranzels
o uns impostos que malmeten Upes
negocis..
Farem he de recomanar als cornpanrs ile profe‘sió que no insisteixin
masa savint en temes de caient m'asta
rn .r. ealt !'in 1,,roica,”ent
Pera enearn 1, -an n'altor ele lectora
si acon se g ueixe n perdonar tals
SAit ta- humane s ! e A desgrat
d'et tea. la candi a 'a deis literata millo-a
taa laman/fan! (Horror! To mateix he
caigat goi
sense adonar-me'ral
C-PtIV.ZS SOLDEVILA
re-aa ai:ahilitat nue no en altres èpoques. Na és flt/13 deixi de cometre atzai!a n d,- 5 tt'resses, ni que sipica clar-

una illa 1" ita dit, si fa no fa. un
gran poeta. amb la recança de veure
la sera terra nadiva juny-ida a terres
continentals. I en aquests mota podrienz condensar les profundes raons
sentimentals que, potser invocades. han
mantingut els anglesos en una reserva
hostil envers els projectes de comu-

nicada per sota les terres sulamarines.
Perú les raons sentimentale , si no
.atenten el suport d'altres raons, a la
',larg a no tenen mea retnei que cedit.
aimi és el que s'esdeve ama) la qüestia del túnel sota la M na ega Presanc'em l'esfondrament de les raons sentime:dais davall el pes de raons mott
tres elides peroré els motitia militara
que hi eren oposats ja no són per
més temps sostenibles. "Des p ees del
desene atIlament adquirit per la navenació aèria i per l'artilleria de llarg
abast —escrivia pocs dies ha el Daily

les objeeciors rnilears han esdevingut reahnent absurdes: el perdi

d'una guerra futura provindria
l'atac de les forces aeries dins les
primeres llores de la declaració de
guerra, no del passatge de trepes a
través del talle!. l'entrada del qua l pat
ésser facilment dominada. En l'eventualitat duna guerra com la de nata,
el túnel fóra inapreciable com a
per al nostre proveiment. a cobert dels
ataca aeris i submarina."
Si les objeccions militars han deixat
d'existir motius d'ordre comercial i turistic aconsellen la construccuí del
túnel. i davant d'aquests rnotius
nió anglesa sembla decantada cap a la
realitzacia eld projecte. la certitud
d'un enorme desenrotllament en el
trilfee es talment desconsolada eme ja
e5 parla de la conveniencia da construir el túnel amb quàdruple via. El
viatge Paris-Loudres, que avui, seguint
la reta mes curta — Calais-Dover
dura set horco. podr1 éster fet en cinc.
I. sense canvi de vaga, els viataers
podran seguir Ilur cami en direcció a
Berlin, Roma n Constantinoble.
La crisi de/ treball i el nombre del,

sense feina seran també per als anglesos estimula poderosos envera l'acceptació d'aquest nou mitjà de comunicacia amb el Continent. Durant alguna
anys aquen problema restarla solucionat.
En fi, des del punt de vista turístic,
els avantatges per a la Gran Breanya no san menys evidente. La travessia del Canal te una reputaci6 singularment desfavorable, fina al punt
que molts nordamericans, en visitar
Europa, deixen de banda les Illes Britàniques i desembarquen a Cherbourg,
Le Havre o qualsevol altre port en
relació directa amb les grano rutas
continental,.
I, tanmateix, en aquest aspecte, ens
sembla <me hi ha una manifesta exagerad& Es inexplicable com gents que
s'han passat uns quanta dies damunt
del vaixell no puguin passar-hi encara
els cinc quarts que constitueixen la

durada normal de la travessia DoverCalais. La mala anomenada del Canal
els esfereeix. Pen) ano hi haurà una
mica d'exageració en aquesta ancenenada? Si hazuessim de jutjar per la
pròpia experiencia — escazaaa. val a
dir —, i àdhuc pel testimoni d'altres
viatg ers, aixi hauriem de creure-ho.
Hem travcssat vuit vegades el Canal,
en diverses èpoques de l'any. Sis d'aquestes vegades la mar era en calma;
algun copa llisa cona ho pot ésser
l'aigua del llac mes tranquil. Sois dues
vegades hi havia una taka de moviment. però tan discret. que nosaltres,
tanmateix bastant sensibles a les sollicitucLa de la mar ondulant. no hem
passat deis priniers símptomes del mareir. Ens guardaren: be, però, de generalitzar damunt la nostra experiència i de negar la justicia de l'anomenada que pesa damunt les aigües del
Canal. Sala una conseqüència en gosarem a treure, per a jutjar pobles o
terres (o marea. sovint l'observaci6
individual 15 insuficient
aix?, vulgui dir que els

sense que

judicis collectius ne estiguin també subjectes a
error.
Alles que gosaríem a afirmar és que
5/. ach la construcció del túnel sota
el rana]. .Anglaterra guan yarà en ei
sentit d'ésser tres visitada i mes coneguda que no ara. aix?) mateix Ii farg
perdre una mica del seta prestigi
noble a para fre aprofundit encara
pela fisible% continentals: el presligi
que li ve del fet de poder éster encara
anomenada, com l'ha anomenada. malgrat la seva pmximitat. mes d'in escriptor francés la illa inconeguda.
FIARAN SOLDEVILA

Els savis 1 els boxadors
En un diari qualsevol, publicat en
qualsevulga naci6, no importa quin
dia, podreu llegir una noticia que
vindrà a dir si fa o no fa el que segueix: "Ahir morí a Fliospital de
la Caritat l'illustre escriptor Fulano
de Tal, el qual, en el ple de la seva
vida, hada menat actives campanyes
en pro del millorament de les classe , necessitades. Era autor d'alguna
llibres, consagrats a la defensa del
mateix ideal generós que, en el seu
ti.mnps, foren clon comentats. Pela
temps que vivia allunyat de la vida
literäria a conseqüencia d'una ma-

laltia que l'ha anat corsecant fins
a acabar amb la seva vida. Lallustre doctor ha mort poc menys que
en la miseria".
L'encienta, tot passant pel carrer,
us toparen amb un pobre enterrament sense altre seguid fúnebre que
dos familiars vcstits de dol i quatre amics del difunt que segueixen,
muts i apenats, el cotxe funerari...
Saludaren mecànicament, atub aquella mica d'instintiu respecte que es

posa en aquesta mena de salutacions,
potser sentireu nc petit calfred d'em'oció i de por interior, perä no us
arribaren a capficar per l'enterrament que acaben de veure. Un enterrament, en el fons, no és cap misteri. Dirime del taüt hi ha un cos
hurna sense anima, una persona que
ha deixat de viure. Se remporten
sai cernentiri. Alguns l'acompanyen,
Ii resen un parenostre i aquí s'acaba
tct.
I he. Sovint cl misteri es mes dificil i mes amarg que aixa. Els que
eaten l'han de resoldre i l'exemple
tragie del que se n'ha anat privants
los del sen ajut i de la seta com.
panyia no és gaire encoratjador. La
grisa gasetilla de l'escriptor Fulano
de Tal es la inateixa del poeta Fulano de Tal, del doctor Fulano de
z'e l'inventor Fulano de Tal i
del savi Fulano de Tal. L'altre dia
alludia a Tancrade Marte], com hanna pogut alludir a qualsevol d'aquests inärtirs de la cienaia que esposen llor vida en laboratoris om-

ear continnament la frontera entre el

que és literata i el nue no ho és;
per',. en fi. Den n'hi do!
Lit menatee intim cm, hect retut a
\f de Serra
•m as. ner exemnl e.
uit a,ae d..
i
insticia
o p o rtuna...
he'; l farà
jo
almenas • Pt1 rt.r. re.,,Y.rppca
•
prnfun d n •• • n nt s lintifes. Cnm_
provarä que na t- e halla entre cent
pi
sistemäti . arrent
en-

manquen
Tota cosa existent caraina. I cansina sempre. Caminen el»
arbres, aire amunt i terra endins: caminen els roes, avaneant o
reculant per tra,nsmudances químiques, pressions, erosions, etc.,'
pian Inés immòbils ens semblen. I si la cosa mes vivent de totell
és l'esperit, ¿com podrem admetre que realment siguin menes dei
suspensió de vicia l'abaltiment, la inactivitat i el sont No; in(
impossible d'acceptar-ho ni en l'ordre individual ni en el collee-'
j
tiu. No cal registrar solament la vida —fóra un error—pel movi
ment visible i per l'audible brogit. lli ha. moments balbs, aston
de dese.sma, tongades de desgana o d'inèrcia, migdiades p r -,: e t icament indefinides, que comporten can-vis i alteracions, erg, -.•-la;
real i indiscutible.
Només que per la gran joventut de la ciencia moderna, colee
amb prou feines té més seglem de vida que els dits de la màt
(Roger Bacon, un dels precursora d'ella va morir el 1294), no
podem disposar encara d'aparells mesuradors del que hom avanç.
en. la inacció, del que hora decideix en la irresolució i apeteial
direetament en la desesma. Els tala aparells ens donarien un consol
precís, en eircumstäneies que una crítica lleugera vol trobar aflietires, completarien la nostra eoneixenea de l'home i rectificarieni
la nostra, escala de valors històriques. tQui sap si una guerra, una
revolució, un moviment alliberador qualsevol no resultaria ales.;
hores cosa epidérmica, fenomen de poca entitat al costat de les
capacitats profundes de renovació que evolucionen en aguestal
esteta que despeetivament (d'una manera potser injusta) anornesi
nena jeure-hi, anar tirant i deixar-ho córrer?
El teatre i l'epopeia (de la qual és un tany banalitzat las
novena) han popularitzat la dèria d'emprar o esperar vanamene,
protagonistes, adtituds %a-pre:ssionants i esdeveniments decisius.
Per) no sera malsana aquesta dérial t no serà descarrilat aquest.
afany? Sort que, tanmateix, constatem en la nostra fibra étnica
una reducció de l'apteso, per a les reaccions hipersensibles; sort ---=
val a reconeixer-ho — que el Lastre -viure prosperós, les nostres
vies immunitzades, l'obligatòria asepsia contra els microbis del
foll desig, ens fan cada dia mes universalment compenetrats, per
a la nostra salut mora,1 i material, amb el lema noble i patriarcal
del Sometent.—J. C.
brius a la recerca de farmules qua.
migues que guarebcin el cáncer, la
gangrena, la tuberculosi i tantes altres malalties que destrueixen la humanitat. Com hauria pogut alludir
a d'altres herois que han mort sense sang perque es prestaven a un
nombre excessiu de transfusions per
salvar els altres. Com hauria pogut
al-ludir a metges i practicants que
s'han anat rnutillant vençuts traidorament pela reigs X utilitzats per
guarir les sofrences humanes... Com
hauria pogut alludir, en una altra
esfera, a autors teatrals i artistes en
algun temps de fama, que acaben
llur vida en una golfa miserable oblidats dc tots. abandonats de tots, com
a trastos vells. Per que continuar?
La llista seria interminable.
Aquestes reflexiona us aclaparen,
sovint, perquè us sentiu feble i impotent per a nuitar contra aquestes
enormes injustícies de la humanitat.
Abans ja era així— us daten els
• ancians—. Avui es alai— diem nosaltres—. I demà'... .'Demà també
serà aixi?... Horn tendeix a creare

que la costra época passara a la
hisaaria amb el nom de l'época

del rnaquinisme. Una revista francesa va organitzar ara fa uns mesos
una enquesta entr eels seus lectora
demanant quin nora escauria a la
nostra apoca. El resultat d'aeuesta
mena de certamen per al bateig fou
molt migrat. L'itn,portant del cas,
però, es que va predominar la idea
que la nostra epoca cal anomenarla l'època del ring. Aleshores, ho
confesso, yak creure aquest tito'
completament inapropiat. L'epoca
del ring no creia que fos un non:
susceptible de donar una idea justa
de la mentalitat, de les activitats o
de les aficiono de la societat segle
vint. La creia, el:le:micra, obra d'una
minoria fanatitzada per la boxa...

Perú aval, precisament ataul, he canviat de p aren Una noticia que acabo
de Ilezir en un diari francés, i que,t
pel que sembla, loa estat reprodui-:
da per tota la Preinsa del món, ha n
Operat aquesta metamórfosi dintre;
raen. Llegiu-la i jutgeu:
"Nora York, ra. -- La despulla:
mortal del famós manager Tez Rickard. continguda en u...wit paga
per Jack Dempsey amb la'surna d
20.000 delars, ha estat cbjecte
grandioses manifestacions. Les flora
amuntegades al cadafalc mortuori
han costat milers de dòlars. La immensa sala de Madison, convertida.
en capella ardent, estava atapeida:
de gent. La capella estava illumi-n
nada per uns projectors potentis-.
sims dues orquestres s'alternaven
en la interpretació de marxes fúnebres...."
Perú la informada sobre aquesta
mort no acaba aqui. Un telegrama
de París ens anunciava encara que
en una sala d'espectacles /toril havia:
demanat al públic, durant la funde:, que es fes un minut de silenci:
en senyal de del per !a mort de Tex
Richard, manager de Dempsey.... •
¡Comprenen ara eis meus estimati
lectora perquè era veig obligat
admetre que es bategi la nostra epo- 1
CtS amb la imatge del cop de pur.y.?i
centnac no BELLM IJNTI

L'ATUR FORÇOS
BRITANIC
La subscripció puja a
515 mil lliures esterlines
Londres, 17. — La subscritas
cit.; per socórrer els rninaires
sonso reina puja, aval, u 515:
asil Multes esterlines.— Pabrasl
EL TRACTAT DEL
TRIANON

Fabra.
. ELS

ACCIDENTS DE
LA MAR
Es dóna per perduda una
tripulació 1 vint marins
que acuiren a salvarlo.

Els sens vells amirs no 5etnpre Item
/r00,711,11 ,, , e.reprricr,
an!,
binra ndvertit taba,
ap efs canela lj ',tren/ n 5iIenr/s
siete: acata, da-ad aaamea de les seves e tare 5 . nui
interpreiat els une i ras alt-esl Seno dulate.
la seca naclina malles/ ele breleaa
cranoutat ea el compre de I',ndstat

Amsterdam, 17.— S'ha perdut l'esperança de poder salvar cls vuit mari-'
ners que des del pata de flook van
Holland acudiren en socors del vaixell
letó "Ankla". L'estat de la mar fa
impossible enviar nous socorsos. lione
fein per la vida dels 1:6 triptdants de
1"' Ankla' i dels suit mariners que
acudiren en el seu auaili.— Fabra.
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EL PLET D'EL CHACO.
Bolivia ha lliurat els presoners paraguaians

é

1, I 5.4.. •r,Int,
• ;•--tn,•;•-•-•"..'
•••••1

Asunciim. ta. — Les autoritats bo- ,
Iliurar a les autoritats
Puraguai, al lloc fronterer de Villamonte, els presoners que retvaien aran de les topades que higa haver enIre bolivians i paraguais a la real&
d'El Chacc. — Fatua.
livianes han

va ami, .1 =e-• '-danceig personalissim.
al_ia era famós.)

oenedlcció d'animals a la porta de San: Antoni,

Aparells que ens

Budapest. — A l'Alta Cambra
s'ha presentat dos escrita que comenen les reivindicacions sobre la revisió %jet tractat del Trianon i la 1,70;
tecció de les minories nacional,.

nnznt

(Ale

COMENTARIS

Mocions a la Cambra
hongaresa

tre gent
alhora
incre p en , de f e i d . respon,d,n;tat

ent r a in

16. Fontanella. 16
Porta FerrIssa. 28

24,

TALLERS D'IMPREMTA : CARRER BARBARA, 11 1 13.—TELEFON 10803

El túnel sota el Canal

Els veis d'Orient
vels d'Orient callen. Això, que podria semblar una figura
eaient tribuniei. és simplement una nota. de reportatge, perquè
referim als - vels que durant molts segles han protegit el rostre
Je les dones mahometanes. Aquella teixits voleiadissos, pes-e, eren
sitnbol: tota la eivilització oriental s'hi repenjava. 31entre el vel
eat un element eeencial de la decencia a Orient, la invasió occidental deturà com al peu d'un mur inaceessible; així que han
reme n e at a eaure, i l fulgor dels ulls i la blancor de les dents han
ju gat públicament sense obstacles en els somriures femenina
d 'Ori .?ut, l'Oceident ha tingut el camí aplanat. En el fons, com
amere. ha estat la dona la que ha donat el cop de gràcia. Una eivilitracja; que mantingui la dona inhibida no arriba ni a mitja eivilitsació; en definitiva, malgrat tot. sön elles les que delimiten segons
¿seis olbir l'ärea del pudor i els limita de la decencia. Quan la dona
(dental s'ha eonveneut de la inutilitat d'aquella vaporosa proteedé, el vel ha eaignt, naturalment, corn una escata que ha acabat
sen paper fisiològic.
Se-nse aquesta colaborad(*) femenina täeita, però entusiasta. no
¡agríen estat possibles moles reformes kemalistes, ni a Egipte
llaura realitzat la gran revolució social que la novela cultura
femen i na hi realitza. Allá. on la dona no ha intervingut amb decisió,
amb convenciment, les temptatives occidentalitzadores han fracase Li muller d'Aman -11.1ah anava pel món sense vel i amb les
faldilles curtes; les dones del seu país, però. no devien pas trobar
muesta moda gaire escaient ; ereien que el cinema amb pellíeules
amerieanes i els altaveus que els transmetien de París, de Berlín o
So y a York a Cabra, els "blues" sentimentals. eren perfeetament
tomealibles amb la seva indumentària tradicional. Si haguessin
rnsat diferent. Aman 1711ah i la seva muller no haurien hagut
adir-se en un aeroplà con] una parella de nuvis californiana.
B.s ciar que en aquest fracàs afganès d'occidentalització hi han
isfluït altres faetors de molt de crèdit en el món de l'alt reporalee El cansí terrestre de l'Índia passa per l'Afganistan, i rtassos
nazi, sos s'hi fan nosa. El rei fugitiu era rima sensible a les deferI nci — russes i els anglesos estaven engelosits d'aquesta preferenea. L . notes oficioses han tingut molt de punt a fer constar l'anglofíja d substitut d'Aman Tillah, i aquest interés és prou signifiGe:u. Per a corroborar-ho s'ha fet observar que el célebre agitador
n e hles orientals. el coronel Lawrence, el creador dels reialmes
iaabs. ha estat vist als confina d'Europa i Asia. No tindria res
d'estrany. Pere malgrat de la forta persuassiva d'aquest anglés. si
la dona afganesa no s'hagués sentit fortament liigada, amb la seva
eivilitzaciú tradicional, difícilment la revolta hauria pres les proportions que desgraciadament ha tingut per al reformador fraeassat.
L'Afganistan va endarrerit: Cabul és una ciutat vella. eaetica
dit d'un eim; el ronc dels avions que li passen pel damunt amb
orou feines Ii fan algar el cap; la túnica llar g a i el vel encara no
14-ah:o:yen les dones; les famílies escolten amb més respectuosa
aancij. el cant periedie dels muezins que qualsevol transmissió de
T. S. F. Éts lluny de la mar.
En canvi Egipte les dones aún un deis ressorts més aetius
dp! ro y ifamentanacional.
D'ença que van catire els veis les dones
C:a.:•.ixen; les escoles de noies es multipliquen i els
tra,r7-- ac.usen un gran contingent femení a les eseoles públiques.
itian arribaren a Vedar de "velar-se".
anys. ,• , s noies egipeies deixaven d'aprendre, 1 " als dotze o tretze
comeneava la seva
oristelie:a claustral sense cap contacte que les pogués
redimir de la
:emoräneia a qué eren condemnades.
L'eseriptora Ceza Nabarui diu que si la generació egipcia
attual no té eneara les vigoroses qualitats que ajuden a formar un
poble :Nure, la culpa és dels que han retardat l'emancipació de la
dona. onstruir Sense la dona és construir en la sorra. I aixe
ten a ;ot arreu, Si Aman Lilah llagues tingut present aquesta dita
Psls.er a llores d'ara. a despit de russos i anglesos, el poble
Ihauri s aclamat pels carrers de Cabul com a reformador afganès
genial.
CABLES CAPDEVILA

Camines, colla,
punye, jocs colora
moda,
a so pees.
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El dia 1 de febrer vinent, a
les onze del mati. es procedirà
a les oftsines d'aquesta Campanea, Ronda de Sant Pau, 43,
al eorteig núm. 15 de les Obli-
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gacions ai 5 qus correspon
arnortitzar en el present any
Segous 01 quadro estampat al
dors dels tftols
parcelona, 1(.3 gener 1929.

Foment de

l'Exportació

EL DIRECTOR,
M. de Foronda

Cobrament de Credlts

TRAMVIES DE BARCELONA, .
S. A.
Com sigui que a 1 de febrer
vinent ven e el cupó núm. 13
de les Obligacions al 6 % d'aquena. Se/ciar..., el senyors tenedors són -informats que el
pagament de l'expressat copó
qUeda s ft. obert des del dit dia,
raó de pessetes 7'50 per cu-

pd, deduint pessetes 0'80625
pels impostos del Tresor, a les
següents cases de Banca:
A Barcelona. Societat
Arnús-Gari, Banca Marsans,

s. A.
A Madrid: Banc, Internacional
d'Indústria i Comerç, Baile
de Biscala.
A Bilbao: Banc de Biscaia,
A 'Valencia: Banc de Biscaia.
Barcelona, 16 gener 1929.
CONSELLER DIRECTOR
.:iENERAL, M. de Foronda.

Informes Comerclals
Demaneu prospecte gratuit
Piaa Urqumaona, z3, pruner
19533 :: Barcelona

Telefon

T.

S. r.

PPOnRAMES PER A AVUI
RADIO BAl.CELONA, 350'5 ni.
n'a>: Campanades horàries de la
Catedral. Nota del Servei Meteorológic de la Diputsció Provincial de Barcelona. Estat del temps a Europa i a
Espanya. Previsió del temps al NE.
d' EsP an Y a, a la mar i a les rutes aè
ries. Nota meteorológica radiotelegràrica per a les links

53'3o: Emissió de sobretaula. Taninent del Borsi del mati. El Trio

gatusammarmanaaaaaraaraas•- n• n •ar•vr
*t•

118

Iberia interpretarä: "La tribu de
Tarzan" (one-step), C. Marrugat;
"No te engañes, corazón" (tango), L.
Siammarella; "Totes voten hereu"
(sardana), Pep Ventura-Canals; "Lohengrin" (selecció), de R. Wagner;
"Aires andaluces" (pot - pourri), A.
Lucena; "Ondina" (havanera), S.
Raurich; "Evocación a la Giralda"
(orte-stepl, J. Mestres. Alternará amb
discos de gramola.
1.1.'45 1 Tancament de l'estació.
17'30: Obertura de l'estació. El
Sextet Radio interpretara "Petronie
Ile " ( on e - 3t er), L. Raspini : "Manila"
(javal. J. Mora ; "No te en g añes. corazón" (tango), L. Siammarella.
!S'en: Cotitzacions deis mercats internac i onals i cairel de valor!. Tantament de la Borsa.
1010: Rarliotelefonia femenina. Modes. per la senyt-weta Ponmadour. Temes úti l s. per /a senvoreta Georeette.
(1-mes dues de l'Institut de Cultura
de la Dona). Aquests trehalls secan
Ilegits per la senyoreta Balaguer.
I8'30: El Sextet Ràdio interp retarä : "Morena y sevillana" (ras doble),
E. Fuster; "La gran j era n le Arlés"
(selecció), E Rossillo-Pacheco; "Torre de vela" (dansa ärabe), J. Martín
Vida; ; "Liebeslieder" (valsos), de J.

Repartirnent: Latalina• Teresa Arquer ; Fazuty, Rosa Cotó; Betty, Carme Illescas; Juan, Bar-ton-teta Pujol;
Zaearlas, Ricard Gunzalez; Eduard,
\actor L'Unes; El marques, Francesc
•
Mora; Pepe,
Salvador Esteban.
ano: Tancament de l'estació.
talunya. Pronóstic del temps. Cotitzacions de la Borsa de Barcelona. Santa
del dia. Crònica d'art, esports i mo-

des.
Crónica cinematografica, per un re=
dactor especial.
Acte de concert. Maria Bernal, soprano; Marcial Degá, Erancese Casanoves, saxofon.
Programa de la sem oreta Bernal:
"Les roses", N. Freixes; "Muntanyenca", N. Freixes; "E/ p iro po", F.
Longas; "La Boheme", Puccini.
Programa del senyor Deg-a: "Prin-

Strauss.
ró'oo: Tancament de l'estació.
T9'30: Retransmissió de la conferencia que donara el doctor Joaouirn
Bonet Mestres, sobre "Inspeecii,
dico-Escolar", des de l'estatge de la
Comissió Mixta dels Comités Parita-

ár're: Cotitzacions de monedes
valors. Darreres noticies. Tancament
del Bot:sí de la tarda.
21'101 L'oronestra de l'Estació interpeetará : "Don joan" (obertura),
W. A Mozart; "Aragonesa", M. de
Fale °11I.7.r0- rouestra Moderna ArCertera. dels cantors Bertti i Vi/ches
intern,etarà "Cornnarsita" (tanzo),
orn,e.tra. G. M. 'Matos; "Una ni e" ,-;a » rtanecA. pel cenvor

baut Jordi es el millor plató-e4iendar1
per a les nostres Ilars
No pot me/1,2er a la vostra
Model d'Obiols 1 Rebull
Val 16 pessetes
SALA PARES
PE.TRITXOL, 5
E.132119:13__Cie
-

•

ifivomir

Corte Catalanes. 62.9,
davant el Coliseum.
Qualitat i assortit en accessoris I
aparells per a T. S. F.

demaneu «quelcom per la- Tos». Demaneu

No

Plancho Bachicha; "Sc•rboç amarro."
(Lanzo), i , e4 senyor Bertti. Trusta. Furatet i Demare "Ch; l ena mía" (7arntia'l. pelo 5envors Bertti j Vilche;
"Crem)scn t o" (tan g o). e/muestra. Bias,cho Paclvicha; "Los oiazos de mi neera" (za •v lsal. r eis senyors Bertti
Vilclies, Marga-d,
22'oo: Emi ssi7, de la raclincomèrlia
en dos artes "Humos de grandeza",
orieinal de Rarnon Portusach. ove obtiro
tt ” .-4 e/ ezon nrerni en el
ner l'Associació Nacional de Radiodifus!6.

U

I NVEJTGAZION EJ -PEJOUlfAf-1 N FO Rri PAFiriCULeREf
__V<y
A,BAIE ,pEfERIEPAp ,Y a gf E,Ftid -e
keIs.

No lí Ileveu importància. Pels qui saben què representa no tenir
salut, tota malaltia és important, tot remei és poc. Qui no recorda
els estralls d'una malaltia que ningú no en feia cas?
Vós en canvi descuideu aqueixa Tos que dies ha us molesta.
Coneixeu, és clar, les famoses PASTILLES del Dr. ANDREU, pene
espereu que la Tos se us en vagi d'ella mateixa, o prenent qualsevol remei. No us mediqueu a l'atzar. Recordeu-vos que així
comencen el cadarns í les bronquitis. Tot i no éssent sitió un xic de
Tos, exi giu un remei de bondat reconeguda, consagrat g els anys.

ris de Catalunset.
2o'30: Obertura dc l'estació. Curs
se,rnanal de solfeig, a arree de la p rofessora senyora Joaquima Sánchez de
Rodríguez.
21 • oo: Campanacies horàries de la
Catedral. Nota del Servei Meteorológic de la Diputacid Provincial de Bar-

d'F..panya, a la mar i a les rutes aeries.

111

cesita", Padilla; "Molinos de viento",
Luna; "ßlano a mano", Razzano;
"Caneó de caverna", A. Mestres; "El
huésped del sevillano", Guerrero.
Programa del senYor Casanoves:
"Saxarella", R. Wiedoeft; "Saxo-oWiedoeft; "Glorla", Wiedoeft; "Saxo Frenzy", Casanoves.
Programa de l'Orquestra Radio Catalana: "Oliva" (one-step), Lincke;
"Prince Mathnsarem" (obertura), O.
Strauss ; "Campane a sera" (imitació),
Billi; "Dansa malencónica", Jeanjean.
"L'Arlesienne" (fantasia), de Bizet;
"Vals intermede", D'.Anibrosio; "Lituchu" (one - step). Demon.
Tancament
l'estad&

RADIO CATALANA, 277'8 m.
g eoo; Butlleti meteorològic de Ca-

celona. Estat del ternns a Europa i a
Esoanya. Previsió del tenlos al NE.

•
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BORSA DE BARCELONA

emecoMuNIVAT Impu.

TA CIO 6 Arionlyearers
Naecomarnai 1914, 84'00*

VALORS A TERME
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Borsr metí; Nord, 125'95, 125'85; Andalús, 8950; Gran Metrop., 5825; nades V., 716, 719; Chade.s E, 137; Banc Catalu:'
nya, 120; Mines lid, 127; Explosius, 240, 235, 24350; Filipines,
387. -Soma tarda: Nord, 126, 12610, 12585, 12590; Alacant,
1 19, 11890, 11910, 119; Andalús, 8950, 8940; Orenses, 4235;
Gran Metrop . , 5850; Colonial, 132'50, 133, 13275; Chades, 721,
720, 722; Banc, Catalunya, 12050, 121; Plates, 47'00; Docks,
27'75; Sucres O., 60'00, 6100; Mines Rif, 127'50, 127'75; Explosius, 244, 242 . 50, 247, 24150; Filipines, 38750, 388, 387;
Amortitzable 3 %, 7360; Aigües N., 153; Aigües V., 20975; Bulleres., 111; Plates, 4700; Chades E . , 138.
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de Pensione per a la Vellesa i fratalvis ha cobrat per imposicions d'estalvi 8.0.50.840 pessetes, i ha pagat per
reintegres deestalvi 6.716.038 pessetes,

resultant una diferencia de 1.334.783
pessetes a favor de les imposicions.
En la mateixa setmana s'obriren
s.6ao Itibretes noves.
CALEFACCIO IDEAL

ESTUFA J. M. B.
g-
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SERVEI METEOROLOGIC
DE CATALUNYA
Situad() general atmoeferica
d'Europa a les set del dia 17
de gener de 1929:
Lee baixes pressione de Po-.
tenia 1 teneu tendenela
a allunyar-se vres l'Orient, pelee per lee costes atlenliques
d'Irlanda apareje una nova
tempesta. la zona de núvol,
vente del asad de la qual envaeix ja l'oest de les Mes Br1länlques
Les !n'eme:Lee d'Alemanya han
estat encara mes oopioees, però
han mínvat notablement el seu
radi d'aocid.
L'onada ele fred comprèn
Escandinävia. Europa central,
i sud de Ie rarsea i queda limitada al Plreneu.
Estat det temps a Catalunya

a les yute;
Pes' 1 e.9 provincies de Barcelona i Tarragona -domina cel
ennuvolat . En canvi, a la resta
de la reglé, el ce l es ciar.
El fred ha estat molt laten.
i la majo r part del terreny ha

Die LA IseesuA LIa. 0A01 1 AN I ue‚t
A beneir e canari

Bloc del
transeünt
La registren:oció del treinsit de
:'ans per Barcelona és un pro,.na que no ti JOitiCiÓ, de no ndop.-.-e mesures erteetnes, impròpies si
eu de ¡ 'epoca en qui
Es ncomptable el nombre de tersotes. , Ives i
homes i dones, que
Sen atpecte exterior sem:, .,, efectes gentlemen, i en canvi
. • ,zeten pels Carrers col» els bens per
muntanya. Es verament inspossible
,..anntar pelo carrers sense topar a
.'3do cantonada amb individus que tan
•"aro direcciO o amb grupo familiars
Iconics que de quatr; en quatre o de

en sis u.r barren el par, tal can&

Tany 88 els anglesos, a la Rankbla,
a bord. Que hofessin els arri',2s de poc de perito llogarrets d'altres
f Sra imperdonable; per() que
fosos gent naSCUela en una gran
. n'A. que per la sera instrucció i povénen obligats a tenir cut▪ ..in!cciaera, Pía és perdonable.
jic'c mi clepenguís, crearia uns carnet: de multes de 5, 0 i 55 peSSaCJ.
e :5 vend eja a meitat de prcu als que
• terrei.rin e! càrrec d'agents de trnin-,.. amb les ordenances municipah a
• : ei bligaria a complimentar-les a
r ctheln. i els que es resistissin o pa:7ar-le5 els 1/izo-aria a les autoritats
fer que e!: cebr essin penyores i desPeen tornar

!es

Esti.; segur que abOaS de si, mee0.5
rianernts i rodat seria un
'nade! a Barcelona, població en la qua!,
-.1.espris trenta anys, les dones no
nEen e:cara baixar deis tranrries.
set**

a s est bloquista que rariava ro!.
fr e a. L1 dels autos matriculats a Barel2ta fe Ii podria dir, en termes de
. rarget de.'s del ram de la bencina, que

l'a de b'olid.

elqiest 'ovar, sens dubee pealó de
tcta lo --:da, 110 cap que un auto, en•
zengui tren t a veyades,
5..; cl scrt número de matricula:
ter 25, ' els 34.305 autos enaricu/ats

a fi dany 1928, representen realment.
Cl nom5re d'autos que d'en‘a que seis
. número correlatiu de mafrf . •
;las f'osat en circulació a la
t
de Barcelona.

Si el nombre de vegades que un auto
passa d'un proputari a un afee, se'l
registró: amb un número de nuerícula,
potser sí que la matri.mia d'alguna

altra provincia u/trapassaria fa de

Barcelona, per qui per aquests correr,
he :'ist molts autos, i de preso, precisament antb la matricula 3f.
Si en el minfero dc mitHolto n.o hi
ha cap provincia que ens hagi guanyal,
amb ei.r8 d'estirar orés el braç que la
manega, rol..e er si que 1:"Iti bau ria alguna que ens gUanyoria.
En el Bloc del dia 16, un transeünt
parla sobre l'estadística de cet.res de
motor amis complet decsoneixement de
l'afee% Totes les "prertencies" tenen un
registre de vehicles de motor. En posar-se cn circulació un autembbil,
camió o tina sicote, is necessari
criare./ a! registre de la "provincia"
a la qual pertany. Aleshores se ii dóna
el número correlatiu que li pertoca, i
aquest número fa no convia mai ‚neuIre aquel' vehkle sigui en circulació,
ter maltee que eijuin les vegades que
el cotxe canvii de proPielari. i en-cara
que canvii de trOViP1Cia. Sempre
men.‘re rutlli, portara el matel.r ntlmero i la matctxa !letra que el dia que
es ve 01.5:riure.
Per aquest motiu sabein que a Barcelona it, Ita 1.11.5Ceit$ !palee Inil Catre:
Mi: que a Madrid. i si bi ad' n'hi ha
34. 0000 d'inscrits i a Madrid 30.000,
cixio no vol dir que tots estiguin
circulacié, car el: veUs i fets malbi
t , ibuten, i aixa provoca la diferucia
entre vis catres inscrits i els cotxcs en
Pera aquesta diferineia la
trobariem a Madrid cont a Barcelona,
es proparc:ó semblant.

Pel que fa a les dades d l'any 1926,
cal tenir present que aleshores releenjamen:. nonte's cobrava pels cotxes inscrits i domicilias a Barcelona, ;
havia molts autotnabils que, tot i circular per Barcelona, pasaren llar contribució a altres poblocions de la "Provincia", cm els sortia - -onansic.
Actualteuett la patent de tireulacié té
el snateix prcu a tota la Pettinsula, i
no es dóna lloc l subt.erfttei esmenta,.
En conclusio, resulta que les Jades
proporcionades per l'..4funtament duran: l'any 1926, aetualtnent ne CO.:
Poden éver títils per a cap comen.'ari
estadistic, i que encara qie ‚CO tots el:
cotxes inscrito. estad en eirculacij.

a

LA PUBLICTT1T

aparegut completament gelat.
Lets temperaturas mínimas
registrades avul han estat
graus sota zero a Adrall 1 10
graus sota zero a ;libes, Capdelta i Pohla de Begur.
JOIES VERITAIILE

00A810

Per a comprar a bon preu aneu
a fa Jolerla N'agrieta. Taller*, 41
OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE
BARCCELLONA
Dia 17 de gener de 1929
Ho-res d'observació: 7 . 1 3. 18. -- Ba
a cero i
nivel ,' de la mar:-rbmet
minimetres: 763.3, 7 86. 9, 70 . 4: mil11bars : 1020.3, 5052.5, 1023.1.---Termómetre a l'ombra: sec, 2.9, 6.1, 5.6.
humit, 0.4, 3.6. — Humitat (rente..
simes de saturació) : 46, 43, 6f.—\'ent:
direcció, NNW, Calma, CCalmar selocitat, 2, 0, o.—Estat del cel : gairebé
tapat, tapat, tapat.—Classe de núvole;
A-Cu,St-Cu, St-Cu, St-Cu.— TernpeTenues extremes a rombra: máxima,
6.7; mínima, 2.7: mínima an -an de
torra, o.o. —OscillacI6 termometrica:
40.—Ternperatura mitjana: 4.7.—Prteipitació annon, des de les del matt
del dia anterior a les set del dia cNe la
data: milEmetres de gruta, o sigui 1:tres per ma, o.o. — Recorregut del
vent en igual període: r7 2 quilòmetres.
—Observacions particulars: boira.
CALEFACCIO IDEAL

ESTUFA J. M. B.

VALENCIA, 346 — TEL. 73016
Durant la darrera setmana la Cabra

aquest fet gs igualment real a M'adefd
que a Barcelona, i con: que en ambdues
ciutats les baixes són proporcional:, es
poe afirmar rodonament que, havent-hi
a Barcelona 4.000 cotxes inscrits de
mis, ha criaven -In un nombre semblant
de superávit de cotxes en circulació
f ec tiv
izo,

En comprar dissabte passa: a la Llibreria Cataldnia el poema "El Conste
Arman", de Josep Mana de Segarra,
aquest, en signar-mg el volum. en llee
del mea cognotn Ribé, tal com vena dir,
en eScriure Riber; Jan ai.rb una conjusid, o és niite realment c,,s di Riberf
¿Es que és Una deformació del
cognom Riber, i de co,:agüent is un
mes a afegir a la llista dcls cognoms
estra jets f
Quedaré molt aarait a l'amable blo,mista que
acloreixi.

VALENCIA. 346 — TEL. 73016

NOI ATROPFLLAT
Antont Solano Pristina, de la anys,
fou atropellat per un autocatnió a l'enceruarnent del carrer d'Aribau amb el
de la Diputad&
Sofri la fractura de la tibia i el
Peroné tires& i alees lesiona de pronòstic reservat, segons el dictamen del
Dispensari del carrer de Sepúlveda, on
fou assistit.
Ei xoter fou detingut.
Aliir a la nit, arnb l'exprés, so-rd
cap a Madrid el comissari regí de la
Seda, senyor Frederic Bernades.

DONA MORTA
¿ACCIDENT O SUICIDI?
Al carece de Balines, entre els de
Rosselló i Provença. fon trobada, vietima d'una basca. Maria Maten. de
60 anys.
Fou portas al Dispensad de4 carrer
de Sepúlveda, on mor!.
El caciaver va ¿s/et portat al dipOsit
iudiclal.

earnavaleac, ele injurie cien dele

que fins ara els han honorat-mines
amb Ilur assistència, ho faran igualment en aquesta nova reunió.

Majestie Hotel

I RESTAURANT
Coberta a preu fix i a la carta
Orquestra
Salons mecida per a Bodes, Ban.
que' i Pernee

UNA DONA I UN JOVE FERITS
DE CREMADES
Foren auxiliats a la Casa de Socors
C.e ',a Ronda de Sant Pere, Patrocial
Lacosta, n;e 57 anee, i Csriac Mor, de
35 anys. La primera presenteva cre'nades a diverses parta del coa, de pro..
nästic ,greu, i el riegan extenses cremades a la n.b dreta. qualificades
pronòstic reservat.
La lesionada ho fou per haver-se-li
Milismat els vestits mesure encenia el
(ce, a cesa sera carece dels Enema.
rata. 4.
L'iltre. per hacer Intentat apagar
ajudat d'una parella de anardies. les
robes de la pobra dona.
L'Esbarjo Particular Amics Intims ha organitzat per a dissabte
vinent, dia z9, a dos quarts d'onze
de la vetlla, al saló del Torres-st de
les Flors, 043 bis, un selecte
que será amenitzat per l'Orque5trina Iberia
Per tractar-se d'una festa extraordinäria i de caràcter originalment

Ver13 de d'ion tí

Collocarfem jove 20-25 anys,
Hilare servei militar, que posseeixi condicions de venedor,
'cultura comercial i du de gents.
Imprescindible tenir amor propi 1 gran voluntat per a sortir
airón en la venda deis arlicles
que se li conflin. Sou d'ingr6s
modest. amb possibilitat d'aconseguir rapidament siluacid
isdhuc exercir direcció
d'una sucursal. Inútil oferir-se
sense reunir condicions exigides. Escriure amb amples detall= 1 referències a B K. 1 5 0 7.
Rudolf Mosse. Cosí S. . 13

LA SENYORA

NARCISA RIERA ILLA
NA VIDUA
DEL SENYOR EN JOSEP MASSAGUER

Porta Ferrlssa, 13

El diumenge que ve, dia 20, a les
onze del mati, tindrà lloc l'acte de
desaobrir l'artistica placa de marbre
Que l'Acadèmia de Taquigra fie de
Barcelona ha costejat per a retolar
el carrer del Taquigraf Maro (Les
Corts), i que será coHocada a la
cantonada d'aquest carrer ami> la
playa de Comes.
L'Academia de Taquigrafie de
Barcelona convida a l'acte tots els
seus associats i els taqufgrafs en general. per a honorar dIgnament la
membria de l'illustre inventor de la
taquigrafia ceanyola. En Franceac
de P. Martí.

Santo d'avui.—La Gltedra de Sant
Perc a Roma: Santa Lliberada i Santa Prisca. verge i màrtir.
Sants de demà.—Sant Canut, reí 1
mártir; Sant Mirius i la SeVa. esposa
Santa Maria i filie. màrtirs.
Quaranta Hores.—Avui: Basllica de
Nostra Dona de la Merce, de leo vuit
del mati a les sis de la tarda.
Denle: A la mateixa església 1 a lea
mateixes hores.
L o munió reparadora.—Avui: Ese&
sia parroquial de Sant Joan de Geh.Denul: Església oratori de Sant Felip Neri.
Cort c Maria.—Avui: Nostra Do.
na de l'Esperança, a la seva esglesla
o al Bon-Succés.
Demà: Nostra Dona del Roger,
Sant Cugat o a Mont-Site.
Aderacio Nocturna_ — Avui: Torn
de Sant Ignasi de Loeola, a resfrléaisf
parroquial de Sant Martf, del Oot
Demi: Torn de Sant Miguel Argel.
‘'etlles en suíragi de le‘ animes del
Purgatori.—Avui: Torn de Santa Gertrudis i Santa Brígido.
Desnä : Torn de Sant Josep.
El, PARE VALLET
Ha estas a visitar el bisbe de Vic
el P. Vallet, acompanyat del canonge
d'aquella diòcesi doctor Casadevall.
El P. 'Vallet passa una temporada
a Sobrevia.
EL NOU ALTAR DE LA CRIPTA
DEL TEMPLE DE LA SAGRADA
FAMILIA
El P. Abat de Montserrat, per indisposició del senyor Bisbe, bend diutncnge passat l'altar que a la cripta del
Temple Expiatori de la Sagrada Familia n'ha dedicat a la Mare de Deu de
Montserrat.
S.eCERDOT MALALT
Es troba grenment malalt el reverend Francesc Roig, rector
arxiprest de Sant Edil: de Llobregat.
MILLORES A IGLESIES
Aviat es procedirà a la restauració
de l'altar de Santa Magdalena, de la
parròquia d Sant Estere, de Granollene
— A fa parróquia de Sant Pera,
de Celida, e3 construirá un altar dedicat a la Sagrada Familia, costejat
per una persona piadosaBASILICA DE SANTA MARIA
DE LA MAR
Continua el solemne octavari de
Minerva, predicant cada día, a dos
guano de set, el reverend Josep Faure,
prevere.
L3 fundó de dittrnenge, dia 20 serä
per a conunemorar el VI Centenar; de
la coPocació de la primera pedra d'aquesta Basílica. La bandera principal
de la processó ha estat confiada al senyor Joaquim Teixidor, gerent de la
Compatlyia Transmediterrinia, i els
torne de tilern als portante de tàlem
de Santa Mónica.

El moviment
maritim

VAIXELLA ENTRAT8

Vapor espanyol "Enriqueta
amb elirrega general i 127
passatgers, d'Aguilas.
Vapor italiä "Arsa", arnb
ohtrega general, de Tampico.
Vapor espanyol "León XIII",
amb cetrrega general 1 47 passatgers. de Valparaiso
Vapor espanyol "Befis", amb
cärrega gelte :l i 7 prissatgere,
de Gandia.
Vapor espanyol "Mahón",

BARCELONA

Participa a tots els que s'han interessat per la seva pròxima
LIQUIDACIO DE MODELS
SERIES 1NCOMPLETES
que aquesta començarä el vinent
dil:uns, dia 21, a las 10 del metí
amb cerre g a general 1

La vida religiosa
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RASPALL

Znéa optitniatea i es creu q ue lee la

cia.

La Comissió d'Esbarjos del Centre
de Lleida i seves Comarques (PW"
Ça de Catalun y a. Q. primer) lis organitzat un gran ball de societat per al
dia 19, a les deu de la, vettla.
També ens comunica que des del
ena 20 es posaran a la venda les localitats del gran ball de Carnaval, que se
celebrara al Teatre Casabe Romea el
dia 12 de febrer vinent.

CALÇATS

5 as

P
-satger,d'Eh:.
Vapor espanyol "J. J. Siäter"
amb cerrega general I 158 passatgers, de València.
Vapor 'talle "Verdi", amb
treneit, de Trieste.
VAIXELLS DE8PATXAT8
Vapor espanyol "Juan Sebastiän El Cano", arnb arreg a general, cap a Colom.
Vapor E ueo "Water", en
hast, cap a Valänola.
Vapor noruec "Ophir", amb
träneit, cap a Tarragona.
Vapor espanyol "Rey Jaime 1^, amb càrrega general,
cap a Palma.
Vapor Henil "Verdi". amb
eierrega general, cap a Géno-

va.

Vapor espanyol "Rio :Veleta",
amb oirre e general , ea P a
Bilbao.
Vapor espanyol "Poeta Arolas", amb oftrrega general, cap
a Las Palmee.
Vapor espanyol 'I. Beatriz",
amb eärrega general, cap a
Las Palmas.
Vapor espanyol "J. J. Sister". .unb cerrega general,
cap a Valencia.

'Ira" OIA
ftractament
laJR
mes

1ei

enèrgic I eficaç
de el
Xarop do

HIPOFOSFITOS
SALUD

g

Vapor espanyol "Andraka
Meadi". arnb eärrega general,
cap e Bilbao.

Tribunals
UNA DENUNCIA
PER BIGAMIA
Al jutjat de guerdia ea va presentar abana d'ahir a la tarda una dona
de nom Manuela Fernindez Ciprés.,
de 72 an s, per tal de denunciar el
ase marit Candi Pinies d'haver-se
casat novarnent e Corbins (Lleida),
trobant-se la denunciant a Ame-

y

rica.

Declare. que fa vint &ripie que per
no tenle recursos, va marear ella
a Mexic, dient que tan aviat com
tingués diners enviarla per al paa.
eatge al ecu marit. Les coses no

varen ante tan be com es pensaven
malgrat lea cartel enviades per
Manuela al Candi, aqueas no en va
respondre cap.
Pasaste ele vínt aan, er pretera&
la denunciant per tal d'aconseguir
del sen marit uns poden ee vendre unes propietats que a Mexic
té la Manuela i tornar a Barcelona.
Segons diu la denunciant. Candi,
en veure-la, Ii digue que ella no era
la uvamtuilr, perque havia tingut
nottcia que hayas mart feia molt de
temps a Amèrica.
El jutge ha admes la desdecía,
que scg,uirä els seus tramita legal.,
UN PROBABLE RECURS
DE CASSACIO
ßegons rumors que -l'Arara

p

recollir ahir pels paesadlesoll
del Palau de Justfela. el fiscal
es proposa recórrer contra la
sentencia absoluteri a dictada
pel tribunal de la secció tercera a favor de Joeep Viscasillas.
ASSENYALAMENT8
PER A AVUI
Audiencia Territorial
Bala primera. — Drassanes.

Pobresa, Vicenta Gual contra
Societat de Gomero Exterior.
Sala segona. Unversitat.
Incident. J. Puig 1 Cadafalch
contra Salvador Bielsa.
Audiencia. — Exeouttu. Chavas 1 Companyia oontra Josep
Mor ay.
Audiencia Provincial

— Un oral per estupro contri

Joan Garcia.
Seocle segona.
Concepoló.
— Un oral per abusos desttonestos contra Miguel Torrelles.
Secció tercera. — Continuació de l'oral començat avui.
Secció quarta.
Universitat
i Mataró. — Dos orate per estafa 1 mort contra Laura Conde 1 Francesc Arenas.

SOLER 1 TORRA GmAN'
IBA N O UER S
BITLLETS
Francesas, 34eo per loe
Anglesos, 3975 pessetes,
Italians, 32'35 per zoo.
Belgues. 85 65 per zoo.
Suissoe, ziErzo id.
Portug uesas. o'27 P Alemanya e teschsmark), 1'46 id.
Austria (xill:ne), 083 pessetes,
Teccuslovaquia, 18 per roo.

res

T

Hol

22

andesos, 4 Pessetes.
Rússia (tcheinooetz), 11 easerIll
Grecia, 7 73 per 10a

Suecia, l'61
Noruega, es! ideen.
Dinamarca, re51 Mena.
Fireenda, 14'50 per toCe
Romania, 330 per 100;
Bulgaria, 3'75 per ¡co.
Turquia. 2 7 5 pessetea. •

'

Estats Units, 6'1,3

Canadá, d'os id.

Meta!

Argentino, 3'38 id.
Un:guaja, 6'03 fdene.
Xilens, o'70 ídem.
Brasilers, o'70 id.
Boliviana, 173 Mera
Colombians, 5'60 Peseelell
Peruana, 33 ídem.
paraguait. o'to persetelb
Venezuela. t'os nessetese
Japonesa*, 2'30 MeraAlgerins, 5 9 Per rrqf
Ef P , 3
P
-Filpnes.
2. 73 idett.

3'0
f re 13'10
bw

OR
Alfons, tt8 per roo.

Unces. Ize ie.

4 i 2 duros, it8 id.
1 duro, 7'50 pessetea.

Isabel, tz9 per too.
Frenes. 117 id.
Liures. 29'75 pessetes.
Dólar.. 6'io id.
Cube. 6'05 id.
Mexicà nou. 3 per roer
Venezuela. 117 id.
Marco. 145 id.
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Sentó primera.— Audiencia.

is

el

teu Mari

Pertanyent a la V. O. T. de Sant Francesc i altres associacions, i el seu fill

LLUIS MASSAGUER RIERA

Secretari suplent del Jutjat Municipal del districte de la Concepció (Barcelona),
-- que moriren respectivament a Girona i Barcelona
el 21 de gener i el 12 de novembre de 1928

(E. P. D.)
Els seus desconsolats fills i germans, respectivament, En Narcís, En Mudan, En Josep i Na Dolors,
filies politiquee i cunyacks, neta i nebots, respectivament, i parents tote, en participar-vos tan sensibles perdues us preguen que els tingueu presente en les vostres oracions i us serviu assistir a l'aniversari i funerals que se celebraran demà, dissabte, dia 19, a les deu del matí, a l'eszlésia_de Ntra. Sra. del Carrne, pel qual
favor els quedaran sumament agraïts./
Girona. gener de 1929

Acaba de sortir
BRRYRES
LAVABOS
WATERS
BIDETS
DUTXES
RIMES

Barcelona
DIBUIXOS per
R. 01=)ISSC5

Un magnifie alburn, Preu: 7 p teo
ENRIC CARDON
Vergare. ni I.
remete Assalt e- 39.4
BARCELO

venda a la
'
n 'e
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LES LLETRES

"El Comte Arnau"
Josep M. de Segarra

Joan Maragall al Conste de la Ilegel/da, i, en certa manera, també un
record batut en la nostra lírica: el
d'ale.
L'alè cine dieta deu nil hendecasillabs, on tanta beutat fonnigneja, mereix, sense reserves. respecte i bornenatge-

per Tornäs Garcés
que l'amagava. Per aixä el poema te
duce, parts ben definides. La primera
(canta I al VI) evoca i narra la vida
fisica del Comte Amase la segona
(cants VII al X), la negenda
ränima en pena.
El Comte Aman, déspota cruel
sense penediment, s afigurat en :a
seva vida natural corn una cm-anudé
del mal sublim. Es el "mal a nitrar. ça". as/lb una mena de grandesa que
el poeta es cornplau a a:din-asilar.
La vella del cant cinquè (pag. 163)
pot dir, contraposant el Conste i els
pobres homes quotidians, "no cra con
els d'aquí, tan prints de caixa, — tan
fets de terra i de enquets mrsquin.e.
— »mares de co, i amb una vista
i Un respirar de bens i dc

I el cor del cant sise (pág. ‚So).
cl cor nmisteriós, bell pretext liric, que
fa l'elogi de la mort al Conste vell
lesesperadament aferras a la s ida, ha
de recuneixer rexceptionalitat del seu
agre interlocutor:
Ecus tú m'agrades
perquè de sant no n'ets ni en serás mai,
perä
fas misteris ni Invades
i en ser dolent trobes un feix ercsPlai.
Tu no cts homc de »lentes i mcntidcs,
no bar reges vinagre amb el vi Me,
si has dc tnatà crida , males i dieres,
no ho fas a mitges cutis s'arta a molts.

Aquest "no fer-ho a mitges" és,
justament. la inhumanitat del comte
Arnau. Força cega 1 dreturcra, com
les cie la natura, be mereix que els
hornea el temin, i siguin els buscos i
les besties els cantaires de les seves
absoltes.
Es. pera. el Comte Arman qui troba
per a la seca i,ria sensual la definició
més explícita (pág. 184):
Ea llei que guia cl fucti cana es aqucsta:
la lid de Ics cinc singles dc
núi.
Tel 1 lur
is això per mi na compla.
em parlis dr morir ni änima Iliure,
niel mis cnilä »t'enfila cls pensaments;
l'anima meen me la vull Per niste,
per tenir-la encastada entre les cicnts.

En la primera part del poema eis
conflictes trägics són. dones. enfora
del Conste Aman. A la seca ánima
no 1/1 ha lloc per als combata. Ni la
mort de la filia tendra no fa trolesonar lavara reclusió del desig sense
fens. El Comte Arnau no pot patir.
Només pot fruir. Adelais, la Muller,
aquestes sí que són dues figures humanes. La humanitat del Conste Arnao. i. per tant, la seca tragedia. comença. ja 1,0 hem dit, en l'instant
la seca mort. Els quatre arrees canta
del poema de J. M. Segarra, que
descabdellen la punyent paradoxa, són
la realitzadó d'un pla sortosíssini. Poiser li máxima originalitat de Segarra
és en aquests canta dolorosos, livids,
tempestejats pel remordiment La hilaginació de l'autor de Choro, i el seu
vers càlid. han sabut fer plastics, en
el misten joiós de la creació poética,
els tunnents que Joan l'sfaragall ens
havia fet veure mes aviat abstractes.
La major plenitud del Conde elrnau
de Segarra es en revocació de l'ànima
en pena on podría esser mes fácil:x-11cm
establerta.
L•endemã duna primera lectura no
ea pas el moment mes a propäsit per
aprofondir els mérits i les flaqueses
d'un poema tan vast, cosmos virolat.
colpidor. Basti'ns veure-hi, en certa
manera, la resposta als neguits de

C

Gaseta setrnanal de Literattifai_Art,
Ciències i Esports
iab-eis biiveselä a priMera d'any d'aquesta gaseta tolosenea en òrgan de ractivitat intellectual dele Paisos d'Oc. Les 'letra' catalanea, les
rtetres occitanes vessaran en lea leves pàgines llur mfe valuoaa producció
i el comentari i la noticia de tot el moviment intellectual del 'n'Un.
Verb de emes cultures germanes i renaixents, situades al bell mig de
l'Occident europea, promet d'esdevenir la seva mis completa, moderna,
,vivent expressió. Abundoses collaboracions de les mes famoses signaturca franceses, avaloraran, també, regularment, les pitgines setrnanals
d '" O C "
CORRESPONEU, SI US PLAU, AMB LA VOSTRA SUBSCRIPCIO, A L'EXIT D'AQUEST PERIODIC, EL QUAL OBRE UN
,CAMP VASTISSIM I NOU A LES LLETRES CATALANES.
OMPLIU EL PRESENT BUTLLETI I TRAMETEU-LO SIGNAT A: "OC", VIA LAIETANA, 28, 5.2, A. BARCELONA

BUTLLETI DE SUBSCRIPCIO
6»

•••••

stim.
agroird la trenes° de Lit gaseta 'OC" i el cobra.
(1) de la seva subseripció,
ir-us en u

de

1923,.
Sieisteer

( 1) Trimestral. semeetrai o &ny:1.

PREU: 14 pessetes l'äny

de les ptosis diges-

JOISEP NI' DE 5-1GARIt%

Llibreria Catalónia - Barcelona, 1928

t 9cr-2-192e son tes dates que limiten
Ja composició d'El can:te Antas. Du/ant sis anys. amb represes sempre
iHuminadrts 'cgarra ha bastit, com
qui drecés una nau gegantina. els den
cants del seu poema. En f er sco. quan
tot just en coneixiern els primera. ja
lii endeeinirem una superació pardal
L'Atlantida. Despres. les activitats
pródigues — amb rnarrades i tot —de
Joaep Maria de Segarra. no ens han
fet oblidar l'obra promesa. I era
west setembre darrer. a Port de la
Selva. quan el raig feridor de les
%a-remes amenaca els raims foscos i els
daurats. ,ora la mar fidel , que el
p eta de loen de l'Os i del .1 fa! Gzcadete cloia la visiä tràgica del cavaller danmat. 1928. El Cenit,- Arnau.
Una data i un nom a retenir, Riges,.
Segarra ha trobat en la canea, popular, olorosa de misten:. l'eapurna
viva capaç d'encendre una foguera
vasta duradora. El sea Conile Aman
e- el de la caneó. seus elements
suggestius— declara en el próleg de
la primera edició del seu poema —56n
lar. forts, i tan densa és la humanitat
d'aquests elements, que es gairebé un
tleure de tots els poetes del nostre
,país aportar la visió prepia de la f:gura Ilegendäria, no en cl sentit d'una
emulació de plomes, sin ó en el sentit
de Ser important la tragedia del Comte
„Aman - . "Els elements — a í egeix —
són simples. pecó cl seu abast am'plissim, tota /a negror medieval que
traspuen e5 pot sentir i pot inquietar
de la mateixa manera en l'época que
sivitn". Segarra. conseqüentment. ha
escrit un pe= d •änitnes. El moll de
Tos del (7 cnnte Arnalu no cl trobariem
ni en les fines descripcium de pal• satge, ni en e75 abundosos
'que Maquen pel diàleg dels personat¡res, ni en les carenes ruultitudinaries,
en aquella diàlegs i morreslegs on
apareix. con) damunt la placa submer¡ida en el liquid que la revela, 1-ànima
;del Ceente Arnau, i d'Adelais, i de la
Muller (noca Solveig) i de la filla
Marguerida. Aatbem d'escriure "la
Muller (nova Solveig)". ¿No podriem
insinuar "Comte Arnau (nou Peer
.Gynt Cese que Iheroi d'Ibsen—beiro1 de llegenda popular, cal pensarehidi una altra estructura ádIstk una
'.aItra fi sentimental que la del nostre
4:ínistre golafre de la vida. Peri, no
costaria de trabar llur parentiu. El
:folklore. a fi de comptes, descobreix,
ené s que Freud 1 gairebé tant com un
cri .sia. la unitat espiritual de l'especie.
• Con, és, dones, el Comte Aneau?
plecs té la seca ánima? Al, que
l'al lusa del Comte Arnau nornés surt
' a fiar de terra amb la mort del ces

(17-113 de la rollecció), de Mossèn
Llorenc Riber.
L'autor d'Eh. Sants de Catalunya
era el més indicat Per a portar a
J'erute aquesta aloa..4quest primer vo¡ton és precedit d'una 'letra falaguerissima del Cardenal de Tarragona.

EL COMTE

etlahLat%
iancri.ovx mrairxxvu•

nformació catalana
* l'ompe te Fabra...

De Corles Cardó, a Acció Comarcal:

-Pocs homes mereixen de Catalunya ragraiment que mereix En
Ponmen Fabra. Es pot ben dir que
cll li ha donat l'idioma.
Aquesta expressió podrá ésser toreada per algú en sentit de blasse,
ros si el nostre grarnátic hagués creat
artificialment (acusació no
pas inédita), però els qui hem tingut
la son de treballar sota el seu guiatge
immediat sabem que l'idioma que ell
ens ha dunat no es un idiossta manuiacturat, alisó —emprant una expressió
feliç d'ell mateix—raproximació mes
gran possible al que seria avui cl català literari medieval si hagues pogut
desplegar-se sense cap influencia perturbadora.
El català del segle XV tenia una
unitat
perfecta des de Salces a Múr.
cla. Les diferencies dialectals, inevitables. no havien arribas encara a cristallitzar en el llenguatge escrit. Fou la
caiguda de la dignitat literaria la qui
reportä aquest eixemicarnent en barceloní. Ileidatä. valenciä, balear, rossellonee, que, de no haver-se produit el
ice de la Renaixença, hauria donat
origen a llengües distintes, com a1gt1
ala atrevit a proclamar prematurament com un fet esdevingut.
.A aixä ajudava molt, ultra les petetes diversitats léxiques i morfológi.
emes, l'ortografia que cenlaseú ,'eng:ponava a la seva manera. Aquella unítat dcl segle XV, al XVIII i al XIX,
s'havia convergit en un formi gueig de
dialectes. idèntics en el fons, però estrafets per fora amb vestimentes pintoresques. Si agafeu. per exemple, teatus del perpinyanis Albert Saisset, del
català Rolgeneo i del valenciä Caries
Ros. us caldeá fer ums gran esforç
d'abstracció de rapareno externa per
arribar-id a trobar una unitat de ven
d'esperit
Pompeu Fabra estudia i descobreix
amb perspicätia meravellosa el que
e:1 cada diálecte bi ha d'idionsätiz
(producte de revolució purament local. deslligada de corrents generals de
ha Ilenguai i dc provocas per la influencia d'una Ileagua estranya. Agafar els elements pròpiament idielnátics
i els aprofitables dels dialectals, prescindir (le les particularitats curiosos
que no responen sinó al geni d'una
comarca. eliminar els instroduns per
influencies estranyes i vestir la Ilengua resultant d'aquesta tria arnb una
ortografía única, era tasca que densanava segles de treball i una preparad/3 filológica, una possessi6 de l'esperit de l'idioma 1 un crust artistic que
no era exigible a un sol heme ni a
una sola época. Aquesta és la tasca
ingent que fan avui els occitans del
Migdia francés. Provençals, Ilenguadocians, al verneesos, Ilemosins, gascolas, es troben arnla un esmicolamena
de dialectes i de grafies que lleven a
la gran 'lengua d'oc tota aparença
d'unitat. Mentre no els surti, al costat
deis grans poetes — Peetour, Perctc. — un gran filòleg, la Renaixença occitana no entrará en vies de
nonnalitat i la !lengua escrita no coneixerä les grans popularitzaciuns que
avui coneix la nostra. Es tasca de lustres, que aquells germana tot just comencen.
Aquesta gran tasca de lustres iba
feta En Fabra tot sed per a la !mea
llengua.
Arreconant les divergenciee heterogräfiques que feien illegible als ulls
del poble el català literari, i fixant els
castellanismes a suprimir i els manIleus als dialectes i a la Ilengua clässica amb que havien d'omplir-se les
Ilaeunes que aquella chis:Sació deixava. Fas Fabra fet guanyar al
nostre idioma mig segle, pel cap baix.
Molta tasca resta encara a ter, peria
amb la ruta enarcada i amh el criteri
fixat insuperablement pel nostre estl'mat mestre, és tasca relativarnent fácil que podem confiar tranquillament
l'acció del Seises i deis, escriptors
dotats de bon gust i dan.; que podriem anomenar inspiració 'lingüística.
Per obra d'En Ponmpeu ha
Ileligua que vint anys enrera era un
aiguabarreig de dialectes, contener(
d'ésser i será pie:Harlem abans de
gaire, un idioma regi, digne de servir
els mes elevats mesters de la cultura
i de la inspiració.
Vagi, dones, al inestre insigne, el
men humil hornenatge, no pas gens
academie, ni --pobre de mi — científic,
sine, ben amorós de la devoció del
deixeble i de l'afecte cordial de
l'ansíe."
* Any Cristià...
Es a la venda, de la Collecció Sant
Jordi, el primer volum de l'Any Cristià

El doctor '1 arruella. non, prou corregid en el Illén rientific de Camine°, ens deseriu e, aquesta Monografia la doctrina fonamental i
simptomatologia de les ptosis diucstitvs.
Per al doctor Tatruella js un tema
planer, rar is deis csfi,dis alS mutis
d'uns guau! ,tes ella dedica les
setes activitats. i e,s conferencies i
eursets goirebe s'ha fet trartadism
daquests Imoblemes ‚Jr la austroentcrologia. Tanmatcix, la direccid de
Monografies Mediques difiedulent Podia trabar un autor mis docunicntat.
Calia una obra que precisjs rt conrepte 1 els simptomes de l'esplagnoptosi. Per una part una serie de trasI OrnS de manifestada 1I0 PrOlt Clara
podicu fer-la ignorar; ter altra, el
detecte opuso! trastorns
que en veritat no li corresponen i
manifeslació d'una afina malaltia
existent. Aqursta precisió simptomätira i l'explorarla clínica amb la qual
metge pot diagnosticar una ptosi
digestiva estan di-sen/es de ;mi mesirivola en l'obra del doctor Tarruella,
'y-mal-cable en tots scutits.
En el Noticiari SinS creisen eLe
següents treballs: La lijo.; de Lelamendi, per J. Aguadj i -- Hospital de la Santa Cren 1 Sant Pau.
CUP'S de 1928 a 1929, — Hospital diha Santa Creu i Sant Pus. Curs ib'
Traumatologia: serrei del profess,,Josep Homsi Magas.-.-.
agas.
Hospital de
la Santa Creu. Curs d'Urologiachuico, a cärrcc de E. Company. Els
nostrcs metgcs vistos pels historiadors:
.11-ttau de Eilanom.
* 'L'Estudiante.
ola comunica que han tingut llar reformes dc gran imPortända en la .vcva
organització. Sisan constituit formalment i definitivament n • Is Consells de
Redacció i Administracia, els integrants
deis quals catan disposats a emprendnla tasca que sas ha designa! ande A
majo,- entusiasme i ps ocio ata donar a
resmentada publicació un n;aracter
i la importancia que »tercia.
Aix1 matrix podeno anunciar als Ilustres lectors que dcsPris d'havcr-sc cstudiat l'assumPle amb tota detencid.
L'Estudiant" apareixera cada .setmana.
des del r•órent dia
i antr , tota regularitat.
Aquest ajornament dc Cuit dies per
a la sortija del tercer número, js degut a la gran tasca d'orgattizar dcatalantent tots els set-veis de Reclaceij
i Ariministracit;.
* (lile en el prime, número' Pi
honra tot coste de Caries Soldevila, i
que en seguirlos de Toso Liord, loan
37,noucz, Puig i Ferreter. Prudettri
13d-trama. etc., rte.

Notes d'estudiant
RETALES
Amb gust copiem el seguent editorial de "I,a Neu":
"Canviar L'Estat feixista, la literatura feixista, rart feixis la, l'escola feixista, la Universitat

_

feixista. 'rot, tot ha d'ésser feixista
a Italia, segons les teories d'alguns

Organs del Feix. • La "fascització"
general és un deis cabdals objectius
del Feix. Algunes vegades, Benito
Mussolini Ita volgut posar un aturador a certes tesis excessives. Tanmateix. la campanya "fascitzadora"
ha continuas_
En els última (tiesos, aquesta campanya s'lla dirigit amb preferencia
a rensenyament. La Premsa i els
oradors feixistes han dernanat la total -fascització- del personal docena
Mestres erestudi i professors universitaria han d'ésser feixistes. Un amifeixista, i fins un simple no-feixista,
estan incapacitats per a ensenyar o
educar la joventut italiana. Tal es
la tesi que a Italia se soste. Una
tesi análoga es sostinguda a Rússia.
Perú els propulsora de la campanya arias han vist que la conversiú
de molts professors al feixisme era
purament externa. Aqucsts professors ostenten els aimbols del feixisme, per,) no ho són verament. I això
no es admès per ccrts órgans feixistes. El que ells rolen és, no pas
un canes de retol, sinó un canvi
tränima.
El diari roma "La Tribuna" dile
"1..a "fascització - dels professors,
cal reconei ger-ho Ileialment, no va
cutis cal. No es tracta d'enganxar
feixos als traus dels professors. Socint. certes conversions inspirades
per oportunismes de carrera són mes
r2pugnants que certes obstinacions
antif e s... El problema es vast,
purgue cal atényer i capgirar tota
una mentalitat que és intimainent
antifeixista, la qual es troba als antipodes de la ciencia ética feixista
isnl:s que de les contingències politiquea feixistes." Un altre diari italia.
"Giornale d'Italia", escriu al seu
torne "El problema universitari
un problema espiritual i no cal
creure que es resolgui per la imposició o conferint insígnies: aix(1/ nomes seria un expedient que facilitarla els passatges de contrabate"
Te iota la raó el "Giornale d'Italia" en dir que el problema es de
carácter espiritual. Es tracta d'un
canvi d'ànima. Els feixistes no s'acontenten amb rabdicació exterior:
no en tenen prou de veurc que el
feis simbOlic II suris damunt les soenes professorals. Voren molt mes
que racatament: voten l'ànima.
Alai, als professors que no són
feixist(s itu Cl, serveix de gran cosa
rinscriure's al Feix ni l'exhibir el
siuìiboh lictori, ni rabstenir-se de fer
o de dir inc
t es desavingui amb l'orludeoda feixista, ni tan sois de fingir
una adhesió activa al regins. L'un
inquisitiu dels feixiatea autentica- entra dins de tot, arriba a la consciencia, penetra en les fondàries de l'ànima. Volen que els professors siguin
feixistes d'anima, no solament feixistes d'insignia o de paraula.
No és acceptada. dones, la comedia d'una submissiU nominal. El feixianie vol en aquest punt una sinceritat absoluta. Qui no sigui verament icixista no out exercir a Italia
rensenyanea, baldament s'esforci per
conduir-se com un feixista.
En aquestes condiciona, l'adaptacié del personal ducent no feixista
es de fet impossible. Canviar de partit és rclativament fácil. Canviar
('ánima uso depen de la voluntat
imingú. Els professors no feixistes,
davant la ferria exigencia. no poden
;mellar ni a la hipocresia. — A Rovira i Virgili."
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Rambla del Centre, 6
Llibreria Bosch
Ronda de la Universitat,
Galeries Laietanes
Corts Catalanes, 613
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Sortirä cada dijous
BU7LLETI DE SUBSCRIPCIO
MIRADOR. Administrad() I Redacció, Palay°. 6, 41, 2.'
Telèfon 15300
En

que viu a
carrer de
núm.
se subscriu a MIRADOR pel preu fixat de 2'5b ite-aeles trimestre
de.
de 1929.
Signalui a

Divendres, 19 de gener de 194

LA FESTA DE ST. ANTON!
—-

El fred no perjudica la festa : Actes religiosos

i populars : Els tortells

Els Tres Tombs al pati de la Cas _ de la Caritat
Com cada amh més entusiasin,
que cap any, puix se'n nezessitava per
desafiar el fred que feia, se celebra
ahir la festa de Sant Antoni Abat.
amb totes les seres tradicions i amb
totes les seres conseqüencies. Ja de
bon matí circulasen carretera i cotxers
1r,t, sudats, preparant eis Tres Tombs.
Els grupa, per cases i per associadona, passejaven Ilur prestança pela
freds carrera, sense ni mica de pell
(le gallina, perquè era el dia assenyalat, un de sol a l'any, i calia aprofilar-lo.
El palie. no tan entusiasta, omplí,
i ner¿v, con; cada any. els volts de resglesia sie Sant Antoni, sobretot cap
migdia i a la sortida del treball. La
filera de concurrents a la solemne henediceiä era inacabable, i el fred, amb
les seves punxes. posara delit en els
genets i en els mímala.
A L'ESGLESIA
DE SANT ANTONI

‚Al mati se celebra missa solemne a
dc Sant Antoni, en la qual
oficia el senvor rector del Carnie. assistit pela PP. Josep Navarro i Erancese Carceller. i féu l'eloqüent sus-m(5
el I'. Alfred Roger. Al nreslmiteri seia,
com cada any. la Junta de l'Agrapacie
de Vaquers de Barcelona.
Al. CARRER
Al carrer acidada cou enorme.
Va- PP. Carceller, Piset. Bassagallo.
Nog uera, Coleaner. Touš, Joani i
Priera ¡so velen de feina. Ca,alls,
mules, ases, gossos, i fins un ocell.
anaren passant inacabablement.
LES COLEES
Es presentaren diverses eones, entre les cigala eridä ratenció, com tots
els anys, la dels carreters de la -casa
Damm. que venia de recórrer un llarg
itinerari.
A dos quarts de non del mati havia
sortit del domicili de la S. A. Damm,
Rosselló, 515, la comitiva, precedida de dos genets de la guardia urbana i de la Banda de cornetes del
Regiment d'Artilleria de Muntanya.
La comitiva anava formada de la següent manera: capita de bandera,
En Joaquirn Soberano: banderer,
N'Atitoni Malet: ajudanis de bandera, En Josep- Cirera i En Ramort
Carrera. i els següents genets: En
Jesús Lana. N'Antoni Núñez: , En
Bartoli Estere, N'Ernest Pinyol,
N'Tsidor Garzon, En Joan Alcazar,
N'Anastasi Sánchez, En Sadurni
Narbon, cavalcaven cepiendids cavalla. Després seguia utt carruatge
amb guiare cavalls, menats per Niaidre Mutet, que portava la capella
amb la imatge del Sant Patró: un altre carruatge, de quatre cavalls, menat per N'Emili Jansana, i, finalment, un : :re carruatge, també de
quatre menat per En Salvador Vida!.
La cavalcada seguí cl següent
trajecte: Dos de Maig, Mallorca,
Näpols. Diputaciú. fina a resglesia
de Sant Josep Oriol, on va assistir
a la missa tiv dos quarts de deu.
Després va continuar pels carrers
,Urgell. Corts Catalanes. Villarroe!, Sepúlveda. Calábria. Viladomat,
Manso. Borra, Aldana i Ronda de
Sant Pan. Davant la casa núntero
7 d'aquest carrer. domicili de N'Andreu Margallo, la gentil senyoreta
Maria Margallo va coHocar una espléndida corbata, present del , seu
pare.
Organitzada novament la comitiva, es dirigí a l'església de Sant
Antoni Abat, oms ion donada la
benedicció a les eavalleries. Després
va seguir pels carrers de Tanaarit,
Borrell, Sarnpo Sagrado. Ronda de
Sasst Pau. Marqués del Duero. Passeig de Colom, Rambla de Santa
MOtlica, plaça del Teatre. carrera
d'Anselm Clavé, Fusteria, plaea d'Antoni López, Sota Muralla, plaea Palau, Avinguda del Marquis de n'Irgentera, Comerme Princesa, Tantarantana, Basses Sant Pere, Rec
Comtal. Arc de Triomf, carretera de
Ribes, Major del Clot,
Rogent, Núria, Muntany:a,
Fressen, i tornada al lloc de surtida.
La comissiú organitzadora de la
festa estava formada pela senyors
En Ramon Sedó, N'Eduard Costeja i En Josep Joanpere.
La Socieat de Patrona carretera
de La Sagrera, també celebra diversos
actea a honor del seu patró.
A dos (pan,: de den del mati,
l'altar de Sant Antoni, de resglesia
antiga de Sant Marti, es téu la benedicció de la bandera. Foren padrins
d'ella En Silvestre Palou i la senyoreta Caterina Creusens.

A les deu del mati, un ofici solemne, a tota orquestra, per Ia
capella de música del mestre N'intró (J.), amb la cooperació (l'En
Josep Barberà, tenor, i de N'Artur
Rossell. bariton.
Eis patrona vaquers també van celebrar la diada, arnb un programa
Dril intere,san'

A dos quarts <rones del matí. (id a l'església de Sant Josep
A les deu de la nit, gran ball de
gala a La Bohemia.
A LA CASA DE CARITAT
La Germandat de Sant Antuci
Abat celebra la t'esta a l'església de la
Casa de Caritat. La Directiva °cura.
va el presbiteri. Oficia el reveread
lluus Sabater, assistit de dos capellans. i féu el serna3 e! reverend Et
ti'lgaalada. La capella de música. rigida pel mestre San go lIarrace.
teroreta magistralment la Missa de
Ribera.
A la una arribá la cavalcada de:t
"Tres Tornbs". i fou beneida nel reverend Puig. prior de la Casa.
A SANT MARTI
A l'amiga església de la barr,ad.
de Sant Martí, se celebra la testa organitzada per la Societat de Patrom.
Carreters de la Sagrera.
Començà Facie amb la benediedá
ele l'altar de Sant Anaoni i de la bandera de la dita entitat. que fou apadrinada pel senvor Silvestre Palos' :
scuvcrreta Caterina Crusens.
A les deu es canta el solemne ofici,
a sota onauestra. per la ca pella de música que dirig eix el mestre senvor
Vintró, i a la (Vial a portaren la sevs
coop erad& ej tenor losep Barbará i
Isp4ton Artur Ressell.
El serme) y a aliar a eärrec dc rorador sag rat reverend doctor Sil,:s•-e
Alegre. el ..,,,al féu una eloqiient
1,^1a del Sant.
El temple es velé ple de fidel,
FI. GRPaif oii CANSALADERS
A les deu del mati va surtir de re-tatg e social que te al carrer de TaIlers. el grenü de Cansaladers. la cemitka ner a assistir als divina oficique. cm cada any. celebra la dita
entitat a l'església parroquial de Sar
-ta
Anna.
Precedía la consistió. en la qual "gurava la Junta Directiva de grc-arnb cl sea president. senynr Joan N
zurra. i nombrosos secis. :a bandee.,
sie l'Asatadagiti. a la oual donaren ecorta dos guàrdies urbana de gran
La comitiva frez rebnela al ten: 'als acords ¿"ma marga. i rastä seu'
dament a tantear el presbiteri de l•a•
lar malor la Junta, acrenpanyada de '.
hammitera.
Conenrecaueren tamtgt disertes e
mires, dels associats. fins a erunler...1•,,!;‘,:a. oye Pula ena
Canta ro t;t1
f 5 onal fou celebra, •
cl reveo-" 5 Pan r..tun. .;.th
reverends .r2n ,re T11 / i Manuel .5 , " •
In ca,,ella le tru*/.;ea de la
dletgida rel :en sestee reveeem m
nreel;:à
emeAdtzr de, c
trdnari. senver Eduaed nrarega,
vaecorractra lar vAnT-rps
L'..Associació de Vaquer s, de Barcelona. va honorar també ahíle amb u'
solemne o fi ci. a l'església parronula' d•
Sant loso Oriol, eI ten patró
Ams(ten Abat
T el mateix une a resglesia de Sarta Anna. s'm mentí també el temple de
fareaies da • aasodats.
llocs de Preferinda
?lat ir, •
e. "eiss ; :, orearitra.d..ra de la !,
amh el seu /1reSident.
Cendrau.
Digné l'ofici el vicari de la 1,,
(m'a. reverend Tmseen thrtrunvA hit del s reverends beneficiats d'a
ta, Ransei Arrufat 1 loan) Puiee,a
La capell ' mósic ainternre1:
missa "Aneelis". i predicà
(diem senil& basat en la vida (le c
Antoni, el reverend rae .Toses, Si
andeen. de l C. M
AcAsat rofitri. es demnä a adorar la
sagrada relinuia de Sant Toaep Orlo'
ELS TORTELLS
Amb una unanimitat digna d'elogitotes les cnnfiteries s'han solidaritzat
amb la festa. Per tot arreu es velen
els tortells a munts. i en el traieete
de la comitiva. i als volts de 1 1 olaea
de Sant Antoni. le, narades nt, deixaven un moment de vendre'n. •

Aquest número ha oassal
ner la censura governativa

•
pagmare a. 1 g do gen e r

LA QUESTIO
ALSACIANA

La revolta de «Spartakus»
E1

gener y ermen de Bel-4n, en 1919

dia 25 de desembre sie oda els
atjates independent, alemanys
"2 i /Mg".
-de la Internacional
abandonaren el
que d eja Lenin
der aue compartien amb eta made Scheidemanta Els aliats
rte •
aseien conaiderat periilosa nur preancia en el govera de la República
;saeta. Aquell fou el moment que
II" Spartakus triaren
ls comunistes
-.c. • mentar un cop de Corea, contra
llosa Luxemburg-, que ha•
que ha_
vean i Rosa Luxemburg eueren de seguir la decisiá de la
raajoria.

preparat i impopular, tenint
a la irentera fenernic vencedor i en11t. que declarava que considesuraría uma aliança amb la RússiamoMal

Hoetsch reapareiX prr a die que "inn_
gil no ens. arrancara del cor
N:O a l'idea! monarquic - i per a expressar la seva coniianea 01 lain,
destructible obra' de Bismarck.
El generös Herzog. tumbé constata la .solidesa d'aquesta obra. arnh
una ainceritat panyent: a tan hom
es desespera davant del, raaultata

d'una achicada de mig segle

mentida i de culte a la força. E
encara: "Alemanya no pot tornar
al ,eis lloc. en el misil, amb el
cap alt i respectada, després
d'haver purificat tata la seva vida
pública."'
- Petate les' l'Ilusione deis pangermaMate, són excessives. A Baviera.
Kurt Eisner sosté des del govern de

vletica com un cas de guerra. el
estava destinar a iracassar.
-se e: pot esperar- havia dit Rosa
Luxemburg - que el pais mes reacdonad es converteixi, cn 24 hores,
en un poble revolucionari."
curt i simple de rea-

litrac:ees immediatea, que afalagués
E es multituds, que ela eapartaquiates

aogueaain oferir i el govern de Scheiclama n no pogués donar. La pau,

des rnesos abans, hauria catar un
progun._ d'aquesta mena. Fou tot el

nagrania que empeny A els marina
'de .-ap a Berlin i cap a Munic,

ort les guarniciono se sumaren al morndeer. Però, per any nou, la revoe:ciO ;:-.e7 la pau ja era feta i el gorern la representava. Alaar - se conera alçar-se contra
ra

pau.
Si la ',liga Spartakus hagués Maga!. Cobas ., com Lenin en novembre
de rata, un programa de realitzaricos anrnediates que hagués anat

dret a aspiracions mes fondea del
poble. e .ser hauria triomiat. - "La
latt.immediata i sense condicions ala
soldats; la terra tot seguit als pa ga-

sas" - havien dit eis comunistas
rasso, - . "Aquesta no és solament
politica dala boIxevistes - declaras-a Lenin el 30 d'octubre a la con-

guarnició (le Feo-arad-. no es la política del' part-,
ia política de la majoria del pulen 1Es nimia a la pan immediata.)
No executem un programa exclu , iferencia de la

"L'espartaquista", per David Jagger
Munic els principis libarais que tom-

baren l'Imperi i que semblen trontollar a Pnissia. Sobre d'el i reposará. en aquesta moments tèrbol;
aova República i potscr per ell sera
ealvada. No migará a pagar-ido ami>
la vida: "Un govern Noske - declarava -és. tan perillós cona u:1 goverle boIxevista." I quan Rosa Imxemburg i Liebknecht sin' treta de
rldotel leden per ésser assassinat,.
el rs de gener. ell tris qui re 3t11/1 eix
el- procés del crin/ repugnant .le
la repressió crudel i inneces.Aria:
II,
"Quan penso Irme Utt

un Kromprittz, un • I• irpitz. sin Ludendurf laquest a les porte.; de Berlín) saun impunement. santo horror
per la demencia de Berlin. ' in uns
proletaria rabiosos slan l l an ç ar contra els que foren els primers a Alemanya a combatre obertament la
guerra: contra bornes que sens dubte
havien sofert equivocacions, perö que,
per pur idealisme, s'havien sacrificat
per llur fe. Aquests moments sön
testimoni d'una fonda malaltia interior d'Alemanya; empastifen l'honor

alemany."
La reacciö no e, detura davant de
re;. Dels cspartaquistes, pa --a

socialistes independents..E1 13 dc
ganar estan detinguts Kantzki.
Pfcmfcrt, Ledebur, Me yer, Karl
Einstein, el capitä pacifista von
Beerfeldc... La societat "Bund

R atta Luxemburg
(Malta
tararía, igualmcnt, cl ilustre programa reflecteix del tut la voluntat deis
pagelos."
Per a prendre et poder de mans
• Seheidernanu, corn el; comunistes ¡'havien pres de mana de
boixevista, I tn la

•

Kerensk • . doqüent i cagadubtes, cl;
esnartaquistes au tenien un progra-

ma aixi. Confiaren massa en la fora de llar organització, sabent que
Govern no tenia gairebé tropas
a Berlín. No els costi gens, el 6
de genes, ocupar la major part
"a capital i les impremtes dala pe dics. Una part de la guarnicia
adhe.ri.
Pera els obrera militants socialisles respongueren en massa a la cri
a de acheidemann i s'oposaren ala
, tbels tae ° partaku,,”. Mentrestant,
S Zaske aoncentra tropas i es presen• a a Berlin. L'ta de ganar les foz-es doa, Govern avancen amb
granados de mà i ametralla. .t.. aaedifici del diari "Vorwaerts"
• baanbardejat. En una hora hi
emita mil de cinquanta obusos. Desaras is assaltat. Sota les runes que n1 ton morts. Eta espartaquistes
• ; ,;:seguits i acorralats acuse pie- aarlin reviu le 3 escenas de la
:ressió de la "Commune" a Pa -

Nenes Vaterland" (Patria Nova)
clausurada sota la inculpaciti dc focus espartaquistal

El mateix dia ta, Karl Liebknecht
fou detingut a les 9 '30 del vespre.
Poc després fou tret da l'Hotel Eden,
convertit en Estat major de la cavallarla, per a ésser portat a la piesi de Moabit. Oficialment,

on era concluir sofrí una "patine" al mig del Tiergarten: en baixar, Liebknecht intenta fingir i fou

mort per la guardia. Pera el fet es
que aquella nit, a les 2130, el eu
cos entra. al dipòsit judicial en qualitat de cadaver deaconegut. L'endesnä estigui exposat una hora. Prosentava una fonda mortal al front
a l'esquerra, i daca altres menys
gratis, tot s tres praduiaes des d'a

contra el proletariat."
s; a dir que les torees del govern
ui manadas per antics o fi cials del
K aiser. 300 presoners san apilotats

quadres d'una caserna, on so reisen tota mena de brutalitats. Set
dalo p resoners san afusellats pela sal'alias del regiment de Postdam,
els guarden i al que pertany el
aec-tinent princep Holienzollern.
"1-' 1 1 Hobenzollern combat per la
‘ eguretat d'Ebertl a-constata amarannent "Die Republik', en Comente-h a .

l'er un moment aernbla, en efecte.

lue no hagi triomfat el govern, sMér
P a ngermanistes. 'Hei Volk".

d'A msterdam reporta una proclama,
,flg auxada a les parets dv Berlín,
•

la qual

divisiú de cavalleria

en norn propi, prescindint ae
' exi stencia dam govern legal. En un

tniting del dia 13 d gener, el pastor

Tr.ntb e xplica "que no és el govern
en: ha escombrar eta espartaquistes,
tiei els caçador; de Potsdand", i von

dificar l'ordre de les interpegacions.
El debat sobre la Miestiö alsaciana
comeneara el dia 22.-Fabra.

L'elecció de M. Danclou
Paris . 17. - - El Senat ha aprovat
releccié, del senyor Dantiau, alemany
de naixement, que es naturalitza
.‘ustria. contraient matrimoni asid) tina
alsaciana i que fou declarat súbdit
francés, per virtut de l'armistici.
El dit senyor bou elegit senador pel
I3..ix kin el dia 4 de novetnbre de 1928.
-Fabra.

Lyon, 1 7. -La policia treballa activarnent per deseobtir
misteri que envolta la morl.
d'una dama, la senyora Margarida Hodoyer, la acial desaparegué en cirseumstiincios
1 loses el 9 de. novembre passat.
l- ins a la data no s'ha pogut
;saber si es traefava d'una fugida o trun crim.
N.. obstant, ereadäver
senyora fou trobat diniarts passat a la riba del liosa
en les immedincions de Saint.
Péray.
El cadáver pogur5 ésser ideotitleal, encara que no Sensa
grans diarultats a causa de
Vesta t de descomposició prodeuda pel temps que el coa ha-cia estat suhmergit r11 l'aigua.
i portava lligada al coll una
ot 11 acorda.
L'aulöpsia praelienda ha permas establir que la ditssortada
senyorn havin estat escanyada
abans d'aaser l'armarla a l'algam.

eran 11UP rq s PI país la. víctigaudia d'intatxable, reputai ig iiconeixia ettemies,
aullestna eircumstäncies han fet
ent‘ara mas mistealosa /a seva
ma

mart.

Lea últimas averiguar:lona de
fa policía han yermas establir,
no obstant, que fa senyora Hotioyer eslava afiliada a una
misteriosa secta teu.siAlca de
la latdO-Xina, i es creu que hagi estat víctima d'un dels rites
d'aquesfa estranya
Fabra.

La vaga a les mines
franceses
Saint Etienne, 17-- La vaga
dels minaires pot donar-se con;
virttialment acabada. Dernit
tornarà a reprendre's el treball
Is totes les mines. - Fabra.

EL PROCES DE LA
"GAZETTE DU FRANC"
Escorcoll al domicili del
haré Pacquement
París, 17. -La policia ha practicat
un escorcoll al despatx del bada de

Pacquement i dc sprés d'emportar-se'n
algunes peces de convicció ha sellat

el lacal.-Fahra.

El fugitiu ha estafat uns
trenta milions de Francs
r7. - LI banquer Baró
Pacquement, que havia declarat
teriorment en el procés contra la senyora Hanau, fou convocae de non

estafat per treinta milions

de frailes
a una nombrosa clientela. - Fabra.

La terra es mou

empitjorat la terrible situació <l'aquella provincia, la qual ja eral inolt
dedenta, a causa de la rana que ja
passaven el,

d., ci,ra. al/11, ni e ansia
curta reglamentaria...
Rosa Luxemburg havia estat detinguda mitja hora després. També

morí en ésser treta de l'Hotel Eden.
Segons Ii veraiú oficial, fou raptada
per un grup de desconeguts, niésser deturat per una patrulla l'automabil que la diría a la presa.
Quati ea réu l'enterrament, deu
dies després, 1.. ciutat havia reaccionat. Una multitud_ imponent acompanyä els cadáver; dels dos caps espartaquistes i d'una trenteha Waltres

víctimas de la represaita al censentiri de Friedrichsfeld. Banderes vermelles i tartana amb inacripciona. Ni

un ert. Ni un mot de revenja. Però
mentre lii bague un Scheidemann,
el "Malgrat tot!" que Karl Liebkret. eht havia eacrit per a la "Rote
Fahne". el dia abati; dc la seva mort,
mantingué els proletaris akunanys
allunyats de la social-democracia.
Aquest fou, fa deu anys, el "gener
yermen" de Berlín, que ara han turnia a commemorar els extrendistes
d'Alemanya.,"

scus

Itabitants.

Fabra.

Liebknerht

I

LA REVOLTA
AFGANESA

Els conflictes. del Treball
COL-LISIO A PORT ADELAIDA
Port Adelaida, 17. - S'Ira produït
una altra
entre els treballadors
del port sintlieats, 8uo dels i amb
el concurs de 5o dones atacareis els
t:ockers no sindicats. Va hacer d'in-

tervenir un centenar de malicies i diobrers voluntaris san
ferits. - Eabra.

versos

resultar

EL CRECER ALEMANY
L'afer de la informació de
la "Review of Reviews"
LI-oLndres, 17.-Interrogat sobre la

publicació pel perkalic "Reviese of

Reviews* d'un &carnear secret sobre

la construcció del

El nou monarca també
té enemics
Nova Delhi. 17. - Sis; molt confusas les noticies que es tenen de
la veritable situaciö de l'Aiganistan.
Els combato s'han reprea, tot i l'ah-

dicació d'Aman Ulah. Es diu que
una part dels Cimbaris no vol dcposar les armes, per no acceptar
tampoc el rci Inayat.
Segons ...erre; informacions, Aman
Ullali, tot i la seca abdicada realit-

za treballa per a reconquistar el tron
recolzant en la forta tribri del;

Durranis, de la qual l'ex-rei es el
cabdill natural.
Una caravana de 3.000 camella escortada per Cinbaris ha arribat a la
frontera india portant refugiara. Fabra.

Els rebels a les portes
de Cabul
Paria 77. - Al diari "1.e Temps:'
li telegrafien de Labore (India), que
el campament d'aviada de Cabul i
tots ein avions i material que Id hada. han caigut en poder dels
rebela, els quals es troben ja a lea
portes de la ciutat. - Fabra.
-oLondres, r7. - Al "Daily Expreso" li telegrafien de Nos-a Delhi
que la situació a l'Afganistan és sumament insegura- Ea desenrotllen
sagnants combata a les mateixes portes de Cabul, les defensas exteriors
de les (piala han caigut ja en poder
dels rebela.

Aquests acabdillats per Backsako,
confien entrar avui o dama en la
capital. -- Fabra.

Els dissidents han entrat
a la capital
Nova fleilib, 17. - Per les noticies
que es reben molt irregularment i
de procedències diverses, la situa-

d.; a Cabul continua essent molt
insegura.
Le; darreres noticies fan suposar
que els rebela s'han fet amos ja de
la capital i que han cessat ela combata.
Les darreres persones arribades
Xaman declaren que l'ex-rei Aman
ClIall arriba a Kandahar el dia 15
i que en la seva residéncia oneja
encara l'estendard de la casa reial.

-

Fabra.

El cap rebel posa preu al
cap d'Aman Ullah
Els rebels de
l'Afgani s taa capitanejats per Bashaska han entrat a Cabal. Inunediatament s'han entaulat diaputades lluites als carrers per a la possessió de
Pe›11a,a7, 17. ---

ereilen cuirassat ale-

many, el redactor-cap de la dita revista ha deciarat que el document es
autèntic, i ‚Inc no l ' avía estat robat,
roen s'hat ja arribat a afirmar, car el
dit document Ii fou lliurat per una
PUIG. persona de la seva ennfianea.-Fabra.

1

Londres, 17. - Va guanyant molt

1

Si no existissin avi011.5, l'ex-majestat
dArpan Ullah hauria deixat la pell
ea aquesta revolta de les tribus reaccionarias, i a llores d'ara la seva

testa cstaria expaaada a la plaça de
Cabul. Bella fila!
despatx de procedencia anglesa
Ida dedicat només una frase a l'abdicaciö del rei. Aman J.:Raid-deja el telegrama-ha caigut sense grandesa.
I en parlar del nou rd Inaiat
un altre despatx, tainb.ei d'origen angie›, din que no se'n tenen noticies, i
cae probablement-din el usalegraina-slia en una casa de Cabal es-

perant temps miDors.
Ambdös telegramcs no pockn ésscr
Inés crudo. El darrer admet, pera,
implicitament la possibilitat que Inaiat
Uiiah pugui gaudir de temps minora.
decora-

qual Aman 1...Tals podria dir
malencimicament: "Raptini transit",
passa de pressa, passa volant.
I és que si ha en/a y er-Id rei a l'Aftiva del

ganistan, n'hi batirá per la gracia de
Déu i del Foreign Office'. Si Inaiat

Lllah no obeeix Et llei angiesa, comencará a fer excursions pel voltant del
11aí3 el coronel Lawrence, cap dc
telligence Service, borne que en poques

guerra civil es la seva obra, per,
aquest tècnic en qüestions orientals
1.-oltava dies ha per la frontera espelant la seva hora.
Els rebela han entrat a Cabul:
Pena, de (mi Cabal. a hores d'ara?
Inaiat s'ha amagat, i no sabem res del
pretended, Omar Khan. Millor seria
que el cabdill rebel Sakao es fes coronar emir de l'Arganistan. No será

rei lii ha a l'Afganistan un pretendent al tron, Omar Khan. El pretcndent desaparegué recentment d'A-

ilahabad i se sap que ara no tirata
junt amb els rebela a Cabal. Eta seus
cinc germans que resideixin a Alla-

habad i Lahere han estat detinguts
per les autoritats britàniques i dcportats a Rangoen com a mesura de

precaució davant l'anormalitat de la
situada) a l'Afgartistan. - Fabra.

Bacha Sakao domina
Cabul
Nova Delhi, 17. --- La situada, a
diabul segueix essent raolt confusa.
tiembla cine els rebels que acabdilla el Paixa. Sakan han aconseguit
dominar la ciutat.
Els combats han cessat, encara

meAnItgáinnias n Ietu

viatger; arribats de Kaltdaar diueu que cl rei Aman L'Ilah
arriba a l'esmentada ciutat dirnarts
i immediatatnent ordenth que ion hissal el pavelló reial a tots el; principals edilicia. -

Aman Ullah és a
Kanda ha r
Landre". 17. - L'Agencia Renter
din que en da cerdea autoritzats ele
Londres s'assegura que el f t2 i de
l'Afgauistan, Aman Ullab. es troba

actualment a Kandahar. cal es trobay al/ das dc f.a temps la reina i
n ina mare.
El cap rabel Bacha Sakaa ha acons e guit fer-se amo de tota la poblad.; de Cabul, llevat d'una fortalesa,
sine

continua ett poder de les tro-

nca Ileials.

Segons les (huy eres noticies rebudes, no s'Ira produit cap deaorthe

a t . abul. Tanmant no la ha hagut
cap incidente a senyalar respecte las
legaciuns estrangerc s . - Fabra.

Ha abdicat el nou monarca
Londres. 17.-Telegrafien de Moscou que segun s un despatx de Cabul, el nou rei de l'Afganistan, Anajat Ullall, ha abdicat. - Fabra.

L'erupció del Krakatoa
PROVOCA MOVIMENTS
SUBMARINS
Batävia, 17. - El volea Krakatoa
continua en enmelé,. S'han registrar
durant les darreres 24 hurn, o iolentS
151 . .vimenls submarina 7- Fabra.

esterlinas. - Fabra.

ELS INCIDENTS A
RIO DE ORO
Debat a la Cambra
francesa
París, 17. - la seasita celebrada

as-ui per la Cambra, el dipmat socialista per le; Aantilles, senyor Dektiont,:
ha dirigit una pregunta al ministre de'
Negocia Estrangers, sobre els inci(lenta eue es produeixen a Rio de.

-

Oro.
Sha lamentat que ea realitzin, pela
moros, atacs intolerables contra les po - '
sicions franceses, degut a la no ecupació per Espanya de l'interior del

La tensió xino-japonesa.
LA SITUACIO A HANKEU
Xang-Hai, z7. - Lea noticies rebudes d'Hanqueu indiquen qua au g -

el nou .rei está amagat en alguna
casa de la clutat esperant temps minora.
El cap rabel dernana el cap del rei
destronat Aman Ullalt i ofercix per
aquest una gran quantitat.
A més del rei destronat i. del nOu

pos'a. Tampoe es tenen noticies del
nou rei Anajat Ullah. Se suposa que

pugea més de dues-centes mil lliures

balla que realitzen tots el, trencaglagna que hi ha disponibles, el gel
acumulat al Baix Elba, continua augmentant i fa a cada moment més dificil la navegaciö. - Fabra.

GANISTAN?

setmanes organitza la Caealleria de
Sant Jordi i una revolucioneta. No
sala aclarit ben ba• si aquesta patita

Continua desconeixcnt-se

es produí un gran incendi en tu; estudi
cinematografía.. Les perdues material;

ELS TRENCAGLACOS
EN ACCIÓ
Hamburg, 17. - Malgrat dels tre-

QUI SERA REI DE L'AF-

cl ternps de eran importäticia

LLIURES DE FERDUES
Los Angeles, 17. Anit paseada

200.000

El port d'Hamburg, o-,
quejat pel gel

túnel sota la

Manega
El Comen S u ore »e de l'E.
rcit dc Sal rae. 1'6 ¡esa d cal
t de el ventral Booth per
35 vots contra S
Ittilivirt ha 'ritual cls presottrrs paraguaians

Incendi en un estudi de
Los Angeles

Hone diu que les autoritat competents han començat a estudiar l'arce
i que el senyor Baldwin rara sobre
aquest una declaració en el Parlament. - Fabra.

Guarrya terreny a_ la Gran
Bretanya el projecte de

cifisdi dintre uns quanta anys demostrar qua la seva familia C'3 la mis

illustre del país. Per ara Ida demostrat
que é3 rúnic honre capaç dc posar la
,..bre la ania
Sigui qui vulgui,

o qui pugui, el
futur rei de l'Arganistan haurà de fan
una política geil diferent a la d'Aman
Ullah. Aquest pebre sanyor Italia conquistat la independència política de
TAfganistan-una indepencaancia política molt relativa-, pera II.) havia
conquistat la independencia econödnica.
T, francarnent, cobrar una !lista civil

país.

dit que la Elda airiea Casablanca-Villa Cisneros-Dakar, qne perrrieti
la comunicada amb 2.1mtieriCa del Sud!,
en vuit dies. esta amenaçada per alaCS'
del; quals aún víctimes els aviadors.

menta cada dia la tensió de les retaeins xino-japoneses.
Eta súbdita del Jama sacan vist
gata a concentrar-se a la cancessió de
Ilur país, i han adoptat moltes precauciona per a poder defensar-se ik(malsa y al eventualitat. - Fabra.

El senyor Delruont, molt aplaudit
per la Cambra. ha atemanat que s'arriba'
a un acord amb Espanya.
El senyor Briand ha contestat dient
que la qüestiar a la qual havia
el seayor Delmont, era molt delicada!
Es tracta - ha dit-dun territori que

La. qüestió bretona a la
Cambra francesa

no ens pertany i sobre el qual una:,
nació amiga ejerceix la seo-a autoritat i cl san control, en la forma que

París, 1 7.-Durant lii discussió man-

tinguda al Senat sobre la validació de
releed& del comte Ancllau, els sena-

pot fer-ho.
No es pot fer res, si no és d'acord'
amb F-spanya, i en aquests moments hi'
ha entaulades converses per a obtessir.
el maximund seguretat a .Mauritinia.
Ei dret de persecució dels bandits
dui territori a Faltre. és actualment
objecte de converses.
El senyor Delmont s'ha declarat

dora bretona senyors Jenouvrier, moderat, i Kerguezoc, republi cà -socialista. protestaran enargicarnent contra les

anegacions fetes pretenint que existeixin tendencies autonomistes a Bretanya, alludint a l'actitud de certs individuo, estranys al país. que intenten

presentar Bretanya com anti-francesa.
Acabaren manifestant. erimig dels
aplaudiments de la Carnhra. que no
existeix tal autonomisme a Bretanya, i

nafta arnb aquestes explicacions.-Fa-a
bra.

que el; bretons sön, abans que, tot,

rancesos.-Fabra.

•• n

FRANÇA
EL RECTOR DE LA UNIVER,
SITAT DE PARIS FERIT EN
UN ACCIDENT D'AUTOMOBIL
París, 1 7 - El rector de la
Universitat , de París. Semor
Charl e ty la seva muller, han,
estat victimes d'un accident
d'autombbil. Tots 40 2 han resultat amb ferides lleus. - Fabra.
LES CONGREGACIONS
MISSIONERES
Paris, 17. - La ComissiG general
d'‘dministració de la Cambra del
Diputats ha cncarregat a un mema
Ire de l'esquerra radical la radaceiaa
d'un text que haurà d'ésser sottnis
a l'aprovació del GOVern, reilit.t:
l'autoritzacia de I • cstablitnent de cartea congre gacions ml'ssioneres. -

L'EXERCIT DE
SALVACIO
La substitucié de
Mr. Booth
Londres, 17. Arran elsa la decisió
que ha pré3 l'alt consell de 1'" Exèrcit
de Salvasia a destituint de la direcció,
el general Booth, el Consell es remira demà per elegir nou cap.

Aixi i tot es considera moit dubtós
que el general Bootit accepti de retiranos,i la divisió del Consell podrá

¿oler cansa d'un plet judicial molt
complicat. - l'abra.

Both ha estat destituït per
35 vots contra 8

rabea.

Londres, 17. - Per 35 vnts contra fi el Corleen Saprem de l'Exer- •
eit de Salvació ha destituit el ge-

ITALIA
EL CONVENI COMERCIAL
AMB ESPANYA

neral Booth del seu arree de • romandant en cap de la dita instif Ucj6, - Fabra.
.....,,

,t-_._______..

-

r

del pressupost anglas i tenir la

brújula
política apuntada a Moscou. en lIac de
dirigir-la cap a Londres, d.; un gran

'-i:LS• ACCIDENTS ..
FERROVIARIS
error. També es un error que ell, rei
illagitini, heme que baria de prohibir- ,
L'enquesta per la catiistro-1
se mirar prim. Tes campanya nadocallara contra la dominad'', forastera
fe de Tartiuna
.le iis,slua anglesa.

'1 ., -t mirant eap a Moscou, i tot
deixant-se enlluernar per les reformes
politiques de Turquia i de Paria, ha

caigut cl rei Aman Ullah. El seu cas,
tanmateix. a- tot un cas. Es potser el
primer rei can per volar fer reforrara. Aixir maretx un cert respeete.a
Aman Ullals valla ¡en un Estat ma,arta i ellaramiaocat. No l'han fet
caure solament els seus radicalismes
antireligiosos i lea seves (lides en materia d'indument ària. L'ha fet catire tot
aixo i la Ilci de reclutarnent, la llei

Bucarest, 1;-. -- L • entaiesta judicial
aberta arran de la catastront ferroviària de Tainuna, lia • perrae d'establir que els efeetes de la. primera topada no hautien estat tan lamentables,
si el personal trestaci6 no hagné, perla- serenitat i llagues donat avis
Vdut
•'parqué:a-alelen/ras
ei tren que venia en
direcció- 'contraria. E n . lloc dc fer - ho
.raixi, elatren e; preeiplta darnuat les
•d'espulleís-,dels dos alele abin-; havien
' Mpat. ,,Noltes de tes vfctinsej ho han,
;.resultit a consequaticia del ' lec l'A'
s' aaPiaaclui en esplotar les calderas d'u'n£
rdetlb miqaines_del tren. - Fahre.'al

capital que clana cara i ulls a un Estat
modem. i este exigeix com a compena;
aaciö que Eldonie que Ita de atfensar
--,f
obligatriantent la p:ttria pugui fruir. •••
Lltnalaltia de Foch•
d'una Ilibertat que li permeti conside -4
rar-se com un coprapietari de la pä=
talar
tría.
EL MARISCAL MILLORA
(luan anavcin a tancar aquest C oParis, 17. - - Persisteix la malora*
mentari arriba un telegrama datat a cl, l'estat del mariscal Eoell. - Fabra.
Moacou da-uf que Inaiat Ullali ha abOPTIMISME
dicat. lis abdicar! Ja sön pretensions!
Aquest afganas llama cstat rei quacanta vuit llores. Rei durant dos dies,
i encara amagat a la carbonera. També
ell podr.'e dir de la glidria d'aquest naan:

"Raptan transit".
On es el rebel Sakao? On és el
coronel Lawrence?

MANUET. BRUNET

ACIUEST NÚMFRO HA
PASSAT PER LA CEESURA__ GOVERNATIVA_

.•

Paria, 17. - El magistrat Faxot:
víctima dc l'atemptat de l'automobilista Benoit, ha sortit de l'hospital
Continuant la cura en el seu domicili. - Fabra.

terreny en totes les esferas oficials
el famas i antic projecte d'un túnel
sota el canal de la Intima. Lea
grana oposicions que anys enrera hi
hacia contra aquest projecte han desaparegut, segons sembla, gairebé per
complet. Els diaris parlen també en
termes favorables a favor de la idea.

Els rebels afgans han entrat a Cabul. Segons una
in forme-t ejó dc M'ose«, cl
nou Monarca, A na jat
ha dimitit

CONTRA

El magistrat a sortit de
l'hospital

El projecte fa adeptes .

.11r. Coolidge ha signat la
ralifjcacie del Pacte
Kellogg

CO710 7 1 1 ir 117 1

L'ATEMPTAT

EL FISCAL DE COLMAR"

EL TUNEL SOTA LA
MANEGA

L'activista Bornts, cap del
Consell de Flandes durant
la guerra, lba estad alliberat
El dia 22 sera plantejat a
la Cambra francesa el debat sobre la gliestió almejaUd. El fiscal de Colmar,
.11. Fachot. ha sortit
l'hospital

la sort
de l'ex - rei Aman Ullah i la seva es-

la eiutat.

que es eren que nornés sigui uso-

A LA FRONTERA
DE MONGOLIA
París, 17. - A "Le Journal" li telegrafien de Pekín g .:11c Iii ha hagut
Oil moviment sismic a la provincia de
Shangai, frontera de Mongòlia. lli ha
un centellar de victimes i el seis=

Karl

Estranger

Paris, 17.--El, ininistres slan rema CO Consell, i han acordat no mo-

ahir a la tarda, i no comparegué. Segons sembla, el financiar havia fuga. Ilain diu que l'esmentat bao; ha

i), i cada cantonada es converteix
ea un "mur deis federats".
El cros pecat de. Scheidemann i de

d'haver perdut el control
Durant molla anya
alemanys no ho han
-lo socialistas oficials. "Es
vegada - escrigué RoRolland - que el socialisme
ai en el combat, al costat del

Serà debatuda el dia 22 a
la Cambra

Una víctima d'una secta
religiosa? .

Qua aalla per aconseguir-ho? Calia

un programa

nuBLICITAT

_

1929

París, 17. El doctor Heitz Boyen
un dels metges que asaisteixen al ma- •

riscal Foch, ha declarat, a les set de
la tarda, que Ia milloria obesrvada
aquest matí cantinua, i que l'estat general del matalt autoritza a sentir-se
optimista.
Avui hi ha hagut nota facultativa.--

Roma, 17. -- En el Consell
es .at apee-

CcIebrat avui
rhilastre;
A
it
raí un projecte du lii

relatiu a laProvacia d'un protocol addicaanal al
conveni de contera m navegacia celebrat entre Italia i Espanya en 13
cte novembre darrer i sigaat a Ma- drid en ao de desembre proppassat.
a-- Fabra.

TXECOSLOVAGUIA
UN ACCIDENT
DE MUNTANYA
Praga, 17. - El senyor Kaiman,

director de ¡'Agència Cetelaa. ha re-,
sultat mora en un accident de notina, tarta a.
El senyor Kalinan es perdé durant una excnrsió i tingué la desgracia d'esscr voltat per un remoli
. de neu, que li ocasiora la mort.
04. El seu cadáver ha estat trabat
aquest znati. quan el fort vent s'enetftigmé l'espessa capa de neu, sota la
qual havia quedat sepultat. - Falea.
r

MARROC

INDIGENES CONDEMNATS
A MORT
Casablanca, 17.- El tribunal r otopetent ha jutfat als indígenas culpables dhaver assaasinaa en una emboscada a un camperol francea. Saltan
pronunciat dues Lenes de mort, una
de treballs forçaIs perpetuitat i
dues Are, de divuit anys de treballs
forçat;. - Fabra.

ESCAN DI NAV'

CIUTATS BLOQUEJADES
PER LA NEU
Estockhohn, 17. - Continua la
1:labra
:tempestat de neu.
L'ESTAT DEL MALALT
Lea comunicacions estan interr.
ES MOLT SATISFACTORI
rompudes quasi per complert.
Diverses ciutits es troben bloquePan;, 17.-La salut del mariscal
froch va tnillorant paulatinament, ac- jades i la situacts; de Hura habitants
comença a insear seriosa inquietud.'
nci
tualment l 'estat general de 'aano
rnafalaa ka. malt satisfactori.-Fabra._., t , ,

PUBLICT7F

EL PACTE KELLOG'

EL MOVIMENT

Els nordamericans estan
satisfets

FLAMINGANT
..-.=
L'activista Born s ha estat
alliberat

Washington, zy. — La Premsa,
en ¡general, ea fa reas?) de la satisfand óprodulda en el país per la
ratificacid del pacte Kellagg El :reteje president no amaga la sera ale.
gri aamb que ha vist la votació
del Senat, i ha doclarat que considera la ratificació del document
contra la guerra com al fet mes
Important de la seva administraeib
presidencial.
Enc que tota la Preensa i els
cerclee politice es feliciten de l'esdevenimen, ele òrgans dernbcrates
ho fan arnb menys d'entusiasme.—
Fabra.
CGGLIDGE SIGNA EL PACTE
-Washington, 17. — El president
Coolidge ha signat a les taro d'aquest mati el document de ratificada del pacte contra la guerra.
La cerimònia tindrà lloc a la sala
Est de la Casa Blanca. Tots els
membreß de/ Senat i els components del Govern han estat invitats
a presenciar lacte.
També hl assistirä el vice-preaiden: de la República, general Dares. — Fabra.
- Washington, 17. — El president
de la República, senyor Coolidge,
ha estampat la seva Eterna sobre el
document de ratificació del Pacte
Kellogg. en presencia dels membres
del Goteen i de molts membres del
Senat. — Fabra.
EL PACTE A LA CAMBRA
FRANCESA
Parla. 17. — El ministre d'Afers
estrangers, senyor Briand, ha anuo.
dat aquest metí que a la tarda dipositaria a la Taula de la Cambra
cl projecte de hei ratificant el Pacte contra la guerra. — Fabra.
Paria, 17. — La Carnbra ha celebrat avui una •easió er la qual han
estat estudiata diversos problemes
econòmics i sor:jala.
començar la &mi& el senyor
Beiand ha presentat a la Cambia el
projecte de ratificació del Pacte KeIlogg.—Fabra

ENTRE WASHINGTON
I PARIS
El Secretad d'Estat
Pari a i r .
deis Estats Units ha telegrafiat a
l'ambaixador del seu pala encarregantli que corrnmigui al senyor Briand la
noticia de la ratlficació del Pacte de
París pel Senat nordamerieä, i que
renovi, amb aquest motiu, al ministre
d'Afers Estrangers francès els seus
sentiments d'afecte per la part que ha
pres en l'elaboració del Pacte.
El senyor Briand ha teelgrafiat a
lambaixader de França a Washington
iIi ha encarregat que Cior.i les gräcies al senyor Kellogg i Ii faci present nonunent la seva felicitació per
haver collaborat en la preparació del
susdit Pacte de Paris i que fati constar la satisfaccid que ha produit a
França la ratificació.
Tambe 11 encarrega que comunkui
al senyor Kellogg que avui mateix
estat presentat a la Cambra francesa
un projecte de Dei per a la ratificada,
,del Pacte. — Fabra.
UN PROJECTE CONTRA ELS
ARMAMENTS
aaashingion, 17 — Ha estat presen
de Ilei-taPrle.nmpojct
prohibint la tramesa de material de
guerra a qualsevol potencia que violi
el Pacte de Prais centra /a guerra. —
:Fabra.

L'arbitratge ha de fer-lo
el Tribunal de La Hala
Ginebra, 17. — El secretad ge eral de la Societat de Nacions ha
telegrafiat al Govern de Bolivia romunicatt-ii que el Paraguai no es
nega a acceptar l'arbitratge per a resoldre e! fons del confticte entre
els dos paisos, i que estima que el
arbitratge ha de realitzar-lo el
Triunal de Justicia Internacional de
La Haia — Fabra

Brusel-les, 17.
virtut de l'amnistia recent, decretat la llibertat
de l'activista Rorms, que complia cosandemna i l'acta del qual havia estat
invalidada per la Carnbra, — Fabra.

Borms no defalleix
BrusseNaa, 17. — Ha arribat a An.
vers l'activista flamenc Bonns, el
qual ha declarat que no amainarä
en la set-a Iluita pela drets de Flandes. — Fahra.
UN MORT I DIVERSOS FERITS EN EL PAQUEBOT
"MAGESTIC"
Nova York, 17.—EI paquebot "Magestic", durant la travessia que acaba
d'efectuar, ha sofert els efectes d'una
gran tempestat, i ha resultat mort. a
conseqüència d'aquest, un mariner i
altres de ferits.—Fabra.
DEL NAUFRAGI
DEL "SIN WAH"
Hong Kong, 17.—Han estat llançats
a la platja per la mar alguna cadävera
de náufraga del "Sinwah".
Sembla que en ocórrer la catästrofe,
el pártic s'apoder dels passatgers i dels
tripulants, particularment dels sinesos, els quals es Ilangareri als bots,
que, plena 't e g ent, no tardaren anar
a fons.—Fabra.
BOOTH NO VOL DIMITIR
Londres. 17. — En l'Exercit del
Salvament, ha produit emoció la negativa del general Booth a dimitir.
— Fabra.

La malaltia del rei Jordi
EI, MONARCA MILLORA
LENTAIVIENT
Landres, te.— El rei ha passat bona
nit. Els progressos del malalt, si be
són lents, són satiefact Orib. — Fabra.
EL BUTLLETI D'AHIR
Londres, 17. — El butlieti medie
facilitat aquest mati diu que el Rei
ha passat be la nit i que la minora,
encara que lenta, es satisfactòria.
Fina demä a a nit no es publicar
un altre butlleti. — Fabra.
UNA INFORMACIO D'UNA
REVISTA PROFESSIONAL
Londree, 17.—El diari "Tire Lancet", un dels principal, ärgans del
món medie britänic, diu que cap
metge deixará d'apreciar l'ansietat
que encara cal continuar sentint, en
seguir el curs de la malaltia del rei,
durar.t el periode encara llarg, que
correspon al sen procés, però que
es pot considerar, pena, que és una
cosa descomptada la feliç convalescència del Monarca.
Per la seva part, el "British Medical Journal" subratlla que les previsions eón ara mes encoratjadores
que en cap moment del curs de la
malaltia, sobretot en les darreres set
tetmanes. — Fabra.

Les reparacions de
guerra
PARKER GILBERT TORNA A
EUROPA
Nova York, 17. _L'agent gener al de reparaciona. senyor
Parker Gilbert, que esta descansant uns dies al Kentucky,
ha desmenitt que tingui la intenció de dimitir el cärrec. Ha
afegit que el dia 26 d'aquest
mes emprendrä. la tornada a
Europa, per tal de recomençar
ele eena treballs . — Fabra.
L'AGENT REPARADOR NO
DIMITEIX
Washington, 17.—E4 representant de
l'Agencia Navas diu saber que els rurnors relatius a la dimissió de Parker
Gilbert, són infundats.
L'imic que serbia peseible, és que,
una vegada que hagi acabat els anuo
treballs el Comité de tecnics que h -,,
de reunir-se a Paris per a tractar de
Paf er de les reparadora, el senyor

Cultura
ASSOCIACIO DE COMPTA- BLES DE CATALUNYA --Diesabte vinent, dia sÿ, a les deu
de la nit, el secretad de la Secció
de Lleida de l'Associació de Com p
-tablesdCuny,XvirKühel
donará en e) local social de remontada entitat (Avinyó,
primera) una conferencia sobre
"Teorice comptables".
— SESSIO INAUGURAL —
L'Institut Estomatológic de Catalunya. celebrarä la seva sessió pública inaugural diumenge vinent, dia
20 daquest mes en el seu lloc social carrer Santa Anna, 28, primer
(Collegi de Metges), a dos quarts
de set de la tarda.
Començarà lacte amb la lectura
de la Memòria reglamentaria pel senyor secretad de l'entitat doctor
Pofte i Mates. A continuació el soci
de nínnero doctor Cardona i FonoHose desenrotllarà el tema " L'Estomatologia i l'Odontologia davant
medicina en general". El resum i
discurs de gràcies correrà a cärrec
del senyor president de l'Institut
doctor Bau i Lagarriga.
REGINA OPISSO A LA SOCIETAT ESPERANTISTA "PACO
KAJ
Divendre g , 1 8 de gestor de 1929
Avul, dissabte, a les deu de
la nit, la coneguda eserlptora
Na Regina OpIsso donar tt una
conferencia a la societat esperentista "Paco ka,j Amo", ca rrer del Planeta, 16, principal,
(plaça del Sol), sobre el tema
"Les gratis inspiradores".
L'acte ser ä públic.
LA TERCERA LLIÇO DE FILOSOFIA A L'ATENEU D'IGUALADA
Demä, dissabte, el catedrätic
de la Universitat En Jdaquint
Nirau donarä la tercera llicAS
del curs que hi desenrotlla par-.
lant de "La fllosofla moderna : Descartes. Racionallsme 1

empirleme".
ATENEU SOCIALISTA DE

Divendris: de Atener de tht

'instilare, ha estat 1/Jornada fins
denla, dissabte, la seasid que
el "Teatro dala Poetes" havia
de dedicar ahir al poeta ma-

Darrera hora

llorquf Joan Aloover.
CURSETS 1 CONFERENCIES

DE BARCELONA

A la Sooletat Barcelonina de
Llogaters (Avinyó, 19, pral.)
aval, divendre8, a lee deu do la
vetlla, N' Alf ons Nadal (lonarft
una conferencia dementolllant
el tema "Eta última anys
Dostoienski"

Lee Arte
EN J. M. MIR MAS DE
XfilICARS A MADRID
el jove pintor i publicista J. .M. Mir
Mes de Xeixars, on passarä una temporada. Es molt probable que exposi
al Saló de l'"Heraldo", a mitjans del
vinent febrer, una vintena de les seves darreres obres pictòriques.
EXPOSICIO D'IMATGERIA
DELY REIS' D'ORIENT AL
CENTRE EXCURSIONISTA
DE CATALUNYA
A q uesta Exposició d'Imatgeria
dels Reis d'Orient, de les colleccions
q ue p osseebt el senyor Apelles Mestres i que tou inaugurada en el Centre Ex.cursionista de Catalunya el
dia 3 . de gener de l'any actual,
es clausurará dissabte vinent, dia lo,
després d'haver estat molt visitada
elogiada en termes encomiástica
per totes les persones que han tingut ocasió d'admirar-la.
.
CONCURS FOTOGRAFIC
L'Agrupació Fotogràfica de Catalunya (Duc de la Victòria, i4)
inaugurará el set/ V Concurs Anual
de fotografies, diumenge vinent, dia
20, a les cinc - de la tarda. Tenint
en cornpte que cada any ha superat
l'anterior en qualltat i quantitat,
no dubtem en creure será un non
exit.
4.0.n

La politica

BARCELONA

Continuant la serie d'acte s
que aquesta entitat ve celebrant, demà, diumenge, a les
eis de la tarda, a l'estatge social (passatge de la Pata número 2, pral). donarà una conferencia pública el doctor Coame Bofes sobre el tema "La
cultura en els nostres dies.

"TEATRE DELS POETES"
SESSIO AJORNADA
A consechiancia d'una Indiapostaiö de Joan Estelrich, que
havia de dir les paraulem preParker Gilbert resigni les seves funcions actuals.—Fabra.
ELS PERITS
NORDAMERICANS
Londres, 17.—Segons la premsa d'aquesta capital, es creu que els senyors
J. P. :.%forgan i Owen Young seran
invitats per la Comissió de reparacions per tal que actu¡n en aquesta
en qualitat de meinbres americans del
Comib': de perits.—Fabra.

HONGRIA
LA QUESTIO RELIGIOSA DE
MEXIC A LA CAMBRA HONGARESA
Budapest. 17. -- La Comissió de
Negocis Estrangers de l'Alta Cambra ha rebut una metr.ria de diversos Comitès catòlics demanant que
s'adopti una actitud definida contra
les persecucions religioses a Mèxic,
que tenen !loe d'ençà d'alguna enser,
cense que els Esteta veins hagin
procedit en contra d'aquest estat de
coses.

Diuen que cal tractar aquesta
qüestió, perquè no es traca solament
d'una persecució religiosa, sind d'una
persecuciú contra nome.
La Comissió de Negocis s'ha dirigir al ministre de Negocis Estrangers perquè el Govern, en la forma
que cregui més convenient, adopti
una actitud en aquest sentit. — Fabra.

REGIDOR QUE DIMITEIX
Ha presentat la dimissió del canee
de regidor i segon tinent d'alcalde de
Cadaqués. el senyor Agusti Llorenç.
NOU AJUNTAMENT
A COPONS
Per ordre governativa ha cessat
en la seva gestió municipal l'Ajuntament del poble de Copons.
Per substituir els cessants, han
estar designan els següents aenyors,
que ja han pres possessió dels seus
t'arrees: alcalde, senyor Magí Martí Segarra; primer tinent, senyor
josep Vila Anguera; segon tinent,
senyor Joan Closa Cortadelles: regidora, els senyors Manuel Botines
Ros. Josep Sala Canela, Ricard Vi'timara Gual i Joan Figueres
EL SENYOR PUIG I CADAVALCH A TRANCA
Ha sortit cap a França l'ex-president de la Mancomunitat, senyor Josep Puig i Cadafalch.
EL CAP DEL GOVERN
A BARCELONA
Avui, a les 7'46, arriba de Valencia
el general Primo de Rivera.
El c a la de l Govern visitará les obres
de l'Exposició i distará amb les autoritats.
Per a dema no hi ha programa
assemalat.
Diumenge presidirá la inauguració
d'un local d'Unió Patriótica a Sarrià
i probablement dilluns anirä a Sabadell i aortirä la mateixa nit. en l'exprés, cap a Madrid.
EL PROBLEMA MONETARI ESPANYOL 1 EL
PATRO OR
L'Associació de Comptables de
Catalunya prepara també la sena
aportació a l'obra d'estabilitzar la
pesseta.
A tal fi ha organitzat, per a ésser
donades ràpidament, tres conferencies a càrrec de tres personalitats
del nostre zní,n econbrnic.
El dilluns, dia 2 1 del present mes,
En Cristòfor Mesad, advocat
dissertarà sobre "La politi-

A HONOR DE

JOSEP SUNYOL
, Anit pastada va celebrar-se al popular establiment "El Canari de la
Garriga", l'àpat que els periodistes
esportius havien organitzat a honor
del Ilustre amic Josep Sunyol, per la
seva brillant intervenciú en el cicle
de conferencies organitzat ter la Fe-.
deraei6 Catalana de Futbol , i qua tant
d'exit ha assolit.
L'acre, que no havia de passar del
carácter de la itimitat, revestí carentes
d'hornenatge, perque rnalgrat de les
reserves que ja de bell principi s'havien posat en l'organització, el nombre deis assistents superä de mea tots
els càlcul. Els perlodistes esportius,
no sernpre ben tractato, tingueren almenes ahir, la satisfacció de vetire que
eren malta els qui volien compartir el
modest titnl professional, per a tenir
dret d'assistir a la festa.
El Ileuger desconcert que l'aglomeracid d'assistents a l'acte havia produit, va esser aolventat d'una manera
tan ràpida com fou possible pel servei
de la casa, i mastrá una regada rniv
la franca carnaraderia que existeix en
el ram i els que a,hir se sentien de la
familia periodística "mataré tut".
En resurn, fou una festa agradeaa,
i de /a anal heam guardarà un a g radable record. A l'hr,rn deis belndis,
feren da de la partirla ele compartas
Maafeser. or.«-ident del Sindicat de
Periodistes Esportins: Es Rooich,
nresident de la Fed e rad'', Catalana de
-F.u-ottbu'lot - 21en
roomuoba 2e duna snrollr,a,
ovae ; 6 ele simnatia: el noeta Tosen M.
de Segarra.tìtsi narlä a requer;meels
dels comensals: En Rovira i
ta1114 havia vel g et as s eciar-se a
recto f t, C;,1,r11142
8n alment els cc,m_
panvs Josep A. Trabal Josep TorrenTtgo.ts els diecursoa varen inereixer
e ntesho tes a n 'audiment q . neriì cene-ial..
rnemt les justes naraeles de Traba! i
Te--sets, e., easar le rel len /a per„tton:li.tar, Lfe,,,l' Izencezt iha ,t 1 iliandt'na estala

IF•xec!tetra.-c4i61t 7urtt°l
eb c o.o ferincies representa un avene en retira cultural
que ha de nerseguir l'or g anisme su p erin, de futbol. i la iniciativa ha mereste Esser secundada per la premsa
amb l'entusiasme que 1ro ha estat fet.
La festa acahä peno de mitja nit,
I.1 •11 2' de les leas efusives demegtra_
cions simnatia per a rhornenatiat,
el qual en el seu parlament ded;.-a tot
el rnerit de les c onfer?-reies als seus
corrmanvs de la Federad&
MELCON SERA L'ARBITRE
DEL PARTIT
ESPANYOL -BARCELONA
Vista la impossibilitat de Vallana
per a arbitrar el partit de diumenge
vinent, pel Comite Naciopal d'Arbitres
ha estat decidit que sigui 7Melcon l'encarregat d'arbitrar l'encontre de referencia a/ camp de l'Espanyol.
LA FESTA DE SANT ANTONI
EL BALL DE NOVETATS
A nora de tancar aquesta edició,
continua amb una animaci5 extraordinäria el ball que el Gremi de Tocinaires hasia organitzat al Teatre Novetats.

S'ha fet un gran consum de tortells i de gatzara. i a la mitja nit
ca monetaria i l'endarreriment de
l'economia espanyola (/868-1928)".
El dimecres, dia 23, l'advocat i
publicista En Josep A. Val/deltas
tractarà sobre ''Dificultats econetniques per a la implantació del patró
or. Estudi de la teoria de la Paritat
de capacitat adquisitiva de la moneda

Finalment, el divendres, dia 25, el
president de l'Associació de Comptables de Catalunya, N'Andreu Bausili. pronunciará la tercera i darrera
conferencia, que tractarà de "Le."
experiencies d'altres paltos. Exernples a imitar i exemples a rebutjar".
Aquestes conferencies es donaran
al local social (Avinyó, 29, principal, primera). a les deu del vespre

atan sortejat slo bordes i presiona
porqueta que han estat encara un pretext de nova animació.
ATROPELL
Ahir al vespre va Esser auxiliada
al dispensad del carrer de Sepúlveda Maria Vicente Llorente, de vinti-t r es anya, casada, habitant a la
carretera de Ribo', 3s, quart, segona, la qual presentava fractura de
la tibia dreta, hematoma al front i
diverses contusians de pronòstic reaervat. Les esmentades lesions les
hi va produir un auto que la va
atropellar al Passeig de Pujades.
Després d'auxiliada fou trasUadada al seo domicili.
• 1EL CAP DEL GOVERN
VISITARA LES OBRES
DE LEXPOSICIO
Avui, a dos quarts de dotze del
metí, el general Primo de Rivera,
aeoznpanyet de les autoritats, visitarg les obres de l'Exposició de
Montjuk.
LA FALSIFICACIO DE BITLLETS DEL BANC D'ESPANYA
El jutge que instrueix la causa
per la falsificació de bitllets va estar
2,1sir a la tarda a la, casa del carrer
T.Anglesola, can practicä una inspecció ocular. Desprès es trasliadä a la
p resó, i durant quatre hores seguides va prendre declaració als detinguts.

DE MADRID
Els paquets de tabac
de l'Arrendatària
Madrid, 17.—La Companyia Arrendataria de Tabac ha acordat posar a
la venda nous paquets de seixanta
centims, amb millor paper i mis tabac que ele, patineta de cinquanta.
Continuará aquesta labor i la de
pesseta.

EL PREU DE LA
GASOLINA
. Serà rebaixat de dos
cèntims
Madrid, 17.—S'lla reunir el Comite
executiu del Monopoli del Petroli ,
Ira pres record de rebaixar dos centinta el preu del litre de la gasolina.
L'acord passarà al Comitè fiscalitzador, segons ordenen els estatuts.
La baixa comermará el dia primer
del propvinent mes de febrer.

El cap del Govern a

València

ro t a les estadfstiques. Asseie
que s'atorgaran tots els auxilia to3,,
nómics que calguin per a coae
la seca alta missi. No pite nata
res a Valencia —ha afegit-..›
sola per l'afecte que hi ¡l e n ta. gie
també al marques de Sotelo, el e,
lon amic, que quan ve a la con
des de l'estació va a •aludar-le
derrpree de la seva ea/uta-ció afee,
em fa alguna petició per a la sea'
Valencia.
Ha elogias 1 himne naciona..
estrofes del qual dernostren el gra
amor que Espanya sent p er vi.
rétela.
Després el marqués d'Estella,
tornada a la ciutat, ha visita! l'Pe.
caldia, 00 ha rebut alguns anee&

DE L'ESTR ANCEe
UN TERRATREMOL
DESTRUIT LA CIUTAT
DE CUMANÁ
Caracas, 17. — Aquest mau
ales eis alta produit un vaa
lent moviment sfemic que ha
destruit quasi antalment la chi,

tat

de Cuino na.
El terratreraol ha eausal
Watts murta.
De moment no es tapen mi
del al Is.—rabra

Un religiós belga, expul.
sat de Frenes
Arras, 17. —

renkte, fundador d'un sindical
de defensa dels oliente c1^ 1s
"Gazette du Frene".
L'expulet6 ha estat moti n ada
per determinades critiques formulades per l'esmentat menvor
a la juelfela francesa. — ¡l' abro .

El cap dels rebels afganesos vol el poder
atoecou. 17. En acinesia
eiutat es reben noticies de l'Af.
genialan donant eompte que
el cap dels insurgente arqueesos ha manifestat el seo arepóeit de prendre el suprem peder.--Fabra.
•

A PASTA PEP
A AFAITAR

NIX

estat elaborada pensant ne
sols en que ha de suavitzar
el pel per a fer-lo tallable
sense gran esforç, sitió pensant tambe en que turi l'epidermis de tota irritactd
grans, rojors, etc
ha

Valencia, 17. Prop de les diles
de la tarda s ' lta celebrat al restaurant de l'Albufera el banquèt amb que la Diputació i l'Ajuntatneet obsequiaven el president del
Consell de ministres.
Han presidit l'acte cl general Primo de Rivera, capit à general de la
regiú 1 l'alcalde. Tambe hi havia a
ts, doncs, un factor precien
la presidencia l'arquebisbe de la diòper a l'operaci6 d'afaitar-se 1
cesi i el president de la Diputaal mateix temps un producte
ra ó.
d'higiene per a la pell.
Als postres l'alcalde de la ciutat ha pronuncia un discurs 5aludant el general Primo de Ro era.
Usant
Ha dit que tot Espanya Ii deu gras'eviten tots els perills de contitud des del 13 de setembre, espetagi, no sols per la natura/esa
cialment Valencia, que fou la pride la Pasta en si, sin() tambe
mera que el reconegué.
per que s'eliminen sabons ,
Ha expressat el seu sentiment per
no trobar paraules per a expressar
brotxes, vasos s tota mera
aquesta gratitud, i Sra ,!; n. que Vaci objectes porta-microbis
lencia no sent caza recel per altres
províncies germanes, i sent un gran
Usant
amor per Espanya. Aprofita aquest
Simplificara l'operaci6. d'afaimoment pe- a expressar la seva seguretat en l'iscit deis certàmens de
tar-se, hi empleara tres o
Sevilla i Barcelona. Ha acabat brinquatre minuts, no sentir ä desdant per Valencia i pel general
pres cap irritacks ni molestia
Primo de Rivera.
la pell i, si la tenia abans
Aguce recua les paraules de l'ald'afaitar-se, ii desapareixere,
calde i afirma que Valencia té dret
a l'atenció dels poders pública, i
perquè, cal no oblidar-ho,
que ara hi haur à ocasió de demosLA -PASTA NIX. ES .
trar-ho amb inotiu de l'autopista.
PatANS DE TOT, UN PRODUCque será atensa amb tot afecte.
TE PER A L'EPIDERMIS
Referint-se a l'afecte a les provincies espanyoles, filles de la mateixa mere, ha dit que Valencia té [DEMNI•n-HO Els ERO0UERIE5. PERPUMI
eu seu port, que ningú pot dispu- OMS. ETC al PRF..11 DE re PESSETES ros
tar-li. el qual figura amb el nUme-'

la Pasta NIX

la Pasta NIX

la Pasta NIY.

EN PERE JOVER I PALA
ha mort a l'edat de 20 anys

després de rebuts els Auxilis Espirituals
(A. C. S.)

Els seus afligits pares Josep i Josefa, germans Joana, Jaume, Agustí i Eduard, cunyats Josep Tamburini i Josefa
àvia paterna. Merce Valls vídua Jover, oncles, ties, nebots, cosins, i dernés parents, la senyoreta Mercè Vancells i les Jover,
raons
socials Jover y Comahla, Sucesores de J. Prat e hijos y Bartolome Esquius en articipar als amics i coneguts tan sentida pèrdua els preguen el tinguin present en llurs oracions i se serveixin assistir a la casa mortuòria, Fontvella, 48, demà, dissabte, a les onze
del mati per a acompanyar el cadàver a l'esklesia parroquia" del__SantEsperiti_d'aili a la seva darrera estada pel
qual favor
p

els quedaran molt agraïts.

EL DOL ES DONA PER ACOMIADAT

Terrassa, 18 de gener de 1929.

L'ofici i inisses per fetern repòs de la seva ànima tindran lloc el vinent dimecres, día 23 del corrent. a les deu, en dita església.
711•11•MMIIIP

Ha esta'

puleat ‘ l'aquesta localitat as
religiös belga anomenat Vera

jtjaue. 1; de gener de 1929

L NOU CODI PENAL
Sobre el contraban
i la defraudació

•

Per tal d'amara/lar
del neu Coeli Penal
kaistaciO penal i processal eil ¡nade contrtaban i defraudació, s'ha
una immediata revisió traquests
Keptes pel ministre d'Hisenda, atee lambe per a complementar, inoaar o senzillament aclarir aquelles
aestan avui en s-igor.
c,rn a resultat d'aquesta tasca, el
•trc .illiseuda ha portat a la sig„ea del re: un &cree que avui inGaceta". aprevant el propen a l i processal en maa as defraudneio. :ate
. s' e/riedie ofic i a!. qne
aun/ a Ilei d'atea a
jladrid, s.

dIsposleious

7

LA PUBLICITAT

ELS DECRETS
MILITARS
Els ascensos per elecció en
l'Armada

PeninSula
LES FALSIFICACIONS
DE BITLLETS

LES CORPORACIONS
AGRICOLES

La "Gaceta - publica avui el decret relatiu als ascensos en el percanal de l'Armada, que din aixi:
El Banc hauria de fabri- Ha quedat constituida la
-.articulo primero-Eta la escala car-se paper amb filigracomissió permanent
aniea del cuerpo general de la _arMadrid. le. --- Aquesia tarda, a les
na
especial
mada se podrá ascender sólo por
cinc, s'ha constituís al saló d'actea
Madrid, 17.-Ocupant-se de la fal- del ministeri del Treball, amb caelección a los empleos de almirante,
sificació
de
bitllets
de
Batir,
descobervice-almirante, contralmirante, capirácter definaiu. la Comissiú
tanes de navío v capitanes de cor- ta a Barcelona, diu -A it C":
' Si el Banco de España, en vez de nene de Corporacions Agrícoles, enbeta. Los ascensos al empleo de cacarregada de redactar el reglament
pitán de fragata y teniente de na- las billetes a varios colores con reper que han de regir-se.
vío serán por antigüedad sin defec- tratos, vistas de edificios. etc.. se I:Tal com en la reunia que celebra
ta comprobado con cl ejercicio de
nsitara a estamparlos con una seda tinel ple de la Comissió interina, seta. como los billetes franceses sebre cerd a . en nomenar president al geuna rig urosa selección.
neral Vallespinosa. atorgar-li un vot
Art. 2.°-Cada año se calcularán papel especial fiigranado. cesarian inmediatamente las falsificaciones. pues de confiança per tal que designi lliulas vacantes numéricas probables
articles i d'una disrement els membres que havien de
que en el mismo puedan ocurrir en se necesita para producir este papel
toimar la Comissió permanent, el
los empleos de almirante. vice-almi- cont'- con grandes medios.
es la represiso dtl rante. contralmirante. capitán de naEl Banco deber i a montar ur.a má- general Virlespinoaa ha donat comper la deiraudació que es vio v eapitán de corbe ta. Este rió- quina es ,secial para fabrica rlos que no te en la sessió daquesta tarda de la
terma com queda constituida, que
.-eceptes tributaris de la mero- de vacantes probables, aumen-da--ance de los falsificadores ienes, renda d'Alcohols, tado en un 30 por nao será el que
si el B-mco, sendas pa-e^e no concede es la següent,
President, general Vallespinosa;
7e el sucre i l'impost soimnega aecia a las falsificaciones de
limite el de elegibles por ascenso a
-a i altres substancies.
cada uno de dichos em pleos. El unte bil letes, que tanto perturba n la vice-president, senyor Tomás Elorrieta; vocals, senyor Maceda, de la
exem i castiguen els
aumento del 3 0 por iou será siem- vida fi nanciera en ESD:Iiia. el Cr-hiers
romederació Nacional Católicoi de defraudació i pre calculado por exceso.
no deaa obli g arle a que empleara
causes modificativas
los medios T'ara evitar°, ci acc.ptar to- Agraria; senyor Martínez Gil, de la
Art.
3."-E1
as
de
agosto
de
cada
Casa del Poble: senyor Rivas , de
i tat, persones responsa- año se publicará en primera plana
des los billetes falsos gire se encuenl'Institut Agricola Catala de Sant
iotes
faltes; desafio./
tran
en
nnder
ale
los
tenedores
de
del
ministerio
e g i "Diario Oficial Tsidre: uiarqués de Ruchena, per les
aplic-acie, de les pe:..
uv Marina las relaciones nominales buena fé.'
Carnbres Agricoles: senyor Bernard,
. - de.lictes i faltes de cm.- por orden de antigüedad: A) De los
per l'Associacia de Llauraders de
,efrauclacid; del reconeiSaragossa, i senyor Matesanz,
' • ,--neveracions, fabriques, edi- almirantes; B) De los vice-almirantes
y
contralrnirantes;
C)
De
los
que
Art. noveno. - Las declaraciones l •Associació d'Agricultors.
. la iespecció de llibres i figuren en la primera cuarta parte
Entre els de Iliure nomenament
' i ments administratiu
de que queda hecha meneara/ .a ,u.
escoda de capitanes de navío;
han estas designas; els senyors In- as: casaca:, i de re- de laDe
jetarárt
al
seguiente
formulario:
"El
los que figuren en la primenocenci Gamas. . Marcellí Arana. An• abilitat civil; indulta D)
firmante... (coltralmirante. capitán
tanes de fragata; E) De los que
toni Zurita i els sots-dircctors d'Acde
navio,
capitán
de
fragata,
capitán
ció Social i Corporacions.
evesidns contingudes en la ca cuarta parte dc la escala de capade todo
de
corbeta)
Don....
libre
figuren en la primera cuarta parte
a la reunid no hi han assistit ni
7Z,1 fa:: aptcades quan afavoprejuicio y sin otro afán que el el ministre del Traball ni el director
escala de tenientes de navío.
lava fas aiculpats en les resolucions de la
cumplimiento
de
sus
altos
deberes
general de Corporacions.
Al margen de cada relación se hará
t2- ictirs a partir d'avui.
de ciudadania. declara que por los
començar la sessid, el general
caria empleo calculadas en la forma
a. di:o/zafe dictat algun fall cen- constar el número de vacantes de
antecedentes e informes que ha poV allespinosa ha prontniciat un breu
en...atora de fa/tes de centraban 1 dedido reunir en el transcurso de su discurs per a explicar la missió cona
que
se
refiere
el
articulo
anterior.
:audaz:a aplfcant expressament rsmb
carrera, ha formado el correspon- fiada a la Comissió, i ha expressat
Art. 4-LOS ascensos por elección
agicter supletori preceptes del Coeli
diente juicio, por el que resulta que
ei sentir/len: per la mort del comte
para los jefes v oficiales se efectuaeu za;terier modificats en el nou en ran
las relaciones de... (capitán de nade alontornés, mort fa uns quants
bajo la revisión y rectificación
:aserable per als culpables, no• ío, capitán de fragata o teniente
dies, que figurava entre els vocals
anual de dichas relaciones que seran
• aquesls, en el termini d'un mea,
de navica que sirve de lista para
del dit organisme.
de ordenación por el limite
cemptar del dia de la publicada objeto
La Comissió ha estat rennida ducubrir las
vacantes de
numérico que alcancen las vacantes
Jaeuest decret-llei, acudir al Tribunal
ran: torea dies planejant les bases
(contralmirante,
capitán
de
navio
o
de
cada
empleo,
dicho
en
otros
térreczatnico-Administratiu Central, als
capitán de corbeta) anunciadas co- que serviran de guiatge per a la rese dispondrán en listas por
dectes que es don/ compliment al que minos.
dacció del reglament.
mo paabables para el próximo año
cl
orden
de
eleccian
y
méritos
que
revé cl parägraf precedent, revocant,
venidero en el "Diario Oficial" núse
estimen
las
personas
que
de
esas
cal. els alisadas falls. Si es tracta
mero .... dese ser corno sigue:
relaciones resulten elegidas para cudc sentencie, en materia de delictes
(Firria/ del debrir las vacante; numéricas calculaEL RETORN A LA
de-contraban o defraudació, sera inclarante.)
das como probables.
oree a instància dels interessats, el
NORMALITAT
Art. 5a-La rectificación de las
Art. te. - Ningún jefe u oficial
arre:Tense: exaedient d'indult.
relaciones se efectuará por una Junpodrá incluir en la lista que presenta denominada Junta Superior de
te su propio nombre ni el de ningu- Comentaris d'El Debate"
Clasificación. que bajo la presidenna de sus parientes hasta el cuarto
Madrid. T7. -Conte-stant a na arta
Del Marroc
cia del Capitán general de la Argrado inclesive. encargitedose la Seele de "La Nación", sobre els tremada, estará constituida por todos
cretaría de incluir les unos y los balls per a tornar a la normalitat, diu
EL GENERAL SEBASTIA
los almirantes y vice-almirantes que
otros de las respectivas relaciones
"El Debate" en una de les seves notes
POZAS AL RIFF
ejerzan jurisdiecióon y por el Dtcon arreglo al promedio que resulte del dia:
ie. -Ha mareat cap a Me- rector general de campafia. Actuará
de las demás.
"Discrepem del collega en la part
7 a fer-se càrrec del comancomo Secretario, con voz pero sin
Art. ri. - Los cómputos que que es refereix als proceda:ente per
de la circurnsceipció del Rif, voto, un contralmirante con destino
a
portar a cap la reforma constituhaga la Secretaria se efectuaran a
ceetral Sebastià Pozas.
en la Cort.
doble mano. para evitar toda posibi- cierta/. San lenta:sima
Será causa de incompatibilidad paEn realitat, no s'as-anca re!. i pot
lidad de error.
ra formar parte de esta Junta Sua fi rmar-se Que des de la primavera de
Eis ascensos per elecció a
Art. Izt. - Sometidas al ministro
perior
de
Clasificación
el
que
entre
rany
passat ens hern estancat en aquesl'Armada
las relaciones que la Junta formule ta mati•eia.
el personal elegible figure pariente
corno
propuesta
de
las
rectificacio1 • . - El "Gaceta" publica hasta el cuarto grado inclusive de
Ning ;'t nr nocir5 negar l'activitat del
nes para el ascenso y tina vez redecret -l lei sobre ascensos per alguno de los almirantes o vicealCoserla en altres aspectes de la vida
les categories de l'Armada, mirantes que la constituyan. Para caida su resolución, si esta fuera de racional. pecó en aquest de la Conaconformidad, se publicará como re- titució. el cert és que era hern pres
•
vice-almirall, capita de na- este caso, el almirante en que con, :li. capita de corbeta i ascens per
sultase en cl "Diario Oficial del
curra esta condición de incompatillaeeníssimes vacances.
raaguitat, dels capitans de fragata i
Ministerio de Marina", y con arrebilidad, será substituido por el viceEstà bé que els ministres es dedi'atenti de navill.
almirante segundo jefe del Depar- glo a ellas se kan cubriendo :as quin cada un a les atencions ci llur
Tambe publica un decret de Finan- tamento de su mando. y en el caso
vacantes que oeurran en el año.
departament. Eta caniunt. cal recanei
apravant un projecte de Ilei penal
Si hubiera discrepancia del mi- xcr que els ministres han treballat i
de no ser esto posible, o en cual•procesvar en matèria de centraban i quier otro, el ministro designará el
nistro en la lista de la clasificación que ita estat beneficien llur tasca,
leiraudació. Ocupa el projecte 24 pà- almirante o vicealmirante que ha de
se someterá la resolución definitiva
pcoa el Govern e.ltu a tal. arnb el seu
periadic oficial.
P,tr-es
al acuerdo del Cansejo de minissubstituir al declarada incompatible.
president al Can 1 a l'Assernblea nareial ordre de Finances s'ha
tros.
Cuando ne trate de la elección
cional.
hm de rec ordar-10,f que el pais
fixat en 7. o46.627 pessetes en total del
de vicealmirante a almirante. formaesta
esnerant ama altea cosa.
.A.rt.
13.
Caso de que antes de
atoe deis béns expropiats a la casa
rais parte de la j unta Superior de
Iti s tall r ar el 1"3 .- laMe• lt TtrnU seria lau
la ocurrencia del ascenso 1/aya suGil de Sella, de Málaga, com a con- Clasificación, bajo la presidencia del
frido demérito algún jefe u oficial corenameet definitiu ele l'obra de Pritala/lacia de la implantarla del me:IoCapitán general de la Armada, sóde los clasificados, constituirá ello mo de Rfrüf2. és anuesta una
ta:: L'el Petroli.
lo los almirantes. Si se diera el camotivo para quedar dicho jefe u ofi- tasca que eT s precis començar sense
Lao re:al ordre circular de l'Exer20 de que se tratase de ascenso de
rin dia.
cial scnnetido al ejercicio de una
rit disposa que els funcionaris de l'en- almirante en cualquier categoria ocuDleetarions
de
arecassea
ata itere n eec&. mes senarigurosa selección.
•
lag carnercial Societat Anónima del pando el cargo de ministro de Malala 7-.,/,•1-1faN'e ni, el nerfode de les
Art. 14. - Los jeies a quief,.,
Treball, dan:tic:liada a Barcelona manrina, la propuesta sobre este ascenens. n.• i s ..inns i els Paf emes ira acahat ja.
le de la consirleració de funcionaris so habrá de ser tomadu por acuer- en el momento de su ascenso
r7 Gavetas ha de començar la seva
Pelas per a robtenció deis beneficis do del Consejo de ministros.
te por cumplir menos de un afea
carrer."
ee raeticie 403 del vieent reglament
de condiciones de embarco. 1,, por erancla
Art. 6.°-Esta Junta se reunirá
eeslutarnent.
ello perderán ,11 puesto. y a él seanualmente el día t de noviembre
NOU CONSELLER DEL BANC
Per
reial ordrc dc l'Exèrcit es y se disolverá cuando haya recaído
rán reintegrados :1 la minera vaD'ESPANYA
deeeia . esie el tinent coronel
resolució,' del ministro ale Marjna cante que ocurra ,le cumMadrid. 17. Ei Consell Supe• don Caries Redriguez de Rivera, a SU propuesta sobre el orden ale
plidas aquellas 'condiciones. Si exmse7: cl càrrec dagregat militar a
cediese de un año lo 'p se les falta- rior baecari ha designag conseller
las listas.
.1111laixacla d'Espanya a Lisboa, i
del Banc d'Espanya al senyor Ricard
Se para cumplirlo habrán de quedar
Art.
7."-La
Junta
Superior
de
.. f:.at per aquest cárrec el coGonzález Pastor, representant de la
sometidos a una nueva elección para
Clasificación
formulafá
en
propuesbanca del Nord.
..:....• l'Estat Maier don Antoni
la formación dv la lista.
ta
como
resultado
¡Id
análisis
de
1.Opez del Rincon.
UN RECURS CONTRA UNS
Art.
15. - los jefes y
las
hojas
de
:servicios
y
de
los
inP',7
;a1 •,rdre
s'ha autoARBITRIS MUNICIPALS
formes reservados de los elegibles,
oficiales que hubiesen pasado ya a
r.Lt a; senyor Ruduif E l ker Sandur
A MALAGA
la situación de S. T. ascenderán
de los datos y observacionos persoser a instalar a Barcelona un dipòsit
Malaga, a7. -- El president del
nales que aporten los almirantes que
cuando les corresponda si tutieren
d riAncia per a l'elaboraela d'aigu-oCircol Republica. senyor Pere Góla formen y cualqu ier atro jefe a cumplidas las condiciones rtglamen- mez Chais, ha oresentat a l'Ajuntaeents i licors.
quien la Junta estime conveniente
túrias. con excepción ele les capi- ment un escrit oposant-se cona a Vd
ministre de l'Econeania Nacianal
oir.
tanes de navío, que continuarán a la creació de nous arbitris sobre
aaassat que la Junta Nacional del
Por
último.
para
las
jefes
y
ofien estos empleos. Al ascender aqué- el peix, els ous i la Ilet. la qual cosa
Espanyol d'Ultramar pass. : a
cieles,
por
•
la
listalevantadas
por
llos no ocuparán ni dejara:. vacante. vindria a ésser el restabliment
"' s r•• de resnaintat departana•i.
el secretario.
promedio de las
rimpostt de consuma.
--Art. 16. - Cantamos: . agente
,d del t.
epiniones d,•:
l'orienta un precepte de l'Estatut
:1i:1 , rigurosa selva/idee a xtreniandd
Una enquesta en un cenIst ti n icipal que no els autoritza, i afeque rad:,,a,
las comprobar:une, de toda italcattre docent d'anormals
del /5 de
geix
Art. Ort.aV,
que la Delegacia d'Hisenda de
para los ascenos a todo ei,ode,,,
tf alfart, te. -- En virtut d'una fles a. ptic mbre rs atinan' :a segunda miMadrid denega a l'Ajuntament maeiectuandolo ia Junta de t'n•.•.iiicadrileny l'establinie p t de cap arbitri
tad ae la escala de contralmirantes
tara:a aparegada en un aalt publicat
elf, ti
anäleg.
sa. la resista -El .Magisterio Espay el primer cuarto de la de capita17. --- Poi ia Sección de
Recorda que el Krectori militar
nes de ; bivio. directantem a la Sto
fiel", el ministre d'hateo:ció pública
Personal se faci l itarán, a requeri- aprovà aleshores l'actitud del deletre designat un advocat dc l'Estat per- cretaria de la Junta Superior de Clamiento ale la S/ - se • eria de la Junta
gat
d'Hisenda de Marir'd. peu enresdevingut en un centre
sificación, el.c ....araciOn dei orden vil
Superior Clasifiraaora. aliamos daIcildrk! al l e 1/0 huVia d'elicarir,, el
d.`
,;ua a su juic:o y pa.t- méritos deben
amera d'anormals.
las sean preciS0`• alernf - de los in- leen d d ,. anides de primera necesser relacionado, los capitanes dc
formes, !lajas a:;.• s demás
s:tat sense restablir el, consums.
atavío para ocupar el número de vaLa malaltia del comte
11.111
documentos Perf . 31`F. ' n'. •• ‚":1/me cis grulla i micantes anunciadas para contralaniran/ve:taus letals reelaiti.!ran també.
raitteS y oficial( s majeto
vaafdel Grove
tcs.
cación para el ascves.o.
ATPACAMENT
Madrid. 17. - El comte de GrOVe
Los capitanes de m'ar ia de la
PROP DE XATIVA
asssat la ;lit intranquil, subsistint
Artículo transitorio. - Para la
segunda
mitad
y
los
de
fragata
del
Enguera. 17. - En tornar a N'ael p etaiii:isme del, metge, que rassi.elección dentro de la escala del alprimer cuarto de su escala pracede.
te'sen
mirantazgo se procederá desde Me - l/va el recader Silví Vila, ha estat
rán
de
igual
mudo
respecto
a
los
atracat per (los individus armats
-og) a la formación n ,oevec-coria
ganivets i revOlvers, i Ii han robat
Aluesta tarda, l'areuitecte de la de este allano rimalea que deban
la Junta lauor ciar 'esificadora de
-"anunciada
cubrir
las
vagante,
els diners i tui re l letge que pnrtava,
s
por
Reial Cata :enyor Miguel Duran, necalculando las va.antes numéricas un fardel] de teixits
ascenso a capitán de natio.
hot del asalte de Granee, ha manifestat
i una ampolla
probables para el año actual. con
dc vi medicinal, i Ii han deixat inPor siltimo procederá en i/lénaue la malaltia segueix estacionaria,
;ir.
P:.
lo
prevenida
a
arreglo
tactes els altres encàrrecs.
rica forma el último terclo de :a
Ç ei be avui no subsisteix la
tíCUIÚ Segundo.
Vila ha resultat amb erosions al
'allega iniciada ahir, degut a lcs
escala ' la capitanes de corbeta y el
Dado en Palacio a 14 sie entro cap. a conseqüncia d'un cop que li
de navío respecta a los de este emaltraa1'ians nervioses produides per la
amb un revolver, i erns'ons
mime de descans del pacient durant pleo que deban cubrir las vcaantes de 1029. AliOn,O. - Ministro de donaren
Marina. don Mateo Garcia y de los a; coll produides en intentar (hiel:la tartera rnatinada. Malgrat tot. el anunciadas para .1 aseen:so a 'capitán
•se.r.-se.
gralet-eominua sense 1 ebre.
Rey e s."
..
de corbeta.

DEFRAUDACIONS A
HISENDA
Eren cancellades illelgalment les hipoteques en el
registre de la propietat
Madrid. - A la Direcció de
Seguretat han facilitat una nota confirmant el descobriment d'una defraudació a Hisenda.
Diu la nota que la policia ha descobert que un oficial de l'administració de Rendez, en combinadas amb altres individus, es presentava als contribuents atnb targes un constaven les
quantitats que han de pagar-se per
utilitats sobre hipoteques, i els oferia,
mitjançant certa quantitat, d'eximir-los
de rabonament de l'irnpost, llevat del
darrer rebut.
Sba cemprovat la realització eralgimes operacions d'aquesta mena.
L'esmentat ofiical treia del fitxer
de l'oficina targes, i una segada pagada la quantitat convinguda, hi anotava el pagament de tots els dèbits,
llevat el del darrer rebut, que passava
al recaptador, i aquest rebut servia per
a cancelar la hipoteca en el Registre
de la Propietat.
Han estat detinguts quatrc india:dus. La policia Isa trobat en poder d'un
d'ells 53 targes, i en poder de l'oficial
cinc rebuts falsos.
Amb aquest procediment cobraren
uses de 21. 000 pessetes.
•••n••-

Les recerques dels tripulants del "Dornier"
Madrid, 17.-Aquest metí ha estas a
la "Jefatura" d'Aeronàutica el capita
Casals, germà del comandant del mateix cognom que tripulava l'hidro
"Dornier número 8".
El capita. CCaula ha manifestat tare
realitz-at Los vols de recerca, i
que han resultat iniructuoeos.
Ha afegit que el sorpren que la mar
no haga llançat a alguna platja els cadávers dels tripularas del -Dornier"
desaparegut, ja que ell havia anat a
algunes ills properes al lloc on fou
trobada la canoa del da hidro, i tarnpee troba cap senyol que pogues donar
idea sobre on puguin ésser els desapareguts aviadora.
També ha dit que eslava agraidissim per les facilitat; que havia tingut
per a realitzar aquestes recereues, que,
per desgracia, no han donat resultat
ati e factori.

El Campionat de futbol
a la Borsa de Madrid
Madrid.

17. -

Diuen els redactors

iinanciers dels diaria.: que a la Borsa

/le Madrid, durant les sessioes d'ahir
i d'asma abati trave5sat entre els Me3
significats borsistes, algunes juguesques a favor dels equipa Real Madrid
i Athletle de Bilbao, que lluitaran el
vinent diumenge, al camp de Chamartín.
El Real Madrid és el que obté una
major cotització: lo duros contra 5,
a favor seu. es a dir, que porta a
l'Atliletie de Bilbao 5 enters d'avantatge.
També ha començat a fer-se juguesques a Borsa sobre el resultat final del Campiunat. Porta tambe as antatge el Real Madrid.

EL CAP DEL GOVERN I
A VALENCIA
L'alcalde interessa diverses millores
Valencia. 17.-El mareues d'Estella
ha rebut. a la Capitania General. l'alcalde i fnrees vives de la capital.
L'alcalde, marques ae Sotelo,
pronunciat un diseurs, en el qual
demanat que es tinguin en cornpte els
interessos de Valencia, especialment la
construcció de l'auto-pista MadridValencia, que tindrà gran importancia
i reportará grans beneficia a la regia
ial coinere en general.
El president del Consell ha contestat que el Govern es preocu pa de
tut el concernent a Valencia. i rue el
ministre de Foment es troba en la
millor disposició en tot el que e. refereix a la construcció de l'autopasm.
Després el general Primo de Rivera
ha anat a l'estada/ del Nord. i h series çins a Paterna. on ha inaueurat
l'estacha
També ha inaugurat el grup escolar
Prima de Rivera, que es un dels millore d'Espanya pels avencns (me ti.
Després ha mareas a l'Albufera. on
sha celebras un tanguea

Dels ministeris
VISITES AL MINISTRE
DE FINANCES
Madrid, t7.-Han visitat el ministre
d'Hisencia els senyors Obduli Rodríguez i Valmay-or, del Consell Superior
ferroviari.
Tarehé l'ha visitat el aresident de
la Diputada de Santander i el senyor
Arnezua.
EN EL MiNISTERI
D'INSTRUCCIO
Han visitat el ministre d'Instrucció
pública el rector de la laniversitta
d'Oviedo i !'ex -regidor sens-or Erial
Anton.
El ministre s'ha trasladen des prés al
mlr,isterl rte l'Econn m ia nal ha celebrat una lar ga caniereecia amb el
astatstra d'aquest aepartarnent. conste
deis Andes.
111,1 rAleTCCTA fl.RF11eT

T., AL
MINISTERI DEL TREBALL
El ministre del Traban ha rebut una
comissió de les Federacions gremials
espanyoles. ClUe li ratificaren Ilur cpinió favorable a lec orieetacinns &nades pel senyor Aunara als Camitas paritaris,
Tarnba l'ha visitat una representada. de la Banca privada. presidida pel
senyar Corral, nue Ii parid del pro1ecte
de reglamentada de te scaixes d'esta/vi.
LA JITATTA rar. rnmERc
A ULTRAMAR
Madrid, ae.-Per Pela] ordre que
inser eix avui "Gaceta", ha passat
a denendre del ministeri d'Ecenornia,
als efeete administratius. la Junta
Naci.snal deI C.onierg espanyol d'Ultramar.
E/ rae ele la l'unta aueda cnestituic
pel ministre cl' r e•-amenia. ores id ent; el
director general de C'a'n-ser z Pr e ved ments. com a vice-nresident. i coni
vocals. en renrese n taciA ii C Metas. ,a
seceetari r ene -a1 d'Afers ex-teriars amb
facetear de (Telera,- en el can de la
$ac.-1. ,, del ¿lit denartarnent. el vicepresident i din. ctnr general del: me:veis del co,-,...11 nrcomarnia Nad,-,nal. el secretari reneral d'anssa,s
eentee. di,ertnrc d Sanitat. Arrías SA-

EL PATRO OR
Una renúncia i un
nomenament
Madrid, 17. - Sha acceptat la remínela del senyor Santos Gariti per
a formar part de la Comissió sobre
la manera i coadicions en que ha d'esse: implantat el piara or a Espanya.
i estat nomenat per a substasiir-le
c! senyor Lluís Garnez Garcia.
REUNIO DE LA COMISSIO
Madrid, 77. - Al despatx del miMinera d'Iliaanda i sota la presidencia
del senyor Calvo Sotelo, s'ha reunit
ha Comissiú designada per a dictaminar sobre la irnplantació alel patra or
a Espany a.
LA REUNIO DEL MINISTERI
D'HISENDA
Madrid, re. - Al ministeri d'Hisenda i sota la presidencia del senyor
Calvo Sotelo, s'ha reunit aquesta tarda la Comissió designada pe! Gavera
per a emetre informe sobre la c avenièneia d'implantar a Espama
tel or.
Pe rtrobar-se malalts cinc del, vocals, només n'assistiren onze a La
reunió.
El ministre dona les grades ale presenta per haver acceptat els nora-n.1menta
Els explica els propósits del G,,erts
i el desig de posseir un informe de
personalitats competents, i que 5 -presentin els diversos sectors de :a vida
espanyola, i els mitjans d'en- e un
dictamen amb absoluta indeps .
Seguidament el ministre es
ara. i
els vocals deliberaren una bel -a estono i acordaren per unanimitat
-mar
president el senyor Flores de !
te i
secretan i el senyor \límales.
El senyor Flores de Lelas. ri sa ada-,
ment, ajorna l'acceptar el arree fins
que estiguessin presents els seaj-ors.
que no han pogut assistir a la reanió.
Fou designtela una cornissió formada deis senyors Flores de Lemu.5. Toledo, Viimales i Bernia Carease,
La Cornissia del paca or celebrara
una reamid, a l'Ass.emblea Nacionel.

De l'Assemblea consultiva•
Madrid, 17.-Han celebrat aquesta
tarda una conferencia el peesideut

l'Assemblea i el president de la Comissió d'acció Social 1 Baneficeacia,
seneer Benjumea.
Aqueas ha donat ~rata al senyor
' ln etias del trehall de La Seiccid, en
ordre al projecte erasseguranea de
ina;ernitat.

Segurament acabará el dictamen la
se:mana entrant.
secció d'Educada i Ensenganca
estudia altres materies. sabre les quals
eiret ra dictamen el mateix cEa.
Abra permet assegurar cree aquest
mes se celebraran sessions plenaries
els quatre dies darrers.

l'Assernblea hi Ita multes vacants
diputats provincials i d'Ajuntametats. i el prcsident ita comunicat als
governadors perque Ii comnniquin eis
nores dele que formen aquestes naces
corneracions.
En les sessions pialar:es a1.m naest
mes formularan precs els seer - a Pérez Bueno. Rodes. 1 emir-ataras asterpellacians els senyors Sita:hez Marzo
a! ministre de la Governacia, eabre
pelitica d'esneetacies; el senyer Ida
Hita al ministre de Justicia i Oete,
sobre un article del Codi penal : el
senyor Hidalgo al president det rana
sell. sal ge els impostos a les --•
LA FESTA DE SANT ANTONI
eles basquea sobre bér, -1 • er 70(46
NO TE FERVENTS A MADRID
nazional.
Itls lince ;Te representant , a 'tanMadrid. 17. - Sala eelebrat
Aen-lemitterri.
taments que han de proveir-se • "Aafesta de Sant Antoni, molt desani- oe.,/
tnelAstria.
semblea nertanyen als Ajuntar - de.
mada. Hi concorregueren comptats
; paseata: el .t e,ats reels as di-ectors
genets a l'església del Sant, situada
Toledo i Gindolajara.
les
alBaleara.
carrer dc liortaleza, un se celebra
da' las reeevteasec inte- earienals
a cete,
Ii benedieeia, deis ;aliaos.
Fcnanaa eTpltrl el neesietea t a ml de- Huelva i Oviedo.
,4,•1Crieell
de cimCAUSA CONTRA
EL CASAMENT DE LA INFANbree de rn •Uf v r. Tre/t4ch..1,
UN LEGIONARI
n•••'
,,
n
111.•
TA ISABEL ALFONSA
Madrid, 17. - Aquest matl s'ha del
A
‹araalar ef,
vist al Suprem dv Guerra 1 Marina t'Ud C.," n ,‘”
Madrid, ae. - Un telegrama • a. se..c,_
la causa seguida contra el legionari
villa, parlant del casament de La Incilla
Joma Luna Mendoza.
fanta Isabel Alfonsa, diu que resmertarr-aan_
rb.,10C.
1-9 T•1” . 1
g.
Els fets s'esdevingueren en la setada cerimònia se celebrara deiinitide r.-dier.;g
res al Leida
güent forma: el dia 25 de gener de ría _
sainent el dia 5 del vinent mes de
ta
1925, l'oficial del batalló expedicio- es cooc/1 / 4v,
mara al Palau reial de Madrid.
.1.1
nari de Sicilia, intervingué en una fr.v.mf.
m,,,;,",, ;
La Infanta. dur;un els dies que ha
disputa que alguna legionaria hapassat a la finca dels seus parea a
cien promogue i llavors el procesVillamanrique, feu una sisita al faT*1%
sat pegá una bastonada a l'oficial. r/Pekrnst
miss santuari de la Verge del Nado,
n7.114.,:itS 1 Para;
Mre
Instruí t cl sumari. el Cansen en-de
la qual tan devota és la familia
rt•Vcrv,nva.
dinari celebrat a Melilla en 9 de
de linfant don Carlea amb robjente
9.1.11,./.,...”44
Fe
absodarrer,
dictá
sentencia
maig
dalcomiadar-se de la sagrada ;matee.
e.
1 fr:
Ae
lutòria per manca de proves.
El capellà digua una misea.
amaaeas-,
11
Per dissentiment, a ingué la causa n -:+,
(-,-,...
:
Continua la liara dels presenta amb
al suprem, on el fiscal ha sollicitat
T:,1Astria i ".n"..avertaei,; de r.17rnotiu de les noces.
la revocació de la sentencia, i que s'impo,i al processat sis anys i uti relona.
Don Alfons regalara a la seca neboda, entre altres coses, un superb audia de presidi mejor.
A
El defensor. tinent cl'inianteria seto:va:bit de quaranta cavalls, de fabrinyar Pardo. advoeá per l'absolució,
cació espanyola, arnb el fi que tingui
Madrid,
1;e-e/lar
s a estar a pant
i solament admeté la falta d'embriaun ceaxe espanyol a la sera residencia
de matar-se l'avaador Lccea.
guesa.
de Polania.
Can] de costum. Lecca. a bord
La noblesa d'Espanya Ii regalara un
avioneta, sorti de Faenar...non de GeEL R. AUTOMOBIL CLUB
braçalet d'or arnb brillants i alares petafe per a efectuar pels voltant.
D'ESPANYA
dres
precioses, i la noblesa sevillana,
Madrid al g uns vols, volant schee
Han cek'or..it junta general els so- Casa de Cama) i de masada ef,,tnar f une botas j altres objeetes de gran
cia del R. Autoniebil Club d'Es- a la conca del Manzanares. i a paca calar.
panya.
alc; ria. els exercicis predilece, de
EL COL.LEGI D'ADVOCATS
Foren reelegits els senyors duc
anuestes excursion..
l'aviaaor
d'Alba, president; marques de Pone,
DE MADRID
del
Pant
aels
Franceses.
en
Prop
„,
vice-president; vucals, cotnte de Sanintentar
ficar-se
entre
eta
cables
d'alta
.le
Madrid,
17.
- Per al Una
ta Marta. Indaleci Abril, Miguel
enbreixen les vores
que
tensió
la junta
estat
consocada
l'actual
ha
Otarnendi. Manuel Figueres i Alear
M-nzanares. l'anare l i it Lacea tela un
general ordinaria del Collegi d'Advode Loma.
•
anormal i s'enranxä en el as- fans. En aquesta reunía el delta fatal
1'c.
U,
relatar un cable etè
un resum de Fan)* judicial i seran disMORT D'UN CATEDRATIC
V i ena martca aconsrení tal/ Sr 1.1,,cutas i aprovats els pressupostos del
Madrid, 17. - Ha mort avui el ca- cal
1a. " perú queda un d-le plan. de
Collegi, i les proposicions dels
tedràtic de la Facultas de Ciències
l'avió.
castre les quals chi ha una resenyor Jose p Ruiz Castillo.
ferent a la reforma judicial, que porta
Lecea aconsegul posar "aoarel so.
5,-.,
les
deu
signmures que ordenen els rejec ai gaes del lita mera malgrat
EL BANC DE CREDIT
tacas. Aquesta proposicia és signada
tot sofrj algunes esgarranades.
EXTERIOR
El poc púhlic cate lau havia aeudf a pels senyors Bergatran, Ossorin, Alvarez (don alelquiades, Alcalá Zamora.
Madrid, 17.-El ministre d Hisenall prestar auxili a raviader, que, &s'aras
Cabian, Roariguez de Virar.
d'alguns esioreos. foil tres del riu , u en I Matos,
portará al Consell. dimarts linera, el
,
plojeete de decret relwiu a Banc de automabil es traslada al seta &miela I C'-aa'al CaraianYs Sine/sea Baj».gefaraa.
larga.
a laavioneta queda raestrocada.
Cumere exterior. a
de

Mle

••

T

;
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Vivendi-e:e 18 de genes: de 1929 -

Moulin
Rouge

n. vencedors situar-se als
ues primers llocs de la classificació,
car com se sap, els tres primers seria eis que passaran a la primera
atezeria.

A centinuacie donern el calendar:
erneig de Classificació amb les
• sorresponents;
Dei 20 de gener:
Júpiter - Sabadell.
Palafrugell - elartinene.
Badalona - Sant Andreu.
Terrassa - Gracia.
- Manresa.
27 de gener:
Martinenc - Sans.
nant Andreu - Palafrugell.
...ir-aoja -Júpiter.
Manresa - Terrassa.
e.abadell - Badalona.
Dia 3 de febrer:
Júpiter • Martinenc.
Terrassa - Sant Andreu.
Palafrugell - Ma esa.
liadalona - Gráciir
Sans - Sabadell.
Por so de febrer:
Túpiter - Badalona.
sant Andreu - Sana.
Irán:a - Martinenc.
l'alafrugell - Terrassa.
Sabadell - Manresa.
Ds r7 de febrer:
''.srinene - Sabadell.
massa -Júpiter.
...resa - Sant Andreu.'
...e - Gracia.
Palafrugell.
Dla 24 de febrer:
Martinene - Sant Andreu.
Tepiter. Palafrugell.
-abadell - Gracnr.
- Terrassa.
Manrcea - Badalona.
Di.: 3 de mare:
- Sant Andreu.
:ter -Sane.
.::nene-Manresa,
.:rassa -Badalona.
alafrugell - SabadellDra so de mere:
• e- • • Júpiter.
•'nene.-

a - Grecia.
Dra 17 de mare:
Júpiter - Manresa.
'eartinenc -Terrassa.
Sabadell - Sant Andreu.
Sans - Badalona.
Palairugell - Gracia.
• -diatarnent despees d'aquesta
s y erta es reprendre el tor•cgons nolta, amb cl masi be en camp

BOXA
FERRAND A CUBA
l'Havana que Víctor
eispres del seu impressio. davant Argüelles. ha sol. contra Black Bill o Ge.. /acre) que ée molt pro. i,oxi contra Kid Chocolat,
ilels millors boxadors amene 3
e e f UT
• '
_el pes
-.s et dar-.eta per
e I pes
Sack Ifyams.
MATCH Q .'. re teIN I
LARSEN
lzt i que les noticies que
_re immediatament despres
.:juadrini-Larsen manifesdanés havia dominat
- el seu adversari, postedit que Larsen, avui
s_usona del pes ploma, fou
tfa minat per lstaii, i que
.-rearat vencedor ho degué
nrnbat es disputara a casa
:1 forma actual de Qua. re.és de creure el que
que no pas el que es

ira

GRAN RELTNIO
bE L'OLYMPIA
ll
rete dir que en la próxima
de l'Olympia Francesc
Pe, e acarat a Jim Moran, i que
"i I
Legan boxarä contra un
ese _- d classe, encara no de-

1:NO

_ING CONTRA DELANEY
:e Nova York que el mig
Schmeling beeare en
eireim combas contra Jack

IIA RES DE CARPENelER-PHIL SCOTT
Coa: era d'esperar, ha estat dese-ene ie :a Leticia que recolliern dice
akeat• rcierent als tractes entaulats
ser fi,: disputar un match Carpene er-Pee ecott pel maig vinent a
l 'Estadi de Wembiey.
Ur. Elvira manager de l'esmentat
Es tadi, interrogat pele perrodistes,
h a manifestat el segtient: "Es la
Primera regada que sento parlar d'aluest ater".
PER D ESIGNAR EL SUBSTITUT DE CARPENTIER
La c ompetiere oberta a França pez
gle signar el successor de Carpentier
C, la p osessió del tito! de campió
'l e Franca del pes fort, la tingut
nce èxit entre els organitzadors
Pansenc3.
No o bstant, Paul Rousseau ha deel'r2l q ue la competició es tirarä
enda saiit t que diumenge viuent, a
181 du c i de la tarda, els boxadors

FIITIETCPtii-T
inscrita al torneig seran convocase
per al pesatge i revisió medica. El
boxador que no es 'presenti perdrà
els soo francs de garantia dipositats. Més tard es disputaran els combats ralleis per a les eliminatäries i
senrifinals, finals, en privat; el que
guarryi la competició sera declarat
campee de França del pes fort. Es
d'esperar que entre els inscrits hi
haura nsoltes defeccions. Amb tot,
hons dona com cosa segura que 'Niles, Argotti, Sebillo, Thomas i Moret concorreran a la competició. I
també es dóna per descomptat que
terreelle, que acaba de batee Bouquillon per k.o., no e, conformará
pas a boxar de ¡rail.POBLET BONINd CLUB
El Febles Boeing Club celebrará
dernä al sets local social, Sicilia, 284,
una vetllada de boxa amateur interclubs, en la qual prendran part els
professionals Sans i ini Terry.

Dilluns,
dia 21

Ateneu Enciclopèdic
Popular
CURSETS DE DIVULGACIO

CULTURAL
Curs 19:28- ese
Com en altres aojes, l'Ateneu Enciclopedit Popular, fidel al creed
deis eens fundador,. que ve segumr-se
d'un quart de segle eiç8. enn, a coi,
plement als cursos s insular. escolars,
encarrega a hcmes prestiginsos de
campe diversos i distintes especialtate, cicles de conferencies. I taliste
renrerquenr que ha viscut sempre
l'espere de les persones que han laborat en lee complexes tasques que informen la vida de l'Ateneu. la idea
d'infondre en la seva obra ese-lectiva
Lun ample sentit liberal. Per aquesta
raó, des de la sexo tribuna, acullen
en aquestes ocasione tots els corrents
del pensament i de l'art, totes les ir:quietuds de la vida moderna en els
seue múltiples aspe.ctes. Ensems,
descuiden aquella part de critica serena
i respectuosa que ha d'acompanyar tots
els pensaments, totes les actuacions, totes les ideologies i institucions.
"El nostre Ateneu—cercle d'exposició i d'estudi— en aquestes conferéncres aspira, obrint les finestres a
'sets els vente de les ideologies progressives, a forjar clemente de judici
per a la comprensió dels fets i de les
idees que han informar el passat i
també per estudiar, seguint el Titule
s reelerat de lis vida moderna, els problemes pintejats per la nostra epoca, prenyada d'angoixes i inquietud, i
que nosaltres tenitn el deure de treballar perqué siguin resolts en un próxins
cro inassa Ilueryà. ensems que amb la
nostra tasca suscitem problemes
i inquietuds futures", ens diuen ele
organitzadors.
Lksta del.; curscls
J. elaspees i Anclasen.— Espere
estructura del Dret Civil Catalá.
TA crisi actual
F. Pujol Cierne
del Dret Privat.
Jesep Maria lee •- -,ta ROCJ.—FOITIICS
• Il s il••! treball primelenC.

Emite Gales
til.

Publi-Club.— Al seu cárrn. un curs
de Publicitat cientifica per especialistes en la materia.
L'aesistencia als cursets serä pública
i gratuita. Per al d'aviacie caldrä la
previa inseripcie, per als efectes de les
visites a l'Aeredrom del Prat.
L'es:ter:eh!) i data de cada curset s'anunciaran amb la deguda anticipació.

L'estat de salut
d'Adrià Cual
La nota lliurada pela doctora que
aesisteixen a N'Adri Gual sobre el
curs de le malaltia d'aquest diu:
"El pacient segueix en el mateix
estat de gravetat. Anit passada hi
llagué uns moinente en que es reind per la seva vida. A la matinada
ha reaccionar, restas estadionat, acuse empitjorament."
Durant el dia d'ahir continuä en
Ci rrisicix estar. Com els abres dies,
des que (s' inicià la cre yeses en el
cure de la malaltra. foren nombrosos eis arrees que pastaren pel seu
domicili a interessar-se per :a se-a
salut.

La Música
NOTES

Kursaal
Catalunya
el programa més sug i interessant

Flirteo 3 iH 11101H
per ia genial

Nornti Shearer

inetes r oj o s

Maaniiicinc, produccions ile gran 1
emoció
;NO DEIXEU
ear

.rissienotso..

_s enorme
'exIt
que

Rialto
Pathé-Clnema
P9ri

”NIM.1.1”

imarologia

Als salons

J

Caries Pi i Sunyer.— Les doctrines
de conciliad?, social en l'economia contemporània.
Mare Benet.— Comentaris al Codi
Penal vigent.
A. Rovira i Virgili. — Les idees de
P. J. Proudhon.
Joan L. Pujol Font. — Legislació
actual d'accidents del treball.
Simee Val Martín.— Normes per a
la -meeció
r
del treball.
R. Torre Bassols. — Les malalties
Venèries com a problema social.
J. Bosch Gimpera.— La produce/6
de l'art grec en la Història.
Ferran Valle i Taverner.— El regnat de Pere III, el Gran.
j. Serra i Hunter.— Materia i espere en la Filosofia moderna.
Joaquim Xiräu.— Filosofia moderna.
Emili Mira.— Personalogia. (Es.
tudi de les persones.)
Josep Parunella.—Educació del caràcter.
Jordi Relees Balaguer.— Ausiás
Marcir. Ramon Llull i Anselm Turnteda.
Mrim• ' 1:11/916 Cambronera. —L'edat der Ce la literatura espanyola.
Lluis Nirolau d'Olwer.— Introduce:tí a l'estudi de la lingüística.
J. V. Foix. — Occitanisme.
Pere alialet.—Idees sobre la noveu..
Ambrosi Carden. — Lee passions en
el nostre teatre.
Manuel Valldeperee.— La poesía i
el cançoner popular de Catalunya.
Roman Bulbena. — Histeria de l'Art
Decoratiu.
Franceses Martorell.—L'estatueria
rorneniea.
F. Duran Callyarnere5. — Les Coman.
ques catalanes (comarques del sud).
M. Foyé.— Aviada (curset precedit d'una conferencia pel pilot-aviador
senyor Cantriese.

obte
al

TIVOLI
El Inmin que ríg
Conrad Veldt 1 Mary PhIlblv
Superjoia "Universal"

OFICIOSES

CESAR FRANCK, TAP.TINI,
RAVEL I FRANCESC COSTA
En el concert de diumenge vinent, a
la tarda, al Palau ele la elfreca
talana, !eminent violinista Francesc
Costa, junt amb TexceHent pianista
Alexandre Vilalta, ens oferire un esdeveninient artístic digne de teta els
honor,.
Despees d'alguns anys de no haver
interpretat a Barcelona la grandiosa
Sonatade Cesar Franck. un dele mes
alts monuments de la literatura del
i de la qual Francesc Costa fa
una creacie admirable, ha eitat incicsa
en el programa.
Al costat de la magna Senata hi Ira
la tan magnifica cera difícil "largane", de elaurr-e Ravel, obra revelada
entre nosain prcipi Costa, i, a
usés, el " 'rt Tartini,
aixi com la primera a .inidés d'un c/ässic dcl violi dr començaments del regle XVIII, gairebé desconegut , pecó
interessantissine Henri Eccles.
A la tercera, no podrien mancar-hi
les petites filigranes de Martini, Selinbert i Faure. que fril) sempre la delicia
del s'asile.
•
A prees dc nombroses persones, el
concert comencara a dos errants dc lis
de la tarda.
TEATRE BARCELONA
El conccrs 'matinal dc diumcngc
Ha causas molt bono impressió entre refiere, musical eanunci de la constitucie dc l'Orquestra "da Cansera Ardevol", la qual es proposa donar un
concert mensual.
Aquests concerts, com és salte,
s'efectuaran al Teatre Barcelona, i es
reträ tribut en cada programa al pare
de la música actual J. S. Bach.
Perque aquestes sessions siguin assequibles a tots ele bans aficionats al
divi art. el Patronat Ardevol i l'Empresa del Teatre Barcelona sisan posat d'acord per a posar a la venda les
localitats ejue sobrio del Patronat, a
un preu vcrament popular, tant
nom con' de fet.
Confiem este l'afició sabrà respondre
al sacrifici _que_ representa establir

preus populars, en concert d'Orques- ! El ienyor William Le Baron, riceera.
president de la Conmanvia FBO, insEl programa del concert que se ce- peccionará aquesta gran pelJicula i no
lebrare diumenge vinent al Teatre estalviarä cap esforç per tal que reBarcelona, s'executaran les següents sulti !a mes exacta versió de la coobres:
media musical. Horn creu que será
Primera Suite ere Bach, Concert en una de les peRieulea més formoses
"la menor ', de Mozart; Siegfried que shan produit fins ara.
Idill, de Wagner, i la Simfonia "La
El senyor Le Baron, en tornar de
caca", de Haydn.
Nova York a Hollywood, ha trames
Actuará de e/olí solista d gran vio- alguns exploradors a la frontera de
linista Guerin, i l'orquestra serà
Mixie, vora del Bravo, amb el fi que
nigida pel mestre Ardúvol, que tant triin els llocs tnés adequats per a la
s'ha especialitzat en la música "da
filmacid de les escenes exteriors d'aCamera".
questa
Amb la compra dele drets de "Rio
Rita", el senyor Joseph Schnitzer,
president de la FBO, ha millorat notablement el programa d'aquesta casa
ED
productora per a reee-30; ha donat
ensems un gran pas endavant en la
indústria cinematográfica, i ha dos
OFICIOSES magníficament els treballs començats
per aquesta important Companyia duELS ALEMANYS 1 LES PEL- rarst l'any passat.
LICULLES D'"ELS ARTISTES
ASSOCIATS"
Gran nombre d'autors , director, i
artistes alemaasys, han pres part en les
peelicules que "Els Arrestes Associats"
presentaran la temporada vinent.
NOTES OFICIOSES
La peelicula que esta fent Lillian
Gish. este dirigida per Max Reinhardt, i és adaptada d'una novella
"TANNHAUSER" EXCEPCIOile Huc Ven Hoffmasthal. L'arguNAL, I LA "CARMEN" PER
ment de la pelficula de Corinne GrifLAZARO
fith "El jardín del Edén", ha estat
Al nostre primer teatre !frie se
adaptada per Hans Kraly de l'obra
succceixen el, esdeveniment, corn
teatral del mateix non/ els autors de la
volent donar al final de la brillant
(mal sún Rudolph Bernaue,- i Redolph
temporada un caräcter de veritable
Osterreicher. Erich Von Stroheira discilemnitat, digna de tot elogi.
rigeix La nova pellicula de Glòria
Per a demà, iliseabte. s'anuncia
Sws nsan "La redna
:a primera representació de la granEl principal paner temen! de la próima pellicela de Hnlus Barrasmorex diosa ópera de Wagner "Tannhauser", obra que be es pot die que
"E! rey de las montafias" el té Camilea la preferida del nostre púbhic, i
la Horn 1 el dirige-he Erast Lubiatch.
aquesta
vegada tindrà un excepL'argun• ent fou adaptat per Hans
cional repartiment, mai snperat.
Kraly de "Der Keening der Bernina'
Fautor del q ua! es Jorobe Herr.
Seran principals interprets artis.Vilma Dankt' comenta la seva car- ies qualificats de "divos" especialitzats en aguces repertori. Persorera eineinatnerefica a Aknianva. Kar/
nes que han tingut ocasió ceeir els
VolIenelter adisete l'arcurnent de la pelassaigs asseguren que la represen/icula "La melodía del amor" 1 Iran
Tetrovitch. que tarrilsé comeneä la sera
taciú de "Tannhauser conetituire
.an gran trionif.
carrera cinernatnerefica a Alemane-a,
te el princinal paper mascan en Las
El fumes tenor 3,felchior, i el eotres nasienes".
165 baix Andressen, figures preemiLilly Damita. que amb Ronald Colnente en l'art, es presentaran per
nian te el principal nassen en "E! res- primera segada davant el nostre púcate", diri git per Herbert Brennon, ha
l'he, segura d'obtenir el aorollás
signas un contrae-te pel (mal es com.
exit que vénen assolint en tots ele
promet a treballar sota la direcció de gracia teatres del món, 1 ame, elle
Mr. Goldvevn durant cinc arm,. El
els célebres artistes Huesa, Maerc,mtracte primitiu en vIrtut del qual
!ser i Janssen, artistes de selicla faMiss Danrita se n'anà a Hollywood,
ma, a: davant de tots ells Max Von
Schillinge, el e-nicle de la batuta.
I per a dimarts, un altre gran
esdeveniment, "Carmen", que cantarà per primera vegada a Barcelona el divo Lázaro, en la qual obra
acaba d'aconseguir els sella sna_s
grana triornfs a América i a Itälia.
Será protagonista :a celebre artista ido! del nostre públic Giusep.
pina Zinetti, i amb ella la Militch
i Notó. Este assegurat l'exit de la
"Carmen" anunciada per a Minarta.
CENTRE EXCURSIONISTA DE
CATALUNYA
Festival a profit de la construcció
,
de la capella del 'talo de la
Molina
„.
rjeastadneçrstepen'ecture
Estan molt avançats eIs treballs
d'organització d'aquest festival. que
ha de tenir lira: el divendres cha 35
era, únicae-_ent, per a una pellicula desdel corrent, a les deu del vespre,
prés de la qual havia de tornar a París.
al Palau de la Música Catalana.
Ja es coneix el programa, que es
LA FORMOSA OPERETA e RTO
reparte:a amb gran difusió. Ve
RITA" SERA ADAPTADA A LA
a confin/lar-nos les noticies que ja
P.ANTAI,LA
teniena respecte a la participació a
Sense dubte que la indetstria cinel'esmentada festa, de valuosos clematográfica ha arribas revolucionan>
mente.
ho tot i que per aun ha assolit ja el
La primera part consistirà en un
:loe mis culminant.
concert, a ejerce del "Quartet VoDespees de l'escena muda qua va
cal Santa Cecilia", del eual formen
durar tants anye, vingué la pellieula par t els senyors Bosnls, Gibert, L6parlada que cada regada ren&ix a
perfeccionar-se mes; i avui, el mis
sensacional i cl IW5 interessme arriba per primera vegada a la pantalla. Producció
Una opereta. feue no pot ésser? I
Bristich
bé. I una de les mis beiles comedies
muncals que hi ha hagut als Estats
Units.
El senyor Joseph Schnitzer, a penes en possessi6 del seu important
càrrec de president de la Companyia
Cincinatografica Fbo„ acaba d'efec- pez i Vallt, tenors, bariton 1 babe,
tuar la compra dels drets de la grast- respectivament, de TOrfeds Gracienc.
diosa i mes bella opereta vista i oida
A la regona part hi haurä un reals Estats Units, "Río Rita", l'estrecital de rnadrigale del senyor Apeln a de la qual va tenir Loc al teatre
les elestres, per la cantatriu eenyoZiegfeld, de Nora York, el a de fe- rete Pilar leue, acompaeyada al piabrer de 1927, i ea va sostenir duno pel ruestre _Tos( o Laminals.
rare 62. setmanes consecutives amb
Finalment, la Secció de Teatre
total de 498 representacions.
del Fonsent dc les Arte DecoratiQui és qui no sa Eentir, no sa velaves representará "El casament per
re i no es va delectar admirant el
força", de elolière, segons la traluxe, la bellesa i la forrnosa música
ducció catalana de Josep Carne:,
d'aquesta opereta?
amb el vestuari i decorat ame que
"Rio Rita" és -una de les operetes
va representer-lo ja a l'Hotel Riere
mes formoses representades als EsAquesta detalle, resum del protatir Units. car nui digui obres representades als Ziegfeld Folies. din la grama, eón prou per a donar-nos
una idea de com ha d'ésser d'agramúsica i minaretes mis helles del mese
dosa la festa i de l'exit que promet
i "Rio Rita" fou una d'elles.
Des pees del tan calores acolliment assolir.
TEATRE VICTORIA
que "Ríe Rita" tingne a Nova York,
la nraeica de la qual cantaven , ta- Els autora locals han de tenir el
rallejaven i xiulaven, ne sols els peseu lloc al teatre ifric espanyol
sise i gent humie sine; fins elS erans
Gaston .A. elantua, Enric Beut
persossazges. passà als teatres d'altres
el mestre Isidre Rosselle, autors
diverses cintats importants, com Bosresidente en aquesta ciutat comtal,
ton, Washin gton, Cleveland. Filadelavui, dissabte. ami!, la gentil coespefia. Cincineeti, etc., estant actualment
rece:, deis ernpresaris del Victeria
al teatre Illinois de Xicago, on
Joan Pone i Tomes Ros presentabla que continuará indefinida/nene
ran al públic la seva produceió "La
Aquesta .Ara, que sere edaptada a
dama desconocida'', sarsuela en dos
la pantalla amb igual música i cant,
actes. Autors i empresaris, que conportará el mateix noni, "Rio Rita", i
fien en la cooperació d'artistes tan
serà interpretada pels mateixos artiseminents com Pau Gorgi, Francesc
tes ene figuraren en l'opereta; els
Godayol, Clareta Panach, Lola Areprincitrals panerS seraa representats
llano. Concepció Gorge i Pep Aquaper Ethelind Terry i Harold Murray,
viva, esperen, com a pare enamorat
i els altres per Brrt Wheeler, Adadels seus filie, que el públic assidu
elay. Welter Callen. Vincent Serraa aquest teatre quedi satisfet del
no, Welter Petrie, Helen Cure, Noel
'-treball que per a elle han fet
Francis i Alf. P. James. e-

ES E

NOTES

MIS

teatreta

i que això sereeirei d'estímul per a
impulsar-Ios en el seu treball en
pro del nostre teatre link, per al
qual dediquen les hores més instases de la sera vida.
AVUI, DIVENDRES, LA
REVISTA "MUSEUM" AL
TEATRE NOU
Avui. divendres, podrá admirar el
públic barceloni la revista "Museum", representada en un sumptinas escenari. Manuel Sugranyes
s'ha decidit a muntar "Museum"
novament, com si !a revista remangues inédita.
Eugerna Zuffoli posa en els assaigs tot el seu entusiasme.
Els celebradissims Pompoff i
Thedy han aprofitat aquests dies
de remes per a muntar coses novea.

La resta de la companyia, començant per Sacha Goudine, que en la
revista "Musetrrn" intervé amb èxit
insospitat, així com ele saltadora B.
A. Riffe Enriqueta Pereda, Roser
Ferrer, Pep Bedel°, Saltador Sierra, els efaury's i altres elements
mostraran una vegada mes els seus
dots artística,

EXPOSIC12NSIYART
S ALA PAR e S
EsposlcI6 d'homenatge

ARRAU
GENAR LANUERTA
PER! SANCNEZ

Del

motu?*

13 al as

actual

GALERIES LAYETANES

en " , - . wrALitest.s. e'
M. BENEOICTO
Escultura
N. VAZQUEZ
PIntura
SALO D'H IV ERN, aoltioald do pisturne de nrmille notabias
.1

Fina al 25 actual

ESTILA)! AR.ENYES
.5 CATALla rttal ,

J.

ESPINA

570

Pintura

FLus al Sr actual

LIPasS
PI Ne& C. °TECA
E142 OIL

D. GARLES

34
Pintura

GRACIA,

Inaugurarla aerna

m'ARIA IE-CII-4U4.Pt1S
▪

10 (darrors la Catedral)
EXPOSICIo PERNIANENT
I compra-renda de
ANTIGUITATS I 01114BCTES D'ART

SALA BUSQUETS

PAISSEIG DE GRAGIA, Eit
DOMEriEC ISOLESI
Punta.,
MOULES, Arta
pelle ofIci•
permanera.
Vende a• patito» pomo euranuque.

V. GARCIA SIMON
RAMBLA DE CATALUNY A, 29

Barcal metnurea d'art; P ol i cro ma

. ,, •” . Grava» I au0uarorto
BARRAU
Pintura
GOL
Vldree d'are

RENART

DIPUTACIO, 271. — TEL. 16217
Reproducclona, ammarcamenta d'en,
daaaracia, policromia exclusiva da
la casa, ob.lootos per • preeento,

TAPISSOS PINTATS

•otem poto I telalto .; Exposicla
continua do quadreo • ron, groom•, eloodrafiee, etc. ri Fabeicaeie
cle mero* I inetllurso.
F. MoNTFALCON
Beters, 4, 81 capda y all de la Porta

41-nrisdiceió
militar
EXPEDIENT CLOS
Ha quedar acabar sense responsabilitat l'expedient que !s'instruí contra Josep Cros,

Govern
UN OLIAIRE DETINGUT
Al Govern civil han facilitas una
nota en la qual es comunica que
ha ingressat a la Presó CeHular
un funcionari del Gremi de Magatzemistes d'Ole detingut per haver-se comprovat que havia rebut
dues mil pessetes a canvi de la prometença d'obtenir la condonació o
rebaixa d'una multa de cinc mil pessesee, grecies a les relacione en que
esteva arab la Junta de Proveiments.
UN PERUA EXPULSAT

PER INDESITJABLE
La policia ha expulsat pez mdeaiCable el súbdit peruä Rafael Ficil
i Florit.
Aquest havia estat e-xpulsat l'any
mis i va tornar a venir. pel (mal motea fou detingut, i després de com-

Dilluns,

dita 21
plir la puna imposada per trencament de condemna, ha estar portal
a la frontera franct ea

Pels damnificats de les
Gavarres
Dissabte, dra se, tincirä lloe el
(estival a profit dels damnificat; de
les Gavarres i el Montnegre que
tenia organitzat l'Agrupació Excursionista Tagantanent al seu estarge social, Ronda de Sant Pau, 34,
principal. a_elos qua;ts de deu en e
Pene,

LA DONA, LA
itIODA 1 g.4
(LLAR
La moda dels volante
dobles
No solarnent la. moda re 'suave:ea
cada día, atenuare la rigideda de l'estricta linda recta. sind que sembla oons
Si s'interessés pels ornamer.ts abultonats; ai:51, per exemple, es veuen malta
volantets dobles i frunces fets en
biaix.
Aquests sisearas le ha modistas

Ccd£

els colloquen a babe de les minegune
a baix de la faldilla. en collar, a
l'escot i fins com una xorrera estreta
de nemis cinc o sis centímetro,
ha, ea vestits llisos, en els mula els
volares dobles de fantasia subratllen
la tanda del Con.

Munieip
Concurs per a la concessha de deu beques
A l'oficina mtmicipal d'Inforrnacsn,
tetuda als baixos de la Casa Consistorial, poden ésser examinado les condicione instencia i documentas:6 rete.'
renta al corlear; per a la concessió de
deu beques, les quals han iliseer adjudicades entre inválida del teclean que
estiguin en condicions deesses reeducats, oor.curs obert pez l'Institut da.
Reeducaci6 Professional dInvallds del
Treball, de Cara/ranchel Balo.
El termini de presentació
cies acaba el dia 2 del mes de mare
nen,.
Obres al carrer de Fontanella
Havent de procedir-se a renovar
ei paviment, amb formigó mosaic.
del carrer de Fontanella, segons
el que estable:re :es disposicions
nicipals vigents, es prevé als propietaris de finques de l'esmentat
que facie les obres que necessitin i
a les empreses de serveis públics i a
tots eta que hagin d'executar obres a
la via pública, que traslladin els serveis a les voreres, començant les obres
dintre deis 13 dies següents a aquesta,
notificació: passat el susclit. termini 1
practicada la nova pavimentació, no'
es concediran permisos per a obertura
de rases a l'esinentada via fina transcorreguts dos anys d'acabada la seva
pavimentació.
Crida al Negocias d'Estadistica
Pe: a assabentar-los d'un afer que ela
interesas, referent a l'empadronament
d'habitants, hauran de presentar-se al
Negueltat municipal d'Estarliariaa
(Avinguda del Portal de l'Angel, número lee, les segilents persones procedents d'altres termes municipals:
ric Amis Torres, Francesc Mur Sales:
Joscp Pelegri Pastor, Ramon Pujeal
Salamd, Joan Cantos Saret, Maria Tos
resa Casanoves Torres, Josep 011er
Grau, Lluis Romà Rodríguez. Jesús
López Núñez, Antoni Rodríguez Me;
na. Dolors Nicolás, López, Francisca
Tcrruella V.1a, Josep Boza Muaur.
Dorninec Martinet Parra. lauree Coral., SZe•-•-, Sa'VadiefZ0 Giral. Joan
Roca Mir, Rosa Santacruz Teixidne,
katel Santacruz lborra, Manuel Deu
Vila. Ca':les Sole Corle Ensile Feerer
Massidal i Francesc Benavent Cucorella

Les Sardanes
BALLADA DE SARDANES A
GRACIA
Jipe entut e'ardanieta Pep Ventura
celebrará d:urrienge vinent. dia
a les onze del mati, a la plaça del
So:, de Grecia, una l'aliada, a eitrrec de :a prestigiosa cobla Barretees".

Eseaos
CLUB reRACIA
Sainler014 74 aupinamba
La directiva d'aquest club te establerta la. celebrarlo d'unes partides
entre els seus socia amb el fi de procedir a la classificació continua d'aquests i fomentar 41 mateix temps
seu entusiseme.
Per al vinent clima:,, cha J.:, catä
fixada la celebraeier de les segieenti:
Miguel Fons- Lluis Arneu.
Llorenç Mas- Ricard Gaset
Pahnir Sánchez -Juli CavaUci.
Miguel Batalla -Jban Rebasas.
Antoni Gimen° -Josep Rius.
Josep Pérez -Josep Tribó.
Entic Valle - Amadeu Vergile
Joan Martine: - Antoni Grillera.
Leanalre Brunet -Jalee/ira Lepiani.
Prise A. Soler - Jesús Tornits ,
Joan Bruguer - Francesc Pallerola.
Els guanyadors en aquests nadatcbi
minoren llur classificada i se siteme
sobre el neu contrincant.

Rialto
Pathé-Cinema

Fa

10

«1•44•.0444.64,444.6.444.9.44..

ELS ESPECTACLES
:-:TEATRES:-:
4444.11444-11444444.4444+044

Aquesta, nit, DEBUT de la Cl an

Companyla Catalana. DIreoeler

EMILI SAGI BARBA

Avul, n les des, et formidabk CAtt
de/ poeta Itamon Alnyes
QUI NO ES AMB MI...
trienal' de l'autor 1 crinten,reta,h5
L'ENCIS DELE DIVUIT ANYS
d'En Crelled.
DenA, dIssable, tarda.
LA LLAR APAGADA
del IneStr Iguant
"SED BREVES"
de molla la roma. de l'Arti-,
Ntt. "SED BREVES"
Ntt: QUI NO ES AME MI...
Diumenge. rarda. a den. ./114114 de 4
ELS PASTORETS
d'En Folch 1 Torres. amb l'arribada dels Reis Magics. que Obse qui aran els petits.
A les si% I a les den, nit, l'Olna
dcl dia:
QUI NO ES AMA MI...
ES cierlphtx t a gArttniedurt‘
Lleglu Panuner especial 0s1 Grand
Colono% de Parts.
14,

e

:

CINEMA

TEATRE CATALA ROMEA
TEATRE APOLO

C., VILA-DAVI. Primera actido: U. VILA.
Primera
DAVI I ROLLA.
Tarda. a les 5. Mattnee popular. L'era
d'En Montero, miren. Nit, a les sh n, .10
T'ESTIMO, MARIETA 1 LA NOVICIA DE
SANTA CLARA.
Pendt, larda. a les 5. Procrinna
. rO II,
gran broma: LA
a lis 0'45. A Muelle, publie. Prog rama monstre: LA LLAR APAGADA 1
n
Inlocar,
a
1,
1.1
BAIXA.
TERNA
hulla ›unlacilb t l .11,1 fl'S/111 do
ELE PASTORETS GARROFA I PALLANDA, ami) l'ADOBACIo DEI.- :553 si,
11/ is. A les 5'30: MINI i ELS TRES
TOMES. NO, a les den, LA XOCOLATERETA. M111111'15, tarda, a les 5: A hen'AMI de l'ASSOCIAclo IlE DETALia-D'Ol'S I D'AMAN': UN MILIONARI DEL PUTXET i LES ANGUNIES
D'UN BATE1G.
23: U,lrene I» LA MARY
PICRFORD DEL CARRER DE L'HOS-

•

companyia Mica d'Antoni M. Alvarez, en la goal Ilgurtn els eminents ~tenis

TATRE CATALA
NOVETATS

Ii

Divendres, 18 de gener de 1929

LA 7.'UBLICITAT.

q

GAETA PENALVER
1144.44444.44444444444+••4

TEATRE TALIA
COMPANYIA JOAQUt31 MONTERO. —
Avul. dIvendres, tarda. a les 5. Ni?, a
les den. Calmes funeions. COMIAT de
la compattyht, repostaid de la famosa
obra. joia del leatri enlata, EL SOMNI
DE LA INNOGENCIA, Insuperable crear«, del senyor Montero. El grandins
evit de inaquIni Montero, RADIO-REVUE
miar els setis :20 quadros. el non Els
Tres Tomba, esirena1, alitr. l, u senyoretes bonmin o i abundants artolas. 1.' 05perlar], propl per a firmIlles, en el qua l
s'esplaien gran; i patits. OU TAUCES a
2 pcsseles. IIENERAI., 050. — Denla,
Mssable. DEBUT de la notabre comparada valenciana de Vieent • Broseta T5rda , a les 4'30: EL REGRES DE L'EMIGRANT. .‘ les si-. -tremi de ALES DE
CERA; FLORA, VISANTET. Nit. le,
don, ALES DE CERA. te-trena: VA ESTIC EN MA CASA. Tarda I Illt, RUTAQUEs a
000 I 1 Me s . GENERAL,
015. rt'25 1 01,1
7010.1fflnI
111n11MMIIMII,

PITAL.

.

Demà, primera sostida deis
eminent a art ist e S Maerker, Melchlor i Andressen. L'òpera

TANNHAUSER. — Diurnenge,
OTELLO pels celebres artistes
Satirizar i De Franoeschl . -- Dirn art s.

OLYMPIA

:

TINO FOLGAR

i4444444444444+844+e4"+e

DONA FRANCISQUITA

CORA RAGA
GRANDIOS ACTE DE CONCERT
lar Peminent PeiOr

Nil,

g

a

Dfuni nge, tarda. .1, leS -f. Se ona 1
ultuna teta ala del cords tenor

TINO FOLGAR
amb la coOperació
“DOÑA FRANCISQUITA"
Pfthls l'ER A Ayi.Es rk:s II NCIONS:
ButagneS 1 riasse, 5 Mea. De 11 ciasse,
ptes. Seients numerals, O ptes. Entrada general. I pta.
Es aespatxa a Comal-a-Inri:t.

-

•4414444+.44+44444+.4444,44

4444+44+41.144,4444

GRAND GUIGNOL. de Paris

OLYMPIA

El teatro de l'estila! I de ht Malla
4 uniques representacions. eis dies 25.
26, 27 1 28 de genet, al

Vegeu cartellera

especi

TEATRE NOVETATS
ida e- • CETTE PAUVRE ELISA •. LE
LABO-RATOIRE DES HALLUCINATIONS.
LA FIOLE. l o a 2 • CATHERINE GOULDEN : MONSIEUR PLATON : LE BA1SER DANS LA NUIT : LA SUITE A DEMAIN. LA DELAISSE L'HOM.
MS NU T1REZ LEE PREM1ERES MESS1EURS LES ANCLAJE. Die a LE
POIGNARD MALAIE : UN TROISIEME
ACTE. Queda obert Pabonament a les
4 representacions. Als s(nyors abonats
a la darrera tournée francesa se'ls reservaran Ilurs localltats fIn g al ella 17.
EJ Theatre Grand Guignol de Parle dodare. a más de les 4 soirees, Mies matinées: una el dIssallite 25. 1 l'altra el
(filluns 25. Encérrees a l'Administrad&

, les 9'30.
LILIAN GIHS
en
EL ENEMIGO

Ir.e.......04.1.3.3••••n•• n•n•.•n•

beli+04-5-C+.444+04.

e

GOYA

i

Ralph

Locals dotats de oarataocil6
e CINJES)
(Espectacle
Orquosarines DOTRES-VILA TORRENTS
d
•
eme.
1 mi a tlos duarts de den,
(nt 1 11dre, , lardO. i tritt-1 1inavt,
E TRENES. NORMA sl/EAltER, lt 511 . 11 FutiBES i tE0 z;11.):%EY , ea la Cinta
MODA
UN FLIRTEO A LA
vi repi Ken 51nynaril en 1l Mula Gran Motor VerC0111103. Noticiari Fox 1 1. culta del Coneurs
Micuer, LOS JINETESROJOS.
s Immasearats rio la Meli, GuICI55'511 Mayür.
deis

,

f

ilt

PALAU MUSICA CATALANA
DIU3IENGE VINENT. a dos guatas de
sls dr la TARDA. Localflats: Portal de
l'Angel. Cl. de tres a set, I Retal CIrcol Artlattc.

PALAU MUSICA CATALANA
IIMAIlfS, 22 ill.NE11. rEl

d

•

t/c Id 111e1avellt .,:i artista

BERTA SINGERMAN
Programa: -LOS 'ERES TAA113011ES",
"EL VUELO DEL ARDEA". -PLATERO
Y YO". "CANTA. CORAZON".
Lortalltals: Unid Musical Espanyola,
.
Portal de l'Angel, 23.

MANUEL SUGRANYES
pre , ntl :11
TEATRE NOU
SI Eran n 1 1, 58 hyper-,pertacle en 32

I MI, a (10S quarts de den
tarde, e dos guat as l(dile.
b'
55 ¡Ii
L es ;hm: Warner Itross. distribuides per Exclusivas Diana,
per bol ors tostello 1 Conrad Nagel, I
EL supnEreo ARDID
UN ANGEL CON DISFRAZ
Ir Belty CoMP-oll COIlli a 1 IleViSta.
Palitos, semacionals eStridies: Les chiles 1 FA MOULIN ROUGE, per Olga
T--ahrhoWa I Jean Bradlit, I LA PRINCESITA TITINA. pta. >tenla Desnl.

LA BOHEMIA
Esplendid rililil

SALO MIRIA

PATHE PALACE

MUSEUM

EXCELSIOR

e

(Espectacl s CINES)
1111o011,,,

.

•

Eugènia Zuffoli
SACHA GOUDINE

PISO-

toimns Illni Pa••inimul
, it 551
EL RELAMPAGO, prr llatt1111 1.1uy.1;
1, eso., .trutt ImSor ‘'ertiagser, LA
DAMA DEL ARMIÑO, per Curnitte
1d1111111 1 1 1:111 - 0. BIL,Inan11: 1.1
.1,na I nis i sal EL ESCUDO DEL HONOR, per Neil Ilanaltun; Còmica I
Revista.

e

•

.

.,

DIANA : MONUMENTAL

Els 7 O, Ar Rdn

COMTAL : AHGENTINA

POMPOFF Y THEDY

(Espectacles CINJES)
1.1.111•11( 4'IRA5tA.
dIvendru-.
1.',- pratti le 1110 mi) di 1 tutUa 1,a
Ilialtla tinta Mt les liuldwyn May,r,

N5111.

a

f

Enriqueta Pereda

Rosario Ferrer
The Maurys
TIL.J.ERS \VENCES GIRLS
150 artietee espanyoles I estrangeres
Lurt. fastuosilat I art , el andInsit r t. be.
Ilesa, fardaste, bon gost.
Botaques a 5 Mes. Seients nunterats a 2.
rissabte, tarda I nit, I clinnierige, el
grandiós espectaale

,

BEN-NUR
Protagonista: RAMON NOVARRO

-

1 na orquestrina Interpretaré la deM'osa partitura musical adamar-1a a
101 magna obra. Conildelara 61 proVerdeguee LOS HU.
Kritilia 1 1
SANES DE LA REINA, per Billte Dr1. • 1 111.20 Citabas; LA LEY EQUIVOCADA, Pe r Mo Mal ru . Cómica
1 Diario Metro. Prens cordel, ¡a.

.

,

t ey

MUSEUM

(Espectacles CINXEES)
Local dotas de calefacció
.551 a PIVEAtda.s.
ti Mu
' ro\

(INA NOVIA EN CACA PUERTO
g ata: 1.1,)J11,101 / V11 10I 1". 1.110 n; ;ii foja rnitersill
EL ESCUDO DEL HONOR

• • `

,

O

N 11

11a11111i011.

. 1 .. 1)1111

CARNAVAL 1929

Demà, dissabte, Hit, a un
quar t de dol g e: 1;RANDIOS
BALL DE MASCARES, per al
Ona l estará. l'ample saló adornat artisticament per la "Industrial Bolsera". La banda
Iglesias sera transformada en
banda - orquestra. Magnilles
Presents a les mascarr que
per la seva distressa nu , s es
distingeixin. A UN DUAR'r DE
DDTZE DE LA NIE.
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Enllestit l'inventari, venem,
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I e tilda FON

LA VIRGEN DEL AMAZONAS
per bell.OftS LiLI. ItItt. .1 Sin.
sinettInt LA FORTUNA ES DEL
1,1
AUDAZ, per litencird
Verdaguer
LA LEY DEL RANCHO
Irr Jaca Perrita Cbmica l Noticiarlo

LES MALALTIES DE LES PIES RESPIRATORIES

TINGUEU SEMPRE A

MA

PASTILLES
VALDA
t'obre tot no useu mai sinó
pero

LES

VERITABLES

que son sotsnment les qu'es venen
en CAIXES
i portan a la tapa el nom

,
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VALDA
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Fórmula
Mentbol 0.002
Eucelyptol 0 . 0003
Areass-Cezzas.
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L'ANUNCIAR
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rehala °casal. un sur. del
de 150 pessetea. Mallorca,
cAIXE
ttümere 125. ulterior.

S

DIVERSOS
Malalties deis bronquis

LA PUE3 LICIT Ai 1r,

és un negoci per a l'anunciant i un ajut a =lit
empresa que no cerca guanys materials.
Els nostres lectors no Izan d'oblidar els noma'
de les cases que ens afavoreixen amb iiur»
propaganda.

Metge espeC1 31 184/4 h OM2ORECI4 1 ROUFLi
ecrts camisa«. 80Yalerv 514.

MALALTIES

DE LA

PELL

Trobada gossa dcaça

sülars!
PROPIETARIS dc
guaita
taclitant a
hipoteca 75 C. de
11:110 ternilni
rOnstrucc10. Plar;a Universital, 2, quart.
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OR RAG1k1
incurable

Recorren a les antiques i ¡segures
especzafteats Paraden Assalt 28

-7••n•nn•••••• •••n••n•••nn•n

Casa

Provincial de

Caritat

SERVEI PUBL1G DE POMPES FuNEBRES
Direcció i Oticines:

1

NENS, ADULTS, VELLS

pera EVITAR, P era cumArz

DISSABTE. COM TOTS ELS DISSABTES,
NOUS DEBUTS PER A SOSTENIR COM
FINS ARA EL MILLOR FLORET DE
CARES BONIQUES
1. n • 1 a 33,2 dé la
BALL CONTINU AL PATI BUTAQUES
Convertit un
COQUETO DANCING CABARET
Dues nombroses ()muestres. Oses, com.
POstcs p°1' renotnettal5 profc,sors del
Sindleat itt leal de Catalunya.
LOCAL LUXOSAMENT GUARNIT
PREUS RhDUITS
EERTE1 ACUR.47
em1. dlssabte. die 1 5 de gener de 1520.
GRAN 1 LLUIT BALI. DE DISFRESSES

Cbmica I Revista.

BOHEMIA, ROYAL, INALiiYRIA, IRIS PAPII, PEDRO

vapors

las fortificaran i cuirassarian

la GOLA, els MIONQUIS i els PULBIONS

ALMA ARGENTINA

,

t16uQ. PARA COJER

UNA
PASTILLA
VALDA
balsamics antiseptics
quins

TERESITA IBARRA *
s

Jsve. Ilaó, de set a non, a COncepeló
Arenal, 213, primer.

ete-d-

sempre que volgueu lugir dels
perils del Fret, de la Humitat,
de la Pols i dels Microbis;
Estornuts, o Tinguen.
quant lis molestia elsOpressió
de pit;
carraspera ti
Quan us sentiu REFREDATS,

(La vera emperadrlu de la frIvolltal)
Avui, Illt unlres, DEBUT de Purgues-ira
trplca

pt

NeitTostnriZ13-
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PORTEU
DINS LA BOCA

%/Ha 111111, 93 I 85 (Parallol). Tel. 31085
El. 5Inj raa / MES E-cOLLIF ELENC
AlITISTIC
1 PtInIc on 111 115 lotes les ai lisies anuariades.
Chelo : Morales : Celeste : Consuellto
Peralta Soler Mary Tess : Mary Terry
Carmen Sánchez
Flora Romero :: Mercedes Lamben
Antofilta Montardl : Adela Gracia
PILARIN MARTINEZ o LAURA MORENO
p AQuiTA snatT1 SUSANA SEBASTIAN
a IsABELITA TRIGO a
o ENCARN1TA GIL *
Es. ultra al ball, lila)

'REPARACIONES

trUSTAYU WEINHAGEN Y

315 II E 11 II II •
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Vies t./Coartes. Detectes sexuaLs. 605.
EaCS. Farr5 P ilota, mes.
nuium
ge especutosta. HOla. Canaletes 11, ter.
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La ravista ni0x formidable que s'Ita pre
La
Wat, el mejor Coi? 'teatral que es recorda, antb

GRAN

:-:DIVERSOS:-:

CINEMA
P A T 11 E
Orqueetrine LIZCANO
(Espectac les CINIES) Local crtat de calafacc10

Aquesta MI. a las den.

NIT

REAPARICIÓ

teatral

ARISTOCRATICS KURSAAL I SALO CATALUNYA
s

A. VILALTA, piano

Espectacle

C gE

rfliubert,

Eroxratna eSplendid

Foibes en el film Non Plus Ultra de la "Metro
EL ENEMIGO, i el film ParatnottlIt. EL PADRINO
DE BODA, per Raymond Griftitli; la cómica technicalor
Cleopatra i la cinta dei Concur- di q s Artistes Einmasei,rats.
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MOULIN ROUGE

COSTA
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a 1,22 V.30, i ii les 930: Lilian
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MUSIC-HALLS

FRANCESC

i Revista

CAPITGL CINEMA
OrquastrIna SUNYER
, Espectacles CINXES)

e

moneders
articles de pell ::

Fabrica de

FRANCK

peales obres de Martini.
Fama
LEO CREACIONS do

Cieopatra (en teelinieolOr

.
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ECCLES: Sonata
TARTIN1: Concert

Gran sonata

(Espectaoles CINJEE)
Local dotat de oalefacol0
pel M. Dotres-VIla
IOrqueatra
(Iivendres, tarda, a dos quarts de Ciar, 1 nit, a dos quarts de dan,
(1/IAN EXIT de la magna superproduecid obra C1111 de la Universal 11/ins,
EL NOMBRE QUE NIE
segons la novela de VIctor lineo, interpretada per comed 'leiht 1 Mary
PblIbin. El film Empine Verdaguer, LA PRESUMIDA, per ¡Pille Dore I Lloyd
Reportatge Greac Verdeguee.
Ilughes,
Ddluns, eitrena de les C11it,s Corazones sin rumbo, i Quiero ver Parla.

Companyla de sarsuela do TOMAS ROS
tdres
Avul. diveé
randir5, N ertnnt.
Tarda. a las 430.* I: EL CABO PRIMERO. par c. Panach. II. Fuente,
A riatIt a. II: La sarsu la eat.dana CAN.
90 D'AMOR I DE GUERRA. rel maatd.•
tenor 1'. Godayol. NO. TIO /11 ha (meló
per donar liar ala' a-“ :tigs de l'obra el
4104 tt teS de Mantnit. Beur 1 mestre
•Ttosselld. LA DAMA DESCONOCIDA, Dame. Mssabte, tarda, a le s
o I . EL
SANTO DE LA ISIDRA. Ii EL CABO
LA MARCHA DE CACC.t.
PRIMERO.
15,1 1 1,, 9'45. 1: MILONGUERA
11: L- 'r..na a Espanya de LA DAMA
DESCONOCIDA, par bao ()urge 1 F. 4:0-

213

111

aalmeren. 175 ir 1:Mimaren. 37
Selectas orouestrInera
A id. Revista. CUENTESELO AL JUEZ.
CORAZON SINCERO, Metro, 1 CADENA
PERPETUA, per Laura La Plante.

CESAR

TIVOL

TEATRE VICTORIA

VALENCIA,

¡entre Balmes i Enric Granados)

Cinemes Select 1 Mundial

RAVEL: Tzigane

crarsanmalalleramnOreaersnN

,

Les Ulsters Eivuly

:

RA MOND Gran- ITH
en
EL PADRINO DE BODA

CORA RAGA
en

213,

:-:CONCERTS:-:

EMILI VENDRELL

LA VENGANZA DE
DON RIENDO

,

cos i Actualidades Gaumont.

Orquestra Blal No L
Aquesla tarda a les 445,

aCompallyat de 13 gen:al

Avui, divendres, tarda, a
quart de PIS: La caricatura de tragedia en quatre
jornades, en vera, amb algun que altre ripi, de Pere Muñoz Seca.

e

divondres: La puntaire,

cantara l'obra mestra d'Amadeu Vives,

TEATRE BARCELONA

QUIEN TE QUIERE A TI?
Denla. dissalitc, tur.jd.
La venganza de don Mendo. Nit, Quien te quiere a
ti?

ES

Un ángel con disfraz
SUblIni m'envió de la bellIssima
BETTY COMPSON
Donara comerle l'especlardi amit les
sampre InteresSents ACTUALITATS
GAUMONT RUIN. 52, la mes documentada i complela de lotes. Seguir/1 en ordre una tnolt divertida
cinta cionlea.
DILLUNS. ESTRENA 1101. FILM
MONVAIENTAL

Corazón sincero, El porro enamorado, La invasión de chi-

DISSABTE INENT, rdrr, SOLEMNITAT
LIRICA:
Per pi ntle(a 5021 e1 eran tenor

CARMEN per LAZARO
Zinetti, Militch, Noto.

Nit, a un quart d'onze:
La comedia en tres actes,
Lluís de -vareas,

C1NE

Cultninatit en la informal:aló r•li•
exlmls artistes CONRAD NAGEL
DOLOR8 COSTELLO
L'origttipi

TRIOMF. MARINA I NOU

Cada <Ea, tarda I fin,.
extroordlnarla perlita-

:

EI supremo ardid

e44.44444+45+0+444444.44.444

rrontó Principal Palace

1

Av. Portal de l'Anger. Tel. 14544
Dotat de calefacold central
DIRECCIO GAUMONT
Orquestes V1CToR GRANADOS
11i
rAltD1 I 1511'. la 1.010,A
pi tuba:aló

Ama: ;mute-unte, 11'30 mata
Meta matinal.

Com p anyia còmica
de Sepúlveda-mora
1 . :-tri • ild de
UN CASO RARO DE VERAS

c

GRAN TEATRE LleEU

II

MOULIN ROUGE

TEATRE POLiORAM.A

o

PARIS

• 1111

Suncentrats:
StiLltf>itis:

EDIFICI DE LA CASA PROVINCIAL DE CARITAT, carrer de Torree Amat,
núm. 8 (tocant a la plaça de Sepúlveda). Telefons 16524 - 1652E, - 16526.
Ca rer Crea Coberta, núm. 91. Telèfon 33761.
Carrer delGot, núm. 80. Telèfon 50461.
SARRIA: Carrer Major, núm. 49. Telefon 73632.
SANT ANDREU: Sant Andreu, núm. 221. Telefon 511755.
PBLE NOU: Passeig del Triomf, núm. 17. Telefon 52012,
LES COP.TS: Plaga del Centre, núm. 4. Telefon 33471.
HOSPITALET: Central: carrer Laureä Miró, núm. 60. Surairsalt carrer del Progres, núm. 56. Telefon 31227. Sucursal: Pi i Margall. Telefon 31226,
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