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cli p qua no hi ha trampa?
—I as ciar que n'hi ha. 4.1 com vade que un homo,
—1/01.

roe anota que tabule trpnqul un tub d'URALITA?
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tractat de Latraii.

I.Fun de dietari

NO HO ENTENC
Que parlil
Pricier en un setmanari, després a
LA PUBLICITAT, han aparegut
en un dels nostres sigui popular porqué s'arribi a proTractävem,
, 0 és un publicista catòlic, a un publicista protestant i naolt. dues, violentes envestides contra Raduir. Però amb un tal públic, a Andarrers articles, dels pública de teacolee ¿Em foermeteu de dir que, tre. N'examinävern dos aspectes: la gdaterra, una semblant compenetrahedor
de la política . internacional, el q3ii deids apár4, .tot
.
s'havia' shió pel fons, per la - forma, no les rialla i l'aplaudiment. Examinem-ne ció no és difícil d'aconseguir amb la
tant aquest Tractat entre la: Santa Sen i Jli, alueL
gaire oportunas?
avui un altre: el costum de fer par- barreja cämico-sentimental que els
asentat i que difícilment es tornarla a presentar al vätia luse trobo
sempre de mal mesurar els graus
autors populars — escriptors i mislar al final de la representació.
cera ara, de fer les patas amb Itàlia, en ,condicions aceep--_ deFa
bluf f C/112 hi ha en les reputacions
L'any passat hi hagué, a la nostra tic. — Ii serveixen.
id per a l'Església. Potser sí. Altrament, seria de mal com- mundials. Es gairebé segur que tot i Premsa,
Això vol dir que quan el públic
un viu debat sobre aquesta
udre que la Santa Seu, que no havia arribat a ' cap acord amb la nostra manía dé passar per vius qüestió, ja altres vegades debatuda. anglès obliga els actors a dirigir-li
rs potestat romana, mentre aquesta representava tot el poble —"a mi, no!" —més de quatre vegades Un autor, obligat a parlar per les la paraula, ho fa ingènuament i amb
amb tota els seus matisos, i mentre era, possible, sentir el. 'ens hem empassat glòries internacio- exigències d'un públic entusiasta, va tota sinceritat. S'esforça no solament
r de tots ells, hagués accedit ara a parlamentar, i a pactir- nals sense gairebé mes altres mèrits fer-ho en termes de dur anatema a demostrar al •5 eu actor predilecto
enorme propaganda.
contra un tal costum. Tothom ni va l'afecció que li porta, sinó que reb un re gim tan diferent d'aquell i instaurat en forma que per- queLauna
Meller no. sera "la Duse de la dir la seva, i tothom o gairebé tot- clama d'ell alguns mots d'home a hoa quailficar-lo, encara: no fa potser un any, de simple govern cançó",
mes, sense rintermediari de l'autor i
• com Ii dejen les iHustracions hom s'hi va mostrar contrari.
fado. s clar que el caràcter especialíssim del Tractat el posa
del joc escenic. En aquesta sincerieuropees i americanes, però tampoc és
Vàrem seguir amb molt d'interes
' a a cobert de possibles relleitats futrires de l'Estat 1ltalià, però just de negar-li bruscament i rodona- el debat; mes que res porque ens
tat podríem, tal vegada, trobar un
Concordat signat j.untament amb ell, podria 'patir davant d'una ment totes les qualitats artístiques pre- trobàvem en mig d'un poble que aspecte diferencial amb el nostre
es complau força sovint a demanar, públic. Quan el nostre públic crida
.5i6 popular de les seres característiques. Però és del Tractat sents i pretéritas.
l'autor a les taules, o quan, una veTé—o ha tingut, puix que fa un pa- una vegada finida la representació
Latran que anem a parlar només, i és el Tractat de Latran el
l'hi té, l'obliga a parlar, és cosa
ta an interés directe per a tota l'opinió mundial, especialment rell d'anys que no l'he sentida — la teatral, algunes paraules de torna. gada
veu, que, indiscutiblement, és d'un timCom que es tracta d'una gran po- prou sabuda que no sempre es tracettblica.
- rangles — algunes de les ta d'un esplai a l'entusiasme. La cuagradabilissim. Té—o ha tingut—
Aquest Tractat, que resulta favorable per a Itàlia í farorabi- bre
una dicció nítida que hem cercat de- explicacions pejoratives que certs riositat, una certa malicia, de vega• — el Concordat ho és més encara—per als qui actualment bacles en les seves emules i successo- comentaristes volien donar a la daría des l'esperit barrilaire, contribuixen
regeixen, a causa de la màxima generositat que, en estipular-lo, res; té uns ulls expressius; té una fi- ch.1 nostre públic i algunes de les alguna vegada a la fiicció d'un enconseqüències pessimistes que en vo- fervoriment que els que en fan
demostrat el Pontífex, ens sembla. aixi mateix, acordat a tot gura escénica.
Sense dubte aquestes qualitats no lien treure, resultaven completament ostentació es troben molt Iluny de
',he a la dignitat i a les conveniències de la Santa Seu. En aquest
dislocades. Era evident que damunt sentir. Si arribaven fins a l'autor els
són excelses. Per?) basten per a imla màxima generositat haurà estat la máxima habilitat.
comentaris que la seva complaença
del fet que un poble es complagui
posar un mínimum de respecte.
Ver ací el dilema resolt : la Santa Seu necessita, com a base
¿Que rhent vista per tres rals als a coronar una representació arn5 suscita, cuitaria a refugiar-se entre
a sera independencia espiritual, un poder temporal sobirà, és a Parallel
i ara hem de pagar 12 pes- quatre mots que li siguin adreçats bastidors.
Una altra diferencia fóra aquesta:
'in territori en domini absolut i eminent; la Santa Seu, d'altra
des de reicenari no es podien bastir
setes a la Rambla?
el públic anglas no Hança el crit
gaires conclusions transcendentals.
da. ha vist guanyar, en prestigi i en eficàcia evangélica, la
Retret ben extemporani; retret ben
"que parli !" o algun de similar: es
El públic angles té el consum,
autoritat, d'eneà que estava alliberada de preocupacions i de eztalä en el sentit perjudicial del mot.
limita a aplaudir insistentment, amb
m'omisos d'ordre estrictament polític. El Tractat l'ha resolt En lloc de queixar-nos d'aquest can- encara no molt estes a casa nostra, una
tenal:itat que contrasta amb la
fer parlar els actors. La repreeixent a la Santa Seu una sobirania independent, amb pie- vi de tarifes, ens n'hauríem de felici- de
sentació ha acabat; el públic, satis- desgana amb que, fins en casos d'un
de domini sobre un territori mínim, tan mínim que sembla tar. Tots els artistes que han pujat fet, no cessa d'aplaudir; sols escas- èxit real, aplaudeix altres vegades.
de miras o de prestigis, han pujat
lié una ficció jurídica.
La raó d'anuest contrast no resulta
ses persones abandonen la sala. Els
Podríem dir que As un territori domestie, sense problemes de de preus... z Quant värern pagar per actors que, de vegades, segons les sempre prou manifesta. La mena de
al Tívoli una Sara Bernardt incornpznyies i les obres — especial- públic hi influeix, sens dubte, però
ó. ni de relacions internacionals compli- veure
rar ni d'administraci
lida i gairebé espectral? ¿Quant es- ment en .evistes i operetes—, ja han el genere teatral no ha de deixar
. Gairebé queda reduït a la Càtedra i a la Cúria vaticanes. tem
disposats a pagar per veure la
d'ua a un o en petits grups d'influir-hi, també. -A casa nostra
seres fronteres passen justes al volt de les quatre petges de mòmia de qualsevol reputació europea asortit
tant d'entusiasme pot produir una
retro els aplaudiments del públic,
Seu Apostélica. Ni lloc deurà quedar-hi per a estatge dels ene hagi tingut la precaució - de no sLn ara aplegats damunt l'escena. opereta, com un drama, com una
aportadors
ne,
de quantiosos ingressos a la Ciutat de Roma. debutar al Parallel?
comidia. Ens fa l'efecte que a AnDavant tant d'insistent entusiasme,
Ciutat Vaticana serä, en l'ordre religiós. la llar del mán, i esTambé veig que. acusen la Meller després d'un moment de vaciHació, glaterra no és aixi, o que, almenys,
drii. en l'ordre natural, llar confortable de Roma i d'Itàlia de fer-se pastar per catalana, tot i avança al prosceni el director de la la manera corn l'entusiasme o la
satisfacció es manifesten, canvia sehacer nascut a Al-agá Aquest retret companyia. "Suposo — diu si fa no
els generes. I en el nostre reAquesta pontifical generositat allibera el cor de tots aquells sol m'ha fet agafar la ploma... El fa — que tots vosaltres estareu d'a- gons
cord destacarien les ovacions a la
trobo d'una inoportunitat tan mons- cct l que dediquem un aplaudiment
que es migtemien la paradoxa de veure reconstruir l'Estat truosa...
Però, on som? ¿En quin país a l'actor X, que ha estat ränima de mes tronada revista en un dels mes
id, sitió per la sang i el ferro, a la manera bismarkiana, per ens trobem que hi ha escriptors dis- la representació." L'acto: X és, in- tronats teatres al costat de les ovaaertitat viedencia dels esperits. Res hi haurä a dir d'ala?), quant
posats a renunciar a l'assimilisme mis faHiblement, l'actor còmic que al ciona a una de les mes altea realit'estrías i altíssima serenitat del Tractat de Latran.
llarg de la revista o de la "musical zacions shakespearianes al teatre de
elemental i•més incruent?
? no ha deixat un instant Stratford - on - Avon. Entre aquestes
comedy
En rirtut d'ell, l'Església facilita la reconciliació i la consoliNo tinc el gust de conèixer la sedues fites encabirlem totes les ald'enríad'Itàlia i recobra ella la independencia jurídica i material, nyora Metier i ignoro quina torts pot de tenir el públic en un estat dir
amb tres experiències aplegades. I potser
satisfacció. No cal
perdre la frUctuosa exempció de maldecaps político-admi- haver fet als redactara de les dues en- Hada
quina amatent unanimitat és accep- arribar-km a la conclusió que el tivestides que comento... Perdonen-me,
ßhetts.
pus habitual de comedia anglesa no
tada la invitació del director de la
descandones,
si
els
meus
judicis
sols
¡Servarä, igualment, l'altre avantatge del Papat presoner, ço
companyia. Tothom aplaudeix, ai-r reclama, ans mes aviat rebutja l'aen
fets
públics
i
notoris.
Es
Rasen
kia ;ndependincia moral respecte d'Itàlia, i l'evidencia d'aquesta
a la sala com a rescenari. L'actor X, plaudiment. Sens dubte, l'humor que
Metier qui ha cantat en catalä a el públic i els companys del qual
iiillisca més invita a somriure o a
jependencia als ulls del món? Cal esperar-ho. perquè de la quel
Nova York i qui, vestida de catala- li dediquen un tan gentil homenat- sospirar que no pas a picar de mans.
huta Seu dependrä, més que fina ara. el servar-la. Cona? Ella és na, ha aparegut en les millors revisEn fi, la moralitat o la immorage, avança emocionat. Fet el sileneruta dels sena antes i un seny millenari sol presidir-los habi- tes dels Est.t.ts Units...
1:tat de l'obra exerceix també la soya
ci, exlama: "Gräcies, moltes gratabear, posat que és sumament restringit l'exercici de la infalliNo sé cona us miren les coses; pe- des." Els aplaudiments es renoven,
influencia, no potser en la manera
personalment, no trobo que això i tothom se'n va al llit satisfet.
Ltat papal. Ella sabrà. dones, serrar i acréixer la seva indepencom és assaborida, perú si en la
manera corn és rebuda. Que el púl'Ida moral, malgrat del veïnatge de l'altra Roma, ara amiga sigui un pecat mortal. Més aviat, goso
Els fets poden, naturalment, preara i sempre plena d'una obsessió de glòria imperial, du- considerar-ho corn•un-motiu.d'atenció sentar-se en altres formes; heu-vos blic anglès es diverteix com qualad-, per exemple, l'actor shakespea- sevol altre amb obres escabroses
t i sàviament assimiladora. {Sera, com sospitem molts, do- i de reverència.
irrespectuoses com "La muller de
tia que, després de fer-se pregar
CARLZS - SOLDEVILA
a la Cúria, al Collegi Cardenalici, i al Suprem Pontificat, el
una Putifar" — la muller d'un noble lord
esveltament,
i
amb
molt,
avança
ter, mes internacional, d'altre temps? L'exemple de la Socieque vol seduir un xofer—, ens semven i un aire on posa una mica de
de les Nacions, amb la seva Assemblea, el seu Consell, i el seu
bla indiscutible. Però també ens
displicència o de fatiga somrient,
leretariat, i l'exemple d'altres institucions d'ordre internacional,
Competencia deslleial
raona: "Yulgueu-me excusar si no sembla indiscutible que, un cop s'ha
inostren corn cada dia és mis possible i mis fecunda Ilur heteparlo gaire: cal que cm reservi les ten divertit, acull l'obra amb una
justiciera fredor que no es obstacle
forces per a aquesta nit. Represenenia composició. Molt mes ho seria en l'Església Católica, que
porqué robra s'aguanti llargament
• un aplec per a harmonitzar interessos contraris, sinó per a
Un gran comediant escandinau, el tem "La domesticació de la fera", i
comprendreu que m'espera una en els cartells. El nostre públic no
ideals comuna. Ella és una Societat perfecta: els seus j'erar- seixantè aniversari del qual ha estat ja
procediria així, i molt menys— no
mes aviat ruda."
• són Vicaria del Verb els setas Cardenals són Prínceps de l'Es- molt festejat, s'ha fet una especia- tasca
Els fets poden, en fi, no produir- ca dir-ho — el públic francés, que
litat
com
a
lector
a
les
esglésies
proea, príneeps de la sang i tot, podríem dir en un místic sentit.
se. Cal que una veritable compe- admet com a cosa corrent, les situaEl seu fort és la lectura del
durant el captiveri era una precaució elemental oposar als es- testants.
netració entre l'escena i el públic cions mes difícils i les expressions
llibre dé Job. Les esglésies s'omplen
ellers liara mateixos germans de llengua i de patria, vinguda de gent que vol sentir les patétiques s'hagi establert i cal que el públic mes directes.
l'ERRAN SOLDEVILA
pan i anaorosit el veïnatge, sembla també prudent guardar cor- lamentacions del vell bíblic profeent 1 degudament les distàncies. I Tant de bo que tota els rides per l'òrgan meravellós del gran
ei ens permetin de creure que sial sera!
actor, que cada vegada produeix una
JAIME BOFILL profunda impressió en l'auditori.
Darrerament Ilegia a Osló, amb un
exit imniillorable, però els pastors
noruecs no es volen deixar prendre
4el Ibic que els pertoca i han acusat
martrencs. No hi ha res autòcton,
—"Limpio, caballero?..."
competencia
de
el vell comediant
Monsieur Dupont es mira el cira- cap originalitat indígena, ni una omdeslleial.
bra de tipi3me. Monsieur Dupont
botes i ern pregunta:
—Peda con anirem si dic a aquest está tip de veure "boites de nuit"
dancings i cabarets superiors als del
homo que m'enllustri les sabates?
Parallel...
—Aquí rnateix. Recolzat en aquest
—¿No hi ha cançoners, a Barce
fanal. Miren aquel! senyor d'alla
lona? . ern pregunta després de
baix en quina elegant posició
manta- mentre el cirabotes Ii deixa sentir una serie de coupletistes els
noms de les quals acabaven tots
un calçat com un diamant... A Barcelona tenim un be de Den de sa- en "ita".
Aquesta ingenua pregunta de
i0115 especials per aquesta fundió.
Els barcelonins són potser la gent Monsieur Dupont em deixa parat.
que porta les sabates més lluentes Vaig recordar els nombrosos teatres del barri Batí i de Montmartre,
d'Europa. A més dels establiments
indicats hi ha els "salons" impro- on els cançoners mantenen la sävisats sota els pòrtics de les places tira política i l'anècdota mundana
en delicioses revistes gairebé famiO a l'entrada d'algunes cases. Desliars. Però es tracta d'un genere
pres hi ha els bohemis, els artistes
que no arreisolats. els "routiers", els cirabotes essencialment parisenc
laria enlloc mes del món...
afectes a un cafè que us enllustren
—Vull sentir cançons flamenques,
les sabates mentre preneu una copa
- de cognac o n'entre esperen l'hora vull veure gitanos... ¡On són aquestes castanyoles i aquestes dones brude l'aperitiu... Després...
—No contintlett — cm digné Mon- nea, i aquests ulls negres, i aquests
cabells Huellas amb caragolets al
sieur Dupont, mterrompent la meya front,
i aquests aires andalusos que
informació de fidel cicerone—. No
tant
-ens vanen d'Espanya?
vulgueu humiliar-me. Ja sé que a
Vaig portar Monsieur Dupont al
París estern molt malarnent de tiraperò aix6 es pot atribuir a recótmes curiós de la nostra ciutat.
botes, però
El temple del flamenquisme a Barque 'els nostres carrers són mes
celona. Una barreja de cafè i de
nets que els vostres i a que hi ha
sala 'despertados, amb un empostnoltä gent que viuen a l'hotel, oil
tissat amb reforços metallics dael "garçon" cura de la neteja del
munt el qual actuen els 'artistes de
calçät. Perä, malgrat tot, confesso
que eis barcelonins porten les suba- la casa...
Del carrer Nou en surt un car, tes; més brillants que nosaltres...
La visita .del Parallel no l'ente- reró pudent, ombriti, rlässic
carrer districte caique, al rnig del
siastua poc ni gaire. El bo i millor
ha un establiment on es
d'aquell popular barri barceloní està quäl
1
fet, a base de còpies aigualides i cultiva, exclusivament el "cante
-"imberfectes dels espectacles mont- jondoe:.. Monsieur .Dupont va veLES OBRES DE LA PLAÇA D'ESPANYA AMB LES TORRES D'ENTRADA A L'EXPOSICIO.

El

Dupont
s'enyora...

Monsieur

QUEST NUMERO HA PASSAT

PER LA CENSURA

COMENTARIS

Públics de teatre

Cavour-Mussolini
Han . hagut de . passar gairebé setanta anys perquè madures la
Conciliació italo-vaticana, tan ‘ disitjada per Cavour. Mussolini
ha collit la bella fruita. L'apassil¡nat piamoiates no va poder-la
haver. Francesco Salata, al . Corriere della'Kera, s'afanya a esposar
el precedent gloriés de 1861: Les Ifínis generals de l'acord que
Cavour oferia arrancaren, ve a dir, d'Una Visió semblant a la de
Mussolini: Él-cap que ha volgut l'hereneia de Maquiavel,
podria proclamar-se 'marmessor de Cavour. I és ben cert que la
Italia figurada per MaqUiavél realitzada per Cavour ha estat
definitivament consolidada, en la seva unitat. per Mussolini.
L'any 1861, Cavour va estar a plant d'arribar a la solució de
l'afer. Era afer que li faltara resoldre. Venecia, "màrtir
nacional", aleshores sota el domini d'Austria, podia esperar temps
ó.
mél oportuns. El Tirol seria l'objectiu d'una altra generaci
Roma, sen del Catolicisme i capital de la novela Itàlia. heiss
el problema. Cavour el resolia amb una divisa: "Libera Chiesa in
libero Stato". Va intentar, però, resoldre'l amb negociacions personals. Encomanades al jesuita P. Passaglia, van vorejar l'èxit.
Nombre de cardenals eren guanyats a la fórmula. d'acord. De
sobte, per?», el 21 de mare de 1861, tot se'n va per terra. sense
motiu visible. Les esperances de Cavour s'esfondraren, també.
"Potser un dia podré signar—exclamava el polític, en la sera
curta época optimista —una pau de religió, un tractat que tindrà
en l'esdevenidor de les societats ha-imanes conseqüències' força més
gratis que no va tenir la pau de Westfalia."
"Espero— escrivia al P. Passaglia el febrer de 1861 —que
abans de Pesque em portara un ram d'olivera, símbol de pan eterna entre l'Esgléagia i l'Estat, entre el Papat i els italians. Si això
s'esdevé, la joia del món catòlic sera major que la que va produir,
fa dinou segles, l'entrada del Senyor a Jerusalem."
Cavour va morir excomunicat. T7n frare francisca, apiadat
d'ell, va confessar-lo i absoldre'l. Roma no eedia. Potser calla.
indubtablement calia, que passes el temps. El temps ha passat
Musßolini, oportú, andae 1. sobretot italianissim, ha fet tangible
un ,meravellós somni polític d'Itàlia. Aixe, no vol dir que Pius XI,
pel seu cantó, no hagi realitzat un somni del món catòlic. Escriure
que Mussolini ha guanyat, ciar i net, la partida només és explicable que ho facin els diaris francesos. Sortosament, però, a Catalunya moltes vens raonables s'han fet esdeoltar. Entre d'altres
de Mirador, que veu en el tractat d'11 de febrer de 1929 un pas
indispensable per a la internacionalització personal de l'Esglesia.—T. G.
nir-hi tot iHusionat. Sense saber
el mis curiós de la casa. Pintures
ben loé per que el nostre hoste tromurals rudimentàries a base de torejadors, gitanes i colorit de festa
baya que la pudor, la fosca i les
escombraries del carrer d'En Guarsevillana. Una graciosa "flamenca"
dia donaven un cert color a l'avende les que ballen el "zapateado"
tura nocturna. En el moment que
amb un frenesí que electritza i ataca
anävem a entrar värem deixar pas 'es t'erais, s'asseu a la riostra tatda,
a una colla de mariners i gent del
es beu cinc copetes de "manzanilla"
port que sortien amb els ulls ploi demana una racció de percebes al
rosos i un aire fúnebre que feia en- venedor ambulant. - Monsieur Dutea- oir... .Al vestibul de la sala, da- pont està esglaiat. Ara la guitarra
vant d'un mostrador ple de barrils
torna a sentir-se. Un infant vestit
de "manzanilla", hi havia dues gitad'heme, una miniatura de "cantaor",
nes que esperaven torn, tot escoltant s'asseu a l'escenari. Es fa un silenci
ernocionant. El nen mira malament,
amb un silenci religiös una cançó
pedo canta be i te una veu gangosa
planyívola que semblava cantada a
But.nos Aires, de tan llunyana. La i ploricona molt adequada.
patrona de l'establiment, asseguda
"En un hospital la vi
darrera del taulell, ens feu senyal
allí fueron mis quebrantos
d'aturar-nos un moment, abans d'enmujer a quien quiero tanto
que tuviera tan mal fin.
trar... Silencil...
—Que diu la cançó? — em preLa cançó ens commogué a tots
a
cau
gunta Monsieur 'Dupont,
plegats, i una gitana recolli, amb
d'orella...
la gorra del nen, dues pessetes en
MIsauria vist en un compromis
monedes de cinc cèntims...
si una de les gitanes que teniem
Ah, Monsieur Dupont, Monsieur
gracia
Ter
la
al davant no m'hagués
Dupont, l'horne incorregible, el tasde recitar - me'n la lletra. Ho feu ta-olletes empedernit, el cercador
d'emocions, l'inventor d'aventures,
amb un to melangiós, eixugant-se
els ulls amb un mocador de queda- os. ¡per qué vares obligar-me a la tortura d'una nit d'alegria flamenca?...
"Tengo un hermano minero
Davant un altre "cantaor", acomque echa sangre por la boca.
panyat a la guitarra per un artistls
En los brazos de mi madre, ay...
insuperable en el genere, vàrem deechó la última gota."
Monsieur Dupont m'obliga a tra- manar una "copla" torera, quelconi
duir-li la cançó, i s'impressionà de de l'ambient aculesc de les curses de
debò. En aquell instant precisament braus o la vida del "mataor"._ I miren quina can«) ens engegaren:
el "cantaor" dilatava l'"ay" d'una
"Er dia que yo me muera
manera tan punyent, que se'ns posà
m'enterrais en un "corran'
la pell de gallina... Monsieur Duy la hierbecita que nasca
pont em pregunta si aquella gent
que se la den al ganan.es divertia cantant cançonetes tan
alegres com aquella i si aquell ai,
Monsieur Dupont aquell vespre
que encara durava, s'acabaria aquell marxà a olorar el seu desconsol en
niateix vespre...
un hotel de la Rambla!
robas.= DI BELLMUNT
El decorat de la sala és, potser,

f:t

supervivent de la urbanització dels carrera de 1/anee,. i
'davaikt del camilo del Beteglopft

1
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hom oonäizer exactament els nostres recursos i les nostres possibilit ats. Si l'ensenyament oficial fa gairebé cas amis del método estadístic hauriem de suplir aquesta deficiència antb la iniciativa
privada. timb un local no gaire gran, un professor de matemediques, un altre d'estadística, un paren d'ausiliars i quatre ntayeines
de ea/miar es tindria aquest desitjat Institut d'Estadística que
tanta falta ens fa. Els catalans no hauricm de perdre la iniciativa
en tot allò que fa referincia a la producció i al benestar 'collectiu.
Per a les imites econeaniques calen armes cada vegada MéS perfeccionades i ha arribat l'hora de no caminar més a les palpentes.
No volem creare que en tot Catalunya no es trobin mitja dotzena
de fabricants o comerciants conscients de les dificultats del nostre
futur econionie per a constituir un Putronat 1, feni el sacrifici
d'uns pocs milers de pessetes, realitzar aquest desig de millorament
de la nostra cultura. No hent d'oblidar que sense la prosperitut
material 710 S possible assolir un alt grau de civilització.

BORSA - FINANCES
TOTS VOLEM ESTADSTIQUES
per METR1OS
Fa una vintena de dies que ens trobe»t a Mallorca, i és degut

aquest relatitt allknyament que en escriure el d.arrer artide no

/n'ion llegit encara la nota que amb el titol d'"Estadístiques"
pubikel En Perpinyà a "La Ven", expressant alguns cdraceptes semManis 04 que contenía la darrera part del nostre artiele. Ens pian
aquesta coincidencia d'apreciacions i encara més el fet que, en
aquests darrers temps, la majoria dels qui escriuen a Barcelona
sobre qiiestions econianiques, han clama! tut%tnintement en demanda
d'estadístiques. Caurez també aquest clam general en el. desert?
En gairebé tots' els petisos civilitzats. la utilitat de les estadístiques no es fa sentir solament entre els estudiosos, sinó que ha
esdevingut una necessitat per als productors moderns, els negociants, els banquers i el ciutadà de cultura mitjana. Les estadistiqu,es oficials es multipliquen arrea, però augmenten més encara les
elaborades pels serveis d'investigació de les Universitats, entitats
patrona/o. associacions professionals i centres privats d'estudi.
Molts són els comerciants i productors en general que se subscriuen
als indexo del moviment econòmic que publiquen els laboratoris estadístics oficial., o par-fíenle:as. Moltes revistes do caricter ecomintic,
M'uuc alguns diaris, confeccionen índexs dels preus a l'engròs o
del preu de le vida, i temen muntades oficines d'informació estadistica. No fa gaire temps que en un artiele publica! en aquest
mateix lioc, reproduient l'opinió d'un dels principal, capitans d'indústria americano, que atribuïa al desenrotilament deis estudis estadistics una influencia preponderan! en l'augment constan! de la
prosperitat nordantericana. Diient aleshores que era una vergonya
per a Catalunya, que n'ostra un nivell eleva en melles branques
de /a natura, aquesta ignorancia de la uti/itat de les estadístiques
de ya donem prova i que produeix el desconeixement absolut en
ya cita trobem respecte a la importäncia roalide les nostres
lats productores. als canvis que sofreix la nostra riquesa, les variacions de la nostra demografía, etc. Ni. coneixem els presents ni
poden conjecturar el futur.
S'ha de treballar en dos sentits: preparant un nucli d'estadtstics, que no es poden improvisar, i procuran! esvair /a por que
la 'ostra gen! sent vers els butlletins que han d'oniplir, con vencent-los al mateix temps de la utilitat que representa per a tot-

Consorci del Port Franc

en el si de la Junta.
Es donà compte de la proposta formulada per un dels enginyers que
prengueren part en el concurs d'avant-

projectes, d'acord amb dues importants
cases constructores, de financiar la
construcció total del Port Franc per
600.000.000 de pessetes, a canvi de
percebre durant un periode de tennos
tots els beneficis de l'explotad&
S'acordà prendre en considerad& la
proposta, sense perjudici de seguir el
•
Consorci el pla que té traçat.
Fou assabentat el Consorci dels convenis enllestits pel Comité Executiu
per a l'adquisició de les finques de
Josep Panyella Durban, Paula Mitjans Rosal, Francesc Rebull Compte, Josep Sarrä, Dolors Dole Barrera,
Concepció Baffle Pinyol. Ricard Grases Riera, Joaquim Capdevila Lanau,
Maria Castel, Blanca Manan!, Rossend .Mortó. Concepció Bru i germans
Reverter, Daniel d'Abis i Arregui,
vescomte de Bellver i Francesc Pérez
Rossell.
Foren ratificats tots aquests convenis per unanimitat.
Finalment. es donà cornpte d'haver
estat confirmada pel Miisister d'Hisenda, previo els informe, tècnics cor-

el
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l'Exportació
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,1111

Informes Comercial*
Demaneu prospecte gran:lit
Pla ka Urquinaozia, r3, primer
Telefon 29532 :: Barcelona

BORSA DE BARCELONA
Borsí matí: Interior, 7525; Amble. 3 %, 7345; Nord, 12250,
12170, 12220; Alacant, 11580, 11490, 115'20; Andalús, 8600,
8605; Orenses, 42'00; Colonial, 123; Chades V., 698, 696; Sucres 0., 6350; Felgueras, 7815; Explosius, 231; Filipines, 374,
373; Aigües, 206'50; Chades E, 132.- Borsa tarda: Amble., 73'53;
118
Nord, 123, 122'80, 12340, 12325; Alacant, 116, 11575, 11635,
11830; Andalús, 8620, 8645; Chades E, 133; Colonial, 12325;
t.:hades, 698, 697, 698; Tramvies 0., 95; Sucres 0., 64'50; Gas E.,
150; Felgueras, 7850; Filipines, 376, 378; Explosius, 233, 234;
ftif, 12450; Aigües N., 15150; Aigües V., 20775; Banc Catalunya. 117; Montserrat, 2425; .Autórnnibus, 167; Docks, 27'15. 4
%
. 169;
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Boraf nit: Nord,
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Catalunya, 117; Felgueras, 7885; Colonial, 123'50; Montser-.
rat, 2400.
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DEL CRIN! DEL C ARNER tt

L'ALLADA

Ahir davant del l aja( 4,
l'Audiència que instrueix
mari incoat per aquesct
ocorregut dissabte pa ssat, vat,
declarar alguna vens i
monis que coneixien la vichnb
Encara que el sumari es
la amb molla reserva, p04,.;,,'
avencar que cap de les det¡.,,
racions d'ahir varen donar una
pista segura per a Iideleneo
de l'autor o auters dolcrir

iI

4e,-2

munt alguns vocal; del Comité Exepel fet de formar part de diversos organismes consultius i de corporacions, quedareis designats els vocals
del ple que han de substituir els del
Comité Executiu en cas que no els
sigui possible Ilur assistència. El
colme de Caralt serä substituit pel
senyor Puig Marcó; el sen y or J oa
per En Ferran Escale.,-quinLlasö.
i el senyor Albert Blasco, pel senyor
Leoeadi d'Olabarria.
Fou elegit per unanimitat representant dels DipZ, sits Francs d'Espanya
la Junta del Comerç Espanyol a Ultramar el vocal del Consorci, senyor
Baró d'Esponellä. Tots els Dipòsits
Frailes havien conferit prèviament Ihrt
reprcsentació al Consorci dcl Port
Franc de Barcelona. i per tant el seu
representant serà el defensor de tots

.45,\ONAZ oe
*ier

•.•••,<1161

iga Ud•
4

.2elona-Bilbao.

Yee

Ajuntament de Oirona . . .
Barcelona Traction 1927 . .
Bons Unid Salinera
andustrira Arag oneses.
1593.Prel1it Cena Rica,
e"-

PP

«ae febrer'de

Final:ten el seu treball ami Ai
c›tautstioues relacionades amb pr,..
ducció i consum mundials deis

nueva serie de anuncios
aqe" y verá como

construida una auto-pista directa Bar-

En la darrera reunió celebrada pel
ple del Consorci del Port Franc, sota
la presidència del Comissari Regi, es
va acordar que constés en acta el
sentiment de la corporació per la mort
de la Reina danya Maria Cristina.
El senyor Alvarez de la Campa
114 les virtuts de la illustre dama,
i remarca l'immens aeraiment que Espanya Ii deu. A proposta del vocal
senvor Albert Blasco, se suspengné la
sessió en senyal de dol.
En ésser represa la sessió, es donä
compte de la liquidació anual elevada
al Consorci per la Junta d'Arenes, i
i es filo constar l'agraiments de tots
vers l'esmentada entitat per l'encert
amb què havia ordenat tot el que es
rcfereix a l'extracció d'arenes.
Foren llegides expressives comunicacions de les Canibres de Comerç
de la d'Indústria de Barcelona i d'altres entitats les quals s'adhereixen
entusiästicatnent a la petició que sigui
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En vista de la labor que pesa da-
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OR1S1411A44T9
Ha estat nornenat oficial ct..
minalista del jutjat de
diéncia, secretaria del seirm
de Miguel, el senyor Era%
Ftubbit i Riera,
UN OFICIAL

ASSENYALAMENTS
PER A AVUI

Audiencia Terrnortal
Sala primera. - Tarrage.
na.
Incident. Lluseä i
panyia contra Tornas MalloL

Barceloneta. - Major qua.
ha.
i
Josep Carreres nata

Jaume

Sala segona. - Llotja. Major quantia. Banc de Ter.
rassa contra Emili Carninal.
Audiència. - Incident. CD•
me Muntanya contra Pero ya.
215 ach.

ara toda la familia,en fin, e1
mejor amigo que existe son las
•

Tabletas de

ellorlibleis Provincial

Aspirina

Secció primera. - Drasel.

na. Un oral per adunen contri
Magdalena Longa.
Secció segona. - Con/.
ció. - Dos orals per buena
d'armes i estafada contra 14.
renc Martínez 1 Vicents En.

porque alivian todos los dolores y
devuelven la alegría y el bienestar
dels caps dci Ministeri, les
resolucions dictades pel governador cirespondas

vil en diversos expedidas d'expropiació, i desestimant, per tant. els recursos d'al ç ada interposats pels germans
Mitjans. Joan Coman-tala Ignasi

vecchia. Antoni i Pere Colcmiter Massana i Elii Ferien,.

..44.4.n n444444444441144444.44444.
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2 Directors

d'Inva donar la seva
conferencia sobre el tema d'ictualitat
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SERVEI METEOROLOGIC
DE CATALUNYA
Situació sensual aemoslerica d'Europa a les art del sZa so de febrer
de 1929:
Una important depressió baromètrica e el set: cenit e a rAtliertic i es
produeixen venta foets del sud i gran
nebulesitat a Esp.seeva i a l e s Illes

Britäniques.
El fred continua intensa a l'Europa
Central, Salina, França i gran part
d'Anglaterra, on les tenaneratatres oscalen entre ele 4 i els ao graus sota

zero.
Estat del ternos a Cataertya a les
vuit:
Domina per tota la regió el règim
de cal ennuvolat i abundants boires,
amb vents fluixos del primer quadrant
Les temperaturas extremes han estat les següents: màxima, 16 geaus a
Girona i Senas; mínima, 7 graus iota
zero a Graus i Adral!.
UN PAISATGE DE SUBURBI

Bloc del
transeänt,
Fa fa molts dies que des d'aquestes
‘esza ocupar-se un Noqtairta, fentvess3 d'un article publicat a LA
elLICITAT Per Puij Ferreter,
fatal d'abandó en que es troba la
eicteca de la Universitat. Durant
llora espai de seres solament
publicacic5, Ginesta, la bella revisgemir comentari de l'esmentat es, sempre amatent a tot el que
senta cultura) s'ha fet ressò i ensear e.relamant-sc'n, del comentat
e del bloquista anònim.
fóra d'agrair que algti (se'ns
• En Puig i Ferreter) p,-obis
4re un encara que fos darrer
n:le, Prosseguint aquesta campanya
ents bens pedrea reportar a la
CY3 jorentut estudiosa i al poble cail en general?
Derrament un transerint enfondia
2i:cm nu‘s en aquesta facecia del:
ias que corren de la Barcelona d'ara,
it gusto mates vegades l'ha portal
sques'es pagines. Vagi, dones, una
tez mis di claror sobre el mateix

ea
.Diguem, dones, que el pla que fa
aa Ju ringut realitzant una brigada
itegrafica, comandada destrament per
Infla s« senyor Martorell, está, no
at acaba, sind que a l'A juntament
alrUisen una reducció manual per
1tablicar-la arias.
lee obra perfecta?
•.Pc: creare': err la sczn bondat toteri. ica; en canvi, la toponimia—bon
el:al marge de la topoarafia, en
pulla casa—haura soler: 1t015
arene. Les condicione una mica
nbUiiiries de la nostra urbs i aquest
arl. de eineis de monis ato carrero,
aire5é impossible la tasca. Enn que sembli estrany. aquest perrionament pot portar-lo bon
herid prr:nda d'aquestes empreses que
t imeis-n les guies de la ciutat, dia n-ne no oficias, pera...
El ras s ;tse a les oficines ~nicle, In eee ^re li itzvin

,

e
at
•er

g

!enea per a ¡'orientació de rectificacions, ara no gosen a donar cap dada
amb l'excusa que podrien perjudicar
l'edició del pla quo prepara l'A juntament, com si per a aguase pogués esser un negoci que ei.rugués ni una patita part deis milions que ha casta:
el dil pta.
Ara per ara anirem, dones, patint
guies de Barcelona amb :done le ficientissims, perquè a ro la Cinta, no
voten competidors; pes: als que volien
modificar aqueo: estat de coses fent
quelcom de perfecta. I com que les edic ns particulars sense escrripols
amainaran, seguirá el galimaties actual
per in aeternum.

o

El moviment
maritim

VAIXELLS ENTRATS
Vaixell espanycl "Mallorca",
amb càrrega general i 196 passalgers, de Palma.
Vaixell espanyol "Maria
Mercedes", amb càrrega general i 36 passatgers, de Palma.
Vaixell noruec "Santiago",
amb carbó, de Bergen.
Vaixell danès "Guanver",
amb natales Ilavor, de Boston.
Vaixell espanyol
"Rio bagre", amb carbó, d'Avilés.
Vaixell italià "Falla", amb

trànsit,

de Trieste.

Vaixell espanyol "Florinda",
amb chrrega general, de ikka.
VAIXELLS DESPATX0" S
Vaixell espan cl "Maria
Mercedes", amb càrrega gene-

y

ral, cap a Palma.

Vaixell espanyol "Delfin",
amb càrrega general, cap a Eivi

sa.

Vaixell espanyol "Mallorca",
amb càrrega general cap a
Palma.

Vailxell noruec "Santiago",
arnb transit, cap a Port-Vendres.
Vaixell nornec "Havtor", ei:
llast. cap a Marsella.
Vaixell holandt s "Neptunus".
amb càrrega general, cap

.

Tarragona.

I

' l apoques i Purés

FIGUERAS
I
edn ele millors del mem
OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE

BARCELONA
Dia 19 de febrer de 1929.— Horas
d'observació: 7, 13, 18; Bartenetre a
zero i al nivel l de la mar: 765.2, 764.6,
764.5 millibars; 1020.2, 10194, 1019.3
millimetres; Termarnetre a l'ombra:
g.:, 12.8, 11.8; humit, 8.9, 10.6,
r 0.6; Humitat centésimas de satura
ó : 97. 75, 85; Vent: direcció, NE,-ci
calma, SW; velocitat, 3. 0, 2; Estat
del cal: tapat, Q. tapat, nuvolós; Classe de núvols: St, A-Cu, Ci-St, A-Ce,
St-Cu; Temperaturas extremes a l'ombra: máxima, r4.5; mínima, 8.7; idem
arran de terra, 5.8; Oscillació termomètrica: 5.8; Temperatura mitjazia:
11.6; Precipitació aquosa, des de les
set del dia anterior a les set d'avui:
ruillímetres de gruix, o sigui litres per
m.2, o.o; Recorregut del vent en igual
peefode, 71 km.

I

comerciant que malee el die 28
corrent per seslatir Are de Leipzig
tramitarla ariaumptea comercial'.
Escriure a LA PUBLICITAT n. 34000

ATROPELLAMENT
Antoni Gonzälez Calatayud, de quatre anys, fou atropellat per un carro
al carrer de Marina.
Al dispensari de Sant Martí. on fou
auxiliat, li apreciaren lesions greus.
Després fou portat a l'Hospital Che
nic.

La Germandat de Sant Cristòfol
(Xofers de Barcelona) celebrarä assemblea gene-al ordinària i extraordin à ria demà, dijous, a les deu en punt
dt la %atila, al local del carrer Travessera, 8 i /o (coliseu Pompeia).
JOIES VERITABLE OCASIO
Per a comrrar a boa preu aneu
a la Jolerla Martrateä. Tallers, 41
LLIURAMFNT DF. PREMIS
Els arareis atorgats en metällic i
en objectes d'art, en els concursos de
Rua, es lliuraran als interessats (o
seus delegats degudament auterit-

zats) mitjançant la presentació del resguard d'inscripció, i si pot Esser d'una
fotografia de la carrossa, cotxe o
disfressa, a l'Oficina de Cerimonial,
baixos de la Casa Consistorial (Garledie urbana), divendres i dissabte vinents, dies 22 1 23 del cor-rent, des de
les gis de la tarda fina a les vuit del
veapre.

A les darreries del pasma Carnaval
els salons de la casa deis senyors Lerin (Micuel) es velaren assaltats per
distingides familias. L'orquestrina Litcano fpu l'encarregada d'recoeutar el
programa de balls, fins a altas horas de la matinada regnà l'alegria.
Feren els honors de la casa el matrimoni Latan, el ecu fill Miguel i la
sera distingida germana. Foren molts
els capritxosos vestits de disfressa
ene 'Iteren tant l'element femeni corn
el mascan. Als pocs moments d'haver
començat la testa ja funcionava el
servei de buffet, admirablement servit, que ja no va parar fins a l'acabament.

p

Diumenge vinent, a les cinc de la
tarda en el local de la revista "Pontaifa" s'efectuar à una gran festa literària naturista a la qual estan invitats tots els naturistas vegetarians i
simpatitzants. A la nit, i al seu local,
Boters, 4, primer, i haurà un hanquet vegetarià per a demostració de
l'harmonia dels aliments.

RonahMES

PER A AVU1
RADIO BARCELONA, 350'5 in.
It'co: Campanadas horàries de la
Catedral. Nota del Servei Mateoroldgic de la Diputació Provincial de Barcelona. Estat del temps a Europa i a
Eapanya. Previsió del ternps al N &
d'Esparrya, a la mar i a les rutas aalees. Nota meteorològica radiote/egrifica per a les Unjas ala-íes.
13'30 : Eznissi6 de sobretaula. Tanulastent del Bord f del mati. El Trio
Iba.ria interpretaarä: "Sabor de Espalta" (pas Fuster; "Plumita al viento" (tango), J. Carnarasa;
"Del sonar al cielo" (vals), D. Martí;
"La Gran Vía" (selecció), F. Chueca
i Valverde; Berceuse de "Jocetyn",
B. Godard; "Manila" (J a ya), J. Mora; "Arneas al hombro" (tow-step),
D. Martí. Alternarä amb emissió de
discos.
ta'oo: Cr<tiea lean:fanal de teatres,
per Lope de liueda.
4'45: Una hora dedicada a donar
cene-bree a/ púbfk els nous discos editats. Preced:rä a cada disco un judici
critic a càrrec ll distingit crftic musical d'aquesta emissora Salvador
Raurich,
5 45 Tancament de restació.
Emissió radiopedagagica. — Una
hora seernanal_per a lee asedes. De les
guatee a les lex de la tarda.
r6"oo: Obertura.
16'05: Conferencia e.d u ca ti va
"Barcelona archivo de cortesía". per
Josep Casanoves Clota, nerstre nacional del Grup Escolar Balizares. de

1
1' :

Barcelona.

r6't5: Intermedi music_ai.
1625: Conferencia instructiva:
"Els animals. L'exercit de salvació:
bolzies, murfceas, ornits i erleons",
per Llorenç Cabos Badia. Director de
l'Escola Nacional Graduada núm. 4,

de Barcelona.

16'35: Intermedi musical.
/6'45: Sessió recreativa a eärrec
deis alumna del Collegi Academia
Vieta, d'aqueta eintat. Representació
de fragments de la comèdia infantil
de Manuel Marinetio "La hija de la

portera", a arree de les nenes Merca
Cahanyee, efentserrat flombard6 i
Francisqueta Victo, i dels nens Antoni Cusca, Francesc Martorell i Lluí,
Seuba.
t6'55. intermedi musical.
17'oo: Tancament de l'estaci6.
17'30: Obertura de l'estació. El
Sextet Ràdio interpretarä: "Ay, mi
madre!" (xarleston), J. Frigola ; "Son
grupos" (tango), J. M. afattos Rodre

Iherammimum,„

•

.

No li lleveu importància. Peis qui saben què representa no tenir
salut, tota malaltia es 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, es clar, les famoses PASTILLES del Dr. ANDREU, però
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 i les bronquitis. Tot i no éssent sinó un xic de
.Tos, exieiu un remei de hondat recotteguda, consagrat pels anys.

«quelcom pei-. la Tos». Demaneu

Pastilles
del Dr. Andreu
•

Hi concorregueren les senyorea i
senyoretes de Son, Marttnez, Loroya, Ib.ars, Luer, Genic, Pitanza, Permanyar, Calcaflo, cònsol de l'Argentina, Polisen, Villegues, Delfín, Olivares, Gómez, Muntanyola, anih Ilurs
respectius 'mares; senyoreta Isabel
Pares, Angels Martínez, Lola Lozoya, Montserrat Augen, Elena Ibars,
Fina Bosch, Montserrat Genis, Joana
1 Bebé Olivares, Carrne i Roser Gómez, Pilar i Roseta Ribee i els joyas
Novell Roca, Carabin, Mas, Díaz, Pinana, Peralta, doctor Herranz, mistar
Jonch, Joaquim Muntanyola, etc., i altres que no recordem.
La fasta resultä brillantíssima.

T. S. F.

1111Y

No demaneu

_
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guez; 'Jara del Cheribón" (Java),
X. Poli.

18'oo: Cotitzacions dels mercats
internacionals i canee de valore Tancament de la Borsa.
/8'10: El Sextet Ràdio interpreta
rá: "Juan Manuel, el Barbero" (marxa espanyola), M. San Miguel; "Tosca" (selecció), G. Puocini- Taran;
"Pizzicati", E. Gillet; "Rosernary"
(vals), J. S. Zamecnik; "Parisi"
(czardes), G. Michiels.
reloo: Tancament de l'estació.
20'30: Obertura de l'estaci
ó. Classe seenanal de gramàtica castellana, a
arree de l'Academia Cots, pel professor senyor Santano.
21 .00 : Campanadas horeries de la
Catedral. Nota del Servei Meteoro16gic de la Diputació Provincial de
Barcelona. Estat del temps a Europa
i a Espanya. Previsió del temps al
NE. d'Espanya, a la mar i a les rutas

CONYENCEMS
La nostra

Liquidaciii per balanç
us ofereix, amable lectora,
SABATES IYANTE, DE XAROL, DE VEDELL
DE COLOR

Al 3' 5 ° , 5

5 ° eiparell

I a vós, amic lector,
MAGNIFIQUES SABATES I BRODEGUINS
NEGRES, COMODES, SOLIDS I INDESTRUCTIBLES,

Al preu de Pessetes

9 el parell

Es una oportunitat, innegablement

Relees.

21'05: Cotitzacions de monedas i
valone Tancarnent del Borsl de la
tarda.
21'1 0 : L'Orquestra de l'Estació interpretarà: "Cortejo polonés" (marsea), A. Doneddu-Woodhouse; "Plus
ultra" (pericon), C. Marrugat,
2e2o: El canconetista M. Bertran
Reina interpretarà: "Los rondadores" °letra i música de Bertran Reina : "Llora", J. C. Romani-J. Cam-

CA

prubí; "La cam pana veneciana", J.

Marifio-Bertran Reina ; "Copla mía"
(estrena). L. Manzano-Bertran Rana,
21'45: Sessió poètica a honor del
notable poeta Francesa de P. Urefia.
Recitad de les sayas !Manes poesies
pel primer actor Víctor Blanes.
22:o 0 : Noticies de premsa.
Concert Cuaresmal
22'05 Concert Quaresmal per
l'Orfeó de Sans, sota la direcció del
mestre A. Pérez Moya: "Lapa al Altíssim" (motzte). J. S. Bach: "Ave
Verum" (metete), C. Saint-Saens;
"O sacrum convivium" (motete), de
J. Comelles Ribe; "Ea Resignaeió"
(cant espiritual). L. Millet; "Victimae
paschali" (sequentia, metralla gregoriana; "O bnne Jesu " (motete), Pa. !estrina); "Vaina/ templi" (reeponsori), Palestrina.
23'ort: Taneament de l'estaci6.
RADIO CATALANA, 270'3 m.
2eoo: Butaca; meteorològic de Cata,lunya. Pronòstic dcl temps. Cotitza. ions de la Borsa de Barcelona. Sants
de: dia. Crònica d'art, esports i mo-

das.
Seusacional contare Cinquena simfonia (Beethoven), per l'orquestra

del Royal Albert Hall, de Londres.
Arte do concert: Euhilia Peiró,
tiple; Josep Farras, tener; Eduard
n ii. baríton; Orquestra Rädio (
lana.
Prie esals fragments de la sarsuela
del mestre Rafel afinen "La Dogarem", a cärrec deis cantants
Peiró, tiple cantant; Josop Farràs,
tenor; Eduard Gil, bariton.
Programa de l'Orquestra Redie Catalana: "Los centauros" (mancal, de
Nivela; "Au pays bici," (obertura),
Tayan; "La darnnació de Faest"
(fantasia). Berlina; "Caricias de murteca" (vals leta ) , J. M. Torrents;
"Las golondrinas" (pantomima), de
Usandizaga; "Necee dans les indas",
Perey; "Eine Ballnach" (fantasía),
O. Strauss; "Dris-ben-Said" (pas doble), M. Sales.
ZOO : Tancarnent de l'estad&

e

Corts Catalanes. 420,
davant al Coliseuta.
Qualitat I asaortit tus neemorii 1
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L'ATRACCIO DE FORASTERS
En la 'tartera sessió celebrada per
la Junta Directiva de la Societat d'Atracció de Forasters d'aquesta ciutat,
el sea president. senyor Marian Rubia,
dedicà sentides paraules a la mem òria de la reina donya Maria Cristina,
moda' de virtuts cristianes i civiques,
i demanä constes en acta el sentimem
de la Societat per la irreparable pardea que acabava de sofrir Espanya, i
que s'alevis al rei rexpressió de la
seva condolença. S'acordä aixi per
eeanimitat. Acta seguit, fou aixecada
la sessió per deu minuts, en senyal
de dol.
Represa aquesta, forte) presos els
acords següents;
Admetre com a socis nutneraris a la
casa comercial Combalia Sagrcra,
S. A., els senyors Patt Samsó, V. F.
Ron t-Barbosa, d'aquesta ciutat, i a Angel Dies Larruy, d'Arenys de Mar;
donar-se per assahentada anal :roe de
gust de la Mamaria trarnesa pel delegat de Paris, Josep Ga y a Busquets, director de la Sucursal de la Societat en
aquella capital, respecte a eactuacie
d'aquesta en el darrer semestre, aixf
(-out de eadhesió de l'A iuntarnent de
alzada a les gestions realitzades per la
Directiva per a restataiment d'un tren
directe ràpid entre Lleida i Barcelona,
i de les favorables disposicinns de la
Companyia de M. S. A. per a !a ir:: plantació d'aqurst servei; prendre part
en el II Cenares Nacional del Comerç
Espanyol a Ultramar que se celebrará
a Sevilla ; concórrer arnh elements de
propaganda de la ciutat a lea pròximes
Fires de M o stres de Brusselles, Francfort, Praga i Lió, i a l'Exposició permanent de turisme de Sant Sebastià;
cooperar a la celehració del Primer
Congres Internaciona: de Productors

Exportador§ i Importado de Emites
(Fettanya; concedir la medalla de la

Real) Escudellers, 6

Societat per a ésser adjudicada en el
Campionat de Catalunya de Cross
Country, i en el viaent Concurs Internacional de Canaricultura. i contribuir
a la celebració de les funciona !sanee-.
ques organitzedes per la Germandat
Je Can:brees, Sindicat Professoral de
Periodistas i Associació Mundial per a

la Defensa de la Dona.

Per la Secretaria fou donat compte
dels obsequia dedicats ala reis de Dinamarca amb motín de la seta visita'
aquesta cintat; <Ma y ar facilitat dadas i fetograties al diari "La Nacile/".
i a la revista "Estética", de Madrid,
per a diversos treballs gua seran dedicata a Barcelona: de les nombroses pe-,
ticiens de material de propaganda re;
tundes dele delegats de Bilbao, Estocoba, Mónaco, Concepción y Santiago
(Xile) i Arecibo (n'arto Rico); en
tractà reassumptes relacionats amb la
seva actuació i del repartiment realitzat a Europa de l'apuscle illustrat -La
Semana Santa en Cataluna", recenment aparegut.

Jurisdicció

militar
INDULT D'UN SUPOSAT DELICTE D'INSULT D'OBRA 41U
SUPERIOR
Sha concedit indult al soldat Llutst
I eipez Montagui, condemnat per in-1
sita d'obra a superior.
CAUSA PER DESERCIO
S'han elevat a atenaza les a c t oscioes que se leguien contra el ca- '
poral Fidel Casanoves Magias, i
instruí el comandant baga del regiment de Vergara, senyor Lluís Mataos, pel delicte de deserció.
INDULT

L'autos-4. t . neelitar ha nndultat a
Francesc torera Refine.

reer,ere,m
_r

fl

•

Dtmeeres, 20 de rerer

.PTTBLICITAT

Ir 8

.e O
DEL TURF,
El major nombre de proves hípiques reportaria un
major interès per als posseïdors de quadres : La
Societat de Carreres ha d'enfocar resoltament
la qüestió
Definitivament és indispensable ene
ens preocupem a Barcelona de la formació dun estoc de cavalls d'obstades, per a poder celebrar a Iltivern
un míting en camps prou compactes,
que assegurin ultra l'axit de l'aficia,
un resultat econòmic prou ample per
a la societat explotadora de l'afer
com a empresa. ¿Com pot fer-se aixes
a casa nostra? Enguany per força ha
d'ésser magre, puix que no hi ha pas
temps de cercar un lot prou gran, no
, fent una despesa molt crescuda e cabals, dificil d'aconseguir a no venir
un ajut de les societats importadores
:de cavalls estrangers, cosa impossible
a l'hora actual, per la manca de mit:jans econòmics de les esmentades entitats, la vida de les quals no és pas
, massa pi-as-pera, malgrat del que afirmen alguna desconeixedors del petit
znón de les curses. Cal per Mica cercar una fórmula viable, nodridora d'un
nombre prou crescut d'actors per a
;omplir cls camps i assegurar una temporada llargs. amb el resultat finander que ha d'aconseguir una sacietat

empresa.
Ni ha una eterna qüestió que du. tren molts anys ha impressionat CIS
aficionats i les societats de curses, tan
;vella com aquestes, cue diu: si no
an curses és perquè no hi ha cavalls;
g els aficionats responen: no Id ha
: kavalls perquè no hi ha curses, i amb
!aquesta contradicció permanent s'han
deixat passar els anys fent una tasca
'negativa, rasan si aconseguissin posar.se d'acere podrien haver-hi curses i
cavalls.
Si com es dio el non hipòdrom a
i construir per l'Ajuntament de Barcelona, sera Iliurat a la Reial Secietat
per a la seva explotació, precisa mirar d'arranjar finalment l'aier.
Els propietaris no poden suportar
les despeses d'entreteniment d'una cuadra de casals d'obstacles per a vuit
curses, de les guate en correran tres,
obtindran la victòria en una. Donat
el preu de la pensió d'un cavall en
entrenament, a raó de catorze pessetes diàries, ultra les despeses per matricules i muntures, sense oblidar el
percentatge corresponent per victòries
al preparador i jockey, corretatees 1
niedicaments. tenen raó els qui cerquen en l'art de fer córrer una compensació espiritual als cahals esrnen-

FUTDOL
El futbol a les comarques
ENTORN DE LA REGLAMENTACTO DE L'AMATEURISME
El "Diario de Tarragona", conseqüent amb la carnpanya empresa setmanes enrera, a propòsit de la deliznitació dels aspectes professional
amateur del futbol, ha publicat novament un interessant article. Després
d'agrair a Desmentat collega els mots
de simpatía que ens adreça amb motiu

de la nostra intervenció en aquest in-

teressant afer, reproduim els següents
parägrafs, que creiem d'interès:
"Poca cosa hem aconseguit en les
alees bandea peg ó que el nostre clans
Im arribat en un moment d'oportunitat
ens ho preve el fet que, esguardant-lo
sota diferents aspectes, el tema amateurisme i futbol es troba avui en les
pagines de la premsa ben sovint.
Hi ha un cercle a Catalunya que
pres com a cavall de batalla, pera
no seriem sincers si no diguéssim que
ears sembla que la campanya iniciada
per l'Atlètic de Sabadell — aquest és
el club alludit — actua rnés sota la
pressió d'un afer massa personal que
no amb la desinteressada mira de so-

lucionar un problema dun interès can-

dent i vitalissine
La lletra adreçada per l'Atlètic de
;Sabadell als clubs catalans ja resultava
, fortament acusadora i de severs tons
de censura per a la Federació Catalana actual, i la nema que l'ex-directiu
de l'Atlètic senyor Espinosa ha publicat en el número de "Deportes" de
dissabte passat, indica d'una manera
ben clara, perqua no quedin dubtes
cap mena, que en aquest afer, per la
banda del cercle sabadellenc, hi juguen
personalismes i estats de passió que no
els creiem els més a propòsit per a
llançar-se a resoldre un assumpte que
necessita Imita serenitat i moltes
ganes de treballar i de fer feina positiva, sense que hi pugui calire la més
mínima distracció d'energies en un aspecte que no interessa gens al desenvolupament d'aquesta branca, que nosaltres voldríem forta i vigorosa, del
futbol amateur.
Que els directius actuals de la Federació Catalana, corn els que els precediren en el comandament de l'organització futbolística regional, tenen la
seva part de culpa en l'actual estas da
desballestament del nostre esport en
les esteres dels clubs humils, no cal
insistir a demostrar-ho. Van preocupar-se massa dels clubs potents i si
ara pensen en els que van sempre a
remolc, amb prost feines si }si arriben a
itetnp5, puix que gairebé no en queden.
11".• totes maneres, ara sembla que volen preocupar -sen una mica; veurem
ee'
el que en resulta...
altres no Id creiem en una prospt del fusbel amateur regir per
la mateixa Federació que curi den
professionals, i així ho hem dit clar

tate; per ò antb tul nombre de trenta
curses a l'any en les quals un cavall
sortir à a la pista vint cope i obtindrà
sis primers premis, encara que no siguin dc gran remuneració, té assegureda la civada, com disten en l'argot,
i per aix6 pot intentar-se córrer el
risc d'intervenir en l'afer de constituir-se en propietari c:v cavalls d'obs•
Saetee.
Vegi's, dones, si és neeessari per a
l'objecte que parlem i ens referim
de poder tenir un camp prou ample
per a la salvació económica del propietari de cavalls d'obstacles, de preocupar-nos la Societat mare, projectara una temporada la mis dilatada
possible i llavors no mancará a Barcelona qui faci córrer, puix que la sera vida econamica sera possible. I si
es mira l'afer sota el caire de la Societat-empresa, aquesta trobarà un resultas mas encoratjador, amb un marge de ganäncies pro-1 capaç per assolir una vida próspera per a rnillorar
les coneacions de les curses de l'esdevenidor. ¿Que les Societats mares perden cabals amb les curses? Aixi, són
discussions debatudes en la Premsa
i que han motivas diferencies de criteri, mis no dubti ni el palie, td l'afició, ni la Reial Societat de curses,
que les Societats explotadores dels
pisdroms liquidaran amb superäbit els
seus pressupostos, i saben i volen anuas
ciar un programa ben estudias; això
pot afirmar-se en tots els terrenys, i
amb seixanta reunions per any; el resultas será immillorable, a condició
que hi hagi cavalls; però aquests sortiran, no cal dubtar-ne, si s'anuncia
valentament un programa arnb els
avantatges indicats.
¡Qui ¡ara' el miracle de nodrir els
magres camps de cavalls d'obstacles a
Barcelona? Amb el nombre de dies
de curses indicat, brollasä una mena
de "Tattersall" barceloní que importará subjectcs saltadors i estará asse gurada la vida de les curses d'obstacles.
Tindrà prou energia la Societat
del Passeig de Gracia per a fer el
que indiessem? No ho sabeos, puix que
la massa tremolosa de la por informa fine a l'hora actual tots cls
seus actes.
¿No seria ocasió que la valentia
alit s nyés aquest recel?
NIMBUS
i sense embuts. Pera també som dels
que comprenem que no ha estat solarnent la Federació la que ens ha abocat a l'estat actual. Tamba els clubs,
tara els grane com els petits. tenen la
seta part de culpa. ¿Que lela ha uns
de mis culpables que els altres? No
en tenim cap dubte. ¿Que els que han
estat durant anys i més anys al "caldero", són els que en tenen mes'
Probablement és aixi. ¿Que hem d'anar a discutir ara aquest cas i aquell
altre, tots ells massa poc presentables
per a ésser esquarterats en públic?
Aixtle mahl...
Si ens trobem en uns moments que
cal tasca constructiva, cal deixar
aquesta remera per als desvagals. Altrament, les actuacions no esdevindran
tan clares, i sobretot tan pures, com
as convenient per a la puresa lo-maculada d'aquest amateurisme que—nosaltrcs almenys—ja fa algunes sermanes que treballem per encarrilar."

A GIRONA
A. Sportiva de Les Corts, 11
Unió Deportiva Girona, 1 1

Diumenge jugaren un patt
ainistós, al camp de Vista Alegre, els dos equips anotats.
Acabà amb un resultat de 1 1 a
1 a favor de l'equip local.
Els groc-negre s'imposaren de bell antuvi i dominaren
els forasters duran!. tot el partit, llevat de pees moments, que
els blancs pogueren treure's el
domini de sobre i feien alguna
arrencada que sempre havia de
venir al peus (Jets defenses.
El parlit no fou cap cosa extraordinària ni rnolt menys,
peró es veieren una sèrie de
jugades de l'equip local, efectu a des arfa) molt d'encer, que
feren distreure el públic que
presenciava l'eneontre, prineipalment la davantera, en la
qual va sobresortir Eseuder,
actualment en una forma es-

pléndida.

Dels forans, solament
dislinairen el inig centre, el
defensa dret 1 dos davanters.
Deis locals, En Gauchia, en
les complades ocasions que t'agité d'intervenir, va fer-ho amb
encert.
Deis dos defenses, En Tel
xidor, corn sempre, es destaeli
del sen company per. la gema

cada parta que fa es va afermant i se'l
ven Més segur, aixf que creiem
que si portós sin eidrenament
adquat per Ial de poder agafar
rapidesa; En Bach,

lleugeresa, (encara podria Irr
una eampanya, sense voler dir
n ish al g a que sigui la soluchi
definitiva por a la Unió.
Dele 'indios tols tin s e ho fejets lea. Sobre:e:la i la tilreZ1 1.1.;
Gimbernat que cada dia
.1

terma mós en el lloc de mig
ala.
En la davantera ja hem dit
que va sobresortir l'Escuder, i
en conjunt, fóu un bon partit i
una bella exhibició de futbol,
deis últims moments, que
l'Escuder va fer joc personal,
acose tenir en compte que hl
havia pUblie que presenciava
l'encontre.' ii
En Pol ens agradä mott jogant d'interior, per() li I1C1,001
el detecte de tenir por de tirar
a porta, la qual cosa ha de provar en Iliones ocasions, encara
que no signin gol.
Per acabar direm que aquest
partit, si més no, serví d'entrenament a l'equip local. Cal tenir en com e te les vinents lluit
tes en les quals es disputará
l'ingrds al Grup 13 de Catalunya.
Per al dia 2s d'aquest mes la
Unió Deperliva té anunciada la
vinguda del reserva del C. D.
Europa, eomplet.
LASXAMS

MOTORISME
CLUB NAUTIC
DE BARCELONA
Repartiment de premia. — Diumenge que ve el Club Nàutic celebrará el repartiment de premis de
les regates d'embareacions a motor
de totes les categories, celebrades
fa poc temps.
Noves regates. — El Reial Club
Neratic de Barcelona ha vist augmentada la sera ja nombrosa flota
amb una sèrie de ràpides embarcacions a motor, especials per a regates, les quals han estat adquirides
a América per distingits esportsmen
socia del Club Nàutic de Barcelona.
La presència de les esmentades
embarcacions ha cridat extraordinàriament Datenció de tots els que preseneien les proves que cada dia s'efectuen al nostre port, per les exc 1-1 cnts veloCtats efectuades,
que osetHen entre 35 i 4 0 milles (de
65 a 75 quilòmetres per hora).
Les disposicions de les línies de
flotació d'aquests tipus—"Autboard"—permeten aconseguir aquesseguir aquestes grans velocitats i
l'escassa aigua que mouen ofereixen
la sensació que llisquen sobre la
superficie com st volessin al nivell
de l'aigua.
El Club Nàutic de Barcelona, corresponent al gran entusiasme que
ha despertat entre els seus socis
i aficionats en general. organitza per
a diumenge vinent al metí unes regates reservades a aquesta mena
d'embarcacions, per a la qual cosa el
Comitè organitzador esta enllestint
la confecció del reglament.
Aquesta regata se celebrará for a
del port, en un rectangle de dos
quilòmetres de perímetre, senyalat
per quatre boies, situades davant
de l'escullera de Llevant.
Per a aquesta regata el distingit
yachtman soci de Dentitat organitzadora En Paül Roviralta ha ofert
una magnífica copa, que s'atorgarà
con/ a primer premi.

NATACIÓ
EL CONCURS DE NATACIO
I ATLETISME

DEL C. N. ATLETIC
Diumenge passat s'efectuaren les
proves corresponents a la tercera jornada del cinquè Concurs d'hivern de
natació i atletisme, que foil presenciat
per /mili de pídale que, aprofitant la
magnificència del dia, acudí a la platja
del Club Natació Atlètic.
En els 5o metres, osen senzill, sostingueren un veritable colze a colze
Bernal i el velera Terradelles. RIPsulta
vencedor el primer per la diferència
tan sols de quatre cinquens el segon.
Els resultats foren els següents:
too rnetres, llisos, per la plata. —
Pro-er, Tello, 14 s. 1-5; segon, Andrés, 54 s. 2-5; tercer, Bernal, 15 s.
3-5; Ribera, r6 s., i Zaragoza, /6 s.
so metres natació, osen senzill. —
Primer, Bernal. 45 s.: segase TerradeIles, 45 s. 4-5; tercer, Ribera, so 5. 1-5
Ubach 5t s., i Zaragoza, 52 s. 3-5.
Classificació general:
Primer, Bernal, 93 punts; segon,
Ribera, 83 i rnig; tercer, Morata, 86;
Zaragoza, 84 i tnig; Ubach, 84; Telle,
79 i mig Rama, 73; Andrés, 72 i mig;
Gracia, 63 i mig; Moya, 6o i mig;
Soler, 58; Buissan, 53; Terradelles,
52; E. Palmada, 28; Espriu, 19; Rabascall, 13. i Palmada, 9 punts,
Classificació infantil:
Primer, Ribera, 88 i nsig punts; segrat Morata, 86: tercer, Gracia, 63;
Soler, 58; E. Palmada, 28, i Rabascall, 13 punts.

AVIACI
El isent ditunenge, dia 24, a les
den del matf, es repetiran altra cegada
els vols gratusts que el R. Aero Culb
de Catalunya organitza per als ;rus
socis. Com de costum, aquests y ola •eran sortejats entre els socis que slagin
inscrit prèviament per a la qual ea-a
els caldrà pastar per la Secretaria stel
Club, qualsevol dia feiner, de. lea set
a is nou del vespre..

ser ä una dura batalla dintre el Inés
clàssic tecnicisme.
Jan Terry, que a Madrid triomf à
per k. o. del campió peseta, Trillo i
del malaguanyat Jack Contray, i es
qualifica ja entre els plomes de
primera categoria, davant Vitrià es
resma obligat a emprar-me a tons,
car Vitriä, si no ha de. sotmetre's
a les exigències dels forfaits, que
són les seves més gratas enemigues,
quan boxa dintre el pea gall, és per
la seva ciència i la rara precisió del
seu punch un adversari perillós per
a qualsevol piensa de primera ca-

BOXA
SCHMELING CAP A EUROPA
Telegrafien de Nova York que el
pes fort alemany Schmeling va embarcar abaste d'ahir cap a Europa.
Serrada que un dels principals objectius del vencedor de Jonny Risko,
en emprendre aquest viatge, és resoldre l'embo lic existent entre ell
i mitja dotzena de senyors, tots els
quals pretenen tenir dret a dirigir-lo
i ensems a embutxacar la quarta
part dels seus guanys.
TOM HEENEY CONTRA JIM
MALONEY I VON PORAT
Els dirigents del Boston-Garden
han anuncias un cornbat entre Tom
Ifeeney i Jim Maloney, a disputar
el dia 1 de març.
Una altra informació telegráfica
mesticia un match Heeney-Von Porat, a celebrar el lo de mare a
Xicago.
DARRERS RESULTATS
Nova York. — Jack Fields venç
Baby Joe Gans per punt.
Londres. — Sandwina venç Marmouguet per k, o. en dos rounds.
Capetown. — Harry Masson venç
Jack Sparr per punts.
Boston. — O'Kelly verte Brin
Shaff per desqualificació al sisa

tegoria.

REM
CLUB DE MAR

round.
LA BOXA A L'EXPOSICIO
Retallem del "Noticiero" d'anit:
"En materia de boxeo, las impresiones son francamente optimistas respecto de los grandes torneos
de "amateurs" que se preparan.
En poder de la Federación Española obran ya las aceptaciones de
Francia e Italia, para participar en
él, esperándose que de un momento
a otro llegará la de Bélgica, nación
también invitada.
Por otra parte, la Federación ha
recibido una carta oficial de la Federación Argentina, en la qual dicho organismo manifiesta su propósito de desplazar a FU equipo
"atnateur", integrado por todas las
figuras que integraban el equipo que
resultó vencedor en los Juegos
Olímpicos de Amsterdam.
Si la Federación Espaiiola logra
combinar la "tournée" por Europa
que solicitan los boxeadores argent:nos, podremos presenciar en Barcelona la verdadera revancha de
Amsterdam, entre Argentina e Italia, a la vez que desfilaran por nuestros rings seis de los ocho campeone, olímpicos.
Por todo lo detallado hasta aquí
puede colcgirse que el certamen deportivo que se celebrará con motivo
de la Exposición de Barcelona, promete ser digno del certamen que lo
apareja y logrará alcanzar resonancia mundial."
SOLTS PREGATS

Mascart-Ruiz a Madrid
Sembla que aviat s'efectuara a
Madrid un sensacional combas en
el qual Antoni Ruiz será acarat a
Das francas Mascan.
Antoni Ruiz, est acceptar aquest
combat persegueix la seva completa
rehabilitació, encara que calgui per
:lig ó disputar la més ferma Iluita
la seva vida.
Vitriä-Jim Terry
En la reinada que divendres tindra Iloc al Nou alón a base del cornbat que ha de posar el carnpió valencià Alós davant l'as italià Perazzio, el combas Terry
és Cl que comparteix amb l'esmentat l'atenció del públic, car si bé
es concedeix al primer la Inés gran
(huesa possible en un combas damunt el ring, Irnos {Mina eran a segur que l'encontre Vitria-Jim Terry

Diumenge passat tingué lloc lacte
de prendre peassessió del càrrec de president lumerari del Club de Mar per
ccanandant de Marina del nostre port, senyor Pérez Ojeda.
Després. de possessionar-se del cärrec, Dillustre visitant va fer un discura, en el qual va dissertar sobre els
avantatges que l'esport del rem reportava tant en l'ordre físic coro el moral,
encoratjà els socis del Club de Mar
perquè divulguin l'esmentat esport, que
tarrt ha de contribuir a l'enrc,bustiment

de la riostra mea.
Durant el seu parlament, fou inter-

romput tliverses vegades pels scardorosos aplaudiments dels concurrente a
l'acte, en premi a la seva brillant ora-

tòria.
En acabar l'acte, fou servís un lonx
a l'illustre comandant de Marina i als
socis que hi van assistir.

PING—PONG
EL CONCURS DEL POMPEIA
Demà, dijous, es començarà a la
R. Societat Esportiva Pompeia l'admissió d'inscripcions per al Concurs de
ping-pong que han organitzat uns
quants socis.

A la secretaria de la dita entitat es
facilitaren els impresos corresponersts
EI termini d'inscripc16 acabarà el dia
27, a les set de la tarda.
Constituiran aquest concurs les següents proves: Campionat individual
d'homes, Campionat per parelles
mes, Campionat individual de dones,
Ciunpionat individual d'homes "handicap", i Campionat per parelles mixtes
"handicap".

CICLISME
AGRUPACIO CICLISA
POBLE NOU
Per a diumenge vinent anuncia apesta Agrupació una excursió a homenatge dels seus campions i repartiment dc
premis de constancia a les excursions.
Aquesta testa es fars a Santa Perpètua de la Moguda, en el lloc 'El

Molí".
Queden invitades toses les entitats
ciclistes i particulars que sentin simpatia a la dita l'esta.
Sortida: Estatge social, Wad-Ras,
20 5, a les set en punt dcl met í .

Català:
EA

PUBLICITAT

4a

CAC
CLUB D'ESCACS BARCELONA
S'ha jugat ja la cinquena partida
del match Domènech -Vilardebb, la
qual fou guanyada pel primer.
Encara que falta per a jugar una
partida, de fet queda ja decidit el títol de campió del Club. car encara
que guanyés En Vilardebó la darrera
partida, la puntuació seria de tres
punts per a cadascun, i una de les bases consistia que, en cas d'empat,
Domènech conservaria el tito], exactes condicions del darrer campionat
de Catalunya.
HCI31 de retre la nostra felicitació
al nou campió del Club Barcelona.
La darrera partida tindrà lloc de
ma, dijous, a les deu de la ret. Es
molta l'expectació que existeix per
Cal de veure el joc que de,) l egara En
Vilardebia, per a vèncer de millcr la
punta/ a eb.
S'anuncia per a una da t a propera
el començament del Campionat del
grup B i C, i les inscripcions valuosíssimes del qual fan preveure una
huta excepcionalment aferrissada.
CLUB D'ESCACS GRACIA
Divendres passat va tenir lloc
aquesta entitat la celebració de les simultànies anunciades a càrrec del notable i fort jugador de la Penya Gracier.ca Alfred Munner, actual carnpió de ("sacia, el qual tingué ocasió
de demostrar les seves excellents condicions de ugador i simultaniador
pel ràpid i brillant joc que va deseorentar. Malgrat del fort i nombrós
equip que se li oposà, va ésser només
vençut pels senyors J. M. i M. Font,
J. Rial. E. Valls. S. R. Polo, ?J.
Clausells 1 A. Guilera, i féu taules
amb el senyor J. Vitae& En finalitzar /a dita festa, fou calorosament
aplaudía
CLUB ESPORTIU CATALUNYA
Ha estat concertat entre les entitats
Penya Avant Escacs i la Secció d'escacs del Club Esportiu Catalunya un
match a dotze taulers. La primera
jornada tindrà lloc avui, dimecres, a
les deu del vespre, a l'estatge de la
Penya Avant Escacs, Salmeron, So,
bar. La segarla tindrä lloc a l'estatge
del Club Esportiu Catalunya, Pi, 7,
principal. Aquest match, que 'es el primer que se celebra entre ambdues entitats, promet ésser farça interessant,
ja que se suposa un remarcable aniveIlament de forces.
PENYA ENROC D'ESCACS
Després de la reunió general ordinaria, Isa quedat constituida la Junta
de la següent manera:
President, Ramon Garcia; vice-president, Josep Mata; secretari, Ricard
Salom: tresorer, P er e Domingo;
comptador, Joaquim Chesa; vocals:
Joan Moliner, Joan Palau, Agusti Bar-

ri i _Alfred Aries.
Per mitja de la present, aquesta
Junta Directiva saluda totes les penyes 1 clubs d'escacs, i es posa a la
disposició de tots per a celebrar tota
mena de festes escaquistes i per bogar en pro dels escacs.
Com s'havia anunciat, dijous passat
aquesta entitat (ornä la visita a la Penya Avant Escacs, i aconseguí, com en
el darrer match, una gran victòria
per ro i 1-2 a 5 i 1-2.
Seguint el costum establert, demà,
dijous, a l'estatge social, Torrent de
les Flors, 18, se celebrará una interessant festa escaquista entre la Peny-a
Gracienca i la Penya Enroc, a deu
taulers. Es començarà a les deu en
punt del vespre. No cal esmentar que
aquesta Directiva invita tota l'afició

en general a aquesta festa.

el teu diari

DEFENSA SICILIANA
fisgada en el Torneig de Badkissingen

tatge material o tangible Es en,,
molt difícil, mes Capablanea ha ets.'
segueix, d'una manera meravellosa,
14— P 3 CD

Si... PXC seguia 1 6- 8 4 Az
C3 A: 17—P 5 R. C r R; seu..e45
A 3 AD; t9—C 5 C, seguit mame.
ment de A 4 C, i es guanya
16—C 4 TD!

CAPABLANCA
1—P 4 R

17—P 4 AR
I8— A 3 A

SULFONLOL

El campió anglas és un especialista
per a conduir l'atac contra la siciliana,
i més rarament l'adopta si és negre.
Capablanca juga aquesta defensa correctament, tant si és blanc cero si és
negre.

Remei cientific

2—C 2

contra la calvicie

te.

2—P 3

ri

Es MillOT 2.. C 3 AR, jugada que

tots els calbs ho són per fa seborrea,
aquesta hipersecreció del cap,
G
que es manifesta amb l'aparició de la
caspa. La seborrea es el començament de la
calvicie. Combatre aquella es evitar aquesta.
No es coneix altre especific contra la seborrea que el sofre. I no es coneix mes que
un medicament que permett utilitzar aquestes
propietats del sofre: el SULFOPILOL, ara
de nou ofert al palie.
El SULFOPILOL no es, donc§, un producte empíric, casolà, o de perfumeria, preparat sense reponsabilitat científica. Pel contrari,
està fet per facultatius catalans i basat en fórmules del gran derinatóleg Dr. Sabouraud.
Es l'únic remei que li aconsellerä el seu metge, si el consulta. Amb el SULFOPILOL evi- 1
tarà la caiguda del cabell en qualsevol moment en que es trobi el seu proces de calvicie.
Amb el SULFOPILOL tindrä, demes, sempTe
i perfectament el caben net i sec, evitant que
la caspa li malmeti la cabellera i li faci Ile ig i
brut damunt el coll de la seva roba exteiior.

en la defensa siciliana ha de jugar-se
com mes aviat millor per obligar el
blanc a defensas: el P. de TZ. atta)
C 5 AD.

AIRElit

En , eutres d'espectflos,alpreu de

755)

pis.

3—P 4 D
4—cxr

2.Zo es podia jugar 18—A 5 C
19—P 5 R. AXA; 20.—PXC, AXT
una peça,
19--P 5 RI

Aquesta jugada revela la forra a
la jugada 16 C 4 TI

e

2I — P

9—A 3 R to--P 3 AR'
r —D 2 D
I2—TR t D

9--C 4 AD
st—TD 1 AD
12—P 3 TI)

Et T. de TE) necessitava ésser defensat, restant débil, amb aquesta jugada
la casella 3 CD,
13—TD 1 A

13—C 3 R

En aquesta jugada ja han arribat s
un complet desenrotllarnent tot: dos
centrincants. 'Mes Capablanca ti millnr
en,PlaCadeg le s necee i gal/deiN d'un
matra camp d'accia. No cantara,
aquest a vaetatce, traduir-lo en ayas-

21—D 1

inunillorable posició.
22—PRXT

22—PRxP

23—TXP
24—D 2 D
25—C 6 C

23—TE 1 7
24—P 4 CD
25—A 1 AR

Tot aixa as mesh enginyós, i el regre espera d'arribar a reconquistar 6
Peó, mes el blatte l'ha vist i ho
previst tot!
26—C 5 D

26—TXP?

Amb aquesta jugada es perd mes
aviat. Amb 26... AXC, 27—TX.4. in
podia alimentar una Hura-atta espera
ça de taules a causa dels Alfils de
ferent color.
Era insuficient 26... AXT: gC 6 A+. R t A! (27—R 1 T:

e

Tea

cxT. AxP+;

30---D 4 D+, dc.); 28 — DXA-s
TR 2 R: 29—CXP+, R 2 C: PC 6 A!, amb posició de &manyar.

27—C 6 A+
28—CxT !
29--DXT

27—R t T

2.8—TXT
29—DXC

Naturalment, si 29.. AXT; soD 3 D+, A 4 R: 3t—DXAaa rte
tant amb una peca de mis.

R
31—R s C

3o—TXP
31 —D 3 A+
32—D 5 R
33—A 4 R
34—P 3 TR

30—D 2

32—P 5
33—D i D

34—AXPT

La darrera temptativa áhans d'aban
donar era 34—PXA. D 8 eta'
nvava la Torre. o be taules per at
continu.
35—D 4 T
36—A 4
Abandc

35 —A 5 D
36—D 6 A
37—R o T

(Notes de l'italià Scacchistica)
SOLCCIO DEL PROBLEMA N'U
Jugada Clau: A 5 AR!
Han tramas la solució exacta: Fre
deric Servat, Francesc Cardmia i la Pe
nya "Hórreo", de Santiago de Com-

postela.

Heiss rebut la solució exacta del preblerna número 12, tramès per ia
del Bar Parallel, de alelilla.
G. .I. NIETVELT
Primera menció ex-argsge

Scacchistica 1927
Negres (7 peces)

-ge
r

Ae

riirì
,

i

5—A 2 C
6—C 3 AR
7-0 - O
ft—C 2 D

10—A 2 D

5 AD!

No hl hayia res millorl Si a
T 2 D, e be 2/... P 4 D, 22--C 6 r
i el blanc euanya igualment e

3—PXP
4—P 3 CR

Mis comunament es juga en aquesta
posició g ... C 3 As

PI)—CXA
20—T 2 A

2e—D X C

Encara C 3 AR. hauria estat la jugada justa.
5—P 4 AD1
6—C 3 AD
7—A 2 R
g—O -

17—C3 A
t8—C 5 c

21 — PXA, i guanya

Negres

YATES
r—P 4 AD

16--T 3 A

La jugada és gairebé forzada pare;
el negre no pot abandonar la aes,
3 CD a disposició del blanc, roes
T en 3 AD está mal collocada,
negre, per a reparar una debilita; ale,
creat un altre.
La partida és un exemple tipia
pes de Capalijanca. precis fins a la pe,„
fecció. El 4gre, faci el que faa, h
de sucumbir abans duna estratke
superior.

en 1928
Blanquee

EL

,4—C 4 TR
15—Axc

ts—CxC

r'z'' 7
,4f

,t7Jt

44

Blanquea (9 peces)
Mat en dues jugades
ti,Inccres 5 ineuu
stes s

AQUEST NUMERO HA
PASSAT PER LA CEN SURA GOVERN A T1VA

011,111101111M311111103;231113111311310

Ifeffirr"7"171LA PriltIrs-

raleares, 20 c febrer de 1929

—
dida, llevat en el cas que cl consi puc o null, Haig de fer-11.), ja al nord i l'est, cami del vell establicessionari d'aquesta Urda no presque el meu superior ho ordena."
ment de Gondar, on hi ha ¡'iteresté, el servei amb el nombre d'ausants ruines de construccions de petan cop, pena, en ésacr-li mostrats
tömnibus necessari, transcorregut un
(Ira, erigides per aventurero portoele papera, un cap exclamaä: "Ras
I
I
trimestres d'ésser requerit per això
guaseas. La caravaria de Gondar anä
Acords de la Permanent
Taffari! Qui és? Visca Menelik!";
per l'Alcaldia."
es puguin trobar a iarairet mis
expedicionaria, organitzada
i un alere "Ras Taffari. està molt después a les muntanyes de Sirnyen,
Sota la presidencia del bara de
Les obres de l'estació de Sana. -afavorit de la terra. Durant restael gran, mes alt dalatiopia, que arriba
be; pena jo ein preposo d'ajudarou la caravana, sortiren d'AdViver va celebrar-se ahir l'habitual
Fou aprovat el projecte i pressua nasa altitud de 15.000 peus. L'obda seca no hi ha cap perill de fevos i assistir-vos pel meu propi
\ aaba i es dirigiren at territori
reunió de la Permanent, cls
post per al nou emplaçament de
jectea de l'excuraió era caçar labcx,
bres i tal,a insectes, fora de les pucompte."
„ in, la gran provincia metal'ala acorde de la qual foren els renació de Sane, de la Companyn.
una mena de cabirol que no ca j aLa provincia de Sidamo és una
ces en ele poblara: , molesten poc o
›egüente:
de M. S. A.. addicionat al pressu
acata
tela Inés que en aquestes mantade lee Triés laques. lii creix el baosno gens.
Una tapissos per a l'Escola Mu- post, que puja a 2.630.516'26 pesco
arganitzar una caravana es, a
quantitat,
i
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uyea
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(cal recordar que es tracta
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en
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Hade
els
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vida
animal
a
la
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Quedà
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complicat.
k
nicipal de Música. —
tes per a les obres i 1.369.4 ,33'74 pes
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el progrés de la regió. on les cabala tanta el dictamen de Cultura, deterren y s de caca de l'Africa wash es mole abundant. Ni ha molts
actea per a totes les expropiation,
aal cap traquesta regió els cebe
nes san mea gratis i hen construiocells;
zocodrils
al rin i trapee de
les caravanes
Congo,
8.489
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inversa'.
de
el
manant
i
necessär ils per a totes les exproCentral
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la
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ponte,
pregran
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i
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rnones petites pels arbres. A les votes per a l'adquisició i installació
piacions necessäries per a Ilur reaa, 'en safaris". ama portadora que.
roque
les
peda
n'oh
atile
i
ja
d'aparenea.
cursió,
perilloalseinia,
caria
rea Sei rin Id ha reate d'herba gradele tapisana per a corregir les reslització, al contracte en curo d'exajaca Cl s fardells ii i'esquena o dalt
forts. El canal generalitzat de la
qtas són tutee tallades a pie. Un sonäncies de les miles de l'Escola
tia, dele quals e'aixtquen veis d'äcaen:, per al canvi de nivel( de lesj d cap. A Etiopia no succeeix aideis
l'arrel
de
la
qual
és
fecucaçadors
estigué
a
punt
d'essor
banana,
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necs i -oques; les cigonyes
Municipal de Música i per tal de facie) de Sans i els seus serveis des
a,. A les terres haixes u caloroses
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es
menja
també,
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a
doper
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d'un
dels
lenta
i
i
detalls
d'inse aguanten amb una sola ilota en con.
deis elements
del carrer de Muntaner al de Sane
voltea l'altiplä, s'usen els caIba que inatä. Peda tot acabà be; dotar-la
dia americana.nar un altre aspecte a aquesta proe,'
trast amb les grues. mes gradotalIació indispensables.
Josep, amb supressió de tots ele
mal,: pena en les terres altes, que
ft ren recollits gran nombre d'exemvincia. Tota aquella regió Es també
campaei
ajue
visità
Un
d'elle,
alnanmenys.
a
sea
que
elles
peda
costitueixen la major part del país,
Pavimentació del carrer d'Ansias paseos a nivela Encarregar les exaintuda»t en cafè. on aquesta planta laates, i havent-se reunit altre cop
dues
filletes,
le;
arces
ment
amb
',diem,:
blanca
e
n
a
propiacions necessäries a la Coml'abundancia
danta - Vola de gr
March. — S'aprova el plec coni trh les fertils prades.
5 auligana. Corrues (le malea i ases els dos grups a primen( d'abril, en
i en el fang. a la semblava ent-asiastnat amb elles; pepanyia del ferrocarril, abonant-se
dicions
i
pressupost
relatius
a
les
(aigua. Cl bon clima i. per (bruma traveseen el cel,
de
fruits
del
la
frontera
cafet
van
cap
pogs
dies
arribaren
a
del
carregats
ra eomplitmattat. s'arronca d'espatribera. alguna marabas o ajudants.
per l'Ajuntament el valor dels terdel trajecte
obres
che
pavimentació
rebata
a tot, l'absencia dels temibles inAbaba,
d'on
el
cate
es
exSuelan,
a
Gallabart,
on,
per
Addis
a
Iles i digué; "Sac molt desgraciar:
renys que pasaen a ésser viables
del carrer d'Ausias March compres
actes com la mosca tse-tse, es pos- la grotesca varietat africana de la
aquesta
regió
pertany
lamdris
oficials
anglesos,
es
(robaren
portal.
A
batida
deque
filies
i
no tinc inee
cigonya.
etttre la carretera de Ribes i el car- amb aquestes obres, quedant la resta
sale (lampear cavalls i males.
be la provincia de Nata. del nom
en.
plena civilització. pogueren
un
fila
Les
dones
no
eón
bocärrec de la Companyia.
Els ocells mis petits — segueix sitjat
nee de Lepant, sota el tinas de pesFas expedicionaria viatiävem daMear antl, llurs famílies. que eren
de la qual sembla derivar el del
menjar
iles mes per a fer
La sessió es donà per acabada a
dient M. Osgood. del qual seguits
tota la car."lvana es
setes 55.97856.
café, que passà a principia del sea París. i, per telèfon, olitingueren
Jo
be
cura
deis
;lomee.
prendre
menee
m'InBarraques que han de desaparèi- dos quarts de tres de la tarda.
gle V (les d'Etiopia a Arabia, des a :aeonibbils que en dOS fijes. d'una
canao nia de ao mutes u o bornes, la relaciai — no eren
matar hornee i lleons u hauria volbrosas: els tudons gressos com
El pagament dels premia
xer. — Es requereix al propietari
calor sufocant, els portaren a Waa
stoii s'esteugué pel man.
cutre ele quals hi havia intarprets,
donats a la Rua
Sidamo fou el punt mes meridio- Medani, a :oques liares del tren di deis campo de la carretera de Montcapa:4os. servents i guardies ar estade
''La
Vinyeta",
i
als
nal que visitaren ele exploradora.
1(rhartum i d'un bon hotel de tu- juic,
Els premis en metällic i en obo - zabanios - . els quals, no sodaca que ocupen les 18 barraques
raanic.
Dad tornaren endarrera Cap a
jectes d'ata atorgats en els concaz?anear frien l'ofici de protegir la
que
hi
ha
allí
perquè
dintre
el
terTaifun
sos
de la Rua seran lliurats als ini els
Addis Ababa, El Ras
caravana contra els bandits. sima de
mini de vuit dies deixin Mitres i ex- teressats (o a llora delegats degudarebé molt bé i els donà credencials
,anara i to, ja que a Abissínia cap
pedites les expressadcs barraques i ment autoritzats), mitjançant la
per a visitar les regions del nord.
teme d'importància no viatja sense
procedeixin a enderrocar-les, per presentació del resguard d'inscripEncara que només n'havien estat
Aquestes eeuna escorta armada.
haver estat construidcs .sense percid, i a esser possible d'una fotoabsenta tres mesos. els viatgers [rocara. : soleo ésser, realment, Mes
tnis, per estar mancades de condi- grafia de la carrossa, cotas o disbaren molts canvis a la capital:
re, reíd:te que no pas per la deper
ésser
un
pehigièniques,
cions
nous carrera oberts. pavimcntacions
fressa. a l'oficina de Cerimonial, bajMULTES
a.a 2 . pula els bornes que les forrill per a la salut pública i perquè itos de Casa la Ciutat (Guàrdia Uracabades, nous edificis enllestits i
El governador civil ha posat les
an :en ésser mals tiradors.
Ilur existencia dificulta l'obertura i bana), els vinents divendres i disun aire general d'activitat. Els autosegüents multes:
Alucste hornea, i en general teas
urbanització del passeig ascendent
nitabils havien augmentat en nombre
sable, dies 22 i 23 del que som, de
De 50 pessetes: a Eusebi Bertrand,
• eta', :acs. desconeixen la por fiNfontjuic, les «ihres del (Dial esi
fins
un guardia regulava el tränsis a vuit de la tarda.
per
portar
els
Ilums
de
l'autombbil
i els expedicionaria ho poguetar, en curs d'adjudicació.
sit! (Això era pe] febrer de l'any
Zona infecta per al beatiar
per exal
cinema
Galilea,
apagats;
cm/Trovar
en
omites
ocasione.
Els jardins del Passeig de Sant
ren
1927.)
Havent-se
presentat alguns focos
de
públic,
i
al
teatre
Apolo,
per
cas
Forinular
expedient
sumari,
A Addas Ababa foren advertits de
Juan. —
A darrers de febrer la caravana
de glosopeda als estables de bestiar
acabar
nmés
tard
de
l'hora
marcada.
cas
la
urgencia
del
i
en
atenció
a
asada r- s e dels bandas "xiftes",
formà
i
sortí
novament.
Traveses
vacurn d'aquesta ciutat, en compliDe 25 pessetes: a un xinès, per in- es declara l'exempciaa de subhasta
saren la part central , seca aleshocera ein anornenats. i encara que
iracció de les Ileis d'estatgeria; al concurs de les obres dc construc- n'ene del que prevé el Reglament
res, guau pocs mesos abans era ple4i:te 5 t ( no els molestaren seriosaxofer Manuel Puig, per no volee ció d'uns jardins a la part alta del d'Epizobties ha estat declarada zona
na (Hierba i aigua i milers d'ocells
mera viere n repetides provee de
assistir, al Parallel, una dona que Passeig de Sant Joan, i que sota el infecta el terne municipal de Baraquàtics: passaren pel "cañón" del
iler existencia. Una vegada es troprengué mal, i a Albert Llago, per pressupost de 2o2.73067 pessetes. celona.
riu Muger i després l'Abbai o Nil
baten acampats els exploradors en
Tenint en compte el gran poder
tancar restabliment despees de l'ho- convoqui un concurs privat de preus
Blatt, que divideix la regia( nord de
lloc isolat a les vores d'un riedifusiu de la febre aftosa i les perpel termini de den dies, per a la
la central i que durant gran par t. ra reglamentaria.
ra, al fons d'un barranc, quan, de
dues
que podria ocasionar a la raEL CAPITA GENERAL HA
de l'any no es pot passar, cosa que
realització dels dits treballs.
sobre. aparegueren trenta o ntuaMaderia del país. es fa pablic les•
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a
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del
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nnta genets dalt
mentat acord per a general cone:
dependencia. El du panca entre ddes
Amb motiu de les obres que s'es- sin Cinto. — Es destina un credit
loparen cap a raltra ribera i des
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a la construcvermede
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a
la
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per
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contemplaren.
Eren
clad'allí
res sanitäries, advertint al mateis
ció i coRocació de tres reixes artal d'activar-les tot el possible. dullós i només es pot travessar en deterramera bandolera. Tots portasen llartemps que les infraccions seran cas
minats indrets. Es meravellós i pie
rant aquesta setmana el capitä ge- tistiques de tanca al monument a tigades.
gues repases i no duien ni dones
Jacint Verdaguer, erigir al Passeig
(le vistes magnifiques. Necessitarou
neral litnitarä les arces audiencles
ni equipatges. Desmontaren i es
Donatiu
tres dies per a passar-lo. El "cañón'
al personal militar, autoritats i di- de Sant Joan, a fi de preservar els
vedaren alb durant una hora la
La casa Successors d'Aurigema,
no esta habitat i poc explorar.
rectors de corporacions oficials. Les seus elements artístics i les plantes
ajar part del temps discutint vioha
presque
li
que l'adornen dels perjudicis de que agraida dele serveis
Diucn que els paseos catan infesta” persones que desitgin adreçar-se a
artarnent els uns amb els altres,
tar la Guardia Urbana, per conducte
els
expedicionaria
puguin
ésser
objecte.
de
bandas,
pena
ell
caldrä
que
escriguin
a
la
seva
tülll si es trobessin indecisos sobre
de la superioritat ha lliurat la quanLes Entes de tramvies i autömno en veieren cap.
secretaria particular.
el que havien de fer. Cap al tard
Ruscos d'abelles i nius d'ocells penjats d'un arbre. Els ruscos, fets
,titat de 125 pessetes amb destinad(*)
Queda desestimada la insnibus.
—
Blau
del
Nil
riba
nord
A
la
ELS
VAQUERS
d'esco.-ça d'arbres serveixen per les les abelles silvestres que hi nien i
▪ n'anaren, i els bornes de la carapel senyor Foron- a la Germandat del dit irstitut.
la important provincia de Gojjanat,
Ahir una cornissió de vaquees va tancia presentada
vana ternien que no tornessin per
cedeixen despees la mel per força
da, en non, i representació de les
del cap Ras Haibta
reialme
el
tic
muntaren
estar
al
Govern
civil
a
parlar
amb
Es
nit.
'atacar durant la
Companyies de tramvies de Barceque floretes cedeix en poder 1 taquee a
el govcrnador. Aquests vaquera són
evardies i tota la nit estigué tothom
lona, soHicitant que no s'atorguin
al
Negus,
però
que
ocupa
un
terriun ?tea que pogués fer el magut
uns
i
turquesa;
cls
que,
complint
les
ordres
que
hi
res.
blau
succeí
de
color
pera,
no
goigs i
previngut,
noves concessions de untes
tori isolat poc afcctat per les influenha dictades, han de traslladar Ilurs
Aquests bandits ataquen més aviat capcigranys d'un eeplendid color de t(ix
bus automòbils el traçat de les quals
Les dones gallee estan molt ocu- cies modernes. El Ras Hailu
vaqueries fora del case de la ciutat.
rasa, aquests darrers en vols atadé
acates caravanes i van mes aviar
sigui totalment o parcialment igual
i por- rebé amb tota pompa. Durant cbin
EL CAPITA GENERAL
paits i quan un centenar o Inés es pades en ele treballs doméstico
arara liare enemics de tribus seio
semblant
al
d'altres
linies
ja
esCLUB TRAMUNTANA
obsequia.
i
els
expcdicior,a,els
que
dies
els
cnm
ten
una
vida
dura.
pera,
posaven dainunt un arbre sense tures iitle no pas con tra ele estrao Altir el capitä general va dinar tablertes, siguin aquestes de tratnris 5e sentiren acaparats per' ageamonógama
El Club Tratnuntana (Nou de la
prs. .1els quals respecten la pun- Iles era com si el sol Pement hi dei- I abissinis san cristiane, i
amb
el
ministre
plenipotenciari
de
vies
o
d'autóinnibus.
lla torta i interessant personalitat.
22) tindrà cura de l'organitper tant, tracten be les dones i, esxis els sena reiiexos.
aria No fa pas, relativament, mole
Dinamarca i va sopar amb el direcProposar que la XIV de les Ba- Rambla, III Cursa Excursionista,
Cada dia els visitava i cada dia
pecialment en els cerdeo benestants,
zació de la
A la nit, la música de les bienes
de temps, que tota Abissinia era
tor
de
"La
Razón",
de
Buenos
Aises
per
a
la
concessió
de
linies
d'audivertiments.
laUs
norte
organitzava
la peak: ara de la
en la qual será atorgada una magnires, N'Angel L. Sojo.
una collecci6 de tribus guerreres
j la los sepulcral d'algun Ileopard on hi haéscsclaus,
tbmnibus de servei públic dintre el
convida a dinar. Foren presentzas
pas gens inferior.
fica copa, que no pogué ésser contese lleialtat a ningú corn no 105
recorden que luan es troba a l'A- dona no
tenue
municipal,
quedi
redactada
en
quinze
serveis,
principalment
pleas
Els Artissi Galias, perb, són bar--m•-•n•n•n•••n•--cape locals, i encara existei•
els següents termes: "Cap eonces- cedida en /a II. aixf corn altres prefrica.
de caro en diverses formes, el sasés
bare; entre elle hi ha el costum que
sió de linies d'autbrimibus no cons• ::,.11t5 dele antics odia. El primer objectiu (le Pexpedició
quals
fou
dels
un
da
¡unacceptable
manee,
un jove. abano de prendre
Un mestre ha matat la tituirá monopoli, de manera que
Podem avançar que aquesta cursa
P. aquesta rai, els indigenes raera el grup de pies conegut per les
ha de provar que es home rnatant
qual
a
les
si
no
Taalalo.
l'Ajuntament es reserva expressa- tindrà lloc el vinent mes d'abril, i
ncn-r'-r riatg" sois ;
seva
mare
a
cops
de
bastó
és Per muntanves de
hoaltre
o
un
un lleó, un elefant
que aviat les entitats germanes tinment la facultat d'atorgar, segons
arnpi territori
s'aproparen per la banda oriental.
me, i a corn que tant elefante com
les presents bases, noves cotices- dran al seu poder el reglament i el
Aquestes muntanyes estan cobertes
El P aís és bel, per damunt de
extingas a la requasi
'leona
catan
sions que n'afectin d'alt r a o d'altres gräfic de la cursa.
El criminal és boig
t,ta aescripció. Muntanyes i yalls,
de bruno gegants, que eón la planN'tir
gia,. la nata de l'home es la més
seres i prats, llacs i rius i gprges ta mes abundant a les terres altes
Altir al mata al carrer de Portu- ja establertes, sempre que el traçat
gaita cerca la peça
i
rarussi
Lacia
...n••••••••••••33211.0131-de la nova concessiö sigui de longitallades a ptc, tot es combina en
d'Abissínia. Juno amb aquest bruc,
--galete
(Hostafrancs),
tingué
lloc
un
entre els seus antics enemics de la
era tal varietat Je condiciceas
alguna ciapes d'arbres petist i grane
crim del qual fou víctima la senyora tud tal que excedeixi en mis d'un
venta provincia de Gurage.
La vida social
que is dificil de trobar-les extensions d'arbustos d'un color
Pati Hernández Ifufloz, sie do anys. 50 per too del traçat de l'existent,
naturalment,
central,
Govern
El
i que al mateix temps el tram comú
Mi5.
L'autor fou el seu fill Josep Gómez
verd gris, como cardots. I. en efecaquestes
practiprocura
reprimir
aquesta
clareen
no
que
tingui
ami)
EL
NOU ESTATGE DEL COMIHernández, de 3 0 anys, el qual la
El país és en gran part deshabite. eón cardots, pecó uns cardots
çues i ara es porten a cap nornes
representi mes d'un 25 per loo de TE PARITARI INTERLOC.AL DE
rnatä
a haetonades.
ta:. : la gent vis en petaca cabanes
de quinze a vint peus d'alcäria
ocasionalment. en sccret o durant
PALETES
L'agressor exercia de mestre a San- la seva citada longitud.
tadonce amb sostre d'hetba. agro- que porten al cim grana boles flo- els tumults, quan no Id ha control.
No s'atorgarà cap concessió d'auComité fa ptiblic per a gene_
de
Tena
(Galicia),
i
feia
Aquest
ta
Maria
;',acle en petites pinyes al cim dels rescents d'un rosa brillant.
En passar a través de Garage, els
ral coneixement, gue ha fixat cl set,
poc trompo que havia vingut a Barce- tbmnibus el recorregut de la qual
terons o incrustades en ele penA la zona dele bruce m a l'infeexpedicionaria vcieren unes tires
en mes d'un 50 per local social a la Via Laietana, númelona, a guarir-se de mania peraecu- no excedeixi
cante de les muntanyes, com nius
rior dels hoscos la viu el gran alt(le
tela
blanca.
en
grupa
de
estretes
roo del traçat d'una finja de tramro 41, tercer, primera, i que ha ara -atracia que patia.
aaceas.. Com que no ni ha camias
tílop ah -irá anomenat "nyala a . un tres o guatee fina a vuit o deu, floja concedida o aoHieitada de
lat de quatre de la tarda a les ama
Feia ttns quants dies que mostrava via
r: ra-reteres ni línies telegràfiques dele més bello i dele mes rana Amb tant a l'aire cii el citn de les cael traçat comú amb
l'Ajuntament
i
una excitad ó mes forta que mai, i per
dcl vespre les trotes d'oficina per al
s. -hieles de rodee. es conserva
tot i el sea tamany ea extraordinä- bailes o dalt de pals elevats davant
aquesta
excedeixi
del
25
per
Ion.
precaució. la seva mallete que era gepúblic.
• l'aspecte de Naauralesa verge. da la seva habilitar per amagar-se
no
s'atorgarä
nova
conTampoc
(l'elles, i (oren informats que indicaneralment objecte de la sera agressl- cessió d'una Nimia d'autiennibus per
-ant set mesas d'exploració, els
en tereeny descoberta
ven el nombre d'hornea inalalts per
vitat, havia estat allunyada per la seca a un traçat igual a una altra ja conceears colearen ru-op de dure mil
Els iudigenes del sud són en llar
' Porteo les Ages
l'ocupant. Matar i lluitar són, de
de territori i establiren prop
El "guereza" simi de c ¡re 'blanca i prbpia familia, dissabte passat.
rnajor part Galias, la mes impornumeres. les Inés altea ocupatotes
Pe r MURO 1 U
Ahir. l'infelie malalt es IlFgá a sur.,-cents carnparnents, i de tots tant de les tribus sottneses. N'hi ha
extrapel
negre.
Es
d'una
nilitat
a
»iceNTRE D'ESQUFcions dels limites, no solament en
tir de la sera habitacib, proferint
verneble
i
fa
iiciiment se'n /robada un,
les
j.
capbussons
ordinaria
brarquee.
algunes
LES;
diverses
us sera mes
els dietrictes semisalvatges, sima en
el boig. Quan entrà la polia través dels arbres e ME. xl'alçaries amenaces cantra tatiaan. Cap deis seas esgrimia
e le expedicionaris, que no re- quals arriben al centre tins i tot al
antatjes. - Telefon,
general per tot el país.
cia ja era cadàver.
tres germana a'atrevi a entrar-hi, pera
8
fantinstiquaas
23
,3
(i.
- Salmeron. SO
s condiciona d'un lloc atracti- pord del pais j san tan nombrosos
L'expedició continu à cap al sud;
L'agressor no ofcri resistincia en
la 5 era pobra mare. ben llana- d'ima,, els requeriments práctica neque es poden considerar quasi assia la provincia de Bale. ärida i poésser detingut.
el
que
podia
ocórrer,
se
li
ginar-es
Cf-,2» ,—terra alta per a les tendea,
milats. Són, probableme n t. (l'origen bra , estigué a pum d'eseer assaltada
El cadáver de la seva dissortada
El deinent.
aigua i farratge per a les males, oni- Itamitic i llur color es mes clar (pie pela indigestes. i ines Ilun)' encara }lastres fregits. La a mTveen indigena atall Sä aer tal d'amansir-lo.
mare fati traslladat al dipòsit judicial.
l'II el sea furor, l'agafa per un braç,
Preus de fisbrIca
bra, i l enya per al iac, i oportunitat el del vell abissini. Encara que la
i el "te1" eorrera e, pradigaineat, i
una disputa entre el fill d'un cap de
El fet fou molt sentit pel nebst,
Earrossega cap a dins i tanca la porta
també bi i final- amb
inajoria eón pagana, alguna sallan
da cazar exemplars de mamífera i
tribu i un guardia de la caravana
entre el qual la difunta comptava amb Orfebrerla Sales Salmos, 111,41..
clan.
Ea
dissortada
mace
fou
báres.
rnent cagnac i ja indígena. Al «ha
4, Porta Ferrlasa, 4
convertit a! catolicisme i d'a ltr
r ' ells.
!lauda acabar a treta a ao ésser la
moltes simpaties.
cl garrot que
especialment al eud-est, san maho- serenitat del cap de rexpeaició, W. següeut el Ras a.ecepta ha invitació barament colpejada arnh
Etiopía ofercix tan bones condimetana.
de so par an da ( s (sena "M'ates.
- ans per a la vida a l'aire !hure corn
H. Osgood, qua ami, (lotee centaus
I.- na de le s an(cenes -mes Mueresamericana donata al fill del carie,
-se
aae
qiieetia.
Si
ele
cacee
sant a que pe e SelleiaTell T./e hostes
soluciona la
del Ras liailst bou mi Insta de carn
fossin arrea a tan bon irrt
lahospitalitat dele cape, (les del crua. Ele c o nvidats Betel' en diferente se;en'a., segons
categoria,
Ras Taffari fins al clarrer "sliutn"
Ira la ptiblaci6 unascle hi
quas i
(cap (le petit pobleO, fou sempre ga10111. encara que cerimoniosa. Tot assiat i , fusa els presta; aser debeles
eren visites i tornar les visites. Els petits. fou de carp ile lea maneres
caos erett rebttts generalment en la
una arg: e , 5itt4 nicht al contrari, una
cosa n ‚lt soltanne. 1.a carn era
tenda principal, mi els era ofert
t ' alijar i heme: la conversa era soservida , cn grana platea de a li sta i
en t ng sos d'una anitja lijara. Cada
bre el 111411 i sobretot sobre la forma
conv'at al prenia el acta taltava
(le la terna, inc els abissinis creuen
amb ganivets moh e+MI:filitiS a talla
plana, pena que despees de les enplizacions 5011(211 començar de dub- Peti L, i ele almea anenjunt amb
cd'aid, ami, pa i bugutla. Res de
tar i reconeixien que pogués haver
vi e acitat ni d'arralatearr /costos amb
altra gent que la crcies rodona.
denta. Desarree hi *bague música
Molts caps, trainesos a les tribus ii
,lansa. Ele linnes aensen en taula
pel poder central, 5611 bornes de cae i forte atervits també esperácter i intelligencia superiors a
cialainent: ele fou oía:ata , carn croa,
liuurs sabdite. A un d'aquests caps
rer, sensC intsi a tir penatui en menque vialtä els expedicionaria a Anusgesain. En arnair. alguna dele consi
foren mostrats alguns exem.eidate mes valla dirigiren a llar cap
plars d'ocells i petits mamifera cacurta discurso. Leadatteris i expreseats per l'expedida. Seis mira per,
saren lama. deaige pm- ala hoste
satiu i digué: "Puc comprendre
CRISTIANA
UNA ESGLESIA
es matin Ileons, Incites i animals 0,'IjEl coatuni (le ruevaar carn crua
General:nene construäles damunt un turó i voltades grans arbres, quan
no té cap significac.in especial. E,
questa mena, però es una liaJt
grup
ärid
altiplà
i
veu
al
lluny
un
grup
d'arbres.
el viatger palma per 'un
dita que litigia' el seu origen en
matar aquests bon. s i Mofe, d a ins
pla de resglesia
ocells. ¿Creieu que a Deu li a e ada les guerree entre tribsaa, durant les
Diat estar segur que sota d'ella hi ha una església. El
é s rodó amb una habitació quadrada en el centre, mena de "sant dels
miale (•ra neaceaa2ri no encendre foc.
aixa?".
aants" on esguarden "Parca de l'aliança" i els objectes del culte. NoAatatat aberb. da de la tenia
/1/itiOr part deis cape u ,u,atraraes el sacerdot pot penetrar en aquell recinte. Una ampla galeria
una malaltia correal.
ven una gran Ileialtat pel R /J. Tat
acata el lloc Bagre on els fidels ',repten. Les parees són pintades amb
Al vol ...atad del faniaa Ilac Tsana
-bar:
pian els era demanat a )1,t
u
dragons.
Els
cristiants
són
representats
sem,figures de santa, dinsonis
iapediaia e- divida una pata per
e! set: nona era corrent ct chis aa
només
ho
dirnonis
i
representacions
infernals
!Ida( egga_. ,sore que
de a anar cap al sud i locaS. raltra cap
aomriure i dir: "No
¡miel.
El
culte
és
copte
-•'• »u de

Un viatge a Abissínia

Mu

Els Arusi Gaitas, amb els quals
l'expedició tingué freciftents traetes, forro conquistats Ifrr Menclik
i ara estan S011lICNOS a fautoritat
capa locals nomettats p al poder ceittrat. Aquests caps, pera), no eón papaguen
ellscarreguen
amb eis imgats
' csamb
postos
els qua's.
els
adIrlilliStratS i a hca es causa de
freqüents dificultara.
Els Galias del sud parlen un llenguatge propi. Ele h o me s san pastors i guerrees, -Nona genets, valents i exploradora daanomenada.
Manten en pal flore mande i una
bada d'elle galcopant per la plana,
and, les II:Irgues. Dances u els Ilitents
coseos quasi nrasos, recorden els in-
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S'avisa ä tots eis ex p osifoiS'etie tinguín
sollicitat Stand4no_hägitla-ebut el seu emplaça-

ment definitiúdie sé‘eSereixin passar per finuestes oticines (Sectt5el'Oreanítzació) tots els dies
feiners de 9 a 1 del matí.
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Tolstoi, Dostievski, Stendhal, Belzac
Dickens, els quals iniciaran la. col¡cenia' de biografíes dels grans mestres de la novena universal.
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mg,

mereix l'atenció mils distingida del
lector catalä.

Dimecres, 20 de febrer de 1929
Aquella a enyora Quintin que dèiem
que se us .essemblava per a fer-vos
enrabiar, esee com a paralítica; ni
s'aguanta, P reguntemli per ques té
vint anys. Aqt test matí ha passat per
davant d'agites ta porta i ha demanat
im glop de vi; l'hi han portee ha begut
el sea glop i després se n'ha anat a
consultar una ri una de metge mea
apreciat en el p Os. Qub me'n dieu
d'aquesta manera bretona, familiar i
galant? Sortia de Veré i no podia
pas fruir set ene Sra; aird que he
compres que tot al 15 era una excusa
per a fer-me saber que te un servei
a tall de lean de P.eris e>.
Filla mera: za ve; ge st no sortir,
pas de xafarderies de Bretanya? ¿Quin
redimoni de tractes .tniu amb una
dona tic Vine? La sean diuen que
se•n va a Fontainebleau % el viatge
Rochefort i de Chamborei
desfet.
tedien que destorbant e, dcsies .que

EL TEATRE
Companyia francesa al Novetats

CONCERT BENEFIC
fAeabem de rebre el primer número d'escriure, ultra els mota esmentats,
• uri'a redsta francesa "dels paisos aquest paràgraf "Determinar les caEl concert que a benefici de
Darrera representació
d'occident": Lzainite. Coneixiern els racteristiques internes i externes d'a*
DC112a, dijous, a dos Meres
l'Hospital que sostenen a BarAquella multitud selecta que no va concurrents menysprearien cpan,,
propòsits dels editors; el programa quest esperit (de la varietat catalana d'anee de la nit, en el Centre de celona les colònies estrangepoder aplegar les belles exhibicions
cure a l'Espanyol per amistes,
que el director d'aquesta revista nora,
de l'esperit Batí), el seu ambient, les
Lleida i les seres comarques, l'abares, havia de celebrar-se al
dels Pitoeff, ni cap de les companyies aquest genere, tan bons coro ees
Jacques Reynaud, exposa a les primerre poeta i Mestre en Gai sotyer
Teatro Novetats el dia 8 d'aseves facultats de transmutació, la seva
que han vingut a mostrar-nos un art cellents de Mlle. Albany. Les leer,
res planes no difereix de les directi- influencia europea, en contacte, per N. Intenti Navarro, Pvre., llegirà la
quest mes, i fou suspès amb
veritable, la tingueren dilluns a la nit
ves inicials. Les obsen acions que exemple, amb el germànic o el celta, seva darrera producció El poema del motiu de la mort de S. M. la
clames i els nostres cavallers haa
els
artistes francesos capitanejats per xist !mides centenars de ve gades el,.
aquestes ens suggeriren no han hagut
Ribagorça, i d'altres poesies ineditels.
heu-von ad una tasca indicada per a
reina mere, tindrà lloc al maMiles.
Albany
i
Burnay.
Llur
funde
d'esser modificadee.: admès l'statu quo l'equip de Latinite." Amb tot, seguim
d'espectacles on es feia horror
La personalitat de Mossèn Nevero
teja Teatre la nit del 22 d'ade comiat era anunciada com a impree art de selecció ese els reclagu,..,a
estatal dels pasos d'occident no era erneut que es precisarnent el plante- 1.1 de tant de relleu que ¡'esmerilada haequest mes. Hi prendran part
pie
per
a
senyoretes.
Fóra
millor
dir
probable que la vertedera realitat oc- jament i la resolució del problema de
tura és esperada amb viva ansie.te,1
mostrant així estar molt per sera
els següents artistes: Orquesque era iinprepia per a gent distingi- nivell inteRectual que reckena Iler p >
cidental fos, de moment, plantejada
l'existencia d'una o algunes varietats pels tnolts admirador: ame, què coma trina "Magical"; el primer acda, per a gent cultivada. No cita esdamunt les planes de Latinise. Dad dins l'esperit llati que evitare que el el celebras autor de Cançons pozal- tor Ramon Marion; Màxim de
edil/ social. (No ens erraren lees e
panten ni el verse ni el roig, pene pronostiquera l'abseucia dels nostres
lars.
Ta seva posició falsa. Dad que el mot Ilatinitat sigui l'expressió acadeRysikov, barfton; A. Vilalta,
creiern que en Fan rúnica cosa im- "betters" en les repreecteac isie , qua,
programa de lleuinitat que el grup re- mice —profundament antipetica— que
Vade seid de Mitre entrada.
pianista; Martí Cabila, violinismoral es l'obra antiartistica. "Le Cha- es donin de "Le cocu ma g niiisne" s
dactor de Monitor exposà en meo si- ens han servit els aliadòfils momifita; Joan Barrabés, tenor; mespo! (dril" és un vodevil mes, amb "Dardamelle ou le cocu".) „Es ste
gui molt superior — accepten la im- cats; que la unitat llatina depèn casentre Capdevila; Maria
Teresa
agravants d'un mal gust evident, que la indiferencia que manifesten en se
rnedestia — al programa de llatinitat cialinent de l'acceptació per part de
Planes, tiple; Coneepci6 Ca(le ta revista de Reynaud. D'ad que,
no aconseguiren salvar ni la joiosa agravis collectius en qüestions de tren.
llao, contralt; Elvira Serra, titots els seus components, d'aquesta vaen Factualitat el programa ¡latí autenexecució dels actors ni les delícies de cendencia, és la Circe que de mica es,
rietat occidental.
ple. i la Banda Municipal.
te sigui representat pe! novell agrtzllur Ilenguatge. Es una obra vulgar mica els transforma?
Voldríem que el nostre punt de vista
EL FORTENT DE L'ART LIRIC
pament d'OC, que se situa davant Foc- restes fixat amb tota la seva claseque no litigué altra gràcia sinó terL'obra de comiat és la mes fluixa
Per diumenge vinent s'ultinos adonar que Mlle Burnay mes de les eme ens han donat Miles. 41
cident europea amb els peus clavats
dat: només la pairalitat radical pot
ma el programa del festival que
bella
m'en
va
vestida.
damunt la terra mere sense prejudicis
fer generosa !a idea d'unitat llatina;
bany i Bernay. En començar 1,4
CENTRE EXCURSIONISTA DEI
organitza mensualment el Foescelars de geografia i amb un insPer bé que l'obra no fos interessant "L'amant de ?Ame. Vidal", que si be
/lomea la pairalitat resolta de totes
CATALUNYA
ment de l'Art Lfrie a la Sala
tint finíssim de les noves realitats
en
cap
aspecte,
no
es
pot
deixar
pasles comunitats e miques pot fer gener,o era una gran cosa, feia une
Dijous vinent, día 25, a les set de
Mczart, i en el qual l'eminent
sar per alt la manifestació que va fer bellen estones, ens pensarem assistir
europe es: federacions inter-regionals i rosa la idea d'unitat europea. Mes:
la nit, el doctor Lluis Llagostera, doliederista
Pepeta
Patt/et,
interiteer-estatals; occident Ilati com a camp gràcies a l'esfore conjunt de les colla nostra societat selectissima. Es a unes representacions ag radables. A
nare en el Centre Excursionista de
pretarà, entre altres, algunes
diacció immediata; Europa a la vista... leetivitats residents a les zones geosimptoritätic que uns artistes que han la tasca dels artistes deserta el no ha.
Catalunya una conferencia sobre el
obres inèdites d'eminents au.leorientació de Latinité no és pas gràficament incolores d'Europa la ver- tema "Per terres d'Orient".
tingut a penes, durant les tres prime- ver-nos sentit defraudats del tet.
tors.
m' ya : Maneras nes l'inspirador i el tebracki peninsular, occidental i eurores representacions, :Mg teatre, gau- altres obres que ens donaren estan
En aquest Centre Excursionista de
També ens donarä a eonéinern de la novella publicació li ha es- pea serà un fet. Defugir-la és lliurar- Catalunya, es prepara la instaRació
deixin
d'un ple a vessar així que ofe- nivell de la presentació escenica, que
xer una vegada més el seu esp.4 sotmes. Les seves pretensions són, se a un joc literari brillant però infcreixen en francas vodevils que no es es tot el que es pot dir.
d'una
Exposició
d'Estampes
Cataperit
d'artista
la
renomenada
ins a cert punt, audaces: una revista cund. Si la nostra actuació sentimendiferencien gens dels que els mateixos
lanes, boixos, estampes colorades, etpianista Marta Dolors Calvet,
ene no sigui una gran revista, ni una tal dins el dos mairal té cap motiva- cétera,
del senyor Joan Bis. BatIle.
que
executarà
diverses
comporevista de les anomenades d'avant- ció. es aquesta: una reorganització ins'anunciarà el dia de
sicions de renomenats autors
g larda; que no sigui redactada per tegral de l'occident europeu per la pau la Pròximament
coratjadora. Ha portat el seu es:,ç
inauguració de l'esmentada exposimusicals.
hemes massa madura ni per gent i la unió !latines, per la pau i la unió ció.
a la revista occitana l'"Efforee quí.
Com
és
costura,
en
l'crganitrressa jove. Una audecia, pel que es continentals.
&Heí durant dos anys, i cree, enCURSETS I CONFERENCIES
zació dels festivals que men1 me de burgis que gosa prendre buj. V. FOIX
sualment ofereix el Fonient de
En la conferencia desenroteada a
La bibliografia sobre Andorra no és cara, la "Nouvelle Revue du Mid'.
taca a la cabina d'un avió, previa
Els seus poenies en ¡lengua d'Oc t-ar
l'Institut de Medicina Práctica dijous .l'Art Lfrie a la pc .pular Sala Moexcessivament quantiosa. Els seus cosassegurança de la seva vida i fitxa
apareixent regularment en la "Cienlo
zart, la tercera part del propassat,
el
doctor
Vescomtc
exposà
la
.tums,
els
seus
paisatges,
les
seres
Iledel pilot rigorosament controlada. CaInlormacio
Narbonneso".
forma d'obrar d'un grup de substàn- Agrama serà dedicada als noslefacció. ràdio a l'interior i manicura
teendes han inspirat articles de passaDes del seu domicili de París pertres intime compositora, de recies vegetals sobre els intestins, estupe gnanent. Les seccions informatives
eolant,
entreteniments
literaria
mes
o
sisteix amb la paraula i amb la plo* Número important...
nom conegut.
de Latinité són, reconeguem-ho, quasi
diades sota el punt de vista quimic
nsenys
seriosos
i
cinc
o
sis
llibres.
Un
C! que acaba de sortir (st, sctembre - i
ma la seva tasca occitana.
El detall
general del properfectes: lletres d'oc, lletres italianes,
deiquests, potser el mes recent, es cl
Heu-vos ad, doncs, com per afine
vrerna que ccnstituirà el tesEn la seseó de dijous vinent, dia er,
i Iletres espanyo/es. Si deis les Llares octubre de 1928), de la Revista de
d'isabelle Sandy que porta per tito l tat ha volgut
Vestit
en
efues
peces
de
crespó
"roportar al teatre amb la
Catalunya.
Remarquert, Plomes, si us
t,ival del Foment
d •oc bam cornprin les lletres catalanes,
l'Art Lfric,
dissertará el dit doctor sobre "Evoluel
vom
de
la
minúscula
república.
main" beige incrustat de llana del
vicia de la veu i del gest, un mote
ció del concepte de colagocs", lliçó se- n torresponent al mes de febrer,
Slandy,
que
es
ens cal reconèixer que els editors de plau, cl sumari;
complau
a
tractar
l'espere de la minúscula Andorra.
L'obra filosófica de Rarnon Torró
tena que correspon al curs de Farmadonarem a conèixer en vi- metete to; sivelles i botons daurats
temes pirenencs, ha trobat en la vida deFa
iLatiniti són uns perfectes conservapocs dies que Jean Camp, tot
(Actitud inicial d'En Torró; Pedo- cologia que explica i arte seguit el
mont a adiciona.
,dots-liberals d'aguces amb els guata
i
en
la
tradició
andorranes,
un
nucli
lii havia per la tardor, tambe destordient-nos que preximament "Andorra"
drametic
Je ha ehabitud establerta de dir ene des de la seva vida; Escrita de la doctor Just Caballero Fernändez capofort
i
temptador.
liaran /a febre del senyor Delfi, que
s'estrenada a l'Odeon, ens innove tarnprimera epoca; La ideologia filosó- será el seu important tema: "Valor
Pretz la familia com a centre de lié
"eehi pot parlar". Però Lion Daudet
aquesta temporada la passa a Saintd'un assaigs que prepara per a "La
preetic del scro-diagneetic en la lies".
—anea innegable perspicàcia o amb fica de la seva joventut; Les obres
civilitzlació de la vall i alisa uns fills Revue de Catalogue", de la gire is
Guntain.
Aquest
any,
pese,
se'n
tram— L'Acadèmia i Laboratori de 110 es un vaixell 1 taran. perqu'e no
contra els altres en una Iluita de pas- cl corresponsal a París.
oportuna inconsciència —ha dit, a pre- del terç periode; Forma definitiva
l'hi
trobaran
pas.
pesit d'aquesta revista, uns mota que del seu pensar filosòfic; Programa de Ciències Mèdiques de Catalunya celesions prjmäries.
Ja sabeu que han donat al senyor de
L'assaig CS sobre Mistral, "la es
Hi ha en tot l'esperit flotant de la
'per poc que no ens arriben al cor pel l'Epistemologia torroniana; El fons brará sessió científica aquesta nit, a
de
turisme?
Condom
(3)
l'abadia
de
Rebela
que
harerionmuse" del qual escrivi fa eagnòstic
de les seres doctrines; La les deu, en la qual el doctor Joan
,i cami més dret. Resumeixen, amb gran
novella,
im
desig
de
revelar
la
fetenia l'abat de Foja: el Pobre home!
inesos en coliaboració 31/15 Maclaredat, el nostre punt de vista: "La tesi de l'objetivisme; La crítica del
Bacigalupo, professor de Parasitolosomia moles-al dels carecters i de l'am- guns
Compren "DE BARCELOAquí porten dol pel senyor duc d'Anrius Andre.
subjetivisme kantià: La perspectiva gía a la Universitat de Buenos Aires,
T'alisas occidental — citem de memòbient.
Anctorra,
tancada
en
una
enclojeu: si eso quedo als Estats, això
"Andorra" será coneguda a BarceNA AL CATRE, PASSANT
ria — conté altres realitats, alguna histórica de la filosofía, segons descabdellarà el tema "La reacció dc
neernbarassare. El nostre abat no pst tada dels ,Pirineus, fa pensar sovint lona probablement aquest estiu apeeen un petit museu d'elements humane
d'AH:3 potser /a més autènticament Torró; Influencies i simpaties dels eantigen hidatidic i la seva aplicació a
PELS
DARDANELS"
(sedeixar la seva capella; aquesta acre
fitant la tournée que la companyia
‚original i inesperada: la catalana. Bal- darrers anys; Torró i els vuitcentis- la Clínica".
la nostra gran excusa. perque pel so- de Ileis, de construccions i
efadeleine Rech está ca vies de ceFona edició), 1 "MANDO— Divendres vinent, a les set de la
'mes, Rossinyol, Ors, són tres aspectes tes; Algunes qualitats de l'obra torpertanyents a una época fa temps deroll
i
l'enrenou,
Vitri
em
acre
molt
lebrar.
roniana; En Torró i l'actualitat del tarda, l'Acadèmia d'Higiene de Catapassada.
di/tersos i característica d'aquesta reaLINA I BABUTXES", d'En
inenys agradable que cls meus buscos.
RAMON XURIGUERA
leas- No sere pu la descoberta menys seu pensament; Sintesi final), per lunya (Santa Anna, e8, primer), ceSands- els 'isa amb el corrent d'un
!a meva tranquillitat i les nieves lec.f. Coma i Soley. Dos !libres
Pare, febrer.
importara del, impugnadors del llati- Jaume Serra i Hunter; Polemice so- lebrará la sessió pública inaugural
drama sestitletat Per una apreciable retures.
Quan
deixo
París
i
les
meres
bre Pi i Margen (Pi i efargall; d'obertura de curs, en la qual Vil-lustre
M'une."
marca de la pstologia del país.
t,ke viatges illustrats amb
amigues no és pes per a presentar-me
Tots estarem d'acord a atorgar un Les doctrines de Pi i Margen; El doctor Eral/cese Pone Freixa, director
Tota aquesta suma de valora que en
als Estats; cl pobre mirit, tan metombroses
telegrafies.
pacte
ce
els
nostres
dies;
Darrerae
en cap dels Serreis Sanitaris de
crEelit a Dauclet, salvarles les apreciales planes del Abre juguen una acció
diocre com es, encara no es veu reNOTES OF I CIOSE S
cions de caràcter crític afectades de ment?; Doctrina liberal i doctrina
l'Ajuntament de Barcelona, dissertarà
imaginativa, han estat portades, ara
duit a buscar la salvació a prole:mies,
conservadora: Les teories i els fets),
la pintoresca miopia litereria del cosobre cl terna "Consideracions sobre
de poc, a receló viva i real del teacorn
els
mala
comedianta,
Filla
mesa,
Llibreria Verdaguer
director de L'Action Française en quant per .4. Rovira i Virgili; El règim de l'estat sanitari de la nostra ciutat".
tre. Cada personatge es tornare de
ROMEA. — L'èxit dels populars
us beso arreo tendresa infinita; la tenSuissa, per A. Rovira i Virgili; La
' c.s.f./acta de Catalunya. Per la nostra
carn i ossos i filar el seu drama amb
"Espectacles per a infanta"
dresa
que
se:no
per
vós
ocupa
tota
la
172vmbla del
pire reconeixem que Daudet ?ha acos- cultura i els, llibre, Per A. Corrion;
la
seva
presea
vez.
5
meya änima; va lluny i abraça moltes
Gitda dia gaudeixen de mes potat rnolt a /a diana. Però confessem Notes per a un estudi sobre la comL'escenificació
d'Andorra"
és
decoses quan està al punt de perfecció.
pularitat les sessions de teatre infanObsequi de les
que el seu punt de vista is. encara posició de "Oda a Barcelona", de
guda a Jean Camp. pircnenc que seDesitjo mes la vostra salut que la
til que se celebren al Romea tots
(podern demanar tnés?), el dels de Verdaguer, per ConcePció Casanova;
gueix
amb
interés
ceanyit
p
l
'es
erit
que
meya, no caiguéssiu pase Assegureu al
mecanògrafes
els dejous i diumenges, a la tarda.
La idolatria i el paisatge, per M. Rosraltra banda. De la =telera manera
coy
a
en
els
replecs
i
en
les
cimes
de
senyor de Grignan del meu afecte i
A la majoria de les llars catalanes
ee creiem que el sentiment europeista sell i Vilar; La cortina d'ulls, per
les muntanyes veines.
rcbeu les protestes dcl nostre abat.
gent menuda espera amb verita.i pan-europeista és més vía en el cor A. Esclasans; L'obra de Giovanni
La Comissió organitzadora de la
De rime temps que Jean Camp ella
ble dele que arribi el dia d'aquests
fdels minoritaria intelligents que en el Boccaccio, per Arturo Farinelli; Notesta de les mecerle/u-efes i la Sedesignificat en el remorck que s'estova
tules; La histeria i l'erudició, per tat del Funicular de Montjuic diumendels estatistes generosos, afirmem que
"Espectacles" per exigir com a
en cls palsos d'Oc.
l
preste a La scva bona conducta que
ri
srntiment de Ilatinitat es mis fort Ferran Soldevila; Les Lletres, Per ge passat obsequiaren la reina de les
A Amélic-les-Bains, a Narbona, a
Len rl deis llatins de segon rang que Derneenee Guanse; L'art, per loan mecanògrafes barcelonines i la seca
els portia a les func:ons infantils
Nimes, a Carcassona, a Bordeus i a
rea els diplornäties de la llatinitat Sacs; Periedics i revistes.
cort d'amor, amb un banquet que sindiverses poblacions dcl Migdia fran- del Romea, oe es diverteixen com
°Iesixi com harem m .egut que /a solucés, ha deixat sentir la sean yeti ci- enlloc.
gué !loe al Restaurant de Montjuic,
AVUI REAPAREIX "EL
* Bibioteca "A tot vent"...
;ció del problema peninsular és a l'orient
diurnenge al migdia.
Ajad és degut a la gran cura que
ie.
PROGRESO"
ide id nostra entitat geogràfica, ueiem
Heu-vos ad les obres Publicades;
La scnyoreta Macla Amengual Unposa ?empresa a escollir per a
El
eiari
El
Progreso
ha
fet
públic
,Itle la del problema liad, de confeManen Lescaut, .4bat Prevost. Tra- ret presidí la festa, rodejada de les
aquestes funciona obres plenes d'inene, desaparegudes les causes que mo- rio. Vendrin transformaciones ya
l eléració Baena, es trota tasnbe en ducció de Domènec Guansie—Tental, simpàtiques dames de la seva cort d'a- A LA SENYORA DE GRIGNA.V
tivaren la suspensió, reapareixerà avui atemciadas para fecha fija, y habrá terés i de fastuosa presentació, que
Als
achcr s, d1111CCre$ 22 de julio!
idAntica zona geogrIfica com la de Miguel Vor—Adolf, Benjamin Cons- mor, senyoretes Gabriela Mates, Joafamiliariteen els ineents arnb els
cambio de personas eme e.) son eterditnecres.
‘ confederaci6 europea es troba en el tan!. Traducció d'.4gusti Esclasates.— na Givanel, Teresa Almarche, Josefi- de 1671,, 'lía de la Magdalena, co qu n':
principals personatges cle l'antiguinas, pero todo ha dc hacerse dentro
Resurreccib, Lleó Tolstoi. Traducció na Risscch, Maria i Rosalia Desplat, jou rno, • 4, ara fa 11,15 quants anys, un
¡c6r deis inoviments minoritaris del
EL SENYOR RODÉS AL
del régin.en, como quiera cl reglinen,
tat, contes cemeants amb els quals
/Continent.
de R. Llates i A. Maseres.—Els tres
GOVERN CIVIL
Pare qm: tenia.
Rosalia Sänchez i Mercè Ruiz.
fosen bressats. Així es pagué aranallucinats, J. Puig i Ferreter. Edició
l' "Potser la soluci6 Europa la tindrà
Us escgic atril/ placr, filia meya,
Aliir va estar al Govern civil, on y no contra el régimen, ni a espaldas
Les gentils dactilos quedaren nepe
suyas, ni fuera de él.
seguir i sostenir durant molt de
França en dissoldre's en quatre o cinc defíneles:t. — El somni de l'oncle,
estistetes de llur estada a efontjuic i encara cine no tinc per a dir-vos. va tenis una llarga conferencia anea
temps als cartells "La caputesta
Para la mayoría del país no es cuesF. Dostoievski. Traducció de Prudenci
unes nacibnals", ha vingut a dir, arnb
el general Milans del Bosch, l'ex-mi- tión
de eacurat servei del Restaurant del La senylsard te Chaulnes arribä
el
ear.-.I.:o
de personas ni lo ha vermella", i aixi es mente amb eilt
¡,ainarga gosadia, Drieu La Rochelle.
Bertran, — Eulälia, Mario Teresa
Funicular. l temps magnífic que faz menee, se .:•rò sabeu com? A peu, nistre El Felip Rocles,
sido para los disidentes de la dictadu- creixent la preciosa llegenda -Fe
INo pertanyesn al grup dels que ferien Vernet. — Dona raptada, F. Thiess.
entre onse i dotze de la nit. A Vitre,
CONFERENCIA
el diurnenge coronà l'agradable imra. ni acaso lo sea todavia para lo ti-es tambora", degudes totes die s
i res per oposar-se a aquesta dissolució Traducció d'Alfred Gallard. — Gra- pressie de la festa.
es pensa-ien mue era una colla de
L'advocat
N'Antoni
de
P.
Danés
más de ella. Explícitamente han
al fàcil enginy de "Jordi Canjee-.
ziella, A. Lamartine. Traducció de
al. a cap dissolude estatal. El mite
gitanos. .110 volsue cap cerimònia a
donarà a l'Ateneu Barcelonés una seque indubtablement posseeix el dsid'un Estat republica que vetila pe- no Me/cío,' Folie — El tele de la vall,
l'arribada, i fou servida al seu gust, rie de conferencies sobre el terna "As- sostenido muchos, y nosotros con reiteración,
que
debía
ser
el
general
Pricil secret d'interessar i entretenir
pesque nse la iniee 1/ingle i els que pectes de la política", la primera de
allbern quants d'atributs de llibertat i H. Balear. Traducció d'Alfons Mamo de Rivera, con mejores medios que
infante
la miraren tal CCi,j1 anava la pren- les quals
t de • justicia Inmunes Es per alguna de seres.
tindrà
lloc
avui,
dimecres,
a
EXPOSICIONS
IYART
necee
para
el
caso,
quien
realizara
la
Per eizcb fern avinent a les (amieres, a horca d'ara, una grotesca
gueren pel que us ee dit i van estar dos quarts de veis del vespre.
evolucien y estableciera la normalidad, 'es que desitgin assis:ir deme, ,Ii* I les obres et publicar...
punt de ,rebre-la 3 treta. Venia de
ilVració de la prehistbria de la Gran
pero
sobre
la
marcha,
en
los
plazos
REPLIC.I
A
"1..1
PAR
'Guerra. Si bi és cera que som prou
e
S
jous.
Nantes, pm la Guet vire : la carrossa
a la tarda, a la matinée inEntre els isards í la boira, MilläsNACIÓN"
que se torna, con holgura innecesaria fantil. en !a qual es representará'
Expoolció-homenatgo
inoderats per a acceptar una jerarquia
i cl carro se li hale ei quedas entre
Raurell. — Lee!) de coses, Joan Puig
a FRANCESC VAYREDA
y
a
nuestro
juicio
peligrosa
e
inconEl
Noticiero
Universal
d'ahir
rela realització parcial de les nove- i Ferretcr.—Adam i Eva, Joan Sandues
roques
a
mitja
ljegua
de
Vitral,
"Els tres tambors". que cal que se
17 rebrer a vt mar,:
F, d'a. PLANAS DORIA
eles confederacions— Península, Clec: - trunaria.—E1 roig i el negre, Stendhal.
Pintura
pesque el (xintingut era Inés gran que produía el següent article publicat a vertiente.
oressin a recollir les seres loca :s En que consiste la diferencia ,;:te
1'.1 A' c, de Madrid, i lencapealava
dant Ud, Europa —llur realització si- Traducció d'Armand Obiols.—Et ea,
el continent. Calgue treeollar la roca
tus.
Tansbé és digne d'ésser csiir. nsultettia no ens desvetlla temor.
i aquesta eeina no queteà millestida amb les ratlles que donem a continua- hace La Nación entre el régimen ac- sigmat el creixent "succés" que te
de la (asirias Berta, foso Navarro i GALERIES LAYETANES
cofrrs
C
ATALANES
tual
y
la
dictadura?
La
dictadura
es
6,9
; Liatinitat ét per a nosaltres un mot Costabella.—La senyora Bovary, Gusfins a punta de dia, que isegué arribar
' El .1 B C, autorizaeo por la cen- lo que nos rige: el régimen actual es
aconseguint cada nit la nova obra
important coletecle de cuadros an
tot a Verte Vaig anar as veure-la
jeartssim. Harem tingut, d'acord amb tan Flaubert. Traducció de Carles
510$ da grana pintora
de Juli Vallmitjana "La bruixa bl-la
Prensa
sin
libertad,
la
nación
sin
sura,
publica
un
suelto
titulado
"La
I Josep Carbone'', avinentesa de fer Rahola. — Una mena d'amor, C. A.
R. DURAN
dilluns i cr eisu que va este.. molt saPintura
na". a la qual es prodiguen justos
B. IRAS
la disposición de sus destinos y sin
situacien política'', que dice así:
tisfeta de seureen. La _II un vale
púbfic, de molt joves, la nostra afees Jordana. — Crim i asee, Fiador DosFina al 25 actuat
"Nos ha interesado vivamente MI la administración er sus intereses. Y i gratis aplaudiinents.
beutat és aire) ella. Estan soles a Vir' eió per la idea i el sentiment de Ilati- toieveke Traducció d'Andreu Ni. —
POLIORAMA
mitas. No harem amagat mal les nos- Limen, Alfons Mesero*. Edici6 revine, esperane l'arribada del seetyor de artículo que La Nación publicó el sil- cmisieramos saber — se nos explicará
ESTUDI
ARENYES
seguramente — si todo esto es lo trantres simpaties pela corrents ideològics sada. — Oliveni Twist (El fill de la
Chaulnes, que este fent cl tot ab per bado para desmentir augurios y rumoLa reaparicie en aquest teatre de la
CORTS CATALANES. erg
MAROARIDA NAUSNIAN Pintura
sitorio como la dictadura o lo que con
popularissima artista Carme Flores,
Bretanya, i tes Estats que es remiran res acerca de un próximo cambio de
parròquia). Carles Dickens. Traduce
!que tendeitrin a situar Catalunya dins
Fla g al 25 actual
d'aquí a den dies. Ja podet l visar la situacien política. Nada sabemos el régimen ha de permanecer aún cin¡la Península amb la tasca concreta ei6 de Pan Romene.—Anna Karenín.
ha constituit un esdeveniment,
cuenta
ayos."
nosotros de lo que haya en realidad
com estic en teta solitud com agtessta.
de donar a la Península un rol eme Ideó Tolstoi. Traducció d'Andreu Ni,.
funciona d'ales — primeres del sea
I,nesitt a jugar en una política occidental.
Pares i fills, Turguencze Traduceió
La senyora Chaulnes no sap .sué sobre el asunto, ni de lo que valgan
debut — es veieren concorregneed~8E10 DE GRACI..,
LA UNJO GE.VERAL HIS'A l'esmentat Monitor —els punta de de Francesc Pelare*. -- tema (f.a
fer
i
no
te
esos
rumores
que
han
conseguido
prealtre recurs sine je
IU PASCUAL.
mes i cl públic Gorti molt satisic:
P/nturo
PANO - AMERICANA
Fial la II actual
no dubteu que guanyi per mà de ms lt ocupar y enejar a La Nación; pero no
vista del (mal, en política, tris sem- fossa de les noies), Alexandre Kuprin.
comentä la
A la' Diputació tingué lloc atar estrella de lagràcia perenne d'amases
blen tan actuals com den anys enrera— Traducció de Francesc Paiarals. —
la senyorzta Nerbegne; cree que via • ahora ni selo por circunstancias del
caneó i la varietat i eämIÄR1Let. ESCLASANs
cirä en havent .dinat. Tinc tots els eamomento, sino hace mucho tiempo l'eche de constitucie de la Junta direc- rua del seu repertori.
ea política occidental tingué una sec- L'etern marit F. Dostoievski. Traduc'wat. 10 (damita la Cateiral)
tiva de la Unió General Hispano.
cid d'Andreu Nin.
mínala ben nets i el mem pare fa goig
afirmamos la razón y la conveniencia
e6 permanent i les lletres espanyoles
Avui,
dimecres,
a la tarda i a la
ILX P OSICIO PERmardENT
.entericana, amb assistincia de la jun(le debe; li plegare que CS miel; des
(le poner termino a la interinidad.
t portugueses, abates que els Ilatinistas
nit, corn a final de festa, tornará 1
oompro-vonda
ta
de
Dames
i
diverses personalitats actuar Carme Flores, i la compenyie
o tres dies per a passejar-s'hi amb
durrusurra ys I OBJECTE• D'ART
Claro estä ene nn puede -parecernos
* Publicará encara._
de Franca plantegessin una qüestió siladear. Com rjog Ii faig constar que
imposible para Mugen:, kehe le que comocades a la festa.
milar al Parlament, tinguereu com en
1),, Caries Dickens: Pickwick sade Pene Sepúlveda i Salvador Mora
hagué
parlaments
de la senyora representará, a la tarda i a la nit, "Les
tractualitat a L'Amic de les Arts, una erre, David Copperfield, Les espemete quedat ente per ella, vull co- e 'siempre .110S ha parecido lógico y neSALA BUSQUETS
baronessa
de
Viven,
i
nitres
no
menys
!meció de rectusi6 i de critica. A l' OC
brar-mi/e d'u; la manera que no sigui c \ario ;y cada día con mes justificaPallIMIO DI GRACIA. as
rances de Pip, tradleides al catalá per
vibrants del comte de Figols i dels hugonotes", d'En Miguel EcheeseraePI R FI ER-PINOe •
fàcil d'oblidars sense fr, pere, res se, O de la experiencia.
, ervell, sempre d'acord amb les mateiPintura
Josep Carnee De Tomas Hardy: TeEl programa de deme dijous queMCMILILS • Arta 1 belio ofs pe ,..
senyors Méndez de Cardona, Betan: es directives, al costat de les lletres resa d'Ubervillers, traducció de C. A.
d'extraordinari a taula del que dóna
1‘,1 colega dice que en cincuenta
dare també reduit a una sola obra a
Del 9 II III rebrer
el país. Ah! Dete meu! Ja n'hi ha ben afíos,., por lo meneo. no se puede sa- cuort, Pérez Agudo, Luengo i comte
> tialialand i franceses, les lletres portu- Jordana; Juden, l'obscur, traducció de
la tarda i a la nit, amb el final de
"eses i espanyole, tindran, en catea,
bé prou sobre aeuest tema. Cal, pese, lir dr • esto—de la set/aceite—, si para de Santa Maria de Portés, els quals
C. Capdevila, i Retorn al país natal.
festa de Cecine Flores. L'obra cale
entonaren un himne a la comunitat de
y. GARCIA
que us faci reise compliments de ere entone. es Les necesite/des de los tiemMur cranica redactada amb franca sim.D'Alphonse Daudet: Safo, traducció
es posare en escena serà "El padrea
PARI•LA Da CATALUIVOIL ab
Raza i cantaren les grandeses d'Es- municipal
t'isatis.
seva
i
que
us
elgui
que
és
impossible
pos
y modele-tules fic la vida exide Metilo,- rara; Jack, Nabab i Petit
", graciesissima comedia de
lloro. 1 mono"a d'art; pollerornata,
pain a i de l'America Espanyola.
> Però... no havem d'amagar que en
d'estimar més urgs persona del que ce.
gen el e embie. Al hablar de esto ellaRollous. Granate 1 alearan*.
chese.De George Daimiel: Confessió
Vital Ass.
;tire la idea de llatinitat i la de latinité de mitja nit. De Panait Istrati; Nerus estima a vea Itacqueville li
ALE! BER.431ENT
de, y es .10 que nos deja en una 'conPer a divendres vinent a la nit,
explicat tot el cele valeu. V6s, pece,
ele ha un sensible matis diferencial. rantsuola. De Stefan Swcig: Amok,
tusión, er que sewuramente querrä saAler al vespre va surtir de la Presó, l'empresa ha preparat la reposeeó de
TAPISSOS PINTATS
botera
meya,
jCebeli
iamponderable?) BA que Daudet, en Vint-i-quatre hores de la vida d'una
esten
amb
els t./cacarnos, p, estile no S ,aino s los
artampalla I idart• iazimelol41
l'ex-diputat de la Mancomunitat de la comedia de Pacheco i Grajales, "El
sonunua
ea.» • esta,
tres Grignatis? F.I pobre coadjutcr
'Aelllorar el programa del grup redactor,
que necesit un enterarse. Nos referidona, Destrucció d'un cor, Lletra
Cataltmya senyor Ferran Valls i Tamoto. 040111,0 f l ath Ola SI raerioaote
del Joiden", amb la qual reesempre amb el re agre i la innocència mos, natureemente, al régimen, no a verner, el qual havia estat detingut agua
As la revista a qué ens referiste acabi _d'una desconeguda, i els estudis sobre
d. Illaree I •sellarse.
mentada companyia aConsegmcia un
esa" 4, al aagmlesail die le Parta
serepre perseguid e?
Ir dictadura, Aue es sistema transito- dimecres de la setmana passada.
dels seus èxits mes grane
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LA VIDA OFICIAL

LA PREPARACIO CIUTADANA I MILITAR

L'ADHESIO ESPANYOLA AL PACTE KELLoG

LA SITUACIO

Les senyoretes cessants
de Telefons

La missió dels comandants

Text del decret signat per
don Alfons

El Consell de ministres

DIVERSES
CC=7.

fa rra '

instructors

POLITICA
d'ahir

L'AFER DEL BANC
HISPANO-COLONIAL
Ha estat processat

tot

el

Consell d'administració

LA DIRECCIO DE PO. 1
LICIA DE BARCELONA1
Será. traslladada als baixos:
de l'edifici de Correus

l'impost d'utilitats
Madrid, 19. — A la sortida
Sevilla, 59. — El jutge especial
Madrid, 19. — Al departament
Madrid, 19.—A dos quarts de dotze
Ha visitas el ministre de la GoMadrid, 19. — A l'oficina d'in.1fadrid, 19. — Corn aclariment de
Palau ha sostingut aquest utigdia
que croen en el suman per denúnd'Assumptes Exteriors facilitaren el del matí ha quedan reunit al Palau el
vernació
una
comissió
de
senyoretes
la
forfnació
i
censura
han
facilitat
39
de
la
vigent
Instrucció
'radias
cap del Govern una conversa amb'
cies contra el Banc Hispano-Comertext del decret signat per don Al- Consell de ministres, sota la presidende sisppost de Cedules personals en cessants de la Conipanyia Telefòni- següent nota:
cial ha decretas el processament de el ministre de la Governació refecia de don Alfons.
ca Nacional, acompanyades del que
"Próximo a hacerse la designación Ecos, relatiu al Paete Kellogg.
relajó amb la nova legislació de
rent a la necessitat de traslladar la
tot el Consell d'administrada,.
La reunió ha acabat a un auart de
Diu així:
en fou enginyer senyor De Buen,
de los comandantes excedentes que
Jefatura Superior de Policia de Bargapost d'Utilitats, s'ha dictat una
"A propuesta del Presidente del
dues.
explicant
al
general
Martínez
Anido
a tenor de lo dispuest9 en el R. D. Consejo de Ministros, y 'de acuerdo
celona a la part baixa de la Casa'
ida] ordre que declara: "Que amb
A la porta del Palau hi havia. des
la
situació
en
que
es
troben
respecde Correos, trasllat que demanen'
de 14 de enero, han de actuar como con éste, vengo en decretar lo siReial decret-llei de 15 de desen a- te amb aquella Companyia.
de primera hora, gran nombre de peLA MORT DE
atrib urgencia les autoritats de Barprofesores de ciudadanía y pecparare de 1927 (núm. 2219) quedà deriodistes, i també molas fotagrafs.
guiente:
Celona.
ción militar; antes de incoeporarss
DESPATX DEL PRESIDENT
Artículo único: Autorizo a mi GoDONYA CRISTINA
roga as la tarifa primera de la hei
Manifestacions del cap
.saulador a de la contribució sobre
Madrid, 19. — Des del Palau s'ha a sus destinos se concent:aran a bierno para adherirse al tratado firdel Govern
l es ateitats de la riquesa mobiliària, traslladat el general Primo de Ri- Toledo. para asistir a un breve cana mado en Paris el 27 de agosto de
L'EMPRESTIT VALENCIA
so de eonferencias y a oh, de Gimz928 por los plenipotenciarios de
Per un homenatge
Madrid, so — A la sonada, els pe- e
;eat reiós de 22 de setembre de 1922, vera al ministeri de l'Exércit i s'ha
nasia bajo la alta dirección 'del ge- .Mentania, Estados Unidos, Bélgica, riodistes voltaren amb expectació el
Valencia. — L'alcalde ha manan.
i rtsold re , dones, que aquest arti- tancat al seu despatx.
Santa
Al
palau
del
marqués
de
Francia, Gran Bretaña, Italia, Ja- president, i aquest es huila a maniA la tarda ha rebut les visites neral Viilaiba Riqueinte. ProbableCruz s'ha reunit la grandesa per a festat als periodistes que l'han
ds 39 da la vig ent Instrucció de
mente ei Scfe del Gobierno y los pón, Polonia v Checoeslovaquia, retat el directora dels bancs de Bisfestar:
de l'abat de la Basílica de CoviIlmpost de Cèdules dom el 22,
tractar
de romenatge a la reina do—Don Alfons ha signat fadhesió al nya Maria Cristina.
cala j Valencia, lliurant-li un milió
letra F. paràgraf segon de l'Estatut donga, que li ha demanat una sub- ministros dz Gobernación y Ejercito nunciando a la guerra como instruvisitarán ongún día en la imperiaa mento de política nacional."
pacte Kellogg.
han assistit els capitans ge- de pesseaes; import de ranticip conHi
provincial, no han d'ésser aplicats venció per a rhostaleria; cl degà ciudad a les jefes reunidos con este
També ha signat un projecte d'induIt neral de l'ExerCit, senyor Weyler,
cedit. de remprestit de 17 =Hiemal
de la Catedral de Toledo, senyor
ja en e' sentit que els compresos
per a vídues de militars, arnb l'objecte
suara verificat.
ecpresament a la tarifa primera de Francesc Herrera, de la Federació motivo.
i de l'Armada, senyor Aznar; els
que
cobrin
pensió,
proposició
feta
pel
La comisión que se les confía es
o contribució d'utilitats, text refós d'Empreses periodístiques per tal de
S'ESFONDRA UNA CASERNA'
senyors Callejo, Recasens, bisbe de
ELS
ACCIDENTS
senyor
Pradera
en
l'Assemblea.
de la mayor importancia y contriDE LA GUARDIA CIVIL
Madrid -Alcalá, Yanguas, governade 22 de setembre de 1922. són els parlar-li de diversos assumptes de
COMha
hagut
una
petita
Després
hi
FERROVIARIS
l'esmentada Federació, una comissió
buirä a elevar notoriamente f ' grado
dor del Banc d'Espanya, duc de
Vitoria. esforldrat la casobjecte s a la tarifa primera de
entre
ministres
de
diplornätica
binació
ameos: de Cèdules personals. sinó de Vic per a parlar-li de l'assumpte de cultura popular, si, coma es de
Sotomayor, marques d'Urquijo, Tosegona classe i secretaris de primera. rres Quevedo, presidents de les Cam- serna de la guàrdia civil de Peaa-ii
DOS FERITS GREUS esperar. loe jefes a quienes ne enqse modificat armen text pel R. D. dels funcionaris d'aquell Ajuntament
cerrada.
que
la
recaptaci6
Tambe
manifest&
de
Ilur
càrrec,
i
l'ex-micornienIs ein earrollan acertadamente
Còrdova, 19. — Entre les alel mee de gener d'aquest any sobreNo hi ha hagut desgràcies perquè
bres de Comerç, Indústria i ProItt de 15 de desembre de 1927, cal dcsposseits
nistre
senyor
Baldomer
Argente,
Los
las normas establecidas para ellos.
pietat, Associacions d'agricultors, les forces estaven en aquell moment
estacione de Camporreal i
atendre' s a aquest darrer, de mapassava en dotze milione de pessetes
Los temas o motivos para lecciones,
Montes. descarrila un tren de
ramaders i premsa, director de "El cal reeglesia on se celebraven els
cera que a l'article 39 de la InsLA SECCIÓ DE PREMSA DE
la del mateix mes de l'any passat.
más que conferencias, son pocos mercaderies. Bolearen 17 vaImparcial", que fou el diari que pufunerals de la Reina mare.
tru cció per a l'administració i cobraLA SECRETARIA D'AFERS
queda
interceptavia
se
celeblica la iniciativa del senyor Pere
y sencillos, pero suficientes para que
gons. La
El pròxim Consell
ment de l'Impost de Cèdules persoEXTERIORS
100
metres.
de
Caballero
d'erigir
un
monument
a
més
todo ciudadano que los siga con da en
nal! de 4 de nvoembre de 1925, On
brará divendres
Ha" estat ascendit a cònsol de prila reina mare; representants dels
Resultaren ferits greus el
atención adquiera idea de, la organi(U: "Compresos als números 1 al 7
el
sig. — Acabà dient el gene- monàrquics, de "A B C", de "La
Madrid,
la.
mera
classe,
amb
destinació
a
gnardafró
Joan
Fernandez,
La vida ,Peligios4,
zación del país y de la función conla tarifa primera de la hei regui
ral Primo de Rivera:
Epoca", "El Debate", "La Nación",
ladora de la contribució sobre un- Secciú de Premsa de la secretaria jugada de sus distintas actividades y qual sofrí contusions al cap,
'A
—Ha estas un Consell per a posar
d'Afers Exteriors, el senyor Eduard organismos. Por este procedimiento el guardia civil Francesc po"Informaciones", Exercit i Marina.
liats de la riquesa mobiliària, text
Santa Caves:- Sara Lleó.
a la sanció regia els decreta que aprola
Maria
Gamis.
El
senyor
Yanguas
ha
exposat
niez.
se
remediará.,
en
gran
parte,
la
refes de 22 de setembre de 1922",
varem anit passada.
signiticació de l'acte, que era per- sant Sabot, » biabe, i sant Nemesi;
Ambdós feren gemidas en un
VISITES AL MINISTRE
incultura de gran número de ciudaSha d'entendre que diu: "CompreDspres manifesta que no es reuniria
l de
socors
a'
'l'Hospita
que crietallitzi la idea d'erigir un rnärtirs. _
tren
de
danos
que
jamás
han
recibido
enseDE L'EXERCIT
sos a la tarifa primera de la Ilei
cl Govern en Consell fuas divendres
Sants de cierna': sant Severia, bismotzument
a la reina Cristina, deGenil
Puente
fianza
y
viven
ayunos
de
lo
que
fué,
regaladora dc la contribució sobre
vinent
be; sant Edita sant Secundi 1 sant
El ministre de l'Exèrcit ha rebut
dicantai
paraules
d'elogi.
TOPADA
UNA
es
y
aspira
a
ser
España
en
el
conatilitats de la riquesa mobiliäria reno afegí cap més paraula.
el general Bermúdez dc Castro i el
El marques de Santa Cruz ha par - Sadurni, märtías.
Oviedo, 1 9, — A l'estaciti de
'formada pel R. D. llci de /5 de de- tinent coronel Garnica.
cierto mundial."
Quaranta hores. — Avui: esglésiad
en el mateix sentit i ha donat
lat
LanPalau
ha
La
reunió
de
Vega,
del
ferrocarril
de
'sembre de 1927."
parroquial de Santa Madrona, del
compte de les adhesions dels seun tren de mertopat
ha
greo,
puntualitzat la compene- nyors Ramon i Cajal, chic d'Alba, les vuit del metí a les sis de la
EMISSIO DE DEUTE
que
LA CONFEDERACIÓ AGRARIA caderies amb el material
•
FERROVIARI
tració del Govern amb el Sánchez de Toca, Menéndez Pidal tarda.
L'ASSOCIACIÓ "FRANCISCO
la
dita
estaa
deturat
eslava
CATOLICA
Dema: eaglésia parroquia! de San
i Benavente.
Madrid, s. — Entre els Decrets
DE VITORIA"
rei, segons "La Voz"
cha.
aladrid, 19. — t'ha inauguS'ha nomenat un comitè executiu ta Mastica ,
‚amara avui pcl Rei n'hi ha un d'Hlmercaderies ana a estaEl
Madrid, 19 — Cona diguércm ahir,
Madrid,
79
—
JI
perihelio
"La
ea-integran pel marques de Santa Cruz,
Comunió reparadora. —
ran l'aSSPIllblea do 12 confedesenda autoritzant el ministre per en la reunió de l'Associació "Francisbollar-se . contra 15 vagons canVoz" diu, a provea-in del &irisen d'acona a president; duc de Sotoma- glésia parroquia! del Carme.
2 : avió ratólicc. -agraria. Ili han
emetre deute ferroviari fins una co de Vitoria" s'aprovaren els estatuts
de carbó, els mulle queregata
quest
matí
al
Palau:
yor, com a vice-president; marques
assistit. el primal, la junta de
Densa: església parroquial de Set.
quantitat de 3 00 milions de pes- i reglaments dc l'Associació.
daren completamen t destro"En la reunión que el Gobierno cetrUrquijo, com a tresorer, i Joan Igla Confederació i molts asso'enes.
at s.
Les principals modificacions i punts
en
Palacio,
bajo
la
lebró
esta
mañana
ciats.
nasi Luca de Tena com a secretara lenCLort de Maria. — Avui: Nostrl
Na) hi ha hagut desgracies
que es reglamenten són la facultan de
presidencia del Rey, el presidente del
DISPOS/CIO DUANERA
Vocals ho seran els senyors YanEl president das la ConfederaDona de la Guia, a la capella d
Consejo dedica, unas palabras de afecto
Madrid, 19. — Avui publica "La nomenar entitatt eorresponents als pa?- Cid senyor Ariatizabal pronun- personals.
guas, Atienza i Caballero.
Marcús, o Capacabana i Guia, a Sany de respeta. en nombre del Gobierno,
Gaceta" una Reial ordre del Mi- sos d'America, car això obeeix a un cia ein discurs. Digné q ue. com
ta abanica.
a la reata doña Maria Cristina.
havia
casi
ó
zittert d'Economia Nacional orde- corrent d'interès que l'estudi de l'Escoaltra
o
en
una
ja
Demä: Nostra Dona del Peu d&
Seguidamente. el jefe del Gobierno
la Espanyola de Dret Internacional ha
ova la dinarse que des del dia primer de
manifestat,
presept
L'aeronáutica
militar
la Creu, a la Catedral, privilegiada.
diti cuenta al Rey de las últimas noa tot .Arnerica.
UNA MORT SOSPITOSA
mare %lituo el personal de les dita- procluit, principalment
del seu carrec. Afetri
missiú
Vetlles en sufragi de les ànimes
ticias recibidas de nuestros embajadocnm /a propulsora deis
altres compan y s de
:eras duanes de tota la Península i considerant-la
Saragossa, 19. — A les obres cha del Purgatori. — Avui: torn de Nosres sobre todas aquellas cuestiones de
moderns principie internacionals que que els
HA ESTAT CONSTRUIT UN carácter internacional a las que se de:11CS Balears i el dels ports francs han cristallitzat modernament en la
junta en saber la seva resotuferrocarril Santandn sr - Mediterrània, tra Dona del Perpetu Socors.
DIRIGIBLE A GUADALAJARA dica atencian preferente en las canci- en el terme de Villarroya, els obrers
de Santa Cruz de Tenerife i Las Societat de Nacions.
rió posaven IlurS nIimissions a
Dama: torn de Nostra Dona de la
oc r tal de faNarcís Córdoba i Joan Ramiro RoPalmas realitzin la recaptació de
Al pare d'aeronaut tea de llerías.
L'Associació s'encarrega dels tec- munS del prelatlabor.
Pietat.
driguez portaren a l'Hospital el seu
cilitar la seva
un
:'impost de 0'25 per loo del valor han, especials i enancare dictämene soGuadalajara,
s'ha
ecnstruit
Después
cl
presidente
hubo
de
ocuORDES SAGRATS
El prelat pronuncia un Cisfinal assignat a !es mercaderies a bre els assumptes d'activitat que Se li
dirigible per personal d'aeparse, de una manera prolija, de todas company Honorat Lendía, el qual traEl senyor Bisbe conferí l'Ordel,
baren sense sentits.
cure. Diri geix una salutaciA als
taules de valoració del Consell encnmnnin. i celebrar, ultra les confemilitar.
las
cuestiones
de
urden
interior.
procurostació
assembleistes i després digné
Els metges no pogueren fer altra del Lectorat, a la capella del Palau
Economía Nacinnal ele mes rencies que constittien la càtedra
El projeele del dirigible ha
rando dar la sensación al Monarca de
grari a no
cosa que certificar la seva defunció.
Bisbal, als setiyors que a continua.'
eornandant Mal- una perfecta y absoluta tranquilidad en
j
publicació per les que figu- "Francisco de Vitoria". de Sa/anian- que receló catbliec-apassi
estat
fat
pel
a la
Els companys del diiunt digueren que
ció s'esmenfen:
ha d'esser cosa que
1 és semblant a les pe- el país, sin que el orden público haya
ren en la comunicar:O de la ca, cicles de conferencies, anualmsat, a
donado,
havia monta conseqüència de les coces
història. sinó que perduri.
Antoni Busquet Campdcrrós, Heque es construeisido
alterado
en
ningún
punteo.
Se
ocutites
arronaus
Madrid.
Di7ecci,? General d'Agricultura a la
que Ii havia donat un cavall.
Din que ha vingut per enribert Casany Redorta, Jaume Capó
también
de
la
n'archa
de
las
obras
xen
nl
Nord-Ambriea.
Direcció General de Duanes de a de
Els metges no van trobar cap senyal
corntjar l'obra 't'adiada Sir pe5ces Cases, Antoni Clauselles
de las Exposiciones y de las noticias
La capacitat del dirigible és
rat cmbre de 1927, tant a la seva
que acredites la veracitat d'aquesta
einlisrneS quo e•rt) acabar, pertant
vila, Enric Gelní Mancó, Enric Goa;
•asartació com a la importació. CaAs Estats Units. amb representació dis?, l'enemie aprofil aria dual- de 4.000 Inetres cúbics, per mo- que el Gobierno recibe en cuanto al
versió. pel qual motiu ha estat orde- ¿alt Domingo, Francesc Matute Mar:
movimiento de turistas.
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sa Duana ingressarä limpurt osen - a Guatemala, Hondures. El Salvador aevol dissedeió, i cal cansolidar
l'atajen se ocupa el presidente en nada la detenció dels esmentats obrera ti. Joan al halles Zamora, Pera!
tors de 180 cavall cada un; la
sua le la recaptació els deu primers
Niaarag-ua, Costa-Rica i Cuba, i amb l'obra.
su discurso de la adhesión de Espata fins que quedi aclarit aquest succés.
Montserrat Juncoses, Segimon Palabarqueta podr à perlar. corn
residencia a Washington.
f. :,s de cada mes a la sucursal del
Quant a les dimissions preal
Pacto Kellogg, acuerdo tomado por
passatgers.
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maximum,
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és un
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.anate especial titulat "Plagues del
Confedea
la
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De este decreto din!, lectura al Rei el han conseguido preocupar y enojar a cesc Ros Vendrell i Francesc Sanescala de pilote.
de proansass s . a disposició del Ministeri sidencia a Lima.
ració.
L'assemblea
s'ha
propio presidente.
"La Nación".
migue! Flo, diocesans.
Eis esmentats 'arreas d'agregats minomia Nacional i trametent a
Terminado el discurso del presidente,
Pero nosotros, ahora, sólo por eirnunciar amb tota Ilibertat i MiFra Arcángel d'Algaida, Fra Agus Direcció General d'Agricultura els litars estaran dotats amb l'assignació res pcsades en la glbria de Déu
parece que el Rey contestó a alguno3
c-unstancias del momento, si no de ha- tí dc Mondar, Fra Francesc d'Iguade representacions scnyalada en la
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reunión
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Madrid, 19. —
cada una. i es compulsará aquest augsa; el presidente a la salida, se pun- nos imposible para ninguna fecha, lo vincula.
ministeri de l'Ea:es-sis es nomena
Madrid, 19. — A les onze del inati
Madrid, 19. -- "La Gaseta"
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La premsa madrilenya coTELEGRAMA DEL CAPITOL
El colega dice que, en 5 0 años por
i Guerrero, amb assignació, per reAquest donä compte de la ponen- tura Fontan. Gregori Ledesma
SIGNATURA DE MARINA
cia que la comissió designada estuDE LA CATEDRA
ntenta les informacions de lo menos, no se puede salir de esto, de
presentació, de 20.000 pessetes l'any.
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Diu "El Liberal":
Es confereix una Comissió de ser- tats.
ral, el Capital Catedral en trameti'
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d'assessorament per als fabricants
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pos y las modalidades de la vida exi- ela, nel cambio de personas ni lo ha dies pr,:tspers . Santa Església
ssixin una comissió del servei a
destins
a
cap
de
la
base
Proposta de
terrar els vins.
al snstre saihriren ztlgunes escletxce.
NOMNAMENT
Trieste per a cursar un curs de fogen un cambio. Al hablar de esto nos sirio para los disidentes de la dictaduEl representant le Còrdova comD'una muntanya propera caigueren
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Pero es el caso que aquí no exisción, que debía ser el general Primo era el _terror, h a . passat a director
DELS AGREGATS MILITARS
El representant dc Cuenca parla
A l'estació del ferrscarril varen catite régimen de ninguna clase, que na de Rivera, con mejores medios para el de la Casa d'Exercieis de Cenit Rei
Madrid. 19. — Han estat signats els
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gorià i la Pronúncia Romana de/
ass loväquia, Austria i Hongria i reporque la salida natural de las dictada don Fredric Garcia Rivera, cesS
la Prensa sin libertad, la nación sin
nata — La Modernitat en la Imats
El representa/a de Saragossa
adencia a Berlín.
Oviedo.
—
Josep
Alvarez.
ale
29
duras
no
es
la
eme
nos
ofrecen
los
en el arree de cap d'Tstat Major de
las
disposiciones
de
sus
destinos
y
sin
A ',rana, amb representada, a Bèlmostra en elesacord amb el congeria Religiosa, per Joaquim Re-,
cmsomni
.
,
aove.
vei
de
San
Claudia
quarta re- sorci.
que quieren ayudar a salir de esto.
ea administración de Sus intereses:
gica, Holanda, Suissa i residencia a la Capitania general dedelareserva,
nart. — Bona exemples a seguir, pe
liriac d'una luy erais i es queda en
per
gló, i passi a situada,
Lo que se haga fuera del régimen
Parla
quisiéramos saber, ce 11041 explicara,
Per últitia el president diu que
E. C.. -- De la Dignitat, de la Inun
pila
de
camp
assegut
damunt
(dice después') aun triunfando montes>
seguramente, si toda esto es lo tranun a un és impossible viure, i reA Anglaterra, smb representaci6 a haver complert l'edat reglamentäria.
duntentäria Litúrgica, per Manuel
fenc.
a
general
de
brigada
el
Promovent
täi.eamente. cosa difícil, no prevaleceDi namarra, Suecia i Noruega, i resisitorio, es la dictadura o lo que con
units no hi ha possibilitat d'arribar
Trena, prevere. — La controversia
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ILA SITUACIO A ME XIC
\Valenzuela dirigeix els
rebela
Nova York, 19. - Segons missatges
de Mexic ha esclatat una revolta dirigida pel senyor Valenzuela, ex-ministre de Mexic a Londres.- Fabra:
DET4LLS DE LA REBEL.LIO
Pares, 19.--"El Matin" reprodueix
una irdormació de la "Chicago Tri'btme" eent qua a Mèxic ha csclatat
: una nova rebeNió, davant de la qual
es troba l'ex-ministre de Mèxic a Lon
tdres, senyor Valenzuela.
La informació afageix que el gene4-al Manso, governador militar de ¡'Estat de Sonora, s'ha juntat als sableIvats, el propòsit dels quals es lee cau're el president senyor Portes Gil, al
qual consideren coto a un simple home
;de pella de l'ex-preside/u Calles.
t Un altre dels propòsits dels sable;vats sembla c_ue és el restabliment de
la Ilibertat religiosa a tot el territori
rnexicä.
El nombre de rebels hom el creu
molt diferent; puix que mentre liiba
qui din que són deu mil, als circols governamentals s'assegura que no passen de cinc cents.-Fabra.

A- Una fugida de gas a París
21 PERSONES ASFIXIADES
París, t9 - A conseqüencfa
d'una escapada de gas han ha-

gut d'ésser hospitalitzades onze persones que presentaven
greus sfmptomes d'asfixia. Fabra.
EL FRED PROVOCA LA RUPTURA DE LA TUBERIA
París, 19.- Es desespera de
'salvar algunes de les víctimes
a ccnseqüencia de l'escapada
'de gas que s'ha produit a un
e difici d'aquesta ciutat.
L'enquesta oberta ho permès
fdemostrar que fou el fred el
que causä la ruptura de la tubería de gas. - Fabra,
wes•

_ELS ACCIDENTS DE
T ,A MAR
Naufraga un vapor noruec
Lisboa, 19. - El vapor noruec
rGoyr" ha naufragat prop del pro/nontori de Sagres, i han desaparegut tres dels seus tripulants.
. Horn creu que el naufragi ha es-tat causas per haver topat el vapor
contra unes roques, a causa de la
intensa boire que hi havia en aquells
indrets. - Fabra.

L'expedició del "Krassin"
CONFERENCIES A SUISSA
Berna, 19. - La policia ha autoiitzat el professor SaMoilovitx i
l'aviador rus Txukhnovski de ro2/landre a Suissa donar una conWerincia sobre l'expedició del "Kraskin" en socors de l'"Itàlia". - Fas
!bra.
•s '

ELS ARMAMENTS

NA VAIS

El "Daily Telegraph"
anuncia una conferència
per a 1930
Londres, 19. - El corresponsal del "Daily Telegraph" a
Washington diu que als ,irecas
ben informats es cren que wris-

París, 19. -

Als CirCOIS polítics ha

circulat el rumor que els senyors Poincaré i Briand es traben quelcom delicats de salut, a conseqüència de forts
atacs d'influença.-Fabra.

Atac a un automòbil

postal

Tonnerre, /9. - Un corresponsal
,que circula/a en automòbil ha estat
,atacat i ferit greurnent a treta de revólver.
Després ha estas cscorcollat i Ii haz
sostret diversos sobres de valors deIclarats.
Les recerques practicades per la potia han determinas la detenció de
l'autor de l'atemptat el qual sewbla
que és un sots-oficial que es trobava
actualment amb Ilicencia.-Fabra.

YHANÇA
EL SENYOR MAGINOT
AL SAHARA
Tombuctou, 19.- Ha arribas el mi-filtre de les Colònies, M. Maginot.
-Fabra.
EL NOU PREFECTE DE PARIS
París, /9.- El Consell de ministres
ha procedit a una combinació de preectes a conseqüència del retir de
Bouju, prefecte del Sena, al qual
M. Renard, director de la
Seguretat
e.guretat general.- Fabra.
NOU DIRECTOR
DE SEGURETAT

Parfb, 19. - M. Rouqueres
Iba estat nomenat director do
l la kleguretat, _general. bra.,
•

. /ALEM A N YA
'CONFLICTE METAL.LÜRGIC
Mannheim, 1 9. -- La Federa-

ció d'industrials metallúrgies
de Baden, Palatinat i altres regions ha denunciat l'acord referent ala jornals que fineix el
tila 31 de mere. Si aquesta mesura condueix a l'atur. P I confilete afectarà una 30.000 !rebailadora. La dernitreia feta
pels Industrials ie una prova
j'evident de la depressió indus'grial al Sud-oest crAlemanya.--Mabr,a.

RAN GER

LA CAMBRA
FRANCESA

En la votació sobre la reforma judicial a la Cambra
francesa, el contra-projecte
radical-socialista ha estat
rebutjat aclamen( per 291
vots contra 285

EL DEBAT SOBRE LA REFORMA JUDICIAL
París, 19. - En ésser discutida a la
Cambra la reforma judicial, el senyor
Barthou rebutjà el contraprojecte presentas pels radicals socialistes, encaminat a restablir parcialment els tribunals
que fosen suprimits l'any 1926.
Esmentä les concessions que considerava possible atorgar, i, en nom del
Govern, plantejà la qüestió de confiança.
La Cambra rebutjà per 291 vots contra 285 el contraprojecte radical - socialista, - Fabra.

Sembla que l'explosió
Jallalabad hacia estat preparada pels oficials d'Aman
Ullah

Dos avicuiors nordamericans
s'han de s-pres d'un submarí
submergit

El resultat de la votació
fa sensació
L'AmatoExraE
Coolidge signa el tractat que declara
la guerra fora de lid i l'ordre de taustrucció de notes unitats navals.

(World, Nova York)

teix ja una base de discussió
amistosa sobre el proalena naval i que probab.ement serä
convocada una conferencia internacional entré les grans pctencies navals per a començaments de l'any 1930. - Fabra.

UN HIVERN CRU
MORTS DE FRED
Coulommiers, 19. - A les ruines
d'un edifici abandonat han estat
descoberts els cadävers d'una mare,
una filla sera de vint-i-un anys, i
d'una nena de cinc, les quals havien
mort de fred fa sis dies.
Al costat dels cadàvers hi havia
una altra joveneta de disset anys,
encara viva, la qual ja tenia glaçades completament les carnes.
Quan foren descoberts aquests
cadàvers es velé que les rates ja
s'havien menjat part d'un d'ells. Fabra.
NEU AL DESERT
El Catre, t9. - L'orlada de

fred ha fet sentir els seus efectes al Desert. Entre Marsamatruh i l'oasis de Siwa una espessa capa de gel cobria tota
la superficie. Aquest cas no
s'havia donat de molts anys. Fabra.
EL FRED NO MINVA
A ALEMANYA
Berlín, i9. - La temperatura ha
baixat novament a onze graus sota
zero en aquesta capital, mentre que
a l'est de Priissia continua essent de
22 graus sota zero.

Tant a la mar Bärtica com a la
la del Nord es troben grans dificultats per a la navegació. - Fabra.

EL DESGAVELL
Poincaré i Briand
estan malalts

EST

AFGANES
L'explosió de Jallalabad
Moscou, 19. - L'Agència
Tass diu que segons noticies
rebudes de Kabul, a conseqüència d'haver volat la majcria de
municions i explosins que eslaven emmagat7emats a la fortalesa de Yallalabad, tant la
fortalesa com la població, han
quedat gairebd destruides. Fabra.

Fou provocada pels oficials d'Aman Ullah
Nova Delhi, 19. - La situació a Yallalabad es molt greu
a conseqüeneia de les lluites
entre les tribus.
Es crea que l'explosió del
polvorf que tanta danys ha
produit, fc-u preparada pels
oficials d'Aman Ullah, abans
d'evacuar la fortalesa. - Fabra.
L'EVACUACIO DE CABUL
Peshavar', 19. - Pela avions
militara britäntes han estat
evacuats de Kabul cinc Indis
súbdita britänics, sis alemanys,
dos italiana i dos francesos. Fabra.
LA SITUACIÓ A JAL.LALABAD
Nova Dellty, 19. - La situació
a Jallalabad s'lla agreujat.
Les tribus lluiten entre elles.
Els shinwris eón amos de les ruines de la ciutat.
El pretendent al tron Ah i Han,
abandonat pels se g s partidaris, s'assegura que es troba refugiat en un
poblat situat al Nord de .1.11alabad.
-Fabra.

Inundacions al Brasil
Sao Paulo, 19. - Grans
inundacions, erra no es recordava fa 40 nnys, a tota la vall
del riu Tiefe, han produït
danys enormes a la regló del
cate la collita del qual ha quedat serlosament perjudicada.
L'extenstó de la zona inundada
arriba a algunes mines. Cinc
mll cases han quedat Inundades, 1 més de 25.000 persones
han quedat. sense aixoplug .Les
pèrdues materials són conáld_e-,
‘• ables. - Mera.

París, 19. - Les xifres de l'escrutini sobre el contraprojecte radicalsocialista han estat acollides amb
aplaudiments pel centre i la dreta.
De l'extrema esquerra surten crits
de: glimissió, dimissió.
Ur. ¡siembre de l'esquerra, diu: El
Gavetas es troba en minada si hom
té en compte eis ministres que han
votat a favor del Govern.
A la dreta s'observa una gran agitació, i des d'aquests bancs és reclamada la dimissió del president i del
ponen/ de la Comissió de Legislaci6,
ambds pertanyents al partit radical socialista i que en qualitat de tals s'ad-

heriren al projecte presentat pel seu
grup.
El; esrnentats president i ponent

abandonen el banc de la Comissió i
se'n van a ocupar els seus llocs en els
bares del sen partit.
L'emoció és en aquests moments
molt intensa i l'agitaci6 augmenta per
moments.
El President de la Cambra posa fi a
rescändol, dient:
-Ja que la Comissió no ocupa el
lloc que li correspon, no pot continuar
el debat.
Després. proposa que continta la
disc-ussió el dijous vinent.
S'aixeca la sessió a les 19'30. Fabra.

Barthou no creu que
la votació tingui conseqüències
París, te. - El senyor Barthou,
ministre de Justicia, fou interrogat
pels periodistes als passadissos de la
Cambra sobre l'escrutini relatiu al
contraprojecte radical socialista.
El ministre declarà que la votació
d'avui no impedirà que el Govern continui la discussió del projecte el vinent
dijous.
Afegí que no se celebrarà cap Conseil de ministres abans de l'esmentat
dia.
El ministre no crcia que la votad()
d'avui a la C,andara tingui conseqüencies polítiques. - Palea.
EL CARACTER
DE LA VOTACIÓ
Paris, 19. - L'escassa majoria obtinguda pel Govern a la Cambra, is
deguda a que molts diputats fidels al
Govern s'han vist en la impossibilitat
moral de rebutjar el projecte presentat
pels radicals socialistes, encaminat, com
ja és sabut, a restablir els tribunals de
primera instància suprimits en 1926.
El motiu de la tal impossibilitat
tat
•
en la proxirnitat de les eleccions
municipals, i per això la votació esdevinguda és interpretada en el sentit
que no ha tingut un caräcter exclusivarnent politics. - Fabra.

La Conferència per les
reparacions

Parí:, /9. - El Comité de tècnics
ha discutit aquest matí les conclusions
presentades per Sid Jossaya Stamp.
delegas d'Anglaterra, i el Dr. Schacht,
delegat d'Alemanya, els quals foren
encarregats per Ilurs collegues d'exposar Ilur opinió sobre els millors metodes que podien emprar-se en els treballs del Comitè.
Després d'escoltar les seres conchasions, el Comité' ha decidit que continuessin els seus treballs, ajudats per
tres me/ubres mis del Comité. -

bra

París, 19. - El Sots-Comitè format
format pels senyors Schacht i Stamp
per tal d'elaborar un programa concret de treball sobre el problema de
les reparacions, estas augmentat
amb cls senyors Parmentier, de Franca; Gott, de Bélgica, i Souvitch, en
representació d'Itälia.
La premsa comenta de diverses mandes fet que els americans no estinguin representats en aquesta Comissió especial. - Fabra.

PROXIM ORIENT
L'AUTOMOBILISME A LA PA.

LESTINA
Jerusalem, 1 9. - De les es1adistiques publirades, resulta
Otte a Palestina h i ha un autcU per cada 366 habitants,
n'n
la qual rosa la col-lora en el sise Roe amb relució a les altres
nacions, tenint en compte el
nombre d'automòbils en proporció amb la densitat de la

•
L'evambotiradem mlexicel a
Londres, .senyor Valenzuela, s'ha posat ai cap dels
rebels

La Cambra dels Lords ha
declarat nuls els matrimonis entre menors de 16 anys

Les clàusules del Concordat
entre Itàlia i la Santa Seu
relatives al matrimoni

n a ren a Transjorditnia les eeleciort2 per a la primera Aasentbien legislativa.
Entre els setze diputats elegits bi ha dos bedig ns. -

AVIONS I SUBMARINS
Dos aviadors nordamericans despeguen d'un submari submergit

EL NOU ESTAT
PONTIFICI
Les clàusules relatives al
matrimoni no tindran efectes retroactius
Roma, ig. - "El Giornale d'Itàlia" fa constar que el concordat entre
l'Estat i el Vaticà no tindrà efectes
retroactius pel que fa a les clàusules
relatives al matrin:oni.-Fabra.

Una informació del
"Corriere d'Italia"
Roma, 19. - La Premsa italiana publica cada dia nous
informes i aclariments sobre
el contingut del Tractat i

Concordat darrerament concertat entre el Vaticà i el Guirinal.
El "Corriere d'Italia" dóna
els següents detalls:
Cap eclesiàstic no podrà aceeptar cap eärree públie sonsa
abans obtenir del seu bisbe el
"Nulla Obstar.".
Els sacerdots apbstates o
aquells contra els quals s'Iragin dictat penes o sancions
eclesiästiques no podran obtenir ni conservar els que ja el
tinguin cap càrrec oficial per z..
l'exereici del qual hagin d'estar
en contacte directe amb el públic.
L'ús d'hàbils eclesiästics peg
sacerdots no autoritzats serà
perseguit com ho és actualment
lús indegut d'uniformes militars.
El mateix periòdic diu qbe
l'"Ex quatur" I el "placet"
reials queden abolits, exceptuant-ne la Basílica de Torf,
l'esgVsia del Sant Sudari a
Roma i les (-apenes reials.
Quant a l'administració del
matrimoni eclesiàstic lambe
queda suprimit l'anomenat dret
de "Regia", o sigui el dret que
tenia *'Estat de cobrar 1 e s
rendes dels edilicia vacants.
D'ara endavant l'administracid d'aquests editicis quedarà
regulada d'acord DDret Ceiònic.

"Corriere d'Italia" dlu
lambe el següent:
"Fins al matt del diurnenge

que precedí a la signatura de
l'acord, el territori del Vaticá
s'estenia fins a l'altura del
Portal Caballieggari 1 estava
integrat per la placa del Sant
Ofici, l'Oratori de Sant Pere, el
cementiri tentbnie, l'església
lo Santa Maria, el Musen Pe 1 iani i s'estenia fins a la pla1: 0 de la Sagristia, però en
agiten din el Sant Pare manifestà que 'meterla excloure de
la ciutat aquest darrer Roe
arnb objecte de facilitar l'entrada de la ciutat al públic en
altres edifIcis cont l'Oratori de
Sant Pero i l'església de Sanl t Maria.-Fabra.

ESPORTS
ROXA
Londres, 19. - El match de boxa
concertat per al dia 12 de rnarç vinent
entre Henney i Otto Van Polan, tindrä lloc a Nicago.-Fabra.

GRAN BRETANYA
L'ATUR FORÇOS
Londres, 19. - El nombre d'obrers
tense treball que es trobaven inscrita
a la Gran Bretanya el dia 21 del corrent, ere d'1.342.5oo, co que representa una disminució de 26.975 respecte
de la setmana anterior i 182.728 taia
que en igual data de l'any anterior.-

t'abra.

EL PACIFISME DE
MR. KELLOGG

MATRIMONIS
ENTRE MENORS DE
16 ANYS
EIS

Mentre es mantinguin
exèrcits i flotes no es
pot ei-eure en la pau

La Cambra dels Lords eli
declara nula

Washington, 19. - El aceretari d'Estat, senyor Kellogg, ha
prominciat un disours a la Uni-

Londres, 19. - La Cambra
Lords ha adoptat en segona l ectura u
projecte de hei relatiu a l'analist;,
dels matrimonis entre persones menor/
de 16 anys.
Lord Buckmaster ha dit qne el res.
trimoni entre una noia de 12 uy1 i
un minyö de 14, és possible pesó covstntueix una vergonya per al bon se/.
tit.
Ha afegit que Vedas per a
re matrimoni
matrimoni a Noruega, Suecia. Toronja i Xina és superior a l't,tablerta
a Anglaterra.
El marques de Salisbruy, parlant en
nom del Govern, ha dit que durara
els dotze darrers anys sisan celebrat
318 matrimonis entre persones de 15
anys: 28 de 14, i tres de 13.
El projecte de hei ha estat adoptat
en segona lectura sense escratini.-.
Fabra.

Keyest (Florida), ti. - Do sofidais de la marina americana, emprant
nous aparells d'aviad& han desenganxat d'un submari que es trobava a una
profunditat de 1.2o peus.
Els dits oficials portaven unes caretes especials provistes d'oxigen. Fabra •
--;.11141

AERONAUTICA
El servei postal FrançaIndo-Xina
Parle, /9. - L'aviador Costes emprendrä el vol aquesta nit des de
l'aerndrom de Le Bourget fins a Hanoi, on creu poder arribar el dia
24. L'objecte del viatge és l'establiment d'un servei postal aeri entre
França i Indo-Xina. Prepara una
extensa red postal entre França
l'Extrem Orient. - Fabra.
París, /g. - L'aviador Costes ha
confirmat a un redactor de l'Agència Hayas q ue emprendrà el vol
aquesta tarda. a les sis, per al seu
raid can a Hanoi.
La primera etapa serà a Trípoli.
A bord del seu avió s'emporta 90
quilos de correu que representen
una quantitat de 90 mil francs. Fabra.

La sortida

tindran efectes retroactius

població.- Fabra.

ELECCIONS
A LA TRANSJORDANIA
Alumna, 19. - Ahir term i-

Dimecres, 20 de febrer de tiis

Le Bourget, 19. - L'aviador
Costes emprengué, a les 17'53,
rt vol cap a Hanoi. - Fabra.

L'aparell de Costes resulta
destruït a conseqüència
d'un accident
Noisy le Sec, 19. - L'avió de
Costes, que sortí de Le Bourget a les 17'55, per a intentar
el raid Paris-Hanoi, Migue una
secarla d'alimentació a ccnseqüencia de la qual hagué d'aterrar prop d'aquesta població
a les 18'15.
L'aparell ha quedat completament destroeat i els aviadors
han rcsultat arnb Ileugeres
contusions. - Fabra.

El raid França-Saigon
Istres (Boquea del Ruina),
19. - Els aviadors Paillard, Le
Brix i Jousse emprengueren el
vol a la 1'27 d'aquesta matinada de l'aerbdrom d'aquesta població. A les 737 havien arriba!
a Tunis. Els aviadora es proposen realitzar un raid fins a
Saigon, cn creuen arribar el
dia 23 del corrent. - Fabra.
Tunis, 19. - L'avió tripulat
per Paillard, Le 13rix i Jousse
ha sortit a les 10'30 cap a El
Caire. - Fabra.

LEs DESIL-LUSIo7f5 ne XELLoGG

-Solament nosaltres, estimat Kellogg, gaudim d'una pali perfecta.
(11 Pasquino, Tor»

MOMIO«,

Mes aviat i millor
que qualsevol

altre

remei

LES

PASTILLES

aèries:

Primera. - Oceà Atläntie,
Suissa, Europa central, per
Nantes, Bourges, Lió, Ginebra,
i per Nantes, Bourges. Dijcn a
Estrasburg.
Segona. - Estrasburg, Lid,
Marsella i Borderis, ciutats,
aquestes últimes que permeten
la comunicació amb Itàlia i Espanya i Africa.
Tercera.--Estrasburg, Sthissa j Estrasburg-Bèlgica.

VALDA

ANTISEPTICAS,
BALSAM1CAS. ESTIMULANTS
TONIQUES
PRESERVAN

els BROMO-1S i els

PULMONS

dels perills del FRET,
de la HUMITAT, de la POLS,
dels MICROBIS,
del inconvenients del aire viciat
o insuficient

Quarta. - Estrasburg-LilleL on de e s.

CURAN

de pit 1 de Cap,
el Mal de Coll,

els Refredats

les Laringitis rcernts o inveteradas,
les Bronquitis ag-udes o croniques,

Za Grippe, la Influença,

FORTIFICAN, TONIFICAN EL PIT,
ACTIVAN

I

LES FUNCIONS

FACILITAN

RESPIRATORIES

TANT PER PRESERVARVOS
COM PERA CUIDARVOS
hablineuse a asar le s

PASTILLES
VALDA
A casa, al col-legl, al
A TOT

MARROC

despatx, al taller
LLOC TINGUEU A MA

Una caixa de PASTILLES VALDA

UN MOTOCICLISTA VOL ESCALADAR L'ATLES
Fez, I9. - El corredor motociclista
Augier, que realitza amb la seva moto
el raid França-Africa del Nord, ha
arribat a Fez, després de passar per
tafia, Sicilia, Tripolitänia i Túnez.
Augier es proposa escaladar l'Atles
arnb la seca miquina.-Fabra.

Procureu-vos-les tot seguit, perú
refuseu sense miraments les pastilles
qu'us ofereixin al detall
i per uns pocs centims,
dones sempre burdes imitacions.

No ()ataren mai corta de tenir
LES

ESTAT 11141Te

estudianta.-Fabra.. •

IRLANDA
HA DIMITIT EL CAP D'ESTAT
MAJOR
Dublín, ig. - El general Hoghan,
cap de l'Estat majo: de l'Exèrcit de
Meta: lliure, ha dimitit el seu arrer
- Fabra.

ELS CABELLS BLANCS prendran el seu ptimitiu color ratutal als
VUIT DIES d'usar l'INSUBSTITUIBLE OLI VEGETAL MEXICA,
PREMIAT GRAND PRIX, CREUS I MEDALLES. No taca absolutarnent gens, i per aixe, s'usa amb les mateixes mans com qualsevol BRILLANTINA. L'ús d'aquest ACREDITADISSIM artice no es per a
tenyir els cabells de tal o tal altre color; sois és per a tornar als CABELLS
BLANCS al seu primitiu COLOR NATURAL, .AMB TOTA GARANTIA, hagin estat aquests ROSSOS, CASTANYS O NEGRES, sense que
ningú pugui imaginar-se que estiguin tenyits. Es garanteix també que no
cauen els cabells amb el seu Cts. Concessionari, "LA FLORIDA",
A.
Es ven a totes les pedan/críes d'Espanya. Preu.
,
pessetes. An,/,
dels de lo pessetes n'hi ha prou per a un anv ús.

Estrasburg, 19. - El Consell
municipal ha aprovat una proposició en la qual es declara
que ala de pregar urgentment
al ministre d'Aeronàutica la
creació de les següents Untes

UN INCENDI CAUSA DIVERSOS FERITS
Minneapolis, 19. - Ahir a la nit es
produi una gran excitació durant les
operacions de salvament de 25 nenes
que es trobaven en un gran perill duran: un incendi que es declarà en un
edi fi ci de tres pisos, el qual eslava habitat per estudiante de la Universitat
de Minne,,ota.
Durant els treballs d'extinci6 del sinistre resultaren ferits un bomber, dos
policics, una vigilanta del Collegi i una

Bognor, 19. - Es declara oficial-.
meist que el rei ha paseas bona nit;
Hom afegeix que malgrat del mal
templ el sobirà ha pogut romandre
aixecat durant algunes hores , la dial
cosa ha causat gran satisfacció a
totes les persones que el volten. Fa lira.

MERAVELLOS i prodige invent

Petició de línies aèries a
Alsäcia

Cinquena. - EstrasburgFrancfort, flor d'entlae amb
Alemanya. - Fabra.
L'APARELL DE PAILLARD,
LE BRIX I JOUSSE
París, 1 9. - L'aparen que
utilitzen en Ilur vol, els aviadors Paillartl. Le Brix i Jousse,
es un monoplä accionat per un
moler de 420 cavalls amb un
radi d'acció de 4.500 -quilòmetres.
Els dipòsits de l'avió poden
contenir 2000
. litres de benzina.
-Fabra.

La convalescència de
Jordi V

versitat de Georgetown, sobre
la pau.
Digné que mentre les nachorra mantinguin exèrcits i flotes no es pot creu en la pau,
encara que reconeix que els armaments són necessaris en
l'estat actual. El pacte ecntra
la guerra farä més dificil a tina
nació trencar les hostilitats per
la torea de l'opinió pública, que
d'una manera unttnime es manifesta contra tnta classe crngressió.
Ei senyor Kellog terminä
dient que mal transtornar l'nrdrp Internacional actual, i considerar en la consciencia i en
els codis la guerra com un
crim, en Ilre de mantenir-la
com una institució reconeguda
per totes les nacions. - Fabra.

VERITABLES PASTILLES

si no les compren en

VA LOA

CAIXES

amb el nom VALDA
a la tapa 1 mai d'altra forma.
SOLIAMENT LE $ VERITABLES TENER EFICAPIL
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!..A UBLICTI

La seguretat en les sales
d'espectacles

Onze. L'expedient Talen al Casino Unió Patriótica de Pineda, que
pretén donar funcions de cinema, es
proposà que fos tornat g is interessats per tal de subsanar les deficien-

La aubcomissid provincial de Sad'Espcietaeles) ha
sitat (Consultiva
veas els segiients acords:
Primer. Donar-se per assabentada
ael telegrama de la Direceoó general
Seguretat, participant Fordre del
• • tre de la Governació concedint
lama
darrer definitiu termini que acabara
el 3r de maig vinent perquè els teatres es posin en les zondiciens exiaides en la circular d'octubre pas‚3t.
Segon. Prendre, així mateix, en
considera ció la gestió cealitzada pel
governador president prop del ministre de la Governació en el sentit
que havent-se senyalat la data 15 de
,aaig vinent per a la inauguració
ie l'Exposició de Barcelona, semi-4a lagie i natural que per aquesta
data ha d'estar en degudes conchii0113 tot el que es refereix especialme n t a la seguretat 'pública.
Tercer. Haver vist amb complaenrapidesa amb que el ministre
a
la Governació ha ates la preini.erida consulta fixant la data de 15
de tnaig vinent per a Barcelona per• atoe els locals destinats a espectades públics hagin executat les reformes de referencia.
Quart. Que un cop mes es recorda a les empreses els reiterats avi-

;as que sobre el particular seis ha
comunicat, individualmente, en cirzalaes inserides al Butlletí Oficial
de la Provincia i per mitjà de la
Fremsa, en el ben entes que els
iocals per que a la data del 5 5 de
onaig no hagin executat /es obres
de reforma neeessäries que assegufin les condicions de seguretat dels
:scals en la forma indicada, seran

aausurats immediatament sense
spellació.
Tant aquest acord cara Fordre
del ministre seran comunicats a les
eonpreses perquè no puguin allegar

ignorancia del que es mana.
Cinquè. Es nomenä una Ponencia que dictaminarà sobre les condicions de seguretat dels cabarets
en tot quant faci referencia a la
construcció d'una Plaça de Toros
ase s'intenta aixecar a Badalona.
Sise. — Seguidament foren pronosats per a Ilur aprovació 54 expe-

cies anotades; sense aquest requisit
no s'autoritzarà el sen funcionament.
Dotze. — I, per últim, f011 a0"vada l'autorització sollicitada pel se
ryor rector de Santa Maria de Lliras, per a ampliar lliçons de Caaecosme per mitjà de confedncies i
nrojeccions per als nene i adultes
per mitjà d'una llanternä rnägica i
i un aparell "Pathe Baby" en loaa:
arleguat.

SOLER 1 TORRA G"Ns
VILLORS 0 911 OELS

i1LORt

aorst

BANQUIENS
BITLLETS

dients de reobertura de cinemes,
teatres i d'al:res local; d'espectacles
públics, entre els quals es trobett
els de les Places de Toros Las Arenas i Monumental.
Setè. Els referents als cabarets
Café Català i "Villa Rosa" es propos a que tornessin a la Ponencia
per a ampliar dictamen respecte de
les condicions de seguretat que han
d'exigir-los.
Vuitè. — Així mateix fou proposada l'aprovació dels plànols per a
la construcció d'un Cinema i Varietés entre els carrers Creu Caberta i Béjar.
Novè. S'acordä tornar als interessats els expedients relatius als campa
de futbol Unió Atlética d'Horta;
Camiä d'Esports de Sant Cugat del
Valles; Societat Atlètic F. C., i
Centre d'Esports de Sabadell; Vilafranca F. C. i U. E. Vilafranca i
Camp d'Esporas de la Societat Filasures de Fabra i Coats, de Sant Andreu de Palomar, a fi que els completin en la forma que seis indica,
prevenint-los que no podran funcionar aquests locals mentre no ho
gin veri ficat.
Dese. — Quant a la Societat Boxing Club, de Sabadell, fou propasada la seva aprovació, condicionada
a que no shi podran celebrar espectacles públics.

Isszszezzawate

111111
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Francesos, 2545 per aoo.
Anglesos, 31'55 pessetes
Italiana, 34'05 per zoo.
Belgues, 90'35 id.
Suissos, 124'90 id.
Portuguesas, o'28 pessetes.
Alemanya (Reichsmark), 1'54
Austria (Schilling), o'87 id.
Txecoslaväquia, 18'6o per roo.
Holandesas, 2'52 pessetes.
Rússia (Tchervonetz), rt

Turquia, 3 pessetes.
Estats Units, 6'49 id
Canadà, 639 id.
Argentina, 2'71 id.
Uruguais, 6'3 0 id.
Xilens, o'72
Brasilers, 0'72 id.

Boliviana, 2 id.
Colombiana, 5'8o id.
Peruana, 2350 id.
Paraguas, cito id.
Venezuela, eso id.
Japonesos, 2'85 id.
Algerins, 25 . 20 per trEgipte, 317 0 pessetes,
Filipines, 3 id.
I 11111N111
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Es el mili& elevador de benzina
que es coneix, i mitjançant el seu
ús tindreu sempre la seguretat que el vostre motor estarà
sempre alimentat amb una regu-

11

11
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laritat extraordinäria
Es fahrica en tres tamanys diTerents que permeten que és pugui

11

cotxe

•

adaptar sobre qualsevol

•

Demaneu detalls i r e fe rénci es
sense compramis als representants exclugius.
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DE BARCELONA
El sopar d'homenatge al
Dr. Angel L. Sojo, director de "La Razón" de
Buenos Aires
Altir, a dos quarts de deu del vespre. al restaurant de Can Llibre, va
tenir !loe el banquet amb que l'Institut
d'Economia Americana homenatjava al
doctor Angel L. Soja, director de "La

Razón, de Buenos Aires, que actualment es troba de viatge per la Pen h acta.
L'acte va servir per a an/ezar, al
valtant de l'esmentada personalitat arzenlina. nodrides representacions deis
estamento, ciutadans, entre les quals,
1 linea de les autoritats, ist värern veure
els senyors Ramon Méndez de Cardona i Rafel Vehila. vice-president i director. respectivament, de l'Instituto.
d'Economia Americana: Amaden Maristany, delegas de la Cambra de Comere: Au gust de Rull. dele gat de la
Cambra d'Indústriat Llufs Boach-Lahrús, president del Fnment del Treball
Nacional: baró d'Espnnellä. president
l'Institut Ae.rícola Catala de Sant
Tsidre; Jaume Simon , president de la
Cambra Oficial del Llibre; Frederic
Pintuefes, president del Circo! de la
Unló Mercantil Hispano-Americana:
Eduard Pérez Agudo, delegat de la

Grecia, ¡So per soco.
Suecia, 1'66 pessetes.
Noruega. 1'66 id.
Dinamarca, 1'66 id.
Finlandia, 1550 per roa
Romania, 3 .60 id.
Bulgária, 4 id.

•

Da rrera hora I

Unió General Hispano-Americana:
T. Tallada. delegas de l'Assodació de
Banquera de Barcelona; C. Otero. delegt de l'Ateneu Barcelonas; Ignasi
Ribera Rovira, president de l'Associació de la Premsa Diaria; Joaquim
Pellieena. president de l'Associació de
Perioclistea de Barcelona i director de
"La Veto de Catalunya"; Joan Estelrie. Vilalta Vidal. Navarro Costabella,
fort, Andreu Bausili, president de
l'Associació de Comntables de Cataluna. en representad& a més, de la
Charle: Tsisep M. asalta. tarnhé repree entant d'aquesta entitat; Marida Arui
lar. FraTICe5C :Madrid. Conrad Malvenda, Cases Abarca. Permanyer Negués.
Manuel Margenat, carasol general de
l'Argentina. Francesa Cal-brinda Noel
!Acopia, Bertran i Serra. i d'altres fins
a uns setanta comensal!.
El senyor Méndez de Cardona va
oferir el hanquet. í el doctor Soja va
contestar amb sentides paraules.
L'acte va acabar prop de rnitja nit.
ELS ACORDS DELS FUTBOLISTES REUNITS A BILBAO
PER L'AFER DE LA COMPETICIO DE LLIGUES

Bilbao, 19. — A les vuit d'aque st
vespre ha tingut lloc la reunió deis
delegats de la Unió de Clubs. Fli
han assistit els senyors Sota, Gutiérrez Auzaga i Arrasti, per l'Athletie de Bilbao; Candaria i Acha,
per l'Arenas de Bilbao; Sapino i
Ferrer. per la Real Sociedad de Sant
Sebastiä; Ignasi d • Olazábal, Ango
so i Ecceizabarrena per la Real
Unión de Irún: Huela Urquijo, per
l'Athletic de Madrid; Pedraza, pel
Racing de Sansander; Santiago de
la Riba, pel Real Club Esportiu Espanyol: Jaume Patstot, en representació del F. C. Barcelona i per delegació de l'Europa.
I.a reunió ha començat admetent
a la Unió de Clubs el Racing de
Santander, Sevilla F. C. i Deportivo
Alavés. Han estas despatxats chicrenta assumptes de tràmit, i han eatat aprovats els comptes.
A dos quarta deu, invitats pel
senyor Manuel de la Sota, president
de l'Athletic de Bilbao i del Comité
de la Unió de Clubs. han sopat ai
Bilbaina. Desprétaa de isopar han
.reprès la reunió, per a tractar del
cas Real Societat de Sant Sebastià Barcelona. i Espanyol-Barcelona. No
ha estar possible obtenir cap actariment de cap dele retinitis" car
tota loan observas una absaluta reserva. Han afegit lele despees de la
reunió facilitarien una nota oficiosa
per a la Premsa.
Malgrat en els reunits es
notava un gest de no dissimulada
satiafacció. la qual cosa fa suposar
que les coses van per bon camí, aamenys per un dela casos esmentat'.

S. T.
Bilbao aires ma tinada). — La
ri uniá va acabant-se; sentida que
no donaran cap nota oficiosa fons a
demä, que continuara la reunió.
N'obstant, poden' afirmar que
s'II. trobat tina fórmula per a arranjar el cas Barcelona-Espanyol.
S'ha apravat una proposta presentada j el delegas del Real Madrid, senyor Hernández Coronado,
per a aplica) una sanció al club que
se'n faci mereixedor.
La proposta aprovada diu aixf:

"Cuando la actitud agresiva de un
pública lo merezca, siempre a petición del Club que se sienta ofendido, el comité de la Unión de Clubs,
previo expediente e informe de las
dos partes podrá acordar que uno
o varios de los partidos que sucesivamente se han de celebrar en el
campo del Club donde se han originado los incidentes se juegue por
cuenta del Club a que corresponda
la organización que deber pagar
los excesos de desplazamiento en terreno neutral, elegido de común
acuerdo entre los eventuales contendientes en caso de que éste no exista donde marque la tabla de desempate.
El fallo del comité tendrä caràcter
ejecutivo durante ocho días, plazo en
el que, si aprueba. habré de reunirse
cl pleno deja Unión de Clubs. — J.
Ferrer. e

ATLETISME
Catalunya anirà a Gijón
En la reunió celebrada anit passada
pel Comisa Regional de la F. C. d'Atletisme, fou decidit definitivament concórrer al Campionat de Cross que es
correrá en terrenys del Molinón el
vinent diumenge.
Afortunadament, l'equip català seré
integras pels vuit malora corredora
amb que compta el cross català.
Els noms dels defenders catalana
sólo: Moreno, Serra, Pineda, Bellmunt,
Marimon, Caste116. Formosa i Hernändez.
Acompanyats del company Melandez,
sortiran demä, dijous, en el ràpid de

Golgs

Madrid, per tal d'arribar a Gijón divendres a la nit.
TEATRE NOVETATS
Ahir a la nit shi estrena "El
tastament de l'Abadal", comedia en
ti es actea d'Artís i Llates. Es un
argurnent larca interessant, fértil en
situacions. Els autora han encertat
algunes escenes força divertides,
plenes d'intenció satírica, i, en conjunt, han sabut rnantenir l'interès.
El públic donà a l'obra un bon acolliment. Reclamats els autors pela
aplaudiments, sorti al final del darrer
acte a saludar Rossend Liases, el qual
excusa l'Avelí Artís de no trobar-se
al teatre per estar malalt.

luroses de
La medicació
sulfurosa a

domicill

M itj el mes eco-

nòmic, actiu i racional d'admi:nistrar el sofre:
Superior a totes
les aigües minerals sulfuroses
naturals i a tots
eis productes
similars

IMPORTANT REAL DECKET
A les 520 de la matiliada hern rebut de Madrid el següent text:
La "Gaceta" publicará avui el següent decret

"Exposición:
Creyó el Gobierno con ciega fe
en la benevolencia que aconseja a
Su Majestad como final de los deplorables acontecimientoa del alto
19 26 CO relación con la conducta de
la oficialidad del Arma de Artillería entonces para la que Vuestra Majestad dió acogida tan benigna que
seria un calmante de las pasiones y
vigoroso germen de cordialidad de
ellas, para que con el, poder público, el alto mando y sus propios jefes y camaradas de las otras armas
y cuerpos y principalmente con la
sociedad española, inquieta y temerosa ante la actitud de un fuerte
núcleo de jefes y oficiales que obligados a ser sostén de la paz y tranquilidad pública, la vienen turbando
y constituyendo ton viv aro propicio
al cultivo de todas las rebeldías.
Seguro es que no todo el cuadro
de jefes y oficiales del Arma de Artilleria siente, piensa y obran, pero
ni por excepción se ha recogido hasta ahora de modo público una voz
gallarda que llame a la realidad y
enmienda en tonos de demanda o de
compañerismo a los que más obcecados y contumaces están dando
un constante y disolvente ejemplo
de perniciosa indisciplina, que o se
ataja de una vez o dentro de poco
será tarde, porque su propagación
conducirá al frecuente onntin militar
a la anarquía social que la insensatez de los ofuscados los inclina
cada día más a alianzas y contubernios de carácter peligrosísimo, como
si t ubieran olvidado las virtudes y
pr:ncipios de honor que constituyeron siempre su gloriosa tradición.
No es momento de escribir mucho ante casos y cosas que conoce
toda España y comenta avergonzada y dolorida y que ya desgraciadanotinte han pasado las fronteras, sine remoce:7 del elevado ánimo de
Vuestra Majestad ante la salud de
la Pa n ria cc peligro, la aprobación
de las aiguientes medidas:
A. tiento primero: Todos los jefes
; oficia'ae dc la escala activa de artillería, se consideran provisionalmente paisanos a partir de la publicaclan de este decreto, sin derecho de haber activo ni pasivo alguno. o.' uso de uniforme ni carnet
militar, mientras no sean nuevamente reingresados al Elan-cito.

bes Sol-

Art. 2.— E1 ministro de la Gobernación fijará la residencia para la
que habrán de salir en el término
de 24 horas, los que según los datino niie posee y los que le comunique el ministro del Ejército justifietiaa data providencia.
Art 3.—De todos los jefes armados, centros, dependencias, parques
n latieres serán cargo las autoridaiie• e. i litares de la región. substituyendo a los mandos en la medida
necesaria para no interrumpir la función con jefes y oficiales de otras
armas o cuerpos, continuando destinados en ellos y ejerciendo sus
funciones el personal de la escala
reservada. clases de segunda categoría, auxiliares, maestros y obreros, procurando que no se irroguen
más perjuicios que los inevitables,
derivados de la aplicación de la letra y espíritu de este decreto.
En la Academia de Artillería se
suspenderán las clases y licencias
a los alumnos hasta que se les llame nuevamente, no pudiendo vestir
el uniforme durante este tiempo.
Art. 4.—Antes de primero de junio se habrá ultimado la reorganización del Arma de Artillería y sus
cuadros y plantillas de mando prestarán juramento de fidelidad, obediencia inquebrantable y sin reservas por la fe y pof el honor a la
patria, representada por la bandera.
ay rey y al Gobierno constituido y
dc
modo concreto y categórico
al actual, contra el cual se procedió

Demani's als centres
d'específics 1 farmàcies ben assortides

4-21,s

Ate

1.111

aeoliciosamente.

Todos los que aspiren a reingresar lo solicitarán por escrito en instancia que elevarán al rey por conducto de los gobernadores, comandantes generales, capitanes generales
que las cursarán urgentemente. Se
podrán presentar desde la publicación del actual ddreto.
Art. 5.—Los jefes y oficia/es de
la escala activa readmitidos percibirán los sueldos devengados desde su
separación provisiona' y los que se
confirmen en sus actuales destinos,
las demás subvenciones que les correspondan. Los no admitidos serán
declarados con el haber pasivo que
les corresponda.
Art. 6.—Se exceptúa de las actuales disposiciones al personal, jefes
si oficiales de Marruecos Baleares y
Canarias, para los qun estén desempeñando destinos de carácter civil u
otros especiales, o sean ayudantes
de camp, o nticiales a 5125 órdenes."
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CAMISES

Å

MIDA

Rebudes les colleedona de

1

POPELINS, ZEFIRS,
PERCALES, BATISTES,
SEDES
per a camises de
PRIMAVERA I ESTIU

F.

VEHILS VIDAL

32, Av. Portal de l'Angel. 34
7, Placa de la Universitat, 7
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COMPARA THASATLANTICA
SERVEIS REGULARS
LIMA DE LA CANTABRICA
A CUBA-1VIEXIC
El vapor 'CRISTOBAL COLON" surtirá da
Bilbao el dia 14, de Santander el 14, de Gijón
el 15, i de Corunya el, ¡6 de febrer.
Próxima sortida el dia L de marta vapor
"Alirmsr , XIII ".

LIMA DE LA MEDITERRANIA
AL BRASIL-PLATA
El \ apor "INFANTA ISABEL DE BOR.
BON" sortirà de Barcelona el dia 5, d'Almeria
el 6, de bao:daga el 6 i de Cádiz el 8 de febrer,
cap a Santa Cruz de Tenerife. Río de Janeiro .
Montevideo i Buenos Aires.
Pròxima sortida el dia 5 dc març, vapor "Reina Victoria Eugenia".

LINIA DE LA MEDITERRANIA
A CUBA-NOVA YORK
El vapor "MAGALLANES" scorti ..ra de Barcelona el la 4, de Tarragona el 4, de Valencia el 5,
d'Alacant el 6, de Málaga el 7 i de Cádiz el
de febrer.
Próxima sortida el dia 28 de triare, vapor
"Juan Sebastián Elcano",

LINIA DE LA MEDITERRANIA
A PUERTO RICO, VENEZUELA
I COLOMBIA
El vapor "MANUEL ARNUS" sortirà de Barcelona el dia 13, de Valencia ei dc alaaaga
el 15 i de Cádiz el 17 de febrer.

LINIA DE FILIPINES
El vapor "C. LOPEZ Y LOPEZ" sortui de
Bilbao el dia 26 de gener, de Gijón el 5 de
febrer, de Corunya el 6, de Vigo el 7, de (lidia
e! to, de València el Z2 i de Barcelona el 15 de
febrer.

LIMA A FERNAND() POO
El vapor "MONTEVIDEO" sortiré de Barcelona el 15 de febrer, cap a Valencia, Alacant i
de Citcliz el 20.

LINIA A NOVA YORK-CUBA
El vapor "LEON XIII" sortirà de Barcelona.
el 27, de Valencia el 28 de febrer i de Màlaga
el 2, de Cédiz el 4, i de Vigo el 6 de ~cs. cap
•
a Noca York-Cuba•n

•

Capella : Orquestra, &.
Servei tipus Grand Hotel : T. S. F .: Rad iotelefonia
Les comoditats i traete que gaude iat el pas satge es mantenen a l'altura tradicional de la
Companyia.
Tatabe té ~abierta aquesta Companyia un a xarxa de serveis combinats per als principals
ports del món servits per limes regulara.
Per a informes, a les &kiries de /a Com panyla: PLAÇA DE MEDINACELI, fi.
BARCELONA, i al seu consignatark, A. RI POL, Via Laietana, 3, litarcelona.
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Carrers de Barcelona: LES RONDES
Les muralles del tercer récinte
de la Ciutat
T .es

Rondes, aquestes belles vies urbanes alertes avui d'animació i transit,
foren per rack de temps el limit extrem de la ciutat.
Poc a poc. des del primer recinte
formar pel nucli mes vell de la ciutat
aquesta. destatrtlant-lo. alta estenent
els setts rarals al seu voltant Calgué
ranear la c:utat en una abra muralla.
el segor recinte. ja que la ciutat
es trobava en l'estranya situacia de
rentr eis murs de defensa dins en
cannptes de teni:-Ios fora.
De la tanca nora establerta. que
arrthava fins a la banda dreta de les
Rambles, la ciatat altà tambe; els
horts de l'abra banda de Rambla. els
camas en una gran extensi& s'amaren
convertint en careers. DOS segles i mig
es trga a completar aquest segon reeinte i durant aquest periode. essent
insuficient ja, es construiren nombrosos nuclis lora d'ell, que ei al prineipi es podien considerar allupyats.
amb els avenços que aliar a. fent
l'artilleria migué considerar-los com
rara!, barer de procurar-los protecció defensa, cosa que origina la necessttat de construir noves muralles.
D'aquests nuclis de cases l'un estava
situat al Nord constituía el raral o
barri de Ribera, del Pare de la Ciutadella, i labre s'estenia des de la
Rambla cap a .Montjuic.

Començaren aquestes obres pel juny
de l'any 1632 amb la construcció d'urt
parapet a la porta de Mar. Per ragest de l'any 1636 foren obertes lea
rases del baluard de Migdia, operació
que successivament fou practicada en
les abres. Encara no ben acabades
aquestes obres es comeneä la nova de
lea Drassanes al baluard de Santa Madrona i després al terraple de la muralla de la part dita de terca, des
del citat baluard- fins a l'antic portal
de Sant Antoni. que quedara des d'aleshotes forrnant part del tercer re-

cinte.
Tan importants treballs foren portats a cap només en tres anys, des de
l'any 1(41 a l'any 1644. segons constara en una gran lapida que feu posar
el Consell de Cent a la cleda interior
de la porta de Santa Madrona.
Tot seguit es construí la mitja Huna de la porta de Sant Antoni i s'úl
tima el baluard. que queda construit
l'any 1647.
aquestes obres hi treballaren veluntàr'ament al començament molts
seins, i l'any 1694 el Consell de Cent
dona al rei atactoo lliures catalanes
(133.333 pessetes) per a les obres de
fortificació de la ciutat. Amb aquests
diners fou construit el baluard de Tu ners, i el braç militar, amb l'auxili
Ein
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dels titulare, els nobles i els ciutadans,
construí el baluard de joaqueres.
Sota el regnat de Carles II l'Embruixat i essent capità general de Catalunya el duc de Sma, rally 1672, es
començaren els balitar& de les portes
Nova i de l'Angel i, aegons una inscripció que hi havia al dintell
questa darrera es construireu en temps
del duc de Sant Cernían, probablement

l'any z674

O

7 5.

Pocs anys després, per l'any 1697,
el lloctinent general de Catalunya, en
previsto!, que pogues ésser atacada la
ciutat per les tropes franceses, com
succeí en efecte, va manar revestir de
pedra el baluard de Sant Pere, per a
les obres del qual va donar Barcelona
22.000 ducats, o siguin unes 6o,soo pes.
setes.
L'any 1704, despees d'haver-sen anat
els francesos es va acabar aquesta obra

"Laboratorios Botánicos
Marinos, S. A."
Al número 8 de la Ronda de
la Universitat estan
des les oficines i laboratoris
d'aquest important centre cientific medicinal, preparadcrs
exclusius de "Las Veinte Curas
Vegetales del Abate llaman",
producte que s'ha fet famós
mundialment pels èxits que ha
obtingut 1 obte constantment.

Aquesta entitat esä

da en un modern i artfstic establiment que, ultra estar dedicat a la venda de diversos
productes farmacèutics, té
muntada una assortida secció
de perfumeria rs raig i de
marca, ron) també una altra
secció d'ortopédia.
Aquesta rasa es caracteritza
per la serietat dels seus dirigents 1 tot el seo perscnal,
a més també per l'economia
dels seus preus i la selecta
qualitat dels prcdurtes que ofereix al públic.

I Una

els pulmons forts

i es va reedificar el baluard de la
porta Nova i la cortina que el separava del de Sant Pere.
A causa del terrible setge que sofri
Barcelona l'any 1714, varen quedar
molt fetes malbé les muallres, particularment des del baluard de Sant
Pare ums al de Llevant, però imposada
la pau s'apariaren els desperfectes del

baluard de Sant Pera i de la Porta
No, pera no la reata, que fou demolida com a inútil, per edificar-hi la
Ciutadella, que en comptes de servir
de defensa era presó dels seus habi-

tants.
Governant Catalunya el marques de
la Mina, féu reparar tot el recinte,
aixecar els parapets i igualar els terraplena. es construiren nous elements
i ea fin la contraescarpra.
Easent Roncali comandant general
d'enginyers, va enderrocar la muralla
vella de Mar i• la que hi havia junt
a la torre de les Puces i les substituí pel baluard del Rei i la encara
existent per ara caserna de les Drassanes: s'eixamplà el Pla del Palau l'any

1834 enderrocant part

de la muralla

i es consten l la rampa que anava a la
de Mar, Aquest tercer reclute tenia
den portes, cinc que procedien del segon i les altres corresponents al non.
Les noves eren les de Sant Sever, a la
desembocadura de la Rambla, la de
Tallers i la de Sant Antoni, les quals
després foren ja Rondes, la de Sant
Pan, mis amunt, i la de Santa Ma
drona, que encara es conserva. Després les portes es reduiren a sis: Santa
Madrona, Sant Antoni, Isabel II, Angel, Nova i de Mar.
D'aquestes muralles només en queden
ara les que encara serveixen a la caserna de les Drassanes.

L'augment räpid 3 incessant de la
ciutat posä, per& les muralles en una
situació ridícula: no se sabia ben bé
qui rn contra qui defensaven si alguna
cosa podien defensar i ja en el primer
terç del segle passat es planteja la
qüest16 de Ilur enderroc. L'existencia
de lee muralles feia que la gent s'acumules a l'interior de la ciutat, les tases en feien mes altes per encabir-hi
la gent, i els carrers cada cop eren
mis 116bregs i malsans; desapareixien
els jardins per construir-hi i la ciutat
s'anava enlletgint. Militarment no tenien les muralles cap utilitat. La mesura, però, es considerara massa radical
i cesta molts anys per decidir-se a

veritable

economia
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Entre les maltea cases de
gran importància comercial
que existeixen a les Rondes,
cal esmentar aquest establiment, que, no hi ha oup dubte,
pertany als de primera categoria, com ho demostra el
valor i la classe dels adietes
que la casa ven. La casa foil
fundada l'any 1900, i actualment està installada en un esplèndid i modern Iceal a la
Ronda de Sant Pero, número 26,
xamfrä placa Urquinaona.
Aquesta rasa té fabricad(*)
pròpia de teixits fins rom blon,
des, vels, dais i mantellines. 1
és molt acreditada entre el
ptIblir per la bona qualilat deis
satis artirles, com també pele
avant al pes que ofereixen els
satis precie económica. A rn,5s,
tambos és importadora directa de
manten, de Manila. Aquestes tipiques penyores usurpen un gran
aparador que presenta un as-

Regenerador de les vies respiratòries, que enforteix els seus delicats òrgans i els immunitza contra
la grip, bronquitis i malalties més greus. Suprimeix la tos immediatament.
Ptes. 7'80 la capea per a un mes, a Farmäcles I Laboratoris
Botànics, Ronda de la Universitat, 6 - Barcelona

,..trzs veinte curas ve4setarfej
def L2Itate giarifilon
r

.ea

pecte magldfir amb Iota als colora i dibuixos d'un glist exqui-

ud por las plantas

sit.
La raracterfstien
casa t'a la serietal

d'aquesta
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APARELLS ELEVADORS D'AIGUA

BOMBES NEPTUNO
Sense untament
Sense estopades
Motor a la

super fi cie

EXPOSIVO I VENDA:

RAMON COLOMER I CORTES
d'ORMINO

MAQUINARIA TEXTIL
ACCESSORls

Mäquinr de precintar i mb fil-ferro 1 cérol
PRE..INTES DE TOTES MENES

1

metro

"

"

Ronda de Sant Pere, 4 - BARCELONA

Contribuiren a aquest objecte, a mes
de l'opinió pública, representada pels
diputats, els informes de tots els centres consuItats com l'Acadèmia de Medicina i molt particularment el governador civil d'aleshores, Pasqual Madoz, ben conegut avui encara pel seu
passatge.
Finalment, després de moltes ges-

A

tions, per l'agost de l'any 1854 es dicti
la R. O. concedint l'enderroc, i per
l'octubre l'autorització per a contractar
un emprèstit 1 resolent que els terrenys
resultants fossin propietat de la nació.
Començaren les obres el 9 d'agost
amb Venderme de la Porta de l'Angel i alai anaren seguint per la
Rambla, les torres de Canaletes, la

MARIPOSA"

Cisa flrm31 1 b3n assortida en generes
per a seny3ra
Teixits per a uniformes de Collegial
Nc)
VISITAR-LA

Bola de Sant An'onl, t

Urgell, 2
IIMMM:I.

aquests

Magatzems

llana, teta colore .. .. .. .. .. .. 295 ptes. metro
Flassades de llana (matrilmoni) .. .. .. .. 1150
" una

Ronda de Sant Antoni, 61 (tocant a la piara de l'Iln,vers'Iat)

...s.

LA FAVORITA

mons i bronquis amb

(UPA VEGIETAL
ie 15 DEL ABATE tIAMON

RONDA DE SANT ANTONI
adoptar-la. Les muralles, a mes, ja
feien fästic de tan indecents.
Conseqüencia immediata de l'enderroc de les muralles era la formació
de l'Eixampla, però d'un eixampla racional, no com el primer entre la
Rambla i Montjuic.
Aixi, d'ençâ que pel febrer de
l'any !Sto fou declarada oficialment
la necessitat de donar un Eixampla a
la ciutat no es deixa de moure's la
qüestió tan aviat com una mira de
tranquiHitat ho permetia.
Pel desembre de l'any 18.4o, l'Ajuntament acorda concedir un prerni consistent en una medalla d'or de tres
unces de pes a l'autor de la millor memirla sobre "¡Quins avantatges reportaria a Barcelona i especialment a
la sera indústria la demolició de les
muralles que roben la ciutat?", encara
que la invitació no fou corresposta com
s'esperava, el premi fou concedit al
doctor Pere F. Moulan.

oblindreu
comprant
a
ptas.
Popelin

Fulgurant seda, tete colora .. ,..., .. .. .. 2
Oamussa llana, doble amplärla .. ,.. .. .. 395

Reforcen els vostres pul-

e

Assabentem la nostra nornbrosa i distingida clientela que
aquests Magatzerns han Maugurat ja la

fradlcional Quinzena
Blanca •• •• •• •• ••
Us interessa visitar els nostres
22 aparadors
Es la casa inès ben assortida en
roba interior de senyora i neu
Jocs de llit, estovalles, rueca dors, puntes, brodats, equips i
parte res
Especialitzada en els encärrecs
ro % de descompte en totes
les Seccions

'La Golondrina"
Rda. Sant Antoni, 41
B A R ELO
NOTA: SoillcitFli el nostre suplement de malea.

s•

penetres, 20 de febrer de 1929
* San( Antone Porta Nova, Santa
mea 0 dids Bergants, la d'Isabel 11,
rta l'any 1847, més tard la del

Ifar al Pla de Palau.
' entre n ant l'enginyer Ildefons Cerhavia estas cncarregat del projecte
dexampla l'any 1875 que iou aproTat de sobte pel Govern l'any 1855 i
qxe tantes diseussions ha originat sempre..
.
simetria del pla Cerdä no podia
prb, modificar el tragas del que
birlen estas muralles; era impossiblo
de po 5a r uns a coutinuació deis altres
et5 bulevards resultants, i es per aireó
oue, vies modernissimes i les primeres
derEiscarnpla, les Rondes, no són com
45 carrers de l'Eixampla, vies en lidia ni vies paralleles. sinó una graciosa cinta que culta la vella ciutat
s'obre COCO un ventall a les noves
perspectives. Per això les Rondes són
seran de les vies més sigues de la
nnetra ciutat, perquè reben la vida trade moZcienal de l'interior i
dernitat de l'Encampla.

LA I,i'rif.trTTAT

Catalunya
Domènec de Bellmunt parla de "L'espera de la democràcia", a Valls

Die salet e passat es senyor
Domenee d Bellmunt donä
l'anuneinda confio encia sobre
el tema "L'espera de la tiernocräcia".
Poques vegades com aquesta la concurrencia que es reuneix per escoltar un conferencian' representa tan he el
poble. Horn veté. efecte. en
la sala d'actes del Centre d'IInió Republicana, persones de
ben distinta ideologia i de gairobé tots els estaments.
El senyor Pere Mietet pronuncià quatre mote de preseneche.
Tot elogiant la tasca cultu•••••••e
ral que les entitats vallenques
han
,ietzanilzal per a la present
Organització de fulles ex- et tiareema,
demanä que si no
traordinàries a càrrec de ros
descongestionant la que hi
ha preparada per a tres mesos
Josep Oromi
a tot estirar, hom pi oeures doLA PUBLICITAT
nar a tan lloables activitats un
eert caräeter de continuitat
durant tot l'any, o, almenys,
duran els mesos adients
l'any.
Parlant de Domènec de Bellretragué els mere,ixeNOTES OFICIOSEs munt
mente de l'home de aes eräniques' periodístiques, dc l'organitzador d'actes collectius de
u. INTERESSANT PROGRAMA
cantal o de festes aparentment
WARNER BROS ALS SALONS frívoles. de l'autor de diversos
RIALTO I PARIS
llibres i det eonferenelant que
Pes derna, dinieeres. (tia 20, s'entusiasma panant ai púestä anunciada l'estrena en blic.
equests cinemes de dues noves
Domenee de Bellni un t coproduccions Warner Bros, cure meneà fent remarcar que no
listribueix a la Península Ex- Calia que esperessin d'ell molelueives "Diana".
la esbositat 1 eloqüència, pesEl programa no pot eseer que un periodista no sol ésser
¡ees suggestiu; "L'esclava del eloqüent sin6 arnb l'estilegraf
.xe", interpretada per Irene als dits.
Audrey Eerris, als guate
Abans de definir que és defan replica els galants John mocràcia exposä l'abús que
elitjan i Carról Nye. La test de gairebé tothom ha fet del mot.
la pellícula pot condensar-se Als llavis de molla gent ha
• aquesta frase. tle l'eximi Be- estat una mentida; l'han ensneve nte: -El iliner és el pitjor pral els quo no sentien allò que
de l'autor. Per diner
•
enclou i els que sisan valgut
una dona es rendeix. pera no
eorn a capa d'ambicions i
es conquista la felicitat".
baixesa.
Complementa el programa
Compara/t la democräcia
una producció magnifica. "El amb els altres sistemes, es fecavaller del ring". per Monte cal d'adonar-se que els supera
Blue. on es dernostra que la tols, que cap mes no repreforce física és compatible amb senta etem ella la voluntat del
la noblesa (le l'ànima i l'edu- poble, i per tant que es la pomoral: es pot sser una línea tilo ioga 11 08 net.
ee
Per implantar la democràcia
. corpòriament, i tenir
e, In
nostre país cal treballar
molt encara. Estem adormits 1
EL CRIM DE VERA MIRTZEWA
L litt esperada estrena d'a- a la terra li manca un bon
questa sensacional pellicula, gruix d'adob. La nostra jovenque pertany a les Exclusivos tut sobretot. ha de comprendre
mot per tal que del coneixeTrían, es realitzarà demà al el
luxós Pathe Cinema d'aquesta ment ii en pervingui l'estimai• utat. L'e:ansia artista italia- cióA continuad() espose, l'estat
na Maria Jacobini, que en
aquests darrers temps ha fet present de la democràcia d'al..
reverdir novament els seus guns països del más].
A Franca, durant el se11nrers amb interpretacions
dramàtiques sublims, realitza gle XIX no va donar els resulel -El crirn de Vera alirtzewa", tats que hom podia esperar-ne.
guerra trobem
famosa obra d'Urbanzow, Després de laoficial
retròtasca artística incommesu- una democril e el
:e que la elassfica entre les grada. Els fel•-. politice no re-rutibles estrelles de la presenten los idees del poble,
d'un predomini naciona: alta. Al sea costal, i se- sine
militarista Imperialiselant-ia riteravellosament, lista.
ararle adietes Jean Angel° ta. Es pot dir, dones, que la
arwiek Ward, completen un desnoeräcia francesa no te
tots els seus drets.
¡unt que en molt poques conquerits
Per haver volgut jugar net
.e ions ha estat possible reu - Herriot
va fracassar. Volia salon una sola producció.
Els antecedents que tenim var el seu País mitjançant
d'equesta superproducció i els l'impu .st sobre el capital: "11
•is triomfs a les capitals es- fiad aller chercher l'argent ou
egeres, ene fan esperar un ii est: aux coffreforts des cae
t que repercutir profunda- pitalistes", fou el seu lema i
la causa de la seva caiguda.
nena a tota la Península.
Poincaré, el seu successor, ha
7 k PEL.LICULA DE MAXIM
salvat el freno del río a l'esINTERES
quena del treballador humil.
25 sens dubte la informació gräAlemanya, prototipus abans
fita de la conciliació entre el Vaque ens repugsisa i el Quirinal, filmada amb tota de moltes coses
avni consolida la seva
mena de detalls per la casa Duca,
República. La democracia hi
1 exclusivitat de la qual ha aconseimpera malgrat lot i encara
gu't la poderosa "Cinaes-, donant
lxi ((casta de justificar el seu deci- avança, al re yes del que s'esdevé a casa d'alguns adversaris
(f e', entusiasme i ajut a tot altea que
seus que abrandaren Lamieres
signifrqui desinterés i sacrifici a fav or dels espectadors que concorren de IliberInt.
prediquen
seus salons.
Tant les vistes dels llocs fins ara I demuelen : la. pera no s'esl en de
martiritzar Sanano, l'heroi lipc.c assequibles a la curiositat popu•
lar d'admirar la magnificencia del beral de Nicaragua, que ha
sagrat recinte, corn les fotografies
adreçat una lletra ale prestanimades úniques en el seu gedents de les Repúbliques sudnere que reprodueixen fidelment les americanes per tal de desesaZ'Cilf , C5 que estotja el Vaticà, sOn
niancaral s veritables intensti extrem interessants i captivaran
eions del =eit perseguidor.
ei
La Societat de les Nacions,
Tot el que es digui d'aquesta pel- esperança d'ahir, és envaida
ele de pallid davant la realitat. El pels corrents antidemotsräties.
• .bordant entusiasme de la multiA ninehra. Igriand fa de teorit,u d, la grandiositat en ella mateixa zador de la pau, a l'hora que.
eis seus aspectes majestuosos sen
el seu company del n'alisten
motius prou suficients per a prode Marina pasea revista a una
clamar que és el document gràfic flota de guerra formidable, una
Unic d'aquest fet transcendental, el
de les mes armades del món.
rnés cabdal de la nostra epoca.
El que s'esdeve en alguna
Aquesta peHicula s'estrenara als ventees de la pomposa Socios al"ns Kursaal i Catalunya un deis tal, cnm, per exemple, a l'Oficidici: de l'actual setmana. Hi ha una
v eritable expectació per admirar- es( del Treball i a la Comissie
la ja que hom sap Fla it de que d'afers mineritaris. demnsira
d'un desnivell
V e precedida i que ha motivas que l'existencia
les empreses mis poderoses de res- favor del poderles, o d'uns manifassers interessals. Are. lamtranger s . hagin disputas la seva exc lusiva per a poder-la protector im- be, ~ha aplicar elle que
t othom estima :la pan, pera nintn ediatament als seas salons.

CINEMA

Molt aviat serà

LA MUNA D! RUIIA

ESTRENADA

Se'eccié Gaumenf Oiamant Biau

gú fa cas de la seva parenta
pobre.: la justicia.
Per a trobar veres democrä¡ les cal giras -nos cap als països nòrdics: Dinamarca, Suecia,
Noruega i les repúbliques d'Estenia i Einländia.
El conferenciant parlä, encara, de Rússia per a posar de
manifest algunes cireumstäneles que la gent ignora, perqué hi ha interés a amagar la
verttat.
En els parägrafs finals del
seu parlament sincer, càlid, i
a estones vehement, exposä la
necessitat d'enfortir els sentimetas tiemocrätics, mitjà ad/metete per a evitar la revingusta e- feigells passats. Si en
el. món no hi Siegues el vuitaida
per cent d'individus que ignoren la diferencia que hi ha d'ho
me a be, no seria possible la
reproducció d'una guerra mundial; Si la humanitat hagués
sabut quina san els drets de
l'home com sabia de cor el
"Pare nostre" no s'haureen esdevingut tantes vicissituds vergonyoses.
Domènec d Bellmunt fou
molt aplaudit. Bon nombre
d'assistents aliaren a felicitar-lo.
Despiee de Pacte manifestä
el desig de visitar PedifIci de
la Cooperativa Electrice, filia
d'una idea democràtica ciutadama que ha triomfat; per?) que
com totes les coses nobles ha
passat per tota llei de proves
difícils.
No cal dir eom admiri la insfalleció i el funcionament
l'obra vallenea.

Fets diversos
Un nol mort per un camió a
Tarragona
Al carrer de Sant Francesc,
de Sant Carlos de la Ràpita,
quan jugaven al carrer un grup
de nene, va passar amb manea
moderada un cernió que n'emes
portava com a cärrega uns
bidons buits.
Qutre o cinc nois van pujar
a la plataforma del calina, pera a causa duna torta sotragada produïda per la configuracid del carrete un dels nois va
caure amb tan poca son que
una de les rodee del cernió li
va pasear pel cap i Phi aixafà.
El sien es deia loan Zaragoza, do nou anys.
Ganivetades en una esglésla
d'Elvissa

11

0.7

Fou curat al Dispensar de
la Creu Roja, on li van apreciar una tenida incisa per fora
del canal dorsal esquerre.
Segons versions, foren rt16bils d'aquesta baralla el fet
que l'esmentat ferit Joan Cose
ta, en data encara recent, va
enganyar amb prometerme de
casament una cosina germana
de l'Antoni, 1 més tard es va
negar a contraure el matri-.
rnoni prornes.
La guardia civil posà els
ecentendents a diaposieler del
jutjat.
Una barca de pesca embarrancada a Formentera
La nit de dilluns passat va
embarrancar a les costee de
Formentera (Eivissa) la barca
de pesca "Juan Lladó", de la
matricula de Palma.
L'embarraneament va tenir
lino quan els seus tripulants
es dedicaven a les seves feines.
Han arribat a Eivissa, proeedents de Formentera, el paIrá i els tripulante de la dita
barca, els guate no han sofert
cap dany.
S'intentarà posar a flot l'embarcació.
Cauen dos balcones a Palma de
Félalloroa

Al carrer de l'Argenteria, de
Palma de Mallorca, a causa
segurament de la humitat, per
les persistente pluges d'aquests
dies, va casare el baleó del segon pis de la casa senyalada
arnb el número 62.
Degut al fort cop que va rebre, va caure també el baleó
del primer pis. L'enderroc va
produir un formidable estrépit.
La copiosa pluja que queta
feu que el carrer estigués
completament desert i no passessin desgràcies personals.
Detenció d'un Incendian l

La guärdia civil del lloc de
Santa Eulälia (Eivissa) ha
descobert l'autor de l'incendi
d'un paller, ocorregut el dia 4
de novembre passat, en el qual
es van cremar setze quintars
de palla, valorats en 80 pesset es.
El detingut es diu Joan Cotomar i atare de 19 anys, solher.
Topen un carro I un automöbll
a Palma de Mallorca
Al carrer d'Aragó, de Palma
de Mallorca, van topar l'automiebil número 2979, propietat
del comerciant d'embotits de
Santa Maria, senyor Jaume
Piares, e un carro de transports, propietat del senyor Maten Juli, que viu al carrer de
Picornell, 17.
El cavall va resultar amb
lesione i l'automòbil sofrí desperfectes.
El carreter que amb la topada caigue a terra, té ferides
de poca consideració.
Un pintor ambulant mig mort

A Elvissa, quan el públic era
mes nombres a l'església parrioquial de Santa Eulàlia, amb
de fam I de fred a Vallmoll
motiu de la festa mejor, i quan
es disposava a retirar-se, va
Al quilòmetre 76 de la carreesclatar una baralla entre els tera de Lleida a Tarragona,
joves Antoni del "Pep Novella" prop del poble de Vallmoll, la
de "Can Durbanet", do 18 anys guàrdia civil va trobar un boi Joan Costa i Riera "d'En Pep rne desmaiat, al qual va presd'En Mariano", de 31 anys, tar auxili. El seu desmai ara
tots dos solters.
degut al fred 1 a la fam.
De les paraules passaren als
En un autornedeil que passä
fets i el Joan Costa va agre- casualment, fou concluit en
grell estat a l'Hospital de
dir a cope de pedra Antoni i
eausä diverses ferides al cos. Valls.
EI Novella, irat arnh motiu
Palia una torta afecció puldel dany que havia rebut, donà I mollar.
una ganivetada a Costa, la qual
Segons els doeuments, es diu
va deixar-lo greurnent ferit.
Esteve Utrillo, de 39 anys, na-
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tural de Madrid, 1 es dedlcava
a cerrar els pobles venent quadros a l'oli que ell pintava.
Un oadiv•r a la piel.» del
Mercadal

A , la platja de Benigans

Nou, del termes de Mercadal
(Mallorca), ha estat trobat un
cadàver, el qual no va poder
esser identificat, però per les
paises de roba que portava,
una de les guate era un parell
de sabates lligades a la cintura amb una corda, se supoea que anava preparat per a
nadar. Horn creu que deu ésser
un tripulant del vapor francès "Malakoff" naufragat el
dia 2 de gener prop d'Artruix
(Ciutadella).Presentava tatuatges al pit:
un a l'esternó formant una
creu i una imatge pintada a
cada costat de la creu 1 un
altre al braç dret amb un nom
i un retrat de dona.
Un home moesegat per un gas

A Andralg

A Andraig, Joan Pujol i
Eerragut, ha denunciat que
inentre visitava la seva propietat "S'Almudaina", va sorprendre el seu ve! Antoni Ensenyat que feia pasturar diversos cape de bestiar. En requerir-lo perquè se les emportes, li va aliar un gos qui
produf diverses ferides a una
cama i una altra a l'hipocondri, sembla que de caràcter
Mes,.
Topen un camió I un autömnlbus a Terrassa

A Terrassa, davant de l'estacite del Nord, ha estat envestit
pel camió 34778, de la industrial Jaume Fornells, Pauternnibus que fa la oircumvallació
a la ciutat. La topada ha estat
molt forta i ha produit, entre
altres desperfectes, el trencament d'un muntant de la part
de darrera de Pautemnibus. No
han ocorregut desgràcies personals.
S'enfonsa un pont a Segur

A Segur, quan era major el
trànsit pel pont penjant, envait pel bestiar cavallf que es
dirigia a la fira, va enfonsar-se
degut a reacia de pes.
Sortosament no cal lamentar
cap desgracia personal. Van
morir dos cavalls.
GIRONA
Una obra sobre geologla. —
Plaga vacant per oposloló.
— Inauguracló d'un orgue

La Junta de l'Ateneo de Girona ha acordat subscriure's a
l'obra "Géologie des Paye Catalans", estudis i observacicns
tetes amb motiu del Congrés
Geològic Internacional de l'any
1926, en el qual va prendre part
l'esmentada entitat.
—La Comissió provincial
permanent ha acordat proveir,
per oposició entre els oficials
de la Diputació, una plaça vacant d'oficial tercer.
Diumenge es va celebrar
la solemne inauguració de lescela de Vallcanera, construida
per l'Ajuntament de Sils, en
terrenys cedits per les senyores Baster, propietàries d'aquesta població, les quals han
fet també un donatiu de material escolar.
—Fa alguns dles que es fan
a la Catedral rernarcables reproduccions en guix d'alguns
dels sarcòfags mes sumptuosos del gran temple gironf.
Aquestes reproduccions es-

7ULLET6 DE * LA PUBLICITAT"

VALLS
Comen orfebnIc. — Conferänola Liongueres-Martl. — Sar-

danes, — Funerals I oonvlt. —
Aplec excursionista

Deaprés de llarga temporada
d'aparent inactivitat, i que, a
dir veritat, causava certa inquietud en els que estimen' la
seva obra, l'Orfeer vallenc de la
Societat "Arcma", donarä un
excellent concert, deniä, dijous,
al teatre Apol.
Tenim el programa a la vista; per allí) no dubtem a qualificar-lo tal com havem fet.
Només cal dir que bi figuren
quatre cançons que seran donades en primera audiebee
E/ programa consta de tres
parts, la primera f la tercera
del qual seran executades pels
orfecnistes. La segona, reservada a cant 1 piano, anirà a
eärrec de les senyoretes Francisca Gibert i Josefa Tcxnäs,
respectivament.
La senyoreta Gibert, compaInicia nostra, es coneguda com
excellent liederista. L'anunci
de la seva presentació ha desvetllat, entre els vallencs, veritable expectació.
Les referències que tenim de
la seva eollaboradora eón, també, immillorables.
En cueste d'un concert a l'Ateneu Barcelonés LA PUBLICITAT va parlar elogiosament
del treball d'ambdues joves artistes. Aquest testimoni ara es
retret per la preznsa local.
— Dissable, a la vetlla. el
Valls Deportiu Inaugurarà el
cicle de conferencies que ha
organitzat per a la present
Quaresma.
El senyor Joan Llongueres
parlarä del lesna. "Pep Ventura
a través de les seves tonades".
Les illustracions musicals
seran Interpretados per l'excellent tencra Albert Martí.
— Diumenge passat, de dotze
a una del migdia, la cobla "La
Principal del Camp" tocit sardanes, ni Paf".
No hi manee., certament,
concurrencia; però, sf, sardanistes actius. I no es la primera vegada que alzó s'esdevé.
¿Què ho fa?
No es podrit pes allegar que
els programes no siguin escollits i acuradament executats,
perquè actualment la cobla vallanca pasea una epoca d'esplendc.T.
— Amb pom p a inusitada fa
molt temps, dilluns foren celebrete, a Sant Joan, ele (unernIs de la Reina sisara traspaseada.
assistireri, invitats per
l'Alealdia, el gnvernadnr 1 el
dele g at seu. senyor Murillo.
Despres del bé hi /le gué convit a rasa del president del
P. u. P.
—Celebrada la rennie regla_
mentärla dels acrinnistes de
la Cooperativa Efertriea, es
imminent la de consumidora i
petits croperndnr.et.
A q uesta no es ohlianthria,
però el Consell te interes a celebrar-la. nerntiè ele elements
que ist nssistiran. Veritit h /e ferea que ha emnenyut l'obra enrinvant, mereixen ijiiests diafincle 1 tindran viva satisfaccid d'as.-abentar-se del seu estat
El inve comnatrici Y secretael del C.n1 di+ T,P0t1)rn. QPTIVOr

erzynu ?Id

paraules era la franquesa i l'eseaienea. Evidentment no pensava
mai en el qua deia o anava a dir, per aixa en la rapidesa i la fermesa
de los seves entonacions es mostrava una eonviceiel inatacable.
La seva forea física. el seu entrenament eren talment extraordiraris que en els primers temps de presoner semblava que no sabes
essa eren la fatiga i la mala/tia. Cada dia, al matí i al vespre, en
adormir-se deis: "Den: doneu-me un son eorn una pedra i
leo eom el pa." Al metí. en alear-se, sempre deia, tot arroneant
1.-- ^spittlles; "M'he ajagut, tulle embolicat, mare despertat, nahe
Weet". En efecte, així qtze s'ajeia s'adormia eran una pedra, així
que s'aleava sense perdre un segun, prenia una (cilla o altra, cona
1 a criatures que tan hon punt es lleven ja prenen les joguines. Ho
sabia fon tot. ni he ni malament: euinava, fo j a pa, cosia, ribotejava.
reja sabates. Sempre esteva ocupat i nomas a la nit entaulava
converses, que li agradaven molt, i cantava cançons. No centava
PUM els cantora professionals, que saben que són escoltats, sinó
coas els ocells, perque tenia necessitat d'emetre sous igual, que
tenia necessitat d'estirar-se, de caminar. I aquella sons sempre eren
doleos, tendres cosa els d'una dona triste. i seva cara restava
rerinsa.
Presoner. la barba 'larga, es frisia del damunt tot el que Ii era
foraster, soldarlesc, i involuntàriament torna al seu antic caräeter
camperol.
—El soldat amb Ilicèneia ha de portar la camisa fora de les
ralees (1)— deia—. No tenia gaires ganes de parlar del seu ternos
del servei, amb tot i que no se'n planyia pas i repetia sovint que
al regiment no li havien pegat ui una sola vegada. Quan contava
alguna cosa, gairebé sempre eran records anties, visiblement molt
agradosos per a ell, de la tova vida de Finges. Els proverbis que
constallaven les seves diles no cren ineonvenients. coto els que usen
ele soldats, sinó que eren adagis populars que, isoladament, tiemblen
desproveïts de sentit, i que tot d'una descobreixen una expressió
de eaviesza profunda quan eón mate a propòsit ; sovint eren contradietnris Iota, però que eren justos. Li agradava parlar i parlava be,
1.sava . mote acariciadora i sentencies inventarles per oil metal.
m'Ilotas serublava a Pera. L'encie principal de les aoves narracions
(r) Els pagesos allanen ami) la camisa fosa de les

tan destinades a l'Exposició
Internacional de Barcelona.
— Ha estat solemnement beneit 1 inaugurat el nou orgue
de Pesglesia parroquial de Palafrugell.

ealces

Josep
.ia Masvidal i Perla
ha oontret matrimoni amb la ti
senyorela Aurea Glariima
Tous.
—Els elements excursionistes de les ccznarques tarragofines han acordat, en principi.
celebrar el tercer aplec a Permita de Bark el dia 28 de maig.
—L'enginyer agrònom senyor Josep Maria Valls, prou
conegut a casa nostra, diumenge passat, al salé d'actes de
la Societat Agricola, descabdellä el següent tema: "Como debe organizarse la agricultura
moderna".
REUS
La temporada de banys. — Obituarl,
Teatral.. — Altear

Per ('entitat "Urbanització
de Salou", han estat adquirits
els establiments de banys de
les platges veines, amb el projede de millorar les condiciona
del dit servei, que cal dotar
amb el màximum de comcditats
i d'higiene, com requereIxen
aquella establiments, cada any
més concorreguts. Cal esperar
que l'empresa indicada posarà
el mejor interés a portar a
bon terme la seva bona iniciativa.
— Ha mort ¡ex-regidor republicà radical, Joaquim Boscb,
perscna molt estimada a la
nostra ciutat, pels seus dots
d'exemplar ciutadà. A l'acte
i'enterrament, civilment efe°,
tuat, bi assistiren representacions de totes les classes aocials. Ft. E. P.
— L'advocat, Miguel Zurbano
López, notari substitut del senyor Joaquim Mates, ha instan:lit el seu despatx a l'antic
domicili del traspassat senyor
Ramon Vidiella.
—El Banc de Reata ha celebrat junta general d'accionistes, sota /a presidencia del aenyor Eduard Requesens Mercader, els importants acorde de
la qual publicarem en una propera edició.
— S'ha posat a la venda a
les llibreries l'obra literaria de
Jaume Sardä 1 Ferran, autor
local, que porta el tito' "L'Abisme". L'cbra mereix elogis
tots els que la comenten.
— Divendres vinent debutarä al Teatre Fortuny la companyia de comèdies del primer ac.
tor Josep Montijano.
— Una comissió de membres
actius de 1-Associació d'Iniciatives local, que tants èxits
s'apunta en la saya brillant
actuad& ha celebrat. una entrevista amb el comandant del
Batalló de Muntanya, de Reus,
per tal de tractar dels detalla
i actea que s'hauran de celebrar amb motiu del lliurament
d'una bandera costejada per subscripcid popular.
— Diumenge passat Ungue
lloc l'obertura de l'Exposició de
joies i pintares, de l'artista del
Camp, En Jaume Mercader, a
la qual assistiren lea autoritats locals, i directius del C e ntre ate Leotura, entitat organit.l
zadora de tan simpätica mani-e
festació artística.
Componen l'exposició, trati-n,
ranta-tres joies de Tiquis:dril
gust ertistic 1 divuit pinturas.
el valor de les guate han ecusagrat els crities més exigents
de la nostra terra.
La Secció d'Art del Centre,
fa gestions per tal d'aconseguir una exposició del fam63
pintor Cabanyes , 1 tizta altra
del discutit avant guardista Dali, ambdues molt esperades
pele aticionats brate.'
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—S'assegué mas còmodament, estossega, evidentment ea prepasaya per a una llarga narració:
—ts alai. eompanylJo també he viseut a casa meva, la nostra
Iiisenda, que Déu ens do, era prou rica: hi havia moltes terres, els
pagesos hi vivien bé i la riostra casa, gràcies a Deis, marxava azul)
prosperitat. El man pare anava a dallar acompanyat dels sexis sia
fills. Viviera be. Eta= pagesos de deba. Pare es va escaure...
I Plató Karataiev contri una Ilarga histeria: havia anat al
bese ves, un guardià l'havia atrapat, l'havia fuetejat, jutjat i
enrolat.
—Que, estimat — féu una ven transformada per un somriure—
han cregut que era una desgràcia i ha estat una sort! Sense aquest
pecat hauria tocat d'allistar-se el meu germà, i el anexa germà petit
tenia cinc fills, jo només tania la nieva dona. Tenia una fila, però
Déta se la va endur abatas d'anar jo al servei. Vaig anar-hi amh
llicèneia, sapst mirà: visten més he' que mai, l'estable és ple
hestiar, les dones stin a casa, els dos germans es guanyen la vida
ii fora i a casa només hi ha el petit, Mikhailo. I el pare digné:
"Per mi bata els fills chi iguale. Si ens mosseguen un dit santo el
leal per tot erren. i si. no masaguessin pres Plató se tue n'haurien
ende Mikhailo." Ens va anidar a tots ens pose davant de la leona:
Mikhailo —digné — vine 'ni aquí, saluda fina a torra, i tu. dona,
saluda també, i els petits lambe saluden. Ho huyen entes fills?"
aixe, bou enmpany. El desti treu el cap i nosaltres sempre jutg,ent: això eslit bé, això este malament. La nostra felieitat, /Unte,
eom l'aigua en les s'ames del pescador: estires, ~tila plena;
treus, no bi La res. Dones ós
Plató s'estiri (lamina la palla.
Al cap d'un moment de silenci s'atea.
—Vajal suposo que vols dormir!
I començà de senyar-se ràpidament i de murmurar.
—Senyor Dén Jestaerist, huid Nicolau, Prole i Llorenç. Senyor
Déti Jesucrist, sant NieOlfill, Frote i Sant Lloren. Senyor Déu Jesucrist, perdonen-nos i salven-nost—aeabA.
S'acota fina a torra, sospir is i s'a&seié a la palla. "Vaja,
ja este, Den, ajudeu-me a dormir cola una padre i a llevar-me
'com el par —prontinciit tot colgant -se sota la cepa.
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TEATRE CATALA ROMEA
LA BRUIXA BLAVA

ELS ESPECTACLES
idusion
k:-:TEATRES

Teatre Català - NOVETATS
Aduesta Oil,

JOVENTUT JORDIANA:

404•4411~4~~4444.44111

El testament de l'Abadal

TEATRE CATALA

Es desmata
Casa vigeuteL
Porta arriase. 111. Telef2is 18165.

NOVETATS
NAN
Avui, a

IA CATALANA

>044444-6•444.4144+11+044444.

les 5. La formosa obra
d'En Pitarra.
LA DIDA
Protagonista: Marta Morera.
LOCalltata a 150 I a 1 pessetes.
fIlt, a les 8'45: Joventut Jordlana.

TEATRE APOLO
Companylit Ilrloa d.& M. Aleares
Aso:. dlineeree, colossal vermut.
nomines a mi ple.
LA REJA DE LA DOLORES
BOHEMIOS
per /alerce Cases I C. Ped•Iver.

El testament de l'Abada'

LA CAAAMONERA

rreadd ii - EnrIquete Torres.
Ntt:
MARUXA
rut, e/ gran exIt
011ous, tarda
LA CAMPANA ROTA
per Emili Sagt Barba.
e

Roya produre16 d'Artts 1 I lates
Den/t. larda, Espectacles per a Infanta. L'obra deis trans truco:
aL VIATGE PRODIGIOS D'EN PENE SIENsz POR

El gran exli CEEn Folcla 1 Torres:
/fit. TERTULIA CATALANISTA
El gran era cbmIc d'Artls 1 Llates:

Esdeveniment ert(stic
Dense, dIJous, 21, nit, a les 1015
a petirló del públic, Ultima represenlacld de la grandiosa tragedia

:GRAN TEATRE LICEU
Temporada - de Quaresma
'Denla a dos quarts de deu:
Primer concert FESTIVALBEETHOVEN sota la direcció de
l'eminent mestre Erioh Klelber, amb la cooperació dels celebre.s artistes senyores Tesobernaecher 1 Albert, senyors
WILL i Linde 1 de l'Orfeñ aracieno. 1, Obertura núm. 3 de
LEONORA; 2, NOVENA SIMFONIA. -Diumenge, tarda, segon
rencert sota la direcció de l'eminant mestre Kleiber. - Es
despatxa a comptaduria.
•

LA MUERTE CIVIL
Immensa 1 emocionant rrearld del cola

ENRIC BORRAS
Ll y cnclres, ritt, a pellco5,
ProtaoonIstes:

^it

&Kit rrandtds de
VALLNIITJANA

4444444444444.1•44~~

LA TONTA DEL BOTE
Nit, a les deu: Funció
organitzada per la Penya

Ricardo Zamora. La comedia en tres artes, de Llufs
Manzano,

EL DIFUNTO ERA MAYOR
Jazz-band blerry Makers.
Demà. dijous. tarda, El
señor Adriän el primo. Nit,
Bartolo tiene una flauta.
Divendres, e.strena de K. O.
414444444444+944444444.444

1

.TIATRE POLiORAMA
Gommanyla eämlea
de Sepülveda-Bors
dimecres tarda, 5'1 5.
LOS HUGONOTES
II de festa
- CARMEN FLORES
1O'1: LOS HUGONOTES

1 la

genial estrella de la caneó

CARMEN FLORES

TEATRE CATALA ROMEA
C.• VILA,DAVI. Primera actrIu: M. VILA.
Printer actora: DAVI I ROLLA

Tarda, a les 5. alt, a les den. Oran
endeventment. LUIS de ValimItlana

LA BRUIXA BLAVA

' Reme, tarda, a lea cinc . Teatre MIN•
iFANTS: ILLII TRES TAMBORIL Nit, a
den: Tertülla Catalana. LA FILLA
IDIE LA MAR.

CIRC-EQÜESTRE

amb la moda parisina 1 l'hIvern
a Sulssa.
MONTE BLUE en

EXIT FORMIDABLE!
Les Napoli, equIllbrIsteS sobre escala.
S'atara Kismet, acròbates contorsionistes
Troupe Cario Medlni, malabarlsme Mune
Los Urbanls y sus nenes, orndnals.
"Los 9 cosacos de la muerte". Allbek.
Germana Díaz, clowns partuil,te.e.
9 Llano Scheng, xlne›os esgrImIstes.
En, minora augustos de Boira.
Preus popular*
1,1115, n Irjoirs: Tarda, a les 430, III
Matinée Infantil extraordinària, Nit:
Gran moda selecta.
AQUESTA SETMANA DEBUT DE

El caballero del ring
DE CHOFER A HEROE
En preparacid: LA TRAGEDIA DE
RUSSIA,

.

"W3Miir

. Local dotat de calefaccI6

l

OrpuestrIna SURTEN

Cada die, tarda I alt.
extraordinaria JartIts

Nit a les 930:

SERENATA
Pe/
A
O
t..

Limaba delata de oelefaeol•
OroueetrInes DOTREs-VILA yoRNEsrra
Avul, dimecres, estrene-. L'extraordinaria producci0 dels Artisten Assoclats,
LA LLAMA MAGICA
per RONALD COLMAN 1 VILMA BANKY, 1 la Jota Universal LABIOS ROJOS, per MARION NIXON 1 CHARLES ROGERS. — COMICA I REVISTA.

E __.
MENJOU,

CINEMA

EXCELSIOR

MIRIA

-

MOCADORS de senyor, colors novetat,
la mitja dotzena des de

:-:CONCERTS:-:
Associació Música Camera
DEMA DIJOUS
El gran vloHnista
trances

Avul. dirnecres. Ma gda Sonja en les III times projereinns dr MATA blititl. 1
Charles Murray 1 4.ieorges Sidney en el rilm del programa Empire
Verilaguer, LA COSA ESTA QUE ARDE. Cómica i Revista. — !lema, estrenes:
ANA KARENINA, per John Glibert 1 Greta Garbo; I d'altres de gran exit.

JACQUES THIBAUD
SeVeS grans Crea1'1005: Sonata en do
Les

DIANA - ARGENTINA - COMTAL - WALKYRIA - ROYAL
s ui. ~cerco. Ultimes projeceions dm nim rox PIRATA DE RIO, per Víc-

menor. BEETHOVEN;
concert en ml major,
!MOZART: ''La roba'
CORELLI, I obres de
ivaldt, Beethoven
Falla.
Exidusivament
per als soels.

tor Me Laglen i Louls WIlson; EL CADETE, per WIlliant Boyil i Bessle
Loase: VELOZ COMO . EL RAYO, p er Tom Tyier. Chls.pita i Vivales; Civilice I Revista. — Denla. diJous, estrenes: EL JINETE DIABOLICO,
per Ken
Maynard; LOS HOMBRES DE PRESA, COSMOPOLIS, Còmica i Retinta.

MONUMENTAL, BOHEMIA, IRIS PARK, PEDRO
Aval dunecres, ültlin dia de JUVENTUD DESCARRIADA, p er Mart a Alba;
Marie PrLvOst 1 IlarrlsOn Ford en LA CHICA DEL SLEEPING,
Ag.,:
Estherhazy I Hans Stuwe en BAJO NOMBRE SUPUESTO; Cómica i iRevista.
Detnä, 1/110U9, eStrelle5: LO8 AMORES DE CARMEN 1 EL PADRINO DE BODA.

LA

de

DRAPS camussa molt suaus, un des de

As-hit, rurnecces, ültimrs proJecclons del Olm MATA RAM. per Ma gda Son
Ja; LA COSA ESTA QUE ARDE, per Charles Murray I Ueorges Sydney, I
la rrilVersal LIOS REALES, per Glenn Tyron I 31arlon Nixon, Revista 1 «ubica.
Dendt. dimos, estrenes: ANA KARENINA, per Greta Garbo 1 John GlIbert.
LAS PIERNAS MAS BONITAS DE BERLIN, per Ellen Richter, 1 d'alees.

suLter6'm

mitja dotzena des

Superproducció Paramaa
a-nt
i Un programa esoollit

Local dotas de ealarboisid
Oriduestriaa ILIZGAMM
AvIll, dimecres, MARIA JACOBINO en la seva esplenclida creacld
EI. CRIMEN DE VERA 1111FITZELVA
1 la Comedia EL CHOFER DE 8U MUJER, per Dolly Davls; Revista.

SALO

CAMISA de madapolam. brodada, des de
PANTALONS de madapolam, brodats,
des de
PANTALONS de Cambrai, amb voravius i
brodats, des de
JOCS de batista fina, guarniments de
puntes, des de
,JOCS de latista fina, brodats i calats,
des de
COMBINACIONS de batista superior,
calats i brodats, des de
CAMISES-PANTALON d'crp al amb
punteo, model novetat, des de
CAMISES DE NIT blanques i de color,
calades, des de
CAMISES DE NIT semiseda, diversos
coloro, guarniments de fantasia, des de
MOCADORS de batista de senyora, la
mitja dotzena des de
MOCADORS de batista, de senyora, la

Blal Net
Aquesta tarda a les 4'45.

CINEMA

:-:

Ptes.

Orquestra

AR1STOCRATICS KURSAAL 1 SALO CATALUNYA

-PATHE PALACE

perctise iiogueu
comprovar-ho en detallem uns quanti:

nostres preus no tenen competencia, i

Vegett cartelleres a part

Avul, climerroni a les 430 : 930. Grandids exIt de la producció Paramount
SERENATA
per Ar/o/ph MenJou 1 KatherIn Carver, I /a pelEcula de la Fox Film EL POLICIA SIN ESPOSAS, per Farrel Maccional 1 Nancy Drexel; ~ce 1 revista.

P A THE

si desitgeu comprar be

•

Frontó Principal Palace

y,
,..*2

CINUES

!GENERES BLANCS

Balmeron. 171 88 Salmerees.
selectos oro uestrIne,
As-UI, Revista, Còmica 1 tiltirn dla se
BEN-HUR
Segona peSlicula artis.tes emmascarats.
tierna, ROSE_MARIE.

4444~4~04.44

INTERESSANT

us resultarà la nostra Exposició de

Cinemes Select 1 Mundial

pulars.
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LA ESCLAVA DEL LUJO
Enciclopedia Pathé

AVUI, DIMECRES, NIT, A LES 10

El Samsó de l'e0ea.
Ea [Repatea • CotuPtsdurta.

CAPITOL

•

A y . Portal de PAngtn. TM. 14644
Orquestrina VECTOR GRANADOS
AVUI, TARDAru
INs ITei, AUDREY FER-

OLYMPIA

Assumpció Casals

TEATRE BARCELONA
en tres artes, de Pilar Millar' Astray,

audaz.

CINEMA PARIS

Es despatxa a comptaduria. Preus po-

GOY A

M1ANS

,IvIti. ditimeres: La dama del
armiño, Gente de circe, El novio ideal, La 'fortuna és del
.4444111444,444444444444444+

1

1'45
145
250
'
8'20
6'90

5'50
5075

6'95
25'—

r, la mitia
dotzena des de
f7s
JOCS DE LLIT brodats i calato, des de is a
-JOCS
DE (LLIT de maciapolam color,
brodats i calats a ma, des de
zos'FUNDES DE COIXINS molt duradores,
des de
FUNDES DE COIXI superiors, amb
calats, des de
LLENÇOLS confeccionats vora calada:
calada:
Grandàries
Monja
Camera
Matriznom
DRAPS higianfEa:ALTat

a
310
4'75
5'50
ESTOVALLES de sarga superior adomassat. Grandàries 7 x 7
8x8

_—

2'35

a
285
3'65
TOVALLONS de sarga superior ademassato, grandàries so x so, la mitja«.

4'—

TOVALOLES serrell, vora calada, gran-

070

dotzena
0'45

a de-

•
260

t-ap,-de enc el-f

•
•

Visiteu la nostra Exposiciüi

on
:

I•

en

a

la

segurefat que quedareu complagut
l'a: sortit, preu í qualítai

u
le
a zi•malrizzezezzazazz

CAPSES de LUXE
1 PER A

SOL.LICITO CORREDOR8
MAQUINES DE COSIR
conel yulors de l'azulete.
Ronda Sant Pe:e, lb. de trr, a set.

20 de febrer de 1929

GRANS MAGATZEMS

que cantara el seu mes escollIt repertorl.

ENRIC BORRAS

dt
"

•

TRIOMF, MARINA I NOU

RIGOU LOT

EL CARDENAL

•

RAQUEL MELLER

TIVOLI\):-r-._.-e- OLYMPIA

LA BRUIXA BLAVA

Avui, dimecres, tarda, a
un quart de sis: El sainet

•

and, Ad o s les nifulhieS atracclons.

TEATRE NO•U

El

CINEMES

TEATRE VICTORIA
Com panyia de ~da da TOMAS ROS
dImeeres, tarda, a les 430. I:
LA CHICHARRA, II: L'exr. ver i ttl: LA
HERMOSA DESCONOC DA, le Pit G.)rg e, I'. tiodayol 1 C. paoa. a irrs
usarla de deu. I: LA MARCHA DE CADIE. 11: LA CHICHARRA. Ni: segona
sortula de l'emmeni vedrtte de fama
mundial,

GRANDIOSA FUNCIO

EL TILSTAILINT- DI L'ABADAL
la SeaPALIS,e.colornadurla

Dimecres,

CASAMENTS 1 BATEICS
ANTIGA CASA

BARGUES

38 -

SANT

PAU - 38

MYSE/ICITAT»

--

E

mmaiiiiiirimel

MUSIC-HALLS
MOULIN

e

r

per

Glassifin

ROUGE OFERTES DE TREBALL

Tarda, a tea 1180 tt Kit, ß les 9,30
50 loses. belles I estupendes arttstes, 50
MERCEDES LAMDERT : ADELA GRAMA
ANTORITA MONTARDI
PAQUITA SARTI : SUSANA SEBASTIAN
*
ENCARNITA ClL
*
* TERESITA IBARRA *
(Emperadriu de la frIv011tat)
FAUST
Eartlata que ha batut el record de la
risita 1 que cada dia te un nou triornr.
Dama, cliJOUlt, 41. Debut colossal de
* PILARCITA MIRAMAR *
Totes les alta, despres Oe Feapectacle,
DANCING-CABARET
al pati de butaques, luxosament reto?.
mat 1 esp andidament aluminita

Aprenenta

cOrbatera-llacera. es necessita. R,
fnelestrts, 263, ter. Ira.

.2a
' nnina 'p reció

has dit? -preguntä Pere.
-Com? - féu Plata (s'adormia). Que he dit? He pregat..
11 tu, no pregues?
-No, jo també prego, pena que vol dir Frohe i Llorençl
-I ara!-replieä vivament Plató - san els patrons dels cavalls.
eal tenir pietat dels animals. Ah! la mala pecora! girat.
-Estä cansaada, mala negada! -digué palpant el gos prop de les
leves came.s; després es girà i s'adormí de seguida.
Al defora se sentien erits, plors i, a travas del pany de la hariraca, es veia un foc; a dintre, pera, tot estava fose i silencias. Pere
triga molt a adormir-se. Jeia en la foscor amb els ulls oberts, senda
tela ronca de Plató ajagut al seit costat, i veia que el alón destruit
sabana ara s'alçava en la seva äniana amb una bellesa nova, damunt
40 bases noves incommoviblear
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144 QUE ANEU A PARIE

BARCELONA.
nes, hi havia com a presoners vint-i-tres soldats, tres oficials i dos
funcionaris.
Molt temps després teta aquesta gota es presentaren a ¡'ere
.com dintre d'una boira; Plata, pera, resta per sempre en l'anima
de Pere el record m'es fort i mes car, el simbol de tota la bondat
i la suavitat russes.
L'endemà al matí, quan l'ere percebe el sen veí, la seva primera impressió de suavitat es confirma absolutament. Tata la persona
de Pható, anib id seu eapot francas curt, la seva gorra. i els setis
era rodona: el cap era roda, l'esquena, el pit, les espatlles,
'fino els braços, que tenia setnpre en una posició d'anar a abraear
alguna eosa, eren rodons. El sotnriure agradable i, els grossos
;bruno, tendres, tamba eren rodons. Plata laarataiev probablement
t tenia més de cinquanta ama, segons es deduia del que explicasen
'ela seas companys, anal els quals havia parlat Ii part. El( mateix no
,sabia ni podia definir la SPVa edat, pera les (lenta fortes i Manques
:que ensenyava pian reia, cosa que feas molt sovint, (Ten boniques
i i ben conservades ; ni tenia un 'pel blanc ni als cabello ni a la barba,
Ii tot el seu eass tenia un aspecto d'elastieitat, de fermesa i de tesis-.
,teneia.
La seva cara. malgrat d'unes petitea arrugues arquejades, tenia
ama expressió d'immeencia i de joventait ; la seaa vea era agradable
la feia _una cantarella, pera la particularitat principal de les seves

NO °ELIDE°
"je

. la barrada on havien portat Pero, i en passà quatre setma-

ES COMPREN

BRILLANTS
JOIES

Paperetes "'Montepio"
Es paga tot eI *su valor
Hambia

del Centre,

30, tda.

(al costas del Credit Lyonnais)

Lrobiluell

LA PUBLIMAT

e tate ele q uioseas del
Grande Eoulevards, de
place de la Re p ubilque la
Ildadelelne.

A la pis po de la Bastilla.
A la place de Saint Moho'
(costat •etropolità).
Al Boulevard &dril Micho&
Al Boulevard Sebastopol.

RAPIDESA I
Entrada per la JOIERIA.
NOTA: Venem Hiles de totes meA teta sis grans dolamos
nes de molt gust. rellotges usuals
I de marca I iellotges de paret hinde Parle
inIllorahles, a preus de ganga.
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