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rn ande ens deia, fa dies, el seu plany per l'actitud d'una Part
de la Premsa de Barcelona davant els fets i els bornes de la nostra
cultura, i citava el ces de la mort de Joan Crexells. Els diaria i
altres periòdics alludits donaren la noticia luctuosa en gasetilles
vulgars i curtes. 1 n'hi llagué que no la donaren de cap manera.
Han passat més de tres mesos, i en tot aquest temps no han parlas
de desaparegut. Qualsevol prohom o prohomenet de corporació
o de parta obté d'aquesta Premsa un millor tracto necrològic. No
As pes una qüestió d'espai, de ratlles ni de mots d'elogi. És, en el
fans, una qiieeti6 de sensibilitat. Els periòdics que, en la mort d'un
jove eatati eminent, no tenen, per a ell un homenatge póstura
proporcionat als seus merina demostren que són insensibles a lds
mis vitals palpitacions de l'esperit. Esmentem aquest exemple d'un
estimat company nostre; perd podriem multiplicar els exemples
anälegs.
La Premsa que allí es capté. és una Premsa absent, llunyanísalma, que porta un buit terrible als dintres, perquè no té anima.
Premsa de paper, material i materialista, redactada per gent mée
mecànics encara que lea linotípies i les rotatives. Premsa per a la
cintat de pedra, freda 1 indiferent, desconeixedora dels
valors de l'esperit a casa riostra i a fora.
Quina periodistes són aquests que ignoren les jerarquies
espirituals i tracten a un gran talent jove pitjor que a un obseur
repórter, pajes' que a un rie de la ciutat? No ens planyem per la
materialitat de les gasetilles necrològiques — triste miseria rutinària
—que van ésser dedicadas al nostre enyorat company. Ens planyem
per l'abaencia espiritual que tot alisó representa. Ara s'ha vist -ara ces= tantee altres vegades— que en certes Redaccions es viu
llnny dels hornea i dels fets que sdn la força i la glòria de la nostra
cultura.

Otereir un gran contrast, en aquestes ocasione, la eomparanea
d'una part de la Premsa de Barcelona amb la Premsa comarcal.
diaria periediea i revistes de la centrada han parlat de Joan
Crexells en termes dignes. Aquesta periodistes de les comarques
coneixien le personalitat de Crexells millar que molts pretensiosos
periodistas barcelonins, que encara no sisan adonat de l'intima
relació que hi ha d'haver entre periodisme i cultura.
No eón boas periodistes aquests homes de Redacció que ignoren
els merits de la nostra millor joventut, que no s'adonen de les
manifestacions de Peeperit. El periodista no és el simple earretejador
de noticies, ni el bastaix dedie g t a la feina quotidiana d'ompl:r
fulletes de paper. El periodista és el que coneix les valors d'un
poble, que les sap discernir i estimar, que sap fer justicia en la vida
i en la mort deis homes. Els periodistes comarcals que en aquesta
última mesoa han dedicat a Joan Crexells articles i estudie són molt
roés prop del periodisme autèntic que no pas el confeccionadors
certa Premsto eintadana, absents de la Ciutat espiritual. Aquests no
veuen la vida de l'esperit ni l'obra de la cultura, mentre guaiten
eom giren lee podes i els rodets en lea màquines trepidants d'on ame
la ',laja de fulleo mortes.
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Informacions de (La Publicitat,

Conversa

amb Pous

i Pagès.

Es conventual gaisebe aquesta sala
de treball , del novellista comed i ()gral. O comediògraf novellista--com
volgueu--. La cara i
el gana nosat de
Pous i Pagas da!zenit aquesta cadira abacial, certament
hi esamis
No cal cercar un pretext per a jus-

En això he obrat d'acord amb la mes
alta Hieó de classicisme que coree:
"No és la frase el que cal polir, sinó
la idea." Fer-la concreta, transparent,
heus aquí a qua aspirava. Sense oblidar, pera, que la vaguetat pot enser,
en algun moment, l'encís millar.
—En el mis essencial, com heu trobat, despees de setze anys, la vostra
noveHa?
—M'ha semblat fresca i jove enea.
ea, corn quan vaig deixar-la. En l'arealment, matisar.
tificar als ulls de l'interrogat i també nàlisi mh.s
als del lector la nostra conversa? Ens i alleugerir, sobretot. Era com si fos
calera triar entre dos motius: la se- d'un altre, la novella. Exquisida senrena edició de "La vida i la mort sació! Al seu través he pogut pressentir que la simple tenacitat del prod'En Jordi Fraginals", o l'obra nova
tagonista era una virtut ben catalana.
que mugen a Novetats aquests des.
Si ell es confesas equidistant entre I qui sap si una de les minore!
—Us sentiu ben equidistant de la
«tuestes duce vocacions, no ho podem
ésser metate-es entre aquista dos pre- novella i del teatre?
sento ben bé. I és que el
textos?
bi: la nostra primera pregunta no procediment es, al capdavall, el mateix. Aquella técnica teatral, tan in-.
peca pas de discreta:
—No ens diles el secret del vos- vacada, Es inexistent per a mi. El teatre no és cap secret. Ni molt menys
,» snenci d'aqueo temps?—li demahas—. A rt de la malaltia, hi un problema algebraic. En teatre o en
novela ern plau de treballar sempre
ha ermitas bola xic menys implacables?
damunt de situacions i de caràcters.
— Hi són, certament •. i per que no
Se-los? La malaltia hi té bona parts Per aclarir-ho, us diré que "La vida
i la mort aa E.n Jordi Fraginals" és
*Ti> ne pas tota. En la representació
de la mera darrera obra teatral, vaig escrita per a, poder explicar la darrera
veure clar que amb aquell públie no Part La nnvella—i no Es meva la
CrIS enteniera. Era una obra menesfrase sortosa—es feta per a fer mes
versemblant el que s'esdevingui. Una
tral, recordeu? Un dia, vaig volee
situacia i un personatge. 1 per poder
ecnvancer-rre amb els meus ulls del
explicar-he tot, una novella.
Que re g ente*. Des de les butaques,
—Voleu avançar-ness una idea de
raig seguir la rePresentació 1 vais
l'obra que aneu a estrenar?
romprovar, realmem, que ni el que
—N'he dit "Puput o el joc de l'adeien, ni el que passava prenia reflecmor". I el tito! respon, cm sembla, a
te a la cara dels espectadors. Hacia
e resignar-me, dones, a monologa? l'esperit de l'obra. 1-li ha una base
Fa mis greu la constatació, encara. el coustant erestoiceme amable. Si no
Pensar que aquesta impossibilitat de en el proredintent, cree que en l'aprodiales no naixia pas de la qualitat de
ximació a la sätira inicio una virada
les ;dees. Provenia de les Perniles. en el meu teatre. No hi ha pas aquerimplement
na cordialitat embolcalladora amb qua
he valgut vestir sempre la sativa.
—La vostra tornada al teatre vol
dir, dones, que ereieu ja possible
—I que Es el que fustigucu?
aquell diäleg interrotnreat?
—Sense valer actuar de moralista
—Deu
me'n guardl—he intentat pu— Ho cree, sincerament. Es una
nyir
la fallida moral, cada dia mes
liusió meva? Potser si. Perd no vuil
is
palpable entre nosaItres, el que
Pas esvair-me-la abans d'hora. Farem
le prova avisa Si cal, prou sabré somes grey , esdevinguda 1,14 normal
terrar-la.
cada Ara seré jo—ens diu cense deixae-nos formular cap nova pre—Era per la deserció teatral que us
gunta—el qui us sot-metre á un interaeallku a la media, refent "La vida
rogatori o a respondre'm una preguni la mort d'En Jordi Fraginats"?
ta, alinees, Digueu-me, per que eta
— Ho bauria iet lambe. Sento avivar-se'm cada (Va mis el claier de la
nostres joy as no escriuen per al teaper f etchl
tre? Es ineomprrus!ble com no els ha
t, —El Vosee retec no ha eitat pas
temptat I no cal dir que el teatre es
inicament
la pedra de toc infalible. Ea UD art
—Polir el nenguatge era imprescinconcentras. La trampa al Es ¿Ijjoule
)Sble. pefia no pa y rúnica tasca a fer.
. Pensen—per invocar la mis al--sin
..Calia donar també majar fidelitat
ta raó—que •el teatre és el que pot
Fidelitat al pensament, éj dar. atlarir amb mis eficicia la corneen-
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Les testes d'Avinyó

Balaguer

La Premsa absent -
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Visions de Catalunya
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SUPOSICIONS
Barre? Barrie? No será pas paAhir van celebrar-se a la ciutat de l'antipapa Luna teste« •
tirats de la qual s'agerrnanem esplanLa carretera té una incandescencia
rent de l'aiornmat autor de "L'adhonor de Francesco Petrarca. S'esqueia el sise centenari de
mirable Crichton" i d'aquella Magni- de brasa viva, i tot el paisatge un baf didament arab els vostres La mateixa
l'enamorament del poeta. Fou, en efecte, el 6 d'abril de. lar, a
meravella de 'Mies i de perspectara, la
fica comedia que va oferir-nos lany
d'abrusament una encesor carmínia,
resgIósia de Santa Clara d'Aviny6, on l'autor del "Canzoniere" vejé
mateixa materia tendra i sucarrona, la
passat Emma Gramática, "Les meuna rentar crepitant, una monatona
per primer cop la eeva musa. Es tracta d'un esdeveniment deciziu:
mateixa finar de la'mbient, la mateixa
dalles de la vella senyora"?
pailadissa de parda/8 i una nyonya tan
Laura, sublimada per la passió pura del poeta, és el motiu i l'objetes)
D'imaginació en te. Podría perlenllepadissa daurada en l'escorça dels
perfecta que Mime la respirada, us
tarnen: ésser copartícip d'una gran
fa nona. A un retó de la plana, re- volums, la mateixa terra mantegosa, la d'una de les més altes obres del Renaixement.
Les festes, pera, ai las!, no van tenir l'esclat apoteòsic que
herencia ps'colagica; el cas no és nou
mateixa poesia en els termes pictòrics,
colzat en una rebava d'un eneavallaen la his.ária de les personalitats ment de muntanyes que pugen en graoAvinyó desitjava. Una disposició ministerial recluí, de París estant,
la mateixa gracia en les figures que
humanes. Sovint un gran músic ha nada fins al blau del cel, hi ha Bala- animen l'espectacle i el matear ritme la commemoració a limite més modestos. Es que el Govern francés
estat fin d'un músic notable i sovint
en totes les coses que hi viuen. Veieu
guer. Al mati no es veu; el tapa el
temia que les festes del Petras-ea esdevinguessin una manifestad()
també hem vist families senceres do- bat furient de la soldada i la polsaaquella gemats comellarets que brollen
filo-feixista? Es que les relacione franco-italianas no travessen un
tades d'una excepcional aptitud per
en les engires del casal de Gerp?
guera brillant que flota de llarg a
moment prou normal per a permetre, sense perill, eonfraternització
a la pintura o per a la poesia. Els
Apar tahnent que siguin trets d'un
llarg de la ratlla del Segre, allà al
a la via pública?
Bach, els Moratin, els Holbein, els
Vejen
aquella
de
Fra
Felip.
(aladro
El Govern francés deu saber ala motius de la seva reserva.
Denlas... una dotzena de noma que termenal de tot Pera, en el tombant
mugró
caseta
surmuntada
en
aquell
del sol, quan la terra de l'Urgell va
Aviny6, no obstant, deu haver enyorat la joiosa i exultant
podriem citar, servirien de digne sude
l'espoha
del
riu,
volada
vermell
sortint de inca . en mica del ingleport a la nostra afirrnació. Ens e s
commemoració. I les ombres de Laura i del Petrarea, amorosos
d'una arbres prima i fragata amb un
ral en desvari i garbí ululase de
mis confiar en l'erudició dels-time
diseortats en el segle catorze, s'han vist avui separades, a fi de
tanue
plornallet
de
l'unes
a
la
eappresta les flarnes'eap a sera, i es va
nostres lectora.
eomptes,—
qui ho diria? — per les violencies de Mussolini.
eana?
Jurarieu
que
és
arrencada
d'un
Naturalment que l'autor de "Peter aclarint i dibuixant, i agafa aquell to
pintares
les
dels
fons
ornamantals
de
d'or parad aquella sedositat de poma
Pan", Sir James M. Barrie, es ande Rafael. Fixeu-vos en aquests prats
i aquella fresca verdoreta de mar engles i viu en algun lloc de la Gran
gornflats i 'aigualosos que es baden
Bretanya, mentre el senyor Borne As calmada, Ilavors Balaguer us surt al
Jacques Bainville ha donat un erit d'alarma: "La Xina se
dins l'enterc« de les Buitres i per
l'una, bonic i ale g re con, un altaret
vi de Barcelona i regidor del seu
en salten i jumen aquelles noietes sovietitaa". El cronista de política internacional de L'Action
de
maig.
Ajmaament
Française diu que hom s'ha equivocat en refiar-se que les tradiciona.
vestides de blanc. Veritat que semblen
No hi fa res. Aquests obstacles nosHem dinat a l'estany d'Ivars. A mauna divina troballa del Bottlecelli? I
costums
i esperit del poble xinès, i els gens interessos i geni
altres els suprimim. Per damunt la
ja tarda, una tartaneta corredora ens
aquesta visió de Balaguer. tan dauramercantil,
ferien que la Xina resistís el bolxevisme o l'eliminés un
distancia material i de la diferencia
ha menat fins a la Fuliola. Bellcaire
da i cenyida, amb el pont, el riu, la
cap se n'hagués servit. "Fins a nava ordre les coses van en el millor
de les races que potser separen els és a tocar. Aquí el paisatge, camón i muralla
i Santa Maria i el Sant Crist sentit que Moscou pugui desitjar".
dos Bars-je, el dramaturg i el regidor, temis-ah. es va espessint amb una gresa dalt de tot, no té una semblança
És possible que L'Aelion Française exageri. Coneixem la
hi ha el lligam del geni. Si el primer
plana
fa
una
regolLa
sa sensualitat.
prodigiosa amb el senzillisme de Fra
ha Creat un seguit de figures palpitendència d'aquest grup a la jeremiada. I el seu criteri d'intervenlada maragdina en la intersecció de
Angalic?
tanta de vida i d'enlació, una colla
cionisme a l'exterior. Els nacionalistes franceses acusen el sovietisme
les serres d'Almenara i de Montsec,
Ja arribem a Sant Domanec. El sol
d'històries tendres i meravelloses, un
per un porte!l de les guate s'escola declina i l'horta s'ericen de rosa. Anem
xinès, per tal de promoure una actitud guerrera. Aprofiten del
món pie d'hunsour autentic, l'altre, el el Seare, brument i forçut com un pabelicismo d'Anglaterra, que es prepara potser al bloqueig de l'antic
trobant
mis
moviment
i
fressa
per
la
que gaudim de més a prop, ha realitliara de vint anys. No el veieu enm
Imperi, per excitar Briand a la collaboraci6 en l'atac. Els interessos
carretera:
sellonaires
de
Ves-rió,
sozat, tot batejant 1 desbatejant carrers,
ens fa l'ullet per un trau de la mata
d'Europa, la civilització occidental en perill, són els mòbils en que
meretes menudee anda feixos de ves-'
trae epopeia ressonant d'heroisme, d'overda 1 espnnerora de les Buitres ba- cills de canem carros amb bóts d'oli
l'Arstion Française pretén inspirada /a seva campanya.
pora unitat i d'ironia. Té dret a l'aInemerines? Ja el tornem a trobar, ja
carretera cridaires que esbatussen
Deixem de banda la posició particular d'aquest grup: és evident
graiment collectiu i no Ji ho pagarem
l'enyoràvem, aquest ras sempre concruelment les basties colles de gitanos que el nacionalisme xines, que tant s'ha servit de Moscou en la
pas amb un pergami per sumptuós que
tent i falaguer que &tu en les seves
amb uns rucs prims i seca com Ilessigui, ni as-ob un Ilum per al menjaprime ra etapa de la seva escome-sa, ha arribat a un punt en qué
aigües un doll inestroneable de pui(mea birbadores amb el cabàs al cap cal reflexionar i decidir sobre la conveniència de desfer-se o no del
dor, per molt metall que hi entri. No,
xança, de vivir i de joventut. Sera
i raixolet a la ml, un vellet que mena
no... Es un deute impagable. Gravemsen interessadíssim aliat. Els telegrames d'aquests última dies
per abra que les terres que rega teuna cabreta musca. un pagas que
lo en, J,Intim del nostre cor i no en
semblaven indicar, a despit del pessimisme de Bainville, una
nen una anima tan intenrament meritorna ale la vila amb el paquet
parlem mai mes.
dional? Fixeu-vos-hi. Aquesta gent
de les botines penjat el bree, un ea- inclinació a la ruptura. L'ajut comunista pot comprometes ara l'èxit
GARLES SOLDEVILA
segriana no té cap semblança amb la
del nacionalisme xinès. Aviat veurem si els dirigents del Kuo-Minpellt a cavall d'una euga, agrumollat
de la resta de Catalunya. És una cosa
com una ostra dins la clofa blavosa Tang ho comprenen ahí. Mentrestant, hi ha motins per a esperar amb
a part. sin manyoe de ‚ames, un feix
confiança. Nosaltres no ens refiem massa de les virtuts del poble
d'un paraigua monumental...
de passians, un afuament d'anhela un
Som al cap del pont. Entrem a Ba- xinès; peró pensem en la formació liberal que va rebre a Anglaterra
esclat de claror, una fantasia indólaguer, la vella i noble ciutat que meEngen i Xen.
mita, un destrabat sfany de vida i
reix doblada la nostra veneracib. Bes
LA JUNTA DEL COL r
una vibratir5 d'amor altie remata COM
facner...1 Vet aei un nom que cama
METGES
una cantada de Pasqua. Terra de joja jovenesa de Catalunya encarnada
Un repórter va preguntar al gover- ventut i d'alegría...! Aquí, tot canta 1 en la figura sempre jove del rei En
nador per que no havia pres possessió
rin amb una formigor que no s'acala nova junta del Colega de Metges, ba mai cona ei tot l'afany los glòria. Jaume.
Per aquests camine, entre Lleida 1
Ha sortit el número corresponent
i aquest contesta que el cas obesa a
I he: aquest poblet que sembla un
Balaguer i entre Balaguer i Agramunt
al mes d'abril de "La Paraula
que la junta está pendent de la seva
caragali de narre és Pedris i aquell
ell aprengué d'estimar, li flota la bartiaras ', amb un nodrit contingut. A
aprovació.
(CORRESPONDENCIA)
al tre de rollt que coloreja cm
ba, es fez: brau i fort i aqui, sota
més a mes del Inane i de les rúbriLES ALTES I BAIXES un peniall de cireres. la %pita. BalaS. J. verb que tradueix miaquest sol bullent i eixelebrat, se li
mes de costaren, publica treballs de
DELS AJUNTAMENTS
alter al fons, ara es destaca amb una
en
sentís
figurat
inflama el eor amb un riesig incontillar el verb adolecer
Pere Voltea, C. M. F.; Tomas Bellnítida gracia de babe relleu de maFonamentada en unes discrepancies
nent de grandesa i d'imperi. Cada terés, no cal dubtar-ne, parir. Es clar
puig Pare.; Vicenta M.' de Gibert;
fòlica Rera la cerca de Santa Maria
sorgides co apreciar els assumptes
que
acostumats
a
veure'l
traduit
per
ra co ya Pur deatl. I aquesta esgamFrancesa Almela; Fra Josep M Coll,
/a ratlla ele talaran!, fa una rapida i
municipais, En Manuel Vilella, rebada segriana, magnifica i ostentosa,
adoléixer o adolie, pot fer estrany a
O. P.; Jacques Leclercq, i Xavier de
espurnejant bellugadissa, eom si el
gidor de l'Ajuntament de Lleida, ha
no pot llavorar més que grane coses
algú de trotar parir usat com a equiMaistre.
blau intens de /a Mistia fos remogut
presentat la dimissió del sau carrec.
grans fets. Obriu les nostres cranivalent de adolecer; pera patir amb
amb un venta!! enorme. El tutea torrat
EL SENYOR AUNOS A
q ues, i en les pagines mes vibrants
aquesta significada es ben caseta, i
del Sant Crist dirien cine Es una bnla
damergia i mes exaltarles dc llibertat
fóra sensible que recules davant d'aBARCELONA
de coure amb una creueta al cien, en
ini troharets seine-re Balaguer. ThCa
quells verba, que cal, al contrari, eviHom anuncia per a darrers de setHa de la bacina de sidre que forma
terne i lleial a fe! Guaiteu aquesta
tar.
mana la vinguda a Barcelona del miel Segre als sets neun. Amunt amunt
geist del carrer d'Avall que aura a
Dr. B. — És aviat dit que desees- - o
nistre del Treball, senyor Aunós.
El pintor Joan Colom ha Matas
s'enfila el raget de claror de la carmirar-nos al rampeu de les portes...
hipar és un flagrant gallicistne. En
„ BANDERES A SABADELL retera d'eacer. tot flanquejant fa sergura una exposiciö de dibuixos coloEncara
la
don
als
ulls
—
en
aquests
no
és
un
gallicisme
d'ara:
és
cas
tot
D'ara en endavant el dies de festa
rits, a la Galera Arenyes.
ra Montroig. verde de baix i esulls negrea i Miente — l'ombra
un mal que ja trola= usat en el caonejaran a Sabadell un gran nombre
horrada de dalt per uns pellocs rod'aquella
tragaaia
qie
anihila
en
un
enralupar
tala
medieval,
aixi
com
de banderes de la nació, cornplint un dona i molsuts de bromen rones i momoment set segles d'epopeia.
Creure que si no existeix envoll no
acord de l'Ajuntament d'aquella chivadee. El paisatge ara té una filosa
I ara, a poc a por a poc a poc...
pot existir envolupar, és suposar que El llançament d'un hidtotat de posar-ne a cadascun dels editruculencia, una explosió triomfal i
Sean al Mercadal. El sol es pm en
quan existeixen un nom i un verb
ficis pública i que depenguin del Muavió per catapulta a Brest
un rabeig insaciable de plenitud. Tea
mig d'una gran taca de rana Dalt
corn, en francés, rnvetoppe i envelopnicipi.
airea que velen és carn i desfici. Els
al cloquee de Santa Maria unes camper, és el verb que sempre es el deAbrí mateix aviat será posada una
De Brest comuniquen que el tinent
Tienes tristes toquen a l'arada vesrivat del non-o, quan molt sovint es el
placa a l'antig,a Plaça Major, la plaça arbres mis-tren una musculatura ufana
i assacsonada les fullee una lliscor
de navili Lemougeot ha sortit del pont
pertina. Quina hora mis fantasiosa!
nom que és el derivat del verb.
mes céntrica de Sabadell, a la qual
gelatinosa. la forra dels campe un
del creuer "Pranauguet" a bord del
Tot ns flug dels tale el cervell se un
S. A. M. — És un error • greu, que
ara l'Ajuntament d'aquella ciutat ha
gruix tou i avellmat la verdor dels
ortmle de fantasmes... Estameu :terna!
seu hidroavió llançat per catapulta.
hem combatut moltes vegades de creabatejat amb el nom de "Plaza de don
horts
un
orgull
desbordant
l'alesna
de
la primera vegada que es realitza
Potser
no lea crearen pera. de vere que percata es diu esPerit, cal dir
Miguel Primo de Rivera".
les séouies fa un parrupeare d'amoaquest experiment a Franca, a bord
sedes entre dos roscarais, vagant per
cofas-ritual i no espiritual. es Corn si
rosia i l'aire una sentor pastosa que
d'un vaixell dc guerra.
aquesta carrera bala guerins, se'ns ha
creguéssim que no es pot dir filial,
urs ernbafa ein sentías.
a pneaut tea ele obte la fi gura Ilatbucal,
etc.,
perqua
el
substantiu
corés
imracial
?
L'aportació
jove
cia
errada d'En Intime d'Urgen nue ens
Tena de Balaguer, panorama de la
responent és fill, boca. etc. Espiritual
preseind'ble. Digueu-ho lin teatre no
ha mirat amb mis tals terriblee.
Noguera! Sentare que us veis recorno és un derivat de esperir, sind la
és possible a base de dos o tres auAquest número ha passat
do amb complaença la Toscana els
catalanització ,del mot Ilati spiriruatis.
JOArt SANTAMARÍA
tora. Perqua arribi a sorgir l'autor
u ni le uranon e Jnsu a o E, Jad
FABRA
representatiu, eal que naii han una
pila que li facial esquencta. Qui ha dit
tant el Jaral) com els Estats lanas,
de Nanquín, que
que el teatre es un art inferior?
tot exigint repararions, han declaras
Quintes vegades he tingut a mans
que no trencaran il'-a relaciona amb
encara
obres detestables de novellittes exel Govern sudista. Quant a les brcellents! M'ha fet illusi6, malta
e a , francees, des del primer moment
sió de veure la darrera comedia de
s'havien abstingut d'intervenir.
Carles Soldevila. Ern =Isla, pera,
Els ¿ets de Nanquín
La conseqüencia més greu per als
que no ha tingut l'acolliment que es tnesón, encara, el tema
cantoneros es cl refredament de les
reix. Per a mi no és ni de bota tros una
preferit de les inforsimpaties que Hur acció patriótica haobra lleugera. Té una rlensitat secreMaCi°nS atle ens servia inspirat als Estats Units. Fa alta, per& nn merrys autentica, per ajada
veixen lee Agencies.
gun temes. el generalissim XiangDeixern l'intcrcanvi de preguntes i
Com que horn no pot
Kai-Sele retingué un periodista nordrespostes. No desviem la nable veheatribuir als xineses
americä al qual acabava de fer de.
mencia amb que ens pa-la ara Pous i
mes viatimes entre
del-ademe, i Ii digue: "M'heu parlat
Pagés. Fa una vibrant invocació a la
els estrangcrs, hom
de Xina. Ara ara vull dir dos mote
tornada a l'idealisme. Gen/ enlloc, es
accentua cada dia els
sobre America. En llurs declareeions
imprescindible a casa nostra.
Sense
detalls terrorífica dels
els vostres hornea d'Estat manifesten
idealisme seriem tots plegats tateALMIRALL HONG primera moments. Fea favor nostre mes amistat que alIles d'una farsa indigna que hem pre'-nl, de tea (orces re) heus ad que mentres estrangers. Pera parlar no ho Es
dicat corn la més alta excelsitud?
nava ' s nereareeri -tre honi tracta d'exis
canea de ‚una gir als cantonesas retot Vosaltres haveu signat també els
Torna l'idealisme 1 el respecte a la
Tractats etils quals volern &marreIlengtta, vet ad. Es deshonest de cerparacions immediates pe/ mal causat,
gar-nos. Voldriem veure-us adoptar
car l'èxit en la paraula grillera Die
aqueas han començat a parlar del mal
sobre aquest pum una actitud mes
lea coses pel seu nom? Les coses i lee
que causa en la població civil xinesa
decidida, mis deelarada " Xiang-Kaipersones, en tot cae 1..
el bombarde i g deis vaixells estrangers,
Sek s'haura convençut ara que, si fa
Sornriura algú? L'actitud mes faSi cls haguesaim de creure, els nano no fa. totes potencies sigma,
cil és, realment, aomriure. Perb la
quinesos vietimea del bombIrdein artarica dels Tractats antixinesoa tenen,
mes noble, no. Deixeu-nos afirmar,
bannn a set mil. I si laaguéssim de
només, la Ilcialtat sincerissima amb
crenre les informacions de foral ans.. per a les asparacinne alliberadores del
Kun•Min-Tang, una antipat ia senaqué ens parlava Pous i Pelo. 1 ;ade tres...
blant cuan es tracta de convertir-les
leta/ recordar encara que les diu un 1 * Vd rnde renunciar a Concretar la
en realitats.
borne, Iluitador essencialment, que es- '
aicia det l eS. de Nanquín i
guarda isolat, des de fa temps, con)
a tendee's a lee conseqüencies. Que
Els Estats Units no eón partidaria
vas fent-se i desfent-se lea coses tosa
d'exercir renresilies a Xina. Tenme.
l'exèrcit cantonés no es clarament
XENIUS Pa XEl'a
nostre
ceL
de
cael
telx, vaixells americana participaren
l'autor d'aquests escle.veniments
Eugeni Xen i La Benplantada
?J. PONT
rkter tumultuar' le, demostra el fet
en_el bonitaareeig_ de Nanquín,
1112.1~>"

El comunisme a Xina

La politica

Converses
filolbgitInes

Les Lletres'

Les Art s

Els fets
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liebän, Canntre i Indústtis gnant
la deneminacii mes adequadawxr tal
FO>ái+NT DT. TREBALL NA- de designar la patincia lluminosa dek
ces:At. - De rni. divendree, les les 'enmares eiectriquest acerde aixf
matein informar faverableenent sobre
des de le r.it, al saló d'actes dt, Foment del Treball Nacional, tindrà Iloc el ¡unan:mame:te del candor tnecenie
la ' tenferenete ' que sobre "Fenòmens installat a la platja de 'entera, i reicrisi 1 de decadneiti en la situacia terar les peticione que anterierntent
tema/rana actual al nostre vais' do• havien adreçat al, Govern quant els
nare, escriptor i economista elrets aranzelaris del paper.
En Pere Corones-1es. sellicitada pgt
La entibea aprovi urs dictanata de
la Sarda de Germen i Navegaei6
la Crinirsió especial eneaaregada d'ese
(atesta 01112142.
tudiar la tarifa de condicione infni1A Junta Directiva avena als seus
mes de la Banca i decone aspb
aasOatI i a totes les persones que mateia Iliuni al ministre de Finance3
ringuig ereierincia pels estudis tea- i Consell SuPertoryeeei nr. esnendes i financiers, la erra assistencia crit en es formulen, eat e al',es. oleCAMBRA DE COME.Fie I NA- serradone 1 demueles eneaminedet a
VEGACIO DE- BARCELONA. - emi es redueixin ea: ale petite ene
Ea les diee.s dareeres seesioas cele- els tipa% de dany i •aaeonneet4 desebradas ner la Cerniera de Camera icei rten:ad i a g%ie es dearreei la neou /a pee41incia d'En Josea Anran- raidliacid dele efeette i el retorn
tenas i V'inted. eguesi (lene compte
dele impagats.
seva aeitèncee amb el seeretari
La segona. de lee cantata:es stiela C.erperaele a les reaniems celebra- emite de la da"srobra es destine 1 dores a Madrid pel Censell Superior i nar centre do la tasen 442 la Cem../la _aneja Consultiva de Cabres de eee Mixta de Co, ira:e:teta Aerar,
i ncl ee Duar.el encarree.rIa dietutlier
Cemere, Inenistria illevegecia
'
Cernie NIeltual de la Cagebru de Cie- rarifea dels cementan, preifessienals i
rnen Internecional, i expese els prin- ee l'informe sehre el projeete de recipal% assumpteeareetate, entre eN vals toma tributària.
Fea - elegir membre de la Cene-ca7,iereixeit especial interes lee deliheneceen,: i :mofes del dit Cansen Su- en; per al gime primer, eategoria prieerier :abre la tarifa. Je cendadens mera, En Jeep O. Estruch.
- la Junta general ci'ae.,-1«.nisus
reí:temes de la Barna. la caileeiee16
del "Banzo Resta*. celebrada a
<l'agente orimerdels i clprejeee
reforma trae:Latía, fent anta- que ree- Romn e/ 3: de mere prel ra l aa t . ve
laidend del
/arete riel earaentate &ese:mates els acordar la repartieie,
eer seo. destinara g.omoco ele tires
eeorete Gel Comedl coincidiren en la
rese-va
i
traepasseat
a
erna part eseendel arnb de que nana al .`•ocs de
permite nora gotea:ea Free aproximecloprat la Cimbra.
an/rte.
Dan:. C-0114.1te tan3b ei seayor ereCal recordar que el "Base," di Rositien:. que r 'Madrid e'eni a la repreeernaen3 de! Comité Regulador de la sv (F.spenyz )" en la seva Junta geitiddet-ia Catoaere i gestiona pene> neral del /8 de retare darrer va acordel -elovern la coneeesió dele auxilie dar talebe repartir entre els seus aeitedlreensables per tal de reimeiar :a c.:sujeten un dividerel del 6 per fil:12
Iliure d'impaeten.
erial re in tlitt halasteis.
A PROPÒSIT DELS p RojecTambe aas/abete la Camera que
ei • seneer presideet la estas clesigesat T1:5 D'ALCOHOLS. - Ami, motea
cata a vocal del Patranat de l'Habita- de les notes publicades en la Prerusa
r-le d'aquesta oaphal: de le; lanera- aqeeete darrere die; sobre l'arrenebes itepressieas rereliides en mèrite ruent de l'irepast d'aleoleple, en lee
'teeestione etecandnades a echar el quale eemblava atril:reir-se cera prealgente= de drets ararizela.-ee sobre mura ale eleenents eue han scentie el
»menee a -,oede5 per carnee: d'una prejeete al Govern. se'ns pregu que
?monada de la Direcció generei de ferie eemdar ene no ki ha cap apreml,
renanee en la cela] ve de-,ega l'assierii- ja que el referit projeete e,ser
faciddals 'feces de. l'itypest de trena- pre.entet el die ar de gener i C3 tropatas, del troducte anornenat e trielo- lea pende= de dice/mea de la Jenta
rreiieno"; i dele infocenee emeace en rifle:merla. A- Inés, e ns asseguren que
els anudits. elements han estat els priseereit :avenible respecte del earae
. ter
t eadicienal dele mereat,, dominicals mers ss (er• inditacione en el sentit
c.ue ee ermietar públicament en inde Glrc;ella 1 Esa:te-raga:en.
eeeeree la tambre emetre, de con- fortnaei ,a tea. els representante deis
forman emb el criteri de l'informe .intereeens gengrale del país, que
projecte eeeitja irarmonitzar mera a
de le -Cambra C:ndeistria. el que si
principal aspiració.
ii havia demanat pel mireeteri del

INAORMACI ONS

Abel,
Maig,

Del problema

543,253
Juay,
540,773
Juliol.
62o,745
•
Agost.
579.294
Setembre,
5e6.518
Octubre. e e ""Te366,279
Novernbre.
590,697
323.314
Dese:nbre,
De lee dades anteriore resulte ciar
el preis seguit per aquesta
tela. Les dorhandee angunioses del
mercat interior durant la limara
girare els proveienente de guerra, ele
Meits altissime 1 la guerra marítima feien ebpolutament innaessib¿e
la icepqreacei, forearen fa producen;
nacional i cree un anstiert de test
d'explotada insostenible en nutina:s
eiecunastencies. Al enateix ternps, es
denava fa Inca exemplar de com era
pressible un estat comercial tantee
fins al punt que telpgú mai no baria
ituaginat pnasible i que no sere fleje-twist oblidat de la metnemia de la
present generad& E e arribar
Inera de les vaques magres, els
teórico i es berecrates preptignadore de la racionalitzede le rezanomilecoincideixes plreialment am'n
les dele capitallstes que valórela pel
metnent mezan de rendiraent les
presas erepreees i eele tbrera qua
les serre2re., CII demanar proteetimes eneegeqbes d'una brama vital
de la proeucció. Peri llavors Menee
anda el ¿hm del coneurre rase no
pot acceptar els cestoe de produceed
desigual;, les explotacions menym
131é8 mal neilladee, rnée indos.
de; 'de comunicaeicnS. I en:re
aguests dos pele, que eón ele rnat•d
-xosenailqutéprbm
Frena i a tot arreo, es planteía la
importantessizna q0 es/ í 6 del r envei
-inetacoldrbusie.

carboner
El problema del dernistretible Es
atui viva eetualitate arreu d'Europa.
Precieament la setmana paseeda lea
estat obitete d'un debat important
a la Carebra de Diputats francesa,
a les poque3 hores de signada pels
propietaris de mines una convenció
rebaixant en fan d per cent el; salaris dele obrera. Pendent en el Censen d'Economia Nacianal i ese el sen
organisme sulsaltenn la 'cenit:celó
d'un estatut cerboner que reguli definitivament la- produCein a Erg:lene-a
i sense perjudici de tacar ale es vegades a'te!le detall majar aqueo: problema, díntre i lora d'Eepanye, avent eiu svui une; quanta; darles de la
situació d'aquesta indústria al nostre
pafs.
len 19/3 el Cangnis de C./talega
reunit al Canadà, eetimeva les %raerles de mineral combnetible espanyal
e; cinc n'enlarde i rreig da :otee , haver t-se entena d'eleehores enmarovat gairebe • per toses les renquee
acuesta a:ere/ladea Les cotteeeigas
etorgadee en rafe eren 3,a8e, amis
una . supereicie de ta6moa hectareee, i
tu 1926 les xiires respectives eón
3.neo coneessions i escamen heetareee
•
d'e:cernió.
La producen; hullera en el derrer
deeenni es de 36.:78,311 temas, is a
un prornedi anual de 562.831
Iones. Si hi alegiin :es extraeciona
dkatracita i lignit arriben a le =ilion; 568 mil temes pe:s deu anys,
sigui un • romedi de 6.455,e00 tones
rada anee Heue etall el detall per
anea.:
/anee
Hulla
Lignit Antracita
•

neta
1 ,1 9

3e0 e2 e 13
a.:34.985
3 304,866

1 920
15,21

4418,93)
4 . 1t 9.638

112a
/n.2 .3
1 9 24

4.179,333
5.672,377
5.81=.3e6
3.Ü19.733
3.864.38u

191 •

1925

te.e6

637,eeeli 324.75 1)
729.343 377,216
593.873 398,771
532.423 491.713
408 , 6 74 292,591
3e0,660 256,315
394. 268 2a0.069
411,773 3 56,190
388,322 3123.396
3 155.5e3 411.856

Informada facilitada per l'Asea>
dude de Megatxemietes i Expeetadere de Vine de Bareetena; preus
per m'a y 1 hectolitre i mercaderia
poemas el celler del d'Hace:
Penedee blanc, a 260.
Camp de Tarrageaa blanc, a e'So.
Prioras negre, a
Manea Manilla zas..
Atacase, a 2'80.
Mínala blanca, a 3'23.
Mistela set" a 3'40.
Moscatel!, a 3'3e.
Mereat tetan en puja.
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DADES FACILITADES PER LA CASA
JOAQUIM SITGES PADROSA

•
jurrioLE i 1111.8404
1 VIERCAT
gte
... . , ..
Cate
1 &mere
.••••nef41.
Roya YOrarl
kM ..,

11130
' 78
11
83
1/45

i1

131:/..;
1 ee
11'54
01,12 •

:

3U016

l'444
••'
eleabse.
• -•••olian
Nora York' Mar; . • •

IVI ERC

2'23
301
3'49
2'77

:*87
_....
809
5'15-7
n'u

MORESO. ORD: 1 CIVADA

aaJa . ,. . t 1.,„ e
Suene . f n
In)
Ara_
n.
GellibrIt ' 153 /1
Londres
i-....o.Ore.
15.5 1/4
1
154 318
1 4115 . .
elan
175 7/4
1 ,111361. 2'.
I lotanden
117 3/9
XICIIII°
morosa t 4alg . . .
73 3/4
jota..
rgiumb;.
anort .
7d2 1/2
so 4/8

2 1/0
46.1 t 1/6
12.2 1/4
2 1'4
15.11 1/4
• O 3/4
19.7 1/3 .,
a 1/4
•
2.,
ir 1

eys . .. 10.1 5/8
Madi
. 4011n100.1 e/e
9.10 7/4
U•OrP001 Octubre. •

1" ve
• 1 1/4
6/4

*REOS
15.3 e 134
Bomba QU'E/mea ...
1:40 " 140
•••
Bonita ••• •••
.14 " 67
.
elarte
p aulas..• ..• •..
24 • 56
M
" 33
Bell-noe• bus O
1 reuest

LLEG UM

. ‘
•
104 1/4
10.1 1/5
'511 1/9

MUNO 1 Londres
. ,
Come 433118P3114 . • • •
1111.6%.1•slun.a
• 3 mena. • s. .
55.16.3 .«. 59.16.2
ratenz:e0= :
•
300.00.0
315.17.3
299.17.6
sev.e E.0 ...••
••
26.15.9
P" =ir • a • a 1
1'7.00,0
n
,
07.11.5
27.09.9
Multar coMplax• •••4
•-4.
•'
20.13.4
95.53.0
"
uraunt. • • •
-5,i332.6 e
35.05.0

1 .

a.0
5.4

2.6
1.17.8
12.0
' ei

Iß
La Sortee meiga de la eos
l' etrib-Aee.
erangera i de l'or per al pagtenent
de duaues va fent ele electas con.
reepenente, ear ele com prado,* eropresa tan baixos,
leen facilitats
que eetebla ban areibat fons des
d'on poden pujar cuan es pretentin
contingentiesaaverables. re, al consud 55 celta:en:
ef,pka legítim, de 700 a 71a.
IdAta Lamberti, de 6 30 a boa
7ae
Puerto Rico Caragolet,

r

Mercat de llanes

El represeatant de la casa Krealin- a 743.
Idee/ idea: lauro especia:, de 710
ger i Terna; ene facilita la segiient
e 740.
nota:
Ideir idem íd. superior, de 7 1e
Londres, 2 d'alnil de 1 t.2 7 . Fulla
0,23. Segona sèrie-setntana de dala a ato.
Ideen ídem• Hisenda, de 66o a 674.
rara.
Caracas detelafellat i aimilars, de
S'isa disposat d'una (erta prOpOre4.3
de les quantitats importants ofertes 675 a 785.
Trillat. exara, de 545 a 355.
durant les subhastee de mitre a preste
Puerto Cabello torrente, de SM
nit per damunt del niell dels cur$ 545. • " .
d' °I.e rture, 3.1311) una tendheicia
Java Robusta, de 510 a aso.
ben mercada a ralea en els merinos.
Palembang, de 465 a 475.
La llana veritablement fina ha estat
Pasilles, de eee a 465.
mea bueeeda i Cha pagat i:1s a ee
Prens per pessetes els ¡no ennos.
dòlars i asir primer cose. en suarda,
CA CA TIS
a la eala de vendes 'per a llenes de
Segneigen eeltoCare-se les darreres
Tasmenia i de New England de quanta/ fina. De vegades el; compeadors arribaees dele present cortita de e51eau Fernando P6o, afros:Idee pele
bus batan de pagar per damunt
presta alts que regeiten ea toas ele
70 dòlars. rentat a fons, pels
mercare estraygere. De moment petrii fin g . Les peces de merinos
defectsiosie torea compresiva:me dem cetitzar per al censure ele tecarta Contreriainent, les creumies ',ta- güent• preso:
Guaiaeed Arriba, de 5 60 a 510jante de Nota Zelanda, no han manId= Saetee de 480 a 490.
tingut l'elevació del començament. ToFernande P6o primera, de 430
les les seccione coneorregueren a les
compres, encara que Anglaterra no a 440.
prengué la sera part sencera, sobrelacen ídem segona, de 415 a 425
tet pei que toca als merinos.
Ident ídem tercera, de 400 a are.
CAP.-Per aquestes llamee, la de.
Idern ideen geirrta. de 370 a 384,
manees ton una mica irregular, rieres
Caracas, primera, de e90 a 6cion
els nüllors lots varen obtenir els preus
Diem seffena, de eoe a 310.
•
que mereixien.
•
PEBRES
PUNTA-ARENAS. - La tria
Singapore Mane, a 1,000.
estat excellent i la competencia e er
Idem negra, a 790.
les Patagendes, molt disputada. Aqueo?enana i ?cine/erre 4. 773.
tes llenes ser:, relativamente mis caTabasc o Jamaica. • 745.
reo que les creuades d'Adstralesia i
Preus per pessetes els eme quilo..
no pedem earviar en res les nostres
fullee per l'obertura, o sigui
OR
Merinos: 48 dòlars,
Alfons, use per too.
Prime M'ad. 5: 42 ídem.
'Unces, toa per ¿Co.
Núm. I: 39 ídem.
4 1 2 duros, ne9 per lote
Núm. a: 1,5
duro, 109 Per 500.
Neta:. 3: 31 ídemIsabel, 110 per zoo.
Nena 3/4: 29 ídem.
Francs,
ter 100VENDES pitoximrs
Lliures, 27'2 3 pessetes.
Tercera serie. Obertura 3 de maig
Dòlars, s'6e peuetes.
Quarta serie. Obertura e da mai g
Cabi. S'SS P eesetee
-Ciaquensr.Obt13denon, 112 per
-afexic Ion
teribre.
Venezuela, 109 per 100.
Sisena serie. Obertura 23 de eoe
Marca 133 per 200.
vembra
!i•

4190
*MERES 1 CARBONA
ceernaliera 6 15 .. 1980
70'13
GrAzi eteato O 5 . 80'50
Llana 6 15 . . • 02'05
69'45
1515
Iransterial e e
Segun... 3 e.. .
70•eos
91'15
1:11"
...9s1415>U
1.117e76 :15t.elb: IIIGVI:11..:1"
TRA7aVIES
AL4"iensa 1r1ttrti.
'I
Sant JgAB 3 5.
72'70* C. de Trato. 4 5 . 70'25
CONSTUCC/0
‘1.iesi3a 4 1/1 15
18'5 u
44)50
5
s
.
F.
d'Obres
,
1/9
•
I arao.
•
•
Oses 4 5 . • .
4231
•
•
1.. s . • 83'50•
. .
11445. Team. p.Z.0, 4 95 .1 76'50
9•
Fiord I 1 11 • VE. 1000U0 77410. 13.5.0 3 13 . 1 15.3e•
41. Andriu 4 % 71'07
l eal
alaaant
te 8 13
92•32"
•
,-.0, I t e •0-e 12 k 41, N : 4°96°4:0°94°0:
•a
Iras*
•
ea
MUR, 6.15, ELECTRKJTJIT Odudic40o8 M EMPO
.
9550*
li ew.i. p iren 4
'
14.5.12 A b %
• 24'72+
8850
Cn 060111 Odel4 4 5 93160
B. de.. 101)
"
4 1/1 5 enso
• tela 6% 0971
a 4 15 . . 5700. •
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deufrdel Banc
França al Banc
d'Anglaterra

Els darrers remen:ente d'or a Lendres han deorientat una rnie3 el menta Seninienee aloa les stettidee d'ar
cap a l'India, Espanya, i tant 'en
Sant llon-t pea canne:ar que ea !anca
grosses partides vers destinació desconegada. Aquests simpternes, un ríe
alarmants per .Anglaterra, poruga cem
Es de 1:Mayar les re.serves der de la
seva Ber.ea, han fet fugar capa a la
zeta avesada a les iccidencies del
mercal de moneda, qu'e han relacionat els rnoviments recen de l'or ami>
13 visita que el governador del Bane
de França fc:.0 al governador del Ea=
d'Anglaterra, sobretot teuint en compte que lea deudas compres d'e" lotes no havien estat exportadas.
Una cada especialitzada en afea
monetaris la sostingut, pera.), que les
compres d'or eres tetes per converti
de compradors de l'India, i anuesea
eaplicaene ha esata gaircbé accepiada
pez, tothona Malirat noves
arribades de Paris informen que y obitxt, de la visite de hl. Moreau, gosrrnader del Bine de le ranea, era
ebteetir una impreseni reepecte da da
possibilitat oc procedir arnb urgencia
a reemberser, a la Banca d'An,elasería, el deute que amb ella té peadent el Banc da Frasea i que puja
33 milions de llames esterlinas. Aquest
deute té per garantia na cUpemit en GF
que s'eleves a /8 milione de llicres, que
té el erediter en el seu poder. Aqueet
(lente és regulas per un conveni fet
l'any 1923, que el sea =sport era de
53 milions de Illures. La garantia or
en dipòsit ha d'ésser reternada a
mentra que el . deutor eatreleixi lee
claueules de lacrad. 1. c o l ".eu eall a
reintegyar-se pel rnalg de teee.
Les fortee eqmpres de divise entetundes pel Base de França er el pes
rinde de revaloriteaehe del frena el
conetimeixen arel en posseidor d'una
euma molt importa/e de monedes estraageres.
Aquesta posició, que ha aurnentat
la Splidesa del Bare cabdal de Eranea, li pertnetrla arel as-anear la canee:ladee del cie:áfe e g mentat, 1, pa tant,
obtener el retorn del dipòsit en or
que guarda el Baste d'Anglaterra.
El releen d'aauest or ennenlidaria
encara mes la fuete vosipi.5 financiera que gaudeix la primera inetituel6
• ancer i a francesa, la qual cesa fatil'estabilazad6 futura del frene
frie. punt d'arribada vers el casal
cenvereseixen tr:fs ele esteren; deli politice i financien fraaceson

Mercat de vins
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Bar,slona, mes. . . .
pecInsula lberlce. Uta:test-e.
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Muertes 1151121.
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"
aurez posos

:Lee.
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7'50

SERVEI METEOROLOGIC DE
CATALUNYA. — Situal:i6 general
atmosferica d'Europa a les 7 hores
del dia 6 d'abril de 1927: Poca variació podem aasenya:ar co la distribuci6 general atmosférica d'Europa; persisteix el régim d'atte.; presa:0ns a la, Península Ibérica i baixes
a Anglaterra, mar del Nord i Escandinavia.
Des del Canal de la M na e ga fina
les proximitats de Bordeus hi ha
una Urna de turbonades que tendeix
a travessar per la majo:- , Fart de
Franea de ponent a Ilevant.
A la nostra Península el temps Es
be, amb cel mig tapat a. Cantàbria
1 seré a la resta.
Estas del tempa a Catalunya a lea
hores: El bon temps es general a
Catalunya, amb cel sud i lents
fine:tos de direcci6 variable.
Les temperatures no han baixat
sota zero en tot el país.
Lee minünca han estat les següents: 5 gratis a Ribes i Tremp; 6
graso a Capdella i 7 graus a Man.
rea.
A Girona i Tarragona les minimes
respectives han natal de S i 12 graus.
OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT
DE BARCELONA.-1-lores dobsetvaci6: 7. 13 i t8 hores: Baròmetre
a zero grata ii al nivell de la mar:
764.4, 763.9, 763.6 nuilibars; 1019.17
ioi8.5, tor8.1 rnillirnetres. Termòmetre a l'ombra (sec).: 162, 18.4, 17.0.
Terrnbmetre a l'ornbia (humit): 13.1,
14. 3. 12.8. Hunaitat, centesimes de saturació: 68, 6/, 59. Direcció del vent:
calma, SSE., E. Velocitat del vent
en metres per segon .; o, 1, t. Estat
del cel: quasi seré, quasi 5cl-e, quasi
ce e.. ClaS s e. .de nèvels: riente-e:eaeninulus:aneie
:es;
.
ca-rus, cúmulus-nienbteí.
Temperaturas enfrentes a 1 ombra:
. 2: 13 4. MiniMaxima: 22.8, M. inim
:ea arran de terca: 11.0. Oscillac16
iermornittiea: 9.4. Temperatura mitja: iSt.pf aeipiteció. aquosa, des de
les 7 horee"del - Cha . -ant,..erieir les 7
tnillíme.
'
nores del dia Oló la
lea d'Vspessor,-o-sigui
ere; nluadret; 12-.9; Recorregut del yent
en igual ternos: 98 quilèmetres. Observacions partictnars: calma.

__ OSTELLE
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ei4

tg ue do ralla e:tense
fermentar. - Regula-

• i111011...

ritza la digeetió.

Ateto motiu de la Reial erdre
obrint una informació perquè pugui
servir de base per a la formació de
trenes de morbilitat i sistematització
de tarifes de rasseguranea de re7.2'aleja i Hura complementaria de maternitat, invalidesa i mort, en beeefici del palie, que co compta avui
.mb garantice enficients en contrae-

-e-.

g

aquesta aetercuranea per manca
de càlculs técnico de la immensa majoria d'empreses que el practiquen,
l'Associaci6 d'Agents d'Assegnrances ha organitzat una conferencia,
que donare al seta estatge social
(Canuda, i 4e, principal) En Tosep..A. Cabree Olia, dijous, a lee
set de la tarda: versant sobre el tema
"Necesaitat d'una organitzacid cien tífica de les assegurances popnlars a
Espanya„.
L'acte serie públic.
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PORTAL CC L'ANGEL, 15 I 17

SEÑORES: No us oblIdeu de
visitar la casa Vidal Ribas,
Rambla de Sant Josep, 23, i
fixen-vos en l'aparador, de sorprenent efeete i de gran interh
-per a vosaltres.

A. BORDAS
Placa Sat. Anna, 7.
Ha sortit cap a Lovain, en ha estat invitat per a donar unes conferencies a la eniversitat sobre Psicologia i Orientació Professional, el
doctor N'Emfli Mira, director de
l'Institnt d'Orientació Professional
de Barcelona.

esaViiinei9
S
nprän t4

Lene

raim sense

fermentar. - Per a (38U:u/tacs delicats.

Casa

DR. PEREARNAU, des hospital.
de París. Vies uriniriee. Professor

Davant l'esrassesa de peix
fresc, no heu do preocupar-vos
mentre pogueu adquirir LLAGOSTA i LLAGOSTINS en conserva de la famosa i acreditada
marea "DARLING". Do venda
a tos els colmados i teades
de queviures.
LES ESCARXOFES.—Na Júlia
Gómez' i Sanmartin, de trenta cine
anys, loo detinguda a can Tunis

perquè dula dos sacs d'escame:tes
que no sabia ben be d'on les havia
tietes.
JOIES. VEBITABLE OCAS10.
t,biectes usat8 de totes olasPreu fix Tallers, nú.n. 41.
MOSSEGADES. — Dos gossos
s'abraonaren al darnunt de Na Carme Garete i Rovira, de quaranta
anys, i (anearen ferides a la regló,
gossos foren
costal esquerra.
conduits al Laboratori Municipal, per
sotmeteels a observació.

Pastilles Laxants Prats

MAJEs ifit, HOTE14
1 RESTAURANT
Salons ospecials per a bode:.
i banqueta
Ahir arribà el vapor "Eiklánd", procedent de Newcastle,
amb cärrega completa de Holmsido i de Cok de Gas, per alt
senyors Avilés 1 Aznar, S. A.
Rambla de Santa Mónica, 19.

El Centre de Fusters Matriculats
de Barcelona poca a coneixement
de tata els socis que al loca! socia!,
Portaferrissa, principal segona,
estan a la seva disposició els platas
i picea de condicions dels Palaus
de l'Agricultura, Restaurant Miramar, Pedagogia i Higiene i Esports
que slan de construir als terrcnys
de l'Exposició.

7, Ronda de la Universitat,
1111APES MURALS

7

DE LONDRES ,

Agència I venda Fueest, Passeig
de Oräcla, 12 i 14. Oran assortit
en Abrlos. — Preus moderats.
I pena de metan. Elegarte models. Pneus
sense coropeténeln
LLORENS GERMANS
Rambla de les Flors, 30

il1DO
ua

Avui dijous, a les non en peilt de
la nit, al local de I Ateneo Naturista Ecléctic, carrer del Portal Nou, e6
bis, el conezut dortor J. Pueyo dunar una conferencia püldfca Cobre
el terna -La Psicoterapia com a recurs intim i poderós de la terapéutica natural".
—

En un registre practicat per la policía a casa un deis detineuts per
celebrar tría reunió clatelest:ra. fe-

Creces per

„,

lid

nin.

AT31293 I PINEN11, I. L

No obstant, poden penar peIs nostrts aparadors a
veure si hi ha queleom de bo, pràctic, ebrnode, elegant
i barat per a obsequiar Ilurs
I han de pensar que retallant el cupó de la part superior dreta e.1 no.stre calçat reaulta tan baratlesien que no
val la pena de privar el nen d'aquest guat tan cobejat.
Un parell de sabates naves/

garantia general de l'aetia de la Soeietat i l'especial del que
arrth
representa l'execució de les obres esmeriladas.
a
Un grao bancari integrat pel Sindlc t de Renquees de Barcelona
Societat Arterdma °Arnds-Carf", &erige-Kmsocietat anèneitna,
1 gués Nebote S. en C., Une: Hispano-Amer/o4, Parte H sp •n oadTairit en
Colonial, Soler Torra Germana i Sane de Valls,
(erra la present en:leste l'eferelx en

Subscripció púb lica a teitol irreductible

que tindra flor a partir del dia 3 ael cnrrent

al tir113 de 93 i

mg p3r 100

o signin 492'30 peseetee per Bota a pagar integrament
la subseripeub, contra lliurament deis ritois definitius.

t'acre de

Barcelona, Abril de 1207.

Lloes de subseripció:

Si dosItgeu un impermeable
que reta/el/ti teta mena de paranUes, us doni satisfaocii6 1 al
mateix temps us serveliel d'Abel°
d'entretcmrts, demaneu fa mama

BunaERnv,

rimestres, gaudint a mes d'una participarle del
t
beneficia de les obres del Port de halaga 1 dei rerrocaren de
Huelva a Ayamente, essent cl sea primer cupó el d't de Juliol vinent
I i amortitzables e la par en un terrninl màxim de den enyo.

1

Llorens

Mkti g ilt E s.:COLkil TIENTIF, 3. A

SEUS FILLOLS

Cal anar medIfirant e1s ~turna, perquè hern de midessar sincerament que alguna que e= véntr de l'antiguitat
eón en extrem nefastos.
Han de continuar els padrino 1 /es padrines, ens referim a "les possibles", donant solament la tradicional
MONA als allo:s que els portaran la palma diumenge
vinent?
Es precie fer rnée; però nosaltres no volem obligar

de 500 pies. noffilnals cada un
Pitee d'imposteo presente, pagador ter
n
1 cl a per ten d'In terés cereal,
as per leo del,

12.eedere
nettegt:

Fàbrica: Valencia, 213
Portamonedes I carteres, etc.

d'Urologoa. Plaça Urquinaona, 2.
De /a a 1 i de
a 6 1/2.

EL QUE HAN DE PER EN REBRE LA VISITA

A

i

rara teuci:

Tal carn s'Iza anunciat, rime!, dijors. a lee dotze de la vetlla, quedara trincada la inserir:ció de l'exs
cursi() conectiva 'a Mallorca, organitzada per la Seerbis el'Excursiona
de l'Ateneu Encielopúdic Popular
per als dies 14 a 18 del presezit in c a.

MO STELLE

SERI

1

Nonell Germana
Soeletat Animiria Arnús-Garí
Sanea Me, S. A.
Garriga-Nogués Rebota, S. en C.
Banca
Marsans, S. A.
reanu Filspano-Colonlal
nano
Urclelo ()batalla
Soler Torra aermans
Jever I Companyla
Rano co Catalunya
Fine de Magi Valla
Filie de F. Mas Sardä
Rosds 1 Companyla
Banda Tuseucts, S. A.
Bario de Prbsteos i Descomptes
Orzara. i Gorina
Bañe Hispano- Americä
VALLS: Banca de Valla.
CASSA DE LA SELVA: Dosch Codolä, 1 Jubert I Presas.
GRANOLLERS: Bono da Oranollere.
REUS: Rano de Retas de DesoOmptee 1 Prdstees.
RIPOLL: P. Su g er Ferrer
SABADELL: Sano de Sabadell. •
~TOSA: Bano de Tortosa.
TERRAtSSA: nano Comercial de Terresse.
1.1..•••n••••nnn••

Al Govern Civil se celebraren
abir di, ceses comissions.
La del Patronat de 1 Habitaele. ea
prendre diversos acorde?. que Colmeträ al próxim ele de diniecres.

La Comísale contra la Ticemania acorta adreçar-se a l'Estat,
a la Dtp utaci6 i als Municipis en
t'etnanda dels fone rieeessa-is per a
,rear un sanatori de malalts, ja que
-6n molts ele ?el:e aft; que desitgen
setrnetre's a tractarnont.
La Junta de Proveirnents estudia
Suc de raun Sonso per.
mentar. Alimenta més cl non projecte d'ordenança sobre
que la llet i s'assimila carnisseries, que souneträ a la pre:sirria reunió.
mes fitcilment.
Destfic exarniei: els preus de les

OSTELL

petates que regeieen en ele Inercias
d'erigen i molt especialment la etnalita/ primerenca que es coll al flevant. Per be que la dita clases. per
/a 9e,a zraerieritat 89 destinada de
preferénria
a l'exportaei6. i tot
hx
no es consentira preus mes elevats
que per la d altres procedéncies.
El gevernaelnr va retan!? ahit
sen desparx els delegats de districte
de la Mirla, per täl
donar-los
:cerner:ene sobre l'hora d'aeahar eee
espectarIes. amb rnotiu de la imp'ar.
latió de l'hora
i salare el con,- •
pliment de la se -a circular referent
a fa cflocaci3 de banderes.

Iving4P4Aune
CAMISERIA1

ise~...sere.smososemfflassmesomasmw
Els funeral: que se celebraran denla divendres, dia 8, a les deu, a /a paread/aja de Santa Anna (escli,j'es
sufragir h
'adosos que lindran ¡loe el ntaielx dia a ler esols
sin nerc), d'aquesta ctutat, i
parroquials de Llerona, Sant Joaa Despl, San:chis. L'Almilla, Con-Dio/u-1i Toma o'e Mar :eran ter
l'anima de

Bauer
er
Bes
Trias Giró
d'En Joan de

Rosa de
de

Déu
mare després de rebuts
i la Benedieció Apostòlica
A. C. S..)

SANS

Soplarla; 32

i.
Sants Sagraments

Gral 2ssnalt en cor'inn:
EL, RE1

•.23

SOLER 1 TORRA GERMANS
Es emplume a 04er-ir a llar distingida clientela i al pettic ea
general el servei erte unen establo/ de Calan de Llega" per
a guardar valore. documenta ¡Mes i alees objetes de valer. ea
la CAMERA CUIRASSADA ¡estallada anal) rota ele I Ven01
moderns, disposant de compare-menta des de 33 pessetes alma»,
n'aire de tota despeas,.
Aquesta Cambra cuirassada es earaeteritra per ¿asar osa da tea
mis espaioeed i per diaposar de cabines particcdara :ames, per al
servei dele senYrrs abones
41.
Es ¡XtviêiteztOtIIS dice reinare, de saii de ele de
II

CALÇA f

ii ti N

9. S ift, u

AQUEST NIMERO HA

SOrt.lt, en modele

SUBA COVERNATIVA

colors.

PASSAT PER LA

ŒN.

II= LA N EOTAFIA

Es Enune. Srs. Canlertels de Toledo i Tarragona, i ele Ese-ms. Srs. Plebes de Barcelona, Vich, Seti d'Urgen, bielda, Tortosa
Solsona "han concedit irdulgencies en la forma acosturnada.

31111111111111111~1111111111111

12 ANY 11313b
FUNDADA

Telefon 2480 /

s

itaaibla Estudts, 4, 1 Coiote, 2 (Vire 'Ir 13 flui

Pm* eoentontlet1

dits actes piadosos.
NO ES CONVIDA PATITICULARMENT

----

Pelar), 11 - Via [Aten ga, 3J - Salti,c,on. 71

109, Crea Lonerta, ing
un:, establiment on trobaran calcats de lenyorn. nea
1 de senyor, de gust rada degurat 1 de Mea Vfirietat as.

Els seus afligits fills Josep Maria, Joan de Déu, Lluís, Montserrat, Frederic i Rosa, Mis polítics Santiago Dexeus, Teresa Borräs i Carme Terrés, néts, germans polítics, nebots, cosins, la familia tota i la senyoreta
Pilar Valls Taberner, en recordar tan dolorosa pèrdua preguen a/3 seus amics que la finguin present en llurs
oracions i se serveixin assistir a a:L

MODEL 6761
Preciosa sabata ea xarol negra:
24-26
21-23
1 8 20
Números . . 15-17
816
T50
6'60
5'50
Pessetes . .
N'Id ha d'Iguale; en fusta rosa als endienta primo:
30-83
27-29
24Z6
20-23
Números . 15-19
Ir—
1080
9'—
7'80
6'—
Pesectes
En b`anc rentab'e MODEL 6847, a 7, 'Z8, 9'76, 1126
12'7'ä pessetes segons grandkeia.

R amb a dels E;tull.e. 11 1 13, 1 Doinrell, 1 f 3

ins• in g non a tot erren

irIk•

Vídua
que morí el 31

les

CENTRAL

Pina Santa Anna, 24. gral.

?s'efe: 3111

1

—

iizzimen...3252•Eivinlizzipix•mannuizzliamoria•uoirtsuliximizzEringunne•nonnommitensmaimmemamannazzaaugaamaaussmanswommikammigalaansamaamaaamiL
•
En obsequi a les LOLITES, LOLES DOLORS. : Abans
E
•

R

a

INCREIBLES

IUS

",

de decidir el present visiteu 1EX.POSICIO deis meus 14 aparadors

RU E T LAPORTA

Colossal assortit en BOSSES i PORTAMONEDES. Eis adquiridors deis modeis creats per la casa seran obsequiats amb una FLOR "JUVENIL" "' 66, RONDA DE SANT ANTON!, 66
ca•••wismaziwatiiiimaaaaaasaiansimuctiaaamaini•maxwaaa•manameamoaaaamoaaaaaamaaaaantamianasuractairsumaaansamaatuatauraaaasaaainumaaaluasaaanamasaane

Dijous, 7 d'abril de 1927

LA PIIBLICITAT

ESTRANGER
el

general Feng, que opera en combinad(*) amb els cantonesos, ha suspès l'avanç
cap a Pequín -- La policia xinesa ha fet un registre a l'ambaixada soviètica de Pe um i ha detingut l'ambaixador i els funcionaris. Es creu que l'incident tindrà
conseqiiéncies.
eres *entra ee26. el projecte creant
dóna cumple que en
Nanquin
XINA aquella • clutat
la marina de guerra india.—Fabra.
un aeroplà

b.

La manta cap a Peoufn

Peguin, h—S'aseegura ,zue rano;menas geneval cristiä Feng, amic
"dele nacional:stes i simpatitzant amb
els Soviets. ha inicias la marea vers
aa Pequin, i opera de coma acord am', •
.t "es forces cansoneses, que leguiran
aalu? avaneement vers la capital, pel
:flap corsa Entre rexesmit nordista
*Pele elements cantonesos fea una gran
.,,,a-opagaeda.—Fabra.
La. Polida xineaa ha registrat rara. baacaeas deis Soviets a Pegual
7 Peg ata, 6.—La meada xinesa, as• 3ahentucla que al local de Fambeixada dels Soviets es tratnaea un
.complot en combinada amb els ele?. nients nacionalistes que han estat
,lestaeats del Sud. efectua un regis:a:re a resmentai edifica malgrat dr
a :es protestes de l'enearrcgat d'Afers
..sovietic,'i
salan trobat, ultra noma.
breamos fascicles de caràcter cornu
nista, una amemallarlora i quinze fu!seas rasan abundoses menicicns. Tots
eis funcionaria de la Legada. aixi
:om el marea; encarregat daafers,
vhan
quedar detinguts al mateas lo.
...cal. que és cuStodiat per tronce de
4- ,Tertmg So Litt, 1 no es permet entrar
ningú.
Tambe han e3tat detinguts noto"Jarosos rinesos que es creuen comes taicats en _eta tnaneigs soviatics,—
Fahra.
Parh,
cremnicat de Reir.. 'er, pro sedent de Pequin, confirma
a 'Me amb rautorització del cos
elmeatic, un centenar de soldate alar n.ecs de les forces de Tx..•Ing So Lin
aa entras a l'edifici de l'Arnbaixada
-Lis Soviets, on foren detinguts 6
russos i uns s'a) xinesos, ale quas
°cara una emstralladara,
ze fusells i municione. L'encarregat
T. de la [aseada r e:.5 funcionat han
aaartmetar . dminguts al mateas: •estatge.
- Es e ren que l'incident tindrä repela
• a'neesiens. imernaeienal, entre el Gove-n de Teiang So Lía i ces Soviets.
--Fa asa
La defensa den barri europeo
de Cantan
Certera fa—Per a ceatar que es
prodee.,:in en aeucese ciutat suca
ceslee coni els de Naneain i
estat taimas amb xarxes de
alferre, el barri europeu.
cananers estrenares, encas etals n'hi ha do .s de narioeateet francesa, estan ancorats als
ami'' , de; liana en opeu.
Les trinxeres frarieeees estan lemas
d-fensaeex—Fahrs.
Frizellerm ernericans a

Xang-Hal
nan Diego de Califórnla. 6.—
Ite n- S -n1 ninST maranean eap
!.SOn fe yn, l'ers per o
- e femear les ga lenieiree nordrue,to 4 ristt
Ninne—Faben.
Una altea laagede ana/esa
a Hong Kong
Lea-aires. G.—Oficio:almea: es
tOTT 'I j üa que la nava brigala
'.-Iritärta qu s sera
rl Xina ml f tase. earr ant raes. tirdee ur, caras:ter
ee
'te ts cialmert mnbil.
Da moment. le,Fn
vari destinarles a Hong-gnan.
j eatnn eretal l n a a anee n
1%
es decido-a la destina4,,r• ,,;t ;va . que es errar ,c
srda 'a Tier T ease fa ret e es ronrpc• d'aeraf e cinc. o 2i9
1 ,f
as...Hable pe a l(' lar
a'• ^ y e: l een. s'aettra in d e eallea• • '11 Z1 -. ! o n a rema.--Fabre.
I.I`n aval, reardis.a
ha frat bombas a Pianquin
8. — Un deopala dt;
d'esponeroaa fucilada que tos- atimps ha peón:reta i fonsentat nos ..a Santa 'Mere Esglaia per al be
eesalernal dels bornes.
Ca! dir uns mote a'aquest treball.
En ta versió hem cercas d'esquivar
.a aeee esculls habas:ale d'una traducció
• afblica: el subjectivisme literari, el
lialeete peasonal, que sense vo'er,
aerres el text a la falsa prapta
ai posa aacaoriments intenstus i esta aelata d'expressivitat. externs a la
.ateeride genuina• de l'original: l'exactieactud lingüística teta i rígida, d'aire
¿.:interlinear, rnaideetra per a fet conaixer la vera [estonia deis Ilibres
inapira:a. pujes que porta eixtitor a
,a 7j - paraula viva i la dessaboreix; la
aaarteaera . erradament popular, manca:aja de curaeza literaria, que repto- datas Jalean les fra,a fetes i les
faisone vu'gars. pera, deforma el geaa aii caracteristie de l'hagiògraf ; no
- Veja:arda -el. 10 i la dignitat de restil;
saeintilmena, la traducció perifrästica,
aue. - estime salvara. el •sencit iones
reenantal de roriginal, dilata les pre•meisinna verbal; del text n lea
i s'arrisca a trasmudar So...d'inri la anudó en interpretació perartan a

-..
trarefigaracid literäria del text,
-. n1 rtera.lisrue eixarreadoe. Una bona
:memela-1;1%1in ene lis seenblat que
t da ata d'éssel una esalanacid
5serpentir ni uni simple trans- sinG tidd
r.eleracia ntiontattea• a araqaid sigui transfusa. tant
-que 1') pugna, la mateixa quJitat i

l'exärcit nordista ha deixat caure tres bornbes.—Febra.
Els cantonesos diu que saquegen les

propietata estrangeres de Nanquín
leandres. 6. — Tarnbi comuniquen
dc xang-Hdi al "Daily Mail" que,
segons noticies rebudes de ,Nanquin
eis ßeldats.de I lexercit cantones censal e.nuoz 5l10 515 emnbes p llama
propictats estrangeres.
Denles, densa entume que elements
pertorbadors xinesos han incendias el
clecal japens i els doclss de petroli
de la ciutat de Xang-Haa—Fabra.
Evacuació de aúbclits japonesos
Londres. 6.--Camuniquen de 'regulo al "Dalla atad'', que el Gavera
/arenes ha decidit rmarunie de tots
ele fas nacionals residents a rinte-

rior 1:le Nina. i ha ordenas Her concentrada a Ilaricau, on embercestem
en els vaixells que a aqujest fi ha tramas el flovern.—Fabra.
El defensor de Nenqufn
ha estat decapitat
requisa 6. —Vaho Cnen que comandaves les trepes norciistes que defensaven Nanguin. ha estas dernpitat avui
per un havert resistís rerapenta dels
sudistes.—Radio.
ANGLATERRA

FRANÇA
Brland diu que França vol la pan
Paris, tu. — A propésit del dese
aniversari de l'entrada dels Estas
Units a la guerra europea, el senyor
Brtand ha declaras a un representant
de l'"Associate Press" que França
So!! desieja que es fact al seu voltant
una atmosfera de pau i confiarme.
La limitada d'armaments repon
al desig de tot el peble francas abrafas ja fa mig segle per pesades cärregues militars, i que suportà, durant guatee anys, una devastació que
encara no ha pogut ¿ser per tot reparada.
La discussla relativa al desarenament ha demostrat clarament al poblé
emerja que Prasma esta disposada
a acarrear la limiteció d'armaments.
amb rúnica reserva de la seva Sesrurctat
nalaar franeete ha
La nsma
ettat enncebuda per bornes sienificette
per lusa. anamaitarame. Menta Ile,
lttnIAITern

defensiu. sunrimeiss
In comande de la guerra melosa
Fi elipertne a totS ele eintaderat. hra
ame i denn. el oes abaminable

evereit nurrment

la

~MI

1 nnaa •nt,

cnntra el

A la Catabre deis Comuna
El debat sobre Xina
Londres, 6.—La sessid de la
Cambra dels Comuna d'amiesta
tarda ha revestit una extraerdittäria inipovtäticia.
Les tribunos estaven complelament plenas, 1 a al del Gos
diplomàtic hi havia vis ambaixadors de Frana, Alumanyu 1
Turquia.
La sessid ca ifs dedicada als
afees de Nina.
El miniStre de. Negdeds Fs-

taangers, Chamber l ain. din Cite
nevacilaciti du Nanad I n pela
súbdits anglesne s'en-a:tea del.pres. Prarnbada ,le las trnpes
cantoneses, putx el gPneral
Txen havia dona f trda mena de
segase:atila I garnntaas,
Afeass ix Charnaefenin que El
ID -venen ObsCrv- i. uva palmen!».
netitra' it at en t - a tole da
belligerarfe e•mens.
A enntinnerid Mrcrinrald
le d. In s'ase p sia]. 1 manifeela
q11 f. ha ennstitnit unte vnaitabla
ennivernria del Govern anelae
la trearne e a de tranes a Nin
car annesta nle . r a no ha fpf
mu et ,,p inl e o x linar ti MOVIn'en!

la constiturift d'un

FI

perill

de.eementent

ta

nació en

cenia
?ceba diem

ne pra ¿asee mas
çrnvnr rr;and
et
d.de Ae Slatl entre
nene:oree
les neciens
emerica <t'asee ene..ta nij iatU, trabaajut per part de
e a eesenre nn
Franza. — Fahra.
ar- ard entre
el Bane de Frenen i el d'Anglaterra
Londres. 6.—Ais cerda ben informats es diu que Osa arribat a
uni acord de principi mur.- el Llene
de Franca i el d Anglaterr., pea qual
fi primer pegara al segon els v.0 :r.ng
de [hura or que cebé cani a bestreta. i el Banc il l Anglaterrs res rzu a al de França els 8 mejora de
Mures or que li lliura com a diposit de gmanti.a. Quedes asomes
cmestions anexes per arranjar; que
se supoaa no °M'aran caficultats.—
Fahra.—
El projecte
del manoteen del, llurnins
Paria. 6.—La Comissio de Finance, de la Cambra ha discutit el arre
jeete de cessie, del manonoli de Butrino el qual p onie n te el :mema ge.
aeral le la COMiSbió ha demanat que
fre nel usat.
c.1 senyor Poineera he declara t
qrle deixava a la C0171i .a lA cus COSTI•

p!eta II hertat, car el Govcri no
Macrler-ald cernbat la rratnesa
rantrjarA la qne s tid de eteetj nea
de trepes a Xang Frai
Lenclres,
— A la Camama dels ex . hre arm e s, assumpte.
La Conassia hin rehuriar, per so
Coreara el laler laborista. Sfr. Macdonald. intemerata en el debas sabre veas contra se. la discussió lels ararles de' orniecte. El senvra. Ma"vv,
la Ninaa ha da que la tramesa
trepes a Nang-ifai ha auernentat can. ea acabar la reunió. ha cm/mimar
siderableinent les dificultats per a la decisia reraiguen al serynr Len>
nualseeel negreamia, tense auementar mire, el qual deridira ara sobre rola seguretat deis ciutadans angleses partunitat dc mantenir el teet
met no resideixen a Xane-Mai. La ceest projecte p er a presentar-la a
framesa de trepes ha sentara . la vos-. la Casehsa.—Fa!,ra.
eate a tot
contra Anglaterra i
Les pintures murnls d'En Seit
les eeres imeedene, asspites que ropar a la catedra/ de Vich
fl,e,r1radeç.
rarler eTel: 1/1
París. 6.—" lee Ternp3" din que el
Ta nmtm en'irica-4 gfegle 11.1e. cantor t'etnia En Josep Maria Sen t
ter afee armal—he d'elsestee tes labra ha convidas ele seus amice a visitar
i nn seis la t z utlt rt e Namr-1111.
al seu taller tretze plafons grane
Reereete al< incident
destinats a la deroració mural de
he da m'e rea-e nn ha d'asen eran- la catedral de a 'ich.
ras. la r,”e Alna cal ene el Gaa,m
El trille dan de "Le Termes"
a.a/as ,reletti que es neati a can i ma es mentira •atiefet pernee el ointoe
."•‘' A saber el que passa
daisti ele trametre a Viel, le . TinN'e
—T7.1.1ra.
tures que expos:t al Sal" de l'ardor
Crea el 6 ae la rsteMa de guerra india
de Va ny tc)22 i ha singar el valor
de comer/cae de nou la decorad&
6
—als
remera
1..,1,'.7e3.
ha estat
aprevat en tercera lectura, per arae En les pintures d'ara Sera en roe

saborta expressives, sota la varietat
i amplitud de significances de les
per:mies i eonstruccions oriesinals,
deleant-les laicales o trasterioses,
ardides o planeres, serenes o arborades. [un) elles sient n, sense sotmetre-les a un proces subjectiu de
fiestea:, o al filtre insegur de performanrcs lihires, sovint arbaräries:
la Buril verbal del text sagrat prou
es mes rica i pura que tota possible esplendencia scabrepceada a
manaleu del traductor.
No pretendre de fer parlar Jesús
i cl sur; evangelietes corn si visqaessin era entre nosaltres, i menys
encara trampassant - los les nostres
faisons pereassals visa!, i de forma. La etdestända i realices eterna
de les Escriptures inepiredes
afretura d'adaptaCions contingents i
fugisseres: som nosaltree que ene
hem de blegar a Usar dicsas divinai
i cercar - re la realfssima i insuperable expressió autentiza, usa que
más tenint ton) tenim de les Escriatura la Ilei hermeneutica suprema, que é el tnagisteri marta
dona] i vivent de rEeg'esia. Així
la llengua de la versió es vivifica
e'amoroseix amb la !amor primigenia del verb inspiras. 1, fent-se'n
hunal veneno amb l'uhlaci6 de si
mateixa, ret culte i acatament a la
supremacía de la parla única diva
Aital norma i Ilei de teaducejó
ledelica no esa upar solaaseut un recte deiteri d'interpretada- literaria:
eb l'actitud reverencia' que escasa
rne3 bé als eui han de donar altea

vestidura i forma humana a la Paranda de Deu.
Aquesta cernió, dones. a un esforç, delitne esiorc d'objectivisme
i d'impersonalitat literaria per a assalir el trasllat vivent del text
la máxima fidelitat verbal i amb la
¿iteraras lingüística exigida alhora
per la sera divina! exceilaecia i restas actual de les nostres lletres. Si
a la [lengua de la vertió li cal agemedir-se a la paraula sagrada per
a fer-se digna de revestir-la amb la
seva millar parenea, mas encara cal
als treduetnrs. Per aleta en la nostra transitada, heni nieblas per humiliar tosa poseihle emergencia d'estil personal i emprar un metode de
treball pacient i objectiu en collaboracita que ens guardes de seguir
via lliure i perdedora, i enfrenes
lammoderat daler de Ilangar veamos
ra reposats, de räpida i relativament heil producció. pera amb sacrefid ele la norma assenyalada. 1
ni aje/ no afean volgut asee sols
la ru s a. A l'estudi directe de l'orig i nal hem apartat l'aburdosa experiencia d'altri: a les millors 1 més
reeents traduceiens catòliques en
les primapals Ilengaes matee europea llem cercas una Inés ansple i
ramera cornpanyonia. a fi de treure
de Ilur contrast el Inés petit bri de
reeiximent i la 5:legan16 de solucious illuntinadores.
D'aquesc meteede de treball hem
i:-sollt bella eacacia, cuc no volens
pas, ni [Sra just, atribuir-nos. Tot
sovint la eccema de robjectivItat

de seg-uir servilment els venecians
ha preferit deixar el pas lliure al
seu estil personal. L'obra d'ara a
molt millor que ele plafons que raposa l'any 1952. El colora emprat
en la decoració actual, basat en or
i bistre. y ermen i blau, es d'un efecte que hn pressiona i !India Inés ric
que el de la decoració abandonada.
També Ita estas un encert augmentar la grandäria de les figures, que
ara san molt en consonancia amb
els immensos plafons de la catedral
de Vida
Entre els plafons acabat3 hi ha
"Abraham visitat pels ängels",
"Adan i Eva expulsats del Paradis",
"L'Anunciació de Maria" i "L'Adoració dels Reis d'Orient" i
nunciada, als pastora. Tots aquests
(medros són d'una eloqüència grandiosa i noble. De vegades el pintor
recorda Rembrandt pels seus contrastes de Pum i per la novetat anda
esié sin tractats eIs assumptes. El
plafó de la "Cena" pitodueix una
impreeeió religiosa (Miel d'oblidar.
Aquestes tretze pintores aquesta
mateixa setrnana secan trameses a
Barcelona.
En Sert de seguida cornencarä a
pintar els tres plafons immensos que
han d'ner damunt les portes de la
facana de la catedral. El projecte
d'aqueste3 pintores ja està dibuixat.
Paran, d'octubre seran trameses a
Vich.—Fabra.
ITALIA
Les nererintinns italo-bongareses

Comentaris francesos
París, p — La premsa dedica exten s es camera:iris a les negaciacions
italo-hongareses.

"L'Ffbn de Parfs" declara que ¿s
red‘ibl e cric el sol rasases enneret
renteevisle entre el enmte Eethlen
afirmaba, sima la d'utaitear el pert
de Finme per al comerç hengaras, eme-tea eme reconeix que amhdós contractants no atan sine, al principi de
Ilurs n egnciacions. Fsperem, acaba
dient el referit periaelle, que Itätia,
fi:rara en sernbres que no siguin tan
funestes per a Europa ton, les que
pnden recollir-ee entre el Theis i el
Dandi.
"La Velenté" observa ‚pie a p rime-

ra vista record italo.maetar, as reta
eectiu que el cerele politic d'Iugoslävia.
pe - b en no donar asma al cornee

Bethlm. no s'aconseguirà sinn revifar les innuietuds dels an',ernS
Piara. de Belgrad 1 de Bucarest Es

inclehtable que la pf-exima entrevista

de Beeeielava eenfirmare la solidesa

de la Perita Enteca.
"Le Quntalien • comiden el telera
con, un peral per a França i la ['tirita Entesa.—Eabra.
Un ell scure de Mussolini
al banquet del cernte Bethlen
Roma. 6. — En el banquet que ha
estat donat a honor del comte
BethIen i al cual lisa aseatit el Goteen en pie altea representecinne ele
l'exercit 1 de la marina i Cos cliplomatie, el senyor Mussolini ha pronos.
dat un reten, diserte,.
Dirigint-ce al conne de abatan ha
pasas de relleu que les dmmstracions
de simpatia que ha/in pomo observar al sen pas per Italia i a la seva

arribada a Roma, són una, prova de
les sinceres simpatías que gaudeix el
noble hongares entre els italians.
Aquests sentiments tm són sinó
rexpressió fidel de rafinitat de llagas que han una ' senepre a ambdas
paisos a través de la història. L'amistat d'Itàlia per amb Hongria ha

estas sempre ferma i sincera. premia
tots dos passos han anal sentare impulsats pel mateix desig de fer reconèixer llur personalitat nacional. Són
dos poblem germans per afinitat d'a
deals i Italia sempre cnnmient de la
force i precisa de /a nacinnalitat anegara. sana mentirme sempre al seu
costat, i ni la mierra ha, aneen foraa lear el cerrent de simpatia entre tots
dos paises.

Desprès de fer un tele/mar lastaric ter a demestrar que ni els esdeven imenss d'alsims del se gle enseat
1 de relama guerra havien pngut elebiliter aquesta nf inItat de sentiments,
ha afirmas que Italia ha viet amb 5a n
asilareis", elle arenera, sabia mentenir
les virtuts que mmacteritzen a la seva
rara per a recobrar el recnneixement
de la sama aersonalitat en la política
d'Eme-nra.
Avni mes que real concreto per a
Wanerin tina eittrecla minna
Al discurs pronuncies pel cap del
Govern Italia ha onnteesat el entme
nie Bethlen amb un altre diernes en
el (mal ele nesociat a les nereida nue
Resta:era de pronunciar el senyer Mussorna
El cernte nIe Tlesblen ha fet vnts
tameme s'eetrenvin lee relaciene
teesteste 1 eMelnen lg
existeixin entre els dee mame—rabea.
El text del tractat
italo-hongaras
Poma, 6--En el tractat freíahangares. despees d'expressar-se el
desig de totes dues nacions d establir entre si un regim de vería:ole
amütat i reprendre ele seus eeforcos
die:gas al manterament de la pau
i lordre, s'estipula el segaent:
Article primer: lii batirá p.tu cenetant i amistas perpetua entre Italia
i Hongria.
Article segon: Les ales parto
contractats es comprometen a sotmetre a un procediment de
i en cas de frachs a un pocediment d'arlatratge, les eiferencies
de qualsevol mena que polocssin
haver entre elles i no haga s:93M pogut ésser resoltes per la vis diplomática ei un termini raonable
Aquest campeonas no afecta les
diferencies emanades de fets anteriors al tractat actual i que perlanyen al passat.
Les di I erencies per a la soleta?)
de l es quals hi ha prev i stas pro, edirnents especials en altres onvenis
en vigor se solucionaran d'acord
a lee disposicions d'aguase tuseni,.
•Article tercer: En cas de ro arribar-se a una solució, cada una de
les parts contractatns pocha (Imanar que el litigi sigui sotrnes a un
arbitratge, a condi, ia que es traca
d'una diferaecia d'ordre juridic.
Ariete quart: Les medalitats dels
procediments de conciliada i artatratge san objecte d cm "protocel •le
procediments", anexe a aquest tractat.
Article einque: Alueet tramas sera
ratificat i el canvi nie ra t ifica d or
s'efertuarä a Ron/a tan as iat corn
sigui possihle.

El tramas durara deu anya a partir del canvi de ratificacione, si no
a denuncias un any abans.
o man sinagi acabas aque,t temes
continuara per un nou perinde
deu anys.—Fabra.
IUGGSLAVIA

PETRARCA. — No °Islam :tenyor, que si jo em die Francesc de
nona no per això st5e menys italià.
(De 1.1 Travaso, de Rama, alludint
la ct, mmersoraciti, a aissinyd, del ren:t'UD, de la coneixença de Laura per<

Petrarca.)

original en les mateixes modalitats
sintictiques i en els idie,matismes
ens ha fet trobar bells gira de fraseig catalenesc, tarabants planees i
elegants de construcció nostrada,
que no san sinó nadius reflexes de
la superior gracia helienica. 1 la
confrontació de resiore lingüístic
de les versions alienes per a revestir la inimitable bellesa evangelice,
no sols ha facilitas el nostre: ha
servil encara per a fer - nos sentir el
goig de l'altitud de la materna llengua, la qual, en llora pläetica de
la seva fixació, fértil de possibilitats
tnsospitades, apar assaonada i fresqufvola crmspressivims, flexible i
;liga per a anostrar els mes alta
pensaments i emmotllar, sense ligiditat i amb calor viva, tota Ilei de
formes novellee, de noble parenga
i bell agençament, ram la fan digna
de mostrar-se entre les més esplendents parles literaria.
ileus aci, dones, la nostra orlensació i el nostre humil experiment.
Si alza per ventura. ens haguéssim
acostat al nostre massa bell ensotesni d'oferir tina versió de fidelitat no
superada en altres llengües, tu ¿nieto, encara
encara, la complaença dés ser -ne absent el raostre mera: la
publicada d'aquesta Sinopii ha dut
als traductors ravantatge de poder
treballar sobre els textos dels evangelis confrontats sinòpticament, ami)
el deure de donar exacta la mateixa
versa:1, a les pericopes i frases comunes, evitant fins les variants de
pura siuonitnia que es lamben

negociadora italn-iugoslaves
Belgrat, 6. —Els dinris anuncien que els Governs llalla i
Ingoslan han entrat novament
en contacte i han ornprès nego_
cial ricavA (tirarles relacinnades
ami) els assumptes de l'Adriàt ic a.
en les mas autoritzades versions, i
reprodui r . én canvi. petites dife-

de

rencies d'expreseió, raques pera, de
sigraficanea, que en aquelles resten
esvaides.
Una edició remediase de les Sagrades Escriptures no pot deixar
d ü sen anotada degudament: una
sinopsi, pera, no conaperta l'antele
eomentari-que escau a la publicada
exegetica dels Sants Evangelis. Per
abra, dones, i per raer de no delirar
mas marge l'obligada paginada,
grega, lee notes san bretes i cenaddes. Suficiente. tanmate ix, a encabirhi toses les diierenciaciens remarcables entre el text original 1 la
Vulgata llatina, i per fer - hi pastar
tina visió sencilla, perb relativament abundosa, de les ptincipals
explicacions doctrinals carretes dels
1'ere3 i escriptors dames i cetelics,
segons la norma eelesiastica. i de
les divers es interpretacions que dintre rexegesi católica han estas donades als lloes de sentit mas incert
i discuta, aixi cona encara, per a
fonamentar nsatieacions eepeeiale de
venda amb apropiades inri/ce:dona
filaldgiques i histariques.
Cura especial s'es tinguda en l'anotada del text original per la Vulgata !latina. posat que en confessió
dels mateixos ceaja acatielics n'es
un dels millors intèrprets entre le.3
antigues versions, 1, fins en lea mes
petites lliçons divergente, sol dur el
sufragi trexcellents testimonis de la
tsadiciä manuscrita grega, els quals
són per nosaltres connotats, en els

A consequencia de /a pre•
séncia del cunde Bethlen a noma, da probable que les riegociacion italu-iugoslaves co si-

guin molt räpides. Mentrestant
013 dos °o y eras podran apron.
lar el temps per a estudiar lea
bastos per a Un acord

ROMANIA
El rei Ferran empitjora
Bucarest, B. — E) rei ha passat mala un, degut als accessos de tots. Ele fenómeno lo-

cals s;han ag retijat.—Fabra. •
En prevista
de la mort imminent del rei

Bulas, 6. — alelare que ccrts telegrames de Belgrad i de Bucarest
acusen una lleugera minora en l'estat del rei Ferran de Romania, as
sap • de bon conduce que no Li ha
cap esperanza de salvada,.
A excepció de la familia reial,
d'Averesco i dels memee, ranga no
pot penetrar a la cambra del mak.lt,
i pels carrern. nit i dia la infamería i la cavalleria circulen per tal de
mantenir l'ordre.
Sembla que el cáncer ha envait les
regions pulmonars i el seu estat és
tan greu que Imperialista belga doctor Sluys na pot, de moment, pensar
en aplicar-li el eseu tractarcent especial de raulium.
Se sap que el president del Consed. Avetesco, i ' Realismo, cap del
partit !liberal, han 5 nst'nzut una llarga entrevista, establint un acord lun.
dat en l'aliança es'ablerta pele dos
homes crEstat en /925, en tot el que
es refereix a politica interior.
Aquest acera significa que no seré
perneas a ninfea pertorbar ! l erdee ennstitucional 1 que la renancia al tron
de! plantee Carol es consi aera ama
un fet consemat i intangible.— Rada,.
El pr!ncep Cärol ardrä a Bucarest
Paers. 6. — Segons el "New York
Hereld" el erfneep Cama havent estat informat alar que restat del reí
Ferran, el sen pare, ¿e deseperat, esta
disneeet a sortir cap a Bucarest quan
rehi landre. de la sera mere, la reina
Maria.—Fabra.
EE. UU.
L'aparell de De Fineio incendiat
Tuscon (Arizona), 6 —L'apare ll de
l'aviador De Pineda ha quedat completament deetruit a questa ta r da, a
le; eIntre. a causa dat-na explosió &macla d'incendi.
De Pirado havia aterrat narmaltrient a Roosevelt -Dais i l'entesad
ocorregué després tic mitja hora d'h.ver aterrat.
No es coneixen escara les cau.rs
de l'explosia, pesas se suposa que is
dentuda a una negligencia deis !rednics els quals emplenaren els dipasits
de gasolina cstant encara calent el motor, una part de la gasolina s'espata
rema inflerriant-se i arovemant resepa-aló de l'aparell, que ha quedat rete.pletarnent destruie—Radie.
Una victòria dels "Mamita"
Parfs. 8.—E1 "Chicago Tribune" (tina compte que el conservador Thompson ha estar
elegit alcalde de Chicago, la
qual rosa consfitneir una v iel itria per als "humits".—Fabra,
ALEMANYA
Stresernann acceptarà el concordar
Beelin. 6. — En un discurs
pronunciat ahir pel senyor Stresemann al Reichstag, dentar/e
CP te ncrrntarin II projeole de
Concordat a rras la Santa Seo..—.
Fabra.
Alemanya i el plet albanas
Berlín, 6.—Alguns perindice
diuen que els ambaixadors de

1
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Franfla 1 Anglaterra teten gestions ahir prop del Govern alemany perquè aquest prengui
part en la projectada Comfssi6
internacional destinada a resol.

dre el plet albanès.
Sembla que Alemanya esta
disposada a acceptar," ßempte
que hl eatIguin conforme Lotes
les potències interessades, 1 s iguin fixades, d'una manen concreta i terminan!, les atribuctons d'aquesta Comissid.
En el cas de formar Alemanya de la Comissid repetida, hi
estalla representada pel sea
agrega), militar a la legació ds
Belgrad.—Fabra.
Aprovació del preasupoet general
Berlín, 6. — El Reichstag.lta
aprovat aquesta tarda el pressupost general, per 238 liOtti
contra 106 i 6 abstencions;
Ele demberates han votat.en
pro i • els socialistes en, enntra.
—Fabra,
NORUEGA

Els noruega podran tornar a beure
Oslo, 4. --e- El
overn ha
acordat que la Ilel que proliibeix el consum de venda de bealcohäliques quedl dero.
gada el dia 2 de maig. — Fabra.

BÉLGICA
E l centraban d'armes
amb el Marroc
Paria 6. — L'Agencia Belga publica la nota següent:
"Una informaci6 publicada per ea
'perifylic francas acusa al Govern belga de fer-se cemplice dels rlfertys i
dels siris, en tolerar que seis expideixi de Bélgica armes i nranidens.
D'origen autnritzat, se'ns fa saber
sobre aquest assumpte que, despees de
la guerra i amb el desig de defensar
millor la pau general, les potencies
firmaren a SaMt Germain, en co de
setembre le me, un comeni que tenia per objecte revisar l'acta de Brussobre el comerç d'armes, i d'estendre'l, demanant una reglamentació
universal del comete d'armes.
Aquest conveni no fon ratificat
per la majo: part de lee potencies
signants i ha quedat tense cap valor.
- Fou aleshores que boto Mi r a. de
substituir-lo per un altre centren;
entre les nacions que formen part
de la Societat de Nacions.
Belgica, respectuosa, dances,
amb aquest compromis, no tolera l'exportació d'armes rtenb
destinació als patios que (Irartn prohibits en el:fOnuPn,i:lserÒ. desgraciadament resulta
molt fäcil plIsidir aqueala
'hi ha pretil amb iter
pasear les armes per paisoa 'que
no hagin contret aquesta: mena
de cnranromisos. i ht ha diversos t'aislas en annirMAS oendiMono. hdhue paliatos voni.
Aquest altre conaeni, sanat a Ginebra e) dia 17 de juny de njan
tampoc ha tingut millar seet, ceera
el Govern belga, velero, mataras la
manca d'acords Internacional., per
la no ratificada dels eoneenis eementats, donar prova de la sera hena
volentat ha eres, amb cera nombre
de potencies, el con/premie d'apta
rae les dieposieiens del caneen; de
same t Geemall, tate probiheix
portada, ¿'atores a • refes reinara
¿'Asia i Africa, •specialtste: f el Merece.
Lrnicament un aeord veritablement
internacional pacida posar remei a
aquesta situada, pera no (kph del
Govern belga el que im ardhat a aouest mona" — — T'abra.
Futbolisaa mort a cantee:enoja
d'una puntada de pea
Drusselles. 6. — l la mor', en
una clínica el fati)t*.s
la Colile, de resultes d'una peto.
ladade pan jugan' nr pare
amb el U. Tnebing. El futbolista tenia l'intestf fotadat a
causa del cop..-a-Radfn.

casos mes interessants citant jada
sagrat llenguatge deis heralds -de
viclualment tots o els mas autoritCrit, sera, en la preseas renaixem
zats testimonis, àdhuc per a bienal- ea, el crisma del seu Ilinatge cristal.
car a vegades la majar probabilitat
i ella en restará per sempre ungidel seu text. Aquesta continua colda del Vea, divinel. origen inefable
laci6 respon, pera, principalment a
de tota parla humana.
la gran venerada i revereacia deCom a bornes cre•gléia. saben,
gudes a la versta oficial de rEsgleque la ignorancia de lea Escriptusis, que la usa des dels ataire se- res és la ignorancia de Criat, segun.,
gles i amb la seva autoritat
el bell parlament de Sant )(rana i
aprovada dan a veritable Escriptuque per tal d'habitar en nosaltres
ra i Faraute de Data d'on /a Vd- aaundosamela la seva paraula, re,
gata no cos
l ha d'esser estimada mes avinent i útil no la ha com lliucorra a versa:, fidel i autentica dels
rar als nostres germana la versa)
Ilibres inspirats, eina que, encara,
fidel dels Sants Evangeli, dels
als ulls de tdt catòlic representa una
guate sorgeix vivent i alenant
mena de perpetua i comuna interanatge de Crist, i arnb realitat tan
pretada de les Sagrades Escriptupersonal i praxima que a trata
res pels Pares i per l'Església.
' d'ells Ii devent la mateixa sacra adoAitals han cGtat lea norrne; se- raci6 amb qué cl tractaven els seus
deixebles, i el venercrn els fidels daguides en aquest treball: a d'alíe'
vant la seca .eucarística presencia.
pertoca de Micar cl scu redelL'amor encesa a la seva Paraele eitnent i ajudar a estrenar-ele les deficiancies, que no la poden manear, gui per al leptor mejor incentiu a la
plena adhesió á la'sese Elum, Vec.seru eixit de tisana tia pas destres. Quant als traduetors, en ofens ritat i Vida.
••
aquesta primera versa) catalana deis
u.„ CARRERAS -J. si U-017RA
Evangelis segons Pur text original,
Preveres
han limeta ja noble guardó.
Barcelona,
ti
de
desembre. Fata
Com a cscriptors, sentim el goig
alterne estat instrument humil per de Sana Dianas Papa, de Van>, del
Senyor NICI1XXVI.
a anostrar la bellesa mas augusta
de la terra. la suhlim i divina narrada, de la vida i la paraula de Nostre Senyor Jeancri3t. Aixi com el
Temple representa el seny mis alt
d'une civilitzacia, la poesesaió de
rEvangeli Ce l'honor uses insigne
d'una !lengua. Aquest contacte vivent de la nostra anab l'autentic 1

DUOUP.
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ELS ESPORTS
FUTBOL

SEGON PARTIT DE PROSIOCIO GLIUSZASTIC-BAD.ALONA
La Federació Catalana ha designas
el terreny del Barcelona per a efectuar el segon partit de promoció entre el Gimnästic de Tarragona i
Badalona. Tindrà lloc diumenge vinent, dia io, i promet revestir excepcional interès.
L'ESTAT D'EN PEDROL
El jugador Pedrol continua amb
una Ileugera minora per be que encara no esti fora del perill d'infecEts facultatius que l'assisteixen han
manifestat que si be la malaltia serà
i larga, serä, per?), completament curat i podrà reprendre i sense cap perill /a präctica del futbol.
Sesean manifestacions de l'esmens
tat jugador, la lesió fou produida en
la topada amb Pedret, o sigui que no
ti sa haver intervenció de cap dels
suposats jugadora, com aixf mateix
ho comprova un film al relentit que
s'estava treient al moment d'oc6rrer
EL

la citada jugada.

CAMPIONAT ESCOLAR_ — Els
sartits d'aquest carnpionat que se celebraran aquesta tarda, són els ce gents:
CiSncies-Perits, camp del Catalunya S. C.
Arquitectura-Normal, camp de l'Europa.

'Sfedicina-Farmácia, camp del Gräcia.
Enginyers-Dret, camp del Júpiter.
Batxillerat- Comerç, camp del Sane.
HORA

LA REUNIO D'AVUI
Aquest vespre se celebrara al "Mo=menta/ Nuevo Mundo" del Parallel,
l'ammciada reunió pugilistica en la
qual Pere Puig contendirä contra
Partos. Arran d'haver estat acceptat
Pere Puig de challenger del campionat de Cata/mira, del pes ploma, horas
va dir que Bartos havia estas injustarnent postergat en no haver-se exigit a Puig una victòria damunt del
seu rival d'avui abans d'acceptar-lo
challanger. Així, dones, el match d'aquest ve-pee servirà, encara que una
mica tard, per decidir una qüestió de
superioritat llarg temps plantejada. I
rbeth tare!, car es va plantejar aqueas
afer Barton, ultra haver estas batut
aclaparadorament per Barbens i Cielone, ha estat una llarga temporada re
tirat del ring d'acord amb el prop7)bit, que sortosament ha deixat córrer,
El
de retirar-se'n definitivament.
match. malgrat tot, no es presenta
Pas desequilibrat, car Pere Puig acMalment campió de Catalunya del pes
ploma. arran del combas que va disputar darrerament a l'Iris, no va pas espetarrar ningú.
A la mateixa reunió, el welter ca`alä Franeesc Mestres, boscarà contra
sl francès Ferret. Es disputaran, a
mea a mes, en aquesta reunió, guatee
encontres a guatee rounds. Els dos

costella trencada. Sembla que ea va
produir l'esmentada fractura al segon round, en topar amb
contra les cordes.
41
En l'esnaentat diari es eohfirktiit
la noticia que donävem referint a
qua el p-rbssien adversari del base
senä Jack Delaney. El match es fin ä

PUBLIGITAT

CATALUNYA

Toses les eaneons del programa
foren cantades amb afinació i justesa; algunes, davant la insistencia
d'aplaudjments, foren repetides. El
públic nombró, que amplia el teatre, resta ben complagut d'aquesta
vetllada, que fou me remarcable éxit
per a l'Orfed Garriguenc.

LA GARRIGA
Teatre L'Orfeó Garrigueste
rounds.
EL MATCH AL BROWN-CRIQUI,
Al teatre "Circulo de Recreo" s'apoi julio4
VA ESSE# UN "CHIQUE"?
nuncia per a un d'aquests dies la reL'AMETLLA DEL VALLES
Dissabte va celebrar-se al Velòdrom
MOTORISMB presentació de la comedia dramática
e
d'Hivern, de París, el match Al
Teatres
L'aigua
de Ramp n C,amprnany "La puntaiPRIMERA
REGATA PER A, EMBrown-Criqui, al voltant del qual va
re", per l'aplaudida companyia cataLa
societat
:Amics
del 'Llibre
BARCACIONS
DE PESCA A
fer-se en la premsa parisenca un relana Vila-Daví.
organitzat per al diumenge 'vinent
MOTOR
dm enorme. Assistiren a l'encontre
— Diumenge passat al teatre del una fundó teatral a arree de la seva
Els treballs portats a cap per a la ,Patronat Parroquial 1 . 0rfe6 Osadmilers de persones, entre les quals
havia el "tout París" mundä i es- celebració d'aquesta important regata guenc dona un concert, que posa de secció d'aficionats, que posará en
que
ens preparen els entusiastes ele- manifest una vegsda mis l'excellent escena la comedia de Pous i Pagés
portiu... La recaptació va atènyer una
"L'endernä de bodes" i el sainet
xifra considerable, prop de sso mil ments del Club Nàutic, segueixen amb välea artística d'aquesta emitas.
"Dissabte de Glòria".
el més falaguer dels èxits.
frenes.
En rextens programa que fou
Continua e3sent molt ConcorreguEs en extrem satistactori, el bon
No cal dir que el match comenei
ultra obres ja conegudes
executat,
enmig duna gran expectació, En el acolliment que la dita organització ha dels mestres Millet, Morera, Pérez- da la Biblioteca pública que fa poc
ka muntat la dita societat.
aconseguit entre el representants a
tercer round, el públic en va tenir
Moya, Pecanins, Comelles-Ribó i
— Per fi, després de vuit rnesos
aquesta ciutat, de motora i lubricants, Asstnerioh,
pels seus diners, car Criqui, colpit'
figuraven en primera au- d'estar construides les fonts públidreta a la mandíbula, va amar a terra els quals estan disposats a ajudar de- dició "Clavell del baleó", del enesques, iba aconseguit que ragessie,
sinteressadament aquesta regata.
per set segons; en alear-se va ésser
tre Morera, amb poesia de Josep i dilluns passat ja fou donada aigua
el negre qui va entaular coneixenea
M. de Sagarra, i "Enterrament", a la font de la plaea. Vena.
anoto el tapio, colpit al seu torn de
de l'esmentat mestre, i Iletra dt.
ADVERTIMENT
dreta al mentó. En reprendre's la
Guanyabéns. Aquestes composipions
VALLS
Advertirn a les persones, entllluita cinc segons *mires i en contii "L'estyorament", de J. A. Clavé,
tase i empreses a lea quals late.
nuar fina al final dels den rounds,
del Jutjat.
Nova
demaroacle
"Dubte" (madrigal) i "Son-sone•
ressi la publicad() immediata de
els dos boxadors es varen mostrar
Altres noves.
Oonferäncies
d'Apenes Mostees, foren canta",
les
notes
que
ens envien, que els
molt circumspectes, i al final la detades per la secció de soles amb
Tranquillitzada la ppblació pel que
originals han de dirigir-se tots
eisió, per punts, f ou acordada al neacompanyament de piano.
fa a la permanencia del jutjat de priRedacció,
passeig de Griela,
la
a
gre, que va ésser qui mes va dominar
estrenà,
En aquest concert l'Orfeó
mera instancia, es mute molt recelontunero 34, abans de les nou del
durant l'encontre. Per?) el públic proultra les obres esmentades, la caneó
sa per les noves que corren sovespre. Els que ens arribin mes
testä sorollosament, no perquè consipopular "L'Anneta", harmonitzada
tard d'aquesta hora o vagin adra.
bre la demarcació que tindra, si robe
deres el fall injust, sine' perquè hade
pel mestre Argelaga, ltariginal
sets a la impremta del diart,
el projecte de l'Auditncia territorial.
via adquirit mentre dura el combat
Sant
de
Barbarä, na i 13, no seran puMantel Blancafort "Matí
Sembla que aquest proposa l'agregael convenciment que Al Brown no hablicats fum al eap de dos dies
Joan".
ciú de diversos pobles del Vendrell i
via fet el que podia. La protesta duri
Tarragona al partit de Valle i en can!larga entona, però la cosa no passà
vi en separa d'altres molt próximo per
a majors.
a incorporar - los al de Montblanch.
Ha estas dos dies despees del match
Innegablement algunes de les modiquan, malgrat dels comentario benéficacions eón encertades i mes que tot
vola de la pretina, la protesta sha anat
de justicia; per exemple: l'agregació
generalitzant.
de Raurell, Aiguamúrcia, Masllorens,
La intervenció de la Federació
Mcmtferri, Salome), Renau i Sccuita.
Francesa de Boxa ha estat, a hores
D'altres no san ben fonamentades. Ens
d'ara, sollicitada per nombrosos esreferir!: a la inclusió en el nostre parportius per be que interrogat per un
La graciosfasirna I fina comèdia
tit dels pobles de Montniell, Bisbal del
periodista, Mr. Paul Rousseau, que
Peleles Benastre, Albinyana, Sant
es el president del dit organisme, ha
Jauute dels Domenys, Llorens i Sanmanifestat que era impossible que la
ta Oliva.
Federació intervingués, si no li era dePoni, la part mis vulnerable del
tronat oficialment. Mr. Paul RousI
projecte i enserns la mis eapriciosa,
seau ha afegit que dl no havia pre:is la separació de Pla de Cabra, Casenciat l'encontre, però que segons
per Florence Vidor, Tom Moore
bra, Figue•rola 1 Pont d'Armentera
l'acta que tenia en el seu poder sigEsther Ralston I l'insuperable
del partit de Valls.
nada pels jutges i pel delegat de :a
Ford Sterling
Tot fa creure que si són exactes les
Federació, no havia ocorregut res
informacions que circulen, quan será
d'anormal. Com que per altre cantó
ES UN FILM PARAMOUNT
hora, la nova dentarcació del partit
la brama que el combat va ésser un
aixecarä fortes protestes, i no és fácil
"match au chiqué" no fa mes que
TERESETA PLANAS, sopean lírica
que proaperi sense essencials modifiaugmentar, és d'esperar que la FedeTHE JOANNYS, elluetleta
racione.
ració trabara' la manera d'obrir tina
— La Premsa local ha publicat diinformació a fi i efecte de saldar
de
la
°aneó
francesa
L'esl.rella
versos articles enaltidors de la meaquest afer, que de moment sembla
mberia de Beethoven, amb «asió del
que tira per terra el projecte d'un
centenari del seu traspàs.
match revenja del que sliavia comencat a parlar en alguns diaria.
"Acció Comarcal" es dol que a
Valls cap entitat o collectivitat no haS'ARIA
gi curat d'organitzar algtin acte per
— El dia 12, a l'Olympia, Tomäs
DEMA DIVENDRES.—Estrena de la Joia Paramount
a divulgar l'obra d'aquell gran =lisie.
Cola boxarä contra lextremeny
Diumenge passat, al local del Valls
Lluís Rayo, al qual ha valgut molta
Esportiu, l'infatigable conreador del
popularitat la victòria que va assolir
lklore català, Aureli Campmany, disdarrerament a Buenos Aires damunt 1 I festival BEETHOVEN. — Obertura de Leonora, núsena amb mots plens de competencia
mero 3. — Simfonla número 3 " Heroica" (integra).
Lluciä Vinez.
sobre el tema "Rondalla popular".
Orquestra composta de 33 professors, sota la direcció
— Segons "Excelsior", de BilEl mateix dia et senyor J. Civera i
del mestre Blai - Net
bao, Paulino Uzcudun, de resultes
Sormaní donä una conferencia frandel seu match contra Heeney, té una
ciscana, davant de norebroaa concurrencia. El sea treball venal. sobre
IMINZIMMailanala
"Sant Francesc enamorat de Ceje".
— El moviment demogräfic de la
peblació durant la passada setrnana
fou de den naixersents, deu defuncions
i un matrimoni.
esmentat, en primer lloc, seran a vuit

COLISEUM

EXtT AVUI EXIT

EL MAL DE LES ESPOSES

"HIDLLOT", :arel "Abgranat. arab sosi
brillants

be", Color

els vostres petits segurament lluiran llurs primeres gales primaverals; digne complement
d'elles han d'ésser forçosament les sabatetes, les quals han d'entonar en novetat amb l'escaient vestidet.

3M1rAn Win1M3LiarOCAILleger.
la famosa marca dels nens, us ofereix la seva formosa
en la qual, segurament trobareu alguna cos,3 que haurà d'interessar-vos .
Llur distribuidor: RASPALL - 13, Portaferrissa, 13
EL P EL 1 C AN 0, obsequiarà alud) boniques joguínes instructives

Premsa estrangera
Unes deelagaCiOns de Rykov
Rykoss, en el Congrés comarcal sovibtle, ha fet un diseurs
en el qual ha parlat de la qüesti6 xinesa i de les complicacions
que pot, reportar a la Unió Sovietica.
Beferint-se als fets de Nanquín ha declarat, segons el
"Journal des Debats":
"En les condicions extrereadarnent
romplicades de la situació internacional, hom no pot Creure que una
imervenció semblant en els afees interiors de Xina no sigui, en el seu
desenrotllament, una arnena ga de
g uerra gran sobre el territori de
Xina, guerra que, pel seu costas,
podrà, en desenrotllar-se, esdevenir
una arstenaea i una font de cornpiiracione, no solament sobre el Conti
rcnt asiitic, sine àdhuc sobre tot
el món.
"Per a la Unió de Repaliques
Soviètiques. el perill de violació de
la pau consisteix en el fet que grupa
hostils tracten de provar que, per a
eeclafar el moviment d'emancipaci6
aaeional de Xina i d'altres

Accions Preferents

al 7 per 100

DE 500 PESSETES

Illures d'impostos presente, amb dret a dividend templementar'
UNJO LLIBRERÁ DiDITORS, S. A.

CASA SUBIRANA
Barcelona - Madrid

•

València

L'empresa es dedica si comerç universal del Ilibee ortodox i
al subministre general de Temples, Clerecia, Comunitats religioses,
Seminaris, Missions i Escales catòliques.
Fundada la Casa en 1845 fou eonstituida en societat anónima
en 21 de maig de 1921. Per acord de la junta general lea estat
eleve el capital social creant la present serie d'accione preferents.
Segons escriptura pública atorgada el 23 de Izare de l'any
corrent davant del Notad ¿aqueas I. C. senyor Josep Forcep,
titols que •s'ofereixen tenen, ultra les caracterstiques expressades., les dessen amortitzables en tot o en par/ a opció de la
societat, al preu de e1 5 pee-emes, tenen dret de prelació per al
cobrament del principal en tots els cases de liquidació i un vot
per cada cinc títols en toses les juntes generals de la Societat

No hl ha obligacions emeses
L'emissiú ha estat afia.nea da per un grup fmancier.
LLOCS DE SUBSCRIPC10. — A Barcelona: llano de
Catalunya, Bano UrquiJo Catana, llene HIspano-Americi,
Banc Comercial de Barcelona, Sano Central, llano de Valore I Crhdita, Filia de M agf Valle, Chatea i Ola., I ele
altres Banca 1 Banqueras.
GIRONA: Sane de Catalunya, gano UresulJo.
REUS: Sano de Reus de Presten I Desomptee.
MATARO: Sane Urquijo.
VILANOVA I GELTRU: Sano UrquIjo.
FlGUERES: Sano Hispano.
SANT FELIU DE OUIXO LE: Banc de Palafrugell.
LLEIDA: Bario de Catalunya.
TERRASSA: Sane Hispano - Americh.
SABADELL: Banc HisPa no - ArnerIcit
TORTOSA: Banc de Tortosa.
OLOT: Rano His pano - A mericä
PILAMOS: llano Urouljo.
LA BISBAL: Bario Urqu
PALAFRUGEI.L: sano de Palafrugell.
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LA DECADENCIA D'UNA RAÇA

El propvinent diumenge de Rams

"MILADY". pell ginkiu.
amb ti-

-1. 3.000,000 DE PESSETES

N 1 TA--J O

la festa infantil per excel.lència

rentable, color camell
res nato blanc

Subscripció Pública

és necessari, en primer lloc, d'esclalar la revolució russa. Hora té dret
a suposar, actualment, que pel que
es refereix a la U. R. S. S., unes
aventures militars directes i la possibilitat d'una intervenció en territori rus, són poc probables en un
esdevenidor pròxim, particulament
en el curs dels dos anys vinents, i
sena dubte rnés temps encara a ceradcha, evidentment, que la corvetarió de les force; observada actual-

n ent sigui mantinguda."
Anirà Stresemann a Berna?
La possibilitat d'un viatge de
Sfresemann a Ronla ha alarmat
mis perlbdies dernocräties alemanys. Estimen que podria donar lino a interpretations enutjoses que perjudicarlen la politice pacifica d'Alemanya.
Georg Bernhardt, escriu a la
"Gaceta del Voss":
"Equivaldría a proporcionar als
Governs estrangers un tema nou
per a malfiar-se. Alemanya ti tete els
modus per a evitar-ho. La situada
parlamentäria a Aleenanya exigeix,

altrament, la presbicia del senyer
Stresemann a Alemanya.
"Altrament, el conflicte italoiugoslau no está encara absolutament resolt i no seria impossible
que un atzar obrís una nova crisi,
precisament quan ei senyor Stresemann es trobés a Roma, i la conversa d'aqueas senyor amb Mussolini podria ésser interpretada coral un
abandó de la neutralitat alemanya."

cialment o semi-oficialment de tot el
que es a:emany í mentre hom combatí sistemäticament tota cultura
tradicional alemanya."

Daudet parla de Xina...
Daudet parla de i no
cal dir que anula els fets d'aquella terra tan Ilunyana hl barreja
des del primer a Púltirn deis
seus adversaria política í dels
seus enernics personals; que per
a ell s6n una matei.xa cosa. HauLa qüeSti6
ria estat masSa fácil per a Daudet de dir que es partidari d'Una
aleaCiar10-10rene5a
aviuenua internaeional que perLa "Gaseta General Alesnameti a les potencies interessasaya" comenta la carta oberta des de passar a sang i a foc els
del comte Westarp, cap nacionationalistes cantOnesos, per
nalista alemany, publicada per
tal d'imposar-los Pordre, a lä
un diari alsaclä. La qualifica de
manera que ell renten, 1 refer"pura tàctica", 1 afegelx:
mar. de paseada. ele privilegis
estrangers. Hauria estar, massa
"No es sin ó per la voluntat lliure
i no influenciada del poble alsaciä- fetell. 1 Daudet loe preferit aoomlorenée, que la qüestió alsaciano-lo- panyar Pexpoeich5 de les seves
renesa pot trobar una solució, que opinions nmb una desfilada de
que li sein antipäis rece/Aria a la pau d'Euro pa i a persontstges
tina 1 als quals, sial, pot omplir
la veritah l e intelligencia franco-ale- d'injúries. Berthelot 1 Briand,
malva. Per?) caldrä que a Franca i
espeeialment, queden servits:
a algunes redaccions alsaciano-lo"D'un dia a l'alee — escrita Dana
comprenhom
s'acostumi
receles
clre que la voluntat d'inteHigencia de del—, a conseqüència dels esdeveniments de Xina, l'alianea anglesa
Franela sera posada constanbnent
pot ésser rompuda, si co "de jure",
en dubte pel poble alemany n'entre
l'altre,
alme_nys de fet. D'un
a Aloicia i Lorena hem es burli oil•
gtat
srallr

BLANES
Conferän ola per Francesa Madrid
Avui, dijous, a dos quarts
nou del vespre, En Francesa
Madrid donarà una conferieneia
a la Casa del roble, parlant sobre el tema "El perlodismn de
Catalunya davant del talón".
Aquesta conferència lisa nrganitzat la See-id de Cultura de
l'esmentada entitat.
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AQUEST-NOMERO HA
PASSAT PER LA CEN-

/

Z
eiria .es paitbrtorti
da, otgoirzi49nevae,
L'estbmac mis delicat assimila
ràpidament i fhcilment l'aliment pur per excel-lencia.

AIZENA.

CRIA NENS ROBUSTOS

,

Convé a tots els que necesitin una alimentació sana í de gran poder de calories.
Enriqueix les sopes, seises í fa mis
agradables i nutritius Iota sis ellaati.
Preuse 0,40 • 0,75 • i,35 Pta..
FREDERIC BONET
eacestien.u.
Apar4s4 Iba

doenedbas

SURA M OVERNATIVA

1E111111111111111111111111111111115111111111111111111311111ire

numanonnaismaimminainualuennezzazaunnoweib

l'acció de la maçoneria i de la policia de la Seguretat General — tan
criminal en materia política estrangera cursi en materia de politica interior—pot arrossegar-nos a sin conflicte fratricida amb la bina feixista. D'un dia a l'altre, el comunisme,
excitas pela exits asiática (Doriat,
encarregat d'una missió, empeny
obertament a la revolta a l'Annam),
pot sublevar la Indo-Xina, irritada
ja per les exaccions escanda)eses
d'ASexandre Varentie..

Nombroses diputats saben el que
escrie aci, que és el tema de les converses del ?alai; Bourbon. Però cap
no gosa a ¿ir -ho a la tribuna. .1.1 no
parlo de Poineare, la covardia abjecta del qual és ara massa coneguda
pesqué insisteixi. Peró ni Tardieu,
iii Marin, advertits l'un i l'altre, no
gosen a executa'r públicareent, en
previsió de la eatästrofe, els dos
pillete del Palais d'Orsay."

arreu capaces crassegurar
rordre i la policia, i que • les ratoritats cantoneses havien asserit
la protecció dels eetrangers. L'incident de dos enicioners francesos
morts és, segons en, imputable ,a
Uta- pròpia imprudéntia, puix que
iquests dos missioners no hivie
obeit les instruccions que els havien
estat trameses per a escame 1.4
zones dels combate.-

Que DaUdet te raó, Ii as fácil
de demostrar-ho als. seus leetors, pula que els lectors de
"L'Aetion Française' e'acontenten d'aquest gènere de demostrations. La demostraci6 da
que els diaris de l'altra banda
aproven l'actitud de Briand.
Daudet reproducía de "L'Humanité", el diari comunista francés:
"El senyen Briand, davant la cemiasiód'Afers Estrangers, ha declarat que el Govern ¡unces baria respost negativament a ts petició
d'aceió comuna a Xina que baria Ionmulat el Govern azglis.

Es clar que Briand i Basthell
tened "templices". i Daudet
n'assenyala per a donar i per a
vendre. Hein' $11-1 alguna dala
principals:
"No és inútil cl:ategir cut els tres
prosilits d'aquest htitxara de Ser.
thelot (de la Sanea Industrial de
Xina), i que juguen actualmeat ' la
carta que acabo de die, són: a Flores
el "sietsr" Deu:cet, cap del, dela.
tors frühsvirthians; a Moscou, el
"sieur" Herbette, ardent comunista:
a Washington, squeat pelare Cjaudel. Ja no parlo de jean-Jean tenPes en a Berna, el (mal fa habitualment disbarats al seu !loe."
Després d'aquests argumente
del co-director del dlarl monea'.
gula, hi haurts algun francés
que no s'hagi conveneut ere ea)
inervenir a Xina amb ank dese?

"Convé que Franca conegui els artesans d'una situada, tan arnenaeadora... l'un, sortit de les sentines de
la "Lanterne" i de la policia de costunas, després d'una condemna infamant, es diu Briand; l'altre es diu
Philippe Berthelot, secretad general
i cómplice del primer, el mateix del
qual Poincard deia, T'adate a la mera
persona el gener del 22 (i el desafip
a que negni aquestes paraules": ts
un home deshonestat. Fa. signar per
sorpresa, al seu ministre, documents
dels guate no li ha donat coneixetnent.
.
.
.
-Aquci-t home deshonestat que es
din Philippe Berthelot i el seu segon
B.riand, vulgus "Aristide", condueixen a Franea dret a la eeva pèrdua.

"Ha afegit que el satisfeia que
Fraile a no basei estat barrejada en
l'afer del bombardejament a Nassquin. Ha deelarat que, que ell sabes,
els cantones°, s'havien demostrat

a tot

e
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A)ijous, 7 d'abril de 1927

Un remei contra el feminisme

L'art de vestir els

1

in fants

Ja podeu suposar que ein dirigeixo
als hornee, car les meves volgudes
COM Pan S' e S de sexe no demanen cap
remei d'aquesta mena. Sou vosaltres,
simpàtics barons, els que us desesperen en contemplar els efectes de l'e-

No..-tot va camí de la complicació.
Hi ha coses, com la indurgentäria
dils infants, que mis aviat se simplifiquen. Ja, gràcies a la influencia
inglesa, hom vesteix ele infanta aenb
Iné s cimpliCitat avui que cínquatita

pidemia feminista. I per que desesperar-VOS, si teniu el remei a la vosIra tata? No us en havíeu adonat?
Doncs, si: el feminisme hi pesque

anys enrera. La supressió d'enfarfec i de luxe ha estas un benefici per

vosaltres voleu, i s'acabarà quan voleen. Jo us indicaré la manera facilissima, que poden posar en practica
immediatament. es aquesta:

als pares no menys que per als

petits.
Quin pressupost modest suportaria avui les erinolines, les jaquetes
amb ¡lanares, les botines suvarof,
i altres sumptuositats que havien fet
patir les nostres ävies? Avui ja sap
tothom que finte a una ceca edat,
nois i noies poden vestir si fa no fa
iguala. La qual cosa Es un precies
estalvi, pula que la mateixa peça de
tela serveix per a dues bruces, dos

Caseu-vosl
M'imagiag l'efecte desagradable que
us fa aquesta revelació. "Es pitjor el
remei que la malaltia", penseu. Doncs.
si no us decidiu heroicament, no puc
pas garantir-vos on arribarem amb el
nostre afany de conquesta.
Fixeu-vos que és des que els bornes
(laven adquirit aquest horror pel matrimoni, que el feminisme ha pres increment.
Però no esperen els trenta o quaranta anys a casar-vos, car en tot
aquest temps la vostra possible companya ja haurà fet el seu fet
La plaga de mecanògrafes és terrible, oi? Haveu d'obligar-les a canviar la maquina pel fogó. I ho aconseguireu, portant-les abans a la vica-

abrics, dues marineres. Els pantaIon* altrament, curta i carrats, s'han
reduit a la mínima expressió. Les
minegues també s'han simplificat.
En els models que publiquem en
aquesta mateeea plana es fa evident
tom és petita la diferencia entre un
vestit temen/ i masculí quan es tracta de nens de cinc, sis, set, í fins a
deu anys.
La simplificació que linee i la unificació que també trobem admirable, no voten pas dir que els infanta
vagin mes mal vestits avui que en
temps de la guerra carlina. Al contrari; els nostres petits, dins una
vestimenta sebria, perca de qualitat,
fan més goig que mai; tenen una
gracia esportiva, un cert eixeriviment, una decisió que abans, massa

ria.

També consideren insuportable el
nombre de títols amb norns femenins

enfarfegats i plens de cintes, no po•
dien tenir.
Els tres modele que van al mig
la plana, a baix, representen una
petita simfonia en = beige" i vermell.
Llana quadriculada en beige i llana
vermella llisa. Els capells acampa-

de

nats seran de feltre beige, ).mb una
perita corretja vermella.
Els bessons que apareixen a la
dreta de la plana faran molt goig
si els vestiu en jersei blau viu i
roig. El pitet blau glurä uns llacets

yermells.
Els jumpers, no cal dir-ho, sellen
tarnbi força acceptació i donen llo:
a boniques combinacions sumament

präctiques i senzilles.
..nn•nnn•nn.+O~IIMInnnn•n

DE LA CUINA
A LA TAULA
M'EVO' PER AL MIGDIA

Quatre cotnbinacions de setí i de crespó-setí
Aquest vestit en cresP6-selb negre it elcgantissim. El cos allargarsat teltrapassa Ilcugeramcnt
cintura. L'amplada de la faldilia
is recollida sobre el costal esquerre

Vestit en seti argentst d'una Enice simple i graciosa, dreta, ami>
un plec buit a cada costat. El
n'U corbata i la cintura són guarnits antb una orla blau fort

Tornern a la naturalitat... almenys
provisionalment
No ho saben? Circula la nova que
hom ha dccidit de no pintar-se mas.
Labolició del rnaquill.atge, el bandejament„d'aquesta colla de coloraines
ame fan una careta sobre la cara
matara!. Si, senyor. Horn ho ha de;rica Peral?, qui ho ha decidit? Les
'eones. No sabriem ésser mis explícits. Sembla que sense assemblees

universal3, mitjançant telepaties
Misterioses, les dones arriben a
prendre determinis que totes acaten
cense replicar.
Potser, en realitat, no és aixé, el
:eme ocorre. La democracia perfecta que tractem de suggerir Es MES
'irriat un regim d'oligarquia amablement i fine entusiasticament aceptar per la mejoría. Una dotzena
de dones a París, una altra dotzena

a Londres i Nova York, creen tendende, que després s'escampen
arreu del neón, coas una epidemia.
L'onada de la pintura ha fet
e' tomb del món. Totes les dones
es pinten — i perdonin les que resisteixen encara la suggestió del Hapis vermell i del ritnmel. Gairebé
totes han començat timidament...
Només tractaven de donar una mica
de color ale llavis i a les galtes, totjust una pasuda per no aparèixer
tan pällides, tan malaltisses... Aixà
de viure a ciutat, saben?, cierta un
aspecte tan esvait, tan incolor a les
persones... Després d'imitar els colore de la salut han arribat a estrafer els de la bellesa; la passada veloç
de la borla :Cha convertit en un estucas persistent. La boca s'ha enCae corn una flama. Els ulls ¡'han

voitat d'una ombra blavosa; les pestalyes han esdevingut negres i rigide3 com filferros. Les celles, priErro i sedoses. El món femení ha
arribat a la saturació pletórica.
Gens de totes les classes social, i
toles les edats han demanat a la

perfumeria allò que la naturalesa no
els havia volgut donar. Mis: noies
qu- posseien uns colors naturals

foro admirables, per seguir el corrent el han reforçat arnb productes
Química. Ha estat el surnmum. S'ha
arribat it limit. Era de Ilei que vioque. la reacció. La moda no da sin6
un moviment pendular.
El maquillatge no data pas d'avui,
encina que ene aparegui corn un furor modern. Radulde, una eseriptora
francesa, asecgura que la seva crea-

d() remunta a la primera Iligrima
ftmenina; l'esclava apalissada, però
furiosa, va valer amagar al senyor
e: rastre dele seta plors.

Un altre vestit en crespó-sal negre. La tónica acabo en punta
i dux, com el cae, incrustacions
de crespó seti aplicat pel cantó
inat. Coll de crespó rosa "dragée

Després, de llarg en llarg de 11
histeria, veiem aparèixer i deaaparegver la pintura estètica. Tot3 els
que tenim mis de trenta auys Itera
conegut una epoca en que nornés
lee "cocottes" es pintaven; no fa
encara quinze anys, els "faids" ea
ren envair l'estament burgès i ariste gratic; les noies, pe pa, conservaren
llur color natural. Ha estas després
de la guerra que el cromatisme ha
e> de y ingut universal.
Per aquests carrers de Barcelona
vcieu sovint modistetes, obreres, venedares de magatzern que vesteixen
amb modestia i fins amb pobresa,
pero que duen vermell als llavis i
rnsa a les galtes. L'explicarle d'armest fenomen és senzilla: en gene-

Finarnsent, lacte aci un vestit es
sal blau paseen. La Padilla, feto
de volants superposats, i el cos
completat per un bolero, van incrustats de "passe-poils" de color

ral, els ingrediente que calen per a
'ie--se la cara" són econämics. Val
tunit mis un parell de mitges de
se.4a que la capseta de compacte i el
Ilpis vermell. I quant a durada no
cal dir de quina banda és l'avantatge.
Ve realment una reacció? Ele esperts, que han adobat alguna COSa
i potser espatllat alguna altra, tindran una benèfica influencia
en el moviment de tornada a la natu-

ralitat?
Tant-de-bo. No odiem i
reconeixem de grat que moltes dones
guanyen amb un toc de carmí ben
aplicas. Pera, ens sembla que la majoria abusen de la paleta i que, sobretot, les noies se'n poden passar
perfectament.

E.\'TRETENIME.vTS
Sopo de cremes a la marinera. - Ous
revolts tenme Wif red. - Popietcs de
veddlet a k sevillana
DOLÇ DE CUINA.- ARROS AMB
LLET, DE DORINA. - FRUITES.EXPLICACIO DE LES DUES MILLORS RECEPTES
Popietes de vedella a la
trossos ben prima de vedette
magra d'uns so gram, de pes. Pro-

que no hi bagi tendrums, aplaneu-les a fi d'allargar - los. Damunt de
cada ta-os poseu-hi una cullerada de

curen

fareiment feta a base de carn de salsitxes ben ti-ir/nades, alegiu-hi trna
mica de molla de pa blanc, mullas
amb llet, bolets, "pepinilla" i julivert,

demostrar-les-hi pràcticament; veureu
com tot seguit accepta oblidant les seves aspiracions al doctorat.
El mateix OS die de totes les oye
comenceu a posar els pros en un dels
eamins que vosaltres haveu rnonopolitzat generosament fine fa pocs bus-

tot ben triturat, arnb sa/ i pebre. I un
cop liest poseu-ne una cullerada al
damunt de cada tros.
Tot seguit fati farcellets de la carn
i amb una mica de cordill.
Des prés fet. sofregir les "popietes" o
frrcellets en una cassola, amb mantega, i quan hagin agafat color tireuhi latina o Maizena pel damunt i meitat de brou i meitat de vi Morralla o
vi blanc i una cullerada de puré de
tomaquet. Deixeu que es cogui a poc
a re afegiu-hi unes Guantes olives
farcides. Quan la carn ja sigui prou
cuita poden servir-la tot seguit Treien,
abans el cordill i colloqueu cada "ponieta" datrunt d'una torradeta de
pa, acabat de fregir; agafeu de
pernil, passat malt lleugerament per
la paella i posen-lo al damunt de cada "ponieta" 1 cobriu-ho amb les oli-

ves i la salsa. Tireu-hi la sal corresponent i us resultara una salsa molt
bona.

Arròs amb litt, dc derind. — (Postre). Poseu una easoola al Ice arnt,
un litre de liet i una mica de vainilla. Abrí que arrermni el bull, tireuhi 15o gramo d'erres (ben net) i deixeu que es cegui a poc a Poc. Remo veu-ho de tant ere tant arnb una espitula de fusta. Ate deu minuts de
cae, tireu-hi las grams de sucre.
Quan l'arr ò s sigui diit barreceuhi roo grams de guindes (cireretes)

suerades, ben trinxades i macerarles

I ULTIMES CREACIONS DE
LA MODA EN CARTERES
I BOSSES, etc,

abans amb rom o ba aiguardent dolc.
Tireu l'arrhs en una compotera de
cristal', allisen-la bé i cobriu-la d'una

preua limites •Fabricació pròpia
CASA ORTIZ
28, Paeselg de Grieta, 28

que es 'limen a les Universitats. Malí,
rai! Cada dia, els que estigueu en condicions de casan-vos aneu a esperar
a la porta del Temple de la Ciència
ben disposats a triar entre les estudiantes la vostra dolça campanya.
Si prediquen a una futura metgesa
la inconveniencia de la carrera que
empran, no la convencereu pas. Però,
feu-li l'amor, expliquen-li les excellindes del matrimoni i oferiu-vos a

1

capa de confitura d'albercoc, una rMca gruixuda; al darnunt de la confitura unes guantes mases de Corinto 1
Smirna, ben netejades abans i macerades amb reste
Poseo al voltant de la compotera
trcesets de melindro. tallats a triangles Ilargs i collocats amb les puntes
de cap per a munt.
Es un arrbs exquisit
/GNAS1 DOMENECH
Observes escritas expressament per a
LA PUBLICITAT. Problblcla la ceroOtler16.)
.r II Ir I

.r I alnainiailaktadalr,

L'home elegant visitarà aquesta
temporada

LIACELONA
i obtindrti un vestit de tal/
perfecte

tres: no espereu que arribin a termo.
Interposen-vos al mig de llur via amb
un ram de tarongina a les mans. El
perfila' d'aquesta flor rendeix la

mis decidida; és
Un cop casada, ja li haveu posat els
grillons. Amb cinc o sis marrecs agafat3 a les faldilles no tindrà ganes de
pensar en emancipacions, en reclamar
el vot, ni en donar conferencies.
En elegir els meus consells, tot se-

guit pensareu que soc soltera. Si, ho
soc, però poden estar segun que en
parlar-vos aixi no ho faig a/A esperances de beneficiar-me'n. Si ein
coneguéssiu corn em corlee . jo des del
primer cop que en vaig mirar al miran, compartir:tu el Ineu convenciment
que as impossible que existeixi un heme prou abnegat per alliberar-vos de
la meya literatura. ,A mi em teniu sufragista perpetua, però.. "una flor
no fa istiu".
Si no us veieu capaços d'emprendre
aquest tractament contra la masculi-

nització de les dones, proveu-ne una
altra. Jo us la indicaré també, però
us adverteixo que no puc responchg
deis resultats.
Suprimiu els modistes, els curacas.
cambrers, perruquers, els venedors de
novetats per a senyorea els porten.
en fi, rota els que fan treballs propis
de dones, i deixeu que aquestes ocupin
Ilusa lleco. Ben mirat. si vosaltres ens
preneu la feina, nosaltres tenim dret
a fer el mateix amb la vostea. De qua
us queixeu. dones si vosaltres ens haveu donar l'exemple? Ja que t'eras
els primen a capgirar les coses del
sigueu-ho tambe a posar-les a
¡loc. Allayors, ocupades en tantee places que restaran vacante és més probable que no pensem en !libres, maquines d'escriure i carteres de ministre.

Puc assegurar-vos que no us arensello amb altra intenció ni rateras que
els de procurar el vostre be. Acampadida de vosaltres per les intitile lamentacions que sento a tothora. he decidir portar - vos socors, ...fent traició a la
nostra causa

atenea CA.TALÁ

EVOSIC IONS D'ART
SALA PARAS
.1. SERRA

PETRITX01.,

Pintura
Fins al 17 actual

GALERIES
CORTS CATALANES. 615
rA UNTADES DE CAPARÁ Pintura
taren RISUENO
e
A. DE FERRATER
ee
R. VERDUGO LAAID1
Clausura danta

ESTUID1 ARENY(S
CORTS CATALAMILII, ßO
J. COLOM
DibuIlos
Fina al 52 actual

LA 0INACO1F-FCA
R. LLINIONA

Pint•e•
Fine al 20 actual

T—ICADES
,ARTS API

ARTS DECORATIVES
Mcbles-Pintora decerativa-ProJectes
LAYIETAMA. 44 .

Doma Ineuguraci6 °enmiela pintuie•
de preetiz.laeae ~era

CO M AS i C4 en CiP
PASSSIG DE GRACIA, 2
Eepoa.cio permanent d'Obres d'en
antiguitate. Objectee propia per •
premien

neat ENCLASANS
PIETAT, 10 (
ANTIGUITATS

le Catedral)
OBJECTES 0.111RT
Liposlc10 perlD11111st

AQUEST NÚMERO HA
PASSAT PER LA CEN' SUBA GOVERNATIVA

PUBLICITAT

LES

T. S...1
34; MIL
X Ita onze del mati: Campanades
bortfies de 13 Catedral. — Nota del
Mateerelógic da Catalunya. Este del tedps a Europa, Espanya i
Cataltitlya. Previsi.") del tettrps.a Ca;.
;alega i j la mar.
A 1es•sis de la tardar Cotitzicions
deis mercats internacionals, canns de
valors i darreres noticies.'
i Nto; Radloteleirmia infantil 5es4O *Mesada als netas, arriti la coliahoradó del periòdic infantil "Akgría"
i e ‚envor Toresky, el qual recitarà,
ultra ton' els treballs, el seu original
"Cnlie gi de nens". E/ nen Joan Vitä
Llima. de nou anys, recitan una poe›ia fit català i una altra en castellà,
1A'10: El Quinte Risa) interpretan: "Sarangi". fox (R. Ifa?b); "El
huésped del Sevillano", selecciU J.
Guerrero; "Adoranins", fado'
Moaterde i MaritiOn).
oti3o: Obertura de l'Estació.
RADIO BARCELONA,

• HAMROCK

geeeptor d'un sol control
Model CONSOLA

kulo-foloyali

ertrictil

Societat Anònima —

Pelayo, 12 , Barcelona
Curs- d'anglis per a radioeiints (classes elemental i superior),
per les Escotes Mass é a càrrec de la
professora anglesa miss Kinder.
Campanadas horarias de 4
Catedral. — I`Zóta "del Servei" Mateo:elegir de Catalunya. Estat del temps
k Europa. Espanya i Catalunya. Previt, i6 del ternps a Catalunya i a la
mar.
• tu'o3: Cetitzacions dels mercats internacionals. carvis de valors i darre20 . 40:

re:, noticies.
3i . 10: El Quintet %dio interpreta-

•

-La Brigada fantome", matexa
iMiddleton); "1"r en ya no ene
quieres?". tango (J. M. Palomo).
21 . 20: El cante "La celebre granota
ealtadora". del notabfe escriptor butr.orista Mark Twain, llegit per En
Josep Crespo.
21 40. : el Quintet Ràdio interpretará; "Nostälgia", vals (J. Oltra); "La
Haut'', selecció
zn'oe: Segen recital d'orgue a cürree del rnestre '‘'icents Maria Gibert
des del Palau de Belles Arts: "Fuga"
m "sol' (11endels.sohn): "Meditaci6
•feditada a Granados" (Mas i Serrarase). Corales" (J. S. Bach: a) Es
et miss eordial anhél: t.) El nostre
mft pregón pesar. "Tannhaüser", irttoadneeiti de l'acta tereer (Wagner);
"Cani.abile” (C. Franck): "Salido
XVIII". "I cieli inmensi" (Trans
rripci.5 de lis, Dubetis) (Marello).
13'oo: Tancarnent de i'Estaci,5

re T E A

£

eatre Catea Romea
uesta tarda a le g cine. 'lit,

a les den: 'La •pellIctila de parts
i opPraciuns qUinirgiques

ENTRE-LA VIDA I LA MORT
Hi intervenen els erninents
doctoré) Feepanyols -'üardenal,
Binar
Ba r-sedas Worrens.

PROlireD.A vnrrnAbA ALS
MENORS D'EDAT

'NOVETATS
dijOui. , ' tarda, a les cinc
Eavee.TACLES PER A INFANTS
EL •ICRET Dir LA CAPEA D'OR
are les tondalla.9 La prowesa ose
naeoft 1 Le ratse nos •ace.lzravs
Diit a tres aliartF do den.
TE .IITULIN :r.ATALANISTA
CURA DE MoRo
LA TORNADA DIR TITO
per l'Enrie Borras I
LA PUBILLA DEL VALLES
Doma, ditendres. tarda
La genial, creariú d'En Borras
AIISTIC
• • 5 15, BENEFIe
VEA »ADORE O. P
ELE MILIONS DE Vierkel.r
POE . 1ES PER EN BORRAS

(om lloran

aom1444.11.4114444114444.01**•

TIVOLI
TELEFON SOSP-SL
Temporada de clr. , 'SH4 acece

EN LA SELVA D'APR1CA

(grandiosa cacera el/k tersa)
t la niperprodurel6 d3113 FILM

LA ROSA DESFULLADA
o
UN MIRACLE
DE SANTA TERESETA
DE L'INFANT JESÚS

Segueix obert l'abonamerit.
Detalle i programes a l'Administraeld del teatre. — Es despatxa a comptaduria per a les
8 funcione de
EMMA GRAMÁTICA

i

OLYIVIFIA

Teurnée de la Companyla
Al-CORIZA
AVEI, DIJOUS, tarda, a dos
quarts de cinc: El ineIodrarna
nordamericis en tres actas

EL CANCILLER DE HIERRO
creacid de la conipanyia
NIT, a les deu:

EGOTRQIIEREC110-

Aval. dijous: Varleté, Entre
dos amors, Esposa. frívola, La
casa enolsada, Aotualltate Gaumont.

Ofdl EJÎIIÀ

5 grans audicions vocals i instrumentals amb la cooperació
d'eminents concertistas. Avui
s'obre l'abonament a la Unid
Musical Espanyola (Portal de
l'Angel, 1), de 3 a 7 tarda.
Detalls per programes a tots
els magatzems de música.
Inscripcions al Patronat de
l'Orquestra, amb dret a l'audició Intima . de. Beethoven pel trio
CORTOT -THIBAUD - CASALS.

Pathä - Palace
Saló Reina Victüria

44

LLOGUERS
PISET PER A LLOGAR

prop Salmerón: oren: 12 duros ejetd,
~seta de Sant loan, 155, prtncIpal.

TRASPASSO BOTIGA

al carrer Carvis Valls, amb aparador.,
porta d'entrada amb vtOr eti, per 1.100
pessetes. En costa 1,000. Rae' Cup, DI,
quart, primera. De 8 a 8 vespre.

DIVERSOS
Malalties dels bronquis
ratalsr•a nerner0 614.

anea urInArles. Detectes segoals. PARRE
PZIOAN. Sierpe espeetedtata. RaMOIA ir-g
nernero
-en/ls.

MALALTIES 'DELS ULLS
Metge filmad-la/Iota

NADAL
BRUCH,

VILALLONGA

número 44, princesa

SOC1 CAPITALISTA

pur a etxammar report 6•811.
jltbrerla general 1 editorial Escriure •
LA PUBLICITAT, mira. 35 5 2.

per a casamentst hate1gs

Sant Pau •aS•

MAQ. PARA COSER
GUSTAN° véLeetAGEet

1.

~raes

olouraCtOri 173

TztErono‘ook.

Lavabos,

Bidets

laltres apareas saaltarls
vlsttea /a casa

[MI MIMAS
Passeig de Sant Joan, 44

BEETHOVEN
Coraraemorack; del Centeuari
TRIO DE BARCELONA
Sa'a Mozart. Dimarts,
12 d'abril, de set a dos
quarts de nou del vespre.
m
Progra es i localitats,
sense augment, Portal
de l'Angel, 1 i a , •
"CONCERYS BLAUS"

BLAI NET
Avui, dijous:

Novetats Universal .

TRENA de

Horas

.vao

211 , 11 1

EIS NVORRITS DE
1314ENORRA.GiAti

BOXA tAgsgsiDlIpta.
Marquès de: Duero, 50

FERRET - MESTRES

R.

URANTS
RESTA

Simeron, 42
—141 De

a 6

te

para

PATHV, CINEMA. 1 CAPITOL CINEMA
A 'Y

COH:111211! ¡alta!

de radical guariment

III

Los zapatos

811111114111111111111I11119111111111)111111111111119111111911111111111110111411151111111111111111111111111111M11111911111111111111111111111311111111
• .

•- •

II-Eues

operatoris. No doorosos i

g

(Arnlrha t is i Oliva)
44644.8."1(.4,411+11-44-1440411

VARICES

Tracitaments especials.

SEPULVEDA (cantonada
Muntaner). -• Telefon 2044 A,
II

Capell

Metge especialista
Malalties de) Recta - Anus
Eczemes - Fisures; etc.

Almorranes

RESTAURANT PATRIA
BANQUETS

1 110 121

incurable

s.s44444•4444.44444444+344,5-re4~-4.4.1a4444..

PUIG . - BARTOS

El DI

ereient-Ia

o les antique3 i segures
Espectatitäts Assalt 28
ecerrien

.4 combate en 4 rounds 1 en .8

ESA PULA DEL CARRER

F•

CAIXES2e
apli.`L'el riftorç'r
r 4., ten Interior.

wea caa BAReUES

Sala Mozart Canuda, 31
Diumenge, 10 d'abril, a dos
quarts de sis de la tarda: Prosentació a Barcelona de l'eximia
pianista francesa ALBERTE
HESKIA ROLLAND, interpretant
Le paysage Musical, amb poeajes traduides i llegides pele
poetas Sänchez Juan, Linfa
3Iasriera i Joan Maeriera. —
Inscripcions: Sala Mozart.

ORQUESTRA COLISEUM
DIRIGIDA P EL MESTRE

14444.4114444.*3444444.04441

Nit. a les deu:

YENDEI

Telefon 3g35 A.

Dissabte de Glòria, ES-

LA REINA DEL MERCAT

ama autOrnObll propi, catOrZe suyapeie
tina, faatitelta, a col-talaste., anides pamesttbles. LA PUBLICITAT, ntlm. 5E53,

c ob tsEu

LA SEGONAISIT DE NUVIS

Cinc: L'Obra del dia

ver a les Provincias
viATJANT de
Barcelona 1 Glrona.

CAPSES DE LUXE

4444414+abefeirefeeaaa

4'40 /
Un padrf ideal . . .
El mal de las esposes
(film Pararnount) . 600
Obertura de "La Italiana a Algar", de
Roesini
7'00
Tereseta Planes, sopran lirica
7'10
The Joannys, siluetibies
720
NITA-JO, estrella de
la caneó francesa . 730
NIT
Un padrí ideal . • . 9'30
EI mal de los esposes
(film Paramount! . 10'45
Obertura de "La italiana a Algar'', de
11'.l5
Rossini
Tereseta Planes, c) -pran Ilriea
11'50
Thea Joannys, siluetistes
1200
NITA-JO, estrella de
la caneó francesa . 12'15
NOTA: L'Empresa es reserva el dret d'alterar l'ordre del progratna.

dijous, tarda, a les

DEMANDES DE TREBALL

epereeetaredseereseeffldreee+e-

TARDA

Companyia

24-2 6 . Camtierta MAS 1 ROCA.

1111 A CIMBHES DE 8Vil

superproduccid
METRO- COLDWYN

Teatre Català - NOVETATS

tUINTPERE - BERGES
Primera actriu:
Assumpcló Casals

84

ISSOCIÁCID INTIMA DE CONCE D IS

!IN NOINIM

vellaire•41441844•4144411~tesee

,-seseeemeeeees-serese
Gran Teatre Espanyol
'

84 CARME,

Orantllös succüs

ANTONI MORENO

Aquesta nit, Ternilla Catalanista
CURA Dg MORO
LA TORNADA D'EN TITO
LA PUBILLA DEL VALLES
Es despatxen vals: Rellotgeria Mulor. Davallada de la P pas6, 8 (telbfou.8629 A), 1 Capelleria 0111, Hospital, 16.

LA CASA QUE VEN
MES BaRAT

FESTIVALS BEETHOVEN

n'enteres, puma« 1 vous

tus.

MALALTIES DE LA PELL

AL COMPTAT I A TErMIIIII

Pill

FALTEN maquinistas cunearas,
Desusaos. per a fer e cutre. Portarstre-

en,.•

!MIES "EL CHINO"

PALAU MÚSICA CATALANA

OFERTES DE TREBALL

Messe especialista, Domenech BOU155„,

71.1n31111111111M

CONCERTS

en la seva mes gran creació

1

(Diagonal, prop de Muntaner)

+

•nnn•••n

——

quart de sis: El quasi saln'Id en tres aciteS, de Enric
Garcia Alvarez i l'e'e Mu6oz Seca,
EL VERDUGO DE SEVILLA
Nit, a un quart d'onze: El
sainet en tres actas, de Car/ les ArnIches,
EL ULTIMO MONO
Dem, divendres, tar_
.
1
4 da, IN último mono. Nit, El
e »Huye da Sevilla. — Diesable, nit, (unció a banca- i
. e1 de CARLES ARNICHES.

MUNDIAL SPORT

per la COBLA CATALONIA

ALICE TERRY

DARRERA SETMANA

A L S .SARDANISTICS

Diumenge, dia 10. A dos quarts d'onze del matt
•
Primera audIció de

SARDANES al

BARCELONA
Cornpanyia cómica
Aurora Redondo
Valeria León

At • ui, dijoue. tarda. a un

T IN

GRANS

Cinema Princesa 1'

TEATRE

ROSINA. TASSO

1,9 abril. Une confereiioe d'ijarri Chéon expose.ri les idees au.
le the'aii e des
COMPAGNONS DE
' NOTRE-DAME
seguida de la repreeentacid de
LA 'ARCE DU F» END,U DEPENDia 20. BON VOYAGE o
DU.
Lit MORT A CHEVAL, ,t SAINT
FIMO( ET 8E8 POMMES
TERSE..— Dia 21, en matinée,
LA BERCIERE AU PAYIS DES
LOUPS, ültim gran èxit a París. DetaIls a l'Administracid
del teatre. 7-- Es despatxa a
compfaduria.

rrsuswigasiomalase

Gran Teatre Triomf
Cinemes Marina i Nou

4++444444.444-.4.4^.

Art, luxe, baletart. PreSentac113
eaplAndlga
.b
.11444+1113 .111.44.61Peellea44.44.

ME

Arul,ffijous: El nebot d'AuS.
tralla, L'esposa frívola, EI paradia negro,. Un salt amb sort,
Noticiar' Fox núm. 13.

n4444+444444.444+044444444.

GRAMÁTICA

Ele predlleates da lee familia. dIstingidas
Orquestres: JOVER 1 TORRENTS
Avul, dijous gran programa: »t'alar' Fox (vol. 3, ti. 8);
la magnífica i sentimental comedia L'élUm, per Emil Jannings, i la deliciosa comedia 111 somnl d'un vais, assumpte
basat en la celebre opereta d'Oscar Straus, interpretada per
Xenia Desni i Mady Christians. — IMPORTANT: No deixeu
d'ésser puntuals .en la sessió a 8 de no perdre interès en els
assumptes, car s6n d'un mera extraordinari.—Demä, de 6 a
8, despatx dc numeradas per a l'especial de diumenge, tarda.

Diana-Sala Arzentina

CASA PATERNA

EMMA

per"Stmon Vaudry, atarees Vau.
tia,. 1 Jeanine Lenueene
Esptendtd ti de testa p e r la gentil sopran

LESCOMPAGNIPMDFNOTE

:

00R-

ARISTOCRAIICS KURSAAL 1 SALÓ CATALUNYA

18444.0444444444.0+04.4401

GRAMATICA demostrarà el seu
clivI al t amb l'obra de Sudarman

TEATRE NOVETATS

ntt

Butaques. E pes. aseteral. 0'75
ELSI ESPOSOS JOHNSON

RIME NosTRum
superproduccI A Mello - Goldwyn,
pr ALIGL TERRY 1 AN TON I MORENO: El prinoep de la boca, per
George N'Alela: l'ombra del pasten; Un embono entre matee*,
cómica; Actualitete
Diurrjenke que ve, a la sessló de
la n11, estrena: Enrionou de paree,
- per Jaek

111a i.aletana. numero 14
l'elarcaa 1371 A
Saliere grandiosos programes.
—Avui, dijous; Mares que bailen, extruordinäria' cinta de
gran èxit, per Leatriee Joy i
Clara Baii.v; Noticiar' Fox; Stella Maria, interessant joia Universal, per .Mory Philbin; En
tertúlla, eiSnIlea, en dues parte;
Llultant per l'honor, preciosa
cinta. per Williara Fairbanks.
—Diumenge, nit, dues extraordiaries estrenes.

donarà a Barcelona. EMMA

EeTRENA
ACtItS C,dItural. — Continuen eh'
cursos d'angles per reputats profes-• del drama inten,s en tres ates
d'ALFONS NIDAL 1 .PLANAS
ion de l'Acadèmia Beilitz. Literatura
'ea - 7,- ollaborac i ó amb
inglesa.
J. SIMON VALDIVIESO
21'30 : Arte de concert; "La Resol'
Sosa", Chapi; "Molinos de viento".
Luna: "LOS Gavilanes", Guerrero;
* noria Francisquita" Vives; "El
obra * que estrenä la matelxa
a sombro de Damasco", Luna;
companyla ALCIORIZA fa dos
riho Judío", runa.
anys al teatre Price, de Madrid,
Fragments traqueases Ares P el s a ranì1 xUSoro1166.
Siete: senyoreta Medina. Jala García,
PREUS: Butaque ürlaAse. 3
r - Llanos, Parran Valléo. Rafel
p? g seles. Buta40 Ïl nessr,
Bits, August Goträler, Andreu Pa1'30 pies.
ptas. lacios A. Gzbarr6. Mestre director 2
- Geteral; 0'80 roes.
: cenador ;;tneeni Badía.
NOTA; Abans de comeuotr
la, repreaentetió de ;"gt: OTRO
ORQUESTRA -4
DERECTIO", VIDAL I PLANAS
RADIO CATALANA Programa.—' Marche saleusienne", recitara formoses porsies orlgingis, entro enes. la 'famosa
camulat: "Serenata d'ariéor",
"Pasadena" Warren; del primer neta, de "Santa Isa'Lame tzigane". Auvray "Caneó bel de cerep" Ale voy haolendo
vleJO.flrt.;
d 'ameir i de guerra". M. Valls;
ADVIERTIEWIÄ: La Direcció
Grandiean; "Cardaba - (de la creo
deeeiteari d'advertir al pü,.
mito "Ibtria"), Albénic; "Dansa e3l l'amident real
sanyola" (valenciana), Granados; "La blic (M g,' 'dorsa
en qUe 11, desenroUla l'obra,
"sane loca" Valverde i Serrano..
"EL OTRC DERECHO'.
113Eoo
.: Tancament de l'Estació.
NO ES APTA PER P
•
$tte
SENYORETES
...RECOMA N SAI ESPECIALMENT
,411,1,,N0wraEs unroas Lraii
'CA89.8 GLIE ANUNCIEN A
LA PUBLICITAT

PERE SEGURA
Tarda i nit, ma g nifics prowraes.

Ea auparas a Colopradirna
re4•0444404444****041e4s

DIpatacld, 234 -

ales.

sable, BENEFICI

Dissabte dia Primera de
les 8 ú-niques funcione que , la
excelsa actriu italiana

IIL ,ji

RADIO CATALANA, 463 M.
A les sis de la tarda: Programa
musiCaL •
••
113'3o: Selecció de treballs dels ellasics espanyols, lectura per l'actor Maque! Espafiel.
Butlletí meteorológie de Ca•
talunYa. Pronòstic del tenias. Oyesración§ de Boris de* Barcelona. Santa
dia. Culmina d ' are, esports 1 M-

per ilu(s, Fabregat i Joan
Barrabas. —Demä, tarda, a les
cines. BUT4AQUE§, 350 PTES
LAQUE HA DE SER PARA MI...
1 LA SOMBRA DEL PILAR
treacid de Erederic Caballé.
Nit, a lee dezi. BUTAOUES a
PTES.., MANSO CORDERO i
LA CALE$ERA
gran èxit d'interpretaehl.—Dis-

comir~olehousem~rwen

al Teatre Catará llamea

ATO -ELECTRICITAT

CASERIO

EL BORDE?. DE LA DORDETA
Dlehengs que ve, a das euarts
de guaira: E t seertt de la capta
d'or; a de , guarra de sic: Don

Clonsslo e A...segun del goa I TV,1tat te tmettes per Peric Borras,
t Ele capella d'En Cunill

Aval, Melle, tarda 1 ntt
EEITAS GRANDIOS DE

LB PHSTOREGH
ereaeld

de Erade.ric
formidable
Gaballé, — Nit. a les den: BUTAQUES, 5 PTES. A petició del
públic, extraordinaria repr esen_
I:adló de. - la Jota musical

Excelsior

Walkyria

L'ANDBULANT DE

PIEUS, magistral Interpretació del celebrat actor
Ralph Leatlish; Cia,nat dea.
poses, superproducció "Metro_Goldavyn", per Eleanor Board.
man i Leas, Cody; Mobles a terminis, cómica; El gat Fellu
cessant; Revista Fb ath6. — Aviat, estrena de la pellicula deis
"ARTISTES ASSOCIATS" SALLY, LA PILLA DEL GIRO,
per Carol Dempster.

Monumental :-: Pedró

ULTIMA SETMANA
, D'ACITACIO g
Awar;*' dIjotis; tarda', "a les
cinc. BUTAQUES, 3'50 -PTES.
MANSO CORDERO i 25 reptesentacid da! gran ;3x.it

.1/

TEA.TRE CAMA

(Vds

•4044.

PREDENi0" OASALLE

Director: Henil Cheierm
Tres extraordinàries sessions de
TEATRE CATOLIC

No hi ha
en Ràdio
res
millar

A 11 "O
O
Corapanyia de iarsuela de

QAPITOL
CINEMA

liliä Clanti

tillI

Teläfon A,. 9$

ORQUESTRINA «RE
Avul, dijous, formosissim
programa: L'A88ALT DE

•

.251a,

....4,44.4.444~444404,.
Gran teatro Comtal
Gran Onema Bohèmia
I' Aval. dilos '', liuda 1 !lit, glli.
I dibsoe programes: La emitirme,
emana lin aalt de edil) el popula, INKIC i sr1 Pos; 1 ,4 tormoses
. engulles El flan:4 d'Australia; El
Melles faire 1 EaPolla Mude,
Marra Lux N'ordenar

Plumeare

qun 1,e .

id ld A eatlIÓ n I4

la Set, &drena de la p^Wiritla ,en.
timental Amor 011a'

"aleffl.....SPP00~444a

O
O
u

CHNI71 D'ESPOSES

mi

per
Eleanor Boardman
Lew Cody
Pel • Ifcula de la

Es preferible andar des.

-

e
.-

calzo y sin cuidado--;
quo tener los zapatos
deslustrados
tintina, reine huero

en

uno aolo

operaCion e/calzado de todos colaria

e zivairmagizioiamarnzimas

Dijous, 7 d'abril de 11127

LA PUBLICITAI
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RANS PANYERIES REUNIDES

GRANS MAGATZEMS Casp, 17

PNB
HM
CEMTRE.5WCARRAN)

ARCELONA

13, SALMERON.13

RAMBLA

armit•-.4*

LES

en,„s

Tots els dijous repartiment

de

e

Comprant en aquesta casa ho feu directament al fabricant : Unica en la sen classe
Abans de comprar visiteu els nostres aparadors i compareu preus

salui
clavan/ CA) /0/.

e.

•n••

IMPORTANTS

Muntades per la Cooperativa de Fabricants de
Sabadell per a la venda directament
al púbüc

bombes als nens

IBERIA
Rebudes

Ma-

I

les novel e; per a

eamIses a mida 1 fetes
OE SANT PUM, SO
I RONDA DE SANT ANTONI, 103

RONDA

1+041~114441444~4. 1444444~~.~ •

Para quitarse
ese grillete...

eit

•••"%
%. •

e,a

Abans d'encarregar el vostre
vestit a la sastreria, corn teniu
per costum, visiteu el nostre
magatzem

0

ea

lo

Ii

In
In

lo melor es beber en ceda una de

sus Comida, la mejor agua mineral
que se prepara usted mismo vertiehdo
en un litro de agua un paquete da

ESTRYIHEll UN 79 PER 3

Lithinés del Dr Gustin
Ast se curará rápidamente todas las

afecciones dolorosas que tengan corno
origen este veneno : el ¡cid* delco.
REUMATISMOS, GOTA, PIEDRA.

Es un auxiliar poderós
per a conservar-la, per
esser el millor depuratiu i refrescant
de la sang.
Evita i cura les enfermetats de l'este>
fetge. budells, etz.
Exigeixi sempre la marca "Crirolame.
Es ven per tot arreu.

rl

e

Comprant én els Nostres Magatzems suprimiu
intermediaris i obteniu les talles de vestit al
mateix preu que a la fabrica

Ácido
úrico

;.,

la

3E.

aenciae.epanya:
URIACH i C.'. S. A.

odiad.> •stt pta. Capa.
IS11111011111111 uhu 111111i
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'---GRANS

a

MAGATZEMS

DAMIAN
mommn•

IMMMMIMMIn

FIXEU-VOS EN EL NOSTRE ASSORTIT DE
un

Iä

ARTICLES PER A PRESENTS

n•••••°'
in
e

a
a

BOMBES PRAT

No t

ors e\iä Miles

ROHRES EENTRÍFUGUES - Ð PISTO- DE VAPOR -

A MÄ

Joan

Mateo Hidalgo
GposicióiVenda:PASSEIG ISABEL II NUM 3 Barcelona_

VEOEU ELS NOSTRES APARADORS 1 NO OBLIDEU ELS NOSTRES PREUS .

gidillesesaporls-Pubs

TOTS ELS OBJECTES MARCATS A
PREUS DE RECLAM

Compressors

Documente de Iota mena.

19 - Portaferrissa • 19
Cerraos pdbffee :-: Tel. A 1725

FONDA

SIMON

1 MENJARS A LA CATALANA
RALO PER A BANQUETES
ESPARTERIA. d-VIDRIERIA., 12
Telefon 1378 A.

s rt.g=.,Zazr..
tuuiat
Io dIrlatt
p s i

emWYOU

Rambla de Cataluara,

111'

P•PIell% 4

Rambla

de

1111a,

a
Praus sense
+0‘.

Vels
Tuls
Zèfirs
Mantellines
Pintes - Devocionaris Rosaris - etc.
Arlyry

a
1511
1311
•
EZ

n

TEATRE TIVOLI

competida en articies per a SETMANA SANTA

MANTELLINES
ZEFIRS "CHANTILLY" seda 70x120, un a 2'20
ZEFIRS/CHANTILLY7 seda 70x150, un, a
3'60 i 4'75
MANTELLS BLONDA seda pura, grandà 28 i 32'—
na
un. a
MANTELLINES "GOYA" seda pura, pre49, 62, 70, 73 i 90'—
ciosos dibuixos, una, a
PINTES
PINTES forma de teula, dibuixos última novetat, una a 2, 225, 2'50, 2'75, 3, 3'25, 4,4'50, 5, 5'50, 6, 7, 8, 9 i 12'—
. ROSARIS
RDSARIS de grana de coco, muntura de pla2'45, 3, 3'46 i 4'—
ta, un, a

AVUI,

/e//

tots els

dies

la grandiosa superproduccib francesa,
de gran èxit a tots els pelaos,

ROSARIS de grans d'atzabeja, muntura de
plata, un, a
3'45
, DEVOCIONARIS
DECOCIONARIS tapes de pell, per a
mana Santa, un. a 3'50, 4, 4'50, 5 , 5'50, 5'75,
6, 6'75 i 8'—
FLORS ARTIFICIALS
RAMS de violetes, un, s.
0'50
' , 90
te
CLAVELLS vermells, petits, a
0
CLAVELLS vermells, grossos, a
1'30
CORBATERIA
CORBATES de dol, sed superior, una a
2'25
CORBATES de dol, glacé seda, una, a
4'50
5'50
CORBATES de dol, faille seda, una, a

1k1111-111111111111111111111111111151111111111111111 11111111111311111113111311111111111111

dijous, i

anomenada

LA USA HOLLAR O IN MIRARE
BE SANTA TERESETI DE AM! JES118
a

Assumpte

dramàtic d'ambient

modern que per

seva elevada finalltat moral ha merescut el beneplàcit
de l'Arquebisbe de París, Cardenal Dubois
la
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