LA 13

—Gasta infle

e,

g perquè és client
de la casa URA-

1 LITA.
2

—Home, així
5 no en parlem
t
' 5- ales._

e

USANT-LO

g_

LI. —NUM. 17,090.— PREU: 10 CENTIMS

•1•11M110

Full de dietari

L'art deis somnis

el darrer numero de tota una revista trimestral de filosofia- trobem, no una, sinsí dues notes dedicades al cinema.
, na és un exrret d'un article de Leva MouS.sinac sobre -Le
Sovietique”. La primera és un comentari d'A. X. sobre una
e
1 cinema. segons el pare A. Gemelli. És interessant aquesta
1 docte frare, seny rector de la Universitat de Milà.
cinema és un somni: foscos. esmorteïment de les sensacions
immobilitat... en l'espectador; precipitad& illäg ; ca, fanna del subconseient, fets i prou... en la pellícula. És inne
essència del cinema. Cal respectar-la. Un cert simpiisme, un
e. :
gisme. hi són adients. No pas un simplisme ni un illogisme
No estarle be moralitzar-lo fent cinema de tèsi o amb
e lde moralitats. Basta que els somnis, una mica corrents, del
siguin apaivagadors i optimistes.
e.:natia angelical la visió del docte frase? Cal declarar que
-7 fiero, i que està. per tant, més enllà de les ankdotes auditiV•
2tils i olfaetives d'algunes sales d'espeetacles on de vegades
pellícula provoca un trepig pecuari del públic i esdevé— a
le certes interrupcions espontànies —una mena de míting de
•
lrsia. Val a dir que és una visió que procura ésser essencial
siat que és rica d'orientaeions per a depurar artísticament el
c.:
que és la manera, al capdavall, millor de depurar-lo en
alises sentits.
cts.
I ot objectar-se que el cinema lis quelcom més que un somni
eoherent, per lié que ho sisruin o que ho haguessin d'ésser molteg
pellícules; pot dir-se que hi ha pellícules que són un document, o
una fiingantada gairebé trägica o una simple revista de modes.
Sempre la bona fe del pare Gemelli. en aquesta sa ya visió personal,
ens predisposarà a parlar del cinema sense un front corrugat de
preocupacions massa trahscendentals o d'antipatia massa garbe;ladera.
JAUME BOFILL

La pastora era ben rossa!...
E::
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general, hom es decanta a creure

professió de repòrter és una
sense espines, una professió
agradable, sense perills i sense
-ps. Fer de periodista es una
.ue sedueix molts joves, Conequ:rocadament. que la nosaessió no te mes que aa-antat) negaren pas, per la nostra
:e el periodisme és un ofici
.a era plau fina a l'entuaaprenentatge amb tota
a de la nastra fe. Perca
ens ha dernostrat que el
eatä ple de perills i que
seres aoarences simpàtiques

amaga sorpreses que feque desconcerten...
5

asen-lile. he rebut quatre Ile• a-s anaManes — de suposats
.ae comenten de manera
les referències que. en
articles carregats de bodonara del metí vaatge
Aquests quatre corresponMana formen dos partits que
•
'en luir desacord amb mi de
-nt forma: els -los primera trole:. els meus articles sobre Andssas san enelment injustos, car, al
dir, els pables de les Valle san
;sol; es baraca del que jo deis, els
asaslaaitants més cuites, mis ciega:as més europeas, més simpàtics,
acetem, etc. Els altres dos, en canvi,
trabe:: ase he exageras en els elogis
Andoara a un país deixat de
la 77:1 7e Déu, de paisatge pobre, de
etat civilitzar, etc., etc. Aqueots
darre- - adhuc es permeten de dubtar
de l'a.aenticatat de la me ya conversa
amb e -.a pastora andorrana amb
Tal aaaa tenir el gest de parlar vora
a casa- a de Santa Coloma.
—. Les pastores id'Andorra—diuen

• ests anònims corresponsals —no
san ta poldes, ni tan gentils, ni tan

masa caen vas dieu. I per provarcabo rat donen un seguit de detalla
iobre :esteta:a 1 l'educada/ de les
airaaa 'ejes de :es Valla que un elera s a. s entiment de correcció literä-.• r • specte envere elles :alampeasa a s reproduir... Només diré que
aaaa • 7e lea flora que aquests su/A s a'arranat dediquen a les seres
rasa
•ts farien envermellir un
aarr del mol.
-disparitat de criteris d'una
•
en jutjar uns articles és
--r demostrar que la nostra
alfa
fei-- -alista no és tan lisa com
seas
'antment, el repòrter ha
- en absolut de tots eta
P7`
s'ha d'alterar pesante
el color del cabell d'una
t.d'escriure "per a tes! públic a sima q ue /la
dir l veritat per ex:ternera les seves impres-

s:ons sobre els fets que passen o les

coses que veo, per laborar des del diari
pel millorament de la societat, per la
cultura 1 pel be de la humanitat La
feina purarn-nt informativa tampoc
ha d'ésser limitada eatrictament a reportar els fets d'una manera freda
objectiva fino a l'estadística. El veritable periodistele ha de fer alternar el
document amas l'adjectu escaient que
completa, als ulls del lector, la idea
del fet que es reporta... Però ¿és possible desentendre's, en absolut, de lea
objeccions rnas o menys violentes que
l'ex-actitud d'aquests fets i la sinceri-

tat d'aquests comentario promouen en
alguns lectors? Es difícil. Són non>
brasas els periodiases que estan quoti-

dianament en contacte amb el públic
que reben Iletres deis seus lectors i
que es varen obligats, un cert dia, a
dedicar-los una d'aquelles frases que
assosseguen la consciencia per una
temporadeta.
Es el que mies passat a rn: davant
els esmentats anónima allusius als
meus innocents articles sobre Andorra.
Mhan suggerit la idea d'escriure un
article sobre els inconvenients del periodierne de bona fe ilustras amb reflexions sobre la mentalitat del que
acostuma a usar de l'aman:ni per insultar. En primer llo ra he de començar per afirmar que cap de les lletres
esmentades prové de les Valla d'Andorra. sina que han estat afranquides
amb segell de l'interior de Barcelona.
Aquest detall té més importància
del que sen-.bla. Justament durant la
mes-a estada a Andorra i després de
moltes converses amb veins de les
Valls. an vaig convencer que una
gran pare de responeabilitat en l'estat
gendarreriment cultural das pobles
d'aqueli país pirenenc la tenen els andorrans que han fugit de la seva terra
nadiva per establir-se al migdia
França o a Barcelona i no recordar-se
mes de la seara pobra petita patria,
si no es per desacreditar-la o per insultar-la.
San poes—perä, en corlee, per fortuna — els andorrans que recorden i
elle s'estimen la seva terra. Sósi majoria els altres, probablement. Em decanto a creure-ho abrí perqua encara
no ?ha arribat a constituir a Barcelona. on potser la han més andorrana
que a Andorra mateix, una casa deis
andorrans que podria vetllar d'aci
estant pel foment del turisme a Andorra i pel millorament cultural del
seis país.
Probablement aquesta casa dels andorrans podria r'ealitzar una tasca ben
eficac. ja que per regla general. els
que han abandonat Ilur pai s natal peralte aquest és petit i és reabre, formen
una mena d'élite diantre el terme mig
de la cultura i la mentalitat dels ciu-

DEGE.VER.4CI0.VS
Ja ho temia. La moda del minut de
Silenci cona més va, Inés degenera. a No
ens informen que un director de sala
de boxa ha volean imposar un silenci
fúnebre en honor del gran nearocaant
Tea Fickard?
Per sort. una bona part del pelaje,
ha trobat ene anueata mena ¿'harnematee havia de re-error -se per als
morts a la guerra, o almenvs, per als
qui han sucumba en tina annresa rnés
i heaaica alise no anreanitzaci6
de matchs sensacionals. A q uest Paialia
ten i a raó.
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calizas SOLDEVILA
taaans de les Valle. A més a més, tote
eón hornes MteHigents i treballadars
que han arritrat a obrir-se pas i a
situar-se en la indústria o en e h comer.; barcelonins. En aquesta casa dele
andorrana em plauria de veure-hi,
tant coratjosament, aquella carresponeals Que trobaven que en els meus
articles tirava curt en ele elogio sobre
les Valls d'Andorra... Pera... i aquella
altres aVoleu dir que uns hornee que
menyspreen la sera pària i que insulten les dones del seu país mereixerien
l'honor d'acollir-losa
A mi ern sembla que no. Sinceramear. I per la mera banda ni m'aptanaria a concedir-los el nono d'andorrans.
DOMENEC DE BELLMUNT

EL BARG TANAKA
La política del cap del Govern japonès, oposada a la unió de la Mondaúna amb la Xina nacionalista, ha
trobat una seriosa resistencia en
l'actitud del mariscal Xang- tu-Liang,
fill de Xang-So-Lin, autor del cop
d'Estat de Mukden

L'AGITACIO ANTIJAPONESA DE XINA
Els japonesos s'alarmen
per la situació a Mandxúria
Toquio, 15. — El consol general
del Japó a Mukden ha rebut instruc•
CiOT1S del govern japonès perquè s'informi prop del mariscal Txang Suelo
Liang, sobre les circumstàncies que
concorregueren en l'execució del
general Iang-Iu-Ting i sobre la
possibilitat de desordres que podrien
esdevenir a la Manxúria, posant la
pan en perill. — Fabra.

El Govern japonès parla
d'una acció naval a
Hankeu
--Es un solitari.

— D'ajad em dolci

(De "Gringoirea.).

Toquio, i5. — També el ministre d'Afers Estrangers ha expressat la seca inquietud respecte la si-

L'espectacle extraordinari
Heu-vos ad una bona satisfacció
d'autor: Un l'orne al qual desconeixeu en absolut, us diu en públic, del
diari estant, que junt amb tres amical
haafet cinc quilametrla de carretera,
en una r.it plujosa d'Inern, per vetare una obra vossra. — I després encara s'inquieta perquè no escriviu
per al teatre i vol atribuir la causa
del costee apartament de l'escena
a la manca d entusiasme del públic
per les obres d'art... Tal és el cas
d'aquest Joaquim Aroca, d'Esplugues, qui inaugura la nova i ben trobada secció d'"Intermedis" teatral.
de LA PUBLICITAT, amb un comunicat en el qual s'ocupava molt
gentilment de mi.
Massa gentilment! Si jo conegués
aqueas devot de la nostra escena,
Ii escriuria una carta • donant-li les
gràcies, que faria acabar amb una
bona abraçada, i en paus! Ara, pera,
no coneixent-lo, sembla que amb el
seu comunicas Mobligui indirectament a parlar també una mica de
teatre del diari estant. Almenys jo
no trobo altra manera d'expressar-li
la me ya gratitud.
No tingueu por, no parlaré de
mi. Diré només, de personal, que
mai no he desistit de tornar al teatre, i que hi tornaré quan hagi realitzat cinc o sis plana de novella
que san la me y a obsessió actual.
Afegiré que la mateixa novela m'ala
ensenyat a veure mas alar l'art de
l'escena, i que, per tant, en lloc
d'allunyar-me'n, la novella m'hi
acosta cada dia I1145, per la rat que
era fa considerar l'art amb una gravetat i unes exiges/cica de les quals

no havia tingut ni idea mentre em
vaig dedicar exclusivament al teatre. Tots els guanys, dones, d'ex-

periencia artística i humana que pugui deure a la novela, miraré d'aportar-los a l'escena quan les circumstänci& vulguin que sigui arribada ahora.' Pera aixä no interessa
mes que a mi i a algun devot particularíssim, com aqueas tal Arosa.
Aneto, dones, a coses més generals.
No vull parlar d'aquesta qüestió
lletja, vella i rebregada que henil
convingut en anomenar crisi teatral.
Hem de reconèixer, pecó, que sovint els empresaria es troben perplexos davant d'aquesta ificagnita:
Que vol el públic? Ningú no tap
exactarnent que és alió que vfal
públic. P era el públic, rnenys que
ningú, no sap el que vell.
Parlo del públic del teatro catalä.
El mal gros és que no hi ha un
públic abundan:, normal, que tingui
el costura/ d'anar als teatres d'una
manera corrent, això és, con, un de
tants actes que ahorne civil i ciase
realaza arnb tosa regularitat. No;
rhäbit d'anar al teatre—i principalment al teatre catalä— no está incorporas als costums de la nostra
Seins, com no hi estä incorporat
l'häbit de la lectura.
L'espectacle, el teatre diguem amb
mes precisió, es per a nosaltres una
cosa massa superflua, massa epidermica. Simple distracció, divertiment
superficial, és, per a la generalitat,
tina manera de perdre amablement
el temps. La majoria dels espectadors barcelonins no van al teatre
per a satisfer cap gust de cultura,
de cap ideal d'art o de bellesa, ni
cap afany espiritual. El gust o la
curiositat d'un art nou, l'interès per
una obra original, aquell neguiteig
dolç, la febreta intelectual que producía l'anunci d'una novetat que
hom preveu gran, o que, simplement,
ens revelará alguna cosa recóndita
o inexplorada per a nosaltres, això
no és gaire conegut del nostre pablic. Aquest vol distracció i gaudi
dels ulls o dels altres sentits. La
inteligencia, l'anima no solen prendre part en les "emociono" que el
nostre públic demana al teatre:
contrari, li fan nosa, com unes intruses, totes les relaciono que una
comedia o un drania puguin tenir
amb la vida profunda de la intelligencia i amb les reconditeses de
l'esperft. Això ela empresaris ho saben massa bé, i ho saben iguala/lean
molts autora. Ramos/ Vinyes, l'autor de "Qui no és amb mi...", ha
assenyalat perfectament repetid-es
vegades, l'aspecte ordinari del nostre teatre. 'Distracció, divertiment
banal, en lloc d'atenció i de curiositas apassionada.

AQUEST

NÚMERO HA

PASSAT PER LA CENSURA

GOVERNATIVA

tuació dels súbdita japonesos a Hanqueu i declara que malgrat les protestes oficials fornnuades prop del
comandant de la guarnició xinesa a
Flanquee i del govern nacionalista
a Nanquín, res no denota una millora en la situaci
ó, malgrat les seguretats que aquells donaren verbal-

mena
De ;so desaparèixer ràpidament la
tensió actual, ha declaras el ministre d'Afers Estrangers, caldria emprendre una acció naval per protegir les vides j els béns japonesos,
a Hanqueu. — Fabra.

Per a apassionar una mica el públic — es a dir, per a portar-lo a
emplenar el teatro arnb una certa
curiositat vibrant —cal anunciar-li
un espectacle extraordinari. El nostre púlale, que no ha contret
bit normal i civil del teatre, i que,
per tant, deixa les sales flag desertes, ordinàriament, el dia que li ofereixen un espectacle extraordinari
s'hi fa a empentes i cops de colze
i atapeeix la sala fins a l'asfixia.
a Perca que es, per a molts de nosaltres, "l'espectacle extraordinari"?
Es el fenomen, el divo, i, si pot ésser,
dos divos; es l'esdeven:ment necrològic, o patriòtic; es l'homenatge o
la "mandestació". Per a tenir gran
públic, cal "manifestar" alguna cosa. No basta la manifestada> d'una
gran i pura obra d'art. Es l'extraartístic alta que porta multitud al
nostre teatre. 1 aquest fet, considereu-lo pel costas que vulguem es
produeix sempre.
No esmentarem ningú. Pera alludirem. Ajunteu dos divos, porteu
una diva, feu un homenatge sorollós, un benefici que toqui el cor,
una funció necrológica, tot aixa amb
un programa excitan t. anab interpreta de bell, i veureu la sala plena
com un ou, deepatxades toses les
localitats i entrades, gens dreta pela
passadissos, tota una hurnaretat abafarada d'entusiasme, contaminada
d'en/oció. "Oh. quin pobie! — dila*
un estranger que preeencies Yespecsacie d'aquest públic manifestador i
explosiu—. ;Cm estima la seva
música, el seu teatre, les seres Iletres! ¡Com esta gelós i orgullós de
les seves glOriesl" Si l'atelana l'estranger tornava al mateix teatre, Oro,
si voleu, representessin la mateixa
obra, pera sense el caràcter d'"espectacle extraordinari a , hi trobarm
quatre gata i la decepció que ee n'enduria no sabria caen explicar-se-la.
El nostre públic per a escalfar-se
una mica reclama l'espectacle extraordinari. Altrament é 5 retreta gas:u,
desconfiat i mandrias. Mai no acaba
de creure que una obra sigui bona
si no fa un soroll estrepitós de pla[creta i tirabais. I el mateix pensa
deis interpreta si no fan dring de
divos. zCosa ter creure al nostre pab ist que l'esaisetacle extraordinari és,
per exernplea una sinsfonia de Beethoveas una ópera de Mozart, una
caneó de Schubert, un drama de
Shakespeare, una comedia de Moliere? Poso aquests noma per a indicar que la cosa extraordinària, en
realitat, és en la qualitat de l'obra
i prou.
Ens imaginem que passa un bon
actor estranger per Barcelona. Representa les millors obras del teatre
antic i modem. La gent no hi va.
Els crítics no es cansen de dir que
as un actor extraordinari. Finalment, la nit del seu bene fici, el teatre s'atapeeix. Aclamacions, entusiaerne, ovadons sorollosee. L'actor
és obligat a parlar. Sorprès, creu en
un triomf i en un canvi del públic
a favor seu. Ara és la me y a, pensa:
"Senyors — cla diu—: Jo no sóc
un artista extraordinari, coto han
intentas de fer-vos creure ele cría
tics barcelonins, massa amables amb
mi; jo sac un actor estudias i honest que posa l'amor, la voluntat i
el treball necessaris per a fer les
coses tan bé con/ pot. Pera si jo
no si/e un artista extraordinari, ho
són les obres que representem.
C01-11 que veig que finalment aquestes obres us han interessat, i heu
emplenat el teatre, hem decidit quedar-nos uns dies més a Barcelona
per a repetir, davant d'una sala
plena, les representacions que fins
ara hem donas en mig del desert.
Ara ja salan que podem comptar
amb la vostra assistencia. Maltea
gräcies i fina demà."
l'endemà al teatre iii hauria quatre gats. Altrament, aixa no és una
cosa imaginada, s'ha produit sempre. La nostra gent va al teatre a
divertir-se sense complicacions, quan
sap que ninga no li burxarà amb
inaerrogants la intelligencia ni l'esperit, o quan hi ha espectacle extraordinari o de manifestació, per
alba de poder dir: "Jo també hi
era", o per manifestar-se contra
a favor d'alguna cosa.
Si no és així, la nostra gent apeolita toses les circumstàncies per no
anar al teatre: pluja o vent, !red o
calor. L'anar-hi o no anar-hi es ben
sovint circumstancial, no pas neceesitas de l'esperit. Si el teatre tos un
dels arman de la nostra gens. una
necessitat del cor o de la inteiligencia, no deixaria d'anar-hi perquè
puja o balaca la temperatura, sinó
que trobaria la manera de pactar
entre les seves comoditats i les seves fruicions espirituals, tal com va.
reu ter vos, Ataca, i els vostres quatre amito, en tornar a peu del Paralle] a Esplugues, una nit crua
plujosa d'hivern.
Així aquella que estimen els libres esperen la vesprada, en haver
cessat el treball, i, per caloroses o
fredes que siguin les llores, s'aclofen sota el Ilurn amb el labre obert,
joiosos d'oblidar els afeas personals
en un gaudi no pas epidermic, sinó
apassionat i absorbent. Faci la sort
que d'amants del teatre com vós,

Aroca, seis propagui la mena.
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Les tres menes de gruyeres
Ile escrit les tres menea, i no pas les tres qualitata. I el lector
no trigarä a donar-me la raó, si li vaga d'acabar de llegir-me.
L'afany del progrés empeny les nacions a una continua emulacid. La naturalesa ha donat l'aigua de Vichy a Franea, el vi
d'Opnrto a Portugal, però no m'estranyaria de saber que hi ha
un Vichy bolivià o un Oporto macedònic a coro està fora de dubte
que uns dels millors draps anglesos de tot el mdn eón els sabadei tothom sap que els franceses. durant la guerra bevien
xampany català i no se'n temien.
I be, precisament, no fa pas gaire, un escruator francés conegut no solament a Paris i Barcelona, sind també en les més excAnt,
triques reconades de; món, viatjava per la Iugoslàvia, i un dia,
tot sopant, se li va acudir de demanar formatge, i va voier veure
le. lista. En aquest document va trobar que el gruyère francés era
exageradament car; que hi hacia un gruyire, pur i simple, que ea
feia pa gar una quantitat decorosa, però no inabastable, i que finalment hom podia conhortar-se d'un gruyère ingoslau a preus populars.
Quina mena de gruyire haurieu triat? Jo, franeament, la
francesa. (El formatge de Gruyère — anomenat als EE. UU. Schweitzer o Schweitzerkase— es originàriament anís; tanmeseix, a l'Est
francés en fan tant que voldreu, i jo en gasto una marca excellent
d'aquests indrets, que no vull dir perquè els iugoslaus no me lan
faca apujar.) Però la Gruyère francesa (o la suisseb si n'haguis
hagut) l'hauria triada com a postre. (O Cant a hurs-d'auvre, perquè
jo sempre he sostingut que certs formatges tenen qualitat indistinta d'hors-d'auvre i de postre; i en això dissenteixo de La Nau.)
Però com a tema interessant da meditociZ hauria escollit (ja
hü denen haver endevinat) , no el gruyère francés ni el iugoslau:
sinó el que portava, en la llista, aquest nom tot sol. ¡Era un grietee pas•at de frau, sense l'oportú certificat d 'origen 7 ¡O bé, mis
protpblement, un gruyere iugoslan tan reeixit, tan reeixit que
gairebé era francés. i es quedava en una situació flotant quant a
la designaciól Em decanto, us seré frene, per aquesta darrera hipòtesi. Suposo que, a qui el mengés, quasi devia badant ben
gran, els scus tillassos: —Qué et setnblot 01 que hi arribo? Era,
setas dubte. el ces més punyent de tots tres.- El gruyère fi-anees (del
Jura. probablement) devia riure en la seva habitual autosatisfacci6.
El declaradament :ugoslau. en canvi, resultava d'una modestia
penosa. L'altre, el de bressol inconegut, intentava. cona Lohengrin,
d'arna9.sr-vos d'en vena; i eereava, com cesta:: enamorades romintiques, de retre's a les fosques. Emocionalment, el seu cas era considerable. Per?) tant el devien deixar estar els snobs com la genteta;
i no el devia tastar sind la classe mitjana en noces i petits banqueta i
-spuv.zi aa?fina9 :enana l iussosi vainita

Els hostes innecessarit
Un dels atenyements del Feix dels quals més es glorlava aquest,
era el de l'exac.titud i la puntualitat deis trens, de la rus/mines
de robatoris en ells, de la nereja dels porta i la general perfecta
habilitació d'Itàlia per al turisme. La realitat d'aquestea millores ha estat reconeguda per milers de viatgers dais paises mis
derriocrät?cs del min. Desgraciadament l'estabilització de la lira
a un tipus musa alt, la nova atraeció d'altres paises, i potser
algunes causes sentimentals, han minvat francament el moviment
turístie a Itälia. Aquest fet, però. ha produït una gran satisfacció en el Feix. Itàlia pot, gairebé deu, prescindir dels seus hostes.
"La Itàlia feixista no vol abaixar-se a procurar divertimenta a
estrangers—diu
• Avui ens en rieln de llevar unprofit dels enamorats i esas trobena força millar tots sola
a casa nostra, sense haver de suportar l'accent bärbar i la pronúncia esotérica que ens sufoc.aven altreterups. Per a ésser gran,
cal cercar l'aillatuent propici a la ineditacid." El Popolo
diu, parlant sobre el mateix tema: -L'italiä conciliador, servicial, sonador de la mandolina ja no existeix ni existirà mai mis.
El feixisme ha escollit el negre, la color més severa de totes. La camisa neg ra és solemnial com una toga... Els italians treballen silenciosaruent com una host a la vetlia de la batalla. Treballen sonsa
treva perquè estan voltats d'enemies i se n'adonen." Aquestes i
altres ratlles per l'estil. marquen l'aviainent de la Itàlia novís.
sima envera un ideal tibetä. Una insatisfacció natural amb len
errades opinions del mili exterior justifica aquesta tendència.'
La grandesa d'Itälia no hi fa prou forrolla; la sera política hi
de vegades debatuda; datosos emigrants política agiten; ell
frene aliar i venir de l'opinin hi produeix estralls de mal exemple.
Perts la solitud d'Itàlia serà, com tot el seu, grandiosa; i la idea
que, no rebent hostes, és que enemies la circumden, enfortirà la.
seva mcgnífiea illusid jovenivola; i el fet banal, a força de susceptibilitat característica suscitarà encara bella comentaris menta:
d'eloqüentíssima xenofòbia. —J. C.

EL DARRER LLIBRE
—Que en saben d'aquesta "No, ella d'un cavall", de Tolatoi?
"Novella d'un cavan"... " Novella Cuas cavan...". Mil 51: 6.
tusa_obra en tres tour,_oiV---It.
_
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LA PUBLICTTAT
mere i Navegació de Barcelona (Any
XXXV, número 408, novembre de
11928), monte:
"La cotización de la peseta"; "Los
resultados de la estabilización monetaria en Belgdca"; "La vuelta al patrón oro"; "La Bolsa de Valores de
Luxembureo": "Exposición Internacuma' -de Barcelona"; "Los transpor
tes por carretera"; "Situción de la
industria del carbón en Europa":
"Hechos político:, económicos, financieros y sociales: locales, regionales,
nacionales y extranjeros"; "Actuación de la Cámara"; "Reorganización

BORSA - FINANCES
Publicacions

Sión celebrada los días 8 y. 9 de octubre de 1928; "La última cosecha
española de naranjas y limones":
"Nota importantisima del Patronato
Nacional ¿el Turismo"; "Para los fabricantes de embutidos"; "Noticias":
"Necrología". "Publicaciones recibidas": "Precios corrientes en Mallorca. Ultimas cotizaciones de valores
locales".

téeniques
* Chile

Revista tuensuaL Any IV. Barcagener ist2o. Número 32. Conté
el segnent suman:
"Editorial.-La desgracia de Chile",
la Redacció; "Actualidad.-Una intervención diplomática (m.e Chile", Ramon
Oliveres; "La obra del excelentísimo
seiior don Carlos lbaitez del Campo"
Anselm dc la Cruz; "Nuestro Patrorato Camilo Henrieuez", Gabriela
Mistral; "La canción popular chilei.2", Eugeni Labarca; ` El fomento ile
le agricultura en Chile", E. Garride
Merino: "Don *José Torigio Medina
la Literatura hispano-americana". Ricard A. Latcham: "Chile ea la Corferencia Internacional dei Trabajo".
Jordi Val*s Mandeville: "Industria
Francesc Figueres: "La
importancia del yodo en la crianza del
ganado". Bielleti Agricultura; "No. la Redacció: "CaMegramas".
ecrresponsal.
lost.
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Venezuela, ny id.
Mares, 248 id.

COBERTS
Preus de fabrica
Orfebrerla Sales 811.1Mes, E.
4. Porta Ferriesa, 4
Porten les esqueles

per ENTERRO1 FUNERAL
alCENTRED'ESQUELLS; us sera mes
avantatiOs. - Telefon,
2383
- Salmeron, 56

AQuest número ha passat
per la censura governativa

MANS

:•%. riQuEns
BITLLETS
Francesas, 2410 per wo.

Informas Comercials

Anglesos, 2975 pessetes.
Italians, 32 .25 per wo.
Belgues,
p-er
Suissos, 118w id.
Portuguesas, o'27 ptes.
Alemanya i Reichsmark), 146 id.
Austria (xilling), o'83 pessetes.
Txceoslovaquia, 18 per /OO.
Hnlaneeso.i. 2'42 pessetes.
Rússia (tchernovetz), ir pessetee.
Grecia, 7'75 per roo.
Sucia, i'ói ptes.
Ncruega, iÓt idem.
Dinamarca. 1 . 6i ídem.
14 . 59 per loc.

Demaneu prospecte graruit
Flaça Urquinaona, 18, primer

Telefon :9532 :: Barcelona
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Per a la vostra llar, per a !a vostra oficina no adm- eteu ningú
referències. Per la vostra salut, mil vegades mes preciosa,

sense

sou en canvi menys exigent. Que teniu forts accessos de Tos?
Compreu qualsevol cosa un remei desconegut, però suggerit
per la molla propaganda. Que costi quatre quartos.
Vós procureu evitar que un criat o un dependent us resulti
infidel. Eviteu també d'ingerir un remei, que per la seva impuresa podría arruinar la vostra salut. Si teniu TOS, exigiu 60

Romania, 359 P er sao
Bulgaria, 3'75 per I00.

Turouia, 275 V..5501205.
Estats Units, 6'13 ídem,

anvs d'immillorables

Cande, 6'03 id.

Argentins, a'58 id.
Uruguais, 605 ídem.
Xilens, 670 ídem.
Brasilers, O'70 ídem
Boliviano, s'75 ídem.
Colombiano, e'60 pessetes.
Peruans, 23 Ídem.
Paraguais. 6/0 pessetes.
Venezuela. T'O il eessetes.
Japonesos, 2'60 ideal
.elgerins. 23 .9e P er loa
Egipte, 30'10 ptes.

at

go

e

relleu de baut Jordi As el millor plafó-ealendari
per a les nostres Ilars
No pot manear a la vostra
Model d'Ob!ols 1 Rebull
Val 15 possetes
_
PETRITXOL, 6 ti
SALA PARES

Iguirsiazzazzazzgazimassonsuiezazzazzumme

Filipines, 273 itle11,
OR
Alfons, 118 per loa
Unces, 118 id.
4 1 2 duros, r18 id.
Illtr(), 7' 50 pessetes,
lió per loo.
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Cohratnent de Credits

"Sesiones de la Ciunara": "Consejc Superior de las Cantaras de Co,iiercio, Industria y Navegación":
E x tracto de los acuerdos de ha se-

ARTICLIE
a

gener

Fundat en 1929

* PoIrtim
de la Cambra Provincia' te Cnmeee.
Indtastria i Navegació (Palma de M.:.11orca. elny XXIX. deserebre 1 o.S.
'Número 44.5). Conté el scgiicsst 5uMari :
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Dòlars, 6'io id.
Cuba, 6.0 5 id.
Mexici. non, 121 per 100.

"Estatuto de la Exposición Internacional de - Barcelona"; "Prórroga del
vigente Arancel"; "Junta Mixta • de
Urbanización y. Acuartelamiento de
Barcelona": "Tarifa de carga y descarg l_ en los puertos": "'Disposiciones
oficiales que afectan al comercio. a
la industria y a la navegación"; "Estadísticas (cotizaciones, algodones. ingreeos de ferrocarriles, Recaudación
del Tesoro", eti.. etc.)

e/.
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415.•

Francs, 1 1 7 id.
Lliures, 29'75 pessetell.
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obres de la Granvia tocant a I s piaça d'EspanYa

isioe del
transeünt
aa

7>e antb ocasió de reglamentar
a Je rionosts l'Ajuntament es
deeembarassar de astses les
-nser podrem reure, per fir
de carros i carretons la
Correus.
capera, que, per fi! t. ea-rntat el senci de la guardia
- -.egada que la poca que
aalcla en la regulacic't del
ara se Ii prohibeix de
arimentt a aqueas vianants
innanin_
parlar de la regulació del
:nants.,nte permetrenr
de travessar cTs car'
:s Ti,, enseria Fordre de trates• e! naipe.- entre dues
-uf aci hi Jet mrs temPs
¿els
rapides
: ca de trascantj
Mea

Permitir de la MeS, land--retret per Cae- que (knut:di al s setts
de ! 'Orine
'ares 1 fa gent,

-aneen inhanrd, de fa7 .entat. _Va esta hé de
n.liment de les helles
;Prou que els
7r-les cicstrjs! Tal,'^^C
privar els hotnes ern-

renovarnent o empenyoraznent siguin anteriors al 30 d'abril últim
hachas, que en la sualtasta pública
que se celebrará en aquest Mont
de Pietat el dia 20 de febrer ea
procedirä a la venda deis objectes
dels préstecs número 6.33o a 1•11.812
que no hagin estat prorrogare, desempenyorats o venuts anteriorment.

mainadats del goig d'esdevenir, durant
un temps efitner, i encaro dincöysir,
uns personalges— ¡reís, de cap maneraS— importants.
i! Aquella rarcra de malhumor hatina
estat ter,:s ben esmereada a explicar als
grans les coses p o stisses que els ros; non: i ers anys han afegit a la !esta
i de l'Epifania.
El senyor A. Ferran, en redició de!
nortre diari del 3 de cenesdir-ne
?'-nu. Per saber que l'Eranpeli—de Sant Maten. cree—no es-t, - t ,
nns
oiet, o savis, ni precisa litt, nombre
dable rs l'Apen •s Mestres ala
rodria parlar ni#S extensament i (sin!,
4 *--rneern ciiMiA. Sorpola, veritatt El senyor Ferran,
una altret avirtent,sa to t P,nl'nrriana,
.7 4 rarr Teetors un bel! esttai fent de

I

en: record(' que una tapada
l'Atriles illestres va fin:mig re a una
forono UY: trebail sobre l'Epifan :, per In! que fas llr g it duran! una
vetenla. tu Primera lectura produl tal
ea/miran:en( en resten! del Presiden'
que no es Va teure amb co, de 'regir!,
enr 01, els secit
no e! tiillessin d'Iteterodox i irreverent.
I. amb tot. Fautor ti roo. La hi donen urnes,^rt Torré i altrcs Persones de
la clerecia.
Hm, neitelleS diste,SiCiOns que
han fet p 41, 'intes les nosires auloritatc
re i erents a la fas-ma de trans;tar pels
carrers e's qiii encara ancle, a tett. I es
Ileon antl-n deteurij. atril, el Ira.
a3,:t r re mPahor - not - en per tal de no
aParta r-nos gens de la nostra

Na Encarnació Huguet
Vídua de Grau

MORT CRIS I IANAMENT
T-l•s que la ploren: fills Maria, Encarnacid, Agustí.
Josep, ülls politics Josep Monné i ltafl il Mo-tina Barbany 1 Adelina Ventura, nets, germanebuts, cosí ns i parents tots i la J'ad social
devila I Grau, Cia. Lda. us preguen la carita( d'un
rd i us agrairan l'assistencia a l'enterra-: tindrä lloc avui. dimecres. día 16, a
de la tarda, per tal d'acompanvar el cadàver
seu domicili, plaça Letamendi, 27, a la parrbBetlem, I d'allí a la seva darrera estada. Ce- Nou
NO ES CONVIDA PARTICULARNIENT

SERVEI METEOROLOGIC
DE CATALLINYA.
SitUacit) general atmosférica d'Europa a les set del dia lb
de gener de 1929:
La depressió barométrica
d'Itàlia es dirigeix ràpidament
cap a Sicilia i Malta, però, per
la mar Bàltica n'apareix una
altra que lambe passarà per
l'Europa central de nord a sud,
i perturbara el lemps amb ¡red
intens a la mejor part de ¡'occident d'Europa.
Les pluges han estat molt
copioses a Italia: actualMent,
la principal zona de pluges i
ne-vades s'estén per Anglaterra.
Alemanya i Escandinavia, 1
tendeix a interar-se al Cont inent pels Paisos Bajaos.
Domina per tota la regid el
règim de cel clar i fred intens
a causa del corrent del nord
que cha establert per tot l'o-

est d'Europa.

registrades
mfnimes
Les
avni han estat de 10 graus sota
Erro a Adrall, 1 8 sota zero
Ribes 1 Sant Julia de Vilatorta.

tapiopues i Purés
FIGUERAS
en ele rnIllorti del men I
S'avisa als que tinguin ¡ojea eanpenyorades en aquesta Cabra d'Estalvis i Morn de Pietat, sucursal número 4 (Sant Martí), les dades de

Ens trobem, pera, que no podens obeir,
ben a desgrat 'sastre per cert.
Si ¡ten, de travessar els correr: seguint de dret al nos semPre. ¿Per puf
totes les brigades d'estatIla-carrers han
de collorar els pilota de runa, de sorra.
de pedra, etc., precirament obstruint el
pas tel qual se'eas obliga a caminar?
'Per qu? els automòbils de parada
kan d'estar parats, tarntl, preeisament,

a! mil" del nostre cantil"
Per quh MI s'obliga a uns 1 aires
a ocupar el aun/ mar? de cada ramtra.
que no f,n-ien nosa a ningtil
Pela*

En Fedick; daquest diari'
nent al dia ti de gener d'aquest any
i a la pagina d'esports. hi ha una informaci,; sola Cl tito! "L'increment de
rautomobilisme. La infrn-rnati6 J r antesens dable pe, haver-se limitat,
el redactor, a copiar dades
Apuestes darles ad» veritat, ten) no
tau real:. ExemPle: Si en un prhte
nanu1 s un automòbil tindrd el Mímero 7. Si arruest autoendbil ront4a
clett "'t'andes d'amo, t on, que gant-toog
deu vegades la matrieula assalird el
namera Te, i rsomés n'hi haurd un en
tot el poble.
Senons l'estadística ofluðid,j, al final
de /aura 1026. Barcel ona re gistren,, el
nVitn. 23715:1. i en canvi s'arme darles
oficiare Publicarles Per 1'.4iuntament,
en arr ug ia dal a a Barcelona runnis
•
hevien en efectiu (autos. camions,
onmi • es i mettas1 sarg.
El que la matr;eula passi dele tren-.
ta-quatre Mil no signi f ica Par que
aquest siqui el nombre de vehirles de
motor que hi ha a la provincia de Barcelona. Aixi carn tambi és pratuit
afirmar que a Barreona hi fin guatre
mil ,,,tomm,ils mis que a Ilarfrfrf. Si
bi aixf ho demostra /a matriculo, "es
privo ‚tue no sioui el contrarf. Air3
sn/dment es bot aelarir amb dades oficia r e m.1s roneretes i exartes.
Al fi i al cap. el que realmeni
e' ',fila. 34.305. que és el ni- oisr
t a t a fi d'anv a la provincia de Barccrma. ,1(0 es ha dir sense ferir rusrePtibilitats. Peni si es fot araaaaa
sense por (F., fetufre, que. afatti Per fas
o ter „efes. els bareelonins canvien
•
sot .int d'out/n.(1Hr o millo,
ePtCO377. els ontont3bils canvien mole so_
v ,nt dc propierari.

VALENCIA. 30 — TEL. 73016
—,-----OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITÄT DE
BARCELONA
Hores d'observac;6: 7, 13 i 18 h.:
Baròmetre a zero i al nivell de
:a mar: 7151.2, 7 60.1, 760.2
tres; 10140, 10134 1013.3
bars. Terrnómetre a l'ombra (sec):
2.8. 7 8, 6.7. Termòmetre a l'ombra
(humit): 1,4, 4.2, 4.0. Humitat (rente...sienes de saturació), 7.3, 5 6, 61.
Direoció del vent : •WSW., NW.,
N. Velocitat del vent en metres per
segon: 2, 3, 4. Estat del cel: quasi
seré, seré, sere. Classe de núvols:
alts-cúmulus.
Temperaturen extremes a l'ombra:
Mä.xirna: 9.2. Mínima: 2.3. Mínima arran de terra: 0,0. OsciHació
termo:malicio: 7.0 Ternaeratura
mitjana: 5.7. Precipitació aquosa, des
de les set del dia anterior a les
set d'avui en miHírnetres de gruix,
o sigui litres per metre quadrat:
0.0 Recorregut del vent en igual
temps: tal quilòmetres.
CENTRE EXCURSIONISTA DE
CATALUNYA
Dijou5 vinent, dia 17, a les set de
la tarda, el senyor Aureli Campmany
donará una conferencia sobre "L'esglesia de Santa Anna".
INCENDI A LA UNIVERSITAT
A quarts de quatre de la matinada s'inkiä incendi al ¡abaratori de Tecnica-Fisica de la L'niver
sitat.
Ele bombera del Parc , amb llur
rapida i encertada intervenció, aconseguiren localitzar ben aviat el foc.
Horn ignora les pèrdues.
En una pedrera del final del car
rer de Juliä, tocant a la muntanya
de Montjuic, va caure daltabaix la
nena de dos anys Manuela de.
Moral i quedä mona a l'acte.
El cadaver fou traslladat a . DiOsa judicial de l'Hospital Clínie.
JOIES VERITABLE OCASIO

Per a comprar a Pon p reu aneu
a la Jolerla MagrIfiä. Tallero, 41
Ahir al mati. a Ice deu. el jove
ve de divuit anys Antoni Novales
fou auxilia ai Dispensad de Sant
Martí. Presentava diserses ferides
de pronòstic greu, degudes a haver
caigut de la plataforma d'un tramvia i haver-li passat una roda per
damunt del peu esquerre.
Fou traslladat a l'Hospital Oínie.

Ahir al matt, a dos quarts d'once, s'iniciä un incendi al primer pie,
segona porta, del número 112 del
carrer de Caputxine. degut a lisver-se inflamas una estufa de petroli.
Els veins i uns guàrdies, després
d'una estona aconseguiren apagar les
Llames, que havien cremar ia una
maleta amb robea, el llit i unes vidrieres.
UNA MORT EN CIRCUMSTANCIES ESTRANYES
Diumenge al vespre un xofer de
taxi concluí al Dispensari del Taulat
un borne de cinquanta anys, anomenat Emili- Emite i Amigó, que
morí en ingressar a l'esmentat establiment
El xofer digué que havia eatat
avisat per telefon iluir establiment
que hi ha davant de la parada on
té el costurn de collocar-se, perquv
recollís un indivialu que eatava accidentat al carrer de Pere IV, daant de l'estació dels tramvies.
El Jutjat de guardia ordena l'aixecament del cadá,er i ‚jr,, ¡os
transportat al Dipòsit judicial.
El Circo' d'Ultramarina Oueviures
i Similars recorda als sem associats
l'obligació que tenen de presentar a
VAdministraciú de Rendes Pab:iques,
per tot aquest mes. les declaracions
del volum o import total de les vendes fetes ei, llurs establiments
l'any passat, segon les clades del Ilibre especial que han de portar. 1 cum
que si no ho fan incorreran en responsabilitats que es traduirien en sanciona, l'esmentada cntitat els convida
a recollir ile Ilurs oficines, de cuatre
a set de la tarda, tots ele dies feiners,
les fulles impreses que te a Nur disposició per a estendre aquel:es declaraciona.

Lk SENVORET4

NA ROSA TORRES RODILLA
hit mort cristianiment en aquesta ciutat
a I'Ldat de 24 anys

(A. C. S )
Els qui la ploren, la seva mare Na Manuela Rodilla vidua de
Torres; ge-mana Dolors germà Josep i familia tota, en comunicar a
vós i als vostres aquesta tan dolorosa perdua, us preguen que la
tingueu present en i'urs oracion-, i que us berviu d'assistir a l'acte
de l'enterrament que tindrä lloc avui, dimecres, a les onze del matf.
El seeuici so tirà de la casa mortufäria, carrer de Llúria, 29, per
acompanyar el ca • äver a de Santa Anna, i d'a If a la seva
darrera estada, Cementin de Vilafranca del Penedès.

ESTUFA J. M. B.

CALEFACCIO IDEAL

STUF A J. M. B.

VALENCIA. 346 — TEL 71016
•

La Unió Munici pal de la Pronietat
Urbana de Barcelona (Méndez Nuflez, y, recorda als seta aasociats i propietaria que l'O-denanea
municipal que estableix un arbitri per
a evitar l'Os de pica portes per a cridar
ele vejas i per a fomentar la installadó de timbres en els carrers
primera, segona, tercera i quarta categorja, comeneara a regir per als rice-

La ostra famaJÄ*

del pagament de l'impost, a partir
del dia ao del corrent mes de gener.
ten

Segurament es ben coneguda per a vós la nostra

casa com a clàssica i constant exposant de totes les mes
atractIvoles novetats q ue es possible presentar en calcata per a vós, amable lectora.
1 tampoc dubtem que, sota aquest concepte, teniu
la millor opinió formada de nosaltres...
No aneu equivocada. A casa nostra teniu, sempre,
el model convenient per a la vostra necessitat, sempre
l'estil just, propi i en adequat color. Per a lea persones
grans hem tingut cura de vigilar llurs gustos, donant-los vida amb preciosos models que recullen entetament a llurs necessitats, sénse oblidar fer-los compatibles amb tots els primors de la moderna fabricació.
Per als jo yel% el model definitivament modern, en el
qual hem donat cabuda a tot el que representa finesa,
atractiu per la seva &purada fabricaci5 i sense atreviments que resulten contraris a una ben entesa elegancia.
I d'una manera general, els calcats MARCA MINERVA són d'una qualitat sempre excdlent i d'una
baratura tan invariable com les qualitats que el dis-

Derna dijous undrä lloc a l'AsaoNacional d'Agente d'Assegurances (Canuda, 41 1 43, Principal), la
primera nicó dels cursos técnica sobre assegurances, organitzats per la
Cita entitat,
Dissertará Padvocat N'Enric Pastor sobre "L'assegurança d'accidents
del treball'. Lacte començara a un
euart de vuit de la tarda.
A la secretaria de l'esmentada Associació esta oberta la matrícula per
a assistir als cats cursos.
--•••••n•n•nn••----

CINEXIA
NOTES OFICIOSES
"EL SUPREMO ARDID"
AL PATHE CINEMA
La pellicula que porta aquest tftol, realitzada per la famosa marca
Warner Bros, ha constituit un èxit
definitiu en aquest saló, on fou eatrenada dilluns darrer.
"El supremo ardid" té, entre altres valora el de contenir un argument altament sentimental que arriba, des de les primeres escenes, a
l'anima de l'espectador, i de la qual
l'eminent actriu, tan volguda del
nostre públic, Dolors Costello, fa
una de les seves grans creacions.
Una vegada mes ha demostrat amb
aquesta interpretació la bella artista
lea seres grana dota artlstiques i la
seva ánima exquisida, que sap experimentar els mateixos sentiments
del personatge que encarna.
Amb ella comparteix tambe els
lloren de la glòria el gran actor
Conrad Nagel, de la labor del qual
no podem menys de fer elogie. car
en tot moment se'ns reflexa com un
consumat artista, la fama del qual
él justificadissima.
Amb aquesta cinta es projecta
també una preciosa comedia de la
mateixa marca, en la qual la deliciosa Betty Compson realitza una
estupenda creaci
ó. "Un Ángel con
disfraz". que es el tftol de la comedia, fa honor a la aeva marca, per
la seva magnífica presentació i per
l'originalitat del seu argument.
Duce grans produccions són les
que actualment figuren en el cartel!
d'aquest elegant cinema, que hi han
portat una gran gernació de públic
desitjós d'admirar novament les famoses produccions Warnen Bros,
que tan grat record deixà entre nosaltres la temporada paseada.
LUIS MERCANTON
Luis Metcanton, director i productor de "Venus", pellicula en la oual
Canstance Taimadae farà el seu debut caen a estrella d'Els Artistes Associats, ha tingut una curiosa carrera teatcal i cinernatogräfica.
afr. Mereanton maque a Suissa. m
naturalitzä a Franca ; fou educat a
Analaterra: estigué vuit anys a Abhostholme Colle ge. Sttafcrd, on va adquirir un perfecte coceixement .te
Ilengua anglesa. i es familiaritzi amb
les obres de Shakespeare. El seu debut a les taules. tingué llar al Sud
lant, on la seva carrera teatral estigué
a punt d'internmore's tot just comenzada, havent-se salvat atiraculosament
d'un naufragi.
L'anv zrtc,, Mr. Mercanton fon notnenat director del Teatre Real de
Londres. L'any TOTT (mal, el cinema encara estava en la seva infancia. film
"Elisabeth de Inglaterra" arria, Sarah
Bamardt. A q uesta fou la seva mamera
afés tal. faat "Adrienne
Lecnuvreur" i "Meres Françaises"
amh Mine. Bernardt.
Aquesta última pellicula, loa la primera que s'exhibi a América que fractés d'un assumntc de guerra. S'exhibi
als Eststs Units, laus- 1017 servint de
pro paganda per a la causa dels aliats
i fou en extrem atil aer al reclutament
qu ' u e declarà la mierra.
• p,-és dues nethrulos de Mereanton
ose A-din:meren mplt d'exit na sois a
América sinen tamh a Analaterra. foren "afiarka" i "The Call of the
Blpod", aquesta última adaptada de la
novalla de Robert Hichine.
Entre les estrelle= que Mr. Mercanton ha di riait. h ita Matmer Sollt.
Reiane. Re,,a ratalet. Suzanne Grandais, Gahy Dealys. Vvor Novelle, Fan
C"-snintny, 1 Betty Balfour. Entre les
ss.es ara aucians mis recents citarem
"Cinders".
\ PR OX

I tvI A PE.L.LICULA DE
MART PICKFORD
Mary Pickford ha escollit per a la
seva produccia parlada "Coquette", els
actors de mas exit de Broadway. El
repartiment inclou:
"Michael - , Johnny Mc Brocen.
"Il
Besant * ". J. din Sainpolis.
"Stanlev -, Julia Gales.
"Mr. Wentwort". Creorge Irving.
"Jimmv Besant", William Janney.

"Túlia". Louise Bravera.
Si s'exceptua Jahnny afc Brown,
els altres actors tenen tanta experiencia en el teatre parlat com en la pelBrown es membre de l'equip
de futbol de la Universitat d•Albama,
i ha nas=at del canal d'entrenament a
les pellicules. La pròpia MarY Piak
era un estel de teatre abans d'en--fard
trar a les nellieules.
Els membres del repartirnent, abans
desser admesos defitativament. havien
d'aprendre les 'arenes mis importants
de "Coquette" i fer provea amb la
aeu i a la petlícula. Els recitats de
"Carmene" s'impressionen actualment
gata la direcció de Sam Taylor -- els
estadis Pickford.
MAX REINHARD*1
Max Reinhart. una de les mis grane

tingeixen

......... — ........
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figures teatrals d'Europa, sortf fa poc
cap • América en el vaixell "New
York", per a fer la sera primera pea
lícula, la qual ha de produir-se a lentutti d'El, Artistes Associats, a Hollywood, i Untan Gish será leste!.
Miss Gish es a Nos-a York i espera
l'arribada del professor Reinhardt i
aixi que arribi es procedirà immediatament a la producció de l'esmentada
pellicula. Per al seu repartiment
Mr. Reinhardt importara diversos actora d'Europa.
L'argument és original del poeta
Ilue von Hofmannsthal, autor de
"Der Rosenkavalier" i traductor
d'" Everyman ", " Oedipus Rex'‚ Hellen" i d'altres. En aquesta
no hi haurà dialeg, si be es creu que
hi haurä vetas, les quals s'impressionaran en produir la pellícula.
La primera prova de ReMhardt en
la direcció teatral tingué lloc a Praga
l'estiu de 1898. Reinhardt era un misteri per a tothom Com que no era
mes que un jove i tenia darnunt seu
la responsabilitat de la producció
es limitava a vigilar el trehall dels
altres i fer algunes olaservacions.
Actualment te el mateix sistema de
dirigir. amb la diferencia que en cas
que l'actor no tingui suficients condiciona es limita a acemiadar-lo silencinsament. pera definitivament.
Una regada recomanaren a Reathardt
una jove actriu alemanya. i pregnmta
si era bonica i Ii contestaren que no.
No obstant, li va donar el primer paper en la primera obra que ding!.
A la meitat de l'obra. Reinhardt
tragué el cap a l'escenari. des de la
cabina de l'apuntaaor, on es trobava,
i murmurä alguna cosa per tal que
s'esocrugués. L'actriu. en veure que

no l'entenia, provä d'apaivagar la seva
emoci ó.
ottan s'acaba l'acte, esperava ésser
acomiadad; Reinhardt se 1' arlrezä.
ra ga iä Del hrac i Ii disrué: "Fanlendid.
eanlendid, pera parlen una mica mis
clar." Aixi ho fé,, i va arribar a
esser una de les millors actriva d'AleReinhardt sabia cona havia de traetal' els seus actors i fer que treballessin tic la millor manera possihle.
CONSTANCE. TAT.MADGE

"VENUS"
Als estudis de Nica. nn Constance
Taimadge impresiona "N'enti s ", la eeva
primera producció per a "Els Artistes Associats", poden veure's més de
mita &arena de fanagrafs (me des
del matí fins al vespre, anal) la seva
mat=ica més mensa bona canserven
el bort humea dels collaboradors
caream pealleula.
No obstant, entre tinta música tilti
ha una que in particularment agradable als familiars de l'estudi: la que

dóna un instrument bastant rar: el
"ulcalele". de Constance Talrnadge.

Apenes té un moment de descans.
les csa-ries
d'aquest reta instrument i com cate la
pronunciació de la paraula "ukale
sembla presentar grana difieultats
nostres veins els francesos. a l'estudi
el enneixen g eneralment sota la destorninac
Talm
ó g de ..". el petit instrument de Miss
ai d
Constance l'empra rascant

No és exagerat de dir que Montecarlo es la ciutat del món cm
hi ha mes supersticiosos: Constance Talmadge ha tinarut fa poc l'ocasió
de cnmorovar-ho. Es trobava a les
sa!es de Baccarat del Casino i abserva ya els jugadors quan de prompte
una dona a la qual ro coneixia avançi
envers ella i ti tiiau, hruscament:
ami la bandat de deixar-rne ei sea xal
per un moment". i sense esnerar resposta. la jugadora a/zafa el xal i s'interni en una gala reina.
Encara crue bastant estranvada. Coastance hauria seas duhte, olvidat aquest
incident, si dos dies desnris no hagués
relsut parmet certificat contenint ur
rna g n : fic estnig gua r da jales. acorneenvat d'una carta de la jugadora dese n r,e guda. Aquesta Ii •xPlicava que
des
del moment que eitträ er possesaió
del xal de Conatance. baria recuperat
150.000 franca havent desPrés realitcat
una iramincia de 5..ono francs. i s'exensa ya de no haver tornat a la leva
pmsntetär ; 1 el sal de la sort (o almenvs
erela ella, peró
sitiava ter al seu poder annest
lie,t.e.n'a als seta ulls doble
f
valor. per haver estat propietat d'una
Constanee Talmad ge ha perdut l'espe-anca de tornar a raasseir el sec Xa.•
pre& en canai. ha grunneat ten excelTra t estoig eua-tia joies i a mas, un
curibs record de la seva estada a
E-anea.
En el anatrecte de cinc anvi que
ssppiel G,-,1/1u-vn si gna a Ulis' Damita.
si ha una clàu sula Per la anal aquesta
artista ove cren tot el man sap 6 s .
parisenc. es carnarnmet a parlar perfeetament l'anglès dintre de sis mesas.
"El rea-ate". primera nellkula ameriraea en la m'al aunesta estrella apareixe ri. fa roe s'ha 'cabed. E= la primera lastrada en la hi.nbria de les pellictsles frie en fi'mar ni, contracte en
t Ta
e.ie.
a
,17. ,ne
dee
teeil2s. abilitat de l'actriu per

Vitral laarky, l'artriu hanearesa que
en n'itere anys. i sota la direcció de
G ol-1m.y,, im ascrewlit a estrella arnh
nri'r-ia. en la seva pellica/1a `E'
a deixat satisfet a
Mr. Galrleam, car el Set; anglès
quasi perfecte. 1a sevl secona
(-ida es iarà amb
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el segiient sumari;
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renovament o empenyorament siguiri anteriors al 30 d'abril últim
Inclòs, que en la subhasta pública
que se celebrara en aquest Mont
de Pietat el dia 20 de febrer
procedirá a la venda dels objectea
dels préstecs número 6.330 a l'IL8t2
que no hagin estat prorrogats. desempenyorats o venuts anteriorment.
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SERVEI METEOROLOGIC
DE CATALUNYA

general atmosfèrid'Europa a les set del dia 15
de gener de 1929:
La depreesiö barométrica
d'It à lia es dirigeix räpidameut
cap a Sicilia i Malta, perd, per
la mar Báltica n'apare ix una
altra que també pasear à per
l'Europa central de nord a sud,
Situaciö

ca

i pertorbarà el lemps amb tren
intens a la mejor part de l'occident d'Europa.

pluges han estat molt
copioses a Itälia; actualment,
la principal zona de pluges i
nevades s'estén per Anglaterra.
Alemanya i Escandinavia. i
tendeia a interar_se al Coral-

Les

nent pels Pulsos Bajaos.
Domina per tota la regid el
ri, gim de ce l clar i fred intens

corrent del nord
que s'ha establert per tot l'oest d'Europa.
Les minimes registrades
aval han eslat de 10 graus sota
zero a Adrall, 1 8 sota zero a

a causa del

Les obres de la Grar.saa t.scant a 1 äpç.a c Espanya
loe

de

l,

transeünt.
s

,; tie amb «asió de reglamentar
l de vianants l'Ajuntament es

N: ir-si

,-deir a detembarastar de ewses les
•-,tser podrem veure, re, ji!
• ida de carros i carreteras la
Correus.
d'esperar que, per
cu. itat el serzci de la guardia
s vegada que la poca que
.-upada en la regulació del
ara se ti prohibo*" de
•.:,itnents a aquells zianants
ciemanin; parlar de fa regulació del
,znants, que perntetrem d'e!,
-dre de travessar els car.-antonaela no as tan en..., seria Yordre de trates-et el mirar. ciare dues
que aci íd h.j tnes temes
'rs rapides irrupcions dels
ixen de trase,m16.
reremple de la raes•mderland--retret per Gar's— que denuncia als sens

"Itt,

es de rOrient
s pares i la gent,
rampell inhuntd. de fa'a zeritat. No eshi 7,é de
neuliment de les belles
in fants. ;Frote que els
- rar-les deshres. Tampoc
' de privar els hontes em-

mainadats del goig desdevenir. durant
un /catas afane., i encara d . int" byNit
UnS personatges— ¡reis, de cap manera!— anaortants.
.4quella rau.ra de malhumor haurta
cstat mes ben estnercada a explicar als
grans les coses postisses que els costums els anys han afepit a la festa
de l'Epifania.
El senyor A. Perran , en l'odie-id de!
nostre diari del 3 de gene,
dir-ne
prott, ter saber que l'Erangeli—de Sant Maten. cree —no es••
ein,i uns
pies. o sa-As, ni precisa llur nonibre
dable es l'Apelles Mestres qui
podria parlar enfis extensatnent i amb
n14 . nr ;. n/ 4*.,,r1IPCti7 quer! ¡tí Sorreritate El senyer Ferran , en
una cifra arimmt.-sa ha t Prehaecionar
saar lector: un bel! esplai fent de
mitiancre.
Aire em recorda que una tegada
l'Ah-11es Mestres
trametre a una
eaaaat Pasta, un trebail so b re l'Epiher tal que fas 1leait durant una
tetlitda. La Primera lectura produi tal
cahairament en resherit del „resident
que no es va teure amb cor de
ete enr frIe ers socis
na e! tillessin erheteradox a-revea-eta.
I. amb tot. l'oidor ti rae. La hi donen tanes,'-n Torre i altres Persones de
la clerecia,
_
lacm !leal oquell'es diePasicions ara,
han fet hildimee les nasfres antrritnt.s
referents a la fa rtua de transitar 'vis
carlees pis qui encara attem a tete. Tes
A.-e” lleaides
deten:ii;, atnb e1 pro.
'• rrerahahar-noe-en per tal de no
ge2s do la nnetra

Na Encarnaciú Huguet
Vídua de Grau

HA MORT CRISTIANAMENT
Els que la ploren: hile Maria, Encarnad& Agusti.
i Josep, fills politics Josep Monné i Itafal del Mo4:arolina Barbany 1 Adelina Ventura. Mets, germaurbnia, nebots, cosí ns i parents tots i la van social
C devlla 1 Grau, CIa. Lda, us piconen la caritat d'un
s record i us agrairan l'asaistencia a l'en/erra'. que tindrä lloc avui, dirnecres, dia 16, a

'res de la tarda, per tal d'acompanyar el cadáver
:el sets domicili, placa Letarnendi, 27, a la parrbde Betlern, i d'allí a la
darrera estada. Ceri Nou.

NO ES CONVIDA PARTICULARNIENT

Ribes 1 Sant Julià de Vilatorta.
tapioeues I
I

eón

Purés

FIGUERAS
ele millors del

Eras ttobem, per& que /SO eadine obeir,
ben a desgrat nostre per cert.
Si hem de travestar els cartees seguint de dret al nos semPre, ¡Per qui
totes les brigades cresPatlla-carrers han
de callara, els pilots de runa. de sarna,
de redro, etc.. preriearnent obstruint el
pas pel qual se'tis obliga a caminare
¡Per gua els automòbils de parada
han d'estar parals. també. Preeisameni,
al »tia del nostre cana!
jPer gu3 no s'obliga a un: i aires
a ocupar el punt mort de cada san:fra.
que no farien nasa a ningtil
nutn.m.

En redicie d'aquest diari correseonent al dio tr de gente d'aquest any
i a la päaitta d'esports. ki ha una infame:aria sota el tito( "L'inc-rement de
rautontobilisene. Lo infarenació és aneanimes, sens dubte per haver-se limitat,
el redactor, a copiar dades oficias.
Aqueetes clade.e sein repita!. Per.3 no
reals. Exemhlec Si en un poble ti
nomis un automòbil tindra el nij.
mera 1. Si armest automäbil canvia
den tenerles d'amo, c a m que catee-inri'
den negades la matricula assolira
mimen, In 1 notnis n'hi haurà un en
t, , f el pable.
Secano l'estadística alludida. a final
de rtrav 1026. Barcelana reraistravn el
en;ra. 23761. i en canvi straons dades
oficias Publirades r .4iuntament.
en acuella dala a Barcelona naertis
n'hi hsraien en efe.ctiet (autos. camions,
onmilms i motasl to.3o5.
El que la matricula Passi dels trenta-quatre nlif no significa Pes que
aquest sigui el nombre de vehicles de
meter que hi ha a la provincia de Barcelona. Airi can: Jamba Is gratuit
afaanar /VIO a Barceona ti lut guate
m ,,,,tntu3hge mis que a Madrid. Si
bi ai.ri ha demostra la matricula, res
priva que ni, siaui Cl contrari.
1n/tutear es hot aclarir atnh dades
1, p: S concretes i excretes.
.41 fi i al cal'. ei que realment
‚rifle., el al;tn. 34.305. que is el realst rat a fi d'any a la provincia de Barcelona. no Cs. Pot dir senSt• ferie- nesrePtibili f ats. Per a si es paf afirmar
sense por crafendre. ate. si gui per fas
her „efes. els harrelonins caerairn
se:4e d'autontäbil, millar dit
encara ele automähils eanvien molt so, •t -ft de propietari.

e

SEN 1.012ET&

NA ROSA
TORRES RODILLA
mort cristut n iim.nt CII aquesta ciutat
a

l't.dat de 24 inys
(A. C. S )

e

tren

S'avisa als que tinguin joies empenyorades en aquesta Caixa d'Estalvis i Mona de Pietat, sucursal número 4 (Sant Martí), les dades de

7Zikee

ha

I

Els qui la ploren, la seva film-e Na Manuela Rodilla vidua de
Torres; ge-mana Dolors germà Josep i familia tota, en comunicar a
N-6s i als vostres aquesta tan dolorosa pèrdua, us preguen que la
tingueu present en t'urs oracion-, i que us d'assistir a l'acte
de l'enterrament que tindra lloc avui, dimecres, a les onze del matí.
El seeuici so tirà de la casa mortubria, carrer de Llúria, 29, per
acompanyar el ca 'a y er a l'esglé,ia de Santa Anna, i d'a lf a la seva
darrera estada, Cementin de Vilafranca del Penedès.

OBSERVATORI ETEOROLO-

GIC DE LA UNIVERSITAT DE
BARCELONA
Hores d'observació: 7, 13 i 18 h.:
Baròmetre a zero i al nivell de
la mar: 761.2, 760.1, 760.2
tres; 10140, rolla, 1013.5 01;111bars. Termòmetre a l'ombra (sec):
2.8, 7 8, 6.7. Termdmetre a l'ombra
(humit): 1.4. 4 . 2, 4.0. Humitat Icentesicnes de saturació), 73. 56,
Direoció del vena: WSW., NW.,
N. Velocitat del vent en metres per
segon: 2, 3, Estas del cel: quasi
seré, seré, seré. Classe de miyols:
Temperatures extremes a l'ombra:

Máxima: 9.2. Mínima: 2.2. Mínierran de terra: 0.0. Oscillació
termoznétaisaa: 7.0. Temperatura
mitjana: 5.7. Precipitació aquosa, des
de les set del dia anterior a les
set d'avui en rninfrnetres de gruta,
o sigui litres per metre quadrat:
0.0 Recorregut del vent en igual
tamos: ter quilbmetres.
ma

CENTRE EXCURSIONISTA DE
CATALUNYA
Dijous vinent, dia 17, a les set de
la tarda, el senyor Aureli Casupmany
donará una conferencia sobre
glesia de Santa Anna".
INCENDI A LA UNIVERSITAT

A quarts de quatre de la matinada s'inkiä un incendi al taboratori de Técnica-Física de la Univer
sitat.

Eis bombers del Parc. amb
ràpida i encertada intervenció, acataseguiren localitzar ben aviat el foc.
Horn ignora les pèrdues.
En una pedrera del final del car
rar de Julià, tocant a la muntanya
de Montjuic, va catire daltabaix la
nena de dos anys Manuela de.
Moral i quedä mona a l'acte.
El cadaver lau traslladat a' Dipbsit judicial de l'Hoapital
JOIES VERITABLE OCASIO
Per a comprar a bon preu aneu
a la Jolerla Magrlñà. Tallen', 41
Ahir al metí a deu. el jove
ve de divuit anys Anton: Novales
fou auxilia al Dispensan de Sant
Marti. Presentava diverses ferides
de pronòstic greu, degudes a haver
caigut de la plataforma d'un tramvis i haver-li pausas una roda per
damunt del peu esquerre.
Fou traslladat a l'Hospital CV nie
Ahir al matt, a dos Quarts d'onun incendi al primer pis,
segona porta. del número 512 del
carrer de Caputxine degut a haver-se inflamas una estufa de petrola
Els velas i uns guirdies, després
d'una estona aconseguiren apagar les
flamee, que havien cremat la una
ma'eta amb robes, el Bit i unes vidrieres.
ze,

LINA MORT EN CIRCUMSTANCIES ESTRANYES
Diumenge al vespre 1:11 xofer de
taxi concluí al Dispensari del Taulat
un borne de cinqu4nta anys, anornenat Emili. Emite i Amigó, que
morí en ingressar a l'esmentat es-

tabliment
El xofer digué que havia estas
avisat per telfon d'un establiment
que hl la davant de la parada on
té el costum de collocar-se, perqui:
recollís un individu que estava accidentas al carter de Pere IV, davant de l'esta.ció deis tramvies.
El Jutjat de guardia ordena l'aixecament del cada, er i que fus
transportat al Dipòsit

El Circo' d'Ultramarins. Oueviures
i Sinalars recorda als seus associats
l'obligació que tenen de presentar a
l'Administrada de Rendes Paliques,
per tot aquest mes. les declaracions
del volum o import total de les vendes tetes en Ilurs establiments asursnt
l'any passat. segon les dades del Ilibre especial que han de portar. I culis
que si no ho fan incorreran en responsabilitats que es traduirien en sancions, l'esnientada cntitat els convida
a recollir de Ilurs oficines, de cmatre
a set de la tarda, tots els dies feiners,
les tulles ir:Treses que té a Ilur disposicia per a estendre aquelles decla-

carien,.

IDEAL
FSTUF A J. M. B,
CALEFACCIO

VALENC ; A. 346 — TEL. 7aor6
La Unió afunicinal de la Pronietat
Urbana de Barcelona (Méndez Nuflez, s. prinapala recorda als seus associats i propietaris que l'Oselenanca
municipal que estableix un arbitri per
a evitar l'As de picanortes per a cridar
els %T'iris i per a fomentar la installacha dse timbres en els carrero de
primera, segona. tercera i quarta catesocia, comencara a regir per als dec-

1

tes del pagament de l'impost, a partir
del dia ao del corrent mea de gener.

Berna dijous tindrá lloc a l'Assoeiació Nacional d'Agents d'Assegurances (Canuda, 41 i 43, principal), la
primera Ilic6 dels cursos tècnics sobre assegurances, organitzats per la
dita entitat.
Dissertarà l'advocat N'Enric Pastor sobre "L'asseguranea d'accidents
del treball". L'acte comeneari a un
epart de vuit de la tarda.
A la secretaria ue l'esmentada Asaociacia, està oberta la matricula per
a assistir als c:its cursos.

CINEMA
NOTES OFICIOSES
"EL SUPREMO ARDID"
AL PATHE CINEMA
La pellicula que porta aquest titol, realitzada per la famosa marca
Warner Bros, ha constituit un èxit
definitiu en aquest saló, on fou es-

La nostra fama
es ben coneguda per a v6s la nostra
casa com a clàssica i constant exposant de totes les mes
atractivoles novetats que es possible presentar en calçats per a vós, amable lectora.
I tampoc dubtem que, sota aquest concepte, teniu
la millor opinió formada dc nosaltres...
No aneu equivocada. A casa nostra teniu, sempre,
el model convenient per a la vostra necessitat, sempre
l'estil just, propi i en adequat color. Per a lea persones
grans hem tingut cura de vigilar llurs gustos, donant-los vida amb preciosos models que recullen exactament a llurs necessitats, se'nse oblidar fer-los compatibles amb tots els primors de la moderna fabricació.
Per als joves, el model definitivament modern, en el
qual hem donat cabuda a tot el que representa finesa,
atractiu per la seva &purada fabricac:5 i sense atreviments que resulten contraris a una ben entesa elegancia.
I d'una manera general, els calçats MARCA MINERVA són d'una qualitat sempre excdlent i d'una
baratura tan invariable com les qualitats que el dieSegurament

tingeixen.

trenada dilluns darrer.

"El supremo ardid" té, entre altres valors, el de contenir un arguinent altament sentimental que arriba, des de les primeres escenes, a
l'anima de l'espectador, i de la qual
l'eminent actriu, tan volguda del
nostre públic, Dolors Costello, fa
una de les seves grans creacions.
Una vegada més ha demostrat amb
aquesta interpretacib la bella artista
les seves grans dots artfstiques i la
seva anima exquisida, que sap experimentar els matemos sentiments
del personatge que encarna.
Amb ella comparteix també els
llorers de la glòria el gran actor
Conrad Nagel, ele la labor del qual
no podem menys de fer elogie. car
en tot mornent se'ns reflexa com un
consumat artista, la fama del qual
és justificadissima.
Amb aquesta cinta es projecta
també una preciosa comèdia de la
mateixa marca, en la qual la deliciosa Betty Compson realitza una
estupenda creaci
ó. "Un ángel con
disfraz". que Es el titol de la comedia, fa honor a la seva marca, per
la seva magnifica presentació i per
l'originalitat del seu argument.
Dues grans produccions són les
que actualment figuren en el cartell

d'aquest elegant cinema, que hi han
portat una gran gernació de públic
desitjós d'admirar novament les famoses produccions Warnet Bros,
que tan grat record deixà entre nosaltres la temporada passada.
LUIS MERCANTON
Luis Metcanton, director i productor de "Venus", pellicula en la qua!
Gatstance Talmadge fach el seu debut corn a estrella d'Els Artistes Associats, ha tingut una curiosa carrera teatral i cinematogràfica.
Mr. Afercanton na.squé a Suissa, ea
naturalitzà a França i fau educat a
Andaterra: estigué vuit anys a Abho-atta-ame (a-aleve. Sttaferd, cm va adquirir un perfecte coneixement de la
llengua anglesa. i es familiaritzä amb
les obres de Shakespeare. El seu debut a les taules. tingué lInc al Sud
lant. on la seca carrera teatral estigué
a punt d'interompre's tot just comencada. havesnt-se salvat miraculosament
d'un naufragi.
I.'any 5004. Mr. 'Mereanton fou nomenat director del Teatre Real de
Londres. L'ary 10TT quan el cinema encara eatava en la sea-a infancia. filmà
"Elisabeth de Inglaterra" aarlb Sarah
Be a ratrelt. A q uesta fou la seva aranera
Més ta,I. fau "Adrienne
Iecouvreur" i "af eres Françaises"
amb alane. Bernardt.
Aquesta altima pellicula, fou la primera que s'exhibi a América que traetes d'un assumnte de guerra. S'exhibi
als Fstnts • nits. l'ana 1017 servint de
prana g anda per a la causa dels aliats
fou en extrem útil nrr nl reclutament
(rase es cleclará la mierra.
Altres chtes pell infle s de Mercenton
sale chtintraeren //lob d'axil nn sois a
Amèrica sin(; també a Anelaterra. feren "Miarka" i "The Call of the
Blood", aquesta última adaptada de la
nnvella de R ahe s t Hichine.
Entre les estrelles que Mr. Mercanton ha dieiait. hi ha afouner
Pelarte. Reffina Bandet. Suzanne Grandais. Gala. Deslys, V vor Novelle. Fas.
("animan i Betty Balfour. Entre les

praducions mis recents citarem
'L'Cdrs
PRXIMA PELLICULA DE
AIARY PICKFORD
Mary Pickford ha escollit per a la
seva producció parlada "Coquette", els
actors de nu, s èxit de Broadway. El
repartiment inclou:
"ìslid,ael. Jahnny hfc Brovrn.
"11. Besant
J. ‚1,,, Sainpoli5.
"Stanley a , Jahn
"Mr. Wentwort". George Irving.
"Jitrams Besant". William Janney.
"Júlia". Louise Bravera
Si s'exceptua Johnny Me Brown,
els abres actors tenen tanta experiencia en el teatre parlat corn en la pelBrown é membre de requip

de futbol de la Universitat d'Albama,
i ha nassat del camp d'entrenarnent a
les nellieules. La preapia Mary Pickford era un este de teatre abans d'entrar a les pellicules.
Ele membres del repartiment, ahans
desser admes as definitivament, havien
tranrendre les escenes mes importants
de "Coquette" i fer proves amb la
veu i a la pellicula. Els recitats de
"Coquette" s'impressianen actualment

Iota la direcció de Sano Taylor els
estudis Pickfard.
MAX REINHARD!
Max Reinhart. una de les més grana

Via Laletalla, 30-Palayo, 11-Ramb:a IrEStutlIS,4
Salmerún, I 1-Colom 2 «N'a P. Retal ) Escudeliers, 6
figures teatrals d'Europa, sortf fa poc
cap a América en el vaixell "New
York", per a fer la sera primera pellícula, la qual ha de produir-se a l'estutti d'Eh Artistes Associats, a Hollywood, i Lillian Gish será l'estel.
Miss Gish es a Nova York i espera
l'arribada del professor Reinhardt i
sial que arribi es procedirä immediatament a la producció de l'esmentada
Per al seu repartiment
Mr. Reinhardt importará diversos actora d'Europa.
L'argument és original del poeta
fase von Hofmannsthal, autor de
"Der Rosenkavalier" i traductor
d- Eversanan", "Oedipus . Rex ", " Hellen" i d'altres En aquesta pellícula
no hi haurà diàleg. 5i be' es creu que
hi baurä veus, les quals sampressionaran en produir la pellícula.
La primera prosa de ReMhardt en
la direcció teatral tingué lloc a Praga
l'estiu de 1898. Reinhardt era un misten per a tothom. Com que no era
mes que un jove i terna damunt seu
la responsabilitat de la producció
es limitava a vigilar el treball dels
altres i fer algunes observacions.
Actualment té el mateix sistema de
dirigir. amb la diferencia que en cas
que l'actor no tingui suficients condiciona es limita a acomiadar-lo silenciosament pera definitivament.
Una segada recomanaren a Rtanhardt
tina jove actriu alernanya, i pregunta
si era bonica i li contestaren que no.
Nt obstant, li va donar el primer pape:- en la primera obra que diriel.
A la meitat de l'obra. Reinhardt
tragué el cap a l'escenari, des de la
cabina de l'apuntador, on es trobava,
i murmura almilla cosa per tal que
s'esnorugués. L'actriu, en veure que
no l'entenia, provi d'apaivagar la seva
emoció.
ouan s'acaba l'acte. esperava esset
acomiadad: Reinhardt se V adreçà
l'araffi nel ten: i Ii (ligué: "Esnlendid,
eanlendid. pera parleu una mica mis
ciar." Aixi ho fé,, i va arribar a
e -. -ser una de les millors actrius d'AletrIaltra.
Reinhardt sabia com havia de tractat els seus actora i fer que trehallessin de la millar manera pasable.
CONSTANCE TAT.MADGE EN
"VENUS"
Als estudis de Nica. rin Constante
Taimadge impresiona "Venus". la seva
primera produceió per a "Fas Anises Associats", paden veure's mis de
misia dotzena de feanagrafa eme des
del metí fine al vespre, amh la seva
masica més O mens-s bona conserven
e/ bon llamar dels collaboradors d'aquesta nellícula.
No obstant. entre tinta música tala
ha una que és particularment agradable als familiars de l'estudi c la que

déme un instrument bastant rar: el
"uicalele". de Constance Talmadge.
Apenes té un moment de descans.
Constance t'empra rascan, les cordes
d'aquest petit instrument i com Que la
pronunciad(' de la naraula "uka'e
sembla presentar grans dificultan
nostres seins els francesos a l'estadi
el carteixen g eneralment sota la denominada d'"el petit instrument de Miss

Talmadge".
No és exageras de dir que Montecarlo és la ciutat del mina on

hi ha més supersticiosos: Constance Talmadge ha tingut fa poc l'ocasió
de comprovar-ho. Es trobava a les
sa ,es de Baccarat del Casino i obse:vaya els jugadors quan de prompte
una dona a la qual no coneixia avançà
envers ella i ii dieua h ruscaunent:
ami la bandat de deixar-me el .5011 Mal
per un moment". 1 sense es p
erar resposra. la jugadora aeafa el xa/ i s'internS en una asila vaina.
Encara crue bastan? estranvada, Cons.
tallar bau-ja. sens duhte. ok sidat aguast
incident, si dos dies desnrés no hagois
rehut nn paquet certificst contenint
tracmjfie estoie gua rda joies. acorneenvat d'una carta de la jugadora descaneen/da. Aquesta Ii sx alicava que des
del rnoment que eaträ er possesai6
del vil de Constance, hacia remasen,:
150.000 frenes havent deseris realitzat
una eaMincia de 5n.ono frenes, i
cusava de no haver tornat a la seva
pronjetäríi el ical de la sort (o almenvs abrí ho creta ella). pena detenir al seu poder aneest talisman. que tenia als sein tills doble
valor. per haver estat propletat d'una
articte farno.a.
Canatanee Taimas-lee ha perdut
peranea de tornar a posseir el seu xa:
preb, en canea ha gnanyat un excellent esta i e camada ;cica i a mis. un
cerias recred <fe la "era estada a

Franca.
En el crnitrecte de cinc anee que
ssmuel G<I dwy n sicznä a Lillv Damita.
hi ha tina elausuLa per la oual aquesta
artista 0t1e corn tot el rnan sao és'
oari sene. es entnr,rrxrnet a parlar perfeetarnent l'anglés ¿hure de sis meSO!.
« E1

rescate", nrimera nellicula amelacean er la qual :temiste estrella apareixeri. fa nne aha acalot. E: la primera %aseada en !a història de les Delcme en Werear Sm contracte e%
ti e" e-annSe l'habilitat de l'actriu per
declaautei6.
laselev, l'aetriu homeareaa que
en entatre anys. 1 sota la direcció de

rioulimm ha asceedit a estrella amb
larn prPr aia. en la sera pellk-ala "El
e-lar-veta - a 11 a deiaat satisfet a

ldr. Gorda-vis, car el seu anglis
M lasi Pe r f ect e. la . eva set.tona
cola CO (ara' amh diäleg
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LES LLE.
TRES
Meridians
44it oc,
set just sla adreçat

als cscriptors
meridionals en !lengua occitana i en
Vengue francesa per a la redacció de
Ja !lista de collaboradors a les seres
planes en la nova epoca de la sera
publicaciés ha obtingut l'adhesió snes
entusiasta dels tenis més niustres
euelles literatures. Creiem que els
lectors de LA PCBLICITAT relean
arnb profsmela simpatia aquest assaigde collaberració llatina. trilingüe, en
la qual el catalis l'occisa i el francés
alternaran per a donar en aquestes
'lengüe, bàsiques Medites produccions
literiries i nodrides informacions del
rcoviment literari Castella, a Portugal, a itàìja i a Roman ia. ultra les
de lea altres cultures európees.
Escriptors occitins
!lengua francesa. que collaboraran a OC:
. Paul Valéry filen guadociaI. Caries.
Mali ,Tás (provençal'. Pcire Lasserre
fbearnès), F. P. Alibert illenguadoMía Andreu $uarez (llenguadocià),
Bremond (provençal). J. Girandoux
Olemosil, P. de Nolhac (alverny&).
A. Chamuen .411Ienguadocia, H. Pourrat ialverny). A. Lamandi (gaseó).
F. Mausiae (gaseó). Josep Delteil
fllenguadociál, Camil .7ul1ian (pros-encara etc.
Facriptors en /lengua occitana que
collaborararr a OC: J. asarles - Brun ellengtradociáS.
F-sties slleasuadociaS, J. Salvas
(llengisadociä). aire Azema (l'enguadocii ) , Miguel Carnelat (gaseó).
Caries Perennes (gaseó). Joan Bozet
(gasea). B. Sarrieu (gascó. Amoni
Perlaasc tcarsinol‘. J. Cubaynes seassir,oP. J. dArband (provenga!). Va-.
ter; Bernard I provençal). F. de Baroncelli (proveneal'I. Albert Pestor
illemosi-1. J. a Chéze tllemosi),
J. 'Mozas tliesnoslt, P. I,. Gremier
sllesnosi/, Louis Delhostal Salvernyes),
3. Galery e Tris! (alsernyes) i, encara. Bonnales, Laborda. Anglada,
Alibert. Peterf, etc.
I,a coHaboració regular occitana

será

Estudis de crítica literaria: J. P.
Regis. A. Pestor, P. Roquette.
Informacions literäries: J. Rebal
(Marsella). G. Destrian (Bardensl,
J. Camprox (Mcentierrata A. Folgue-

sala (Paria].
Tristbria i estudis politics: J. Laho-dg . M. :11artInet, J. Bonnains,
M, Crozet, I. Girard, L. Al:besa
Lingüística: Boset, Ladox, Mozat.

Rhodes.
Estudis religiosos: Cubas-nes. Salvat.
(Tiencies: Sala, Girard.
Arts : Solà. Peras-re, Bernard.

:M'espié
Feports: Albert Pone.
Corn és sabut, la secció catalana
d'OC tindra idéntica intervenció cn
cada una d'aquestes matéries; crítica
i informació literaria. història, lingületiea. religió. ciencies. art i espora
Tiurs redactora. des de la filosofia a
l'esport. seran els noms mis assenyalata de le% nostres lletres. la 'Mista
dele quals donarem aviat.
rna de les collaboracions occitanes
en llena= francesa és la de Paul Valija-. el qual , en una lletra cordialislma. fa esnstar la seva simpatia i
els seas encoratjaments al grua
al qua l desitja de tot ror un ixit
franc en els: tests esforços.

iniormació entallar"

- LA P1:113LICTTAT
Nosotros, celebrador del vint-i-cinque
aniversari de la seva publicació, ens
alliçona dels resultats de les activitats
continuades sota una direcció moral.
Voldriern nosaltres poder fer un balanç sembdant del :lastre quart de segle de vida intelectual i moure'ns amb
folgadesa dins la gracia de civilitat
que ara torneen a predicar amb represa de la bona präctica del senyor Maragall i de la bona doctrina d'apòstols
civils sean Nenius i Joan Llongueree,
i tota la generada dels primers noucents, en missió contra la grolleria,
contra la paròdia, contra les estretors
del dialectalisme de barri i del localisrne sense grandesa racial i sense ho-

ritzó.
No banclegern les propagandes del
turlsme apologetic ni les estrictes revisions de la veritat. El que voleen es
cada cosa al seu ¡loe, neta de simulacions l'una' de l'entenirnent senil de
la histbria trucada i de la displicencia
jorenil de la vida tense reverencia.
Oposem una regada mis el . perfeccionarnent a les renovacions improvisades 1 als començaments brillants i
delligats; la fidelitat als trasbalsaments oportunistes i la responsabilitat
a les fàcils falagueries del popularisme de colla.
I pesque les perspectives abstractes
no malmetin janlicaciii diaria del nostre seny a petites empreses concretes.
volem que es restaurin els monuments
mutilats, que se sistematitzi d'una manera decorosa la recollida d'escombrarica que les riet dc la ciutat siguin
regades a horca avinents..."
* Pérez-Jorba
En els matei.ros ~eras de La
Revista, Alfons 3fiteores escrito:
'Mentre es reposava de les seves
preoeunacions bancàries. amb la mulles
i eis fills, a les tibes de l'Ionne. a
Voutenary-sur-Cure, on, Iluny de/ tràfec de París, es consagrara, com sena
pre que tenia un lleure, a les dolces
tasques literáries i artistiques — en
acmests darrers ans-s el PM-a s'havia
consagrat a la pintura —, Joan Pérez
To-ha moda el 27 d'arsost de Toa&
d'un atac d'apoplexia. Nat a Barcelona
en 1878, només tenia cinquanta artes.
Vaig conèixer Pérez-Jorba en ¡coa.
Ell ja rivia a París feia des c. tres
anys. Jo hi anava per primera regada.
Aleshores Pérez-Jorba es consagrava
absotttament al periodismc, i , per ristre
de la ploma. havia d'escriure en castellä. Enviava cròniques al Globo. de
Madrid, 1 collaborava en una publicació
assata del mateix nac. La Re-Jista
Blanca. eme plel- aquells temas acollia
les revea fantasies parisenques, aixi
con/ les critiques musicals amb que
s'assajava la joventut inquieta de Pere
Coromines. Setnpre que podia,
Pérez-Jorba coHaborava en revistes i
neriixlics catalans.
Recordo que en aquel' ternos PérezJorba es preocupara rnolt de vestir bé,
i que no eixia al carrer sense el seu
harret dc copalta. eran tota persona
Que, a París, s'eatirnés uit xic. Dula
el canalla una mica de g airell, 1 amb
els leus — que no va deixar mai
un bi gotet neg re molt primfilat. tenia
un aire tot bulevardier. Recordo que
elxirern a passejar i que passarem pel
"Pont des Arte". entre l'Institut de
Franea i el Louvre. i que cm recitara versos. Versos de qui? Si no
estic desmemoriat. de Moneas. Jo també nasi recitava. innocent de mi, i la
visió d'asasen dia gris perlat. passant
tos dos pel "Pont des Arts" decíamant poesies no se m'ha esborrat de la
rnembria. Moltes i moltes altres vegades he tornat a nassar, durant les nieves estades a París, per aouell pont
que és part integral d'un "dels llocs
mi, illustres del m611", con/ dcia 21natcle Eranee: sernpre. scmpre m'hi he

tornat a veure acompanyat del ven
ande, amb el seu barret de copalta, en
un dia d'hivern de zona, recitant estrofes *Jades 1 parbent amb entusiasme
de poesia.

Car parlar de poesia — viure la poesia — era el seu delit suprem. En
aquel] temas el preocuparen les qüeadoras socials i feia gala d'un anarquisme nietzscheä que ja has-la palesat en
alguna dels seas assaigs critica quan
des de les planes de Catallatio, la revista de la colla dele de "L'A ven ç ",
examinava les naves valen de la literatura universal. Per?, tau s preocupacions no li feien perdre !'interès per
les coses purament estetiques, per l'art,
per la poesia, flott d'espiritualitat. El
seis desig mea bstim era el d'esaer
poeta. I aquest desig el va servar durant Sota la vida. I precisament perque sabia totes les di fi cultats i tot el
presa de la poesia, la gustas-a i aelmiraya en els altres 1 s 'esforeava a fer
d'ell mateix. A Barcelona ja-iabrol
havia publicas alguns assaigs poética,
quan La Publicidad del vespre acollia
collaboració catalana i ens oferia sovint poemes d'Ignasi Iglésies i E. Guans-avents, Ignasi Iglésies i Guaxiyavents
eren dues de les seves amistats 1 dues
de les seres admiracions mes fortes.
Havia defensat el primer, contra renta
i marees, quan ens donara aquella
dratnes de sabor ibse_niana que tantee
polemiquess suscitaren, i les estrenes
dels quals eren campa de batalla on
contendien dues idealogies. Els primers
eh-ames d'Ignasi Telésies no varen fenir
millor crític ni millor exeg eta que Pd
Quant a Guanyavents, tot-rezJoba.
tirant-li en cara la seva immotivada
exem p larissima modestia, el considerava aleshores un dels primers poetee de
Catalunya. I el posara al costat de
Maragall. T'obra del qual Pérez-Jorba
estudiava arnatent.
Pérez-Jorba parlava de Idaragall
casi dun iHurninat, Deia que era orb
puixant con' una fora de la natura.
Remarcava la inftuencia que Goethe
hada exercit en el poeta catall. dient
que mai des temperaments no havien
estat mis distants, car tot el que en
Grethe era serenitat i intelligéncia, en
Maragall era passió i instint. Tantitateix, deia que els dos convergien en
una exaltació panteistica del mena
Fc,u Pérez-Jorba qui em féu assaborir,
en tota Ilur aspror sensual. les estrufes magistrals de La fi de Seren¡loa-pa. 1 com que Maragall era aleshores discutidissim i combatut extraordináriament per les darreres prornocions de pactes, Pérez-Jorba el ¿cienSara tarnhé als meus ulls, tot dient-tue
que si a Franca tingnessin un Maragall en farien molt més cas que a Catalunasa.
:slaragall hada estat també una de
les seres amistats i una de les seres
adaniracians. De París estant havia
carrespost amb ehl. i sé que en aquests
darrers temas &hacia decidit comunicar als seas hereus tes lletres que li
baria adrecat el poeta perque fignressin en l'epistolari que hom está preparant_ En aquestes lletres.n'estic seues i esgur, les preocupaeions poitiq
tètiques hi han ¿'éster en el primer
pla. Seria curiós de tenis quan l'eniStuilari de ls.faragall es publiqui, les 11etres que hag in suscitat les respostes de
l'autor de La vaca ceca. En les de
Pirez-Torba trobariem seaurament materia abundosa per a estudiar l'esperit
analitic del crític. la 5n-a penetració i
el seu entusiasme. Car Pérez-Jorba
fou un crWe entusiasta. qualitat indiatiensable per a fer crítica construc-

risa.

.1 set atlas de distancia, en un altre
viatge rneu a París, Pérez-Trirha em
tornat.a a nadar de Maratrall. El periodista d'altre temes sisaría fet hanquer. I si baria oblidat les preocupa-
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ettableix el següent halanc en et darre.
*.ciw:ere aparegut, densissim. de radialçadc La Revista, que
'Siinple esrnent d'alguns rets del seMeStre que acompanyen les netctrec ca.
lutadons i •• les nostres anostseions
commen:)ratera 7
Pere Coreattines 3 la tacsidencia sle

Víctor (-atila a? Carnite (llanos del
P. r. N. Club dv I,endres, i ralles
Riba a la presidència del P. F. N.
Club de Barcelona
P ublicaeie nartnai de les obres comPh" , - 4e .Narris 011er.
Deixa de Soler j Pakt per a la formacib «tala Bi blioteca pillica a Ter..

rasas.

Efectivitat del prenti _loan Creixells.
Vint-i-cinque aniversari de l'Ateneu
Fneiclopeelle Popular.
Continuada, gras.cies a Deu, de les
ernpreses culturals iniciades. Ara caldria. dins aquesta e ontinuitat, l'establimeat segur dels Iligams tradicianals
de snartera que, en socialitzar
d'iniciatives corn l'homenatac a
Poarspeu Fabra. la p u:SS:asió de Iss
obres completes de Joan Meragall, el
'recordatori de l'Any francisca, la represa de series orgäniques de publieacions d'art l'a g rupansent dels amics
de Chesterton, diem com exenage,
Can de res realitzacions an
en ordre a iniciatives semblante'-terios
que fan fiCz.or al nostre esforç
dria, talnbe una major atenció ett profunditat i una mis lumia accentació
de les valore aprsiltades. El doctor
Belcells ce una ¡letra al director de la
Revista de Catalunya ha p recisat 41
sentit moral 4'w-1/leales observariuns.
la isómero de fa re00a argentina

Gaseta setmanal de Literatura, Art.
Esports

PR EU:

l'any

Camina el Somni tot i fent tentines
com l'embriac que ja ha beg ut mas d'una
copa de vi novela 1 les divines
verges l'acullen en llar si. Tot d'una

diant".
— Abans clahSr es va reunir la
Junta de govern de la Universitat,

sota la presidencia del Rector. doctor
Díaz.
Fosen aprovats els pressupostos de
L'rriversitat per al present cura.
Es su nornenar vocal de la Junta de
govern el eatedrátic més modern de
la Universitat, doctor Blas Pérez.
Entre altres, fosen presos els acords
segnents: concedir una subvenció per
a la compra de material dentífic per
al Museu d'Anatomia Patológica.
Donar les grades a les qtratre Diputa-dosis de Cataluma per les seres
consignacions a favor del "Collegi

enampete I t'Une it ExpoeicI6
continua de q uisdroe • l'oil, ere.
wats, olecieratles. Sto. 4: Faoricatil0
de Mar« 1 motlluree.
F.
gatera, e, al MONTFALCON
Capa/11,811 de la Porta
Ferrlesa

amaIxen-li la rossa cabellera.
i ell els seus ulls, y ermen, obre a la clara
delicia d'aquel l breo, 1 els clou encara

dons adates que, per un momeas, havien fet vibrar el seu cor generós,
slavia girat mes cap al sentit pairal
del nostre renaixeemnt literari i artistic, sentit, persa que mai no hacia
deixat d'aprovar. Pérez -Jorha creía
cada vegada més en el triomf definitiu
d'aquest renaixement. i a desgrat de
la vorägine a que l'arrossegaa-a cl trión
dels negocis i la vida parisenca, que
ell vivia intensament, no perdia contacte amb les coses de casa. Potser
de ningti sha pogut dir, tant com
'd'el!, que era un "catada. de París".
Aleshores no collaborava gaire en els
nostres periòdics i revistes, però els
seguia atentament i devorara amb
placr les obres catalanes que li arribaven.
Aquell dia, an un cafè del bulevar,
em sa parlar de l'Elogi de la fucsia.
Perb ni ell ni jo no esgotarem cl
terna; ell, sobretot, no arriba a dir-me
tot el que tenia al pap. La nostra conversa, dones, va continuar tina quan
jo tornas-a a éstes de tornada a Barcelona. De París cstant. Pérez-Jorba
niescrívia noves suggestions sobre
l'assaig teoritzador de Maragall. Les
seres suggestions eren, per a mi, tan
interessants, que les vaig comentar en
un artick, danumt les planes d'El Pelile Catalj. Amb aquest anhele — i no
tenia altre objecte — invitava el meu
ande a que exposes amplainent les seves idees sobre l'Eloui de la Poesie.
Perez-Jorba hi accedí."
contiuturcij Maseres reprodueix
donas fragments, els tit,s ocuts, de
l'estudi de Pjrcz-Jorba.)

* M/s i15e'di! 5 dv Pérec-forba...
Ultra el que refroduim. Emir; Guanyarents guarda de Piires-forbe, i refractada- a La Resista, els seafients
'saetees; Pati blan....; Salomé, princesa de Jadea (sanas r.
Nocturn a gran manar d'estiu. i Visions de Franca, en catara. En frane,.'s: taus ir natura; Aura ritee; Sous
les yeux bleu' du jour.
* Eulàlia
Hein rebut aqueila nova producció
de
TereSa Verset.
¡ore rinrieZtr.tt,1 catalana a la qual le crítica
ha situat ea un bell IN.- entre els
celtfürs del nostre pa ,s. Es un bell valuar.
Ats
collerrij A tot vent,
diriceir amb toa, elenco .: I. Puig
i Ferretee. alce Publi,ruen les Edicions
Proa. benenh'rites Prett: .73 pesseles.

Mestresses feu ofrena d'un magmfic
perg-am i al doctor Martínez Vargas.
el qual l'acceptà molt reconegut. El
perg-amf és obra de la professora de
dibuix senyoreta Villaret.
El senyor Martínez Vargas pronunci i unes breus paraules de regraciament, i a continuada el rector de la
laniversitat clogué l'acte amls tins
mots d'encoratjament per a alumnes

TAPISSOS PINTATS

Acabo dient 31a.sercs:
"Mentre escrivia els conceptes transcrits, i d'altres que ometo per no aliargar musa aquesta neta, Pérez-Jorba
tornara a sentir la pruija de fer versos. Aquest contentad a l'Elogi de la
poesía és, com he dit, de solo,
anys tnés tard, Pérez -Jorba ens donara el seu primer a-c,lum de Poeracs, on
es va propasar aplicar alguns ilels
seus conceptes sobre la poesia. I rsCiències i
marquen-110 aquests Pgetnes hi ha
una certa influencia maragalliana, potser inconfessada, peri, certament volg uija. lii és, sobretut, en la vial.;
Ja saben la sonversió a primera d'any d'aquesta gaseta tolosenca en òrplástica de les coses. Entre la publigan de l'activitat intellectual dels Paltos ¿'Oc, Les Iletres catalanes, les
cació al Pgble Català dds partierais
lietres occitanes vessaran en les seves pägines llur mes valuosa producció
precedents i la dels Poenzes esclevingue
i el comentad i la noticia de tot el moviment intellectual del món.
la snort de Joan Mara.gall. Pérez-Jorba
Verb de aues cultures germanes i renaixents, situades al bell mig de
en va sentir, com Iota els que cl col'Occident eueopeu, aromes d'esdevenir la seva mes completa, moderna,
neixiem, un gran. condol. Sobretut,
vivent expressió. Abundoses collaboracions de les mes famoses signapesque s'estroncava una de ha lasas
sures franceses, avaloraran, també, regularment, les pagines setmanals
tués vives de poes'a que hagin eaistit
d " OC"
a casa nostra , i pesqué mita ya les
LA
PLAU,
AMB
VOSTRA
SUBSCRiPUS
CORRESPONEU, SI
lletres catalanes d'unes posaibilitats liEL
QUAL
L'EXIT
D'AQUEST
PERIODIC,
OBRE
UN
cio, A
ricates inapreciables.
CAMP VASTISSIM I NOU A LES LLETRES CATALANES
Je. vivía a París quan ltfaragall
OMPLIU EL PRESENT BUTLLETI I TRAMETEU-LO
mori T en aquells ternps vela sea hit
NAT A: " OC", VIA LAIETANA, 28, 5.2, A. BARCELONA
Pireeslorba. Puc testimmiar, dones,
del dolor que agiten traspäs Ii causa'.
L'obra de Maragall tornà a ésser
tenla de asaltes converses nostres, cotn
ho era encara l'any passat, quan les
resistes literaries franceses asuren ateBUTLLETI DE SUBSCRIPCIO
neo de discussions solee la "poesia
pura", frase que tant tetuda plagut
Ea
Maragall. Tant en narlärsm en ocasis', de la mort de l'autor del Caza e,correr'
de
tirintal. que. descontent, el critic,
hasu
agregara la trames', de la gaseta "OC" i el cobrales rnoltes coses al seit pares inexactes
que s'aliaren dient Fofire Maragall. es
... (i) de la leva subscripte.
mera
ya prometre i em va nrametre d'escriure un (libre sobre el Curad. A aimest
de
do /9an,
ias-ittatzs
°hiede, quan es publicaren les obres
SidetaNire,
con-mieses del mestre se les fin enviar
a París. 1 durant miss, Pérez -Jorba
anä recollint tuatesials per a la seta
ohra. Car el inte bell antuvi hacia
d'ésser un petit esbós es va aliar con.
(1) Trimestral. semerrrta o Leas
vertint .en la nent del crit i c, cii un
llibre volumin6s, !libre que Pirez-Jor14 pessetes
In . no ha escrit sinó fragmentàriament,
sollicitat per tasques niSs peremptiaies,
ru auliesta obra hi va pensar mffizi. ti trelsallar, teatral:id -- shirant

C

* Un
a'e Perez-lorbj. de la cotleeeid d'E.
Guanyavents fis La Revista. any XIV.)
CAMINA EL SOMNI
Camina el Somni entre les clavellines
que amor li serren sota el clar de llana,
i escolta l'arpa 1 mira les joguines,
l'esguard sentina d'una morada pruna.

El ressorgiment dels estudiants s'orienta cada dia mes marcadament cap
a formes mes globals... Els estudiants
católica són representats a la Confederas-16 internacional dc llar idean
els estudiants d'esquerra, es parla que
aviat també ho besan; fa poc que entre nosaltres es fundava una "Asociación General de Estudiantes", la
qual es proposava acaparar tots els
estudiants que no fessin una qüestió
primordial de no tenis cap idealitat;
ahir matean reportävem els treballs
que ele estudiants normalistes fan per
a constituir-se en confederació; ara
mateix ens assabentern de l'exist è ncia
d'una I s csieració Escolar Universitaria
de Catalunya, que no sabeni quins fins
persegueix. Es compren que aquesta
empenta superadora esta dintre els
signes del temps... Ara bé, com que
seria una 'lastima que es fessin molts
d'aquests treballs sense una relació
mútua, preguens als components de la
Federada Escolar Universitaria de
Catalunya que passin per la tostra
Redacció, qualsevol dia, de les vuit a
dos quarts de nou del vespre, i demanin pel redactor de "Notes d'esta-

Major".
Cedlaborar sota el punt de mira
cultural, a l'Exposició Internacional
de Barcelona, la qual te celebrará el
mes de maig vinent.
Organitzar dintre de la Universitat
un Institut d'idiomes dássics i modern,
— A l'Escota Normal de Mestres. set. es va celebrar un acte d'homenatge al doctor Martínez Vargas, com
a molara de regraciament de les professores i alunases d'aquell centre docent pel cusset de conlerincies de
Maternologia que ell els ha donat.
Presidí l'acte el Rector de la Universitat, doctor Dias, el qual tenia
al seu costat l'homenatjat i la Directora de la Normal. A més a mis ocuparen llocs a la presidencia diversos
representants de l'autoritat, catedrätics i professors.

*4*

Sisan ineorprrat i7 lo ¡lisia deis
comunicats reiutt.r etr deis senyors
Eduord Seca i Roure tproressor),
Oriol de Martí (pintor). !noria& Serro (pintor). i Jectquim MassaitAs (dependen!). i el dels senyors foca Roig
testudiontl, i Miguel Pele, i T'erres
(obrer).

guns anys. Pera asases va desistirne, mes tard, quan el seta sentit de la
poesía, sentpre en evolució, el desinteressa força de la critica, menant-lo a
la realitzadá dels seus ¡dais estetics.
Recereador infatigable, amatent a totes les vibracions espirituals de l'ambient de París, Perez-Jorba es deixa
seduir pels contenta avantguardistes i
cultiva la poesia d'avantguarda, influit
pels seas amics Guillaume Apollinaire, Pierre-Albert Birot i Pierre Reverdy. La manera elástica de Maragall
ja no podia plaure-li o interessar-li—
tret d'aquel l sentit dc la paraula viva
i d'aquella tornada a l'espontaneitat,
comuns als maragallians i als "dadaistes", i que el propi Pérez -Jorba hasia
combatut. Aquest allunyament definitiu del mestre, peria no va minvar en
res l'admirada que ell sempre ii havia
tingut. Això, repeteixo, va poder influir en que Pérez- Jorba desistís de
continuar el llibre cetniençal o d'acabar
d'ordenar les notes preses per a la
seva definitiva redacció. Tanmateix
cal preg untar-se: ss'imprimiran algun
dia aquestes notes? Ho ¿emana la
glòria póstuma de Maragaji i ho demana la crítica catalana, tan pc,c copiosa as-ui encara, i que amb la mort
de Perez-Jorba ha perdut certament
una de ics seres valors mes interessante."

mentre arribapolseguera
de la Ilunsunca, i cap a la Ilunyanca
el ¿'su, tot fent a migues l'esperança.

*
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La disnesera. per I'. Dostoiewski
( P iblioteca Universa 96 pagines. Preu:
E seenes de la vida &Ilesa:fa, /ase
E. 3Iiieouer (A. L aez.
299 Paajner.
Ase:efes,
Pilar Prina ter :Varas 011er (Ve15011 V de Ics Obres campletes). 3s2
,h,;o;aes. Pren • 6 hessetes.
Eis tres a ste cinats, per J. Pulo
Feenetee (73ib t ;atera A tot vent. dins
Fd;.-ions Proa). 353 pagines. Peca:
3 pessetre.
Animes i accions. per F. Sallar;.-s
(Bib l ioteca Sabedellencál.
pesseles.
La mala cuc trola un princen, ter
C. Evaterirk (Ribliote.-0 Da tnisellal,
eio n,701nes. Prell: i Pcsseta.
Cantes del cel i de Viniera. Per ridal I Palleja. trst Pagines. Pretc: 5
peesrtes.
Lairet claurat, per Morían Monja.
pesseles.
Elegies. ter Sebasthi Sdnehen-Joan.
r'reu 3 tissetes.
‘"dencia, Per M. Peris.
4E1 Pi:oil:cs. Prez!: 7 pessetes.
Visions
Catalunva. Per loan Santemario. (Vol. II.) aß tclgines. Peco:Pessetes.
Giravolt tle rnairz. per Josep Comer.
sg t:ofi)ie.e. Prez): 2'ro tes-A-tes.

Notes d'estudiant
•
CATEDRATIC MATINER
Decididament, el simbedisme pren
pon i as 'anca ràpidament dintre la societat. Desates d'envair els camps literaria salta barrenes i oposicions i es
planta dintrc els Ocies ik la vida quotidiana.
Eins a la Universitat ja es simboInza. Des d'ara es saluda dues Negades a la setmana la cultura hellenica,
a les set del matí. No clubto gens
que és simia...tic saludar Falbada del
nostre fons literari — el Sana grec —
tot just quan l'albada acaba de despuntar per Musite....
No tocaren, trompetes per saludar
el iuuu jan], sint.) Sine ei desvetllarem
amb smii cauetec de declinacions que ,1
tarau alegrement (juc
si el rebessint amb un endormiscamena En realitat, sías uns mártirs de
l'hunianistne els que a les set del inati
van a la Urisersitat, aguantant, en
ares de la vescació.
fred i les explicacions heHenistiques.
Són uns vertaders espartana
tEns pertneto dulaar si els bedells
sabran correspondre a talé de cultura,
o Isi si sainaran la clau al catedrätic.)
JOAN CLAPES BOSCH
NOTICIARI
Els nostres estudiants ara estan ben
1],; sota el sigile de les Federadons...

DO.NA,L4
MODA I 1.4
LLAR
Els abrics curts
Le moda dels abrics de tres que)
ens ha acostumat a veure la fales
per curta que sigui, sortir de as
l'abric, cosa que abans alta-urja eas
siderat com incorrecta. Ara la falsa,
es sets no solainent amb elsares que
sin6 a tub tots els abrics, de tal -.as
que fins amb les jaquetes Harem i
arnb les !evites princesa no será es
trany de retire al voltant de
sortir el vestit en una aleada de laat,
o cinc centímetre!,
Com, pena, que lea faldilles
prou curtes i si s'escurcés mas l'asa
ja no hi hauria possibilitat de {a
abrics de tres quarts pesque lats
serien la, alguns modistes han tires
una idea !luminosa, que és de simids,
la faldeta que ha de snrtir de l'abris
Aix& ho obtenen acilment amb
doble volant fruncit, cosa a baix
Fabr:c i muntat sota el feire Pe r suè es
ts vegi la mantas&

La directora de l'Escota Normal de

professors.
La sala d'actes del local estava plena de gom a gola.
— A la darrera reunió la Junta de
Relacions Culturals ha aprosat el projecte d'eclifici del Collegi espanyol a
la Ciutat Universitaria de París, i s egon g refeeencies hi ha el propòsit
que s'alas d'un any els estudiants que
vagin a estudiar a París puguin ja
habitar-lo i aprofitar-se dels avantatges que aferirá.
— Entre els acords presos en la
darrera reunia del Censen Directiu
0.0 la Federació Catalana de Futbol
Associació, hi ha el lie procedir a
restad' de Fórganització del Cumplotirar Escolar de Futbol Associació. No
cal dir cum els desitgem un hon encert.

—Cada dia augmenta el nombre
d'alumnes de l'Escola del Tretall de
Tortosa que aviat cotnericari les seres

tasques.
—A Valls , també, sembla q ue asiat
hi haurä una "Estola del Treball" continuació, sí més ne, de la desapareguda "Escola Professionar, Ei go
ha aprovat ja la seva constitucid.-vcri
Pensen fer obra seriosa i dintre d'aquesta es destaca :a publicada d'una
revista "Cultura". Bon encert i cerasge... Aquest moviment a favor de les
Escoles del Treball, diu molt a favor
dels nostres ohrers mes joves que
alhora no dubtem a transformar-se,
encara atte nrimf . s sigui unes hores
cada dia en estudiants.
—L'haver anuncias l'Atener, Enciciopsdie ase allí es donaran dos cursas
a cauce deis catedràtics ¿'aquesta Unissrsitat doctora Joaauim Nirau i Josep
N'iras), que versaran sobre "Intrúducci¿; a la Filessofia" i "Introducció a les
tercies del Dret i de l'Estat" Ita desveillat un g ran interec entre els amants
cic la cultura, fins al punt cale actualment queda un reduit nombre de places ner cobrir totalment la inscripció
Dilluns, a les vuit del vespre, va
donar la primera 'lisa del eass as pa
lasofia. el doctor Joaquitn Xirau. sota
et terna “Concente i evoludei de la
Fitiaanfia, i atad'. dimecres. 16. a la
trateivn hora, es donara la nrimera
Ilie6 del curs de Dret. sota el tenia
"Eissie l asslalia del Dret".
Les inscriecimis han de fer-se a la
secietaria de l'Ateneu 1.1/t de Sant
P...e s.', mala. tests els dies feiners.
de sis a nou del restare.
—Per la Direcció General cl-F:,..nsPitnent Sunerior i atenent la solicitad de diversos alunices de Farmaci a .
s'ha diannaat nite la matricida aue imb
caraeter oficial aitrui feta en el ..iirs
actual. els serveixi ner a iemsentar-se
coas a afittnnea Ilitires per pis examens
de l'actual uses de gener , nsalent esser-li
nertnutada la dita matrícula guau es
tracti de la farina l itsada per contolitnent d'una abra del nrimee any 4s la
matelaa Facultat de Farmacia
__Es asea, als alm»nea del primer
ettra de la Faeultat de Deet. aenvor%

Vestit sastre en llana beige, guaral
d'inscrustacions. Coll d'ermini d'esta

Lee Arta
El cura inicial amen:
clArts Sumptuaries que a cirro. de.
Patronat de les Fundacions Malsana
sota la direcció del Foment de les
Arta Decoratives, hada d'inaugurar.
se dilluns, dia 14 de l'actual, na
será fins al dinuns vinent, dia 2r.
ES D7.113fINENT APAR:CIÓ UN FASCICLE CONTRA EL TRASLLAT DE:
COR DE LA SW DE
BARCELONA
Esta a punt de eestre la Ilum ps
blica un fascicle d'oposició contra e
trasllat del cor de la Catedral de Ba:•
celona. S' Id publicaran tots els art,
des que en pro i en contra slau
crit, sobre el trasllat del (os.

Bolgoma. talaguer. Estiaill. Pée:
Bellido. Nadal de Quadres, Nubida.
Coll. Alvarez, Puig. March. Gascór
Esteller, Casals. Julià, Izada. Cass
demont, Sagas.... Nadal, Pujol, Arce'
Sacrest i Suärez, que per un assumrte que els !S'Itere s a pa s sir argenta-per la Secretaria de la dita Fas
dc deu a dotze del latí
—Tornen, a fer present que I I
PUBLICITAT pabratar5, en .aun
secci. 6 tots els heballs que ti s
enviats sempre que siguin corma, •
tacs. estiguin una mica ben cscrits
siguin rnassa extensos., i sobreto cti
f.:ocio referencia a qüestions, a peine
que puguin interessar els estudiase
No
Obikiell d'enviar-los al redac
te- de "Notes d'Estudiant", i si cause
ests anees a la ni stra voluntat no eta
ho impedeixen heu publicares)]. Sers rig
aquesta nota (le contesta a alguns out
no nodran retire publicats els 'ras
trehalls...
— Sha celeheat junta de govern ds
FAssoeiacia •'Estudiants, presidida Ni
eenyor Rectas
— S'aprosä el pressupost de la Udversitat.
Sa b e n votat imantitats osa a /a case
pra de material cieatific per at anises] d'anatotaia patolagica.
- Donar t'iries a les Dir./.
cimas Pros Inc i als efe rataluns-a per 13
e s eació del ("Oled Ms1ar oue orla'
nitra i e as alski* a la Univerattat
s irfre
stitcu.t„Trihi
irl , :i,
.m cli
Tn_
i,1bsc
ef.,
usiselseprus
la ssse

resalas lea bandera de combas ner
cuira5.,.t - Nlieuel Je] Cervantes".
— Han visitat e' .s envor Rector el
• Peovincial deia F' l
(10CW
•
Arnitc 1 dit.c7cec enrnissiore
d'estudianss i una de la Fedetac4
Escalar Universitisein de Fatahmas

e PUBLIC11 A 1

16 de gener. de 19eu

itunieip
Acords de la Comissió

Munici pal Permanent
ra !a presidencia del 'taró de
Viver. va reunir-ec ahir a la tarda
ssió Municipal Permaneut.
•
Expropiac iona forçoses per al
pass Franc. — Hora s'aaaabenta
d'un comunicas de la Delegació de
Finalices traslladant una Reial ordre del ministeri de Finances que
resol una instancia del president del
Conenr ci del Port. Frene de Bareelene. en la qual es demanava que
s'aciar i s i amplié; rabast i justa
arlicacO deis articles 39 i 40 de la
l'Expropiació forçosa i rarticle
• ie Reglament, indicant les condiciona a les quid; elan de regir
bp4 ex'propiacions per causa
E:a pomos del Parallel. — Quedi

la taula el següent dicta-

•

mitjaneant la eanaprovació
-: ele propietaria afectats . per
- 777.14 sollicitada per Rdknon
'et. com a president de
reddetatis del carrer
. Duero, en la seva
del corren:, con: :-eforma en els ter, .,ceedeixi a la peti-brc supressiú dels
--er d.-I Marqués del
,e es perme t i redificaciei
- ramplarid de 40 mevidell de lee cases
•• en ractualitat.
-ubjecció a les

:7c-

I a 'resanar:cid

porxo- dels
en la cdpcal-ra de
a la dita instan- 7-a
tur..:ra per
•. -1
voluntat
i que pu:- i, n.1. en el successiu, se- dits porxos en el mateix
•ondicions que tenen en rae: que com és de suposar
lliurement a favor de
• subscrits la utilitzacid
•
dels terrenys propietat
signants. que constitueix la
eise lela eS11 ,, l'ats poros. per tal

drt 7•uguin t7sser tiLlitzats totalment
!lurs respetives finalitats paraquella terreny-s.
Quc en cOnseqüercia del que es
r\posa: en l'extrem anterior l'Ajun'Amen'. s'obliga a concedir gratuitarr . ".
a cada propietari signant. quar.
sollicitada per aquest, la Iliréacia necessària perquè pugui tened. ele eeus porsios a !a circulaeiG.
Que durant el pea:0de de temps
n:e transcord des de record de l'A"crsdnent fins que es solliciti pel
-a
i 1 concedeixi rAjuntament

Carnaval de 1823
El Colude pro-C.arnaval
complirnentat l'alcalde, el qual
ha ofert el seu ajut per tal
que aquest any lee festes del
Carnaval lambe assoleixin
major brillantor possible a
que proporcionin al comerte en
general aquell benefici propi
d'aquestes febles; tradicionals.
El Comitè slea dirigit; com
un anys anteriors a diferente
entitats 'de Barcelona sollicitant prernis per a augmentar la
Meta dele que ofereix en els
concursos de la Itua.
Aviat es repartire Eartietie
cartell anunciant la tradicional
Rua. que se celebrarä al passeig de Gràcia.
La urbanització de la
zona del Turó Park.
Durant el termini de vint
dies e'expoearä al Negociat
Municipal d'Obres Públiques
de la seceid d'Eixampla el projecte d'urbanització de la zona del Turó Parle perque tots
eis propietaris que es considerin afeotate pel dit projecte
puguin formular durant el dit
t e r mine les reclarnaeloons o
obsereacions que creguin convenientment a llur dret, per
mitjà d'instància que haurà
d'ésser presentada al Registre
general de secretaria de l'A-

junt arnent".
Oposicions a una placa de
d'esorlvent.
Ahir al saló de la Reina Malea Cristina. de les Cases Consistorials comenearen els exercicisper a provetr ele places
d'escrivent. reservades a Ilicenciats de l'Exèrcit. Es presentaren 52- aspirante dele 89
inserit s. Ahir s'examinaren
cine opositers i avui continuaran els exercicis.

Vestits per a vigilante
Durant el termini de vuit
dies s'admetran nl Negociat
municipal d'Obres públiques de
la Secebe d'Eixampla. notes de
preu per a la confecció i subministre de vestits per als viguardapasseigs
gilants
Mentjuie, igual al model que
actuulment usen els d'interior.
Cinquanta pessetes de multa
per desobeir un guärdla

urbà.

7

Per reiterada desobediencia
a la guàrdia urbana que curava ahir de le regularització del
tràfec de vial-lente al carrer
Claris cantonada amb el de
Casp, el senyor Alcalde ha imposat una penyora de '50 pessetes al senyor . Emilt Bellver i
.r7,s ponent llicencia de sancaee-..encia, de la cruel- es tracta
Araga.
...rem anterior), lAjtintament .
Oposicions a un aplaca de
.vra els dits terrenys - Co-m si'
mestressa.
ja veritablement tancats
El Negociar Municipal de
per tant, exen-,pts
21
arbitris municipals que no cor- Cultura fa palie que el dia
re,penguin a terrenys totalment edi- d'aque.st mes, a les sis de la
f.cats. i que se sotmeti el dit acord tarda. començaran a les °Reia l , untament en pie, als efectes nes d'aquesta Delegació (segon
pis de l'Escota Municipal de
per l'Estatut Municipal vi;Música, Valencia cantonada a
ce:
El Pavelló Municipal a l'Exposi- Bruch), les °posesione a una
ció. — S'acorde que rAjuntamert pina de mestressa vacant a
dd. rri a l'Exposició de Barcelona, l'Escota Municipal del Guinarde.
..estrueixi un Pavelló Municipal.
La beatificació del P. Claret.
L'obertura del carrer de
„pr vi la següent proposició del
Cáceres.
..:3-cr del Rio del Val:
A l'oficina municipal d'inQue l'alcalde. en nom de la chiformaelh, situada a la planta
. com a genui representant del
baixa de les Cases Censisto- craqueta. e, dirigeixi al Ve- Mate. e5 troba expuse; it infor' Sant Pare i Ii manifesti el
maceó pública, pe) termini de
.ds piadosos barcelonins que
vint dice hàbil, el projeete
el procés de beatificat o t al obertura del en rro e de
d: venerable P. Antoni Maria
Gärteres ;fins als de Badal, i
27 fundador de l'Institut de Reen carrer de la
:.Missioners Fills de l'Imma- convertiment
Riera d'Escuder. entre ele do
Cor de Maria, perquè sigui, Josep Canalejas i Sane, per tal
•
durant rany jubilar de que els interessats puguin for- :es Sacerdotals del Pontífex,
mular les reclamacions que
.ne rebi el suprem honor dels
creguin oportunes.
ddr-

La liquidació de l'empresa de
Pompes Fúnebres. — D cenit:ami• s
l'ileon-1.e de la Junta de

..lstrats, que compareixi
co rn a coadjueant de
,
en el recurs conten_ .sdnistratiu interposat per la
;Empresaria de Pompes F a- N.. en liquidacid contra
la Comissió Municipal
de 6 de novembre de
lei,egant la devolucid. de di,onstituits per a respondre de
.•:": sobre Pompes Fúnebres; es
•: a aqueas fi el procurador
u qui, per torn. correspon
• r rAjuntament.
daeord amb l'informe de la
de Cape Lletrats, compareixi
...tanteas cont a coadjuvant de
... , :nistració en el recur: renten.1ministratin interpu,at per la
• ...l'Empresario de Pompes Fúen liquidació contra
dsdd de la Comissiii Municipal
l 'srmanent de 6 de novembre de
1,28. denegant el lliurament del diPisa número 4.327 constituit per
recorrent en 8 de. maig de rota,
, :ant-se a aqueas fi el procura• aunicipal, a qui, per torn, cort —pon representar rAjuntatnent.
S 'aprova de la liquidació formulada per la Intervenció Municipal.
d:r responent als mesos d'octubre.
• y embre i desembre de /926, que
d'da de liquidar, de l'arbitri que
grave el sers-el de Pompes Fúnebres.
Pele serveie prestara per les empre'res "San José, S. A.", "La Fenicia'',
"La Condal . ' i "La Neotafia, S. A.".
Els ~oled.-- Finalment s'acordà que po-in a subbista, al tipus
de 73 pessetes, els permisos per a
eint csmolets a la via pública.
La sessiér acabava a dos quarts
7:

Govern Civil

.ració

de guatee.

REUNIONS

Slia reunit Capitania la .1 unid
d'Aeciti Ciutadana, i al Govern civil
la Delegació Provincial del Consell
del Treball. La primera la va presidir el general Barrera, ils segona,
el general Milan.
EN GABRIEL MAS ASCENDIT
I TRASLLADAT

Per haver :dar ascendit a cap
t rAdministrucie de tercera claese,
En Gabriel Mas, oficial mejor del
Govern civil d'aquesta provincia, ha
estas destinat a prestar els beln serveis com a secretari del Govern civil de la pruvincia de Toledo.
El setryür Mas exercia de secretari ;mere miau eren absents el

senyor Azcarraga i el governador
en propietat.
LA SANITAT

Organitzat per la Inspecció Provincial de Sanitat, tindrà lloc durant el mes que ve, a l'Hospital de
le Magdalena, un curs teóricopractic de profilaxis.
La sessió inaugural se celebrara
el dia 3t de gener, al Collegi de
Metges, sota la presidencia- del governador civil. El senyor Anicet
Bercial, cap del Servel d'Higiene Social desenrotllará el tema "Noves

orientacions del servei protilectic“.
Dissertaran en el dit cure els doc..
tors Gallera, Comes, Campe i CarTe res.
Al Collegi de Metges donarais
conferencies els doctora Serrallach.
PaKs i Estaper.

La Música
NOTES OFICIOSES,
"CONVERSES SOBRE t'OSES DE
MUSICA'
SIS SESSIONS A CARREC DEL
MESTRE JOSEP BARBERA AL
"CONSERVATORI DE MUSICA
DE TERRASSA"
EI "Conservatori de Música de Terras.sa". aquesta entitat que seta el
guiatge del mestre. Joaquim Pecanins,
ha esdevingut un dels ilustres millors
centres forans de cultura musical, ainh
una tasca feta ja que constitueix una
valor dintre el canip de les activitats
musicah a casa nnstra, organitra sis
sessions, que s'han retolat "Converses
sobre coses de Milsica", a arree del
mestre Josep Barbera, iudubitablement,
un dels nostres millors prestigis musical?.
El norn del mestre Barberä. justifica
sobrerarnent, l'interès que a Terrassa
i fora de Terrassa, de , vetllara l'anunci

d'anuestes "converses".
En el pla d'aquest dele de "Converse: 5obre coses de Música". a més del
programa de materies eue explicaran. podean ésser tan/1)i motiu de conversa aquelles cplieetlans eme vingui a
planteiar qua t ,evol dels ac,istents, sentP . 0 que arribin a considerar-se d'interès ceneral.
A:Y(1 mateix. seran ohjecte de la
atendi, 1 re . ne,sta anuells dabtee tue en carlasci; deis in scrite snecitin
ele temes tractate. En el mateix "Con.
sena-a tad' de MA ., , ea de Terrasea"
hatträ (:INn " gat una hAstia oye recom-ä.
per eec rit i am'mirname ,' t . eons.dtes
o aelar 1 rne , “e ,,, te se sollicitin del mestre Tocen Ba- t•e r ä. Annest lii contestari en Ta
immediata.
TA fn'i n, e-a
es d , r7Ark el vine'', di/menee dia an (le eener. i Tee
f2n4,Y
a ea&
4" 5 eecrin cada duce setmares.
a
.,,,
nua - t 4••
del matf, amh rb r ornea mintualitat. Per
a ed d tar les inre •densennns nue nnnta
raer-iba,- deon-és de M'ora anunela-Ta,
en c on-enc a r- e. cada . 4,'S es tan -en ä
la r•orta. Acal-r.ran a dos rmarts d'una,
arnt, r-ie.orrea mmtualitat.
7,-- a as e i e tir a no/testes sis see,ions
ca.ldrä. amicinarta ment, sotscriure la
cm-ree.00 r ent matricula. per a la cual
eha fixat el
de ,o nessetes.
Tee l nseeincion,. a
al local
del "Co,serv-, t,ri de Md,Ica". Nord.
5. tots els dies 4-1. set a Vtrit
del ve.enre, fi- al dissabte. din Da,
viviula de la r mera seesl,S. A Rincel -'ni a lee rase. de trui sT ca : rruarro,
Rambla de Cat a limea: Unió Mus'eal
Fsaa.ddla, tras,' n„t.›.;.-A : Thiria Mue ; cal. Canala: Casa Ma r1 etanv. p,,na
de Catalunya. per tot el divendres
nnesta serenara.
s

e"C
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BLANCA SELVA I TOAN MASSIA
El diari "Le 7.4-.tin". d'Anvers co-

menta aixi la dentera actuaci6 de
Blanca Selva š :loan Madi:
"En aqueste chrrers termas hem sensis tnedts nianistes i entre elle més
d'una "verteile", perb tote aquests astres pallideixen misetaldentent clavase
del talent incemnarahle de Blanca Selva. ;Quina técnica: quina interpretacd;
prez,na, i 1:11141a meravellosa
simplicitat! P.ns trobern davant de
red del veritable i mis pur art!
Al seu costas jean Marra és digne
enllaboradnr d'aquesta artista. la mateixa simplieitat la mateixa vuresa crestil.
F.n la Sonata "T.a Primavera". de
Beethoven: ambules artistes assnliren
realment els CiM5 mé, sublim , de l'art.
I co que en; ha sednit en 2 , 3'.1 sup erlatiu és la l'asi& el cnniunt la cohesió increible a nnè han arrihat: el
pens , rnent del creador de l'obra és el
crue domina i sembla elevar ele interpreta dora en una comunió perfecta i
51.1'1,1•17,..Tt d'sseledds artistes fou entusiasta i traenific."
CONCURS MUSICAL

Organitzat per la Cornpanyia del
Funicular Aeri de Montserrat a
Sant Jeroni. S. A.. ha estat obert un
concurs musical per a la composició
d'una "Salve Regina - per a cor i
orgue, que haurà d l executar-se per
primera vegada el dia de la inaugurack, del dit ferrocarril aeri.
Composicions rebudes fina a les
24 hores del dia ,p de desernbre
dc 1928:
1: - "3. M. G."
y : "La Mare de Déu...-.
3: '' \dvucata nostra-.
4: "Salve, Maria de Montserrat,
qui en vós cenfia será salvat".
S: "Hosanna in excelsis".
6: "Tota pulchra es Maria".

ció del nostre gran artista: Els
gratis clissies, amb el patriarca Bach
al davant, Tartini i Vivaldi, i, a
mes, Eccles, autor anib prou feines
conegut, la "Sonata en sol menor",
del nitral cridari segurament latenció Dues sonases tan importants

eorn la de Cesar Franck i Ricard
Strauss doneu a aquesta llista
necessària, niolt mes quan
tenen per complement les petites
filigranes de Martini, Francoeur,
Schubert (el "Rondó" farnós), Faure. Kreisten. Falla, la magna "Tzigane", de Ravel, i loriginat dansa
de M'Abatid "Ipanema". Ja sabem
dc la manera com interpreta Costa
aquestes petites obres, la repetició
dc les quals s'imposa gairebé en la
seva totalitat a cada concert.
Una novetat molt importara per
a la música catalana velera encara
entre les obres anunciades: "Altitud". dc Frederic Mompou l'obra
mes aguda i extensa d'aqueas cada
dia més estimas autor, escrita expressament per a Francesc Cesta,

Els Tribunals
RECURS DE CASSACIO
El Tribunal Suprens ha donal

'loe al recurs de cassació per
treneament de forma, interposat contra la sentencia que va
dictar la Secció primera d'aquesta Andienria. condemnant
a dotze anys i un dia de pertse'r
correccional a Josep Nicolau
Vargues com a autor d'un homicidi en la persona de Soledat
Almendro.
Disposa aquel! Tribunal que
la causa torni a l'Audiencta
perquè dicti nova sentencia.

SENTENCIA ABSOLUTORIA
La Secció segona d'aquesta
Audiencia ha dictad sentencia
absolent lliurement a Miguel
Coll i a elegí Blanc, explotadora
de les pedreres del Mas Falce',
en la causa vista fa poca dies,
i que va despertar gran interès.
Va defensar els processats
l'advocat senyor Rode i Ventura.

ASSENYALAMENT IMPORTANT
Per als dies 18. 19 20 i 21
de febrer ha estat assenyalada
a la secció segona de l'Audiencia. a vista d'una causa per
rnalversació de cabete, contra
Joquim Pujol Oliveres 1 Josep
Arquer Figueres, ex-alcalde i
ex-tinent d'alcalde de rejuntament de Badalona, en el bienni
1921-1922.
S'acusa al primer, d'haver
venut efectes propietat d'aquel.]
Ajuntament, i no haver ingressat l'import u a caixa del murucipi, i al segon. de no haver
Iliurat l'import d'una subhasta
que ell va presidir.
El fiscal demana. en les conclusions provisionals, la pena
de vuit nave i un din de presó
i 11.95-1 pessetes d'indemnització, per a Joaquim Pujcd,
tre e anvse sis mesos i 21 dies
de presti 5 260 pessetes de multa, per a Josep Arquer.
DE LA FALSIFICACIO DE
BITLLETS DE 25 PESSETES
El jutjat de l'Oest que instrueix e) suman i per la falsiflfació de bitllet del Baile d'Espanya, de vint-i-einc pessetes,
descoberta al carrer d'Anglesola. estigue a /a presó i amplià
les declaraclone als detinguts.
Ahir al mati varen declarar
alguna testimonie i altres persones que han intervingut en
el fet.
Avui acaben les '72 hores
les detencions, i el jutge ha de
prendre determinacions amb el
que es refereix als detinguts.

PER ESTAFA
Va ingressar a la presó, processat sense fiança, pel eupodelicte d'estafa, Joan Tu•
bella.
lne.trueix diligencies el jutat
de la Universitat.

80STRAOCIO
Itueeker va denunciar que d'un establiment que
te a la Rambla li han pres generes avalorats en 190 pesse-

7: "Virgo veneranda-.
8: "De la terra cap al cel".

9: "Regina pacis - .
ro: "Xica es la presentada - .
: "Virgo potente'.
Li: ''Spee-.
13: "Veril Sancte S'antas".

14: "Madre de Dios-.

es: "A la Moreneta”.

Tú: "Mater divinæ gratiz".
17: "Festiva".
.8: "Salve Mater miserieordie".
19: "O gloriosa Virginurn sublimis inter sidera...-.
20: "Nuestra Sefiora del Santísimo Sacramento".
..tt: "Diem Festum".

hae lacrimanini valle..."
23: "Spee riostra - . (Plec prOCetlent de París, registre postal 217)
24: -Stella matutina-.
25: "Spes nostra".
22:

"...in

ELS PROGRAMES DE
FRANCESC COSTA

E .tan ja publicats els programes
del; concerts que Francesc Costa,
l'eminent violinista, donare'. al Palau
de la Música Catalana els diumenges dies do i 27 a la tarda.
1-öra dificil poder reune en des
concerts una selecció Inés equilibrada i completa dele diversos ges neres que constitueixen la predilec- •

es.
ASSENYALAMENTS
PER A AVUI
Audiencia Territorial
Sala primera. -Leerme:truene Josefa Pasqual
eontra V. Mestres. — Terrassa • Menor guardia. Eulgenci
Morirme contra Gaiele
:Sala segona. — Drussanes.
Mejor quantia. Lluís Garau
contra Víctor Garau. Lleida.
Ineident. Ros, S. en C. contra
Josep Maria Boada.
Audiencia Provincial
Secció primera. — Drassanes. Un oral: per flirt contra
Iticard llora.
Secció segona. — Concepció.
Un oral: per adulteri, contra
Lluís Sänehez, i un altre.
Secció quarta. — Un oral:
per amenacee, contra Josep Pu_
jades.

AOUEST NÚMERO HA
PASSAT PER LA CENSURA GOVERNATIVA

La política
GUARDIA URBANA
.1 SABADELL

L'Ajuntament de Sabadell té en estudi la transformació del cos de policia municipal en un co.. perfeccionat de guerclia urbana, amb qual ritotiu tots els actuals policies seran uniformats com els actual; guàrdies municipals que .tenen cura del transa.
511.1 DE COBRIR UNA
PLACA DE BOTNI
La "Gaceta de Madrid" anuncia la
vacant d'una plaga de botxi, dotada
arrib el son anual de 1825 pessetes,
plises que s'ha de proveir d'acord amb
les prescripcions vigente que consten
en el Reglament dc ro de desembre
darrer. Per a optar-11i cal haver conaplert 23 anys i no pasar dele 5o, i
tcnir ,inteccdents penals.
Hi ha quinze dies de temps per n.
soHicitar la plaça, a comptar del 12

Secretad, Manuel Francitorra Alefià.
Vice-secretari, Miguel Gener i Jover.
Tresorer, Joaquim Ducet Cabandch.
Vocal primer, Joan Miguel tianus;
vocal segon, Francesc Santigosa Marti: vocal tercer. Frederic Lucena itaurich: vocal quart, Ferran Soler
Matad.

LA COMISSIO mix . r.1 DEL
TREBALL EN EL COMERÇ A
L'ENGROS DE BARCELONA
Rectificació de la convocaterria per a eleccions. — Posteriorment a la data en que es
convocaren per al dia 27 del
que son. les eleccions reglamentàries per a la renovació
dele Comités paritaria 'laquesLa Comissió Mixta, s'han produit diverses vacante en alguns
dels grups, i per eonsegüent
cal modificar ei nombra de vocale que han dl niegir - se per a
cada d'eles, que s'havia fet
públic al Butllete Oficial de la
Provincia corresponent al dia
de l'actual.
3 1 del passat mes de desemEn el dit Reglament del so de desembre darrer es consigna que Iii ha bre.
d'haver tres botxins, un d'ells ha de
Per alee es rectifica l'esmenresidir a Barcelona, l'altre a Madrid,
tat edicte en els següents teri el tercer pot triar qualsevol capital
mes:
on lii hagi Audiencia territorial. Si un
Vocals patrons i dependents
cop triat el botxi que es demana, el
que han d'elegir-se per a cada
reconeixement mèdic informa que té un dele cinc Comitès:
alguna ineptitud física. el nomenament
Grup I (Bancal — Patrone:
sera declarat cense efecte.
eis vocals efectius i cinc vono
podrá
matar
ningú
Aquest botxí
cale suplente. Dependents: quaen dia de festa, sigui religiosa, sigui
tre vocals efectius i quatre vonacional.
cale suplente.
L'HOMENATGE ALS HEGrup II (Assegurances i SiROIS DE LA PRIMERA REmilar??. — Patrons: set y oPUBLIC.1
cals efeetius i set vocals suDiumenge passat, tal com anuncie- plente. Dependents: cinc vocals
Vem, una comissió republicana integraefectius i cinc vocals suplente.
da pels senv-prs Flamerich. Cot, RiGrup III (Transporte). —
'
de
al
cementiri
anà
card i Tornen,
Patrone: ein vocals fectius i
Sarrià i, en representad:ir, de, par- s ie vocals suplente. Depentit republicà democratic federa; de dents: set vocals efectius i
Barcelona, diposità un ram de flors
qvatre voeals suplente.
naturals a la tomba dels morts en
Grup n- (Venda a l'engròs).
defensa de la república del 1873.
—Patrons: tretze vocals efeeLa com'ssiö robé notabroses ad- hus i onze vocals suplente;
hesions, entre les quals esmentarem Dependents: deu vocals efecles del Consell Nac:onal del partit tius i deu vocals suplente.
republici federal. Consell RegioCrup V (Servei .cle Gas i
nal Federalista, Centre Republieä Electricitat). Patrons: quaFederal de Barcelona, Centre Retre vocees efectius i quatre y opublicà Democràtic de Sabadell, de cale suplente. Dependents: non
les Agrupacions i Centres radicals, i
vocals efectius i nou vocals
deis sens-ors Puig d'Asprer, Costes suplente.
Alvarez, Quirós, etc.
L'ART D'IMPRIMIR

COLEOCACIONS A COMANDANTS DE L'EXERCIT
Diu el corresponsal a Madrid de!
"Diario de Barcelona":
"Aprobó el Gobierno asimismo la
víspera :a medida de ministerio
del Ejército por virtud de la cual.
ce da colocación con sueldo entero
a los comandantes excedentes, respondiendo ella _al ' oirecimiento que
en el seno de eilt , Asamblea Con
sultiva hlzo poco • ha el general
Primo de Rivend De momento que-

darin colocados unos 5 0 , y en el
plazo del primer trimestre lo serán
Ion demás que se hallan en la misma situación, encargándose con
arreglo a un Reglamento, que no
tardarà a (fletarse dentro de la
zona que a cada cual le sea scfialada de la educación preliminar
de la juventud."
;.VTA DIRECTIVA
DE LA LLIGA REGIONALIST•
Celebrada junta general reclamentiria a la Lliga Regionalista, la Junta
directiva per al present exereici queda constituida pels següents senyors,
que han estat reelegits:
Ramon d'Abada!, Vicente de Moragues, Joan Ventosa i Calvell, Pere
Rashola, • Josep Carabin, Enric Maynés, Ferran de Segarra, Josep Alomar, Lluis Duran i Ventosa. Tudó,
Nubiola. De Riba. Betriu Larosa,
Jaume Creus, BrasO, Bulart i
Oliver. Puig i Cadafakh, P. Soldevila, Valls i Taverner i Roig Punyed.
CONVE.ILVA PER INSULT
.1 LA GUARDIA CIVIL
ha estat aprovada la sentencia contra Enric Moreno • Sanjaime, que va
dictar el Consell de Guerra en el cual
es velé la causa que se li instruía per
insult a una parella de la guardia civil, fet ocorregut al noble de MasHa estas condemnat a sis mesos i
un dia de presó correecional.
CONDEMNA PEL DELICTE DE SEDICIO
Ha estat aprovada la sentencia contra Josep Baila Miralles, encausas pel
delicte de sedició. Ha estat condemiiat a quatrc mesas i un dia d'arrest
mejor.
L.4 VINGUDA DEL GENERAL PRIMO DE RIVERA
Oficialment ja se sap que el president del Consell arribará a Barcelona dena passat divendree , procedent
de Valencia, a les 7'46 mati. Baixare a l'estació de Franca.
El marqués d • Estella es proposa romandre a Barcelona filas dilluns, dia
21, en qué tornará a Madrid amb l'exprés.
Es probable que el general Primo
de Rivera visiti Sabadell.
El president s'estatjarä a la Capitania General.

La vida social
EL COLIEGI PPRICIAL
MERCANTIL
Dilluns passat, a dos quarts d'Anze
de la vetlla, tin g ué lIsie l'elecció parcial a la renovació de arrees de la
Junta Directiva del CoHegi Pericial
Mercantil d'aeuesta muta:. nuedant
censtitilida en la ferina segiient:
President. Rosend Al.ai ei :erbio!.
Vice-president, Manuel efe Ciaret i
Cale& te

Diumenge vinent, die
a des
quarts d'onze del metí, celebrará
reunió general al seu estatge social,
passatge de la Pau,
principal,
la Secció M:xta de la F. G. E.,
Unier Obrera de l'Art d'Imprimir,
per a tractar importants assumptes
que interessen a tots els tipógrafa,
enquadernadors i fotogravadors de
Barcelona.
20,

2,

La vida religiosa
Sants Sant Merced p. i partir; Sant Fulgenci, bisbe i doctor:
Sant Honorat, bisbe, i Santa Priscilla, romana.
Sants de demi: Sant Antoni, abat.
Sant Sulpici, b. i Santa Rosalina,
verge, de Vilanova, cartoixana.
Quaranta hores. — Avui: Esglesia
paroclulal de Sant „Tenme: de les yak
del mati a les sis de la tarda.
Dema: Basílica de Nostra Dona de
la Merce, a les mateixes
Conrunió reparadora. — Avui: Basilica de la elerce.
Dernä: Església de Santa Anna.

Con de Maria. — Asad: Nostra
Dona del Carme, a lee _Terbnimes, a
Santa Anna o a Santa Maria de la
Mar.
Demà: Nostra Dona dels Deseenparats. a la Basílica del Pi, a Betlem
o a Sant
- Agusti.
Adorado nocturna. — Demi: Torn
de Sant Lluis Goneaga.
Vetlles en sufragi de les mimes
del Purgaban — Asad: Turn de la
Verge del Carme.
Denle: Torn de Nostra Dona del
Sagrat Cor.
FELIGRESOS POBRES
Una persona pietosa ha lliurat a la
Cancelleria d..I Bisbat, cinquanta pesseres per als feligresos pobres, de
cada una de les següents parròquies
d'aquesta capital: Santa Mónica, SantaMadrona ti:tenida de Lourdes, Sant
Pau, Nostra Dona del darme, Sant
Agusti, Sant Miguel del Port, Sant
l'ere. S an e Josep Oriol, Sans. Sant
Martí de Provençals, Sant Andreu de
Palomar, tinència Pequín, tinència
del Fort-Pius i fluencia de Sant
Marti.
El senyor canceller secretad prega
als senyors rectors de les parrócruies
cementades, cae passin per la Secretaria del Bisbat, durant les hoces
d'oficina per tal de fer-los lliurament
dc la susdita quantitat.
EL I'. SUNVOL
En substitució del P. Sunsal, ha
estat elegit Prior de l'Abadia de
Montserrat el monje. P. Robert Grau,
O. S. B.
El P. Sunyol és a Barcelona.
VIArGER ILLUSTRE
Es troba a Barcelona el general
dels PP. Cannelitee.
PARROQUIA DE SANT ANTONI
ABAT I NOSTRA DONA DELS
ANGELS, A BARCELONA

Demi. dijous, dia 17. l'esta de Sant
Anteni. Abat, festa patronal d'aquesta
parróquia. Les mieses, a la mateixa
llores de diumen ge. A les tics, Ofici
cantal, per la Capella parroquial de
música, amb assistència de la Molt
Illustre Junta de l'Obra, i sena& que
dirá el doctor Joaquini Maedexeixart, catedritic del Seuinari.
A les sis de la tarda, }basad cantas.
1 serme pell mateix predicador de
:arsdflei. i Goigs del Satit. •

Cuita r"'
DEL VIII ANIVERSARI
Ave:, dia re., a les deu de la recita.
tindrä lloc a l'estatge de rA. E. Tagarnanent. (Ronda de Sant Pea, 34
pral 1, el tancaraent

del III OXICSIrS

de fotografies i. a dos (I nane cr oare, el

senyor Marcel Riu donan una interel-.
sant conferencia amb projeccions sota
el lema: "Cerdanya i la Vall d'Ans
dorra".
INSTITUT DE MEDICINA
..
PRACTICA
Avui, dinlecres. dia 16, a les deu
de la vetlla, tindrà licK en aguces Irastitut la segona conferencia del curs
de Farmácia experimental i - elfaiea que
explica el doctor. Vescomte, el tema
de la qual es: "Farmacetogla da Ce •
son. Hipnòtics barbitúrica!" e ..
El 'Jilotes , a la matin ßora. e
.
doctor Amen Sans. confereneiare en .:
aquest niateix Roe sobre ellistologia
i Histapatologia del fetze.
CURS DE PERFECCIONAMENT

OBSTETRIC AL COLLEGI In
LLEVADORES DE CATALUNYA

Cona en anys anterior% i sota la pitea:din:era del toceleg doctor Rosca Vilardell. començar divendres vinent.
dia 18. a les sis de la tarda. el t'Un de
perfeccionament obstetric per a Medicit., i Comadrones.
-•
Obrirà el cure l'Excm. senyor Ins- •
pector Prdvincia/ de Sahirat decter
Bercial i anirä la ntimera Dice a ren
res: del elndter Víctor Celan. tie- la
Ma-ernitat de Barcelona. el qua/ desee- •
rotllari el terna "Orientacions de la'
moderna Obstetricia°.
OBFR T URA DE CURSOS A
L'ATENEU POLYTECIINICUM
L'anunci die b que en aqueAteneu eš donaran des ce' -- t
a, càrrec dels catedrätjes . d aquesta 'Universitat dodtoie.Joaquim Xirau i Josep Xirau sersant sobre "Introducció a la
filosoilae i "Introducció a ti'l e one s del Dret i de l'Estat" h..
deevetllat un gran interés. ¡leal punt que actualment quede.;
t.n reduit nombre de piareper quedar completa la ineeripci6.
Avui, dirnecres, a lee vuit del
vespre, es donará la prime.t
Ilieó de Dret sota el tema "Ettcic(eteedia del Dret".
Les inscripcions hauran de
Ter -se a la secretaria d e . rat..-.
neu ZAlt. de Sant Pere., 27, prit.s.
cipal) tots els die s feinere. de
eis a nou del vespre.
CURSETS I CONFERENCIES
Tal eorn fou anuncia!. el d;20115 dia 10 del eorrent el teetti•
de la Companyia Telefónica
En Joeep M. Ferreter done la
seva conferencia al sa/6 d'actes
de l'Ateneu Obrer de Bareeloe
na sobre el funcionament del eervei autornätic amb erran
competencia.
Diurnenge passat els soeis
de l'Ateneu visitaren la Cen- •
teal 'le la plaça de Catalunya.
Foren molt ben atesos i doeu- .
mentats pele tecnieS se.nyors
Fontanet, Paulo. Ferreter i
1 Camp del servei de comuniteieions. els guate donaren ale assietents tota mena d'explieecion e adequades.
-- L'Aeadernia 1 Laborato:i .
de Ciències Mediques de efit a lune-a celebras -la sessi6 Mentirme avui, dintecres, día 16 a
lee deu de la nit, en la qua! • I
doctor Gallard i Monde f.: i
una comunicació sobre ".‘¡. ,
dieitis, coleelstitis i ulcus:' la
seva coexistFn neia elinica - . II
doctor Serrallac, "Resultat> .1..
releetrocoarzulació per vis
pogästrica dele adenomee e e ;
Mies i dels prostätics se. ,•• .
próstata-.
— La Societat Aledieu-1..r . - .

inaeAutica dels Sants Cosme t
Dantia va celebrar sessió cientinca el dijous dia 10. El (loetor Proubasta don ä l'anunciada
conterJncia snbre "Un cae notable (l'avort".
Juntament amb (a deattripcid del cas parlà de la Reís-pa-e_
tologia de l'amígdala, tot re e •
nutreant el valor que té aque,fa gtändula pel perill de pro' luir endeearditis, reumatisme
albuminúria, septieentia, et_

cetera. etc.
Estiidiä les varietats de septicemies que pot donar lloo i
ron. per la sola ezttrpacid de
les amigdales és poie eible (pistenir el guariment.
En la discussió del cas intervingueren ele doctäre Con. Materet i Rase, fent diverses olbjecelons i aportant (ladee des de •
letre punte de vista.
-- Demä en anuest Centre el

doctor Sant Ricard desenroti

liare el ,egiient tema: -Ces rar
de deformitat congenita de era-

m i ..ara".

Durant sor cl dia hora podrá edrar la rshqu:a del Sant i adquirir et •
tradicional> panallets.
Segens arme costura d'apuesta parretria, seran beneits els
EL PARE VISITADOR

-

DE L'ORDRE BENEDICTINA
la uns qualits dies que reman a
Barcelona el Pare general abat vialtador de l'Orde Benedictina. leiumenge va assistir a la (unció 'mensual'
dele Oblate seglars benedictins. Al
metí, celebrà missa ele Comuni6 geperal, i a la tarda va presidir lee
Vespres solemnes i la reunió dels
st)blats, un i u fer un parlament.

•

T A PUTILMITAT

(7,ONSELL DE

MINISTRES
El ministre 4e Finances
hi porta el dictamen sobre
el Banc de Crèdit Exterior
Madrid, ro — A tres quarts de
sis aha reunir. el Consell de ministres.

El president ha arribat a lea cinc
I ha dit que anava a despatxar dejorn per tal de deaxar ordenats els
seus papers *banal de marxar cap a

Valencia.
Ha afegit que el Consell acabarla
a les aula

El seriar« Calvo Sotelo, en arribar a la Presidencia, després de dedicar alguna parägraf a d elogl a Sevilla i a les obres de l'Expoeició, ha
dit que havia ree-artit entre ele seus
companys el dictamen sobre el Bene
de Greda Exterior, pere que supouva que no hi hauna temps d'estudiar-lo en Lb reunió d'avui.
Els altres ministres noma han
portar expediente.

El Govern ha arribat a un
acord sobre les comunicacions marítimes
Madrid. :3. — A dos quarts de
vu.: ha acabat el COLSell de minastres.
En unir, el president ha dit:
—Ha catas un Consell molt aprofiatat. Hein aprovat lacord de Govern

s'obre iea comunicacions maritimes,
que ea medula' en les claueules del

Reial decret fixant les bases, el programa. les condicione, etc., de l'esmentas concurs; pena je dic que ha
reca:gut acord de Govern sobre lea
e-0121UnlearlUni maritimes.

Jo he portar una munió d'expediente i un trenza cree que amb
Austria; perra uf el tenau en la nota
oficiosa.
El minietre

de !Economia ha portat tres o guatee projectes.
acorde
la concessió de la
Hem
Gran Creu de Beneficencia a l'esposa del general Barrera, que ha
treballa: moit en pro dele mutilare,
no solament de la guerra, sine del
treball, és a dar, civils i militars, i
grácies a la seva iniciativa s'ha

aconseguit reunir prop d'un mató
de pessetes, amb la qual cosa s'han
començat ja a donar-se 40 o 50 pensions fixes.
Un periodista 2 ha preguntare

—Quan tornareu?
—Dimecres, si Deu ho vol—ha
Xontestat el president aquest ma:teix día celebrarem Consell, si abans
els ministres i el vice-president no
consideren oportú reunir-se, però.
per la me ya part, no caldrà celebrar
Consell fins dimane.
El ministre de l'Economia ha faallitat la següent nota oficiosa:
`Presidencia i Assumptes Esteeiors_ — Ratificació del tractat amb
Austria.

Hisenda. — Diversos expedients.
Treball. — Expedient amb motin
de la sollicitud del president de l'Associació Cooperativa de Funcionaris
de la Carrera Administrativa de
l'Estat. per a la seva reforma del
Reglament S'acorelä que es concedeixi l'autor:tuna ministerial solli°citada."

UNA INFORMACIO
QUE VE DE CANARIES
Diu que el jugador Hilarlo
embarcà disfressat d e
dona
/ Las Palmas. — En els centres esportius ha estas avui objecte de gran
sorpresa i comentan l'esdevingut al
faenes jugador Hilario Marrero, del
club Victoria d'aquesta capita:.
Diversos equipe de la península
fa temps que es disputen aquest
ertagnific jugador, fi ns al punt que
el Barcelona arrib à a oferir vint
inH pessetes i el Deportivo de la
,Corunya deu eral.
Les gestiona fracassaven perquè
no s'oferien al Victoria les condicione econòmiques que exigía.
Corn sia que Hilad anuncies diIterses vegades la uva fugida a la
península, era objecte d'una estreta
vigiläncia per part de la directiva
•del Victoria i socis del Club.
Doncs, be: en el vapor directe que
ha salpar per a la Corunya acaba de
fer Hilario la fugida, malgrat de les'treta vigiläncia i el minuciós escorcoll que ‚'ha fet al vaixell, al qual

sa entrat vestir de dona.
Entre els tripulante ha produit es,tranyeaa la presencia d'una jove elegantment vestida, pena d'aspecte
homenívoL
Quan el vapor ha deixat el port
els directius del Victoria han suposat que aquella senyoreta podia ésser.
el jugador Hilarlo.
Räpidament s'han cursat telegrames a Tenerife, on fa escala el vapor, perque el detinguessin, i encara
,que aquesta noticia no aha contar tust, sembla que allä ha estas descobert per la policía.
, Hilarlo ea proposava anar a Corunya, encara que la seva autorasació de trasllat era per a Barcelona.
; La noticia ha produit moka gat.
rara, per tractar-se d'un j u g ador co;negudissim a tot l'arxipelag.

DEL MARROC
Els rebels exigeixen 50 milions de francs pel rescat
del senyor Zubillaga
Tetuan, t5.—Per viatgers arribats de
Tangee, se sap que els disidents exigeixen cinquanta milions de frenos pel
rescat del comerciant senyor Zubillaga. presoner des de l'asna de Liad
Sem.
L'esposa del senyor Zubillaga ha visitat el resiclent irteri per a pregar-al
Que activa les gestiona del rescat
REUNIO A RABAT
Larratx, t5.—Cemuruquen de Rabat
que asea abs
'
celebrar la reunió presidida pel resident interl doctor Blano,
assistint a aquesta una cormesi6 franea-espanyola, amo l'ohlecte de fixar les
Inerme-ion& i les deelaracirens cenvin 1 institució del proceel , ment d'ata
bitratre entre les duanes i l pohlacih.
"fareibe s'ha trattat del conveni duaner a Tinger en el protectorat francas.

DELS 3IT'NISTERIS
DESPATX DEL PRESIDENT
Madrid, 15. — Aquest cuan han
despataat amb el cap del Gen ern cíe
ministres de la Gevernació, Instrucció publica, el director del Mar-

roc i Coldwes i à seoretari d'Ass'amores extenors.
migele ha rebut la visita del
Postre ambaixador a Londres, senyor Merey del Val.
Tambe l'han visitat: el president
de l'Asseentaea, el general Minan
Astray i els goaernadors cavas de
Burgos, Toledo i Jaén.
A dos guarra de quatre de h tarda
el President ha visitat l'estudi de
l'escultor Bel-anime_
A dos quarts de ris ha presidir
el Consell de ministres.
EL CAP DEL GOVERN A
VALENCIA

2,fadrid, t5. — En l'exprés de Valencia sortirä aquesta nit el general
Primo de Rivera cap a la capital
valenciana.
VISITES AL MINISTRE DEL

TREBALL
Madrid . :s. — El ministre del

Treball ha rebut algunes visites,
entre Iles la dell gousernador de
Guadalajara, el president de :a Diputació, l'alcalde, e: director de la
Cornpanyia H isp ano-Suuissa, ele
quals han sol-licitar la medalla del
Treball per a l'enginyer-cap d'aquesta fábrica, senyor Aretu.
AL MINISTERI D'ECONOMIA
Madrid, ts. — El coyote dele
Andes, després de despatxar aquest
metí amb els directors generals del
eeti Departament ha rebut la visita del governador de Badajoz, el
qual ha exposat al ministre la greu

situació que travesea la provincia
del seu comandament en el referent a la ramaderia.
El corroe dele Andes ha escoltat
amb írtencio el governador de Badajoz, 1 li ha prornes estudiar urgentment aquest problema.
AL MINISTERI D'INSTRUCCIO
aladrica 15. — Sota la preaiden-

cía del Mmistre d'Instrucció s'ha
reunís aqueas matí al Ministeri la

del Patronat de Penaions
Laureo
Les discusions han duras fin, a

Junta

la una de la tarda.
Acabada la reunió,

el ministre ha
rebut a En Ferran Dina de Mendoza, el qual li ha donar les g/ ácies
per haver assistit a l'acte celebrar
a/ teatre de la Princesa a la memoria de la seva esposa, l'actriu
Merla Guerrero.
També l'ha visitar el senyor Pichardo.
EL DIRECTOR DE PRIMERA
ENSENYANÇA REPREN LES

SEVES FUNCIONS
Madrid, 15. — A VII: s'ha reintegrar al seu càrrec i ha acudit al
despatx de la Direcció de Primera
Ensenyança el senyor Suärez Somonte, el qual ha estas felicitas pel

senyor Callejo arnb moriu del seu
restabliment.

EL FRED
A Palencia ja només estan
a 4 graus sota zero
Palencia, 15. — El temps ha millorat, puix que la temperatura es

avui ja ?tomes de quatre grave

sota
zero, i durant bones estones ha sortit
el sol.
— Ha estat identificat el cadäver

de l'individu trehat a la carretera de
Cimeros a Ledigo. Es tracta d'un
borne anomenat Virgili Herrera, de

MIA DE LA HISTORIA

Serà llançat un emprèstit
de 55 milions

Epoca" lamenta que
hagi estat interromput entre Barcelona i Madrid

Les troballes de l'arxiu
de protocols de Sevilla

L'alcalde de Sevilla senyor Díaz
bfoulero, el tinent d'alcalde senyor
Caravaca i el director del Banc de
Credit Local senyor Recasens. han celebrat aquest metí una reunió, en la
qual ha euedat ultimar e; contracte
que el Municipi de Sevilla ha de signar amb aquella entitat bancäria, per
a obtenir l'emprèstit que serveixi per
a desenrotllar tot el pla de millores
reforma urbana projectat per l'Ajuntarnent sevilla.
El senyor Recasens ha donat compte ala representams de Sevilla de l'estudi que s'havia fet referent ale punta
del contracte-projecte que van euedar
pendents en l'entrevista celebrada ahir.
S'han discutit concretament aquests
aspeetee del contracte i s'ha arribat a
un acord. Llegas novatnent, ha quedar definitivament aprovat el text
l'esmentat contracte.
Laemprestit que es va signar amb
el Banc és de 53 milions de pessetes;
as nelions que es destinen a la primera finalitat de les consignacions en el
projecte, que es la realització de la
conversió de Vernprestit anterior e.ue
per aquesta truteixa quantitat feu l'Ajuntament sevillà amb el Sane de
Credit Local, i 23 milions que es destinen a la primera anua:itat corresponent a l'any eu cure per a la realitsació del pla proposat.
Com ja se sap, la quantitat total de
so milions a qua puja l'emprèstit que
projecta l'Ajuntament de Sevilla, es
divideix en deu anys 1 els cinc milions
restante de la euantitat contractada
eón destinats al servei d'interessos de
les dues operacions que es realitzen
aquest any.
L'alcalde i el senyor Caravaca surten aquesta nit cap a Sevilla, on convocaran immediatament l'Ajuntament
per tal de donar compte oficial de les
seves gestione.
El senyor Díaz Maulero sandrà novament a Madrid quan arribi el moment de signar l'escriptura. Hom creu
que sera, el mes tard, del ro al 12 de
febrer vinent

•
Un automòbil es llança
contra un tren
—

TRES MORTS I TRES FERITS
Pamplona, 15.—Cap a les nou
de la nit, quan el ràpid de Saragossa a Irún arribava al pas
a nivell de l'esta ció de Noain,
prop de Pamplona, baixava per
la costa de la carretera a Tacatana un automòbil propietat
del remedar de braus Cadnid
Díaz, ocupat per aquest 1 la seva familia. 1 conduit per un

dels seus fills.
El cotxe, segons sembla, anava a gran velocitat, i coto que
no advertí el conductor els senyals del pas a n' y eti. malgrat
que el guardabarrera li féu indicacions amb un fanal, es preclpitä contra les cadenes, les
arrencä i anä a parar a la via
en el precia moment que arriba y a el ràpid, el qual arrossegà
el robe uns 400 metres, destroeant-lo completament.
Resultaren morts el ramader
senyor Díaz, la seva esposa 1
una germana d'aquesta, i greurient ferits un germà del ramader anomenat Nicolau, el
conductor, que, com hem dit,
era fill )d'aquell, 1 una serverd a.
Els ferits foren portats e
Pam p lona i assistits a la Clínica da Sant afirme!.
A Pamplona el enccés ha
produit força invernaste:. perqua• el se p vor Díaz era persona
molt coneguda.

L'ORGA NTTZA C/O DEL
TREBALL
Dissabte es constituirà le
Comissió mixta hotelera
Madrid, 15. — La Comissió paritätia de la indústria hotelera ha invitat
cl ministre del Treball a l'acte de
constitució de la Comissió mixta de
l'esmentada indústria.
Aquesta acte se selebrará el vinent
dissabte, a les cinc de la tarda i será
presidit pel senyor Aunós, que pronunciarà un discurs.
•

lladres de tren, que s'havia apoderas
de nombrosos bots d'ola peces de

CONSTRUCCIO DE VAGONS

som han minvat notablement
DE FERROCARRIL
els accidents d'automòbil, i com que,
ultra els vehicles, cal que els peatons
Cadiz, 1 5. — Per tal de conjurar la
cooperan al bon ordre de la circucrisi de la paralització dels treballs,
lació i evitació d'accidents, l'alcalde
la factoria de Maragorda construirä
proposa dictar un ban en el qual
aviar nombrosos vagons de ferrosIdel;câ iil i dits peatons les präcticarril, que hauran d'estar enllestits
anea rime bu: de aeuruir'allane de l'Exposició de Sevilla.
-

la

ESCOLAR

Celada a l'horta murciana

Madrid. 15. — En rebre els pe ílimes, l'alcalde ha manifestat que
/Jumas la primera quinzena del mes

11

L'INTERCANVI

DETENCIO TSE LLADRES
DE TRENS
Madrid, 15. — I. policia, segons
una nota de la Direcció de Seguratat, ha detingut una nova banda de

La circulació en els carrers de Madrid

lIs

LA REFORMA URBANA
DE SEVILLA

52 anys, natural de León, casat. Ten l a pertorbades les facultats mentals, i
havia desapareeut del seu domicili el
dia 22 de desembre darrer.
Amb l'autiapsia s'ha pogut comprovar que havia mort de fred.

Marcia, 15. — Fa un fred intenstssisa, que ha gelat les verdures primerenquee.
Els única que fins ara no han sofert les conseqüències del fred han estat els tarongers.

,que

Peni

vestits, atines de pelle. sedes i altres
CC Ses, tot robas en masos í trens.

Els lladres havien aconseguit vendre tot el que robaven a diversos

establiments de compra-venda d'Andalusia i a persones que negociaven
amb els generes comprant a baix
preu partides de gran valor.
EL SENYOR VILLANUEVA

MILLORA
Madrid, t5. — L'ex-president del

Congrés, senyor Miguel Villanueva,
ha millorat notablement e n . les darreres hores.

"La

Madrid, 15.—"La Epoca' s ye. ea
aquesta nit de l'intercanvi escolar establert fa uns quants anys entre els
A j untaments de Madrid i Barcelona.
No s'explica per que es va interrompre un sistema que tants excellents
resultats produí, tant pel pura de vista
de la salut, com de l'espiritual d'estrenver els Ilaços entre nena d'una i
altea capital.

Eis madrilenys porfíen rebre a les
costes catalanes les mires del vent de
la mar, i els barcelonins, aquí. a la
Mera,. l'aire sä que pertava als seus
pulrnons la tonificarle) necessäria, I,
aren ésser aixa, molt ,
es mes la

eempenetració entre els elements poputare d'una i altra ciutat, que en veure
con, els sena fills san tractats i obsemp ats. per (orca ha nde sentir simpaha pels llames que. regint els destine
de tots dos potiles. es preocupin a fer
en laves- de la infancia tot el que sigui necessari per al seo desenrotllament i culturs

La Societat de Física
i Química
Madrid, 15. — La Societat de
nuca i Qtamica ha celebrat la seva
primera sessió de l'any.
Ha pres possessió la nova Junta
Directiea, que ha presidit el senyor
Motee.
El senyor Artigas, president de
les Societats Quirnines esPatlYó!es,
ha dona; temple de la IX Conferencia de Química pura i aplicada,
celebrada La Haia durant l'estiu.
Fou nomenat vicepresident del Comité permanent. S'acorda; sense
petició meza, que en 1932 es reuneixi a Espanya tir Congrés mundial de Química. El darrer se celebra alune de la guerra mundial;
despees encara no s'han reunit químies dels paises que foren enemies. EI Gcvern ha aprovat el Congrés, i el senyor Bermejo ha ob-

tingut de l'Assemblea un crèdit de
25 mil oessetes per a muntar una
oficina de preparació del Congres.
El senyor Calamita ha donat
compte d'una invitasió per ,a la commemoració que França prepara del
centenari del gran químic alsaciä
Schuzenberger. La base principal de
la festa radica en la creació de bosses per a premiar treballs químice.

COLLI, A L'ACADE-

Madrid, t5. — A l'Acadèmia de la
Història s'ha parlas dels darrers documents relatius a Colom la la seva
familia, trobats a l'Arxiu de Protocols de Sevilla.
L'Academia es proposa seguir amb
interes aquests descobriments.
Anteriorment, ja el senyor Altolaguirre i el P. Antolí examinaren els
documents, segons els quals es desfä
la Ilegenda que ha circulas sobre la
miseria en que va morir Colom

Celom gaudia de rendes.
Ha estat auteritzat el Pare Figueiredo per a copiar diversos documente
que pertanyen a l'Arxiu de l'Academia, que cerresponen a l'època de
Joan TI i es relacionen amb la Histeria de Portugal.
El duc d'Alba no ha pogut presidir
la reunió perque esta malalt.
Ha quedas enllestida l'edició del
voeahulari de l'Arxiprest de Hita,
prerniat per l'Acadèmia de la Llengua.
S^ha acordat repartir el Butlletí als
ten, rnembres corresponents per a seguir l'execució en el precedent que
troben els relacions de l'Acadèmia
arnh aquells que han de cooperar amb
l'Academia en tot el que fa referencia

a l'as de paraules i modismes regionale.

La visita dels sobirans
dInesos
Madrid, se, — Ja estä

enllestit el
p rograma de l'estada dels reis de Dinamarca a Espanya.
Esteran a Madrid els dies 6, 7 i 8
de febrer, i, ultra els actes i visites
als museus i una excursió a Toledo.
se celebrará a Palau, a honor sen, un

banquet de gala, i a l'Ajuntament
una recepció general. Els reis de Dinamarca assistiran a una recepció del
Cos diplonditic, a una cacera régia,

contra el que s'ha vingut dient, realitzaran un viatge d'excursió a Andalusia.
Els reis s'estatjaran a les habitadono que ocupa la infanta isabel al

Palau , i el seguid estana allotjat a
les habitacions (tires del Duc (le Geflota, t la planta haixa.

L'AERONAUTICA

OFICIAL
El Govern adquirirà probablement un dirigible

N'Obduli Fernändez ha resumit
estudi del senyor Cabrera, que
ha descobert un mètode molt senzill per a conèixer l'aguament de
la Ilet, a base d'esbrinar la proporció de cloro. El mateix prcfessor ha exposat un treball seu co-

Madrid, 15. — Es molt probable
q ue el Govern espanyol adquireixi
dirigible italiä per tal de dedicar-lo
exclu s ivament a escala de tripulanta

mentant altres relatius als efectes
caralitzadors d'aigües de Vichy;
molestes propietats neixen en les
aigües deis gèrmens que contenen.
El senyor Moles ha parlar deis
seus darrers treballa sobre recti-

La recerca dels tripulants

un

Acacia de peses atan-iris; s'ha referit, sobretot, al carbon. Er. 1925
rectificà el pes atiamk internacional
sobre el cloro i l'argent i el inateix
hidrägen. Les recents recerques d'altres química han corraborat que els
cä'culs del professor espanyol creta

mes exactes dels que llavors eren
corrente.

L'A DOUISICIO DEL
TEATRE "APOLO", DE
MADRID
El Banc de Wscaia n'ha
pagat 5.450.000 pessetes
Parlant el sots-director del Banc de
Biscaia amb un redactor de 1 - Ileraldo", ha dit eue el dit Banc ha comprat

el teatre "Apolo" per la quantitat de
5.450.000 pessetes. L'escriptura de con:pra , venda es va signar eissabte al despatx del notari En Feliu Rodríguez

Valdas.
Després de respectats tots els compromisos que tinguessin els ex-propietenis del Teatre—ha dit—nosaltres
pensem enderrocar-ho i edificar en el
seu lloc un palau per a installar lee

nostres oficines.
Calcula que ele compromisos amb
els actuals propietaria acabaran d'aquí a sis o rUi mesos, un any aproximadament.
El que si puc assegurar—ha acahat
dient--és cuc abans del soso " Apolo"
serà enderrocat, puix que ja està aprobat per la Junta d'accionistes del Baile.

ESQUELLOTS EN UN POBLE
DE TEROL
Terol, t5. — Comuniquen del poble de Bello que la trefila Eugènia
.
_
.
contreure novament matomoita 11:formats d'aúpa els ntinyons de la localitat, encengueren una gran fogarada davant la casa de la núvia, i
l'anearen gran quantitat de neu a
l'interior de le casa. No prou satis-

fets encara, clavaren amb estaques
la porta del carrer per tal d'evitar
la sortida de la núvia.
la guardia civil del poble hi hagua d'intervenir per a dispersar el,
minyons, vuit deis quals_han Quedat

qetinguts.

italià

el

qual será el primer que c,cupará

els hangars de Sevilla.
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PRE-MILITAR

EL COMTE DEL GRO VE
ESTA MALALT

Serà organitzada per comandants de l'exercit en
els caps de partit

Havia estat professor del
rei i ara dirigia els estudis
del príncep d'Astúries

Madrid, 15. — La "Gaceta"
publica un desee', de la Presidencia dIsposant que en els
capa de partit judicial que no
siguin capitals de provincia
s'organitzi l'ensenyança deis

Madrid, r5.—A eonseqüeneta e'un
fort atac gripal estä greument melada
des ele fa alguna dies, el general caente del Grove, ante professor del rei,
i en l'actualitat cap d'estudis del manee, d'Astüries.
Ocupa una earnbra de la planta
balee del Patata
El rei el visita ahir, abans de maxar de Madrid.
El comte del Greve sofreís( una cernplicacie cardieca. La darrera nit la
va pasear bastant intranquil. i aqiest
mar; ha rebut el viätic. per indica:ion!.

LA LNSTRUCCIO

deures ciutadans, instrucció
preliminar 1 glmnästica, a ciarren de comandante d'exérclt.
Es cobriran aquestes places
per concurs entre tots els que
figurin • en les escales de les
diverses armes i cossos en qua
existeixin disponibles i en la
.proporcl6 que determina aqueas
tes circumstäncies, sempre que
al sollIcitant ii manquin, lògicament, dos anys per a l'ascens
al efirree immediat i no tingués
destinarl fl ni en els d'exercici
obligatori per places determinades.

E oncurs proposat queda a
càrrec de la respectiva secciA
i anrovació del ministre de l'Exareit.
En acinesia cltriters. el sou
que gaudiran serä el COrreSp0^ 5 a les situarinns d'artiu 1 a
llur incorporació, s'aplicaran
els avantatges reglamentaria
per als forçosos.
Les sollicituds seran cursades pels interessats, en el termini de deu dies, a partir de la
pub'iciarió d'aquest decret i
tramitades pels respectius capitans generals en un nitre
terraini igual, sense necessitat
d'ucompanyar còpia de la tulla
de serveis. però sf d'un informe
personal derivat d'aquesta. ampliat amb el eoncepte que cada
antlicitant mereixi de l'últim
cap 1 del capit general que donin cura a la instància.
En la primera auinzena
febrer es far la ;proposta
destins, i en primer de mere
rli,augitó, d'estar feta la incorpo.
Tot sollieitant prydril indicar
fins a deu caos de perfil judivial on desitgi anar destinat,
rintenent-se que ets que soll t citin aquest nombre, renuncien
el Arree si no poden obtenir
C:111 deis que hielos' en la petiriC..

La missió que As ennfia ale
comandants que olitin guin les
dites placas ('onsistirii en donar

confío-anejes oemaletament apo
lit g rues. enearninades a instruir Pis eiutadans d'una manera clara i en niesura elemental en tot rl aue forma l'interés
de la vida nacional. nitres es p ecialitzades en matarla d'instrucci,3 premilitar i demAs, en
exerccis
organitzar i
visió,
is imPästies 1
siocalitzaciú i altres,
segons normes que es reglamentaran.
La direcri.; d'aquests
sor?: a In Presida :l aja del Conseil. el qual donneh les 1n:911.m:rimas de caräcter tietnir i administratin p er al seu complot
dasenrotilannent.

Melilla, 15.—Un aparen terrestre,
tripulat pel scapitans Rodrízuez Cuata
i Masjean, ha sortit cap a Oran, escoltas per un altre aparell, pilotat pel capita Llorente. i han recorregut de nou

la costa.

E! caeitä Cuala ha visitas el cònsol
d'Oran. senyor Arre g ui, el qual l'ha informat de les gestions que realitza ,
encara oue infructuosament. en la recerca dels t •-ireilant ,, del "Dornier mímelo 8". El Capith Calda ha visitat
les autoritats franceses, a les quia ha
manifestar el sen ag raiment, en nom
seu i en el de la neva inare, per les
gestions que realitzen. Encara q ue ja
es de s cenfia de trobar els aviadors,
coe t i nuaran les receroues.
El, aaeateee Catea i Masioan han
t,et a atetPla volant. L'atiaren del
ca p ita Lorente ha so : ert un accirient
en aixecee-se. i ha hanut de rorneedre

a 7,01.--,-;iela Reparada l'avaria, ha arribat
a
El ca a itä r-m t e es a :<aaea eortir en
vol cap a Sevilla i Madrid.

_
Congrés d'')" e.,Tiografia a
Snv;11a
El nostre arnbaixador a Londres comunica que Ii ha estat acceptada la invitació per a concerrer al Congrés
internacional d'Oceanografia i Hidrografía Continental que s'ha de celebrar a Sevilla el vinent mes de mere.
Segons noticies del propi ambaixador, el Govern de l'Africa de/ Sud
estará repreesntat pel director de: departament de Recs, alr. Leves; els del

Canadä i l'India participen que si be
no ha recaieut resolució en el dit assurnnte, p robablement se'n taran representar.
La Universitat d'Austràlia també
vol designar delegar, ja sigui el doctor Margaret o el professor Micholis, pera els Governs de Terranova,
Noza Zelanda, Ir:anda i Zeeländia,
agraint la invitaciP, participen que
no es poden fer representar.

L'actor Santacana
es frac_
tura una conena en ei
curs d'una representado:,
Valencia,—L'actor Santacana, olían
representava al teatre de la Princesa
el ¿,'rama "Idiota", en donar un salt,
al final del tercer acte, s'ha caigut
\sala fracturat una costella.

LA PARTICIPACIO DEL
CAPITOL CATEDRAL A

L'EXPOSICIO DE
SEVILLA
Cadiz. 15. — lana comissió de la
Secció d'Art Antic ha estar a l'Exposició de Sevilla. on sha entrevistar asnal anal) els representants
del Capítol catedral per a convenir
els detalls de l'abejera-tina d'aquest
ai gran certamen ibero-america.
S'ha designas el local on satistallará i ja s'ha començat a formar
l'index, amb l'objecte de fizurar-hi.
L'ASSASSINAT DEL METGE
DE MALAGON
Ciudad Real, i S, — Els dies 17
i z8 se celebrarà la vista d'una
ciusa contra Gregori Quiles, que
mata l'any passat ei metge titular
de Malagón, N'E%pifani Sánchez, a

conseqüència de l'antic per que sostenen aquest poble i els de Fuente
ol Fresno i Porzuna sobre els terrenys del duc de Medinaceli.
L'acusador privat qualifica el fet
d'assassinat i demana per al processat cadena perpetua. El defensor
el considera homicidi i redueix la
pena a 8 anys.
La vista desperta gran expectació.

A darrera hora s'assegura que será
suspesa.
ATRACAMENT
M'alega, 15. — Quan es dirigía al
seu damicia el sei del Maneta, Joup Gatnériez Vaquero, al qual acompane-av en la seva esposa i els seus
fills, t'oren sorpresos per uns desconeguts, que intentaren atracar - los,

pera pogué rebutjarelos i fereloe fu-

gir.

Llavors sorgt a la carretera un
individu contra el qual l'emprengué
el Josetp, pera resulta que es tractava d'un inda ida danés, gin havia
estat víctima deis atracadors que
fugien.
En la baralla resulta ferida d'un
cop pedra una fila del Josep, la
qual fou guarida a la Casa de soCGT!.

AOUEST NÚMERO HA
PASSAT PER LA CEN, SdRA GOVERNATIVA,

pròpies. Durant la tarda ha -ceninuat
en el mateix retas de gravetat.

La reina Victòria i la seva filia 'a
infanta Cristina han visitat el nittelt
També l'ha visitar la reina Cris t ta.
La impressi6 dele metges no al rara
110e a grans esperances, pule l'ares-cía
cardíaca com p lica extraen:al-he:amen.
el greu estat del tr.alam

DISPOSICIONS
DIVERSES
La categoria administrativa dels secretaris municipals
Per Reial ordre de Governació es
categoria administrativa que correspongui per assimilació als secretaria
declara que per a regular la

d'Ajuntarnent. es tindrä en compte
com a base el sou que gaudeixin,
sense que en cap cas pugui ésser

inferior a la de cap de Negociat de
tercera classe quan es traca de secretaris de primera categoria, o d'oficials tercers si es tracta dele de segona.
SIGNATURA DE FINANCES
Madrid, 15. — Reial decret aprovant el projecte de llei penal i processal en materia de centraban i defraudacions
Idem fixant la valoració deis bine
expropiats a l'entitat petrolífera Gil
de Sola. de Mälaga.

SIGNATURA DE MARINA
Implantant l'ascens per elecció

Cl Cos general de l'Armada.
Proposant que el vice-almirall senyor Sanchiz i Quesada passi a simeció de reserva i continui exercint

cárrec de capita general de Manita del departament de Cädiz.
Disposant que el y:ce-a:miran Ni.
casiPita i Estrada passi a situada,
de reserva i continui exercint el cartee de capita general interí del deel

partament del Ferrol.
Disposant que el contralmirall se-

nyor Pasqual de la Puerta i Días
i cess,
en el desti de cap d'Estat Major de
la jurisdicció de Marina d'aquesta
Corti.
Deposant l'adquisiel6 per gestió
directa d'un motor Napier Lyon de
la serie 5 amb destinació a l'Escola
aeronautica naval.
SIGNATURA D'EXERCIT
Concedint hàbit de cavaller de
Fordre militar de Calatrava al duc
d'Alba.
ídem de Santiago al senyor Francesc Silva Fernández de
Hinestrosa, marques de Sahara.
Idem d'hàbit de cavaller dc la
mateixa ordre al senyor Francesc
d'Anbarca i Silva.
Idern de la mateixa ordre al se-

passi a situació de ieserva

nyor Jaume Levastegui.
Disposant que els 27 regiments
de l'arma de cavalleria de la penín

aula s'agrupin en temps de pau
neu brigades, de les quals les dues
primeres constituiran una divisió
les altres seran independents.
Donant nova redacció a l'aoartat
C del cae ,kafgaetaoinshrdluemfeam
SIGNATURA DE FOMENT
Madrid, 15.—S'han signas decrets
dc Foment:
Jubilant l'enginyer cap de primera classe del cos d'enginyers de

•
Monte senyor Aureli Herran.
Nornenant president de secció de:
Consell Forestal a Joan Manen*
Morales.
Nomenant consellers inspectora
generals del cos d'enginyers de
afons a Miguel de la Torre, Manuel
Lizascain, Enric de Nardiz, Patrici Morals i Rafael Carrion.
Es nornenen, desaíres, enginyers
caps de primera i segona classe, cara
a resultar dels nomenaments de Coninspectors.
ar a i ub nat
el senyor Josep
SsaalEniecsrhadeze cISoler. president de Secció
de! Consell d'Obres palenques.
Es nornenen consellers inspector.
generals del cos d'enginyers de Ca
rnins. Canals i Ports els senyors Ei.
ric 13artrina, Josep Real i Fernàu
dez de Cea. Orenci Hernández, Sa
durní Zufidune. Josep Gimeno La
sala i Josep Moral.
Es nomena enginyer cap de primera classe del mateix cos ele se•
nyors Lucio Felipe Pérez. Antoni
Alvarez Redondo, Manuel Becerra
Fernändez. Enric Estévez alardeo
Bernard de Granda, Josep
Joule leluis Gómez Navarro, Jira
Murua 1 Joan Gonzalez Piedra.
Es nomena enginyer cap de riego
na classe del mateix cos els senyors
Miguel Olaimendi, Llufa Cenoya.
asume Andrep, Rafael Gallego, Felicia Navarro i Tomas Rivera.
Es declara jubilar l'inspector general del cos de Mines al senyor
Ezequiel Navarro.
Es nomena inspector general del
Cos de miness al. senyor_Fenran de
liormaechs.7-

oreare a.
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L'ABDICACIO
D'AMAN ULLAH
L'ex-sob irä abandona
l'Afganistan
- Corn e ap el rei

.ae7 an Ullah abdica a favor del seu
a eral i ha marxat, segons informes
fidedignes a Kandahar.
"Le Matin", aiegeix, per noticies
rebudes de Londres que s'assegura
ese es molt probable que Aman
1.111ah es dirigeixi pels mítjans mes
raya, possibles a Ketta, a l'India
britana-a. des d'on procurarà concenar un arranjament amb el seta
successor i amb els notables del seu
a sa, per a passar tranquiRament la
resta dels seus enea estatjant-se
aranca. - Faba,.

Abans d'abdicar havia
renunciat a les reformes
Londres. 15. - Segons Iti deBombai que publica e; "Dai,
pata
Telegraph", el rei Amar: Ullah,
ó, havia
:bar., de la seva abdicaci
i335er.t:t a sacesficar tot el sen prorama de reformes. davart la presai deis Mullahs, as peticiona del
qual accepta. comprometent-se. a
set/ poble,
•anvi de la subrniss ia
s e:ser un rrahometa fidd. - laica.
EL NOU RAJHA HA ESTAT
CORONAT
Nora Delhi, 15. - S'anuncia que
el non rajha de l'Afganistan iou coronas. a Cabul ahir al migdia. 'era.
Nora Delhi, i. - El non rajhä
¡Afganistan est ä casas amb una
germana de :a reina Sucilla.
No ha intereingut mai en els as,e=p7es d'Estar. Gaudeix de la con;anea dels mullahs.
alean puja al tron el rajhä Aman
Vaa.ly el ten gernai. Factual non
enlea, fan empresonat i romangué
7nat durant tres ansra.
Malgrat d'aquest incident, tes relatares posteriori dels dos germana
lan estas borles. - Fabea.
ALS VOLTANTS DE CABUL
SEGUEIXEN ELS COMBATS
Une:res, 15. - Un despatx de
reshavar diu que. aegcns les darrere:. resides, sala interromput la calza a Cabra, as voltants del gual
alas repres els combate.
Sageera encara racollida que ha
ungut entre lea tribus la noticia re a rabdizacira del rajaa Aman
iania e namenament del seu fueFabra.
anee

EL PACTE KELLOGG
Ha estat ratificat pel

Senat nordamericä
Washingtea. ir.. -- FI Pacte
lea estat ratticat pel Senat nord-Fabra.
85 VOTS CONTRA
15.
L'aprovació
azest del Pacte imeilog s'ha fe•
a a s vota a favor i Per s en con'
Fabra.

A favor dels blats

australians
Sainase 15. - Les Companyies mariemes anuncien que durant ele meres de gener, feb-ex i Tr.arc reduiran
ea un 20 per roo les tarife. de transaras per ais bians i farines destinats
Arglateza, Africa del Sud i ports
Ce 'a afediterrania.-Fabra.

LA PUBLICTTAT

LA FLOTA FRANCESA
La Cambra ha votat la
construcció de noves unitats
París, r5.-La Cambra ha apravat
amb el vot de rota els partas, menas
els socailistes comunistes, cl projecte
de llei autoritzant la construcció, entre
el primer de julio' de 192S i primer de
jemy de raza, de les unitats compreses
en !a segona part del programa naval.
Durant la discussió, el ministre de
Marina ha den/ostras la necessitat
gent que s'imposava. despeas de la
guerra, de restablir la fleta francesa.
Aquestes construcclons es comprendran d'un cretrer, sis contra-torpeders,
sis submarina ir aubmarl per a la
coliocació de mines. (loa vaixells eetrolifers i dos avisos.
El ministre ha afirmat que França
centinuava essent profundament eartidada de la pan i contraria a la smerra.
-Fabra.

A LA CAMBRA
FRANCESA
Debat sobre la política
exterior
París, rae -- A :a sersió del Serrat
el senyer eneery, de resquerra democratice. ,:a imerpeHat cl Govern
sobre la palitiea exterior de França,
Vi el que fa referencia al Pacte Ke tlogg i al compronds canal francoL'orador remarca la coincidencia
que el Senat arterlea enseass que discuteix el Pacte Kellogg, es prepara a
votar un bill autoritzant la construcciar de manee creuers.
Expressà la seca creer.ea que el,
arara Units rolen reserear-se per a
Fesdevenidor i salragniardar la sena
d'acci6 pel que respecta a
França.
Afegf que el primer efecte del
Pacte Kellogg, que ha vingut a afeblir
el prestigi de la Societat de Nacions,
ha estas la intensificació de la propaganda a favor de. l'Anschluss, el qual
ha vingut a E !Ser una mena de reivindicada oberta dels Governs interesSatS.

L'orador féu observar a propasa
del conflicte entre Bolivia i el Paraguai, que la Societat de Nacions havia esdevingut impotent per a salvaguardar la pau.
El santera Briand replica en aquest
moniert, i afirma que la intervenció de
la Societat de Nacions en l'esmenat
conflicte va permetre rarranjament pacific d'aquest,
El senyor Lanera cera: rara el set/
aiseurš. i din que els soviets s'ad lneriten al Pacte Kellogg, pera que en ge,.
:lunar la sena aplicació entre Rassia,
Pote/ala 1 Leraania abatas de la ratificada general, han demostrar que els
aseiets enteren els efectes d'aquest
Pacte de manera diferent que els altres.
Digné que racord naval tranco-analas no amaga cap sea= pensament,
que tenia l'avantatge reduir les
tesis °paladea al desarmarnent naval,
coadoleat-se que els Estats Units hagan rebutiat els principia posats per
aquest acere.
Acaba preeurtant al sensarr Brand
corn e, podría conciliar resrnentat
eamprnmis varal atrb el Pacte E:eroga,.
El senyor larlarel li ha cantertet expressart aue la sena canfianea és cada
(1'.a mas gran en la Secietat
Naei f:•.

SOCIETAT DE NACIONS
iL PERU PAGA LA SEVA
QUOTA
taebra, i5. - EI Govern del
Perú ha trames a ta Secretaria de la
aocietat de Narions 15.000 lianes
esterlines, import de la cesa guata
aer e l'any 1928 1 a mes lamport
de; lo pes lora de lea guatee que teea atrassades.
El Perú, efectivament. havia deiTat de pagar des de rany raer.
ALEMANYA
INTII5X2CATS PELS GASOS
Reren, 15. - Comuniquen de
Breslan que a consequencia ¿ lemanacions de gas han mort nou rersone! A Wurzinug rallan mort
Per la mateaaa causa altres tres. Fibras
ESCANDINAVIA
GRIP, TEMPORALS I NEU
Cope-anague, 15. - Una epidemia
ee grip cha Calés per tot Dinamarca. Són nornbrosea Ice persones que
estala atacades de la dita malaltia.
A causa del temps tempestuós que
hi ha a la Saltica, se sap que són
diversos els vaixells que han embala
lareet. pera a lignora fins ara si cal
1:a:imitar victimes.
ian alguns indrets de Dinamarca
han caigut intenses nevades que dificulten en gran part les comunicaFahra.
UNIÓ SOVIÉTICA
LA SETMANA TECNICA
A LEM AN YA
M oscou. la. - Avui sala celebras
;la c lausura de la Setmana Tècnica
Alernanya, amb una recepcia a ¡'Ani baixada d'Alemanya.
. L a Prensa, en ocupar-se del elit
e'aer enirnent, expressa la rcva
que la s etmana que acaba de
tran scarrer ha estar un pas impartan t donat cap a una aproximarle
de,
cultura rusoadernanya, i se'n fer
licita. - Fabra.

Afeal que re, existía cap retada, entre el Pacte Kellogg I el compro/ras
naval franco-britartie. 1 insistí C11 la
recessitat d'organitzar fortament la rala
europea .
nigua que el Parte de París reforea el Pacte de. la Societat ele Nacirns.,
f eme la eordernna moral de la guerra
una casa veritablement car s aleralac.
El senyor Briana fea observar despiala que it doctriea 'Ir 'f‹-urne eneaixa dirtre dintre la'cord ele París
i qua esta iguahreet cracore etnb el
Easir
Narions.
le Sacietet
anejires:as despees la oran satisfaccia que va sentir salan va retire la
resposta de Solida i el Parramai el
cree renunciaren a la guerra. i afirma
fute nn eeisreie cap competencia entre
Tir diver-es orean :ames de la rae.
No la ha digue el senyer Sri:ande:7a pati europsa i una pau arnericarra:
la ha la pau de: raen.
El Pacte de París sera el Pagara
d'unió i un tanta/ de callaboracia entre els dos Continents. tal com desitja
tot cor el Genero francés -Fabra.

E
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EL NOU RESIDENT VOL
ESSER ENERGIC AMB ELS
BANDITS
París. 13.- FI non rcsident general de França al Marra:, M. I neien
Saint. 17a sollicitat ?atarazar -% per a
.1 els
adoptar energiques mesures
. • a.
artes de hanaidater en aqe,
- Fatua.
UNA INFORMACIO DE
"LE GAULOIS"
Paris. 15. - El "Gaulois"
diu que el non resident general de Frenen al Merme, M. Lurien Salta. Itrtrtril Memprendre
itranoliaainsent una dificil lasca de pacificació a Tafilalet, on
les tribus Ait Atta 1 la dele Alt
Tafeeln, es disputen l'hegemonia. En cas de conflicte entre
aquestes dues tribus que poden
dispesar.de mes de dos mil fusell . . Vira nrcessafi trametre
una ferta eoinuia. Tal ós
triara n qua alatures de consagrar M. Saint al Merme, tasca
realment dificil. -

a n g e ir

EL MARISCAL FOCFI
ESTA MOLT 111A4ALT
_Inquietud i comentaris de
la Premsa

EL NOU ESTATUT DE

LA QUESTIO

TANGER

ALSACIANA

El cònsol italià presidirà
la Comissió de Control

Paria, 15.-I.a noticia de la gravetas del mariscal Foch ha impressio
l'opina; francesa, i es incal--natroi
culable el nombre de persones que han
desfilar pel dotnicia de rialustre
lalt.
Seeons "Le Journal", quan el metge de capçalera va visitar per primera
%nada e h mariscal, no va amarar la
inquietud que el seu estt rinspirava.
Diumenee foil un dia partleularment
intralaquil, era- el pacient sofrí forts
afees i una gran depressi6.
A les guatee d'aquesta en:atinada,
els que tenen cura del mariscal, han
declarat que no havia experimentat cap
sensible canvi en restat a7sanyalat alar
a la nit -Fabra.
Paris, 15.- L'estat del mariJcal
Foch seguía estacionad aquesta marinada.
Segons els diaris, si be el mariscal
des de fels alguns dies se sentia indisposat feia la seva vida ordinaria.
Tanmateix, el seu esMt s'agremia dinmenee passat. i es queixava ¿obrosea sufocacions. les quals l'obligaren
a posar-se al flt.-Fabra.
Parí s, 15. - Els diez; a'campen
extensament de l'estat de salut del
mariscal Foch.
"Le Matin" din que, malgrat la
inquietud que inspira el seu estat,
es te l'esperança que s'aconsegueixl
aviat restablir-lo, tenias en compte
la robusta constitució del Martscal.
"Le Journal" diu que ragrenjament de rillustre matan fou inesperat I rapid. la qual cosa motiva
!a celebrada d'una consulta, en la
qual prengueren part set metges.
A darrera hora l'estat del Marescal no baria experimentat cap masa
sensible. - Falsra.
UNA MILLORA?
Parla /s.-Un deis familiars del
mariscal Foch ha dec:arat que el matan hrevia passat la nit relativament sa
el que perniet la-tisfacòr,dne
seva gren afeeciaa
Fi comunicat dels metges que assisteixen el mariscal Foch assertyalen una
Ileugera malora en e l. seu estat cardiar i renal.- Fabra.
ELS METGES CONFIRMEN
LA MILLORA
Paris, 15. - Aquesta tarda no s'ha
publicat butlIcti medie sobre restat
de Salut del mariscal Foral.
Durant aquesta tarda rillustre matan ha reascaat suaument pecó esta
na rat animare
neetges, tot i no compartir ea
absolut l'optimisme del malalt, han
dit que s ana manifestat una lleu minera en tots els simptomes
Nombrases personalitats del món
potaje i diplorrätic han signat atol
en les Instes que han estat posades
en el domicili del mariscal.--Fahra.

Tänger, 15. - De conformitat amb el nou Estatut de Tänger, que fou promulgat en virtut del "clabir" llegit ahir a la
CC111155k] de Control, reunida
sota la presidencia del cònsol
de la Gran Bretanya, senyor
Gurney, fou designat el cònsol
d'Itàlia. senyor Facindis, per a
presidir la dita Comissió psitot l'any 1929. Al protocol signat a París a 25 de juliol, establint el nou règim, s'hi san
adherit la mejor part de les
potencies.-Fabra.

Una petició de l'Ajuntament de Metz

LA PERDUA DEL
"LATH AM"
El bidó trobat era ben hé
de l'avió d'Amundsen
Oda, 15. - En el dipasit d'essentia recentment trobat, ha poma esser
desxifrada la serruent inseripcia:
"1-liciroavi6 "Latharn" cantina:A
soo litres.-Fabra.

LA POLICIA FRANCESA DETE UN EX-DIPUTAT ITALIA
Estava reclaroat per haver
mort un feixista
L a 75. - La pulida ha deneaut a
Osraa_e, Departament de l'AM , en eslava arneerst d'ença tres saat nare
sapesat, rena l ipittat halas .:aliees Imperara reetraeiecia del qual eatava
reelezeada pe: gavera er Roma, per
haver reatas, ia tres anys, un feixista.
aetingut ha estat traslladat a
Mu

AGITACIO
ANTI - NORDAMERICANA A MEXIC
Una manifestad()

d'estudiants
EL MARROC FRANCES

12
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alexic. 15.-Segeas naticies rebudes
ei: aquesta ciutat, algun, centenars
persones, en Ilur majoria estudiaras,
han celebras a 'Veracruz una manifestada de earaeter anti-nordamerieä,
can: a pratesta per l'assassinat recent
d'uneadiaet.
n
Els nertar s e dirigiren al Cenautal deis Tata:, Unas, donant crits
de protesta, pera feren dispersats per
la p.,liria.-Fabra.

EL PROCES DE LA

"GAZETTE FRANC"
Llàtzer Bloch no ha estat
investit mai amb atribticionk- oficials a l'estrange;
Paria. i5. - 1 ccli nata del ministeri
d'Afms . es:anales% aesmenteix categòricament que Lijare- randa espas divorcias de la senyora Hanau, lingi
exercit mai rnissions aficials a restranner, ni que mai s'haeues beneficiat
. de passaports diplomatica.-Fabra.

L'Estatut ha entrat en
vigor
'Fänger, 15. - Ha ent-rat en
vigor el nou estatut de Tänger,
signat per les potencies. - Fabra.

FRANÇA

UN SERUM QUASI
MIRACULOS
Parts, 1 3. - A l'Acadèmia de Medicina, el doctor Normet ha donat
compte del sen descobriment d'un
serrara artificial que permetra perllongar l'existència de les persones
que hagin sofert he-morreigies gravissimes. - Petra.
MORT D'UN CIRURGIA
Pm-S, 13. - Ha mort en aquesta
capital l'eminent cirurgia. doctor Ducal. - Fabra
LA VAGA A LES MINES
Crausac, 15. -- S'estén la vaga
Els vaguistes recorren en manifestada els carrera, 1 reclamen un
augment de jornal de cinc franca.
Hi ha hagut un serias incident
entre alsems a-arrastra i un obrer
que encara treballava
Ha calgut qt: eintet-vingués la palie- fa per a restabilir l'ordre. - Fabra.
UN EXIT DEL GOVERN AL
SENAT
París, 15. -- Ei Senat ha aprovat
tordre del dia que havía estat presentada, de conaianaa al Goarcan-Fabra.

GRAN BRETANYA
L'ATUR FORÇOS
Londres, 15. - FI nombre deis
obrers Cense treball que figurasen
Inscrita als registres oficials de la
Gran Dretar.ya el día 7 del corrent
pujava a r.452.600, a sigui 63-130
menys que la setrnana passada 1
220.031 mes *Ve en igual data de
rana, pasrat. - Fabra.

TtiRGUIA
EL DEUTE OTOMA
P./7f2, 15. - El Consell del Dente otomà i el deis tenedors de titcaa
dele emprèstits que han quedat foca
rae; Deerer dictat recentment sobre
mitlest assuumte. han adoptat totes
les mesures (me rs creuen neeessaries relatives a l'aplazada de Vacare! sobre el Deute.
També han acordat insistir prop
de Turquia a fi d'aconseguir que
cense cap mes retan] es donin ;es
instruccions previstes en el contraete per al pagarneet del primer capa arnh ela fondos q ue existeixen
Banc per 3 aquest olijecte. - Faara.
UNA FABRICA FORD A
TURQUIA
Constantinobk, iÇ, - El Govern
ha acabat un acrad ami) el conegut
falleicant d'a:tromba:1s Henry Ford
pea qua: s lestableix que es construiren diaria/ricas cinquanta catara, en
els ratea, s'ernprara la ma d'obra
turca., amb exclusió de tota altra
iatervenriaa - Fatua.

Clemenceau està malalt

Paris. ti. - ii senyor Clemencerea
fa vuit dies ase pateie un lleuger
atae gripal, que l'ha abligat a fer
FI sen estat no es inquietara, car
manta el pala i la temperatura completament normals.
Fabra.

La malaltia del rei Jordi
SEGUEIX LA MILLORA
Londres, 15.
- Continua
d'una manera catremadarnent lenta la
matera del rei. - Fahra.
Confer;_s ncia duanera

a Rabat
rabat, ra. - La Coliferihtcia risanera franco -esp./ayo/a s'ha rennit
examinant restabliment d'un
servei de repressia fran a con:aran:n:7in de fea-es siech, raciono, i la
instaurada d'un prceedinient d'arbitratge entre l'Administraría de Dita¡te' i el palie.
Despres sala celebrat urs banquet
oficial, al qua l han assistit el senyor
Valverde Realrienee, director d'Hisenda da la zona espanyola del Protertoral, els Administradors de Duanes
de Tetaran i tarra ja i el Director
d'Hisenda de la zona internacional.
de 'n'anee senyor Dicken. - Fabra.

RALCANS
LA FLOTA HEL.LENICA
Atenes. 15 - El Gcwern ha dr,tinat 1 quantitat de vuitanta miroas de draernes per a la reconstrucció ¿Ti la flota de guerra. - Fabra.

París, r5. - A -Le Matin" li comuniquen de Metz que la Municipalitat ha envías un document al senyor Poincare en el qual es protesta
contra tot projecte de concessió
d'una administrada regional a Alsacia i Lorena. Tanmateix, dernana la
supressió per al successiu, de la denonsinacia d'Alsacia i Lorena, per
recordar la denominada alemanya.
-

LES REPARACIONS DE
GUERRA
Presidirà el Comité de perits un nordameticä?
Londres, 15. Segona Ii comoniquela al "Times" des cíe Nora
York, les conferencies que ha sostingut el :ma yor Parker Gilbert
Nova York i a Washington, han
dona tun reataras plenarnent satit-

factor:.

Segons aquesta mateixa informante, el govern ameriel no posar d dificultara a quer san dels agents americana que formen part de/ Comita de Reparacions, sigui nome-

nat p resident de la mana comísala
de perita. - Fabra.
EL SUBSTITITT DE PIERPONT
MORGAN
Nova York, la.- Segons el diari
a nte World", el senyor Lamont,
meenbre de la Banca Morgan, ha eatat designat Per a substituir Pierpont
alargan quan es creg-ai necessari, en
el carrer que aquel l ocupa en el CaMit de peras sobre lreParaciana
PARKER GILBERT SEMBLA
QUE VOL DIMITIR
Nova York, 15.- Segons el diari
New York Iferald Tribune", el senyor Parker Gilbert, que duraet quatre coya ha controlas l'aplicarió del
ro a Dasves, te el propòsit de dimitir
aixi que hagi fet lliurament deis seus
"dossiers" a mara del nou Camita de
perita sobre les reparacions.- Fabra.

L'EXERCIT DE
SALVACIO
Manifestacions del
general Booth
Londres!, I5.-En el cura dama conversa particular, el general Booth, cap
de l'Exereit de Salvadó, ha manifestat que l'Alt Consell del dit Exercit
nema pot esser convocar per a destituir un general que sigui, espiritualment, inepte i per a elegir la persona
que aha de substituir.
Legalment - ha afegit - l'Alt
felpasen no té abscautament cap poder
per a propasar o efectuar cancis,
qualsevol mena eue siguin, co la coassitiada de l'Exercit de Salvaci
ó.
Aixa, no obstaet-la afeeit el general Bootli-estic disposat a examinar tot projecte raonahle que C3 presenta per a donar mes extensió als
preceptes de la Constitució.
No obstant, desitjaria que se'm dores temas eins que la nieva salut sigui normal, obtenint el resetbliment
que els rnetges tot fan esperar per a
un curt ternini.
El geneeal ha acabat dient:
Jo no seria un llame si acceptes el
retirar-me en el inament ea que hi Ira
agitació, sense un previ canvi dels
preceptes de la Conatitucia establerta.
Per tant no ami dimitir les meves
funeians davant l'Exèrcit de SalvaFabra.
ei

EL NOU REGIM

IUGOSLAU
SON DEROGADES TOTES LES
LLEIS ELECTORALS
Belgrad, tn. - 51ra puhlicat
stEt decret derogant tades les
Ileis eleetorals legislatives. re ,
giOnals. departamentals 1 ene
munals. - Fabra.

LA QUESTIO ROMANA
Les negociacions entre el
Quirinal i el Vaticà
Paris, 15. - L'Agència Hay as ha publicat un despatx en
el qual es resumeix l'estat de
les negociacions entre el Quirinal 1 el Vaticä.
El despatx comença dient que
després d'una minuciosa enquesta pot afirmar-se que les
negociacions començaren ara
fa dos anys. Les primeres converses tingueren lloo entre
monsenyor Borgongini Duce,
secreteri de la Congregacter
d'aesumptes ecteslästies extraordinari 1 el senyor Amadeu
Glanini cap del contenciós diplornätic del ministeri d'Afers
esrtangers. Continuareis les
converses arnb earäcter
l'advncat Francesc Pacelli, per
part del Vatieä, I Domenico Barone, per part del QuIrdnal.
Es impossible donar noticies
concretes del resultat de les
negoolacions. No obstant, en
substänola, se rap, o se supoea, que es va a la creaciö d'un
Esta tpontifici que comprednria
un territorl mes extens que el
que ocupen els palaus 1 jardins
del Vatieä. Es possible que en
la nova delimitació hi entressin
la villa Däria Parnfiía i la pineda Sacchelli. Ea aquest territori el Sant Pare hi exerciria
una sobirania absoluta, exacta
a In de la república de San Marino. Pel que fa referencia a
in indemnitiacid. sernbla que
primerament es parlä de guaira mil mitions i que desprós la
quantltat ha estat recluida n
mla milione de Brea.
Les clàusules del °claven' serien registrades en un tractat
entre l'Estat italiä. i la Santa

Sen apostäliea. Aquest tractat
tindria caràcter Internacional.
Al Vatieä es manió una reserva absoluta. No obstant, el
cardenal Gae.parri ha manifea,tat renentment a diversos diversos diplomätics que la qüesti órornana es troba al mateix
Ilota en que es trobava quan es
publicä l'encíclica 'Chi arcano

L'AGITACIO
FLAMINGANT
Una manifestació a Gaza
Gante, is. - Anit un grup des
tudiants recorregué les principal
viea de la ciutat ostentant cartells
ama inscripcions flamenques. Hi hagué crits contra Bélgica i que havia
de treure's Cii belgues de Flandes.
A conseqüència craquesta mandestació es produiren desordres. - Fabra.

PROCES DE PREMSA
A TURQUIA
Contra uns diaris acusats
d'inserir una noticia falsa
Angora, 15. - Ha començat la
viata de la causa contra e:5 diaris
que donareis compra d'una noticia
completament falsa, a propòsit de la
detenció dels sives, l'afer de la qual
ap assiona molt repintó turca. - Fabra.
areassa~~~aasam.~~
Dei**. En aquesta encíclica ei
Sant Pare deia que l'exerelci de
la plena potestat espiritual salgia una completa Independencia do tota altra autoritat. PPrb el cardenal que dirigelx la
política de !a Santa Seu no exclou que existelxin negocieeions encaminades a resnldre
In qüestió romana.
Fabra.

El cardenal Gasparri

està restablert gairebé

ja

Rema, 15. - A les oficiosa
del Vaticà s'assegura quo el secretari d'Estat, cardenal Gasparri, es troba f a gairehe restablert de la seva malaltia.
creu que dintre de pocs dies
tornarà a enoarregar-se deis
afers polities de la Santa Seu.

- Fabra.

Un vaixell embarranca
a l'Oceà Artic

DESAPAREIXEN MARINS
Tramase, 15. - Un s'ajad' aeglea
ha embarrancat a la part oriental,
de l'Oceà Artic. llan desaparegut'
16 mariners. - F abra.

• • n•-•

Darrera
DE BARCELONA
INTOXICACIO GREU
Ahir va ingressar en una clínica
particular, Gracia Puig Serradell, la
qual presentava intoxicada de pronesstie greu, produida per baten ingerit era clorhidrie.
ACCIDENT DEL TREBALL
Tarnhei ingressà en una clínica
particular l'obrer Cast Sancher, ami)
ferides greus que es produi treballa/1f a les obres de l'Exposició de
Montjuich.

DE 1Y7ADRID
_4n1pliació del Cons,,11
Madrid, tse-Dos assumptes d'importar:cía sollicitaren rateada dels ministres al Consell. Sobre aquests han
guardar reserva els consellers, si be
han dit quelecen respecte al emes de
les qüeSt10113.
El primer d'aquests asa:munes ea,
com ja indica. el presidant co la seva
refereecia ale periodistes, l'aran( arl
Govern sobre les comunicacions narítimes, o sigui, dr la modificacia o revisió dc cantracte ami) la t ae:eie:irs
Transatrantica. Trigard encara vuit o
dies la redacció definitiva del Reial
clec-ref, de tranera que no es portara a
!a signatura del reí fins que torra el
p:esident del Consell.
La base de l'acord consisteix en en
acord per el servei de les corrranicscions marítimes d'Espanya, doaant-li
un chef: tanteig a la Companyia
Trar.satlantica.
El Govern preten (me els serveis
siguin atesos arras caiecils de boas tonatrees. lamida i en condiciona de competencia amb els grana vaixells d'altres nacions, per be que no s'arriba a
la quantitat de tonarge contrifit per
cap altra nació durant aquests darrers
temps.

Queden atmen totes les comunica-

done actuals i alter/ de neves, coas
san les de Filipines i el Pacific.
altre assumpte del qual
paren Samba els ministrea, ha estat el
de l'aplicada del decret de aer
desembre ele rany passat, sobre la internadas de l'Estat- en les Companyies, aplicanta a a la Companyia
Transatlantica.

.Kire
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Can As de saposar, l'Estas ae
mea l'ernissiG de la dita•
pera amb certes condiciones
D'airrea assurnades, pedem da- que-forro apenaras dos decrets del nimiaten d'Estononaa; un sobre cninreahara.
tat del departament i un altre sabre'
la intentada d'apresa en els organis-.
mes l'aten:orna.
Quant al primer, la sarda de comatabiiitat que es creara, es igual a ba,.
que funeima zas atara ministeria.
Tal :ase ta referencia a la intervencia.
es rreea-ix aquesta zis organismes, cara
el de la Comissaria de La Seda_ que
s6n en part autbnoenes. encara que delenguas del departament
fln mateix Ministeri d'Economia
roa asea/si sal a praposta de l'a,siaancia aCF,panya al roncare de
Parra.
rolnis!rt, cornee deis Andes. ti.
cl propasit dl- tearnetre-hi el primer
temas cona:e-Ha! deis que persa crear.
Del mialateri erliisenda fou aptorat un expedient on s'accedeix a la
petició feta per l'Ajuntament de Secedint a aquest es prapietat
el caos antic del riu Gaudaira.
Tattuba fan apreses:la UP.3 reial ordre que aorta el a aaistre d'Hisenda.
en la queh s'aeiena oficialment al
Monopoli dc Petrolis el nla que ha
de seguir-se aqueas anv i que conaiateix. Con! ±3
die en la con-..
ara de Pata. cn restabliment de refineries i adema:e:a
jaciments petrolers.
EL PATRO OR
Denifr ra5.5.12 es reunirà al ministeri d'Hisenda la comissió dictaminadara dcl paträ ene sota la preeicleacia del senyor Calvo Saetas.
ELS PLENS DE L'ASSEMBLEA
FI seeyer
parlaut atril'
periodistes. ha manifestat que en
la conferencia que tingua amb el
president del Cansen parlaren de la
possibilitat que se ce:ebrin plens er.
aquest mee. ser") sense que s'arribé: a un acord. percate dependra
de! treleill de les secciona.
Fe el es. eus se celebras_ seran
en els quatre darrers die, del mes.
El presilsle del Consell participa
al senyar Yanguas que te el propasar que el decret, ja redactar, sobre
incompatibilitats, vagi a l'AssemIdea perquó alli s'aclareixi
o es modiaqui.

alaCIRESTAMENT
DE DIARIS CROATES
Beigrad, tt. - Ditien de Zagreb
que per orare de les autoritats han
estar recollits aquest matí els dos
diaris òrgans de l'oposici6, que es
publiquen a aquella ciutat.
Hom recorda que amb aquest mona rele d'acord amb la Ile i. tot diari
que sigui recollit per tercera vegada podra ésser rletinirivament 51.18-•
pes.-Fabra.
COMUNISTES DETINGUTS
Belgrad, 13. Diuen de Sagrevo
que la policia ha detingut 20 como:listes que es trotaren reunits clanclestinainent en una granja.
A Belgrad també n'han estat detinguts d'altres. - Fabra.
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EL PARTIT RADICAL
VOL REORGANITZAR-SE

de DOMENEC DE BELLMUNT

Belgrad. 15. -- Ele representants
del Camita federal del partit radical
presentaren ahir al matí una demanda d'autoritzacia per a reorganitzar
aquest partit d'acord arias la hei
de protecció i seguretat de l'Estat.
Fabra.

Es el millor elogi

En vuit

dies s'han venut
MES DE MIL EXEMPLARS DE

"Les hanyes del Tiliidabo
Llibreria C talónia

1
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4741
4,7"--eie
'
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el plaer de parlar
amb un deis mis alta exponcnts
dels noztres eseace, participant setra en aitres torneigs, a l'Olimpíada de Parie reereseatant Espaaya,
a Londres i La Hala, problernista
de primer Tengie: creiem que ja hin/
clit prou parque tothom sipiga que
parem erEn Vaenti Marín.
.1ra fa un an a- que tingue la chsson de trencar-se la cama dreta.
cu *cecee d'accompanyar el doctor
Alekine a Calella, de la qua', lesió
esti. completament guarit. Pere, segons operable. el recale-ex-se eontinuament en un bastó ha donat Ilac
a lapariciO al 'ora,. dret d'una car:e
a ros, i fa uns quarze dies el dactur
Corachan li practicä un raspat.
Corn pot veure's. sembla que la
fatalitat persegteex: el senyor Merin, Car ja pel i.--e- de rna l.g hagtee
• d'esser interven...1 al matera: llos:
que ara. -.1 pre e e•:e part aleshores
' a l'Oempieda de La Hala, no censa
compietarnent guarit encara de le
cama, i has ent de practicar-se-1i una
cura diària al bree, que amb tota
l'amabilitat li feia el dottor Aguilera. representant d'Eepanya a :a dita Olimpiada i company d'equip.
An• :e • ta última leterve1.c.6 scmbla. aue aegueix el curs normal, i
és d'esperar el seu prompte restebilment, que serem els primers a
celebrar.
Malgrat d'aeuestes contrarietats,
el coratge dei eenyor Marin no decae, i éa el jugador entusiasta que
une coneixem, encara que tina mica disgustat per les despietades critiques que amb tanta injusticia ee
li feren per un determinat sector.
Ja isem dit ene e7 a un plaer parlar amb el senyor Marin, car la
conversa s'escau seneepre en un to
de simpatia. de :a malta que irradla
i de l'exquisita asnebilitat amb qu,12.
en s acule
Naturelment, la conversa girã
grereté exreesiearnent sobre els esCaaS, i t.,:r.t en els comentaría técnica com en apreciador; pers o nas
el scnycr Marín donà sempre :a
nota d'un coneixement profund.
En acorneadar-nos en5 féu Fefecte que rarement pot trobar-se qui,
com el senyor Madre tingui ei secret de fer transciTeer el temps
se-; -e acotar-nossen.
I.% PUBLICITAT I: trame: des
da les seves pägines una afectuosa
salutació, i fa vots pel sen prompte
restabliment.
CLUB D • ESCACS GOLMAY0
. Divendres passat es reune-en es
inscrits a aquesta eetitat per tal de
constituir-se legaement.
De•oris de 71enir-se i aprovar-se
els Fe:estos quedä. elegit per aclare:aje el següent Consell Directiu:
President Josep Ferie; vkepresielent, Marc Salom; secretare. Francesc Erisran; vicesecreare Joan
Mayor!; tresorer, Josep Precies;
comptedor. Josep Tebach; bibliotecari. Lluí s Pedro!: vocal primer,
t....fiel:el Puig; vocal segon, Fran(ese Requesens; vocal tercer, Josep
Ferrer.
Per la constancia i dots d'iniciativa dels elernents que eón rän l ma i
la vida de la nos-ella entitat és de
ereure eme aquesta sabrä honorar
d1gnament el nona que ha escoll't
'-er senycra. i que c" nablc 5-7,7 de::
escacs reobará un rse 7arup p er a
.7,. e:r11: ra :- -h 1
la harto: que d '
remas enee ve es-cato -a-'l-se i -• a
riostra terra, i que d e :ea re.• o -,
'en espleedoresa u- ••
1 14 4 '
l'el tingut
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PUHLICITA T

obtingu, millor puntoaci6
Aqueat

match

en a'.

Dornénec-

\l'arde-

bb es d'excepciones): impon eras .ta.
No ca; remarcar la \entra dels nontrincants.
El pronòstic resulta inoit
i guanyi gui guanyi no per aixia -e-sultaran minvats els seu 3 pres.:mes,
tan brillantment conquerits.
Diumenge pasaat Ciegas
a
Ida:mesa, en la forma anunciada, el
tuateh entre un equip del e:. die.
Stanitz i el Club . d'Escacs d'aquella
ciutat.
vis leants foren objerte de
rsombroses etencions durant !a cera
catada a Manresa. L'encontre frenecorregué dintre la mes franca companyonia.

El C. d'E. Menresa n2esä una
bella res i stencia al irr deis barcelonins, recosep dels guare, capitre
fleje: pe: s eu president, senyor Sa•
ragessa, gua p a-a brillantment, per
set victòries a tres.
a • mr•
Dennenge vinent, a dos eunds de
ene de la tarda, a lestatge sorra'
riel - Club Sianitz (cafe reatampat
Términos, passeig de Gräcia„
tindra llez el /natal' revenja ata
P. d'E. de F.Onece Reue-ne. et
primer cr:COntre de la que'. cche
:reas a Reto-. bou lavosala`.2 al seu
equip. Hi ha molt d'entusiasme entre ele jugadora del Club Starritz :.er
aconsemtir una neta victörta, qtre
permetés el emany total del match.
JUGADA DE SIMULTANIES
" EN 1927
Blanques
Negres
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Les Manques enuncien mat en sis,
comencant per A)<P4-.
SOLUCIO Ale PROBLEMA N." 8
D 6 D1
Heem rebut les r eaqients eolncians
exactes: • E-estere- Servat. France"-"
Cardena, de Ripollet.
Ple0131.EMA 7-j1.77.!.
23—D 5

J. .4. Se'ii.fn,q,,n

(Primer premil
Negree (9 peces)

nar els s.eu-.. freits
1- ,5:2 ..1r ,23 =lb enta=i2etre el
7 ,,,,,....-.
,.,:-.,.al de la e 's- e -. e

'arca.
7 7, ,;.to,5 del repes ie es ea e d n s
f” r• es. la purtna-S6 dels prinscre
-;1 — ,• e' •egüent:
131
eses
ee - e n A — Es cartspi6 el ~ser
N'a .7' .71V‘i jeeenles
P ' .- -. a71.11, ti punta: segu r ', - .
(Le 1. 01
ti-ir seres. i.
.
r• •- • -- ner al segon lloo. el, ,-nj a : Vs.raeres i Roles. amb '9
pura e: Peus, 6, i Guillarnot , 3. En
Tres Toirbs d'enanarw
anuest Grup el Caznpionat és acaba.
Grup B. — Es candes arter el 5,2Eneeany. retal de e- 'st- .21 !iirers
ny-1- Caballee, arel) 9 punts i mig; cin-reters ae
:id:e,
`;,.
Sivill. amb 9; Bar-trina, 6 i mig;
MI: 11 fest ' rI71 sc S an!. 1 1 ,a
L1/.;)
Costa, Teeres, Garca i Colonice. la tredic , enel rasa:nada.
amb 6.
A des n n:ar,, de r p -ms riel mati c r- I
Gru p C. — Is'a elevant-s el sedel clora 1. -iti da l a S. A. Dainnt,
nyor Bertell III, amb ro punts: el
l zaa,ala,,, 7/5. ha erdr.I••,, pre•C?f,',"/
segueix J. Garcia i Pujol, amb 9;
i
!e des geeets ele In
Barrera, 8; Bartoll II. 7, i Boti- de la ['Arria de cornetes del Realtr. , nt .
boll, 6. En segueixen d'a:tres amb
'1*.Artilleria cle Muntanya. La oar,imenys puntuació.
tiva seguirá formada de.
manera:
capita de handera.E7
expol3
Jüo' 2 -t
La setmana ereraant secan
sats en una ir/W.)7122J casa del car- mtim Soberano; hauderen N'Antoni.
Malet; ajudants de bandera, En jnrer de Saernerón els premis del
Camarones, i no deitern que algun sep Cirera i En Ramon Carrera, 1 els
onalle etta genets: nei Jesús Lana,
d'ells cridarä l'atenció.
Núiíez; En Bartnli Estere,
BARCELONA
N'Errest Pinyol, N'Isider Carson,
Dinmenge passat tal Ce 'ti estava En 'eran Alsterar. N'Anastari SerEn Sadurrí -. J.arbota Cara1,-anuneiat, un important nucli de eacis, acompanyata de l'estimat con- ran espléndida cavan!. Deaprés see a ira
un carruatee amb quatre cavia
soci scnycr Catrer, es traslladaren
trenats per Niaddre Multa que paren visita d'estudi a la Segrada latara
la cassette anab la imatge del
ra ta.
Per a ahir a la nit esteva con- Sant Patr6: un altre earruatge.
vocada la junta general crdinäria, el 2fr e caealls. mennt per 1:1E11111i
en la qual s'havien de prendre fona- 12.nsaaa. i. (Mala/cal. tal ello:. carene s mentals acorde. Oportunament en ge, també d.c guatee eas•alta, menat
per En Salvad-r Vi121.
donarem compte.
La cavalcada seeilirä següent
Seguiat la sirle de festes oree.
Dos de Maig, Mallorca, Nanitrades per l'activa Junta Direc- trajecte:
pols, Diputad& fina a l'església de
tiva, demä, <Ejote, segon concurs
Sant jesep peine on assistirà e la
'de problemes i partida comentada, miela de dos quarts
del. 1/este:As
a arree del senyor Antoni G. Cas- rontinuarä pels carrers Corts
tellà. Es concediran tres premis.
Catalanes, Villarroel, Sepúlveda, Cae , La fatal per a obtenir el titel de lihria. Vitae-mira, Manso, Borrell,
. ~pió del Club començarà el dia Aldena i Ronda de Sant Patt. Davant
' te del corrent. E.*4 concedirà al que la casa número 7 d'aquest carrer, do-

micili de :n'Afeites) alargado, la gent i l senyoreta Maria alargallo, collerale una esplendida corbata. present del
bett pare.
Org,anitrada noValacnt la comitiva,
ea dirigirá a 1 1 ,sglisia de Sant Anteni
Ahat, on será distada la hettedicció a
les eavallerics, t despees seguirá' peda
carrera de 'remeter, Borrell, Campo
Sagrado. Ronda de Sant Pata Marca:es del Duero, Pasesig de Colom,
Raindtta de Santa &lita, Plaga del
Teetre, carrers d • Aasehn Clavé, Fueteria, Plaga d l itt;ani López, Sota
Muralla. Plana Pala q . Avinguda dcl
"stereu.), dc l'Argentera, Corriere,
Princesa, Tantarentana, Basas da
Sant Pare, Pec Comtal, Arc
Triomf, carretera de Ribes, Major del
Clet, Muntanya, Meridiana, Rogent,
INGria Monteara, Fresser, i tornada al
Ilec de sorrista.
Formen la coneesiö orgenitzadore
de la :esta En Ramón Sedó. N'Eduard
Costeja i En Josep Joanpere.

nez tcn,fres
,

1VGW:.TATS
"Qui no ee iteib mi....", el

poen:a. &emane. de Reinen Vi!enes. cesaren:al. recentrnent al
oc. enaezete, ha acenseenaii
e.iit de critica i
"tatil emb mi..." és una
obra altament neneada i bellament escrita. -La ',oliese del
poern:', i el seta lateras dramàtic captiven l'auditori de tal
manera. que aquest prodiga els
aplaudiments a l'autor 1 als notables aetistes de la companyia
'de•Novetats.
En la vetllada d'aquesta setmana de la societat Joventut
Jordiana es posarà en escena
el non i aplaudit drama de Reman Vinyes, "Qui no da amb
mi...", i la comedia en un acte
"Gente bien".
Les ftmeions de la d1ta socinta? ns veuen cada dia mcle
animadas, polsar. que en ante-

riere teranaciades. i s'hi reunei:ceta moltes 1 d'etingides familes dr Barcelona.
En les funcions de la tarda.
quel també es venen ex!raor gflrierlanen, erinerirregudese segueix se;resentent-se amb gran
xi n iI. 'aroma, la divertida
"re cap de trons", adminiblenient interpretada pels
netors enrieles Aymerich, Geleeran 1 Gimbernal.

POLIORAMA
A mesura que sdacosta la data de
l'estrena de l'oesra de Manuel Abril,
"Un caso raro de veras", anunciada
per al vinent divendres. augmenta Vezneetació entre el prldic arnant del gerere que cnitiven dure inanera
ele gratas actora Pere Sepúlveda
Mora. Le s sollTituds de
l e rall . ats a comptedurla sdna nombroFrs. la qual cosa fa preveure que
emresta funde constitstir rin veritahle esdeveniment
Per avui. di-aneares. a lba disporat un
irtegrat
rer les n'eres "El p e• l 'e municipal"
"Franckfert", a la tarda, i "Alfonsn TT. 13". e !a /lit. Les due3 primeres obres sem altres tantes creezion3
morperables de Salvador Mora. Quant
e "Alfonso Xli. 13". dintre la insurerable inteerretació que li donen tots
el . artildes nre 1, 1 m'eren per l cal re•ie la pr i me r a aetritt
-aaa--ar
•

• r...7,5
273n

tarda i

ea
C'Z atti`mial-s", l'èxit
13. "emporada tpae tant

r •- antment !esteren els dos "ases"

Gual

-•n

Els doctor, que a , si,tetaeri Adtaä
Gua l donaren atta el avgiient comenicat del ama de ha rnalaltia: "El
pacient segueix en el tuateix estar de
gravetat. La inalaittu
estazionatt
tense presentar cap aimptoma de millo:a."

Els familia:a del pacieut, amh cis
(mala verem parias a nried1a i al
y eeere, ens confirmaren de panela les
iinpeesieea pessimi tes dels metges.
tOtCS matteres, Si cl raalalt aconsegus
rasf ralr breus diet que manquen de
crai en le reces tria que Sofreix, prnhablement s'iniciaria una räpida millora.
Ja no cal dir air.b quina i nquietud
els nombrnsos andes d'Aelriä Gual segae l xen el Cure de la cera grea m2121iia. Duraet el dia d'abir visitaren
el seu domicili, entre altres: Maria
Vila, Plus Davi, Jo,rp M. Vilä, Lamote de Grignon, j. Bernat i Duran,
Josep Maria de Sucre, J. Folguera i
Duran. Maria 011er, Arnadeu Vives.
Mussoles, en representació de
l'A. Obrera del Teatra Rassend Llates. 3.
_1" .

NOTES OFICIOSES

a.•-,n

La salut

1 Rota, Francese Costa.

Senties, joacreesn Pellicena, Cor p i Dert. Toresene. Merla
Llum 3.lereles, Alarma, Made Nicolar, P. Poszle-Gimpera, Tornes Roirs
i Llop. T , sep Minis Macip, lampee
pe-. de theenent. Batlle i Aregee \adctr Casals (per F. Gambú), Xavier
Pegäs. Joan Estelrich. Alfons Mesares, i representants de "La Ver, de
Catalunya", "La Nau" i LA PUBLICITAT.

Concurs de cartells
lies de l'Obra Maternal
S'ha celebrat l'anunciat acM d'obertura de pliques dels cartells premiare
en el Concurs de Cenen, Simbólica
de l'Obra Maternal de la enrixa de
Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis.
A l'acte hl asaisti el Jura: del Concura, el conseller de la Caixa, els artistes premiats i nombrós
El president sanyor Lluis

FerrerVidal procedí a nobertura de les ¡fiques i niurament de les corresponents
recompenses. Resultaren distingas els
següents artistes t
Primer premi, de 2.500 peasetes. al
senyor F. Martínez Surroca; segon
premi, de 2.000 pCSI.cte, CiS senyor
_loan Manuel Arias: tetaar premi. de
1.500 pes.setes, al senyor Lluis Muntaner, i quart prerni, ele Loco pessetes,
al senyor Moren
Primer accèssit, de 75o pessetes,
senyor Febregues; senyor accessit,
soo pessetes, al senyor Gerard Carbonell; tercer accessit, sIe 250, a la
senyora Manuela Ballester: rimare aacessit, de 200, al senyor Rupert Sanchis Mora; cineue accesst de zoo, al
senyer Joaceirr. Martra; sise: accèssit,
de 200, al senyor Francesc Lmente
Psoldan: sete acces sit de 200, ai senyor
Pasqual Capuz, i vulte accessit la ano,
si senyor J. Alume..
Premiats amb distincioas honorifisanes de uso pessetes cada una: cartelis números 76, senyor Enric C. Cenac ; 1t7, senyor Salvador Bart- 1 ese
118, senyor Francesc Ribero Gil: 123,
senyor Armengot; 738. sem-er E. Santasusanna ; 145, senaor Artur Monarel; ; 557, senyor Lluis Muntaner;
/6o, senyor Ricard Marlet Saret; /75,

senyor Rafel Senchez Soler, i :79.
=enyor
Prcrniats

arda 2.fenc rmrs de reo peer etes cada ura: Cartells números, 7.
En Josep Margaef
Zeller; 23. En
'e n
Páez

ti, N'Alivie..
Cervetto; 24,

bona voluntat dele guàrdies
urbans que tallen a llar llrrec
feiniliaritzar els vianants amb
la reforma, sera feina liarse
arostumar-bi el públic, 1 no
dcs‘apareix l'actitud pa3.1iva
que 8Q/este sembla haver
pres.
• ••
Per a la deguda ap_neació del
nou reglament d'aquí poc
juntament installarä una
/le d'aparells elèctrics i de
senyals 'luminosos per regularitzar la circulació dels vehicles s vianants. Eis aparells
eseuentata seran uns fanals
antib Huire de tres colora, els

Patentitzä, aixi naateix, ei reconeiftement de la Caixa de Pensaans vera els
eestingite anises membres del jurat.
cern 01a Lela Anglada i senyore Llais

:ilasriera, Josep Triadó i Manuel Itotriguez Codolä per llur y aluosa, veme:sacia i gereo ese ecoperaciO a l'èxit
del COLICUTS.
Acabe afentant que la Caixa
rcesions es propue. que els eartere
verniats. en propagat 'se. siguin facters
bi secta; a favor de lea dones obreres i especial eent nI'aquestes
en el mernent de !a maternitat. Fou
raen: aplaudit.
S a guidement s'inaugura rExposiciO
2 14 cartells presentat! al Concurs,
installada al pis principal de la Instittoió, la qual pot visitar-se tots els

quals s'installaran a les Rambles, plaça de Catalunya, pass
eeig de Gräcla, Via Laietana

dies feiners, de les onze a dos guatas
d'una del =ti i cte guatee a ais de la
t:rda, i els diurnenges, de Leal a una

carrer de les Gotts Catalanes.
Els colore dels aparells sien
tres: Yermen, gran 1 verd. Els
aparella funcionaran automäticament i manualment, segons
convingui.
El verd indica a vehicles i vianants d'avancen El verd-groc
vol dir que els vianants s'han
d'aturar i els vehicles han de
girar cap a la (treta o l'esquerra. El yermen atura carrua!ges
vianants. Vermell-groc indica:
preparar-se per avançar.
Per a ja circe/lacia Paseig
tinada, place, de
•.
Raniehlris i vi:ir-versa, el siaterea sIe Ireene continu, el qual
pernieträ als vehicles travessar
nqueet ltinerarl sanee aturarse.
Les zalaes de pas per nle
vianants ser'an assenyalades
per mitjà (19 peces metälliques
entatxonades a terca.

del metí.

La implantaci6 del non reghintent de peatens a la
via pública
Entre el públic es comenta
amb la "foug-ue" habitual amb
quä sdn comentades totes les
innovacions el nou règim, que
els urbans tracten d'aelleiatar,
I;er a la eircufacid dele pentons
ti la via pilblien.
En el dia observarem
que el non reglament s'havia

imposat amb cert rigor i fine
algun ordre als paseos de la
Rambla; pera a les nitres bandee afii la chalet les disposielons
municipals eran encara lletra
morta.
Ens sembla que amb tot i

t
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Bolla d'un ciamid carregat de
paix, a Valla

Dissabte ;:aseat, un dels camions que transporten caixes
de pene des de Sant Sebastiä a
Tarragona, holcit en traveeeer
lln tros de carretera eai reparacid, prop de la Costa Llarga, en
¡orine de 'Watts.
No r,rengad mal ningú. i llevat deis 'desperfectes del schiele i de l'escampanda de. la ‚tau'regia, no calgu doldre's de meter roa!.
Un minyó agarat per un tren,
a Cass à de la Selva
En baixar d'un tren en mara
a l'estació de Cassà de la Selva,
el jove de 17 anys Pere Llaveres, de la casa Mas Mates, tirarla la dissort de relliecar, i les
redes del vagó li pasearen per
sobre un peu.
Fou trasHadat immediatament
a Girona. a la chulea riel doctor
Dalman.
Un detIngut, a Fornells
A l'estacid de Fornellestat detingut per la guàrdia
civil un subjecte indocumentat,
anomenat „Tosen Teiles Miravalle , al qual se li trehä cerda
quantitat la procedencia de la
qual na sabn axoli.-%-. la qual
eis autor •
cosa fa suposar
d'una estafe d a 2'; !) pessetes
comesa a Fiessä. al vef de Palafrugell Esteve Castelló.
Un borne atrapellat per un
carrii6, a Lialde
Perecen.
vietariä Hervera

Ura han-se colgat en una esilavis:soda, te Alayor
A Alayer,
niva, arrencant
terra al peu Loa mur que amida uns dos metres d'alçària.
Ira tinca anomenada
Nota, l'obrer Francesc Cintes
Gofialons, de 2.6 meya, solter, i
a cone.aqileneia d'una e t-llaviscada va qaedar colgat.
El parcer de la finca, que
treballava a poca distär.cia.,
donà compte de Caccideet, i
acudí en el sen auxili junt arnb
alguns veinse neonsegtunt
raure'l.
El Cintes es va produlr con-

lució al tórax, anib fractura
de l'esternum 1 de .. inada,
de pronòstic greta.
Banal la,
Sant Antoni de R9ationia
Sant Antoni (Mallorca
barallat Josep :libes
Guescs, propietari d'una finca
de pagas, i la %menor Josefa
Mari Torres, que pristurava
un squants cans de bestiar llaner a la propirtnt del primer,
el qual la maltrae de paraula
i d'obra.
Teas dos foren de.nuncints al
Jutjat: el prim o r, per agressió
i mana-arte. i naltima per pastureig abuciu.
Un autombbii bolcat a Alcarrae
Prop ci : Alearrae. un aulcdn',bit de la matricula de Sarai1YL n 1%a P1-1
goesa,
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E l prel7 del tat,ae

s'apuhrá
Un co l -lee" de :a nit publicara la
conversa;
"E: ministre d'Hisenda. en el seu
r ecent viatge a Sevilla, ha dit a un
pmnoe
ti
a. y a'ha cultivat si Espanya ,1e quilos. de taba" Ira
gne l'anterior. Les deflei•itn2les que
j j ,r;at
,'6n imputables 31 per'
t2tnical, sins a la manea
rial aa
consignaciO, per la erial cosa. ale
seguida que torni a Madrid parlaré
amb ei cap del Govern, i en cl primer
Consell que celebri la Tabacalera demanere (Píe. es concedeini e la :Malea
ele Sevilla un cxedit de sine a tres milion de pessetes, per tal tate quedin
ti2lvae:e; aquestes deficiències i la
unna arribi a reunir les condicions
ene calguin.
Durara 12 visita es va parlar de la
pi-ti/cima elevació del m'en de lea diverses labors. Segons temida, els ;tetares paquets de oeso pessetes, costarau o : 6o, i en semblant pronorci6 pujaran les altre, labors.
Tarnhe ya dir que es millorarien les
s e güent

qualitats."
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Acabet el Itiers:---e., :- os
eenses duraet e! .:-r! f e ren niveles
i felicitat) els sz e: stes prentists
President de la Cai aat de Parsina,
del Jurat. senyor Frarer- 111 -1a . . r ,atittittil //1 breu i can/1A
cord•A que les obres nrerniades uosees
a rormar part del patr i meni social -le
l'Obra Matee-el de la Ce l ea de r`i1$ior,, que es -1,-senratIla princina'avat,
per tniti,1.
tre !a Dona -•ae
Tseballa, re
141n: obra bou äne •1
le primer') r u retäria
l'Institut, Ae.- el, Ma te e, de santa membria, per a
la qual excelsa dona tingué paraulcs
ei'efusiu recorte.
Indice que l'Obra Meterne l ha de
Ienir preximanient tina risa exilarse',
tnib l'asseguranea
maternitat cate
es provea implantar dintre de pon
l'Estat.
Feo pelnic l'agraiment del Jurat
vera els artistes que amh tant d'entusiasme i des ele ante; !es reesions han
e<-11,Et a la erial de la Inst i turiú, eapacitant-se plercment de l'alta final:tat social del Concurs, el qual acere:ene l'art nnth nobles ideals mora:s
de clignificaci6 i ajut de la dona maea p ecialment de la mitre obrera.

taaart

ram2e. TY ,- t GELVA
Futbol
Obltuari
La setrnana passada mor( en
aquesta vila el coronel d'infanleria Segon Pied Llua:,. a l'edat
sie G -I anys.
•
A Penterrament hi acudí molta gen/ del poble i forastera.
— Diumen ge st naugurä el
comp d'esports del Club Deportiu Caes. amb assistkncia
de les autoritats.
Abans de començar el partit,
la rabia La Unió torta diverses
cardanes.
S'enfrontaren els equipe U. D.
Girona i C. D. Cassä.
Guanyh el primer per quatre
als a un.
Hi hagué fora públir.
Hem de lamentar la desgräein
" ce' rrr-lguda al .i n e- ador Llufs Sabateo, que d'un cros de pilota
ferit d'un ull.
• Fee traslladat a Girona a
rasa de l'oculista senyor Tarelle per a practicar- hi la primera cura.
TORROELLA DE MORTGEU

Natailcl
Obituarl
Prometatge Alinee novas
Ha mort a Girona la bondadosa senyora Na Pilar de Fans:a
i de Campe, muller del nostre
ami, En Llufs de Llabet.
A ell i als seus fiUs, i a En
Joaquim de Camps i Arboix.
donem el nostre mes sentit
condol.
— La muller del nostre bon
amic En Juan Tauler ha donat
• llurn amb tota felicitat un
teaós nen.
La nostra felicitació mes
sincera.
— Per el distirtrit m'opte'ari de Vie En Casis-:-r de la
Esperanza i Vitaren estat
¿emanada la rnä de le simpät ire senvoreta Maria Vila i
d'equesta
Ha e e ta! 'ne-bé ¿emanada la
eilda senvoreta
e!
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rarrer de Santa Anna, Teresa
Artola va comencar a sentir
PasffItia ocasfonada pels
despresos
breser.
En adonar-se del aer q l gua
coarta. va aixecar - se per a cortar el braser a fora, pera ja
havla fet tard 1 va caure, i el
que no fou mes que un mareig,
podia hever ti'-gut m43 greus
conseqüencies el en aquell mome/A no hagués antrat a la casa
el 'pare
eelea, ix ou,sta
viu amh
familia. el
qua! se t ", ¿ tima mart certa
nuix
que havia
In dita
sentits damunt
rait-nt se-

'

dora 'roe erren:e:ola a Feviese
•:151;

DE SAISer Ah l a 'NI
. a . a-ar 4 1 a
rec e s l irse•

Una dona darn unt un braaer,
a Granol:ers
A Granollers, la '. lita de:

do 110 anys,
éster atrc-r • '! •'
. l'Avinguda de 131-nadel.

-

rat, a Gabriel Moret' Reus, n'un,
tipus popular, que havia esta,
ferit en baralla per un Ihr.
tipus popular, Guillern Marireil (e) "Matasetze", captaiia eneder ambulant.
No 3e sap com esdevingu,
baraIla, de la qual resulta
el mut, que 12113114 d'ésser cu.
d'una ferida al braç dret, pr
dulda per una ganivetada, qu
lificada de prcnbstie reser-El ferit, després de curat,
ronduit a /'Hospital, 1 l'agree
sor tancat als Caputxins.
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CilS11 110 Secce-s,

perqu a tos en-

ea e
areenet :: Les es. t'llues de la
piaça de ter Fi r,
•
Iba e.

la fira •
enes der
Lee tr._.
astet
amb lean.
.
—
.
Meras
t la foca (-1'2
mirar n ,..
aten: S r.•• q es destir.ades
-s'
ele e e id , Cetahinve ri
cartitat.
•
1.
relee. dime
eón
erien.
e r --ra representa
••aini• de l'esculter
Peltre as ein ntl. del senyt,r
La tercera és un home nu
cyn- siinhalitza la reoterei6 del
d4bil devant el podarás, 1 el
hi
se a s autor. Fervor
hart reelxi! ext-eien'erernerat.
rseultarica n i e ee. ras atreviet
en preferir la del sanyor Alzana
sellen desmereixer lee altres.
Qattnt a la part de fosa re
er0 ! arriar-rae. els germans Barba ,. ; han ecredi i at nna vagad,
niee e ! ee • a nutere trebell
nqu e sta mera
in. '17'04 nru jnIns.
71 netiminze as mestrfvol.
també
La iiP.stre rnborationa.

Danetre,• 16 de )eener de 1929'. -

LA PrIaLICATAT

-

lE
ha rebut una comunicació de la Comissió de Nova York demanant detalls referents a la conducta d'lzzy Schveartz durant la seva estada
a Paris.

BOXA
Aquest vespre a l'Olympla

Aconseguirà Seyon Bartos
a Josep Gironès?

vencer
BASKET-BALL

El vencedor de Luigi Quadrini i d'.Antoni Ruiz, no
apareix pas avui a priori com superior a qui el feu
abandonar en set rounds l'any 1927
P.arnat cal:rifa/S d'Espanya del

¡...7/:.1 per la Eederacia Espa..aaa ee Boxa. arran d'haver re.e.tteca: .-1 titea Antoni Ruiz, per no
aedc: el pes. Josep Girones faa
bIga ciisent5 pel dit organisme a
amb Segon Bartes en un
arnent breo i de sobres
cpro:at ci: a:tiesta data.
▪ mèrits havia coutret Seperciuè la Federació
nt honor .: Comptar en
-. 7d amb dues victfirle.s da- 'es que havien batut a
Luigi Quadrini i
:z. i barer disputat dar.1r..Ti serie de combata sense
▪ cap derrota. La hi edeno sois l'absolvia d'ha..
batan per abandonament
-aunds per Josep Girunea
sine que Ii oferia una
dc reivindicar
aaneta, i les dues que en
aa forma li iniligi Josep
cop descartat cl dara possibiatat d'éeser
; er ha y a- MarMt.:at
ta.

del match Girones•
Ri7:- .5 que la Federació pro, darrer challenger oficial
z, ha topat amb nornbrost‘
-. :a principal de les mials
manca de local adequat.
aa:
. avui l'Olyrnoia. aseenari
-t;..• —• • ... ; match
• 11C arribes
isr-,e es disputará a.q ....cst vespre
azse mes ajornaments si és que
,.a.u.sa fine ara imprevista no
des/arba.
- 'a Federació Espanyola de bo.
a Bartes meche
ni( surar-se amb Giro. al.enta: ha guanvat des
liarga temporada tots els
e ha disputat, si els eme
oxar Bartes foca de Barels darrers temps afiraquest boxador Es quel. quelconi molt difcrent
ha pogul ,-,znprovar cl
iinan Bartos ae.
nostre ring. no hem pas de
c; ..:e es tracta d'un bluff ni
• geapat de gent s'hagi posat
aer a provocar un pIe a
aaa;
el que hom china per
que lii haurà. aquest
e[[:;• C

013-uni:a. No.eii!tr,s fotn
a creurc que es molt

aue aeui Girones taobi el
l'ha dc posar a ratlla
arrz.'..ai, sant-li el tito] de earn.2rariosament se li concedí.
ens perrneti, no obsre,sar alguna dubtes rts• ;perioritat de Segon Bar-

laaaa

Antoni Ruiz i Luigi
a atuts per Bartus i ven-

.

Gisones en ciredinstän• alment oposades, segons
,rer. que han kt
irant dels homes amb el,
dos han estat acarats.'
Gironès vence per
....ent en non rounds; Bar-, ants co den.
?aul Gay: Gironès vence
•:-.ament en cinc rounds,
per punts.
Crelonei Girones vence
Barres ion venzut, fan
i l'enea' per punts.
Gironès veace per
-.ent en sis rounds, Badaer. u. en dus.
estigui d'acord
- . saneé a Quadrini i Rttia
tualt mie favor.iuan els esmentats broa,
'.i.rones haurä dt conve• superioritat de EartPs
.-eu contrincant d'aqueet
• eett en !loe, i que
, ont tor2d; creman.
• n.a d'aquestes dure
ton,s1• rn retada al, seus *ir

o que Bariofet iins ast.
tors ett

decir,'.-;.. per

duna
que afines/ no ha
,st j ura de congttai,
. liarlos . ultra liazar au'.,- 'a.
perdut, per
gran, difietatata, ralla
:gal
ahatalanar la ,i-darat
antrari en lees oca • ..
ar

,a

gaire enlanada. i
round, ami/ que
disputa el mal el, e, 'mal laxalallat SI hase.alor
a",c
anta toa g uanyi qui guanya celaren! veure tui bou combat. Si
il
artos no ella hagut de torear "ceisivanient per
fer el pes. i Si
ha enillorat cera boza en la. proPorra; que la seva erviteent De,pula•
Titat indica. Dot fer tina exhiba-a',
brillant de • le,, ceses qualitats,
cae
.n

aa taa •s de

és un boreador en possessió d'un
bell esta i d'una rapidesa, precisa.)
i mobilitat remarcala.es, i fine posar
en penh el seu contrincant als primers round, de l'enccaure. Passats
els sis primers round; es en creiem
que (airones pet començar a accenruar el seu domini; ell no será acui,
ene pensent, tan ripid upan Bartos,
pece quan aquest arribi a mig com-

bar, cas que co aquell moment una
victória per fora de combat, pos

probable, no hagi posat fi a l'encentre, Gironès, mes 6/cae u resistent a la fatiga del combatre que
el seu antagonista, pot forçar-lo a
que demostri la seva classe i infligir-li una desfeta si és tate no
he aconseg-ueix rae-nata-lenta
•
•
En la mateixa vetllada dos excampions peninsulars del pes welter,
Jiras Moran i
san aearata a
.deu rounds. a fi de saber qain
dels dos ha de mesurar--e amb Eran
cese Ros per al -atol. Cap dels dos
bornes s'ha demoatrat darrerament
digne de l'esmentat honor; Alee ha
estat batut recentment pel gractenc.
i Moran, per la forma que ha paleaat en tornar d'Amar:ea, es de les
mes- mediocre,. El combar, pecó,
decidirà en quin deis dos ¡tomes
hom pot comptar mis CO lt. sdeve•
nidos-.
Jack Conaray- Maitf Oroz és et
tercer combat atracar', d'aquesta vetBada. Tots sabem els mea-ha a'Oroz
i el pon que li manca per arribar
a e55Cr- una estrella del ring. Deaconeixen; en absolut la classe de
Countray, i per tant, les perspect n ves que ofereix aquest encontre. No
deixem, peró, de comprendre que
perque Oros arribes a guanyar
aquest vespa- 1 Ilte- d'honor que
.•• fr e-rS 1r
Ubtindrà caldra
•- hom
a un boxadcr
annmenada que el seu contrincaat aaauceat vespre.
Lluis Vallcapin, que és oposat a
Tormo. efectaa una Ilusa reaparicid, A vetare si la sort ji é5 pro.
pida, Tormo ene sembla que nu
ha d'ésser aval un !tome massa
facil per a l'ex-campiO dcl pes gall.
Cribes

PAULINO ARRIBA ALS
ESTATS UNITS
Comuniquen de Nova York que
Uzeudun ha arribat a aquella capital, procedent de I'uerto Rico.
El mateix telgrama anuncia que
la direcció del Madiason Square
Garden cree/1*a gestione per a acarar el base a 'forra lleeney, el 111 ate:2c que va combatre dues vegades
contra Iateudun, i que en tinea recents declaracions manifesta que
deixava la boxa.
UNA VICTORIA DE RAYO
A Buenos Aires, Lluis Rayu
per punta el pes Ileuger italià
Venturi.
LA COMISSIO DE NOVA
YORK INratalfeElla
[I[
La l' e deraci . ",
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EL CAMPIONAT
DE CATALUNYA
Resultats deis partits jugats diumenge, corresponents a la sisena
jornada del Campionat de Cataba
nya:
Grup A. Primers equips
Barcelona. 12; Martinenc, to.
Espanyol, 12; Laietà, 30.
Salas, 31; Gracia, 18.
Europa. [5; Patria, S.
Segons equips
Barcelona, 18; alartinenc, 3.
Espanyol. r3; Laietà, 8.
Sans, 14; Gräcia, 6.
Europa, ro; Patrie, 7.
Grup B. Primers equips
Sant Andreu-Badalona. Aqttest
darrer no es presenta.
Unió C. Joves, 3; Penya Barcelona, 3.
Juventus -Penya Guimera. Suspès.
Segons equipe
Sant Andreu- Badalona. Aquest
darrcr no es presenta.
Unió C. Joves, 8; Pcnya Barcelona, 12.
Juventus -Penya Gunnerä. Stispes.
TORNEIG D'INFANTILS
COPA MIQUEL SOLER
Grup A
Europa -Badalona. El primer no
es presenta.
Tiberghien, 3: Batxillerat, 32.
Barcelona, 4: Uni jJ C. Joves B. ta.
Grup B
Patrie, z6; Unid. C. Joves A, 9.
Ecoles Franeaises- Laietà. Aquest
darrer no es presenta.
Tanmateix no es poden Irr pronestles; luan totlioni considerara el
Patrie segur guanyador de l'Europa,
curt aquest darrer equip atub un jac
defens'u esalendid i aconsegueix
vencer cl seis contra/cana con/ littmeng' passat aconsegni vencer el
Barcelona, uuan tothent tenia per
aegur !a ;sectaria d'aquest.
Pera si heut Tease.- ,ineers,
creiem mee en la victeria del Patea:,
fin5 ara líder, junt amb el Laieta,
del Dresent campionat, considerat
per niedts cera el futre campió. Ha
estat aquesta derrota un bou entrebanc ser al Patrie, puix que si no
aconsegueix elevar una mica la moral. diutnenge que ve, davant el
Laica. actual campa', els componen( ' del qual den/e-a-ea catar en
bona forma, cem tui palesaren diumens n davaut l'Espanyol, els dcl
Patrie veuratt allutlyar-se el primer
Bou del campionat per dos punta
mis; es clar que manqueo encara
uns quants partits per a la final,
però no convé refiar-se massa, car
no és fácil que cl, altres equipa vagin tan refiats a la segun,/ volta Cursi
han anat eu aquesta primera, que tinalitzarä diumenge vinent.
Per cert que acabarà amb un partit digne de 'eure's. Coto diem, els
contrincants seran el Patrie i el
Laietà, encara que ben grattritament
suposem vencedor l'actual canipi.:.,
puix que davant d'un ' mateix apta,
dc recentauda valua co rn e, l'Espanyol, han aconseguit liii resnItat
mes ccelvincent que el Patrie.
A. C. I!.

SPORTS
Un acte a honor de
Josep Sunyol
Per iniciativa d'As-mis estimats companys de premsa. se
eelebrarä demà a la nit, dijous,
un acte d'afecte al notare benvolgut ansie Josep Sunyol, que
tant es prodigà en l'organitzaciO, del cicle de contlerencies
celebrat darrerament, i l'exit del
qual superb toles les esperances.
L'acte és reservat als elements periodística que laquesla manera han volgut testimoniar la simpatia que els mereix
la tasca del qui duna manera
tan liii II ant i tan elevada cornparteix en les seves eslones
d'oci, la no sempre agradosa
tas.ca del periodisme.
A la redacció de "El Mundo
Deportiva" (Diputen:lea 338:, ha
quedat eentralitzada la inscripeics , i eren ahir en gran nombre
les adhesions que havien debut
els organitzadors de l'acre.

TE

NNIS

EL CONCURS DE NADAL
A les pistes del R. L. Teanie Club
del Turó es va jugar el partir final
del campionat individual ei ;intes entre la aenyoreta Rosa :Torras i ecnyora Pone. Guanya ;muceta per
6 -3. 5-7. 6-1.
No essent possibles nous ajornanient, dele partas -que manquen tu-

gar de l'esmentat Concurs, s'han
assenyalat per a la celebrada, llur
els dies i lrores següents:
Denla, dijous, a les dotze, final
del doble "handicap" senyors entre
els germans Rosquilla i CarbaeLloacres.
A la mateixa hora fi nal individual
"handicap - senyores entre la senyoreta Roser Maier i senyora Morales.
Divendres, a les decae, final del
doble, entre Flaquer-Maier i Gonzalez-Sala.
El jutge prega als senyors jugadors que posin el rni‘xiin d'alteres
en jugar els partits. perque cas de
no presentar-se es vepra en el cas
d'adjudicar el partit als sena contrincante.

Carnet
de l'excursionista
G. E. del C. M. I. de Capellades
Stia constituit el Grup Excursionista del Centre Moral Iastructiu de
Capellades, eleaint la següent junta:
President, Antoni Roig: secretan,
Jaume Fornt; vocal, ;loan, Alcrt;
vocal, Joan Mari; tresorer, Francesc
Aloy; vocal, Alfred Vives.
En posar-se a la tasca el lit/ad!
Grup, es cumplan a saludar les entitats germanes i oferir-se incondiaonalment per tot ge que sigui itr
tasca excursionista, especialnient per.

,-•nlarca

EL

SULFONLOL
Remei cientific

contra la calvicie
AIrtne tots els calbs ho són per la seborrea, aquesta hipersecreció del cap,
que es manifesta amb l'aparició de la
caspa. La seborrea es el començament de la
calvicie. Combatre aquella es evitar aquesta.
No es coneix altre específic contra la seborrea que el sofre. I no es coneix mes que

un medicament que permeti utilitzar aquestes

propietats del sofre: el SL1LFOPILOL, ara
de nou ofert al públic.
El SULFOPILOL no es, doncs, un producte empíric, casolà, o de perfumeria, preparat sense reponsebilitat científica. Pel contrari,
est à fet per facultatius catalans i basat en fórmutes del gran dermatòleg Dr. Sabouraud.
Es rútilo remei que Ii aconsellerä el seu metge, si el consulta. Amb el SULFOPILOL evitara la caiguda del cabell en qualsevol moment en que es trobi el seu proces de calvicie.
Amb el SULFOPILOL tindrä, denles, sempre
i perfectament el cabell net i sec, evitant que
la caspa li malmeti la cabellera i Ii faci lleig i
brut damunt el coll de la seva roba exterior.

Català:
LA PUBLICITAT

En centres d'especifics, al preu de 7'50 pts.

Ft.'LLET4 Tse. "LA -Pi.,-SLieitAr".,

lee. En la seva carrera diplomàtica hacia ebservat que lea paran.-

DOTZAVA

A cinc pessetes l'entrada; els socis
club visitant hauran de pagar-la
íntegra
Amb motiu dels prOxims partits
semifinal, del Campionat d'Espanya,
que hat dc jugar l'Espanyol i ei
Barcelona, ‚'lla punit una segada
mes de relleu la golafreria de lee
nostres empreses futbolistiques.
S'aprofita l'expectació que han
desvetllat aquests partita per a fixar
uns preus que baten tota els recorda
dels abusos que en la materia han
vingut registrant-se d'un, any, encä,
qtte no san pocs.
Aqul, en aquestes mateixes cobrannes, no fa pas gaire temps, ami/ mou d'una semifinal Barcelona-Valencia, fórem els primer, de protestar de l'elevada de preus que es registra Havors, perque entenfern que
era el nostre deure de fer-ho, i no
deixar que s'abuses dc la bona fe
del públic.
La nostra protesta. secundada
mes tard per alguns colleguee, motiva que dea del club interessat es
tractes de justificar l'elevació de
preu,, ami) el que ocorria a Cuenca
o a Jerez de los Caballeros. basantse en poblacions que tenen un eens
de sete ordre i on es juga un partit
o alos a lany.
Consignem, pera flan el que valent creure aquell dia un acatable
abata resulta pât4id clavara la gana
que seis ha despertat als erg-tnit¡adora del partit .1a diumenge que
y e: e pessete, l'entrada general;
quiaze les tribunes; ras de eap tracte
de i' dV01" Per .11. ...5C; 7. .151 chi!, aantrincan t.
FI, de l'Espanyol es dejen:o:113mb
que aquests preus han estat fixats
datcord amb algun element del F. C.
Barcelona. i que per si partit dc
Les Corts regir 111 notulicions 1:mete:e : les nostres informacions, nu obstat , . diacrepen totalment, i el Barcelona na farít -laagar aquests preus.
Pera aaat i tot, abra no justificaa, res ni demoatraria /neuyi la veracitat que els anima en l'explotacia
del candil
E, slar que tot aixo % la paseada
si els orgaaismee auperiois del Itnbol, en traspassar l'organnzacie dele
parta> ala clubs, ne haguessin renuticiat lat dret d'in:creencia moral, que en
aquest podrien
servir rer :t.
“iany de

quinzena, a l'Hote'
Florida. del Tibidabu.
Els de l'Espanyol ahir sortirei.
cap a L'Escala, provincia de Girona ,
on peusen refer-se de les trompade
que varen 1-ciare diumenge passat a
l'Estadi de Madrid.
El jugador Tena I, que hamos resultat amb una luxació a l'espatlla.
e, troba riel tot restablert.
ELS PREUS FIXATS
Entrada
5 Ptes.
Tribuna 1 sense entrada)
Preferencia (serme entn
trada)
Cadires de pista ..an-tb

a paeaär aquesta

entrada!

"

Pupulars, primera filera
t sense entrada)
5
Itiem, segona filera (sense entrada)
3
Davant l'abús que representen
aquests preus, erat molts eis que
ahir havien format el propesit dabatenir-se d'acudir al camp de l'Espanyel dientenge Que ve.
Els socia del E. C. Barcelona lavaran d tasar l'entrada integra, per
haver-re negat l'Espanyol a accediu'
.1 la maja entrada. corn era habitual
en aque e te Cki5U2.
L'ACTUACIO
DELS SEMIFINALISTES
EN EL CAMPIONAT
PENINSULAR
Lj ta
P GICac.
R. Madrid E. C. ci 6 o o 31 5
Barcelona F. C.. e) 4 ,o 18 3
C. D. Espanyol. 6 6 o O 27 13
Atbletie Bilbao . 6 3 2 1 :7 7.
Per llamen aparegut amb alguna
errada el quadro d'actuació dele
club; sernifinalistes en els partits de
Campionat peninsular, el reproduje/
en Eedicia d'avni.
ARA DIUEN QUE EL CANARI
!MARIO HA MARXAT CAP A
LA CORUÑA
D'un esp liego d'anit passada retaIlem la segirt.iia substanciosa inforinacifs, que recollim a titol de curiositat:
-Desde hace tiempo se venían haciendo activas gestiones, P or Parte
del Barcelona, para conseguir el ingreso del famoso jugador canario•
Hilarlo, gestiones que dieron un reaultado satisfactorio en loe primero:
momentos; sin embargo, parece que
ea
el
a'idd /fi fre 1.•.
en delegada del Deportivo de La
tics
illganent de pu cus e,i tot usa
Coruüa consiguió convencerle para
tau descabellada, augnient que poque pasara al club gallego, aunque
dria tolerar-se en cas d . uri llarg deseilt contar con el neceario permiso
plaearnent d'algun dels equipe.
del club canario, que está CO tratos
Caldria que Fautoritat gola:en:ni% a
con el Barcelona.
intervingués ea Valer, i mitjaiieant
Se cree que Hilar:o, en lugar de
algua dele reaserts eaie estan a la
dirigirse a Barcelona, desembarcó en
aeva uta, aapedis que
.iametés
Cádiz, y desde allí marcha a Galicia.
amb el públic Faba; que 'r 150511
Dónde Se encuentra, en realidad,
fer-li.
Hilar.o. nadie lo sabe en concreto;
EL PARTIT
pera re tup s dice que el Barcelona
esta diepuesto a hacer respetar sus
ESPANYOL BARCELONA
derechos sobre el citado jugador.
L'ARBITRARA EN VALLANA?
por cuanto sus gestiones para conEla clubs Espanyol i Barcelona begun- el traspaso han sido las amihan arribat a un acord respecte raeCL . efectuadas en forma reglamenbare da d ; umeoge que ve: sera
tar:a.
Vallana, el capita de l'Atenas
De toda> maneras, hay quien cree
ben canegut del :lastre
Gueclaa,
(Loe llegara mafiana a Barcelona."
pública aixe en el K-a que accepti
l'interessat.
ELS DEL BARCELONA S'HAN
DE NEU
REFUGIAT A L'HOTEL FLORIDA I ELS DE L'ESPANYOL
HAN MARXAT CAP A
, HON I SUPE,RBAGNERES
L'ESCALA
Excursionista de CataEls jugadora del Barcelona i ela
', strus Stock) d'Esports de
SC1.13 .. ,.eigneur, ” 5 han rcingiat, per
tenai molt avançats e!:
tiehalls d'organització de la visita collectiva a Luehon i a les pistes de
Sueprbagneres, amb motiu de la celebrada del XVIII Concure Internacional d'Esqui ', organitzat per la Federacia Francesa.
Les dates en les quals la nostra caravana es traslladarà a Luchen, :Irían del /3 al 17 de lebrer. Sortirä
de la :lustra i:iutat el dia ditnarts
de Cz,rnaval, a les 655 de la tarda.
Al lecal del Centre Exrarsioniata
de Cata:e:a-a da.radis, lo, principal),
obert la :lista d'inscripcions per
aquesta excursió, la qual serä tancada
definitivament el darrer dia d'aquest
nies, per exigir-ha aixi les nieltes demandes tratraises Si, hotels de Luaoti,
trnb mota./ aels esmentats concuraos
'nternaciouals.
Passada aquesta data, no podri easer admesa cap mes inscripció.

ESPORTS

¿a el teu (Mari

les dites espontàniament tothont les troba molt espirituals, i hacia
pronunciat. a la babalà, els primers mots que li havien vingut
la boca: "Potser estarit molt bé, i si no ho esta, je, sito arr( g iaran"—havia pensat--. En efeetie, T'entre s'establia un silenei
enutjós, entreve un personatge insufieientment patriätie, que Anta.
l'avlovna esperava per a convertir-lo. Tot somrient a Hipòlit i
amenerant-10 amb cl dit invità el prineep Vasili a acostar-se a
la taula, Ii portà dues bugies i el manuserit, i Ii pregit de centellear
lu lectura. Tothom
—"El nios graciós emperador!"-- pronuncià severament et
príncep Vasili, tot mirant la coneurrencia, rom si preguntes si
algú tenia cap objecció a Ningít, però, no (ligué res. "La
eittte,t principal, Moscou, la nova Jerusalem, rep el seu Crist1"—.
Reealeä espontauiament el liad seit. —La mere, en eis braeu.s dels
seus fills, a través les tenebres que s'eseampen, preveient la glòria
brillant del ten poder. canta, eneisada : Senyor! Beneit
El príncep Vasili prontineiä aquestes paranks umb una ven
llast iraosa.
Bilibin s'examinava alentament les ungles; rnolts eren timills
i s'e//Wat-u que es preguntessin quina etapa hl tenien. Attna
Pavlovna repetia per endacant, murniiirant com les velles repeteixen les oracions a la missn: "Que el (Infiel andag i arrogant..."
El príneep Vasili confitad.:
•• Qlrf" el Goliat atildas/ i arrogant, vingut de les fruntere.-; de
Frarten, porti a l ea províncies de la Rússia els horror. de In more
La fe henfaetera, aquestr, fona del David rus, tallarb el cap (1..1
DO11P/11 a Vostra MajeStat aquesta icona de
stint Sergi, el defensor secular riel tal de la nnstra 'pàtria. Ein dol
que lea mecee febles forces em privin de gaudir del vostre rostre
amable. Dacio xi eel les oracions més fervents perqu nI el Tot pocite& fortifiqui la generació dels justos i satisfaci tots els vota
de Vostra Majestat."
—Quina forea Quin estil
dejen en elogi del lector i de
l'autor.
Anirnats per aquesta leetnra. el, invitats d'Anua Pavlevna
, parlaren encara molta estona de la situació de la //hiela, tot fent

Davant dels partits de semifinal

Naif

.1
Mentrestant * a Petersburg, a les altes esferes, la lluita, nonipli cada dels partidaria de Runitautzev, deis francesos, de Maria Fedatevna. del gran du's Itereu i d'altres eontinuava Inés que alai,
ofegada, coto serapre, pel brogit dels borinots de la Cort. A Petersbarre, però, la vida tranquilla, luxosa, preocupada nomós per
isinna, per reflexes de la Vida, seguia el eurs ordinari, i , a trav4s
(le la marxa d'aquesta vida, evlia fer gratis esforeos per a receneixer el pea/ de la situació dificil ea que es trobava el pobl.•
rus. Sempre lea mateixes sortides, els mateixos halls, el natteix
teatre francii>s, els mateixos interesaos de la Ccrtt, els mateixos fideressos del servei i les ntateixes intrigues. Solarnent co els eerele;
Inés eleticts es feien esforços per a fer comprendre la dificulta' de
la sita/te jó. Es contava de baix en baix eran en aquellos eiretuustaneies critiques les dttes emperadrius s'havien renditit molt dife.
rentment. L'emperadritt Maria Fedorovna, preoeupada per la prosperitat dels establitnents d'edueaeiö i de beneficèneia, de la quel
ella era presidenta. hacia ordenat d'enviar a Kazan tots ela pensionats. i tots els objeetes d'aquestes esses ja estaven embalats.
L'emperadriit Elisabet Alexemvue, quan li preguntaren 'pinos
ordres clip/aya donar, respongut3 que no podía donar ordres
telatives a les institucions de l'Estat, per tal Kan depenien de

.1•11.2.»..4111nn

R aqu iti sme
et-fr

bans aire sigui incurable doneu als vos-

e

tres fills el poderds
alearon

111POFOSFITOS

SALUD
Prop de mig segle
d'èxit ereixent
Aprovat per la Retal
Acediunitt d.. Medicina
Dementa XAROP SALUT
per • dtriter tinitneiorts

1
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T. S. F.
Els fundadors de Ràdio
Barcelona se separen de

l'emissora
Els senyors Royston Saint Noble,
en representació d'"Anglo Española
de Electricidad"; Eduard Rifà, en
representació de "Radio Lot"; Pau
Llorens, en representació d' Auto
Electricidad", i Muti s Soler, en representar . , de "Talleres Dalmau Montero", fundadors propietaris i organitzadors tots ells, corn és prou sabut,
de l'entitat "Radio Barcelona'', per la
qual tara havien treballat per tal daconseguir posar-la al seo actual nivell,
que l ita teta indiscutiblement la primera emissora de la Península, han
preseutat la dimissió de Ilurs arrees
i s'han separat de l'organització.
Mentre era reservem per a un altrc
dia comentar els fets que han provocae aqu es ta important decisió. no ens
r-pdem estar, de moment, de dir que
no creicni precisament un encert de
"Unión Radio". de Madrid. Thaver
originat que s'allunin de "Radio Barcelona" elements de tant prestiga que
a més a més compten amb la simpatía de tots els rädio - oients de Catalunya.
• ••
ITa estat nomenat director de "Radia Barcelona". Venginyer senyor
Ruiz. tramés per "Union Radio", de

Madrid.

**•

En retirar-se de "Radio Barcelona"
els scus famdadors. cal que diguern.
ner a orientació dels radio-oients entalan , . vare han deixat ja enllestida
tota la tasca d'inatallació microfónica
a l'ExposIció Internacional de Barcelona. aixi com la d'installació de la
nm-a emissora del Tibidabo, que padem dir que pot donar-se ja roen un
fet.
Ens cal encara Ter avinent que la
separació voluntaria de "Radio Barrel-ma" de1 seus rn,,s importants elements. 110 afecta per res l'Associació
aTaainnal Radiodifusió. de la qual
m- eris.amen: el senyor Pan Lloren,
,s presiden:. entitat que compta amb
l'aje i la simpatía de tot s els amateurs de la radio. els quals saben he
/rail (me tots els cabals que Tentitat
enseeeix no poden destinar-se a altres
fins ane a la de la confecció de programes a radiar, en la qual entitat els
rinatre elements separats i lee cases
nac. representen continuaran treballant
arras l'entusiasme que sempre els ha
caracteritzat.

ft enlr Corts Catalanes, 620.
Viv umit davant el Coliseans.
Qualitat i assortit ers accessoris
aparells per a T. S. F.

LA NOVA ONA DE RADIO BARCELONA ES DE 350'5 METRES
Per erdre de la Direccia General de
Cnniunicacions. a partir de dilluns pasaa l Radia Barcelona transmet amb
350. 5 I llelreS de longitud d'ona, Tacotal arnb Cl pla de modificacions
longitud cTona estabert per la Unió
Internacional de Radiofonia.

L.2stat de: tetina, a Europa i
a Espanya. Previsió del temps al NE,
d'Espanya, a la mar i a les rutes series.
at i05; Cotitzacions de monedes i
valors. Ultimes noticies. Tancament
del Borsi de la tarda.
21 . 10: L'orquestra de l'estació interpretara: Marxa, de "El profeta",
aieyerbeer-Winter: Noeturn en "si
bemoll", F. Chopin-Ditnsa.
-2120: La caneonista reaquelita interpretará: "Mis flores", va:s lent.
J. Sanchisal. Linuesa; "Glóries nostres!". R. Vidal-R. Vida!: "La suerte de Margot". tango, A. Retana-Herrero i Zepata: "L'as de bastos'', bistória, J. Donato-Alcazar,
2145: Frage,ants de les obres teatral " El genio alegre - . deis, geneu os
Quintero, i "La casa dr la Troya",
escenificació de la novella de Pérez
Lugin. per Linares Ris-es, interpretats
per l'actriu Rosa Coto i l'actor Víctor Blanes.
2200 : Concert per l'Orfeó Montserrat. del Centre Moral Instructiu de
Gracia. Direcció, muestre A. Pérez
Mora: "Dintre el bese", sardana.
Pérez Moya: "Les dotze van braut",
A. Pérez Mova; "Ola, pastors de
Galilea!". L. Romen P ere :; "Naaala", L. Romea. l'ere.; "El dimoni escuat",, 3. Comelles "Sona música". Kothe: Alleluia. de "El Meajas", Haenclel,
23. 00: Tancament de l'estació.
RADIO CATALANA. 2778, M.
21 . 00; Butleti meteorològic de Catalunya. Promistic del temps. Cotitzacions de Borsa de Barcelona. Sants
del dia. Crónica (rara esports

des.
Artes tercer i quart de limera "Boheme". de Giacomo Puccini.
Interprets: Ruavlf. tenor. A. Giorgini : Marcelo. bariton, E. Badini:
Colline, baix, Manfrini: Schaunard,
baniton,
Barachi: Berma, baix,
Sante Baccaloni: Musette, soprano,
Mitin,
soprano. Rossina Torri,
Vitulli:
de la casa Serrano i Arpi. De les 23
a le S 23.30.
Acte de concert. - Grizy Lammers.

tiple: Dolors Augustin, debut, pianista. PresentaciO en Radio Catalana de
l'estilista senyor Rokadalvi.

ORQUESTRA

RADIO CATALANA
Programa de la senyoreta Lammerc.
-"Nozi dIrlande". 1-balines: "1 u
vieille chanson". Bizet; "Berceuse",
Blok s ; "Chala hindou". Bemberg;
"Apaisemeat". Beethoven.
Programa ral- la senyoreta Angustin. - "Balada". Chopin: "Canción
del gondolero". Mendelssolin.
Programa del senyor . Rokadalvi,
acompanyat al piano per la senyoreta
Augustin. - "Crepúsculo", tango. F.

Blanco; "Noche de Reyes". tango;
"Ramona " , caneó-vals. M. \N'avale.
Programa de l'orquestra Radio ("atalana. -- "Brunswick - s " . "ne - step.
• Poeme". Franceselli ;
tija de/ príncipe". fantasía. T.eliar:
"Rap s oclie clave". Volpati: "Dreain
youth". vals. Marcelle: "Migran",
fataasia. Thomas: "Rosa de Sevilla",
• nsta-hle. T. Moles.
Talleament de l'estarli.).

TEATRE CATALA
NOVETAT E
Com pany. Catalana, Direocles
SALVAT
9 le3
.1 hure, a i itire, a rtn-a,
amb l'Obra C5.114i 21
U.'d CAP DE TRONO
pela rus (le la nallu,
lialeerall 1 Gtalue n mq.
Localitats a 1'50 1 a I pessetes.
1 JtinG:ANA:
L'exilas d'En hamo
Viny es,
QUI NO ES AX5d MI...
Grau trikaiit di. tel,.,, 1 ce la in
te, piet_elo
iiresentaci/..
5 .. G4NTE /SIEN"
linIn11.311...

sena:

de,.•,,,..14 a Luilip,../Li.a

.4444.444.044444444444.-c
¿QUIEN TE QUIERE A TI?

GRAN

TEATRE L10EU

AvIll a lots Gniul dala
celebres arlialea Kandt, Per-

rhas, Schutzenderff, Gombert,
t i a r ro:id iepresentacia do LES
BODES DE FIGARO, dri dki
mezan.
Lb • ti la. (la rpera
LA FAVORITA, pol lis Lazan:).
Dissabtr. TANNHAUSER,
oelobre- arti-!0- Hussa,
Maerker, Itlelchior, Janssen, Anciressen.

Gompanyin de comedia
Aurora Redondo
Valerià León
Aa ui. dinieure,.. tarda. a
1111 quarl de sis: El sainet
tres acte,. de Caries

Arniches,
EL ULTIMO MONO
NO. a

Un I
ni en

do lanis de

ri
re2S

Fa;clese eeVelencia arti•
tIcecie ccusrtiz.:i

Ni!. Quién te quiere a ti?

ire+44+4.44441444444+044444

"¿Verdad que vas a quererme un poquito? ¿Verdad
que chi. que chi. 'que chi?"
44+1444444444.
PIANOS

Vicens

ar*tst...Lar, Tallara,

72
:eliden A. use
lea:
terror
Renacen;
Fib r

prCr, Os I& 7 raVOSSIsra

mes de

BARCELONA

¿QUIEN TE QUIERE A TI?

31.000

en lis

AUTOP1
ANO
MODEL 1929
Darrer perfeeelonsment de la caen
Immens asaortit I darrerea naretate
en rotllos 88 a 5 psssetes
Planos de cordes enereuades
43 ,

CLARIS, 43

44.0.44404.34444+4

s4ereüelee+44444

OLYMPli

?JOYA

Vigeu cartelierd
especi,l

Ernctac

ICINUES

Uatra.

imafflOillusr

TIVOL

(Eimectrotee CINES)
Local dotas del ce iefacclo
Orquestes dirigiday eI U. Ootres - 5,5
Aval, dImecres. larda. a dos quarts de eine, I nit, a clos quarts
deu,
La superpi oduceló obra ello de la EA iii• ERSAL FILMS,
EL HOMBRE QUE RIE
segons la novella de. V/Ctor Hu go, In! .•rpretada 1• n • ii ,.:onrad Veldt. 1 Mary
PhIlbin. El film Emplee Ve rdaguer, LA PRESUMIDA. per 131111e Doce I L'uy')
'gnes,
Di
I Reportatge Grane Verdaguer,
I

AVUI b"" OLYMPIA 611.2,"L'oss-.

Teatre Català - NOVETATS
Aquesta sil, JOVENTt'T JORDIANA:
QUI NO ES AME
"GENTE BIEN"

TEATRE POLIORAMA
Oomoanyla compre
de Sepúlveda-Mora
.1N n 11.
larda. 7)'1 5:
FRANCFORT 1
EL PADRON MUNICIPAL
.1 0 . . t U 15;
ALFONSO XII, 13

"¿Verdad que vas a q uererme un poquito? ¿Verdad
que chi. que chi, que chi?"
GRAND GUIGNOL. de París
El teatre de I'esglel I de la Halla
4 uniques represeniaclons. els Ales 25

26, 27 1 28 de gener, al

Es e/espanten 5 als. Casa Wloyo/es,
Porta aerrissa, 18. Teltfan 18165.

Local, emate de oeletanalte
(Espectacle. CIN/Ed)
OroueatrInes DOTREII-VILA TORREN (6
Avul, dilaceres, tarda. a dos quarts e Cine, 1 ni:, a dos quarts de deu,
t edita EMPIRE VERDAGEE.R,
L'LTINIES PROJECCIONS

TRIOMF, MARINA 1 NOU
dinied es: Dos amantes,

Mujer a pesar suyo, El deber
ante todo, Función benéfica. Dijuti-. La puntaire.

AVUI

lIarlos.

Dis 2 5 CETTE PAUVRE ELISA : LE
LABORATOIRE DES HALLUCINATIONS.
LA FIOLE. I.,a CATHERINE GOULDEN 1 MONSIEUR PLATON 1 LE BAISER DANS LA NUIT 1 LA SUITE A DEMAIN .10 . 7 LA DELAISSE
ME NU1 TIREZ LES PREMUERES u MESSIEURS LES ANGLAIS, Dld 2 ,
LE
POIGNARD MALAIS UN TROISIEME
ACTE. vilorta obert Eabonament a /es

Moras -Alós,

MANUEL SUGRANYES
pre,entarti al

Orquestra Blal Net
Aquesta tarda a les
il, a les 9'3 O.

445,

LILIAN GIIIS

TIEMPOS PELIGROSOS, per nacige
Cdmica 1 Diario Metro.
clijOus, estrena de El Relámpago, per Harold Lloyd; La dama de)
armiño 1 de EI escudo del honor.

en

EL ENEMIGO

DIANA, ARGENTINA, COMTAL, VVALKYRIA, ROYAL
(Espectaclee CIN/ES)
cha d e proAval, daneeres.

RAYMOND GRIFFITH
en
EL PADRINO DE BODA
Cleopatra

del
:narra P aramOunt.
jeca
ta
RECLUTAS POR LOS AIRES, per

Wallace Beery 1 11.1.5TfiGna IlaltOn;
el Verda¡„uer LA DESDICHADA,

en technieolor

per p or!, Kenyon 1 Warner Basler;

i Revista

la crearla de Buffalo 5111, EL JINETE INDOMABLE; cómica revista.
DemS, /11.1ous, als Salons DIANA, ARGENTINA 1 COMTAL: BEN - HUR.

drn,

Eugènia Zuffoli

Cinemes Select I Mundial
Mimar«. 175 II Safenerea. 87
Selecta. oroueetelnte
45111, Revista, CUENTESELO AL JUEZ.
CORAZON SINCERO, Moro. 1 CADENA
PERPETUA, per ',tira La Plante.

Els 7 Der Ar Fliffl

PONIPOFF Y THEDY
32 Tillers Wences Girls
150 artistes espanyoles I astrengeres
Luxe fa-tilos/tal 1 art. grandlosita t. be-

faiilasla. bun gust.
BETAQUES a O PTES. GENERAL, 1.
E , reben enearrecs a liuniptaduria.

AVUI 11,7 1 OLYMPIA

e4e44444+•444444+44+14+
CINEMA PARIS

me un poquito? ¿Verdad
que chi. que chi, que -chi?"

elida dl., tarda I fdts
extraerdlnart• perlita.

:- : CON

CE

R

T

SALO AIIRIA
(Espectacles CINIEES)
Local dotat de caletacicld

a y a dimecres, ülttm Ce projeccló 1.
EL CAPITAN SORRELL
per tiernert Breliota
PASATIEMPOS PELIGROSOS
Cuir..ea revista
Pe r Madge
Diario Metro.
Dem4, estrenes. EL ESCUDO DEL
HONOR, per Nell 11.,ranton; UNA NOVIA EN CADA PUERTO, per Mar.f
CM3.1113n3. Garnica l %VIAL

MONUMENTAL - PEDRO
BOHEMIA - IRIS PARK
(EspectaCIeli CINdES)

Agul. cfimeeree. LItlm clia 00 projerció del nra Paramouni NEVADA,
p er Ga ry Cooper I Telma foid, la
jota 1 niversal PANTALONES A LA
FUNERALA, per Laura La Plan:,-,
la cm. Metro Goicheyn ROBE MARIA, per Joan Crautord, James Murray I Grighton Hale, enanca 1 reporlatge. - De/tia, almas, als saloas
Monunicrital. Diana, Comtal 1 Argentlna, BEN-HUR.

BOXA ' "OLYMPIA

Aquesta nit, a tres un arts de d
SENSA rlfiNAL ETLLADA'

JOE MORAN-HABIR, VALLESPI-TORr

S:-:

OROZ,-ricralluPilaCONTRAY
MORAN„ M: ALOS, s.r
BARTOS,GIRONES

Camplonst d'espanya, en quince reuma
4 pessetes entrada general, Pessetes 1

FRANCESC COSTA

AY, Portal de l 'Aster. Tel. 14544
Dotat de calefaccló central
1 arni d'empresa. Dlrecculi Gaumont.
As ui, tarda i tat. 1 cada cha. DOLOR,, i ti- cl/GLELicf. ei niZO ARAD N!,

EN LES SEVES MES ADMIRARLES
CREACIONS. BACH, TARTINI, VIVALDI,
CESAR FRANCK, STRAUSS, RAVEL I
les pentes filigranes, creació

MUSIC-HALLS

FRANCESC COSTA

MOULIN ROUGE

3unremo ardid

de MARTINI, SCHUBERT, FAURE,
FRANCEUR, FALLA, MILHAUD, KREISLER, ele. ESTRENA PE

VII.« VII!, 93 I 55 (Parallel). Tel. EING
El mes
portan' prog-rarna de Ya- eles
Flora Romero
Merced.. Lamben
Antohlta Pdontardi : Adela Crac.
PILARIN MARTINEZ • LAURA MORENO
PAQUITA SARTI • SUSANA SEEASTIP,
a ISABELITA TRIGO •
ENCARNITA GIL *
(Escultural hallaran')
* TERESITA IBARRA *
(La cera emperadrlu de la frIvolitat)
Dia 18 de gene-, presentneld de ron
questra ttplca ALMA ARGENTINA
De la una a 330. BALL CONTINU
PATI DE BUTAQUES. convertlt
COQUETO DANCING CABARET
Duela nombroses orquestres. Duee, -ate-

emisIderat ruin el mes gran eneert
eineinatogratte.
nomeneara respee.taele amb la suggestiva ENCICLOPEDIA 'PATHE 1
una

ALTITUD

l'obra

per Betty Compson.

mes reeent : completa de FU-

DERIc MOMPOU.
Dlumeng es 20 I 27 de gener. TARDA

duertidissIma t'Ondea.
=.111,,iiprodn n • n •,.i,

ESTREN A d• •13

PALAU DE LA MUSICA CATALANA
localitats:
Artfeties programes
Portal de l'Angel, 23, de tres a Set

Un ángel con disfraz
"¿Verdad que vas a querer-

I Frontó Principal Paiace
11111nIMI

Les Sisters ElvIny

SACHA GOUDINE

PA THE CINEMA
Oroueetrin• LIZC.A1110
Local crtat de calatacc10
Stapectacles CINlES)
Aval , dltnecres, tarda. a dos quarts de cinc. I rol, a dos quarts Cc
Exclusl
per
instrIbuides
yea
Dlatia,
Les Ornes Warner Otrora.

PATHE PALACE
EXCELSIOR
(Espectacles CINJEES)
in= ala de la grandameres,
Aval ,
diosa rada dels Art n stes
EL CAPITAN SORREL
per nerbert Bretton, anua. n. aalson
1 anee Joyce; la culta de la Metro
infidwyn Mayer EL BOTONES, per
Jacale emogan: el tlIni Fox PASA-

e/ grandids hyper-e .peetaele en 30 q ua-

MUSEUM

del roneurs r/els ARTISTES EMMASCARATS de la Metro Goldwyn Mtner
Lona, e-trola dt UN FLIRTEO A LA MODA, per Norma Shc...rer, 1

teCOLISEVM

TEATRE NOU

I.a revista mes formidable que s'a, mis.
‚rival, el majur exit teatral que es recorda, antb

LA FRONTERA DEL AMOR

per Mary AstOr Lloyd i ‚'cl film Paramount SHANGHA.I. p er Me/18rd Dill 1 atary aman; cidnIca, Reportaje Graneo VerdagUer, I la C.,-.11

EI. SUPREMO ARDID
per Dolors Costella 1 Conrad Nasal, 1
UN ANGEL CON DISFRAZ
per Betty Compson. Cbcalca 1 Rev1mu.

*brer.'"

I represenla,'lol ls.Alsitl1y Ors abonats

a la darrera tournée iraneesa seas re-et ,aran llurs loralitats fina al dia 17.
El Theatre Grand Gulgnol de Pernil donara. a mi, de les 1 sOirees. (Mes matinées: nna el dIssabte 26 . I l'altra el
5 8- Encàrrecs a PAdMlinstrac10.

DE BODA, per Raymond Griffith; la cómica teebnicoO3r
Cleopatra la cinta del Concurs dels Artistes Emmasearais.

ARISTOCRATICS KURSAAL I SALO CATALUNYA

CINEMES
.\ 111.

Oratieletries uare ER
• Especteclee CUNIES)
Avui, dirnecres, a les 4'3 O i a les 930: Lilian Gisla i Italph
Forbes en el film Non Plus Ultra de la "Metro Goldwyr,
Mayer" EL ENEMIGO, i el film Pararnount EL PADRINO

sall••n•

1

"¿Verdad que vas a quererme un poquito? ¿Verdad
TI?
que
chi. que chi, que chi?"
¿QUIÉN TE QUIERE A

1.34•041444444144~44+~.

postrs per renomenata proressors del
sindical Musical de Catalunya.
SERVEI ACUELST
PREL:s ntourre

ae1ee2i 2.. .Arrieta-Ancluaga; "Cavalle-

r i a rusticana", intermezzo, P. Mascagni: " i2nii nostalgia", tango. J. Sentis; "Colette", one- s tep. L. Hugo. Alternara amb discos rk gramola.
Tancament de l'estad/a
Una hora settranal ner a les escolee. de les 16 a les za.
rn'on: Obertura.
tiçoa Confereacia eclarativa: "Conselis als nens", pe:' la senyora Angela
Trinxer. inspectora de primera ensenyança cae la primera zona dc la prüvincia de Barcelona.
:. 15' t 5 : Interrredi musical.
16'25: Conferencia instructiva: "Els
arinials. Amics cuc' entre ella té Ahorne. El gos", per En Llorenç Cabos i
Barba, director de l'Escola Nacional
Graduada número 4, de Barcelona.
Intermedi musical.
1545: Sessió recreativa: "Periquito", conte, per NAureli Camprnany.
16. 55: Intermedi musical.
17'm: Tancament de l'estack,.
re'3n: Obertura «le l'estada,. El
Seatet
interpretare: " Bomba
!", one-step. V. Quirós; "Chimango", pericon, E. Daniel; "Ilusian de
triufieca", tango, J. Dotres Vila.
;8'oo: Cotitzacions dels tnercats internacionals i canvi de valors. Tanca?neta de Borsa.
1810: Fa Sextet Radio interpretaré: "Kad-Dur". marxa mora, R. Lorente; "Margaritifia". intermedi, J.
Zamacois: "Coplas de mi tierra", M.
Paran; "Nina", havanera, A. Cotó;
Gentilesse". vals serenata, C. Wors-

' ley.

Tancament de l'estació.
arri ar): Obertura de l'estació. (lasas, setmanal de Gramàtica Castellana,
.* <jarree de l'Academia Cots. pel professor senyor Santano.
2100: Campanades horàries de la
Catedral. Nota del Servei Meteorolñgic de la Diputació Provincial de Bar-

5

CAPITOL CINEMA

Casa fundada en 1884

al comptat, terminis i llague,.
Planos d'ocas.
HarmónIuma

eso.)

FMILI SAGI BARHA
GAETA PENTALLEN

Enriqueta Pereda
Rosario Ferrer
The Maurys

Poducts; Cerämin

Casimir

LES GLANOULES DE MONO

C.. VILA-DAV/. Primera asirla; Al. VILA.
Prim•re actfare: DAVI 1 NOLIA.
1 arda, a 11, ri)graina A
'dure. a linee!. LA PERLA DE LA VIRREINA I JO T'ESTIMO, MARIETA. Pat ,
les dell. L'Ssit ‚id ella MIMI, UlJous,
tarda. a tes V31). FestivIlat aant antela Abat. Programes extrautdinarls. Ultima represenlaeló de 51.8 PASTORETS
GARROFA I PALLANGA, arub l'ADORAlo DELS sANTS REIS. I la comAdla
en un atte. ELS TRES TOMAS,
a les tulid Latalalia.
Progianta rt n ruire.ta bronid LA XOCOLATERETA i ELS TRES TOMBS.

I iI 1endri ti›, 1,, n 1 . bid de 1.1 :coiiiiin3 ia ti Alomo NI. Alcart, en la
iiantanIS
LIGO] Ilguren en.

actos,

Vargas,

FRERES

RAD10 BARCELONA, 350.5
Crs.): aampanades horades de la
Catedral. Nota del Servei Meteorolò-

TEATRE APOLO
Gran companyia de comèdies valencianos BAGET
Ultimes Dinclou, 55 II
larda, a les :i. popular, nutaques,
0 '60, general. u•23.,
MAR ADINSI

liZe

QUIEN TE QUIERE A TI?
liirclii. El
hombro que todo lo enreda.

_

FíiOGRAMFS PER A AVUI

fn4+44444444444444~444+

TEATRE CATALA ROMEA

TEATRE NOVETATS
>94444+41.4~4444444+0+0
TEATRE BARCELONA

14014i1 9603

FttrIca

¿QUIEN TE QUIERE A TI?

tiäl iU n;.i alniiup...

Els nürneros deis telèfons
deLA PUBLI.ZITAT

-

gic de la Diputad .... Provincial de Barcelona. Estat del temps a Europa i a
Espany-a. Previsió del temps al NE.
di Espanya. a la mar i a les rutes series. 'Nnta rnetenrcaareica raxalotelecrafica per a les línies aèries.
Erniesió cc sobretaula. Tancanae • del Itnrsi del mati. El Trío
Iberia l nterpretati: "Moulin Rouge",
tme-sten". 3 1/enning; "Returo", sardana. Sancho alarraco; "Serenata",
perico espanyol. I. Moles; "Marina",

ELS ESPECTACLES
TEATRES

gener de locti

Dimeeres. 15
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l'emperador. i pel que li perteeava nnanä que iliguessin que seriz
la darfera d'abandonar Peter,lnirg.
El 26 d'agust, el nuiteix din de la batalla de Horuclino. Anna
Pavlovna donava una soirt.n . el "don" de la qua! hada .d'esser
la leetura de la llora de l'arquebisbe escrita a propósit de la
tramesa a l'emperador de la imatge de sant Setgi. Aquests. !letra
era el model de l'eloqii .éncia patrii'diea eclesiästica. El mateix princep Vasili --que 'tenia reputad() bon lector ra lector de
remperadrift) --lluvia de llegir-la. El son ert consistia a protinndar ando una cantarella, entremig dels gemecs i el parrupoig
teudre dels mots, indepcndentment del seu sentit. talment que
absolutament per rizar una parattla era pronunciada gemegant,
una ultra parrupeclant. Aquesta lectura, con) totes les soirées
d'Anna Pavlovna, hapia de tenir une signifieadó política. A aquella reunió havien
alguns peesonatges importants, als
uats calia sermonejar-perque freqiientavs y n el Rente francès,i revifar-los el sentinrent patriätie, arribat molts d'invitats,
però Anna Paulovna encara no veia al sen saló tots els que ealia,
i per aixo') allargava la conversa per no comengar la lectura.
A Petersburg Ja noticia cid dia era la malaltia de la comtessa
Bezukhov. Alguns cites abans la. comtessa hada caigut malalta de
top i volta: havia faltat a algunes reunions de les quals era
l'ornament, i corria el rumor que no rebia i que en comptes
de: celebre doctor de Petersburg, que ordinàriament la tractava,
havia estat confiada a un metge italiä, que la tractava per un
metode d'una novetat extrasirdinäria.
Tothom sabia que la malaitia de la deliciosa comtessa provenia de la dificultat de casar-se amb dos in g rits alhora, i que les
ateneions de l'italiä eonsistien a eludir la difie.ultat. En presencia d'Atina PHVIOAna, però, ningú no solament no gosava pensarhi, sin() que totlioni foja p um bi hü ignoréis.
11111 , la pobre, eonnes.sa està molt malalta. El metge
diu que éts una angina de pit.
-tina angina? Oh! AS una malaltia terrible!
-Diueu que els rivals s'han reeonciliat gràcies a l'angina...
La paraula angina, era repetida amb gran satisfacció.
-El vell eonite és commovedor, segons diuen. Quita el metg e .
li ha dit que era un cas perillós ha plorat com una criatura.
-

-Oh! Seria una pèrdua terrible. ts una dona eneisadora.
--Parlen de la pobra coontessa? -digné Anna Paulovna, actostant-sli. He enviat a preguntar. Han dit que anava una mica
més 1)(Y . Oh! si es la dona inés encisadora del /eón - féu Anna
Pavlovna amb un somriure al seu propi entusiasme: Som de
camps diferents, però aixä no cm priva d'estimar-la com es mereix.
lis ben desgraciada!-- afegí.
Suposant que amb aquestes paraldes Anna Pavlovna baria
alçat lleugerament el 1-el misteriós de la malaltia de la comtessa,
till io n imprudent es permeté d'expressar l'estranyesa que li
eausava que no haguessin estat eridats metges coneguts, i que la
eomtessa es fes curar pe/ un xarlatan, que podia administrar-li
remeis perillosos.
-loes vostres informaciones potser són millors que les nievesintervingué de sobte Anna Pavlovna contra el jove inexpert, però
sé de bona font que aquest melge és un savi i un home molt hàbil.
'Io's el metge particular de la reina d'Espanya. I després d'esclafar 01 jove amb aquestes paraules, Anna Pavlovna s'adreçà a
Bilibin que, a l'altre grup, parlava dels austríacs, tot arrugant
el front. desitjós ole col-locar un bon mot.
-----Trobo que es encisadora -deis parlant d'una nota diplon'inicuo amb la qual havien estat remeses a Viena les banderes
alt,triaques preses per Vitierstein, l'heroi de Petropol (cono se li
deis a Petersburg).
-I cono ha estat?
preguntà Anna Pavlovna, provocant
un silenei que permetés de sentir el mot que ella ja coneixia.
Bilibin repetí les paraules textuals del despatx diplomätie,
que ell havia redaetat
-L'emperador torna les banderes austríaques, banderes amigues i perdudes que ha trobat fora del camí.
I Bilibin desarrugä PI front.
-Bonie, bonic!-- deia el príncep Vasili.
-Potser és el camí de Varsòvia -digné a la impensada i
veto alta el prfneep Hipólit.
Tothom es girit cap a ell sen: eomprendre que venia dir. El
mateix prfneep Hipòlit mirä al seto voltant amb alegre estranyesa.
Ell, cono els altres, no comprenia que significaven les seres param

CAIXES

adHliere 125. tmenair.

terl: :atla
s

DIVERSOS
Malalties dels b7onquis
meiga eapecianina " • AtaISNICIS 1 BOUS!.
c_cts entapamos, éezeere se 4.

MALALTIES DE LA PELL

Ales armarles Detecte, +estima e ea
SIS . AnAlisl de sane. Parre Piloso, me/.
ge especiansta lista ..ttnaisit, 11. 11114
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