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AlB EL SOL I

S11 E111'111' 1 POLITICA
AUSTER

E,

nostre admirat amic Josep Carrier contesta, des de "La
Veu de Catalunya", una allusiä que li férem tempa enrera, a
prepo'sit de la seva frase sobre la "inútil austeritat" de Pi i
yargall. Ara Carner es ratifica en aquesta frase. Perä la considera aplicable al pla polític, i no pas al pla ètic. Per la matra
para estera d'acord amb gairebé tetes les observacions contlngu des en el aeu article. Una de les coses que ens fan mis atractiva la discusió—parlada o escrita--amb Josep Carner, As que
eapdavall venim a coincidir en els punta essencials, o almenys
ens trobem molt mes acostats que en comengar el diäleg- Un
exemple d'aixä el tenim en la nostra polémica de mesos enrera
a prupäsit del concepte de democräcia. Parlant, ens vam engendre. I avui podríem sig,nar alhora una definició präctica de
democräcia. Aquesta clase de converses, que seo un intercanvi d'apreciacions i d'Alecciona, tenen un efecte saludable.
So es tracta de sostenir, a tall d'advocat pledejador, una tesi
determinada i rígida, ans be de clarificar i refinar el propi pensament en la gimnästica de la contradicció.
Tenim l'esperanea que la conversa que hem obert amb
Jeep Cantor a/ volt de la gran figura catalanesca de Pi i Margall, tindrä un anäleg resultat d'acostament, si no de total coincidencia. Nosaltres no hem dit--i no ho hem dit perquè no ho
crtiern—que Pi i Marga!' tingués totes les condiciona d'un polife i d'un governant. Creiem el contrari; i el contrari hem
escrit en aquest lloc mateix. Perä l'estudi de Pi i Margall i dels
fets po'ítics en que va irtervenir ens ha fet veure que no té
fonament el täpic d'un Pi i Margall que habitava en els núvols,
home d'idees pures incapae d'entendre el joa de les realitats.
Al p ostre parer, no era un polític complet, i molt menys un
governant de grana aptituds präctiques; però tampoc esteva
mancat del scntit real, ni del gust de hect& ni de l'energia
que és necessäria a l'estadista. En una «asió en que estudiävem. des d'aquest lloc. el cas de la República espanyola del
1873, arribärem a la conclusid que entre els cabdills republicana
d'aquel] període només hi havia dos homes que posseissin qualitats polítiques considerables: Pi i Margall i Castelar. Al costat
d'ells dos. Figueres i Salmeron apareixien amb un deficit formidable d'aquestes qualitats. Cada vegada que Pi i Margall va
trobar-se en front circumständes critiques, d'aquelles que
serveixen de pedra de toc, va sortir en bé de la prova. La seva
actitud, com a ministre de la Governacid, aleshores del complot
monärquic del m s de mare del 1873, és una prova claríssima
oue
no era tan sols l'home de doctrina, el baró auster, el doctor que anava pel alón predicant el seu invariable Alcorä.
Si Josep Carner, en lloc de (lir que l'austeritat de Pi i Mar-

ga'l fou politicament inútil, digués que l'austeritat no és una
essencialment política, estariem d'acord. Ésser auster no
és mai inútil, ni tan sols reduint l'afirmació al pla politic; perä
s'ha de donar una valor decisiva a l'austeritat en qüestions
aialtiapes. La história ens mostra nombrosos caso de política
eminente i genials que no han estat precisament austera. I, tanmate.ix, n i naú no pot desconeixer la. grandesa de llur persona:itat. ni l'f:cacia de llur obra. Jutjar un home polític segons
el criteri de l'austeritat, seria tan absurd com aplicar aqatest
criteri a l'artista, al poeta, a l'escriptor, a l'home de ciencia.
De tota manera, ens sembla que en cap d'aquests homes raus-Ieritat personal és del tot inútil per excellir en el propi ofici. Inaersament, les falles morals han perjudicat mes o menys l'acmeció i l'obra d'homes ben dotats per a la política i per al govena
Donem tota la ra6 a Josep Carner quan afirma' que el Ilibret famea de Prat de la Riba.—un altre home auster—ha
gut una välua d'eficäcia molt mes a l ta que "Les Nacionalitats"
de Pi i Margall. El secret d'aquesta diferencia resideix en el fet
que En Prat enträ en la part mea viva de Ilnima del poble,
mentre que Pi i Margall es dirigí únicament a la intelligència.
De vegades ens sentim temptats de creure que la causa principal d -, relea del llibret de Prat de la Riba ha estat el títol. Hi ha
mots que tenen un poder suggestiu i de proselitisme ben superiors a l'exposició teórica de lea mis riques doctrines.
Si amb alguna freqüancia rectifiquem
judicis i apreciacions sobre Pi i Marga, és, sobre tot, perquè comprovem
que la seva psicologia és encara, en gran part, un camp inexplorat, deaconegut. "Azorín" deia, fa uns quinze anys, que la
personalitat de Pi i Margall no ha estat encara degudament estudiada. Un dels aspectes menys estudiats és el psicolägic. Gairebé ningti no té idea de com era Vänima de Pi i Marga. Un
int im amic nostre que ha emprès aquest estudia s'ha arribat a
c onvencer Que cal refer, en molts caires, la visi6 que es té gene_
ra` ment del gran catalä. Com a punt de partida del seu estudi,
el nostre amic ha fet la comparanea entre la p sicologia de Pi i
Margall i la de Proudhon, i d ,
.sprés entre la de Pi i la d'Almirall, a través de les respectives obres i de les res p ectives vides.
Confiera que aquest estudi aclarirá moltes coses que avui
no apareixen prou clares. Un dels resultats mes positius d'aq uest estudi és la comprovació que Pi i Margall era un home de
PaSSions. ben diferent de "l'heme de glae" que la llegenda creä,
j a en vida del personatge. Ell mateix, en una de les seves raríssims expansiona púhliques de caräcter personal, en un discurs p ronunciat al Con grés en temps de la República, confess ava nue e/I ten l
a l'aparenea d'home fred, però que en el seu
cor hi havia "tempestats mes terribles que les de l'Oceä". Amb
aq uesta hiparbole—figura retarica que Pi i Margall no usava
f olui mai—surt enfora, com la flama d'un foc interior, ränirna
del nostre home.
Quan l'e g tudi a què alludirn sigui publicat, ens aerit plaent
de des cabdellar Ora vegada amb Josep Cerner el tema de
l ' au steritat de Pi i Mar g
all, a la Ilum dels fets i de les ankdotEs d'una biografia psicolägica.

rull de dietari
AQUESTS SON...
Aquests són eta bons Reis que,
giras% per un eetel amb cita, vénen cada any amh el mateix delit a omplir
de p resenta les sabates dels infanta.
tAixii de len sabates és un dir. En
realitat, els Reis d'Orient sön magninims i no s'acontenten de curullar el
cateas diminut de Ilurs amics, ans omplen inig menjador o mitja eala amh
unes comprcats i volumMososi
Aonests si'm els bons Reis q ue veten dais l'ombra de la nit, a través del
tonsii iUss dels infanta; llar seguid
411 un seguid (le pul; tot 1 traginar

MONTECARLO
montaoario, asombre.
Es una cosa lardoso. No hi
ha pas gatees edificia ofieials
a Europa que presentin la seva
magnificancia. Goal ediffei del
enere es. anie. Hora cata arostumat a perdre eta diners en
"tinglados" de ferro a fusta
aguantats amb entumes de carta. Al casino de Montecarlo les
columnes AMI de marbre, les
salee tenen una severitat imposant dintre de la mes pura rendirla burgesa. Jrt sou dais. Una
sala immensa i opaca s'obre
davant deis vuelves pasos. Dotar grana taules es presenten a
la vostra considerada: sis ruar tes i sis bacarrats. A l'entonar
do cadascuna hi ha un soroll
ofegat. per la petulancia de les
fitxes i per saltironet de la boleta endimoniada. Tothom parla parsimoniosarnent com al
aeal dones vergonya. Si ausculteu la sala amb delenciú, sentireu de tant en tant que s'escapa un sospir que hom no ha
pogut contente. Es una manera com una altea dr demostrar
que hom acaba d'arribar. Els
primera eent franca san els que
saben mes greu.
Primera sorpresa: a la sala,
lea dones tenen una majoria indubtable. En general san senyores d'una certa edat, amb un
aire severament respectalae.
Gairebé totes juguen cientificamena alzo!) és, amb ntn carta
i un 'tapia a la mit. Sobre el parid- fan unes ilieracions eabalistiques i complicarles. Realitzada l'operada fan l'aposta
azub una convicció profunda i
cmb una seguretat desconcertara. Es impressionant el nombre de persones que cretien que
el perdre a la ruleta depèn de
la incapaeitat del que .juga. Horn
suposa que el misten de l'atzar es pot arribar a dominar
mitianaant l'estudi de les mateniatiques supedites, del cialeul
de probabilitats o fent punta a
la vivor natural. Tothom té la
seva recepta, el SPI1 trne genial
pe,r guanyar indefeetiblement.
Es pot afirmar que el noranta
cine per eent de persones de
la eoneurraneia de Montecarlo
estä penetrada"! dotninada per
divert idissimes supersticions.
Soviet hom defensa aquestes
pròpies puerilitats arnb una
grotesc de primera qualitat.
—Ara sortirà el cinc verme!'
—sentiu que diuen de baix en
baix davant voslre amb una parsimbnia professoral i académica.
Surt el set negre, Petita consternada que dura un instant.
El jugador eonsulta etls seas
papera terribles. Fa sumes, restes, multiplicacions, extreu enrels quadrades. La ruleta es un
capital de la ciancia. Pascal,
senyors, el reverend i illustre
Pascal. sembla que en sabia alguna cosa. Arriba l'hora de decidir-se. Horn adopta la pose
greu i elegant.
—Sortira cl vira-i-qualre Yermen. No pot fallar—
Surt un zero roda com una
sindria. La successió de movíMente Pe repeteix indefinidament. Lastrar s'esmuny cona
una serp. Hom no n'encerta ni
una. Les butxaques - del jugador
vessen papera plens de xifres
i i te protectes. Les mans li tremolen. El nas s'allarga desmesuradament. Horn esguarda el
"croupier" amb ele ulls tristos
valora dir:
—Que us he fet penara em
trinara) tan malarnent?
La boleta salta joiosament
sobre el metal]. Lee fitxes- apoques, verdes, N'amenes, blanquee s'esmorluoixen sota la
Ilum mate i difusa. El "croupier" es retira el bigoti salema
amada. Les carea Ilargues dels
jugadors tenen vega:liras de melmelada. A la gran sala hi
un soroll sur(' de bovino( enfadas. L'atzar posat a presea)
t'ondina coas un motor amlaa.
Al sastre de la sala. pinttida
arnh una factura vuiteentista,
ha una leoria de ninfea una
anea esborrades que representen la Indiiulrin.
e1 Comers', les Ci ;uteies 1 lea
Arts. L'Ira matrona severa, asseguthl sobre 1111 11úVOI -- pila

i finques abundaras — presideix
la disnea simbaliea i °majan.
tresors, no els cal cap custialia i
els acompanyen altres armes que les
que porten per a llora amiguets, encare
submergits en una atmosfera petulant
i homicida.
(I encara aquesta fe, no n'admet
poca de dubtes i de reserves! Cada
infant els imagina a la sena manera;
caria infant, ajudat pela seus pares,
da otorga unen vittuts i unes enea!.
léncies. Caco/1. el dogma, gairebé
cs limita als noma i a les colora: GaSpat i Nfelcior són blanca, Baltasar is
negre. En la resta, domina una 'libertar magnífica. Qui vol els suposa
qui vol els suposa aristocrática; aqueli els descriu com a severa,
l'altre com indulgents; hi ha qui els

vnItats de confirieras 1 d'espite, hi ha

L'ESQUEIA

Aquesta matrona representa

l'ordre natural dios el gust de
la filosofia liberal i evolutiva.
Es la senyora Stuard Mill. EI
qui ela contedeix el di de rabieta-

tata

I cosa rara: tothom eh estima ate
lä mateixa amor. Ningú no ele meattra l'afecte amb les mesures mesquines
del profit.
Aqueas% sein els bous Reis que trine'
ha esbrinat d'on y erren: que ningú,
quan han passat, es preocupa de saber

"eroupier" es refala, encara, el
Mata" solemnement. La bolla
atrita sobre els nietalle. EN del
ras-riet
posen a l'agraria espPratit que passi la papallona

e

per donar cl cop. A la fi el.

,ill-

dentifie s'atan de la tanta. p esarian)ent amb una cara

gaelue

d'amarga suficiencia, ele papera

i projeetes a la mit.
.
—Apresta ruleta den estar
inalmenadat—irensa.
A Barcelona. el proaassor de
química que tenia la irigennitat,
de cantar ama) antieipacia el
valor de la l'encelar que horn estudiava, feia sovint unes allanara- fenrunenala. Si (lela verd,
sortia indefeeriblement migre o
blanca Eis alumnes Ii feien unes
ovaciones entusiastes.
—Ha sortit una mica negre

—deis el pobre honre trenudant
com una fulla d'arbre—. L'any
vinent, si Déu vol, sortirá minora
Es l'esperança del jugador de
la ruleta i en general del savi.
L'any vinent, si Déu vol, sortirtt
millar. Aquest any ha sortit una
mica negre. No en puc dir mal
—diu, indefectiblernent, el jugador que perd—. Si els anys
que el món ta san sis mil, la
broma fa sis mil anys —
meros rodarla — que dura. I el
que durara:
Jomp Pla

PER VEURE PASSAR ELS
BOMBO% UN XICOT MEMA
40 CASES EN UN MES
_—.—.—
Washingtoo, 5. — Ha estat
detingut Sun jove de 20 anys,
\\Titilara Foley, acusat dancen(liara que es confeesä autor
d'haver cremat 40 cases durant
el darrer desembre.
La nit de Nadal cremà dotze
cases, solament pel plaer que
ii eausaart presenciar el pas
deis bombera pela carrera.; de fla
cintat cap al lloc sinistrat.
L'incendiari será Ilturat als
alienistes perque l'obeervin. —

Ha y as. •

FINAL DI CARERA mato
8 !MAYORES MONTEE,
Kalka (India An gle sa), 5. —
De retorn d'una carera, un automaba, en el aura anaveu alguna invitats del alarajah
Petala, entre aquests algunes
dames, fan agafat per un tren
en un pes a macla
Sra clames resultaran ;nones,
dues mes mamen a 'l'hospital i
altres &res Mea en estat greu.
—Hayas.
PORTUGAL I LA QUESTIO
DEL GUADIANA
Lisboa, 5. — l.lna nota oficial del
ministeri d'Afers estrangers dóna
compte que l'arbitratge que ha estat

accepat pel Govern portugues es refereix solament a la questió de la
desembocadura del Guadiana i no a
la qüestió de la pesca.
El Govern espera les proposicions
espanyoles per establir el comproruja d'arbitratge. — Hayas.
DETENCIO D'UN DELS
ASSASSINS D'ERZBERGER
Viena, 5. — Segons una fa-formació que no s'ha pogut continuar encara, publicada al "Tage Post",

Henry Schultz, un dels assassins de
l'ex-ministre alemany Erzberger, ha,
estas detingut a Aussce, on residia
emb un nom suposa. — Hayas.

DE MEMO
—
UNA REBEL.L10 : COMBAT A
AGUAS CALIENTES
París, 5
, — Al "Petit Pansien" ti
comuniquen de Nova York que uts
nombrels grup de rebela mexicans ataca la ciutat mexicana d'Aguas Calientes. S'entaula un atac durant el qual
foren morts quinze rebela. Altres
molts- que foren fets mesonera foren
ininnaliatament executats.—Havas.
ERUPCIO VOLOANIOA A

COLOMBIA
Nova York. 5.—Els diaris publiquen
telegrames sie Bogota onan compte
que una etupció volcánica ha produït
gratis perjudicis iu la regid de Pasta.
Nombrosos poblana han hagut dieser
ahandonats del; habitants.—Havas.

EL CONOORDAT AME POLONIA
Varsòvia, 5.—Amb tuotiu de la conclusió del Concordat amb el %%Uds,
monsenyor Hlon, isa estas nomenat primer hisbe de la nora diócesi de la

Silesia polonesa.—Havas.

DI SIRIA
UN RIMAN) DE NOTABLES
DEL DJEBEL
Loneres, 5.—Comuniquen al "Ti-

nn van. Aquests san els bous Reja' mes" des de Reiruth, que en una reunió de notables del Djebel Drus es
tense cort i sense °enyeta_
Aquests, aqaeuts sein ela Bona Res. declararen la majoria per la pau. Sois
Cimba toldar&

Soltau Atrache defensi la continuació
de la auerra.—Havati.

CARNET DE
LES LLETRES
"E,STAMPES D'EMPORDA"
Mn. Lluís G. Pla, el vehement
poeta, isolat a Santa Coloma (le
Earnea, ens fa arribar aquest Ilibes,
rimer d'una serie on será recollida
raetivitat literaria, quasi secreta
(runs quanta anys enea, del generUs
sacerdot. Estampes rrEmporda" és
froh sei llarg vagabondatge da rescriptor per aquella terra de !libertar i d'ordre, franca i cenyida.
una "geografia sentimental". Els
nobles i les viles setn esguardata
no amb una mirada nua, sirM ami)
l'escalf del cnr. I hom canta, no
descriu. Les estampes de Huís G.
Pla són, dones, molt sovint, poemes en prosa.
Viles, coses i homes, tenen una
vida semblant, presoncrs dintre les
tharides estampes. La prosa barroca,
pomposa, sembrada de neologismes,
flairosa de sol i d'encens, del poeta, és sentare cant i abraçada.
La imatgeria de Unís G. Pla té
ruta simplicitat i adhue una monotonia escaients. Rqses "s'ajan com
ruta noia núbil als sorrals de la
platja"; "Ciurana és "com una cas:a
esposa"; Sant Pere Pescador és "una
vilera bonica com una noia". I si
Citre::a té caserins que "semiden
crostons de pa, d'un pa de molts
crostons", Sant Pere Pescador "té
una morenor sie cara com el pa" i
es "bruna com una Ilesza
pa de mestai".
Però la gracia d — Estampes d'Emporelà" resideix mes que en la imatgeria. en la pintura Potser ;13M(-S
J.

M.

juncar és capaç de donar en

una fresa breu la múltiple ni roen
de colors d'un paisatge. Les valors
que predominen en el llibre de Unís
G. Pla són plàstiques.
L'estampa titulada "Els tres esments de Boadella", ði una obra
mesura (lel genere. Els 'loes pairals
encesos i fumants, el niu de raliga
i l'incendi de la Muga, records que
el poeta reviu, s'incorporen, lusasges palpitants com san, a la fantasia del lector, con si tres tor.:ents
de Ilum clara rerivaissin.
T. Garcés

Converses f i 1 o-

lógiques

Dels dos verbs omplir i empleoar,
la llengua literaria r u hauria d'admetre, segons en Cases-Carbó, sitió el
verb omplir. Segons la práctica de
molla escriptors actual., la llengua literaria, arreconat completament on.p'tr,
no faria ús sinó del verb emplenar.
Ja hem dit que en el cas d'haver-nos
de decidir a favor de l'un o labre
d'aquests dos verlas, nosaltres donadem
sempre la preferencia al verb omplir.
Perú, si es absurd d'arreconar ttn verb
corn omplir, tan viu en la majoria dels
parlan catalans i d'una tradició literaria ininterrompuda, ens sembla, cont
a En Ruyra, que no hi ha cap raä
prou poderosa per a decidir-nos a bandejar un verb corn imtplenar, viu en
certes contrades i de bona formuló
catalana. Llavors linda:km dos verbs
digital significació—aniiptir i empiema.,

—cosa que, donada l'estructura (la sonoritat, que diria en Ruyra) tan ditecent dels dos mota, te ja els seus avantatges dios una llengua literaria. (Recordem les rimes en ola, eni, etc., de
qué parla en Ruyra.)
Per?) és dar que encara seria millor
que entre ein (los mots s'establis tina
diferenciació, si no sic significació, almenys estilística. En Ruyra aasaja
d'establir-ne una: segons dl , donat que
tenim els dos verlas, empfetrar: podria
tusar-se especialment quan a la idea
d'ompliment acompanya la d'abundancia. Peris aquesta diferenciació, que ell
recolza en la "suggestió d'ius major
ompliment" que li ama empleaae, ell
mateix reconeix que no respon als teta
pubr que, on és val empinar és cmprat com a equivalent del nostre nospur, i d'alma pan, eli accepta en poesia tut emplazar perfectament sinentim
omplir, so és preferís a emplir
perqué es tracti d'un eniplenar en què
a la idea (rompliment vingui a alegir-se la d'abundància, sitió solament
perqué empl. ijar forneix consonàncies
en ena (emp (ema: serena, emidena:

trena).
De totes masacres els suggeriments
d'en Ruyra sea, molt dignes d'ésser
tinguts en compte: nosaltres volern
creare que, si mai ha d'establir-se una
diferenciada entre els dos verbs amplie i emplenar, no és improbable que

aquella es fui en la direecia suggerida per adiestre prosista.
Ara Com ara, pera, ens hem dr limitar a fer notar als escriptors que
no és gens justificada la predilecció
que semblen sentir pel verb empleaos,
a intercedir a favor d'aquest °esalle.
que fóra abanal de Mes eliminar de la

'lengua literaria.
P. Pabra

EN EL

TRASPAS DE 1025

ANY NOU, POLIT1CA NOVA
Paris, 31 desembre.
L'apara) nisno0sa es deniuna
ami, lea al eap i silla
al eci si Den farit tattc l'itity Ni-

rtnt sigui una mica mes 'mesana en Mataren ela interesaos
nacionals. Es dentaria Ni rany
non sena un veril tilde a ny de

renovaria. Es demana ii eta po-

litice taran un acte
euntrieiii
i propòsit dearnena, trehallant

hona fe per consolidar sesament la pan interim. Es
demana si babor)] posara el sett
es l'ore en r,dara tren fort ir la
.

patria eonvaleseent i frisaban de
progres. EN demana, en fi, si
Pany nota seiä un any de puu a
l'exterior. Si els hornea de bona
voluntat sabran arouseguir que
s'arrita a la ti definitiva de les
guerres de Siria i del Maaroc.
El balanç de l'any 1925 no es
eap balane esplimalid. Ha estat
any d'inestabilitat
de erial financiera, de neguits
d'inquietuds. Del Govern Herriot al gavera del senyor Briand,
passant pel Govern Painleve, la
crisi política ha enverinat conatantment la vida del pats. La
cartera de Finalices ha tingut
una vasta i variada clientela;
Osan elaborat una colla de projectes, i cap ha estat feliç. El
franc ha estat la vietirua. Sense
trnir un morada de tranquillital, ha sofert 'constantment les
oseiltacions d'una febre inestable, seguint hipnotitzat les
orares imperioses de la Mara i
el datar.
El Parlament ha tingut un
any de batalles parlamentärtes,
pera no ha realitzat eap obra
batida. Les intrigues politiquea
han dominat completament. Els
interesaos de partit t les passama han impedit que reeixissus els propòsits deis homes de
bulla fe. Han pradominat els
eriors i els equivoca, producto
de l'exacerbació del sentiment
patriòtic mal entes. Ha estat
rally dels desastres de Siria i
del Marrana l'any de les interpenacions sorolloses i violentes, pera ineficaces.
L'arribada del senyor Briand
al Poder, mantenint la cartera
d'Afers Estrangere, fou una esperança per a l'opiata desitjosa
de veure sigilar la pau al Marrata.i a Siria. El senyor Briand
as l'honre de la pau; el seu prestigi actual l'ha campera amb
el triomf de Locarno. El senyor Briand, gran potaje internacional. semblava ata que indicar per donar ei cop de mä definirlo als graos assumptes deis
protectorats. Les guerrea de
Siria i del Marran eón dos pesumbres per a França, cansada,
convalescent encara dele enormes sacrificis de la gran guerra. L'opinióa popular, que
la politica cona els politics mateixos, no está d'acord amb el
crite,ri dels homes, d'Estat en els
assumptes colonials. El poble
vol pau; ta ganes de treballar,
ti;

necessitat de reposar i

dedicar ele seus eaforees a reeonstruir la seva llar. llaurant
rs fons la terna, plantanl bona

llavor, treballant amb fe per
restaurar de hell non el ' 'u -su
fle la calaixera. que se n'aria
P lot s i roba de (1.1, en ala
rimare anys la fragallia Purapea. No en vol tiléS, de trage dies. Vol (IIAS clara i niegues-.
Nsu es- deixa convaneer quan
parlen I ielS alts eomptamiram
int inflase innata que impraleixen
abandonar les ter res l'eh+ al 1.1.PA
quo imprateixen signar la pan
arnh els que 'luden per la
bertat de la aova patria. N+,
vri U. El poble franeas del so gis' XX no As ei mateix polde
f t a ne dele dos segles passats.
El poble flameé, del segle XX
ha 115511;t1 ventea rina•asor i snp

que per defensa, la llibertat
eional no s'eseolla eap compro_
n is p a r fan que sigui i no ala
lia prnn 111/111 frisen ni 14,1
eanolle. (ple hora s'Iri fa ;mil)
ela punys.
El 'roble francas espera que
senyor Miami portara a
Franela si el sea gavern ta 5 n
vitalitat ~cierra les prtue definitives de Siria i del -Marrana
e ll e li san tan essencials per
a la seva vida l'adiar cont ist
solada del problema financiera
L'actuada) del comiese:a civil
da França a Siria. senyor Henar
de Jouvenel. ha emita aoollida
per l'opina) amh visfssisns SPnyals d'apee/varia. El senyor de
Jralvenel, ara que ha enmenant
ft enfocar el problema de Siria
d'una manera eneettada que fa
esperanarti una enlució favorab l e en termini breu, es fa ere-

tlitor u pue
eenyur Briand
al Mamase pan tal ele mit :ir 14.'4. 5 set-e% gestítmg tetiett
tlift; g ol I pie len del pobre rapa Crinning. enviat del
tinji ri rete. per Ilhirar una !letra
amis s opesielons de pan
al se1 nn •555'
iSt rany mtu porta anthell una
polftiea rimen enfortnda en aquest
programa sla l ' opiniti per .41 lb
rtdopiesla dt . la pau interior
el huiiarii' de
rany 1921i podria (5sss isn bah ne m'al agradable que el pre-

sonl

Domineu de Bellmunt

La

política

LES ALTES I BAIXES
DELS .IIUNTAMENTS
.4 Girona, per substituir eh: regidora
governatins !apl. Miranda, Antori
Fronguet i Francese Comas, han estal
notnenats En losep Turons i
En Josep Ileso i FbI i el metge

Dril:a.

PERIODIC PENFORA7

Per mancan:o:1s remeses en la censura, ha estat imposada ano multo de
500 pessete al seintanari "La Vos de
Gerona",

EL PALAU DE

PEDRALBES
Retaliem de "Las Noticias":
"En breve, verificadas las gestiones necesarias para dejar cancelados
todos los censos existentes sobre los
terrenos anexos y vencidas otras dificultades de carácter legal, será redactada la escritura de cesión al Patrimonio Real. pur parte del Aytmta
nnento de Barcelona, del Palacio de
Pedralbes."
EN CALVO SOTELO
NO VINIk.4
El ministre d'Hisenda, senyor Cake
Sotelo. ha su.sps definitinment el ten
anuncias ciatge o apesta eitaot.
COMENTARIS DEL DIA
Retal:cm de "La Nothe" la seatic,:a
nota del seis corresponsal a Madrid:
"El maestro Alonso es un oportunista formidable. Un oportunista, claro está, musical. Es decir: un músico
capaz de escribir, en cada manen t,
el himno que las circunstancias exigen.
En "Las Corsarias" y en "La Ileja
rana" no ialt& el himno, Tampoco
falta ahora en "La Calesera". que ha
conseguido el milagro de llenar, tarde
y noche, el Teatro de la Zarzuela. legrando que se prolongue hasta el mes
de mayo una temporada que iba a
cerrar el afio pasado con el cerrojazo.
El hinmo de "La Calesera" es an
cauto a la Libertad—así; con mayúscula--que el público se complace en
oir, de pie. cercándolo, para ponerle.
luego, un remate con sus aplausos cerrados, estruendosos, interminables. •
Desde el día del estreno de 1 u
Calesera", todo Madrid va destituid,
--dia tras día y noche tras noche—"
por el Teatro de-la Zarzuela. La otra .
noche habla. entre el público, tantos
ex parlatnentarios que llegamos a sospechar si saldrían de una anión ext raordina da. Entre otra. razone
porque el Congreso está a veinte pasos de la Zarzuela.
"I.a Calesera" tiene todo el aire (le
cosa profundamente popular. No ruca
extrañaría, que ese himno a la Libertad llegara a ser--C11 (M'OS paises.
; ciar.. porque (I nuestro está encantado de la vida—el himno de las michedumlires en momentos decisivos y
solemnes
Aunque aqui nos contentemos C1)11
oirselo cantar a los es reatas en un desfile permanente ski Madrid popular y
eld "toc:n :Madrid" aristocrático e intelectual—aristocratieo, porque ,4e1f4
...rimar lo,, pilk.01 los mismoy. persen,
jes tme en e/ Real s nctsusus haus
do dota Cristina s las gentilleinias infantas, sus nietasaa iraelectuai. pinrque
va a I8 Zarzuela t ‘ nlo ei ..arettea coa
"'Azorin" y Ortega y liasset—. Madrid de pronto, se ha sentido subyugade Por el encanto musical de "La Calesera". Evidentemente la música levanta el eapiritut y lo eleva a serenisi.
mas regiones.
Felicitamos cordialmente al maestra
Alonso,
E.

NO U POT ORITtOAN

ave-

1101.1011
— • ,
Berna, 5. — El Censen federal ha
advertit al periodista india Angelo
Trueno, redactar de la -"Litera Sterapa", de Lugano, que si mintlima pie
blicaut articles °felinas Per' a Milla,
i el senyor alemana sera immeilata•
ment expulaat.—Havaa.
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PARIS
La Borsa de Paris sembla manifestar en du darrers des d'any una actitud mis optimista que en setmanes
passades. Certament, les cotitzacions a
que s'ha arribat en valors de l'Estat
sen actualment molt baixes. La minora, per tant, es purament relativa. En
cl grup de vendes franceses, es nota
millora respecte de les nostres darreres cotitzacions publicades. Aixi, 4
per loo 1917 tanca a 4670 amb guany
de 2707 5 per 1 00 1920 amortitzable
a 0930 contra 6475, i 6 per 100 1920
a 6275 arnb guany de 2 entero.
En el grup de bous del Tresor s'observa una Ileugera ten:inda a la Mi•
llora: b per /00 1922 tanca a 450 contra 44525; 6 per too 1923 setembre
tanta a 471 amb guany d'onze enters,
i 6 per mo iebrer de 1523 es multe
com raltra vegada a 440.
També minoren els desenals 1919-29
que passen de 68'95 a 72.
En el grup de Credit Nacional 5
per 100 1919 1/1I110fa de 299 a 324: 5
Per 100 1920 de 30n a 315; 6 per 100
1023 gener de 320 a 370, i 6 Per 140
1 924 de 321'25 a 385. Es aquest el grup
de valoro franceses que acusa zotitzacions mis millorades.
En üeutes cstrangers es manifesta
una millora bastant general: deule
tendeix a la minora i passa de 16'50
a 20.
En derU0i..., els valora de canvi van
seguint els moviments de les monedes
estrangeres, i tanquen l'any amb certa
baixa respecte de les cotitzacions dar.
reces deguda a la minora del canvi del
franc. Els valors nacionals francesos
tem:rixen a l'alça, especialment les
Banques franceses. Les Banques estrangeres estan irregular Es mantener) bi les acciono d'electricitat; poca animació en les metallúrgiques i deprimides les accions de mines de caria()
perquè sembla posar-se damunt la taula novament el problema dels salario.
De les acciono que ens han estat denunades Forces Motrius de la Vall
d'Aspe, Minórela de 253 a 284; Vaordnaries, de 1492 a 1640
preferents ele 1410 a 1475.
LONDRES

BORSA DE LONDRES
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Malgrat que degut a l'abundància de
festes no han estat aquesta darrers
dies de ran' d'un volum de negocis
extraore:inari, la impressió de fi d'any
de la Borsa de Londres, ha estat optimista. Els valors d'inversió es manitesten ferms i seguro, encara que amb
poc negoci, i àdhuc respeculacie és
actisa amb un notable moviment
petroli i una
minora en els valors
reaccie en els valoro de cantan.
Ei; valors de l'E.stai britimic es féu
poc neguci, peri) amb coritzacion5 iermes. Les varracions m010011 escasses:
Funding Lean 4 per leo tanca a 95-80.
amb perdua de mig enter; en e:me'',
emprèstit oe guerra 5 per roo milite,
Ull mute i tanca a 100/4-loo I/ 2. Els
altres valors imcionals britànics lanci nen eran raltra setmana.
En cl uní, deis valors europeas que
atostuMem a publicar, portugues2; 3
7 3 1 ine tercor. a, s re ie, tanqu-n a ;13
1/2-35 1/2 amb minora da mig enter.
I.es altres variacinns en els valoro que
publiquem, senl insigniiieant,
En 12111 1'4 auterieans, les variacions
1 1/3 notables m'in 3 Brasil 4 per roo
1889 a 50-52, amb malora d'un enter;
‚ per 100 1 913 a 6 i-b3, amb minora
Le dos entero; Xile O per roo 1922 a
l 04 1/2 : m6 amb peedua de mig
enter, i 7 1 1 2 per cent 1922 a to4-106,
amb tleugera minora respecte de la
selman; pitasada en lea tqm;racions
( °ata Kica u 73-75, amb guany d'un
enter; dexic 4 per roo 0304 deprimir
a 23-28 contra 25 . 30; Perú 5 per loe
1910 a 70-72, amb minora d'un enter;
Uruguai 3 1/2 per in0 a 04 1/2 65 1/2
ami) millora de mig enter, i Urugitai
5 per 100 1919 a 81-83, amb perclua

d'un enter.
En el grup de valars japonesas, 5
per 100 1907 a 78-60, i 4 per 109 191 0
a 60-62, amb guany de 2 i 1 enter resncrtivarnent respeete de la r'nrrera

gada. La resta de talors japoneses,
igual.
Eu accions de mines sudafricanes,
New Modderfontein a 4 7/8 com
tra setmana, i Crown Mines a 2 29132,
arnb pèrdua d'un 1/3.2.

BRUSSEL.LES
Els valors d'especulació a la Borsa
de Brusaellea resulten quelcom deprimits, mentre els valoro nacionals es
mantenen aproximadament com la setmana c:arrera. Dels que aquí publiquem, Deute belga /u per 100 primera série a 46; 5 per 100 restauracre
1919, a 56 i 6 per 100 consolielat
1921 a 65.
En accions, els Tramvies de Barcelona tendeixen a la baixa: les acciono
a 32o contra 395 i les parts de fundador a 2.300 c011na 2.705. Libbey
Owens a 1400, amb guany de 5 entera. Sidro preferents a 940 contra
1.000 la darrera vegada; ordinàries a
949 contra 1.060 i parts de fundae:or
a 7 . 45 0 contra 7.650. Barcelona Trae1,100 a 670 contra 710.
En obligacions, Tramvies de Barcelona a 46050 contra 470 i BarcelonaSant Andreu 4 per roo a 370 contra
362'50.
BERLIN
Encara amb aire de depressió tanca
rany la Bona de Berlin. Un comentarista declara que ningú no voldria
altre ally con, aquest. Els valor% en
efecte, han tingut durant ranv una
baixa extraordinaria com veurem en
alguno casos tiples.
Emprèstit 5 per I00 a 0 . 19 contra
0.2o.
En arcions de la gran Bochumer Gussstahl a 59 contra 6o 1/2.
Deutsch-Luxemburg a
3/4 cOntra

59 1/2. -Gelsenkirchner a 61 1/8 contra 64 3/4; Phonix a ß contra 61
3/8, i Harpener a 87 contra 91 3/4.
Cal tenir present que aquestes eles
accions es cotitzaven a principis d'any
als volts de r5o i 125 respectivament.
En el grup d'indústries quimiques,
Badische Anilin a io6 contra 105 1/2.
La cotització de principi d'any és 055.
En valors d'electricitat. A. E. G. a
8 5 3/4 contra 88 i 1/8; Siemens und
Halske a 65 1;8 contra 69, i Schukert a 52 1/2 Contra 56. Els canelo
d'aquests valoro a principio d'any eren
üe 126 els dos primers 107 el darrer.
En matèria de Bancs, Deutsche
Bank a loa 1/4 contra 107. La cotitzaci6 d'aquest Banc a principis
era entorn de 130. Alernany Transatläntic a 81, amb guany de mig ente:.
Amb aquestes dades es veu prou
el grau de depressió en què es troben
els valoro alemanys.

1•41.44444444.1144444.44444.
LES REFORMES TRIBUTARIES

A partir de denla, el nostre
col-laborador "Observar", dedicara una sbrle d'articles a l'explicació 1 comentar) de les 're-

formes contingudes en els tres
Relais

METGE ODONTOLEG

Des del dia 1 del corrent,.
l'explotació de les Bines del
Gran 111etr0polita es a carrec
de la important Societat -Tramvies de Barcelona, S. A.", en
virtut d'tma intelligencia establerta entre ambdues entitats,
que constitueixen una primera
exteriorització de la política de
coordinació dels serveis de
transports urbano que .1 grup
bancari que nacionalitza. aquest
negoci va assenyalar com a
norma la mes convenient del
mateix.
Segons el que estipula aquest
Conveni, queda assegurat el pagament dio l'interès i amortització de les obli g acions emeses
pel Gran Metropolità, i aferten
a les seccions d'aquest els increments de beneficio que d'aquí endavant es produeixin en
les 'Mies coordinados. que han
d'éseer apreciables nom a conseqüència de l'economia que ha
de produir una explotació conjunta.
Per altra part. el titile en les
Untes del Gran Metropolità va
augmentant progressivament i
considerablement en els darrers
mesos per l'adaptatie, del públic
a aquest nou maja de transport
1 per l'obertura de noves retaciOne.
En suma, es pot afirmar que
aquest negoci. que per tants
conceptes ha merescut la simpatia del p)blic, ha entrat P11
un perióde de franca consolida-

004414444404,08444444.044+1

NONELL GERMANS 1
CARVI : VAL0R8 : CUPONS
Rambla del Centre, 18
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Dr. Ferrer Valls

Decrete que publicara

ahir íntegrament LA PUBLICITAT.
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Rambla de Catalunya, 15 (xamfrà Corts). Telèfon 3770 A
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ililliIIINIONS "U FLORIDA, S,
BARCELONA
Plaga de Catalunya, 17 5 Porta de l'AngeI, 25

La Revistd de la Cambra de
ia Indústria
Hem rebut el número de gener
de "La Industria Española", òrgan
cficial de la Carnbra de la Indústria,
que porta el aegüent sumad:
Espanya: La situacie política. El
tractat de comerç amb Cuba. L4
promoció d'empreses en la gran indústria eléctrica alemanya.
Estranger: La situació
La ciiiestiO de les 8 hores a Bélgica.
Estudi econòmic i comercial de .1a
República Argentina. La producci3
mundial de petroli en 1924.
Secció de Tècnica induatriai:
bricacie del päper.
Crónica financiera: L'anomenat
compte corrent de valoro.
Secció oficial. Registre mercantil.

11•Mma•.

COTITZACIONS DE LA
BORSA DE VALPARAISO
PROPORCIONADES
PER LA BANCA MARSANS
desembre
Banca
4 gener
198.-Xile
117
--Espanyol d, Xile

26

Salintrerea

tina casa com aquesta o sEmbot per 11.9..ü pies.
El dia 4 del corrent es va obrir la subscripeió, i ja
s'han cedit fins avui 270 solars; no esperen que es tanqui sense haver adquirit el solar que ha d'ésser la- vosIra casa.

Subscriviu quatre obligacions, o mee, segons els VOStres rnitjans, que donaran una renda d'un 6.35 per 100,
¡ al moment be OS assign ira el solar per edifiear-lo'nosaltres arnb facultat de pagar-lo en- 20 anys, o por ferho
ta'in a comoditat vuelva.

No perdeu un tennos preeiös.

1

5r. "El Loa"
33
229.--" La utaro Nitrate Company" Onominatives)
.232
230.-"I.antaro Nitrate Company" (portador)
237
;
435.-Tocnpilla
430
Bona
90.-Ceixa de Créela 11fP.
de Xile
82.-Caixa da Credit Hit'.
de Xile 7
88. - El a n c Hipetecari .d.
Xile 8'
84. --P a n c Hipotecari
Xile ;Xile 7
40.-Companyia Xilens
lectricitat 8 %
.40
EquiNalincia del peo Elle amb
Miura. 39,8u per
La tardar°
cortita a Londres I, 1
7:t2 i a
Parlo 831,

VAQUERS
RECR !LOAS I TACTANTS

d'rsoanya en Insihr pe a He i fumiga
Ha arribat ja la nova importarle) de vaques lleteres procedente deis Estats
Units. Us interemsa a tots conèixer les vaques de major producció de llet i
mantega que existeixen. .9.6n les mes aclimatades i les més barates.
Venda a BARCELONA: Carretera de Can Tunis. 23. - Quadres de Timoteu Marcellan.
YEIMMIW411111.141B. M. 14». n.
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niecres, 6 de gener de 1980

RONICA BARCELONINA
Sants d'avui : L'Epifania del Seyor o Adorarnent deis Sanes Reis
Ociar, Gaspar i Baltasar; Melani,
sbe i confesso r ; Joan de Ribera,
ir tir de Valencia.
Santa Maese, verge i märtir.

NOTA NECROLOGICA
NTERRAMENTS PER A AVUI
MATI
Carolina Freixa, de 42 anys, Aras.,
Vell. A les deu.
' pas Igual, de 56 anys,
cernentiri de Les Corts.
les ilcu.
Angel Giménez. de vint-i-un dies,
rtaterrisSa. 26, al cementiri Vell.
IC5 drIL
Caudi Sobreviela, (le 47 anys, sant
il , 9, al cementiri de Sana. A les
uit.
Sabi Diez, de 29 anys, Ramon i
aja!. 2, al cementiri de Les Corta.
dos quarts de dotar.
Juli Auralde, de 3 anys, Pare Gaifa, 24, al cementiri de Les Corte.
les null.
Antoni Boite, de 6o anys, hospital
liotc. al cementiri Nou. A les onze.
Josefa Maganda, de 85 anys, Sant
„ Ni :e, 7, al cementiri Nou. A les
sie.
Seria Coa, de 72 anys, Caballees). al cementad de Les Corta. A
C3 500.

Dolor, Monreagudo, de 25 anys.
Botella, 7, al cementiri Nou. A les
deu.
Felicitat Fuente, Pujades, te, al
camentiri Nou. A les onze.
Neri& Roaaell, de set mesos, Sant
Eusebi, al cementiri dc Les
Corte. A les note
Andreu Serrano, de 74 anys, Fonollar, in, al cementiri Vell. A les
deu.
Leonor Banyolas, de 70 anys.
Ronda de Sant Antoni, 76, al ce=caos' Nou. A les onze.
Andreu Droguen, de 65 anys, Sant
Ene Illés 57, al cementiri Nou.
A dos quarts de dotze.
Carme Calvo, de quatre
Gasatnetre, 133, al cementiri Vell.
A es MAL
Adela Caro, de 44 ale s , An ft leao42, al cernentiri de Les Corts. A
le onze.
Jai= Torroella, de 45 anys, Aalbao, 29, al cementiri Nou. A les
Jame Torroella, de 45 anys. Arihu. _e, al cementiri Nou. A les
orae.
Teresa Sabido, de 97 anys, Clan,,
117. al cementiri Nou. A les onze.
TARDA
Francesc Riba, de 60 anys, Martí, s!,..). al cetnentiri Non. A dos
quarts de tres.
Angel Busquets, de 53 anys, InMistria. 288, al .ementiri Nov. A
/es tres.
Magdalena Forns, de 8o miss-,
Sot Cri,t, 43, al cementiri de Sant.
A les tres.
Torquata Yuste, dj 6<, anys, hospital Marín:1,, a; cementiri Nou. A les
Ramon Raso, de 89 anys, hospital
Maritim, al cementiri Nou. A les
quatre.
Cecilia Con, de 46 anys, Rambla
dei Centre, ,3, al cenientiri N'oil. A
les ()naire.
FUNERALS
Joan Vi'a Busqueta. Dia 15 del
tcrrent, a la Purissima Concepció
de Sabadell.
ELS PESSEBRES
Tal com anunciarem la die,. bou
Inaugurat amb suolt d'exit el dia de
N adal i segueix essent rnolt visitat
d pessebre del Centre Moral Instructiu de Grecia.
Realment ha respost al qu e hon)
n'esp erava. Horn no hi ha planyut
res pesque esdevingués un pessebre digne d'ésser admiras Des dels
rr. és petits detalls insignificants a
primer cop de vista, pece, necessaris
o l'hannonia del conjunt, fins a la
bella p erspectiva que hom hi albira,
1111 as
seocat elogis unánimes de tots
ers
ocie flan visitat fins ara.
Div er305 importants establitnents
tiqueta ciutat exposen artística
c artee; del susdit pessebre el, quals
il diquen les hores i els dies aptes
per vi sitar-lo, que són cada dijons,
d i ssabtes i dies de ¡esta, de cine a
aun del vespre, al seu
"tal'
d 'Olano, 7 i 9.

I

i

a p ioques i Purés

"'MUERA,
ten ete militare del món
ACADEMIA MEDICO- HOMEOP ATICA DE BARCELONA
La Junta Directiva daquesta Academia Ira quedat constituida per a
l'any 1929 pelo senyors segúents:
Pr e,ident, Miquel Baben; viceesident, Joan Bertran; secretan
g eneral, Joan Verses Payró;
secre
d octas, Nlirrael Barnús; caixer,-tar'
Josep Torrent; comptador, AtiRust V inyals; director de la
revista.
Laure ä Torrent;
y ucal primer, PoniPeu lbs; vocal emon bibliotecas',
Joan Santonja.

a

LA P.UBLICITAT.

Hem rebut d'un subscriptor, destjnadee a E.Alberg de Sant Antoni,
I a quantitat de vint-i-cinc pessetes,
les quals han estat lliurades a resmentat establiment.
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SERVEI MILTE Q RQL.OGIC
DIA s GENER DE loas
L—IIITUACIO GENERAL ATMOSPERICA
a. ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA A
D'EUROPA A LES 7 DEL MATI:.
'LES 8:
Minora notablement el temps a les Illes BritàniEl temps a Cateldnya es bo i es registren alguns
ques, Franca i Falsos Baixos, degut á haver peräut
núvols a la regid costera: is seré a l'interior.
intenaitat la depreasió barométrica que' ha donar llos
Al pla d'Urgell i al Camp de Tarragona regnen
als violenta temporal!: i pluges que han devastat
vente forts.
verses regions d'Holanda i Bélgica.
Durant les darreres 24 llores registrat noves
Actualment el centre d'aquell minitnurn baromenevades a tot el Pirencu, assolint un grnix de 35 centrie es troba a l'entrada de la mar Bältice i la seva
timetres als Voltants del llac Estangento.
zona de pluges quede limitada a Diriamarea i sud.'
La temperatura máxima a Barcelona ha estat
•
d'Escandinävia.
ob graus, i la mínima al Ilac Estangento dc 4 gratis
./
A la Península Ibèrica domina el regim antieielbsota nro.
sic i es registren abundoses boires a Andalusia i
a Castella.
A les costes ¿'Italia i sud de França existeixen
vents molt forts, que motiven un mínimum, q4ronié'trie entre Sicilia i les costes de Tunis..

TPMfon 6027 A.
CORBATES : SUETERS
CliNTS : MANDES
1 articles de piad
PESTA DELS REIS

La Secció de Beneficencia de l'Ateneu Obrer del districte II, Mercaders, 38 i ao, principal, fan el sen
acostumat repartiment de joguines
als nens pobres del districte avui, a
les deu del mati. Han promes ass:stir-hi SS. MM . d'Oricnt.

lyz

SEN REGIM
menjant 1 bevent el que volgueu,
podreu curar-vos la BLENORRAGIA (purgaolons) en CINC o
SIS ches nornés amb od CONOCIL, remei heroic infallible i radical. Demaneu prospectes a
Can SEGALA 1 principal. far
mides.

ATROPELL
Al carrer de Corts Catalanes un
enrome/bit atropellà una nena de 13
é 14 anys. Li causó la fractura de
la base del crani, anib surtida de la
masa encefálica, commoció cerebral
intensa, escalp a la regid parietal
dieta i lerida penetrara a la regid
obituória esquerra. En gravissim estat fou traslladada a l'hospital
Sic.

Ter

5-1-26- a be.

3. ve;NTS SUPERIORS A BARCELONA. Sondatges de l'atmosfera 'Hure a les 13 hotel:
Altitud en metres:
250 500 10033 2000 3000 4000 5000 0000
Direcció:
NNE. NE . NE. N. NW. NW. NNW. NNW.
a
6
30
2
2
5
lo
14
N'elocitat en metres per segon
OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Horca d'observació: 7, z3 i 18 hores
Baròmetre a zero i al nivell de la mar: 7961, 767' 4, 768'4 milimetres; 1.o2i'4, 1,0231, 1,145 milibars.
— Termárnetre a l'ombra (sec): 9'5,- 134, 12 . 0. — Termòmetre a l'ombra thurnit): 7'2, 99, 92. —
Humitat (centessinies dc saturació): 70, 61. 67. — Direcció del vent: N.. N.. NW. Velocitat del vent
en :nutres per segon: 2, 4. 2. — Estat del cel: quasi tapar, quasi seré, quasi ocre. — Classe de núvols:
cirrus, stratus,alts-cúmuls: alts-cúmuls, cirros.
Temperatures extremes a l'ombra
Nlóxima: 150. — Mínima: 8 1. — Minima ar rail de terna: 70. — Oscillació termométrica: 69. —
Temperatura mitja: 11'8. — Precipitació aiguosa, de s de les 7 hores del rija anterior a les 7 llores del día
de la data en milímetres d'espessor, o sigui, litres permetre quadrat: 00. — Recorregut del vent en igual
lenes: 321 quilòmetre.

SI tasteu una vegada la Ilet
que es von a Grileia, a la Granja del carrer de Verdl, 56, us
en convencereu que no hi ha
llet tan bona en tota aquesta
barriada.
I és segur que us preguntareu: Per qué serà aquesta mlllor que les anees? Dones, molt
senzill: Porqué aquesta Ilet,
que es ven pura i sortee desnatar, da munyida de vaques que

pasturen a les rechines de Barvelona, on gaudeixen de tota
rica.a

i salubdtat.

SI..VEI Pa oariciu URBE
Z.1.7'72.7. - 7- DE PREU.
----Al carrer de la Buqueria, Sebastiit
Montaner Solé, de 97 anys, caigué
casualment. Es causó ferides imporUn gua mossegà al braç esquerre
a Roja Domenech Sabaté, de 3r
anys.
.1=.._
RESTAURANT

CHARCU- ,

TERIA

Cafe de w, Rambla

1n•••••••.n

Al correr de la Creu Coberta un
ttanbia arrossega una estnneta a
Martina Velasco Vacas, de 59 anys.
Es causa ferides ¡leus al cap i a la
imi dreta.

LA PERLA KilLtORQUINA
Passeig

de

GATEUX

La subbasta de les dites obres
se. celebrará el dia 27 de l'astual,i
s'adineren les proposicions al dit Negociar fin, el dia d6, a les dotes:. El
tipus de subhasta es de 192,88344
pessetes.

REIS
Un bon obsequi és tina
joia que té sempre el seu
valor, i a la joieria de

316, Vaiéneia, 3 . it. Tel. 747 S. P.
Ahir al mati entra un lladre

¡ . is primer de la casa número 12 del

(arree de la Dagueria. Quan sortia
amb un gran paquet de roba, una
nena el veté i cridà auxili. L'individu abandonó el peques i
Granar/M:1s. Discos i Joi o guises. Santa. Anna, 21
RE IS
Al carrer de Claris. un automòbil
atropella a Antoni Busans Magra,
ó » 36 anys. Li cause erosions a rota
dos genolls i a la nato esquerra i
commocié general.
R ipall ha denunciat que al
cinema Diana li van prendre la cartera antb 150 pesantes.

ZIS

Guindes impermeable. ..1
Preus baratissims.
American 8tyl.
thlineron,

Al Negociar d'Obres públiques de
la Secci,S Municipal d'Eixampla estä
(xposat al ptiblic el plec de condiríons i pressupostos per trure a
subhaata lea abres de construcció
d'un paviment d'asían al passeig lateral esquerre. ascendent, del Passeig de Gräcia, entre la placa de
Catalunya i el canee d'Aragó.

GRANJA ROYAL

JOAN
Passeig de Gracia, 16
en trobareu de tots preus,
sempre dins d'un exquisit
gust i Modernitat.

GATEAU X DES

A l'Asa del Pare han mort Manuela del Barrio Alonso, de So an3s;
Teresa Pérez Stierte, de ni i Adela Pujcda han. de 40.
---JOIEB, VERITABLE OCA810,

objectes usaba de totes olas-

ses. Preu fix. Tallers, núm. 41.
Aliir al niati, en passar pel pos
zeig de la Duana Cinta Pol, que venia ele i inercat del Boris, dos individus li donaren una empenta que
ién catire a terra i ii prengueren
el moneder.
A lg una. transeünts que veierei) el
Ist perseguiren els agressors i aconseguirme detenir-ne - mi. qfie marinestä dir-se Francesc Perez i Pérez.
Mario Sänehez Hurí,, ne tü nnye,
caigué d'un tramvia. E causa (elides incises i contuses a la regló occipital.
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Gràcia, 68

DES ROIS
do,ono diaris i reviste, de lar cl mala.
"L'Argus" edita "L'Argus de
l'Offieiel", 'que 'dons toEs.,s els vuts
deis /tomes polities.
.
.
"L'Argus" recerca els articles pessets, presents i futurs.
"L'Argus" s'encarrega de tota
mena de publicitat a França i a l'estranger.

Sernhla que per gomprovar
l'el va veli:r un inspector de
Madrid. i otle a conseqüimeitt
deis >PUS tielnills s'Ira detilisrut
un funcionad de Yhtibilitació.
el ,top: ha e lstat peat a dia.pn.
El
aleló del .jutge . de rHhsplial
del "unid ba del-tara, devrint del
nitee i Eadvorat le l'Estat
s'erial per intervenir en Vetee.
Dinen Une rl desfalc aseen.delx a un m'Ud le pessetes.

Aquest número ha passat

i

per la censura governat va

tI carrer de l'Arc del Teatre bou
detingut Huís Salaz, que hada pres
cinc dotzencs d'ous.
En a eure's perseguir, els llanca
al correr.

A Santa Coloma de Gramanct
fou detingut Joan Bachs Vila,
nosat autor de diversos robatoris
i furts comesos en aquella poblacié
franc

SEN PODEN GUANYAR
1.01/0,001/
n • nAllpritI lt .11 Ia obligació
CREDIT NATIONAL 5919

a toar

fra te, Ii ,01,eriure's

h Si resta el] 18 niesades de 30
frases..
bes de la primera re10e35 5 rep
el maneen del TIT01. 1 PS te dtet
0 a totalitat del lot g ua!» ah
31 Crean National 1919 rore.osa_
roent Ihn (Ir g uanvar un lot n'un
mllie o a
reendsoraat de C,00
frane ,:. E, /n
col.lseael0 de
ffiner 1 la
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starr. I tle Juay, 1 de seledibre i I de (Irse/abre.
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Calcarla "I a o mana"

Placa de l'Angel, 12
salmaron, 15-Plaga Sta. Anna, 18
Ramon Emir, que té una botiga
a; carrer del Corma. ha denunciat
depended., al qual Iliurä uns diners
i ha desaparegut.
spa imieri . Falsea.
Unto gablnet ortofimo
Odio dIrIII psi fametatlu.
Rambla de

Catalunya, 8

Ferran,

Rambla del MIL

27.

fundat en 1879, l'oficina mil meiga
d'articles de Prenisa, 37, die Be. gire, París, llegeix 1 retalla mis de

'RAMBLA DEL MIG, 33
ATLETISME

Ahir fou detingut Luis Saiis Díaz,
ddi7 anys, el qual lluvia robar cine
dotzenes d'ous d'una botiga del carrcm de l'Arc del Teatre.

1

TORRO DE CREMA

L'Argus de la Presse "volt taut"

PELAYO, 38

S'assegurava n'ir que al Centre de Te:efons de Bareeldna
s'llavia descobert un hurí-Mitin
deefalc en els fons d'habilita-

(la
ituDscuteatelr.
millor
pür ,, ont. Prüns • baralissitns.
American Styl.
Salmeron. 37
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PUTBOL
EL SEGON PARTIT
SPARTA-BARCELONA
Aquesta tarda novament txecs i catalana em uferiran les primicies de
l'esport fútbol en un match que Muna
de rebassar loto els límits d'interès i
espectacid.
El Fútbol Club Barcelona i l'Athle.
isaithe tia 'datad ap amieds (01 ,-) au
match de revenja que tindrä lIra aquesta tarda al camp de Les Corte , transan de posar tots eIs seus entusiasmes
per tal d'aconseguir la victòria.
Es tracta d'un match decisiu tant
per a l'un com per a l'altre.
La Copa concedida pel Marqués de
Foronat sera entrada aquesta tarda a
l'equip que s'apunti major nombre de
gols, que sera, (le pasuda, el vencedor
d'aqueates dues jornades futbolistiques.
SANS - BADALONA
Per a aquest partit anunciat per a
aquesta tarda, el Satis presentarä el
següent cquip:
Pedret, Pere116, Balasch, Soligó, Gulatones Calvet, Rini, Tonijuan, Ciordia,
Martínez i Fandos. EIs titulare que
falten. es degut a les lesions que sifriren en el partit de diumengc passat.
UN PARTIT Al. CAMP DE
SARRIA
Aquesta tarea, a tres quarts de tres,
al camp de Can %Oda, el primer
equip i el reserva de l'Espanyol, jugaran un partir de /enteja per reune
si cal fer alguna modificació a l'equip
titular.
Els equips es presentaran cont segueix:
Primer equip: Zamora, Saprissa,
Portas, Trabal, Zabala. Caicedo, Olas
riaga, Ventoldrä, Mauri, Padró, Colls.
Reserva: Cercené. Canals, Gonzätez, Umbert, Sanalutja. Rivali, Saai,
Oliver, Coromines, Oratnas, Machado.

Un alre desfalc T9 granS?

2, Canuda, 2
ESPECIALIT Al EN .FIAM1311E,-; I ItoTISSERIE
Servel a domheitt
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APERITIU

ROSSI;

AVIal. A BADALONA, HOMENATGE Al. PRESIDENT DE LA
EEDERACIO SENYOR CUSELL
L'homenatge preparat pel F. C. Badalona, que tindsä lloc anal a la ver-na
poblacid a honor d'En Pese Cusell ha
pres tal importincia que totes les enOtats o iieial esponjees, aixi con/ inolts
admiradors ,:e l'Atletisme, es congregaran a Badalona. Han anunciat ja
assistència ultra els companys del semor Cusell a la Federació, el Comité
()limpie espamol. la Confecleracid esporti%a de Catalunya. la Federació Catalana de Clubs de Fútbol, els Comité, en ple d'Atletisme ele Tarragnna .
Girona i Barcelona, el Sindicar de Periodistes Esportius, l'Ajuntament de
Badalona, el Club Umnästic de Talregona. el E. C. Barcelona, el Grup
Excursionista i Esportiu Gironi i molts
altres clubs que no ho han comunicat
oficialment, peri, que per reierenefes
que tenim no faltzran a Badalona.
Quant a la part esportiva sen it una
veritable Diada Atlètica. ja que es
reuniran tots els allete cobalails. i
tots Cl' Clubs trameten Illsta d'inseres
cié per a les diferents proves, uns per
al Cross del metí, altres per al festival de la ',arda. I.a lluita sen ä interessantissima, puix tenint en compte que
d'aquí a pon temps s e celebraran els
catnpionats de Barcelona i Catalunya,
els Clubs inscriuen Ilurs millors crossmen.
El Club Gininästic de Taragona ha
demanat a la Eederaciú Catalana d'Alletisme el controlatge oficial necessari
per a poder-se hnmologar records,
pulo els senyors Llorens, Brit. iOlivella intentaran trametre n mlil,,r vila
els que posseeixin eh, mateixos i
mis a mis el senyors Llorens el del
dise.
Sún molts els aficionats que volea
assistir a l'acte en el qual es fati remesa al senyor Cusell de la medalla
merit Atlètic i altres present de
les entitats oficials, per a la qual cosa
han encarregat ja tiquets per al banquet.
III CAMPIONAT DE CROSS
COUNTRY DE SANS
Tal com esté anunciat. diurnewle
que Ve se ets'ebrará el III Campiouat
de Cross Country de Satis, que organitza la Secció d'Atletisme de la U. E.
de Sans.
Continuen rebent-se llaves inscripdons que venen a augmemar l'impor•
tant nombre que ja n'hi hacia.
La *ro y a xonstaril de lo quildmetres.
La inscripció es sanean is divendres, dia
8, a les vuit de la nit.

NATACIO

FESTIVAL INFANTIL DE REIS
A tots els que segueixen amb atea-

cid els avenços deis infantes, nonment tindran lloc de presenciar Uthi
testa festa, que se celebrad a treer
quarts crome d'aquest la piscina del Barcelona.
El programa és el següent:
Cursa de relleus: 250 menee
(5 a 50).
Cursa de 50 metres, !hure.
Concurs de satis.
Partit
Water-polo,
CENTRE EXCURSIONISTA.
BARCELONES
dijous. a dos quart, ¿'onze
de la vetlla, tindrä Ilne una nrojeecin
de positives, amb notes explicatives,
cerresponents a la quarta s4rie de ia
colleedó del President del Csurre, en.
diverses comarques de Catalunya.

CARNET DE
L' AE RON A uTICA
LA

LLIGA AERONAUTICA DE
CATALUNYA

Un fel, segurament transcendental per a la noetra aviació,
ha tingut ',loe en acluest g darrers ¿les. La Penya de l'Aire, la
nostra entitat aeronàutica, nacoda modestarnent a primera de
Vany 1923, però que ami) tari t
de oreo ha vingut lluitant per
l'avlació a /a nostra terra i que
tan bon !loe ha sabut ocupar
entre les entitats esportives catalanes, ha donat un nou i de=
Gìsiu pas endavant per a la coll
secució des; seus
Dimarts, 29 CIA desembre pase
sed, varen tenir lloc lee seves
juntes generals , ordinaria i extraordinaria. En elles 1 en mig
de gran entusiasme s'aprovi
per unanimitat una interessant
proposició del seu Corleen Directiu: Penya de : l'Aire, estreta
ja dintre de ;a seva constilució,
es modifica. eixampla el seo radi d'acció i empren nnva empenta. D'ara endavant, La Pe
nya canvia el seu nom, poi de
Lliga Aeronàutica de Catalunya:
Si la Penya canvia el seu nom
eonserva perd e'l seu esperit i
el seu programa, que tindra Ita
seva realitzarió, arnb més elemento i dintre d'un mar(' rnée
ainple.
La Lliga Aereneutica de Ca,
talunya treballaré. allane que
tot, per la divulgaci6 de :aviad '', i procurare reunir el mejor
nombre possible de socie a to
les les poblacions de Catelunya.
en les quals constituirà De:ega
vions.
En la junta general allane es .
teerteda. s'elefr'ren els ergeiente
senyors per entistitttle el seu
copseli L'efe:fin i Comissemt.
Conee • I Dfrectiu. lees!.
dent. En Miguel Mateu: viee,
peesicient curitior, En *Lleve Me'.
:ea Martirio: e ice-presidert segnu, En f.fiiis Fl e r , rrind: iresoron. En \terne! tohlintecnri, N'Antnni nIe Ceetneetnint
APCPPi glri. En Sn.en CHnurIss;
vice-seceeteri. VAintett P e nevneel.. En Erano, s co
n v ä. T, n Frsns'' de Con'etena.
.1 .. 'n N. Klein i N'Ernih
Llunch.
Ptusgl_
Gin/c 1 s ,./4 Trrctrs.
dent . En al,'fr/..1 fl , card: treferae, En .TritirnA C.nd i na: seeeetari. En nsmon 49 flnetntgendot
vocals. 1.1.1eh. AlAYM,I.
dre. Serien, N'Emili Etzevarrat
i En Llufs Soler.
Comiesió Esnortive. — Pre
sident, Eta Eraneese (le ()nieta
Da: tre.nrer. Casimir .s.. oler:
secretan. En Josep ('anudas:
vncels N'Antnni de (;arteennBalin. N'A'hert UPÓ,
rangA i En Reman Nevenes,

NOVES RELIGIOSES
Quaranta hnres.,--A la pandemia
de Santa Anna. Hores d'exposició
dr vut. .12l mati a les sis de la
taras.
Cort de Masies—Nduza Dora as
Lourdes, a Santa Madrona (Poble Sec).
N- erlles en sufragi de les enimei,
del Purgaterl—Torn del Sant .1111gel Custcdi i Sant Miguel Arangel.
a la capella. Escorial. 155.
Eucologi.—Avui, dimecres, dia 6
de gente: Missa pròpia de l'Epiiania del Senyor, pägines 137-140.-1
vespres. salina de la dominica. pi0 2.
gines 507-6
OBRA DELS EXERCICIS
PARROQUIALS
El ene tK del corrent, a les ala de
la tarda, comenearà a la Casa .de
Sant Ignasi de Sarrià (Campnviity)
una tanda d'exercicis en llengua ea-.
talana.
La tanda acabara el segiient dininenge, a le, vuit del mati.
La pensió mínima será de 35 pe g
-t.ebLsinrpodetal Casal de l'Exercitant, Canuda,
principal. Telifon 3026 A.
SANTUARI DE. L'AJUDA
Els Dijous h:ticaristics d'aquest
Centre Ondean deniä, a les vuit. la
Cornuda reglamentària. A les set
de la tarda el primer Cor de Cavallers ofretiarit l'Hora Santa al seo
Tildar. l Beat Joan de Ribera El
serme) a earree de l'orador sagrat
M. R. P. Josep de Resalir . Provincial dels Caputxins de Catalunaa.
Concedida indulgencia plenariaAcabada la reserva, inlmaici6
medalles.
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`LA CIUTAT INVISIBLE DE

KITEJ"
De N. Riznaky-Korsakof
"Rondalla de la ciutat invisible de
Kitej i de la donzella Fevronia",
el tito' escaient i que orienta be respecte del carácter de l'obra de l'illastre compositor rus Rwrisky-Korsakof, estrenada dissabtc passat al Li'tu.
El llibre, compost per V. I. Belaky
—autor de l'excellent libre del
"Tsar Saltan —està inspirat en Ilegendes i tradicions sobre la ciutat
.rivisible i en un episodi de la "Rondalla dc Fevronia", de Murom. Els
llocs de rucia san eis hoscos traesvelguians, la petita i la gran ciutat
de Kitej tamaginäries), i l'època és
curiosament precisada en el !libre:
rana- de la creació 6751.
Intervenen en Faena els següents
personatges: Fevronia, la donzella
del bosc (sopran); Gregori Kuterma (tenor); el princep Jordi a sevolodóritx (bala); el príncep Vsevó:t Iwievitx, fill de l'anterior (telibr ); Teodor Poiärok, noble al servei dels princeps (baríton); Biedai i
Burundai. cabdills tàrtars (bajaos);
El Pigall (mig-sopran); El Joglar
(baix); L'Home de l'Os (tenor); dos
burgesos (tenor i beis); un captaire (bariton); Sinn i Alconost, aus
a el Paradís (sopran i contral); ca .adorn, nobles. missatgers, música,
camperols, captaires, guerrera tata
tara, etc.
El carácter de l'acció i el seta espeeial desenrottlamenr, en sis (medros, no pennet una actuadó seguida a la major part d'aquests personatges. exceptuats els dos primera,
Fevronia i Kutenna, que virtualment determinen els esdeveniments
i condueixen tot el fil, i el príncep
Vserólod, que apareix en tres dels
euatre actes i que te tambe una inrervenció important.
Horn atribueix a aquesta obra de
Rimalay-Korsakof una especial significació. Hom ha dit que era el
"Parsifal- rus. Acceptant aquesta
interpretada, és fàcil de Collar parallelismes i correspondencia entre
els simbolismes d'aquesta apera russa i del "Parsiial" tragneria, i fina
hem descobriria aviat reproduccions
sie tipus i caracters. Fevronia, per
fan:ripie la doncella pura i ingenua,
quedaria immediatament identificada.
També ella acompliria, com Parsifal,
un arte de redempció. Gregori Kuterma, personatge tèrbol, monstruosa barreja de passions, instrument
mig inconscient de designis inescrutables. seria l'evocació de Kunary... Mes no trobem del tot justificada aquesta explicada) del pensament intim del compositor rua.
Rinisky-Korsakof, en les seres Memäries, és multes de vegades força
explicit sobre els setas propòsits en
,..eriure una obra determinada. No
dóna lloc a intrepretacions, car
mateix sol explicar clarament el que
ira volgut fer i cona ho ha realitzat.
Precisament, al seu "Kítej" dedica
a penes unes radies per fixar només
el moment que el compongué. Cap
comentan, cap observada, que deintic l'intent que hom Ii atribueix. Nomis, incidentalment, diu, poc abans
de donar per acabades les notes sobre la seva vida musical, que des
eue ha‘ia acabat aquesta ópera, l'ola.
sesionava la idea d'aturar la seva
carrera de compositor. Potser cal entendre que representava el seu testament artísic i d'aquí deduir la resta? Potser l'autor ha parlat paya
eloqüentment amb les allusions al
"Parsifal" wagnerià, que soviet born
troba en la partitura de "Kítej"
massa precises i ciares de vegades,
per no semblar voluntariament subvatllades?
• ••
La primera escena cae 'riostra un
hose immens, prop de la petita ciutat de Kítej. En una cabana, entre
roures i abets gegantins, viu Fevronia amb el seu germà. La donze.
lía apareix tot ferst garlandes amb
:es herbes i escoltant da ocells que
tedien. Ella no coneix del món mes
que aquests grana boscos i les besVolea que els habiten, que vénen
veure-la i a jugar amb ella. Voltada
oda seus amics--ocells tota mena, una grua, un ós, tina cabra, etcetera—la sorprèn el jove princep
,Vsevólod, el qual tot caçant cha separat dels seus companys i a'ha perdut. La bellesa de Fevronia ii cause
una gran impressió, i mis encara
cl neu llenguatge. Ell ¡'escolta extaaiat, i despees d'una exhortada,
profetica de la donzella que el comrnou tot, exclama: "Beneits els Ilavis nítids, qui saalesa tal proclamen !... Salve, amor que tant cercava jo!", i ii posa al t'ir Fallen de
a rome tatgc.
Sonen els coma dels caçadora que
acompanyaven el príncep, i aquest
se'n va a reunir-se amb ells.
El aegon acte es descabdella a la
petita ciutat de Kítej. Una plaça
plena de gent endiumenjada que espera el seguid nupcial. L'horne de
l'ós" nona el sac de gernecs i fa bailar un ós i una cabra. El joglar
canea davant la gernació admirada
que sesgarrifa dc les seres pr üfedes. Surt d'un hostal Gregori Kuterma, embriac i provocador. Els
burgesos el conviden encara a beur2 i tothom s'indigna del seu llenguatge descarat i amargament IrdsiC.
Arriba •Fevronia iunb el aeu aegulea nupcial. Kutertna vol obrir-se pas

per arribar fina a ella, i tota el treuen
oupentes. Fevronia s'adona de la

n'alta i crida a Kuterma: "No ofengueu a Dei' voaaltres—que EU un
bon mot ens ha dat per tots.—Vina,
acosta't, pobre Gregori!".
Fevronia i Kuterma tenen un curt
diàleg. EH parla amb exaltació i
adreça a la donzella, que es mostra
liumil amb tots, els sarcasmes mes
violenta.
La gent del poble, indignada, empeny Kuterma l'ora la plaça, i són
represos els canta de festa i les danses, i el seguici s'allunya.
Sobtadament se senten toca Ilunyans de trompetea Sortee per segona regada mes a prop, i la resta
s'interromp.
Arriben colles de camperols espaordits que anuncien una terrible
iavasió. San les hordes tanates que
de cop omplen l'escena 1 exterminen
tots els habitants de la petita ciutat de Kitej. Entren eis dos cabdills
trinara, Biedai i Burundai, que parlen de l'altra ciutat, la gran ciutat
de Kitej, on rolen anar tot segait
per destruir-la també. Els guerrera
han aconseguit el seguid nupcial i
alguna entren a l'escena arrossegant
Fevronia. Altres han agafat Kutertiza al qual proposen que els guii a
Kítej. En l'espera tèrbol del pobre
degradar Huita l'horror a la mort
amb una Iluisor de consciencia. Ven
l'abast del seu crim, si consent a
trair tan vilment els sena compatricis, però esiereit pels punyals que
l'amenacen, eccema el pacte. Fevronia és Iligada i arrossegada cap a
la carreta que ha d'aconduir-la daritera l'horda. Horroritzada per la
Calda) de Kuterma, ha fet una fervorosa pregaria; "Gran Senyor, invisible fes tornar Kitej—junt amb
tots sos infeliços habitants!".
Tercer arte. A la gran chitar de
Kitej, al punt de mitja nit, tot el
poble es reuneix en una plaga, davant la catedral. El príncep Jordi
cl sev fill, llur seguid i els guerrera escolten la relació de Teodor
Poiárok, el qual acompanyava Fevronia, la promesa, i ha presenciat
la destrucció de la perita ciutat
Kitej. Els tartana li han tret els ulla
i l'han enviat a la gran durar a
anunciar la terrible nora.
El princep Jordi i tot el poble
preguen fervorosament. El príncep
Vsevedod demana al seu pare que
el delxi anar amb els guerrera a
Huitar. Mentre l'exercit surt, davalla
del cel un núvol que amaga i fa
invisible la gran ciutat de Kítej.
interludi descriu la batalla de
Kerjenez, en la qual tots els gueri ers de Kitej són exterminats pels
tártara.
En el segon (madre. d'aquest arte
apareix l'exercit dels invasora que
arriba a la roca del "Llar de la
Llum". A la vera oposada está situada la gran ciutat de Kítej invisible dins la boira.
Biedai i Burundi amenacen Kuterma i l'acusen de artació, cansara
de caminar acose trabar la ciutat
que cerquen. Kuterma é3 Iligat a un
arbre i Venden-a sera mort, si no ha
acomplert el que promete. Els dos
cabdills tártara es disputen Ferronia,
i Biedai és assassinat per Burundai, que s'empara de la donzella.
Mentre li parla, queda adormit, i
Kuterma aprofita el moment per pregar a Fevronia que el deslligui. Ella
dubta: la mataran. "I qua val per
a tu la vida ja?", ii diu Kuterma...
"Jo de guia vaig als tártara termes la culpa l'he donada a tu"...
La pobre donzella resta glaçada, mes
s'apiada del ministre que així l'afronta i acaba per clesIligar-lo. "Ves,
eones, servent de Déu", Ii diu...
"Precs fané de grat pela meus botxins.—Tu fes penitencia; Deu t'a-

miat del tn6n", diu el'princep Jordi;
Fevroia Ii tramet un missatge...
"Kitej no migué, s'amaga", 1i-diu;
"som en una vila ¡luminosa"... "Que
e: boa Din et faci penedir"... I el
missatge es portat a Gregori, "perque Rússia tota alabi ara—els miracles grana del nostre Din".
I amb l'entrada apoteósica dels
promesos en cl temple, s'acaba l'obra.
• ••
,
Rinisky-Kursakol, dins aqucst ambient 'de cante i de llegenda—ho heut
dit altres vegades—es troba en el
seu element. La seca música, quan
es inspirada per temes d'aquest carieren, es rica de fantasia, plena d'imatges vivents, tota brillant dels
colora virolats, en contrastes violents
o ardides associacions, que són el
parament, soviet encisador, d'aquests
temes tan suggestius. En aquesta
obra, corn en el "Tsar Saltan", hasia sie reeixir l'admirat • compositor.
Mes hom haurà observat que co ella
el descabdellament de l'acció evolucmna entre dos extrema. Iniciada
en ple ambient de rondalla, la vida
pintoresca que tenen les primeras
escenes es delueix en un aire enrarit
de simbolisme mistic, massa ingenu
per enlairar aquella acció a cims parsifalescos i mantenir-la dins un to escaient, massa solemne per a no trencar l'equilibri amb les animades escenes. de suggestió directa i fácil,
dels dos primers actes. A partir del
tcrcer, hi ha un radical desplaçament
de tots els termes, i encara que
aquest acte s'aguanta ferm per la
força d'ambient que te, per alguna
episodis de gran vean musical, i
fina per la mateixa impressió que
causa el sobtat contrast. que desorienta boza xic, no obstant la cuzioaitat expectant que deixa darrera
és totalment decebuda en Vade final. Potser, després d'aquest tercer
acte, en el qual ja són forçats els
dementa de l'obra, ceaja, fina desafiant tota lògica, anar de dret i ripidament a l'apoteosi altisonant, amb
totes les solemnitats, sense plànyer
recursos, o be calia estilitzar exquisidament, tot tornant g l'amable
simplicitat del principi.
Tota In música dels dos primera
actea es una pura delicia. El prelusli, atta) una curiosa figura descriptiva del remoreig d'una font i uns
reeixidissims cants d'ocells, evocador de la calina del bosc a la darrera hora del capvespre, as una pacana exceHent. 'iota la primera escena és tamba bellassima. L'orquestra pren una importancia extraordinaria, i es magnificament treballada.
Cada episodi es cm petit desenrotllament simiänic, singularment suggestiv per la depurada, d'estil que hom
percep i per la Ileugeresa i finor de
la trama instrumental. Quedada. amh
tot, potser, uniforme de color, un
xic mancat de relleus, pera l'entrada
aels caçadors a l'escena final
oportunarnent i el fa acabar
molt bé.
El segon acte te una vida extraardinäria. La bellugadissa de la gent,
lea danscs de rds, els fragmenta que
canta Kuterma, l'entrada del seguídi nupcial, tot es admirablement desert, amb una vèrbola inimitable;
cris recorda les millors escenes del
"Tsar Saltan'', amb aquell moviment
tan engrescador i aquella prodigiosa
riquesa de matisos. El moment de
l'entrada dels tartera es una transa
c i ó magnifica, d'un efecte definitin;
i tota l'escena final es Oil gran encc ni.

Kuterma, foll d'alegria, cuita a
pera, no pot. El repic d'una
campana, la campana de Kítej, el
persegueix implacable, com una terrible acusada, i acaba en un deliri
csfereidor. A la fi, tot esclatant
riallades infernals, fuig i fa fugir
Fevronia darrera d'ell. Els guerrera
salan despertat amb els crits. L'alba illumina la superficie del llar, i
mentre la veza oposada a l'escena
segueix deserta, horn vett reflectir-se
eles l'aigua la gran ciutat de Kítej.
Les campanes repiquen i els tartana, aterroritzats, fugen a la desbandada.
Quart arte: La selva de Kerjenez.
Nit fosca. Arriben Fevronia i Kuterma, tots esparracats i retuts. Ella
no po caminar mes. Fal segueix delirant espantoaament. Fevronia prega
constantment a Del' que s'apiadi del
pobre Gregori. Desprea d'una escena agitadíssima, Kuterma desapareje
mis afollat que mai.
L'ombra del príncep Vsevalod
• apareix a Fevronia meravellada. El
príncep anuncia a la seva amada que
ve a cercar-la.
Canta un ocell del Paradís: "Qui
oeix mon cant sempre mes viunt"...
"Ara Déu ens vol la joia dar—i
abríais fin altre món", canten el
príncep i Fevronia, mentre sean van
abraçats.
El darrer quadro mostra la gran
ciutat de Kitej, transfigurada, tota
inundada de llum radiada Els príncepa, Fevronia, Poiärok, el poble,
tata abillats de blanc, emplee l'escena. Duen ciris encesos i entonen
un himne nupcial. Fevronia es recorda de Gregori Kuternia, qut "sol,
al bosc, roman"... "D'anima i de CO3
dl fa malalt—des d'infant,
que es troba al mena—No podríem
dur-lo ad Lambe?".
"No es per ell vinguda l'hora en-

El primer quadro del tercer acte
és, com hern apuntar, un quadro
d'ambient perfectament reeixit. Les
raelodies són aquí punyents, prenen
una viva expressió de dolor, i l'orquestra sona dins una tonalitat opaca i severa. Tot el desenrotnament
musical és ben característicament
rus. Destaquen un cant del príncep
Jordi, inspiradíssim, i un coral a veus
soles, peça polifónica mestrívolament
construida.
Al final, unes retniniseencies
"Parsifal" persisteixen bona estona.
L'interludi qu e. descriu la batalla
de Kerjenez sentida delatar en l'autor una preocupació per la forma
que Higa bon xic l'embranzida de
Faxpressia. Ens sembla una pagina
(rada, ben estructurada tecnicament,
pera, inexpressiva.
El segon quadro d'aquest acte
conté també fragmenta rnolt interessans. El plany de Fevronia n'és un,
; l'escena que segueix entre la donuna i Kuterma es plena de sentiment i de sinceritat. El deliri de
Kuterma és deaerit amb vigorosos
t:cts, i es de gran efecte dramatic.
Altra cegada l'obsessia de "Pardial" apareja l'en acuaada. roe mea
endavant, en lacte següent. &mas
la primera escena (Fevronia i Kuterma a d'un fort dramatistne, l'allusia directa a l'obra wagneriana da
tan persistent que hem de pensar
que aieä entrava en el pla de l'autor
de "Kíter. No tan sola l'ambient
musical, sind fins la figuració melathca, san facilment neconeixedors. I
d aquí endavant, decau la partitura
isibletrient. L'apanda de l'ombra
del príncep, l'escena que segueix,
!'interludi, i tot el darrer quadro, ens
semblaren molt inferior a tot el que
prccedeix. Potser l'autor ha cercat i
s'ha imposat un estil en el qual era
difícil que redicím, donades les earacterístiques del seu temperament.
Potser ~be tota aquesta pan final
ce l'obra és, escènicament, una equivocació, i això Ii hagi tallat les ales.
tampoc, en darrer terme, podan
estar segura que la representació a
la qual hem asidetit sigui tina representació model que permeti tenir
idea justa de l'obra per judicar-la
amb criteri ben orientat.

car,--que el seu cor no ha pres co-

•••

Ets artistas ruegas que editen al
Liceu posaren tota Ilur voluptat en
l'estrena d'aquesta ópera, per tal de
fer-la reeixir, i treballaren tots amb
un simpàtic entusiasme Cal. elogiar
les tasques de la senyora Jako‘lewa
(Fevronia), dele senyors Zaporogetz
(príncep Jordi) i Wesselovsky (príncep Vsevélod); i dels senyors Possemkovsky (Kuterma) i Popoff
(Teodor Poiarok); dels senyors Kaidanoff (Biedai, un titilar esplindid)
i Doubrovsky (Burundai); de la setyora Tijonova (Pigall), i en general
dc tóts els que completaren el conjunt.
L'actuació dels cors fou també
molt encentada, i en la gran escena
del final del segon acte, i en tot el
tercer, es mostraren els cantaires segurs i ben preparats.
També l'orquestra, concluida amb
cura i amb perfecte coneixement de
la partitura pel mestre Coates, acomrb correctament la seva importantíssima tasca.
La direcció cace:lita del senyor Sanine ens agrada força. Es un artista capen que sap treure tot el partit possible dels elements de que pot
disposar—que no són, certament, excessius. Quant a la presentació, hom
ha fet un semi-esforç, perú tanmateix els mals crónica del Liceu han
mostrat que no milloren. Hom ha
anat sense escrúpols a la simplaficació barroera de tota dificultar, de
tot allò que semblés destorb, i segens aquesta norma, les coses . pintoresques de sempre han amenitzat
l'espectacle.
Aquell ós del primer acte, que
semblava un jove elefant al qual comencés de créixer la trompa, iou en
vcritat suculent.
Molts detalla podriem esmentar
que demostrarien com la negligencia,
o la despreocupació—i probablement
també la incomprensió o la ignorancia—segueixen imperant al nostre
primer teatre.
El decorat, discret en el primer i
segon actea, de bon efecte en el tercer—mes reeixit en el primer quadro que en el segon—és deplorable
al final. El tetó representant la batalla de Korjenez no convence tampoe ningú.
El públic aplaudí força els tres
primera artes, i hauria aplaudit mes,
de segur, sense les intolerables intervencions dels professionals de
l'entusiasme, que feren de les seres tota la nit, i acabaren per provocar protestes de bona part del públic.
X.
REVISTA MUSICAL
CATALANA
El derrer número aparegut (258 a
262) d'aquesta publicació, conté el
següent suman:
"Els ministrers i cantors al servei
dels cointes-reis de Catalunya-Aragó
al segle XIV", Higini Anglas Pare.
"Una "tonadilla" catalana: El Puente de las Virtudes", Josep Subira.
"Antoni Nicolau". Francesa Pujol.
"Una Salve Montserratina del mes•
tre Nicolau", Lluís Millet. "Mendelssohn i la música hebraica - , Josep Subirá.. "Les Sonates de Beethoven interpretades i explicades per
Blanca Selva", J. LI. "Les A350ei2cions de Música a Catalunya", J. M.
i al. "Des de BrusseHes", R. C. "Des
de Ginebra", L1. Bosch i Pagès.
"Des de Madrid". Josep Subira.
"Orica Catala.": Reproducció integra dels programes executats a Roma. Una llegenda interessant endreçada al mestre Millet. Projecció de
fotografies de l'excursió a Roma.
Primer concert-repas en la present
temporada. ''En pro de l'Orfee, Catala". "L'obra del Cançoner Popular de Catalunya": Concurs de 194.
Missions de recerca i recollida de
cançons. "Premia musicals Concepció Rabell i Cibils". III Concurs.
eeredicte; IV Concurs, cartell. "Feata de la Música a Mallorca". "Concura nacional d'òperes de la Societat del Gran Teatre del Liceu - . "Catalunya": Barcelona, Badalona, Igualada. -Noticiad". "Necrologia".
"NADALENQUES POPULARS"
Harmonitzades per Ezequiel Martin
El conegut professor de piano i
distingit compositor esmentat ha publicat oportunament una interessant
coHeccia de a Cançons Nadalenques
Fopulars", hannonitzades per a cant
i piano, amb traça remarcable.
Fin s a dotze n'hi Ita en un bell
.madern editat per la casa Vda. de
J. II. Llobet, i avalorat per una
magnifica portada de Joaquitn Mir
i un escaient "Pärtic" del mestre
compositor i intelligent elide Vicena M. de Gibert.
Heus aquí els títols de les can(MIS: "Josep i Maria", "Les dotze
sent tocant", Bressa, Joscp", "El
pastor Pasqual - . "Els pastorets a
Betlem - , "Fa. cant dels angels", "El
tabada. Joanet", "El desembre congelat", hm, ¡mil", "El (limoni escuat", "La tuncatantunc" i "El
rei aferodes".
"JOGUINES"

Peces fácil' per a piano de Rosa Puig
Una jove compositora, Rosa Puig,
deixeble del mestre Cumelles i Ribó, ha reunir en un petit volum una
coHecció de sis exquisides peces facas per a piano, que titula "Joguines".
Fa la presentació de l'autora el
ruestre Joaquim Pecanins, amb bella
mota afectuosíssims.
Rosa Puig mostra en aquestes
"Joguines" un esperit de fina sensibilitat a l'ensems que un sorprenent
iastint de l'harmonia i de la forma,
qt alitata que sota la influencia i ele
comas de l'exceRent mestre CumeLea i Ribó, huyan de deaplegar-se,
de segur, esplèndidament
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VI' PISTA A HONOR DE
BRAHMS, A HELDELBERO
Heidelberg conegut, noten sola
pels sena pintoreacos voltizas, el seu
famós castell i la universiat, sind
també per la seva vida musical.
Molt de temps ha estat un dels Boca
preferits per, a grana festivals, a l'Alemanya meridional. Ara, la "Deutsche Brahmsgesellschaft" ha decidit
de celebrar-hi la VI Festa a . honor
de Brahms. En aquest lloc, .tipicament comande, es donaran magnifica
concerts que executarà la famosa Ornuestra Filharmònica de Berlín, sota
la direcció del notable músic i director Wilhelm Furtwangler.
Aquests festivals seran celebrats a
fi del maig vinent.
EL CONCERT DE CANÇONS I
JOCS D'INFANTS
Heus aqui el programa del concert
de cançons i jocs d'iníants, que l'Institut Cuela de Rítmica i Plástica,
que dirigeix el mestre 'Llongueras, donará a s-ui, Diada dels Reis, a la tarda, en el Palau de la Música Cata-

lana:
Primera part:
"El joc del Circ", Jaques Dalcroze.
"Barret de cançons, barret de ríalies", estrena, J. Llongueres.
"El mocador", J. Llongueres.
"La festa deis Reis", J. Llongueres.
Segona part:
"Dins el meu cistelló", J. Llonguere.

"Les festen de les nenes", estrena,
J. Llongueres.
"Les figures del pessebre", ídem.
Tercera part:
"La festa de Sant Nicolau", J. Llonguerea
I. Les Iletanies.—H. Densa deis feIlets.—III. Sant Nicolau obriu la portalada.—IV. L'escola de les corretges,
estrena.—V. La llegenda parla.—VI.
El miracle.—VII. Càntic.—VIII. Sobre el pont d'Aragó (joc i densa final).

Homenatge a
Santiago Russinyol
De plehiseit artístia pot qualificar-se el moviment espiritual que ha suscitat l'homenatge a Santiago Russinyol, que
tindrä lloc diumenge vinent.
Ultra les adhesions ja reportades, se'n reben d'abres del
Rosselló, Mallorca i Valencia.
Són dignes d'esmentar, per
l'entusiasme que respiren, les
del poeta Josep Sebastia Pons,
Félix Escalas, Martínez-Ferrando i Merla Anttsmia Salvà.
L'Agència de Viatges Marsans
continua essent molt visitada
per gran nombre de representacions de les nostres entitats intellectuals, que es proponen
d'assistir nodridament a les
festes de Sitges la Blanca.
El Combe d'Honor ha acordat
que la comitiva es formi segons
l'ordre següent: des de l'estació
de Sitges al Call-Fürrat. i reco mana a tots els que la integrin
que procurin observar estrictament aquesta disposició:
Bandera del Cau-Ferrat, duta
pels Amics de les Arts, de Sitgen.
Club de Natació.
C. D. Sitgetä.
Club Ciclista Suburenc.
Societat d'Esbarjo "El Retir".
Banda de Música de la dita
Societat.
Casa del Poble.
Unió Socialista de Catalunya.
Grup Tradicionalista.
Patronat d'Acció Social.
Societat Coral "La Unió Sitgetana''.
Pavelló de Mar.
Foment de Sitges.
Casino Prat •Suburenc.
Banda de música de l'esmenta t Casino.
Ajuntament de Sitges.
Ateneo Barcelones.
Retal Cercle Artistie.
Cerote Artístic de Sant Lluc,
Caçadors, Eqüestre i d'altres
Societats i representacions.
Combe d'Honor amb En Santiago Russinyol.
A l'edieió de demä publicarern
el cartell de les funcions teatrals i abres detalla de l'expedició artística susdita.

ELS TEAMS
BARCELONA
Dijous és el dia designat per al benefici de Pere Zorrilla.
A la tarda representara el sainet en
tres actea- "Manía persecutoria" i a la
nit la reposiciú de "El vizconde se divierte o Quince penas de muerte. Com
a final, el monòleg "La buena crianza o Tratado de urbanidad", pel beneficiar.
Avui, festa dels Reis, tarda i nit,
"Manía persecutoria".
En preparació el benefici de Ricard
Sima-Raso amb la reposició de la come-die. "Bataclan".
BERTA SINGERMAN
Avui, a les onze del matí es fati
al teatre Goya l'audició matinal de
la gran artista de la declamada Berta Singerman.
OLYMPIA
•
Finalitza la temporada de circ d'aquest coliseu. Les dues funcions que
es faran avui, Diada dels Reis, eran
les penúltimes en dia de festa de la
temporada que s'acabarà diumenge vinent. Els programes han estat curosament confeccionats per la direcció
d'Olympia.
En totes les funciona, en finalitzar
el programa de cinc, farár la seva exhibició'Blacaman.

iNti, se» o«
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Les omita

Les pintures tnurals
de Torres-Gaicia
són destruAes
Fa uns quanti- dies la premsa local donä , publieitat a unes
declaracions del dlinitat ponent
de cultura senyor Robert, de les
guata hom podia deduir dierament que els frescos que Torres-Garcla pintà al saló de Sant
Jordi del Palau de la Generalitat serien substituits per unes
altres pintures més d'acord amb
el carácter que els actuals diputats voten donar a la decoració de l'esmentada dependencia. Assegurà, perito, que l'obra
de Torres-Garcia seria conservada en el Museu municipal.
Ahir veiérem desmentides
aquestes manifestacions per
uns quanta operaris que procedien, no al trasllat de les pintures murals, sinó simplement
a Ilur destrucció. Tinguerem
ocasió de visitar les "obres"
que es fan al Palau — de les
quals serä bo de parlar—quan
els obrera ja havien plegat i poguérem comprovar que bona
part d'un dels plafons laterals
havia estat ja destruida. En reprendre la feina. cal temer que
continuaran la desfrunció i que
les pintures de Torres-Garcia
seran perdudes per a sempre
més.

El que dlu la PPOIll sa

"La Noche" comentava ahir
la destrucció de les pintures
murals de Torres-Garcia en els
segiients termes:
"Las manifestaciones del señor Robert despertaron el interés de los elementos artfsticos de la ciudad. Entre esos elementos que no se han mostrado indiferentes a las palabras
del mencionado di putado figuran, incluso, aquellos que a su
tiempo hicieron presente an
oninión contraria al gran valor
pictórico que otros creyeron ver
en las referidas pinturas. Esta
mañana hemos estado en el Palacio de la Generalidad. Frente
a los muros decorados con la
obra de Torres Gareia se ha levantado un andamiaje.
Creímos que el andamiaje iba
a servir para efeetuar el desprendimiento de las pinturas,
pero no es así, por cuanto tilos
obreros instale-ea co el andamiaje, empuñando niquelas, han
comenzado la destrucción de las
pinturas.
n quí parrilla decimos que
las pinturas inurales de Torres
( -zarria nn nasa/tan al Singa()
Munieirial. De el las, si continúa
esa labor demoledora, no va a
quedar nada."

CRONICA SOCIAL
EL MUTUALISME
Aquest nuttlí a les onze. titstira Ileso tal teatre Principal, de
Valla, un important acre mutualista. organitzat pel Comité
Local de . 1a Institució Obrera
Villa de Salut L'Alianca.
Hi prendran part significats elements mutualistes
de la localitat, i. demés, el
doctor J. Girona Trina, director tècnic de la dita Idstitució,
versará sobre el tema "Estat
actual de la Iluita contra el
cranc". Per a la tarda el dit Comité te organitzat diversos festeigs amb el fi d'arbitrar recursos per adquirir una quantitat
de rädium destinada a la Quinta

Els conflicte& de la
gent de teatre
Una reunió d'empresaris
Retallem d'un collega d'ahir:
'S'ha celebrat una reunió
d'empresaris de teatres per a
tractar dels última acords presos en l'Assemblea d'artiStes.
' Les diferencies entre artistes
i empresaria catan en qué
aquests volen que eis primers
acudin a discutir amb ells i en
dl seu cas davant de la Delegació Regia del Treball, unes bases que foren les que determinaren la fi del conflicte que
potser resorgeixi, de mantenir
el Sindicat aquest acord de
prescindir de tot l'actuat i imposar les normes dictades des
de Madrid.
Les Empreses no es fixen en
si són acceptables o no les bases. El que pretenen As que es
respecti el convingut, perqtte
fer abra cosa és procedir allunyant-se d'un pacte públic. i
aquesta conducta l'estimen intolerable.
En la reunió es va acordar
realitzar un acto de protesta,
Pie a la vegada sigui de desagreujarnent per als presents
empresaris i per , a la prOpia
Delegació del Treball. que rebutgen els artistes quo no vo
-tencaprbig.
L'acte As probable que consisteixi en un tancament de
vint-i-quatre hores, en un dia
de la present setmana. 1 amb
ell coincidirá una visita a les
autoritats. remareant la informalitat d'un sector teatral, interessat, segons disten. a provocar conflicte darrera
Es va parlar d'altres emites
relacionadas amb el confliete.
que les Empreses faran
ques per a illustraci6 de l'opinió.
Fou molt nombrosa la junta
d'empresaris. Hi acudIren de

quast tots els teatres de Barcelona."

La ansia
ra " e i

ie gi

d elan

ELE INDUSTRIMA QUE
TERVINGUEREN EN LA
TRUCCIO DEL PALAU DE
DRALBES PAN GRAU
Els Reis no ens han pis
aquest any una sessió 'larga, i
podría ésser mas curta si nasal
ens hi allarguéssim massa. para
que, si no s'entén ben bé, com tetes
paradoxes fa quedar bé a aquel'
Fusa, que en aquesta ocasió tenim 1
avantatge d'ésser nosaltres.
Començada a un quart de vuit
DESPATX OFICIAL
del qual s'aprova que es paguin
pessetes pel pergamí en el qual
mena el Sr. Primo de Rivera SU a
tiu de Barcelona. 3,83655 pessetes
la gran repcia donada a l'Aj
ment als senyors del Congrés de
Propietat, sempre tan urbana.
pessetes per les festes fetes a
baixador dels EE. UU, i vice-almir
caps i oficials de l'esquadra amer
cana, i altres petites decisions que tax
meten de passar a
l'ORDRE DEL DIA
en la qual trobem mames un dicta
bonic referent a les reclamacions
tes per l'Ajuntament als industrials
presentaren comptes per haver jeta
vingut en la construccib, reparació
amoblament del Palau de Pedn,
industrials que, tocata finalmens
cor, han decidir fer rebaixa per a
temporada. Diu així el dictamen a
rat:
"Que en vista dc las rebajas que
hecho en sus facturas por sunfini
y obras en el Palacio Real de P
bes don Jerónimo afonteys y don Na.
ciso Bosch, se aprueben las eluda
cuentas (documentos números a i
por los impones de 835 pesetas.
30,000 pesetas respectivamente, es
cir, con rebajas de so pesetas y
6.953. 11 pesetas en su primitivo impx
te, las cuales se harin en su día ef
uvas con cargo a la consignación
Cata' ale anicula lo del Preint
de liquidación pendiente, hoy en
mite de exposición al público pa.
reclamaciones."
faMMI•••••••n••

La vida provincial
AGRUPAMENT
D'AJUNTAMENTS
La Comissió provincial ha informa
favorablement l'agrupament dels Ajare
taments de Caserras-Vives i Serrat
Llusi-Sant Martí del Bas, als clec
tes de- tenir un sol secretad. ;
ELS TAPISSOS DE LA DIPUTA.
CID QUE PASSAREN AL PALAU

DE JUSTICIA
En la darrera reunió de la Cornissii
provincial, el senyor Mili i Cama
dona compre que durant el seu darte
viatge a la Con havia conferencia
amb l'Excm senyor ministre de Gricia i Justicia respecte a l'amiga re•
elamació d'aquesta Corporació relati
als tapissos que havien de decorar
sales ¿"aquest Palau i que es destina.
al nou de justicia quan clii traslladi
l'Audiencia, i que el dit senyor
nistre l'havia auteritzat per a trae
d'aquest assumpte amb el senyor r
sident d'aquesta Audiencia Territor
a l'objecte de veure d'obtenir una
lucid satisfactig ia. La Comissió P.
vincial va acordar designar ima• C
missió composta pel senyor presides'
el senyor vice-president i el senyor
pintat N'Andreu Gassa. i Vidal 'pena
realitzi les corresponents gestiona.
l'objecte de trobar la fórmela dama
tós arranjament que caiguis eatailir.
LES CEDULES PERSONALS
La Comissió provincial ha acor
de remetre als Ajuntaments les full,
declaratòries de l'impost de cédula'
personals perquè puguin procedir
confecció dels respectius padrons
tre3 impresos relatim, al .at

DE L'AUDIENCIA
I DELS JUTJATS
Assen y alaments per a dema
AUDIENCIA TERRITORIAL

Sala primera.— Audiencia.
Pobresa: Enric Escudero contr
Josep Altalate.
Sud.—Major quantia: Jose
Clapés contra salvador casarlo
vas.
Sala segona.— Drassanes.
Pobresa: Emilia Alisanda con
tra Ramon Pou.
Sabadell. -- Mejor quantia
Felix Turull contra Joan Tu
rull.

AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció primera. — Dra ssane

Un oral per bus contra Marta
Jirnenez.
Secció segona.—Coneepciú
Un oral per lesions contra 'Vi
cents Mins.
Un altre oral per usurpadi
contra Artur Serra.
Oest.—Un oral per coacclon
contra Unís Arb6s.
fif'rei4 ternera. — Sud. -oral per sontraeció de meno

contra Marian Beltran.
Un altre oral per furt nonti
Tontas Sárteher.
Barceloneta. — Un oral pi
rohntori contra Jaurne Quer 1
alfre.

2
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LA-PUBLICITAT
Treball.-Credit extraordinarPpe • a

EL GOVERN elY

PFII

O DE filY 11A

gjiN ESTAT CONCEDITS ALGUNS SUPLEMENTS DE CREDIT PER AL
pleSSUPOST DEL MARROC, IMPORTANTS EN TOTAL 37.714,224 PESSETES
Es TROBA A MADRID LA COMISSIO BARCELONINA ENCARREGADA DE
sOLUCIONAR LA QUESTIO DEL FERROCARRIL DEL CARRER DE BALBES. LA PRESIDEIX EL COMTE DE FIGOLS, VICEPRESIDENT DE LA
DIPUTACIO DE BARCELONA
glIEDIT8 SEME
PER AL MARROC
Madrid, 5. - DI ministeri
ereenda han estat si gnats ets
„egUents derrote:
-reneedint alguna euplernents
- dee eredit, 1mportants 37.714'224
?abstraes al presaupoet del Marro

odiicant. alguns artieles de
eratatut municipal.
LA Quilma DEL PER1100111/AH. DEL DARRER DE l'ALMEA
14J. arriba ,. a Madrid la coa
raleetó encarregada de gestaspar una solueió satiefacteria de
Iteeetimpte relatiu al ferrocarla
ril del carrer deelBalmes,
eral ha comeneat seas treballa amb les visites reglamen-

tarles.
el
Formen la dita comisolódel
comte de Flgols, president
ProComitè de Defensa de la
1 reverend doctor Cagirelipa: visitador general de bisalesee, en representa ció del
senyors
be de Barcelona; els
Joan A. Mas Yebra, president
Prode l'Assemblea Oficial dede
pietaria 1 viee-president Jaulaeambra de la Propietat, i
rae Marfä, individu de l'abans
dit Comitè.
Aeornpan ya el dits senyors
Diezma, adEu Josep 88nahez
vocea & gil de la Facultat de
Dret i director de la eatnpanya
empresa en defensa dele intereesos generals de la ciutat de
Barcelona i dele particulars de
la , Propietat.
aquest
- La coniissió ha visitat
mata S. M. el rei, el quali els
havia concedit audiencia, ha
ettelebrat amb ell una eonferAneia en la qual s'ha evidenciat
asainteres que li inspiren els
nicleeurpptes de Barcelona, pertrant-se disposat a influir
amb
qn el Govern intervingui
l'objecte d 'estudiar una solució
els
di
satvaguar
que
harmònica
'.nteressos de tots aquella als
guate afecta l'assumpte. - dese
La comissió ha Nisitat
eres el ministre d'Hisenda, teohant-lo tambe en la millor disposieió d'ànim per obrar en la
paf011311i'que mes convin gui al
les
Jele inteaes. pel resultat de que
dites gestione els senyors
quedat
iarmen la comissi6 han
ermam e nt complaguts.

CAMEL SECRETAR! DE LA
SRA DE LA INDUSTR IA DE
ElaRCELON A 1 LA COMISSIO

DE TARIFES

_Ea l'exprés de Barcelona ha arribas
a Madrid el secretari de la Carera de
laindtistria de Barcelona, En Joaquim
Aguileea.
Treguntats els motius del seu viatge er.s ha fet les segucnts manifesta-Com ja saben, jo vaig ésser mesanas per formar part de la COInt!5idi
rae entén ci la revasió i estudi de les
tardes de la contribució industrial.
Igualment que jo foren designats
per forma: part d'aquesta comissió el
aenyor Ganzakz, secretan i de la Carnlira de la Indústria de Madrid, i el seeyor Valcarcel, secretan del Colasen
aaperior de Cambres.
Assistirem - In cantan:a dient•es
el senyor Aguilera-a una reunas peetadida pel ministro alliseaca, senyo:
Calvo Sotelo.
Ea ac.nieta sesaló, el llenaos Con zalea i jo m.anifestáretn que agsaiem
atolt la deferencia tinguda amb nosaltres pel ministre, riera q ue tot i qua
;mata designaci6 eslava feta amb casaetee peraonal, nosaltres no podiem
arsIligar de la riostra personalitat el
nostee asaetee de secretaris de les
Cambres ele la Indústria de Madrid i
Barcelona. En vista daixò, nosaltres
ces vana creure en el cas - i aixi
les férem constar - de sollicitar del
ministre que cm perrnetes que no asaceptissim definitivament el arree, ja
elle Per a això calla consultar previanarst els nostres representats.
El ministre contesta a les nostres
paraules que comprenia periectament
la nostra delicadesa. perla que ell podia afegir que creía convenient i netusada la nostra coHaboració per a
l'estudi de les tarifes; que la comissió
nemenada no tenia altre objecte que
kquesti l'estudi de tot el que es 1- clarete a l'acoblament d'epigrais i esalai deis roas epígrafe que calgui
rnar, que no era precisament la t2ira de la comissió 14 de la tarificació,
ia que aquesta era fundó exclusiva
del Govern i de la seva reeponsabilitat.
El senyer joaquim Aguilera roman'Ira encara uns dies a Madrid. t'Urea
vinent visitare el ministre de Financias.
CONTRA L'INTRUSISME
ELECTROTERAPIC
Per Reial ordre es disposa que es
lebhibeixi terminantment l'as de releetalegas com a agent curatiu o con, a
modificador d'imperfeccions mastiques
ist:i•que no semental el Mol de metge,
lame per tes autoritats sanitaries roirmpenents es vigili i es persegueixi
amena forma d'intrusisme profeasionaa sigui quina sigui la ciaste d'establitnent en que es fael, fent-se
Yació a aquests efeete, de les Malteeeai decides per a la persecució de

intrusisme en la Reial ordre de 21 de
desembre ele te23.
PRORROGA DEL CONVENI
AMM GRECIA
Madrid. 5.--Al nunieteri d'Esfat s'hti facilita: aqtresta tarda

la sentina nota ondosa:

Ele naverna d'Espanya i de
Grecia han convingut per canvi de notes de 31 de desembre
de 192N. en prorrogar fina el
31 de mare de 1926 el convela
camerrial « de 23 de setembre
de 1903, que havia de terminar
el dit 31 de desembre.
FUNDA010 DEL PATRONAT
DEL PPIEMI AMAYA
Madrid, 5. -Davant del notant
senyor Dídac Ademe ala eignet
avui l'escriptura de la F'unditeiti
del Patronat dcl Prerni Maree.
El Patronat queda ennstiturt
de la següent forma:
President, senyor Climent de
Diego: tresorer. senyor Cesar
Madariagai secretare senyor
Innorrent Jimeuez; vocals: senyors Date de Lassala. Rodela
guez Viguri, Martinez Salazar i
Montoto.
Han actuat com a testimonie
i han signat amb el ministre
del Treball, el senyor trenzo,
cap de Comers e; el cap superior
del Treball 1 el sots-director del
'Freball i assessor juridic del
ministeri.

El capital de la Fundada> el

constitueix una xifra que passa
de les 125.000 pessetes.
El capital de la seva renda
es dedicar k a alargar premie
ararais als treballa que es presentin i que, a judici de la Junta, mereixin el premi sobre temes socials.
El patronatge funda per iniciativa del ministre del Treball
com a homenatge al general
Marvis amb motiu del seu 80
aniversari.
UNA NOTA D'HISENDA SOBRE
LEM18810 DEL DEUTE FERROVIARI
Madrid, e.-Al miniateri
senda han facilitat la següent

nota:
Si be es tracta d'un rumor
que per absurd no mereixeria
els honors d ? asser rectificat, per
si arribes a (Mes de persones
que. ingenuament, Ii donessin
credit, al ministeri d'Ilisenda
interessa fer constar que l'import de l'emissita del Deute ferroviari recentment realitzat
es troba al Dame d'Espanya a
nom i a disposició del Consell
Superior Ferroviari, cense que
s'hagin aplieat les quantitats
obtingudes per aquella operació
a eixugar despeses del Marroc,
con) malèvolament s'ha dit per
persones interessades , seas
dubte . a fomentar especies
atemptateries al eredit de l'Eatat.
DISPOSICIONS DE MARINA
Madrid, 5.-- 15 e 1 ministeri de
Marina s'ha disposat el següent:

Primer. - Que el pes de la
tona de mar de raims en barrita
sigui de 300 kg.
Segon.-Que les distäneies t'e
Gijon als porta de navegada
d'altura siguin les que expresa
sen les taules declarados ofteials pel respectiu realtatenl,
entre Santander i el pon. de destinaci ó , disminuït a 83 millerte

Tercer. - Que les distàncies
entre Sant Feliu de Guixols i els
ports d'altura situats mas enllà
de l'Estret de Gibraltar, siguin
les de Palamas, disminuïdes a
4 mines, i quan siguin per a
porta mes orilla del Canal de
Suez, lea de Palannis, augmeni
tadas en 2
Quart-Otte les distancies de
sSevilla als port de navegada
d'altura siguin les (lo Cädiz.
augmentades a 53 mines.
DISPOSICIONS SANITARIES
REFERENTS A HOTELS
I FONDES
Madrid, 5.-E1 text de la Reial
ordre dictada pel ministre de la
Governacie sobre la sanitat de les
Mudes, hotels, hostals, tavernes, cafés, etc., etc., és el següent:
"Es verdaderamente vergonzoso
para Espata que haya podido decirse co alguna guía extranjera de
turismo que no pueden visitarse muchas de nuestras poblaciones porque la falta de higiene y la sobra
de suciedad y de parásitos de gran
número de hoteles y fondas hacen
poca recomendable a los aficidnados
a eatoe viajes la visita de nuestro
paf!, tan lleno, por otra parte, de
naturales encantos y de riquezas de
toda clase, dignas de admiración y
de estudio.
Esta exagerada afirmación bien
merece la debida protesta, mas al
a catos viajes la visita de nuestro
mismo fiesteo preciso es dictar disposiciones que exciten el celo de
nuestras autoridades municipales y
sanitarias para que se preste la mi,

cuidadosa vigilancia a cuanto se refiere a la .higiene y aseo de todo

género de hospederías, a fin de no
dar pretexto ni medir° pata tan desfavorables juicios.
A tal eiecto, S. M. el Rey se ha
5ervidn disponer:
Primera.- Que perteeeciensla a la
hinies ta- munís-laza detrito se refiere
a la inspeceian de fondas, hoteles,
ca s a, de huéspedes o de slortnir. posadas y tabernas, cafés, bares y demás establecimientos de comiias
de bebidas y de alojamiento público,
se giren trimestralmente visitas ofis
dales por los funcionarios de aanidad correspondientes, dando cuenta
a los' reapectivoe alcalde de las deficiencias que notaren y cuyo remedio inmediatamente no consiguieren,
a fin de que por dichas autoridades
se impongan las sanciones a que hubiere lugar.
Segundo.-Que por igual período
de tiempo. cuando menoa se haga
la desiniecrian y desinfecraclan que
en Cada Case, crean convehiente los
expresados funcionarios. sin 'perjuicio de las sine inmediatamente sean preciaaS cuando' en cuasin perjuicio de las que iamediatamente sean precisas cuando en cualesquiera de los indicados establecimientos se produjera algún caso de
enfermedad iniecciosa u dantagiosa.
Tercero-Que por nalgar) concepto se consienta carezcan dichos locales de hospedaje del mínimum de
condiciones higiénicas señaladas para las viviendas, de capacidad, luz,
ventilación. retretes y demás vías de
desagüe, sin descuidar igualmente
cuanto afecte al asea y limpieza de
camas y mobiliario y de toda clase
de útiles y enseres destinados al
servicio público.
Cuarto.-Que por tales visitas de
inspección se devenguen los mismos
derechos señalados en las vigentes
tarifas sanitarias para los casos de
apertura de dichos establecimientos,
siempre que se comprueben defectos higiénicos ya advertidos y no
corregidos.
Quinto.-Que por los gobernadores civiles c inspectores provinciales
de Sanidad se vigile el más exacto
cumplimientó de eetäs disposiciones,
complementándolas con cuantas otras
encaminadas al mismo fin lea sugiera su celo, entre • las que constará, desde luego, la clausura del establecimiento en caso de desobediencia o de obstinada reincidencia
-•en la Misma falta.
Lo que de Real orden Ceiinuniro
a V. S. - Ilustre Señor Diriefena General de Sanidad."
PROTESTA DEL PERSONAL
CONTRA LA COMPANYIA DEL.
NORD
Madrid, 5. - El senyor Mar.
ti .Acabe, vocal del TrItinal regional del treball ferraxiare ha
dirigit al ministre de rätnent el
segtient telegrama:
"El personal agrupat d'estaMona del servei actiu protesta
enèrgicament -contra la Companyia del Nord. perque no dama
compliment al que disposa la
retal ordre de 18 d'octubre de
1921 sobre la forma en que es
compta la jornada itetual
aquest servei.
Reclama amb urgencia els debits que el> ta reconegut' la
Companyia del Nona per la circular núm. 18 i la implantació
immediata de la jornada legal,
lia eOrn eg . t'oval/tu en els sisomente aetuals, sense que s'hagi tingut present eh Reglament
de la Gompanyia i la hiel de poliria de Ferrieratrils - vigents„
que sancionen attue.t
CONSELL DE MINISTRES
Des de les set iins a les den han estat reunits aquesta nit els ministres
en Colada.
A la surtida ha manliestat cl President que no lii hacia cap novetat i
que donada la llarga durai,a, del Col:sell no podrien els ministres anar a
Moments despees, el cap de l'oficina
d'Infortnacions de la Presidencia ha
facilitat als 'periodistes la segiient nota
índex dels assumptes aprovats en el
Consell.
Fotnent.-Subvenció de cinc milions
ae pessetes per a les obres del post
de Sant Esteve de Prävia.
Plec sic condicions per a la subliasta
del primer tros del ferrocarril de MIdels de los Viveros del Ferrol a (ajota
Modiiicacite de l'anide 15 de la llei
se caca de 16 de maig de 1917 en el
',dita que da Ajuntaments puguin
arrendar la caça cii terrenys de la cera propietat.
Expedient relatiu al pressupost addi•
cional
de 7.371.000 pessetes per a l'elec
trificació del ferrocarrit d'Estella a
Vitoria.
Un altre expedient relatiu al ferrocarril de Val de Zafan a la Mediterrània.
Un altre sobre maquinaria per.
port de Masel.
Un alee c:e concessió de la gran
Creu del Mèrit Agrícola a don Fer.
ran Yutes, espacie-A resident al
Perú,

les despica d'assistencia a l'Exposició
de Filadelfia.
Resolució favorable de la petició
de la Cambra ilS Comerc de Valencia
passant al ministeri d'Hisenda els
dits dels comerriants en fallida als
quals es va indentnitzar per l'assalt als
establiments en 1919.
El President ha donat comiste d'al
guns fets, d'armes favorables a les
nostres tropa.
S'ha aprovat el decret creant el
Consell Superior del Combustible.
Governació.-Proposta d'un conaarci
d'entitats econdniques de Santander,
per tal de construir una caserna per a
la guardia civil. el cost de la qual se
satisiara, pagant durant 17 anualitats
el Bogue: actual.
Marina.-Expeelient d'indult dan
alemany condetimat per espionatge.
Estat.-Plantilhi en la secció ü'Amèrica en la cual tots els que l'intcgrill liattran d'haver eervit a Amativa
Guerra.---Autoritzant al ministre pee
a celebrar mi concurs entre cases nacionals per a elegir un model de
Seil ametralladora amb astillada, a
les t'ostra unitats de l'exercit.
Un altre autoritzant al ministre parque pea Centre Electrotecnia es construcixin ta automòbils de tres placas
vel valor de 88 000 pessetes.
Llibertat condicianal d'onze pfesos.
OPINIONS SOBRE liLti DECRETS REFERENTS A TRIBUTA010.
Madrid. 5. -- L'enquessta
olieras per -El Liberal" de Madrid per coneixer l'opina') de les
militare mereantils i industrials
referent als recent e decrete
d'ilieenda publica avui una interesaantissitna carta' ulel president de la Cantara Oficial Je
la Propietat Urbana que diu:
'Eni pregunteu cl meu espera sobre els decreta d'Hisenda,
i ami) molt gua', us contesto
eimeneant per reeoneixer el
mèrit i la labor del ministre,
persona de grana condicions i
competencia, que, cosa molt
justa, desitja saber el valor de
la propietat privada per calcular una base exacta Hurs xifres- d'ingrea.

La aova elevada Mica social
el porta a preguntar-ho nie mateixos propietaris. romminanf los amb castigs nsolt farra si
les seves deelaraeions no sien
exactes, no quant al valor actual, que tal vegada podrien indicar. sinó quant al possible valor en venda i renda de la seva
prapietat, demanant - los el preu
d'una mereaderia que en eeahilat de la voluntat i condicions del comprador en el

sistema del 'hure emitiere.
En rin país ideal de moralitat
perfecta, que dels qtie jo ennee
cap s'hi aeosta, tal vegada el
Govern obtindria dades suficients per a una base d'impo-

abrió justa, que tío alta que es
busca, pera la realitat s'imposara i les declaracions seran tan
delleients que es (le temer que
Govern es vegi precisar a
acudir a Tantee sistema d'investigadors. amh les enormes
despeses que alee ocasiona.
Pel que a la propietat urbana es refereix. es tan aparent i
ha enfert tantea comprovacions.
que en la majoria deis rasos
nomas caldrà confirmar les dados oficials i demanar el que
nn podem aconseguir: que l'apreciada de la Infamé-la per a le
:cuela de la contribució serveixi per al cobrament dels lloguers."

Un acudit
de "El Noticiero'
'El "Noticiero Universal",
retira.; d'ahir vespre. publieit una
fantasia titulada -Para les laños"-",aVienen o no vienen los
Reyes Magos". la qual reproduint eom a model de literatuaa de passar Festona, ganare
tan fecund en les • .'-poques de
coerció. -Diu:
"Nos encontramos, queridos niños,

LES fNUNDACIONS

Continua la desesperada situació a 13b1-.
gica, Holanda, Hongria
i

Romania

Segueflren les pluges s Descarrilaments Ponts arrossegats
Pobles submergits A. Hongria hi ha 11168 de mil morts
El gel del riu -Chela ha d'ésser trencat
a canonades
Amsterdam, 5.-Continuen la
tempe s tat i les pliegos torreneials, sembrant la devastació en
tot el territori d'Holanda.
El pont i l'eatagió del ferrocarril de Beugen ,:provineia de
Brabent`i s'han enfonsat sota
lee aigües, que avancen arnh feria anorreadora. El alosa continua creixent.
Entre les estacions dc Mill i
llana, un tren ha descarrilat
eo nseqüeneta d'un esllavissanasal.
Tropes d'infanteria de Marina. marinera i la pelleja trebal len activarnent per a portar socorsos als 'loes de mes
Havae.
EL SALVAMENT :: LES 'AGÜES
SEGUEIXEN PUJANT SUB8CRIPCION8
Antelerdane ea-Comuniquen
d'Aruhim que uns dett vaixells
han salvat a Remen i Erseon,
a diversos centellara de leersenes que es trohaven refugiades
a les teulades. i que estaven en
greu perill d'esses' arrossegades
per les aigües de la inundad°.
Entre els salvats figuren diversos malalts de torea graveat
En alguna !loes, sobretot a la
desembocadura del Mosa, la situmbe es raes critica.
Les aigües han pujat deu cenin/varee mes des d'alar, i han
mietlat submergits diversos poblets.
En uns altres, nombroses casas han estat arrossegades per
les aigües.
Sortosament. a Veventer
baixar, i des d'alije fine stravi-o
Vissel e 1 nivel] ba romeneat a
deseendir, i des (Fallir fine ara
les aigfies han baixat una dotze
eent 'metres.
Per ordre del mittisteri de
Marina han sortit en distintes
diferente direccions eanoes de
motor i de rem i barcasses, per
recollir a toles les persones que
es trobin en situada crítica,
aixf cota el bestiar que corri peral d'ofegar-se.
Iniciarles per diverses entitats,
entre elles l'Associació de Socors de nàufrags, s'han obert
diverses subscripeions, haventse ja recaptat m a s de 250.00

floreas.
I.a reina Guillelimeta a'ha
subscrit per ta.cnn
Ha va s.
ELS SOCORSOS OFERTS PELS
REIS DE BELGICA
Brusselles, 3. - Els reis de Bélgica han lliurat dos milions per a la
sebecripció nacional &nieta a favor
de les victimes de les inundacions.
En una carta dirigida al president
de l'Associació de la Precisa Belga
diu que el Rei está satisfet de contesiar als voto de la nació posma a
han estas oferts an,t, motiu de les
la seva disposició els fons que li
seves noces d'argent.
El Rei i la Reina han fet danés
en donatiu personal de ion mil
fiance i han conceda el seu alt patronas a la subscripció nacional. Radio.
NOUS DETALLS DE LA
SITUACIO
Brusselles, 5. - El país ha seoIbit amb enlodó les rnaniiestacions
dels Sobirans belgues posant a la
disposició de la Crea Roía el diner
rebut recentment de llurs sabdits
amb media de les seves notes dargellt.
La situació sernbla 'mece millorat
a Namur u Lieja i sala agreujat a
la regia, meridional. a Waes.
Una barca naufraga a Scraing i
moriren alegats vuit deis seas ocia
lames. •
A Lieja tres ponla han estas enfonsats per la l'urea de les aigües.

con los consabidos "dos dilemas", como ciijo un estitnadi amigo nuestro y
ex parlamentario.
s Vienen u no rimen los señores
Reyes Magos:
Al cerrar esta eslicisaa el "speaker'
de Radio Barcelona batir del Lene
nos comunica, con su voz de bajo casi
profunda, que la caravana de Sus por la casa latecoere, ha salido a las
siete y cuarto conduciendo rarsonal
Majestades los Soberanos de Oriente,
facultativo y material sanitario.
al atravesar les Pireneos, ha sufrida
Con ellos, ha marchado el redactor
Im contratiempo terrible, que tal sea
les impida efectuar bu viaje a Bar- de a El Noticiero" sefior Zacarias. que
en estos momentos nos transmite, par
celsina.
raaiotekfonia, noticias de lo ocurrido.
Emiliti nos cunfirma esas desagraLos criados desaparecidos, son u1103
dables noticias.
7.:, negros la mayor parte y otros a
Parece ser, que a consecuencia aSsi
un furioso temporal de nieve, gran
Los camellos muertos serán aprovenúmero de camellos que conducían juchados para carne congelada.
guetes, dulces y otras chucherías, han
Se
ha salvado la acémila que llevaba
quedarle sepultados en las estriliacionea
varios miles de gruesas de läpiz roja
de las moataitas.
Han perecido unos cincuenta criados para la censura de los periódicos.
La última impresión de nuestro re.
negras del séquito de S. M. el Rey
Baltasar y de su hijo el priucipe Bal- lacto:- es bastante optimista y un peca
mamita, porque dice que es voluntad
tasara°.
de Sus Majestades los Reyes Magos
Se ignora el nombre de los muertos
porque los Reyes Magos han perdido que este año tengan más juguetes y
más dulces las niños "malos", los (lislos papeles.
La noticia del desgraciado accidente colas, los traviesos, los que lloran, los
que no quieren ir al colegio, los que
ha circulado rápidamente por %ices
hacen rabiar a sus papa>, porque las
Insta, causando desolaaora impresión.
El capitán general, el gobernador ci- otros, bastante redimpensa tienen duvil y el alcalde se han reunido para rante los denlas días del afta.
Acabamos estas ligeras notas de úladoptar medidas que libren a los niños
de Barcelona de la'accepción que les tima hora, recatnendando a los niñeo
, que no pierdan la esperanza y se
capera.
Un aeroplano, galantemente cedido acuesten pronto."
•

Han cstat recollits els cadävers
d'una dona i una criatura murenades pel corren
La crescuda de l'Escalda es cada
regada més inquietarle
Els trens internacionals entre Paris i Colònia han hagut de suspendre el servei, a causa dels desperlentes de la via entre Huy i Lieja. Hayas.
TRES NOIS OFEGATS EN UN
TERRAT
Lieja, 5. - Tres nois que s'havien refugiat al terrat d'una casa
en esdevenir les inundacions han
mort arrossegats pel corrent, abans
<me sels pogués - liaras.
II
. 'LLORA LA SITUACIO... I
EMPITJORA
Brusselles, 5.-La situació continua
millorant co la major part de les resisas sinistrades, peral segueix essent
critica a la regias de Mons i frontera
franco-belga i Lovaina.
A Gant es tests que s'agreugi la
situació.

Ele dan» sien considerables.
Les temieses dc socorsos als sinistrats s'intensifiquen. - Havas.
DE FRANÇA
-CONTINUA PLOENT
Fans,5.-Les noves pluges que han
caigan: abundantment fan temer que
no contintsi el 0:creixement
abs rius, sinó al contrari, que sumí a
augmentar.-Havas.
A ALEMANYA
EL GOVERN ALEMANY A FAVOR DELS DAMNIFICATS
Beca, s. - El Govern ha cncedit un crédit de 50.000 mares per als
damnificats per les innedacions a
Wiesbaden, Coblenea i Magdeburg.Hacas.

L'esmentat profdsor, ere previsió dc
possibles penihh5, ala provist de cert
nombre de fusells i lambes comenint
gasas lacrimògens i a més posseeix
aeroplans de condicione apropiades per
a un Ilarg viatge.-Havas.

LA POST-GUERRA
La qüestió de Mosul :: Converses anglo-turques
de Londres •
_a--.
Londres, 5.-E1 senyor Halewin ha conferenciat aquest matí ami) l'ambaixador de Turquia.
Es creu saber que la reepoeta turca a les suggestions britaniques sobre les negociacions
encaminades a l'arranjament
de la qüestió de Moeul, no constitueixen cap negativa per part
de Turquia per negotear en el
dif assumpte.-Havae.
LA RESPOSTA TURCA ARRIBA
A LONRES
Londres, 5. - laambaixador
de Turquia ha rebut i Iliurar$
avui al ministeri de Negocis eatrangers la reeposta de Turqula
a les darreres proposicions britäniques.
Sembla que el contingut do
la nota turca no es negatiu com
hern pensaa.a.-Havas.
MR. COOLIDGE DEMANA AL
CONGRES 50.000 DOLARS PER
A LA C. DEL DESARMAMENT
Washington, 5. - E. president Coolidge ha dirigir, un missatge al Congrés dernanant un
eredit especial de 50.060 titilara
per subvenir a les despeses especials de la delegada americana en la Conferencia prepare/feria del desarrnament.-Ha-

vas.
EL DEUTE DE FRANCA A
A L'EUROPA ORIENTAL
AMER1CA :: UN DIPUAT AMEUN RIU GELAT HA D'ESSER RiCA FAVORABLE A FRANÇO1
BOIMBARDEJAT :: MES DE MIL
Washington, 5. - El diputat
MORTS :: EL REGENT D'HONPlatt Andrew ha presentat a la
GRIA
Ca p arra tala resolució que autoBudapest, r. - La desolacite
ritza i invita da Comissió del
s'estén a rota l'extensió dels deute a coneedir a França les
eondietansale pagament del seu
territoris inundara, que segueiami rebent el flagell de les plu- deute tan favorables can) lea
acordades a qualseval altre ereges torrencials i de l'huracts.
L'enorme massa de glae que ditor.-Havas.
entinta el riu Theiss, prop (le
LA CONSOLIDACIO DEL
Tokay, a Iba lanaria Oriental,
DEUTE D'ITALIA
fou troncada ahir amb un inRoma, 5. - Segons el "Popolo
tenta hombardeig per amaine(llalla'', el colme Volpi, que ha de
ri n i
Alguno milers d'habilants del regociar a Londres la consolidadas
tereitori, entre Tokay i Szola e
eiel deute italii, ajorca el sea viat-.
rontinuen vivint enfilats-din.
es. fins despees dels funerals de la
habitaanteles tenida; de Ilurs
reina alargarida. - l'as as.
comisteesperant
sonore,
china,
UN AGREGAT ESPANYOL A
tament vollats per les aigiies.
LA S. DE N. VICTIMA
Alguna melena i alarmes crisfred,
D'UN ACCIDENT
luces han inort le
regent
ralfringria,
almirall
Il
Ginebra. 5. - F 1 senyor Madrigal,
llorthe. ha visitat en canoa auagregat espanyol a la Societas dc
torabbil les regions inundades.
les Nacions, ha estas víctima d'un
i ha portal sororsos als damni- accident d'autotnóbil. Quan el seu
fieats. L'acompanyttea el enea,
amonrabil anava a gr a n veloc it a t a
Renten, primer ministre.
De Transilvania i de Romania 1s pat contra un canijo de mudanaes.
L1 senyor Madrigal ha estas tres
nue
donen
arriben not fel p e
3omple de la !negrilla(' de la
sacntre els trossos de l'automoini
tragedia en aquell territori.
rtat en oren retas a l'hospital. eles d'un rniler dr persones han
LA
IMPORTANCIA DE LA
frontera
reMort ofegades a la
FALS1FICACIO DE BITLLETS'
metiese.
Budapest, 5. --La questia de la
lena fähriea s'enderroch i moriren 18 obrers entre les rimes. faisiticació de ballets adquireix cada
pont,
d'un
nt
Emm l'enfonsar» e
ida mes importancia, per les conaper la feria del correa t deshora ;laminas internacionals que es redat. moriren nou soldats.-11avelen.
vas.
S e sap q ue tots els cómplices perUN TERRATrzern. 11119HrP ."7 , A :: E r: PA— . tanyen al partit reiaasta. neta'o que
TFUI, I
GESOS CRUP- ere LA FI DEL amasa estaven dividits; uns crea
MON
partislaris de l'arxidue Carles i alVMna. Ii.- Budapest, a tres del princep Otto. Se sap que hi
Insbritekat Auram, a Vieea i en
ha molts complicats entre les altes
nitres Inereitats ha estar regis- pera ala itas rcialistea. - Radio.
trat un terratremol aus' ha duNOVES DETENCIONS I rat 16 minuta. La linfa del misDESCOBRIMENTS
ten-te/fi sismie s'extengne en
Ruclapest. 5--Ha 4.3,2 detinent al
15119 distancia de 1:200 quaaGraela, exfiletees.
prinecp Lluis
Els camperols hongaresos.
xantbzlan i centellee imperial i resial
:derrita ami) ti terratrennd i les i ex-cap d'un departament del mitasMundee:0ns que devasten el teri d'Afers Estranners. ein a compaís, estan espantats perque plicas sn l'assurnp:e ds falsificada *
ereuen que alliesis sute-e:esos
Franca. Nepal
tsan un preludi tle la fi del mana ballets del llano de
assumar ha causal gran impressia 1
-Navas.
Hongria.

MORT D'UN PERIODISTA
ANGLES
Londres, 5.-S'anuncia 1 mort del
coneeut periodista J. S. afair.
De nan8 a iota Maje per.anyi •
la redaeció del "Manchester (luirdiatt".
Durant la guerra fou director del
servei de propaganda i despees varesari adjunt al miMsteri d'Informacia.
Fou director dels servcis de Pretnsa a Pari: durant el periode de les
negisciacions dc pau i despeas fou nomenas director adjunt ah secretarias de
la Societat de les Nacions a Ginebra.
Abandona la Sacietat de les Nacions
l'any 1920 i atta a ocupar un important
lloc al Evening Standard".-Radio.
UN EXPLORADOR
A NOVA GUINEA
Bativias 5.-L'expsardó cientifca
nordamericana dirigida pel professor
Stirling, antropòleg molt conegut, ha
arribas amb el ti d'exporar l'interior
de la Nova Guinea i realitzar estudis
sobre els pigmeus i altres tribus des•
es.

El ministre de l'Interior ha d'aso':
sol la cessantia del cap de la policia
política. ordenant lambe que s'abra mis
infermació per otnission,.-Ha%as.
LES RAMIFICACIONS A
IUGOSLAV1A
Belgrad, 5.-La lud i da detingue ahir
en una ciutat dalmata un indivisas anomula*. Madrunitx, que era un dels
princaras complicats t•ti .atfer
llets falsos luden estas impresos peg
ialsificata u ludalida.
La policía sesuda la pista d'un ab
tre camplice de la banda, que ida
passar els ballets.
Les investigacions practicades Use
perales posar de manifest que els bit;
una reganittacia secreta, que 114 eital descaberta fa poc a Hongria.
Fas diaris expressen Ii. aeva sorpras
sa en yenes que la complicitat een
fert s pelitilues honearesea, i dieta
avest afer s'eetin fins a elevada esq ue la falsificació de filmes i
te una intenció poll lea. revelado:
d'un estat d'espera centrad a tes as,
-9p luan/mayo anb senbyped smalla
na cl Gotean hongares.-Havas.
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rentista Georges Valois La proclama de Pangaios
en fer-se dictador
ferit La tecla !me que
EI

es tracti d'un atemptat
París, 5.—M. Georges Valois. director del diari feixista "Nouveau
Sibele" ha catee víctima d'un atemp-

un.

Un desconegut li ha disparat dos
treta de revedver.—Radio.
París, e.—La prefectura de policia
ha publicat aquesta nit una neta desmentira la noticia segons la qual les
ferales retardes per M. N'aloa li han
earat causades en un atemptat.— .Ra-

Declaracions de M. Doumer
a la Cambra. sobre els seus
projectes
n
Paris, 'e. — A la aatubra de diputas sisan discutir eh: projectes Sobre

Atenes, 5.—Amb motiu de la

dictadura proelamnda ahir pel
general Pangalos, han quedat
en suspens tots ele articles de
la Conetittició, excepto el primer en que es proclama la República corle a forma de Reyerta
Ea la proelama Ilaneada pel
eeneral Pangalos. es diu:
"Els resultals de les elecclons
ite 1920 feren catire el país a
les grapas dele parlamentaris
que ene portaren al desastre de

Menor.
Des d'evita amb rajutla del
Govern i de la Marina, rota a
peletera ors. governare a Greeia
en qaalitat de dictador.
D'aquí a poco dies, el nostre
palo dispoettrit d'una flota que
serà la primera de lo Mediterränia oriental. i disposarà. a
mes a mee. de l'exereit mes poder& dele Baleane.—Havas.
rAsia

esta confiada l'execució del programa, eón elements de prou
vàlua perque siguin penyora
que esteran donar una acurada
interpretació .a les eecollidelt
obres del gran músic empordamas.
Vegi's el programa:
"A En Patt Casete", "La rondalla". "Somni gris", "La pedregada", "La rosada", "Lactarolla", La dunzella de la costa" 1 "Juny". sardanes; la celebre Sonata per a piano i violoneel. dedicada per l'autor a
rerninent violoneellista Pau Casals; la "Joguina", lambe per
rs violoncel i piano, obres totes
de Juli Garrete. A més. s'esteentera la sardana eA En Juli
Garrete", que li dedica l'Enrie
Casals.
El concert se celebrara al
sala d'atto, l'entltat organitzadora, correr de Sant Andreu, 116.
CARNET D'AUDICIONS

Per a aqueo« matt:
Manresa. — Cafè La Gàbia.
L'AJORNAMENT
reorgantuació fmanciera.
Cobla La Principal de Bages:
DE LES ELECCIONS
El senyor Doumer ha expasat en
Juanola. Toldrä, Casete, Bote!.
termes sumament energke la gravetat
Arenes, 3.— S'ha publica! el seSabadell. — Centre Sardanisde la criei financiera que travesea acgüent comunicat oficial:
tic, Jartif Teatro Cervantes. CoA
conseqüència
de
l'actitud
i
'
tualment l'Eetat francee.
bla La Principal del Valles.
Cal — ha dit — una gran veluntat per lee declaratinne ute cene cape de
Bareelena.—.invent sarda_
gneis
resulta
els
delires
que
imposa
deis
partits
m'Erice
a complir amb
et a Pop Ventura. Placa de la
la situada actual i aconseguir el rique malgrat de les advertències del
Cascada del Pare. Cobla CataGrieten persisteixen en soler donar
gastas equilibri del preesupast.
liana: Monee. Sollt. Abiols, Pep
Ha afegit que cal adoptar lee mea les eIercinnen senatorial s un color
Ventilen. Serra Saderra.
polític. el Govern, convençut que
sures que contineexin a reemharea r els
Per a aquesta tarda:
aquestes eleceirme no respondren
Barcelona. — Foment de la
anticips fets al Tremor pel Rana de
Freno aixi com per a aseegurar l'aseu objecte principal, que és la cesSardana de Barcelona. Pi. 11. A
sació progresiva de tota mena ele
dos quarts de sis. Cobla Empbmenazada de tote els deute'.
Els forte preciso—ha dit &emes-- tenei6 política, ajorna aquestes elec- sauna
cions sine die. puix que /tornee conllaman de sortir de les econnmies que
Sabadell.—Societat "El Ciertribuirien a excitar les pasoions povo". Cobla La Principal del Vasaintrechreixin i de les mesures rigodel
rtiques
i
alterar
la
tranquiHitat
emes que s'apta:mili per a la recapIlesa
pais."—Radio.
Barcelona.—Centre Excursiotacia (le tres els impoetne.—Havas.
Di
momia
DE
nista Rafel Casanova. Salmerem,
CONSELL
8UPERION
El.
• L'ASUMIR-EA NACIONAL
número Si. Gratacós, Saderra,
OUERRA
LA RENUNCIA DEL Serra.
París, 5. — Hau estat nome- ADOPTA
CAROL
PRINCEP
Sant Andreu. — Foment Sarnats membles del Consell SuBucarest. 5. — Laessemblea
perior de la guerra per a rany Nacional ha adoptat per 224 dan:stic Andrenenc. Sant An1926 ele mariscals Joffre, liante,
ots contra 3, IR remitida del dreu. lid. Bornenalge a GarroPetain, Lyautey, Franchet d'E- prinersp Carol als drets del tron ta. Cobla Bareelona.
Gott
Cornellä do Llobregat.— Fe_
pernea Fayelles i generals
a favor del seu fill el princep
m'ad de la Sardana. Patronal
rand, Berthelot, Debonney, No- Miguel.
LAssemblea ha nomensit un (airee. Cobla Catalbnia: Roseell,
llet i Gateo.
El mariscal Petain exercirà Consel de regencia, del quel Font. Palmerola, Saderra.
formaran part el peinera) N i ca - hints. Ventura Mol, Estela.
durant aquest metete. any Bol- ha.
peine hatee del pian- Per a aquest vespre:
viene de vice-piesident.---Havas rep ranaCarel, el patriarca de RoSabadell. — Cinetna Cervantes.
UN CAS DE (»ROER DEL!)
urania i el president del Trama
Cable La Principal del Valles.
RADIOLEGII CURAT RADI- nal de Casacia.
Montblanch. — Orfeó MontCALMENT.
El eenyor Avereseu, cap de Manque Centre de Lectura. CoParie. 5. — A l'Acadèmia de l'oposició, ha votat a favor de bla-orquestra de Santa cerina:
la renúncia del prime') Carol.
al edieina el dota or Dareonval
afanen i Morera.
—Hayas.
hit Ilegit una interesmant comainvade sobre el ranear dele ra- UN INTERVIU AME EL PRINOEP CAROL
dialegs.
Londres, .5.—Un redactor del "Daily
an radiòleg de Bu! deus. el
doctor bebedera que des de fa Express" ha celebrar a Mili una en25 anys eofreix de chucee a les trevista amb el princep Carlee de Romans, havia efs tat amsajant fins
are nombrneoe proredimen t s

calladitil,. cense obtenir rap reeultats. Ele metges li aconselleven la intervencia quirúrgiea. El metge. almas de decidirä repitiese e a operar-se assa i
en'. de ,iortente electrice de gran
p. deserta.

laneeai g ha datad ineravell o
e nt el-eurtlas.Rpidn
dolor cenia i el pus ha deixat

de produir-Ce. Avui el doctor
Debedat es troha completament

mania.
El princep ha fet les següents declaracions:
Tot el que pot dir és que els detalle
pubacats pels diaris sóit absolutament
falsos i que no pot considerar-los mis
que com una propaganda infame contra la meva familia i contra mí mateix.
Nr desitjo saber cap declarada Pobre aquest punt.
Seria molt millor posar fi a tata
aquesta propaganda fantástica puix no
és digna de periadics scriosoa.

guara.- -Radio.

UNA NOVA SECTA
SALVATGE AGRESSIO A UN

SACERDOT

Paria-. 5. — ciimuniquen de
Melum als diario, que dos homes 1 den dones agrediten a un
earardot que acabava de celebrar missa a 13omb o n. poblaciú
primera a aquella localitat.
Ele atetes:ame li tiraren pebre
als tale. el lligaren i rapallis'caten bärbarame nt niel) cordes
pleitos de nnsos.
Els gendarm e s delingueren
ele agresor!. ele quals declararen pertany e r a la secta buidaInca ite Nostra Senyora de les
Eles/rim es. i que l'aseen !sor ti
expressam e n t de Burdeles. per
impeear aqueet elistig a reelnenta t abad. al qual acusen
d'haver embruixa t e alannes dame% de la apela.
La vfetima es ll nula en estat
glaal.—Hnvne.

Paris. 5.—Ert nbjecte (Se grans comentari s l'estrany atemptatt de qui
lb g atea víctima el capen:* (le Breasen
Ter puf g ana exaltare.
Segara &clareció del abat Destioyers
tino (madrina de (lotee indivalus pertanyents a la secta dels illuminatr
l'agrediren maidiestant-l i (fue muten
a cemplir la sentencia de mart eictsrla
consra en per la secta.
Qte mi arribi la gendarmeria els esmentats individus e- disposaven a cr-WAT Sial al Captil nk.

Melltre ellt n AlaVell

tl "Maglaficat".

L'abur ha presentar ut.a demencia el
, Procurador de la República.
Leería comenta (I( diverses metieres l'estrany atemptat i alertes pera',
(tic deliren 1. 11u-emitas que el eis
eirinprat im'! tenir gran re:son:rucia per
posar En 1:escoben feas de carecter
social ignorar, fins ere.
UN awnsa ORIGINA/. DE
• fo•

t

VIURE FAIITUORAIRENT

illittN.

5 —Tr,- mas 'lt /anee a

• disset 2.11 ,. s, Es pseeenteven a casa dels
a aa aidts importants comer-ante d'aquesta
dient-se orles d'un general rus
' assinat pels bolxevic,. samse Una. lita i seese recursos i solfititaven en
' endeet ajut.
esa pedida he intervingut ; ha desrt que els fills del 'artera! saa
realitat filie ds la polonesa Peleaska. que s'esratja en els millers ho.
s tela de les c;utat que visita i tnana
semi Mil a recollir cabals.
•
aquesta manera ha visitar ja MarBurdeos, Brest i Nantes.

DE BULGARIA
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CRISI MINISTERIAL :: LA
LLISTA DEL NOU GOVERN

LA

Sofia. 5.—El luir!! Govern
gar lia quedat constituit en la
isegtient forma:
Presidencia i Interior. Liapteheff: Negocie Eetrangere. Buroff ; Inetracria Públira. Neide;
Hisenda. Vladimir Moloff ; Justicia. Naden': Guerra. general
Ma lis ff: Con ere. Bohrt

Agrieultura. Odristoff Trehalls
Pía-rifes. Snutvelkn Vanseiloff;
Feeteniarrils, Komon Gueurgieff
—Balate.
D'ITALIA
LA MORT DE LA REINA MARE

hin.

5. — Segone el Mari
funeral, de
ittventa Margstrida lindran lloc
burma.
ir
I, P tt deepullee mortals de la

"La Tramita". els -

reina eeteut traeletilats a la eapital.
La iiiimmitei5 en el patilea
sed' drerel lela per mi fjit d'una
Bordighera. 5.—Amb el president
del Censen. senyor Mussolini, han
arriba! aquest mati u Bordighera el
sots-secretari de la Presidencia i el
presiden! del Serrar. Després de celebrar una entreviera ami, el rei
I
redactar l'acta
seny rs aan
aquesas senyo
A lea tres de la tarda el rd Ira
de derruida de la reina mar,
sortit cap a Roma iscornpanssd del
prinern lucren. Aquest despees ;mire
a Tora
afueerslini lamba ha sorra cm a
Roma aquesta tarda.—Redia.

La campanya del

Marroc
M. D'OTEO HA DIT QUE TORNA
AL MARROC A FER LA PAU
I A ORGANITZAR-LA, SENSE
PERORE DE VISTA L'EVENTUALITAT D'UNA NOVA JUICIO
MILITAR
M. STEEG, OPTIMISTA
París. s. — Abans de sortir cap
al alarroc el senyor Steeg ha id
unes interessants declaracions a "Le
Matar", en les quitas el resident general ha dit:
Cree que podem mirar el f (romera
ectual del aferrase amb el major optimisme i arnb la mes ampla confiança.
Sense deposar les armes, que san
la garantia de la nostra tasca i ga
rantia al mateix temps dels aue
han estar fidels o han tornar a esser-ho; seise perdre de vista l'eeeutualitat d'una nota fraci6 militar,
a la qual ens podriern veure oblireas, baig da declarar que ea; rraie tir en plena actea, patine
Vaig novament al M. rroe a ier
la mea i a organitzar la pau Vaig a
usar me en contacte an b tares les
collectivitats que encara no sial
soun as. Aquesta acció palitica ha
eanat ja els Seus result•its amb
en'undesia de 10,000 familiee perranyents a tribue divers e s que no liar
val: estar mai sota la 'afluencia
n nnice
-- Navas.
DIU Q aaE NO ES CERT QUE

EL CREUER "PRINCESA DE
ASTURIAS" HAGI ENCALLAT
El camal/dala del creed- "Princesa
s'e Asturias* ha dirigís una carta als
periarlics desmentint la noticia
que aqueet vaixell 'real encallar a
euta ni hagi sofert avaries de cap
ni tea, essent, per tata, fals, que hagas , hagut d'intervenir per treure el
detter de la difícil siusteia en que
salsa arribar a trobar tree guardacostes i (los reniolcadars.
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PUBLIGITAT.pimeerbs,
L'onorreget da que al vahcall

mantilla cadena lattab dos pesquera,
q ue en aq'nell smement entreven, pogué realitzar per complet la miniolea necessària.

ACTIVITAT DELE RIFBNYS
Rabat, s. — Es tnanifesta al front
del grup de Fet una nova activitat
enemi ga, caracteritzada per una con-

eintració als voltants de la carreera i una forte reacció entre els partidaris de Tienta.
L'artilleria francesa i afavorides pel temps excellent. han atacat tots els objectius presentare per
le, concentracions.
No hi ha operacions militare dig-

nes d'assenyalar-se al front de Tazza, on un grup importara de Benibu-Guetu s'ha sonares. — Hayas.

CRONICA DE CULTURA

—
CONFERENCIA "YEN SERRA I

PAGES
Al Centre Excursionista de
Catalunya, denla, dijous, a les
set de la tarda, el senyor Rossend Serra i Pages donara una
conferencia sobre "El Folklore
en les Festes de Nadal".
"LA LIRICA DE PETRARCA"
"La lirica amnrosa cd umana di Francesco Pelearen" As el
lema de la Bite) de literattnea
italiana que el arnfessor doctor
Ettore De Jouani donare dome.
dijous, a dos quarts ele niel
vespre, a l'Institut Dante AHghieri, Passalge elendez Vigo, 8
(Casa degli Italiani).
Tots els inscrit s a les socio-.
tale italianes poden assistir
aquesta
EXPOSICIO DE LLIBRES 1 REVISTES EN ESPERANTO A L'ATENE1.1 BARCELONI
Per inielativa de la Federarie Catalana d'esperantistes,
celebrant raparicie de la magnifiea "Kataluna Antoingio",
anib la collaboracid de la Sociotat Barcelonesa d'Esperantistee,
s'organitza una exposirie de 'libres i IMVISIPs en Esperanto,
que sera inaugurada dissable
vinent, din 9. a l'Alerten Barcelana a Ire den del vespre.
En . aqiiest acto inaugural hi
prendran part les linee rellevants personalitats dal movimeta esperantista catalla
CURS D'ESPERANTO A LATE-

legrada mis, la completa confiarte,* del

poble, que li ha prestaciones unes cos-

tee mut petsetee per a la compra de
räditnn destines id traetament del ceseme i estä be deixar pasear, per tant,
tense protesta. el que un Doctor en

la ciutat".
L'Hospital de la Santa Creu té coneixement abeolut dele efectes que
s'obtenen amb l'aplicada del rfallum en
el tractament del cáncer: és el mateix
que ha assolit tot el tiran medid Si no
el tingués, per mai s'hauria dirigit al
Medie en demanda (ralló que necessitova per aconeeguir el salvador recura
Amic de solucions amistoses i amb
el desig que fos el mateix Dr. 1.1. F. A.
el que dones la rectificadó humanitäria, que concepttto necessària, vaig
acontentar-me amh entestar (regia la
nota del dia 23 de desembre proirstassat) a l'esmentat doctor invitant-lo per
ensenyar-li el men servei ele l'Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau i
a leshores , q ue fes una visita
amb mi a la magnifita
mutilada a l'Hospital de la Santa Creu,
amb la qual la IHustre Administrada
i el Cos medie, especialment els doctors Ribas i Ribas i Pujol i Brull,
han correspost a la confiança que han
merescut del públic, i on s'obtindran
els beneficie anunciats i demostrats en
Ist campanya anticancerosa que han reas
titear i en la qual tan bona part ha
pres la Premsa.

A l'Ateneu Barcelont s'obre
un cure d'Espernnto en quinze
llieons, que es donaran tots els
diumenges. d'onze a dotze del
mate a partir del 10 de ¡tener.
La matricula sera de deu peeseles per als ericie de l'Ateneu
o d'entitats esperantistes, i
15 pessetes per a les altres persones.
L'acte inaugural (aquest cura
d'Esperanto s'efectuara el propvinent dissabte. <Ea 9, a les den
de la vetlla.
En una de les dependenries
de l'Ateneu eanstallarit una exposició de labres i revistes esperantistes. que romandria oberla al públic duran' una setmana.

Ara be: en el número del diari de
la seva entena direcció, corresponent
al dia 2 de l'actual, el Dr. Ll, F. A.
hi escriu que el dia 24 del proppassat
desembre visitin el servei que tinc a
l'Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau. Ell ho escriu i jo ho he de creure. Pera el que asseguro és que l'únic
assistent al meu servei en aquell dia
fou un jove que, en trobar-lo al meu
despatx en preguntar-li qui era, estranyar que en saludar-lo ni em ternes
la salutacie. l'encarregat del Laboreaste de la mesa visita a casa, senyor
Joaquim Duran, metge, per tallar
aquella estranya situada) va dir que
era company d'eta i en preguntar-la
ja directament, que estudiava, eme va
di que era metge.
Ni aleshores complí amb el més elemental deure de cortesia dient-me que
era el doctor LI. F. A.; mis, quan
arena una invitada que amablement
II hacia dirigit.
Si m'ho llagues dit, E hauria ensenyat no alguna malalta, com vaig fea
sine, totes, malalta per malalta, com
s'ensenyen a tots els metges que honoren el meu servei amb la seta presencia; fixant-me, sobretot, ett aquells casas elides pele que lenco especial interes, detallant-los documentalment si
s'usen procediments de tractament que
exigeixin investigacions complementärico, i quan n'hi ha necessitat, illus-

trant-los amb notes que consten a larxiu de la Visita.

I posare en aquest pla, Ii hauria
demostrar els avantatges de dorunar
ei pertinent a la invesagació
ensenyant-li un cas d'aplicada del 'relamen:nasa amb efectes perniciosos, grades a haver-se pres la indicada, solo
per la imatge radioscepica: cosa que
EXPOSICI O NS D'ART
no haeria sdevingut, si shagueisen
degudament, els procedaaents
de la investigada clínica.
SALA. PARtS usuals
Li hamia ensenyat l'obra sociai que
PETRITEOL,
Pintura
"Eta NOUCENTISTES"
es fa ainb les tuberculoses que han
TERE9A ROMERO
estar al meu servei i les malaltes que
R. OPISSO
ame al $ de gotee %Mera
s'aterren de foca de l'Hospital i
fent fcr, a aquestes. feines
Ileugeres compatibles amh el seu esGALERIES LOURNES
CORT8 CATALANES, ala
tas.
Escultura, 1:untura, dibuisos, aldea
L'hauria informat del temps que fa
i quedes, t antIca
tus al it aetual
que es persegueix el que es destila
un pavella al tractament de tuberculosos. malgrat que ara, de trenta quaEST ILDI ARENYIES
CORTE; C AAAAAA ES, 670
tre malaltes que tinc al meu servei de
Pintur8
e. TERRUELLA
Medicina interna nomes n'hi ha dues
rete al ia arma/
de no tuberculoses. Li hauria explicar
que
aquesta afluencia de tuberculoses
LA PIN4COTECA
és deguda al concepte que merca( l'oCORTE CATALANES, 644
Pintura
bra que es realitza en el servei. a la
CORCAR
eres al 5 de gene!' tunen!
Illustre Administrada i, especialment,
cornpanys filetees que ens distineeiGALERIES DA14
‘ 11.
xen amb la seva confianea; entre els
Pintura
1. OENOVIR.
Fine al 14 arruar
guate cs compta l'insigne tisialeg a
qué fa referencia el doctor 1.1. F. A.
en la seva primera nota; que. malgrat
GALERIES
ea
DE
GRACIA,
PASSEIG
do tetar Dispensara visita a l'HospiPIntura
a. LÖPEZ-MORELL6
tal Clínic i a l'Aliare:a, de tant en
/5 aelual
tant ens fa la distinció nie recomanarnos-en algun.
EL CANIARIN
1 posare a tenir (. 1 geig d'ensenyar-lt
CORRISIA, 7
coser, li hernia mostrar el solarium
OINIECTE6 WART
Eis dies t 1 n re de gene s vetent
després els bebeos del Pavelle, en
S'anta-la etatitieuitats
el qual thic gI Laboratori excInsiu del
•
tneu servei, cm res no lii manca. Li
GALERIES
lumia manifestar que litre demanat a
SALIERON, e
la !Ilustre Administracia que haltiliti
NOBLES WART
la resta dels baleas per poder doblar
DECORACIO D'INTERIORS
el nembre dc malaltes hospitalitzades i habilitarme una seccie, junt al
URALITA, S. A.
per a j actaPar-hi elle que
I
PASSE1G DE GRACIA, 90
Rartietimenta &M'Alca iiDEKORii.
judico precies procediment complemenMATERIA
EXpOSICIÓ peemanent.
tat de la clínica: cl que és pertinent
a la radialogia,
lahatiria assabentat que tnt el que
C ASA COMAS I C.'
10 DK GRACIA, 2
sine muntat en el mes, servei relatiu a
LIQUIDA= WOR.HICTES D'ART.
investigada
m'ho he mentar amb els
Fina a Reta.
meta, guara-, i el que tratan donar
clients !nene, que proas feines té la
Illustre Administrada per a atender
Ice necessitats mis imprescindibles amb
els reduits ingressos que obre.
No harem merescut del Dr. LI. F. A.
que es decidir a surtir de la ineagmes E.11tiff<CULOSI
nita, ell sabrá per que. només em resSr. Director:
ta manifeetar-li que. en el que queVoste recordarä (me el dia que vaig dava de mes, han vingut a honorar
portar - li la contestació a la nota pu- el meu servei el Dr. Puig i Salt, preblkada pel doctor 1.1. F. A., en el
sident del Sindicat ile Metges nie Canúmero del se del proppastat desem- talunya" i metge de l'Hospital del
bre, vaig manifestar-li que el que tn'haSagrat Cor; eIs doctore Garete T u nvia decidit cuntesair-la era el mal nel i Rones, metges de l'Hospital de
que faria a) pobre cancerbs que la Ile- la Creu Roja; el doctor Miguel Espigis i a una instancia respectable en
nosa, cap del dispensan i antitulserculde
Pes conceptes. L'Hospita l Ile la Santa de la Facultar de Medicina i melge

"ARTV

LES SUMES L'anelldel Niblung EL LECTOR DIU.,
1••xt (Its

ROMENAT (i E DEL FOMENT
aARDANISTIC ANDRECENC A
JELI GARHETA
Proniet reveatir mol fa importancia l'homenatge que Fonient Sardrialetie Andreuene celebrarà astil. diada dele Rete, a
la memòria del pluma! mestre
Juli Garrete.
El vinloneeelieta Bernard( Calvez, la pianista Elda Glrardi 1
la cobla Barcelona, ale quals

C. A.

Jordana

illuetracians
Joan

laVPrieS

4 PESSETES

EDICIONIII DIANA
/letrita«
BARCELONA

Creta i n Sant Pau ha aconseauit, una

da pagar lb

DARRERA HOR

decidís a escriure en un periedic: "Els
desgraciate mortale que avui adquireixen el cincela quasi tots moraran amb
ell despees d'haver atas una perita minora amh aquelles enormes despeses de

NEV

6

altea! del Servei de tuberculoses que te

Nota de la presidencia sobre els decreta remas

ala trbdts More
DE BARCELONA
—

1/101111T D'AOCIDENT
Dudar Marzo, tramoista
'l'entre Tivoli. soírl ahir a la
tuil una hemorragia traballani a
resmen I at teat
Fou portal. al Dispensari de,
la Casa de la Cintra, hi arriba carläver.

MADRID
---

DE

A la Presidencia han facilitar aquesta marinada la següent nota:
Els decrets d'Hisenda, recentment
publicats han suscitar algunes abjeccions que conté recollir des del primer montera, per evitar el desviament
de l'opinió pública, sempre lamentable,
pera més en qüestions d'aquesta in-

dok.
En primer terme cal rectificar certs

errors.
Els esmentats Relate decrete no impliquen reforma tributaria, ni de prop
ni de Ilum ; :eran poner preparasia
de la que s'ha de fer en el seu eia,
pera sols alee, la neva finalitat en.
sential consisteix a MI . ..segar alg tea
base de tributació que fine ovni !afame mig desconeguda del fisc, descobrir la riqursa pública, sigui la gas
sigui la seva forma; es uil pas previ
inexcusable que el legislador ha de
donar abans d'alterar els gravamen!
existente O crsar-ne -Valúes de notase

Primer, quan la Ilei dc rato fas
quelcom mis llagué d'amagar el va.
l oc en venda del de producele,
ment definir, equiparant la renda S i l
seus interessos legals i a lotes duas
trocions, valor en venasa i velar
renda, cenen incorporare a diferiste,
textos legals ben recelas.
Esmentem, per no anar més
l'Estatal Municipal, que &dele( la
renda tecnica paseaste com a base tra
butiria en l'arbitri sobre terrenys
En realitat, el canvi ha estat en
aplicar a la riquesa pública una d••
finició de valor tel renda que es pra.
mulgit en /ac)a per la urbana i encara
segueix aplicable.
Ningti poclrä justificar que ti cona
pleixi diferent criteri evolutiu resvete de la propietat, segons sigui
rústica o urbana
Amb mala intencie es tracta raa'afirmar que l'expropiació foreosa admet
sancione contra els ocultads rs
com
posar en risc la propietat privada.
Es que eón consust anclad§ principis
tan sagrats com el de la propietat i
e l frau organitzat i secular d'alguns
propietaris?
Es que el frau prescriu davant
sederas i la hei pel simple fet crisser fruir de negligencia i debilitas, que
existí sempre o almenys des de temps

tan inexcueables com el ae pagar
les despeses en el major grau possible, en que no siguin esteres i ig-

norats.
De qui la riquesa territorial que
actualment tributa a l'Estar no existeix la que realmen hi ha, ningú
dubtarà.
La riquesa urbana ha estat ja investigada en gran part per l'Estat
gräcies a la comprovació dels registres fiscal: la riquesa rústega i pecuaria sois tributa, es regint de cadastre, amb un 36 o 38 per cent al
terriori nacional i a la resta per regir/1 de cuma o sigui mitjançant ami!latamente a base d'unes quartilles
evaluatóries que foren fetes vers
l'any 1862, i en les qua/s, coral és
natural, es designen les finques i
la ramaderia d'uns productes ara irrisoris.
Són molts, en efecte, els • que suposen que el bestiar (le llana i porque seas delicia una ganáncia liquida de cejo i una peeseta per ans•
cap respectivament i que una hectária d eerra de seca'
' ';e:traitat
maja dedicada a cereals sole rende

dos o tres pessetes.
Ea verbat que la Ilei de 1922
augmentä aquest liquid imponible en un 25 per cent. sense
que cap contribuent protestes.
però encara aixf, la disteneia a
l'actual evaluada i la realital
actual es unme.nsa en perjudica de la ustfeia tributäria, adItue en relació anib Ra y es propietaris que tributen ja per cuota. aixe as, 01/ regim de cedasIre. en el qual. st ba 01 tipus
d'impoeieid As inferior, la base
e» canvi. As molt mes amplia.
Retiordarem que I . RUEMPtIl de
riquesa rústique comarca:m.1a
per l'avenç cadastral ha arribat
al 256'78 pee cent a Huelva, al
23031 a Bada joz, al 23530 per
eent a Soria. al 190'97 per cent
a Salarnanc.a, al t8538 per cent
a Murcia. etc., ele.
Aq tres t s eme/tiples posen de
tallen la immenea ineultura que
existeix en algunes provincres.
Amb poc piadosa intenció sha volgut capolar que certes concomitincies
ideològiques equivalen quasibé a ni
plaga
Ni en finances ni en política es pot
inventar res: per tala, no s'han
recusar els procediments. i és evident
per altre costat, que el mal de n'ale
regimen no consisti en acusar-lo d'inactila sine) a deirauear-lo tres, fins
i tot els més immillorahles.
Alza dones, nn hem de negar que
el concepte re N-atarace en renda
que dena el Rcial decret del primer
(Vaguea mes és semblant al que proposa cert projecte de tata. El lamentable és ignorar i callar que rana
poc s'inventa aqueo! projecte, rime que
es tracto d'un clarete häsie de la nostra antiga legislada, fiscal, entablen!
ja co l'artick cinque del reglament
del dia 24 de gene:- ae 1894, que diu
aixi:
Producte integre d'un ediiici o dato
solar és el total de rimport de les
rendes que anualtnent produeie a as
susceptible ase produir.
a la Facultar. el Dr. Jacint Reventas:
el Dr. Remigi Dargallo, tnetge arreen
ilel mateix servei. i el Dr. Lira s Rotar Catarineu, encarregat cle eassistencia ab tuberculosas adscrit al ervei
del Dr. lesquerdo Rorloreda, als quals
doctors podria adreear-se el doctur
1.1. E. A. quan tingui interes en coniixer i explicar al públic alió que
es fa en el servei que te el signara
a l'Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau.
1 ara, senyor director, unes variarles CO descirrec del per qui fonarnental de la present nota. L'Hospital de
la Santa Creu i de Sant Pau viu
la considerada i de la carita! del ptiblk. No és, per tant, resomanahle el
treball del que. vulent aspirar a essen
iniciador d'obra redemptora, ja desenreatada, de fa temps, per mentes que
hi dediquen tots ele seus entusiasmes
i tetes les sises enerves, no fa mis

Ilunyans?
Curiosa doctrina que portarle a
conclueions absurdes si s'aplique a
l'ordre moral.
L'exportada ir mesura dura, pera
aquesta es reserva en casos greus i
extrema i es pot tenir la seguretat
de no ésser la sera víctima ele que
honradament declaren el que valen I
prorlueixen les nenne finques i allega a deixar la propietat a meree
de qualque capriciós que per mabile
tara-4134ms evaltri fantästicament
la finca del sea Això es una fajeuicci:iiah
.,:a7p
airocedira quan
gid.un
ocuialtó
t°P
tai ciósocloo nsiderable. no - a

propietari A o B. silla
a jui de la mateixa administrada
ue aquesta adopti tan radical
resolució rinda motius millors dé posar per ella mateixa, tècnicament, el
veritable valor del predi de que' es
tracta.
En aquesta investigació s'acildiril a
normes Obligues i es tributarä a regim cadastral i esclar que la prevaricació seria flor d'impossible Cbn•
reu en el y/n y pereces-limera fiscal.
Si convinguis recolliriem altres allegare per rehatrels g enere que,
els ja alludts, estignin seerse masita
N'hi ha prou dient en conclusia. que
el Govern, fern en els sets prop6sits de sanejar la hisenda espanyela
no vacillara en caminar envere el prnposat, i anhela i sollicita la cooperada arnh tot lotería i amb gust red:lima les observacions, esmenes i arapostes que els Reials decrets suggereixin a tots els ciutadans, al miel
efeete ha ordenat als funcionaris que
formen part de les creniesinns encarregades de redactar els reelaments
que donin tota mena de facilitare per
a especie d'adormeció pública, decidas,
per altra para a que es restableixi la
justicia tributäria es propasa dictar
molt aviart disposicions per a celebrar la tramitada d'expedients de baixa de contribució territorial, car si
be no es just que el prometan tribute
per valor inferior al que posseeix, tampe,c ho es exi gir-li quotes excessives
quan el valor sigui mermat per que l .
sevnl contingencia o imprevist.
Anivellar el pressupast ae l'F.stat
gràcies a Utta severa patalea d'economies i una transformada fiscal que
permeti elevar el rendiment dels tributs cense perjudica de cantribuir rues
equitativament a les seves cirregUaile
In l'ideal de l'actual Goteen que fe
preposa realitzar en l'ordre financier.
Per assalitaha caldrä alterar sanas
cione privilegiades ele pera anca
as inexcusable.
En aefinitiva els poeeidors de miljans ecanennics senil els primerainent
beneficiets. perque aguda anivellaeid
augmentarà el valor de la pealea
perque la intensificada de dettliffNeN
des ecultacions permetrá rectificar els
tipus d'imposicions amb avantatge
molts d'ells no sols en la tributada
territorial. sine potser tumbé en 'alguna altea, com la d'utilitats. a -lt
qual paga es contribueix per duee tarifes mis el 32 per cent dels bestiacis. gravarnen que desapareixerit d'altres Arare. iiscals i qtte han sugfserit protestes.
que sembrar el dubte, que sol,. pot resultar en perjudici del que ha estar
inmtprz l'Hospital dc Barcelona, on
s'estatgen i san ateto, degudainent els
pebres tnalalts, Pes, que salan de considerar. ea tutes ocasione i tararan
el que raspan, el, nostres desventurats
germans.
Sempre agriar i timan servidor de

tosté
Ama molt de miar pueliattem agm'st
11011 salt del Dr. Frei.ras i Freixas. .Vo
pedem craure tINe la publicsei6 de lee
notes del seis caetergienr, ere aguaste
sereió. hatlin pagar marrar l'estima que
lo, Iras bareelani ha de Puje p‘u` •
l'Hospital de la Santa Cree i Sara
Pau. Adhae adtnelest-ite la posnbilitan. el que is segur es que les pea>.
les del Dr. Freixas scrairun per -ettie
cerdar o teta di &ere que Liman
nular itria obra exemplar de piase.«
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CALELLA.
L'estalvi
ßurarir el finit. any 1925 la SuctirCalcita de la Caixa ue Pensions
, Vellesa i d'Estalvis rete per
imiedieiernt ta •quantitat de pessetes
t.550,7183o , hateen: satisfet en concepte de reintegramcnis !..173.740 .48 peseisultant. per taut, una diferencia* 3,1t6,977 . 88 pessttes a favor de
les jeuslcions.
gefferi obertes 3.3i llibre:vs i
aoves.

Durant el mateix periede
Caixa de Calella paga per comp700 pessetes en concepte
„.•j,
5enificació extraordinaria procedent
Airrcarree sobre les herencies.
Tgabe foren abonades per compee
ä l'Estar 1.950 pessetes per 30 sub-p dc inatemitat, concedits a altres
tn :es mares que ho temen soHicitat,
e coniermitat amb el R. D. de .21
dae"nt dr 1923.

SANT FELIU DE LLOBREGAT
Una otees : ció de fotografies
naves
Sardanes?
dia deis Reis, eaohrire
feeeeicid de fotografies del
coneurs que ha orea»itzat el
eateeisme Parroquia. d'aqueeta
elle, a una sala de l'antiga fonda La Salut.
iii ha exposades prop d'un
,entenitr de fotografies. predoruinant-hi un gust artistir molt
eelecte. i eón especialment dignes d'esinentar unes fotograiiee deis Misteris de Alontserrae qm donen força goig
ek templar
Del valor i /Ora artístic de
ja dita exposició en parlarem
ben detingudament un altre dia,
ja que no votem que passi desla dita exposicia,
apercebuda la
primera que se celebra en agites
ta vila. i en la qua! hi ha impresa raetivitat i el dinamisme
que en aun esperits porten els
eatequistes de: Cateeisme Parroquia'. que apartant-se d'aquesta destella i d'aquesta indiferkicia dels nostres joves, deselleotIlen una actuadas eminentreent serial i cristiana, en mig
-tele molla obstaeles que a Ilur
ree els eón posats, arthue per
per.senee que es diuen d'ordre
pee amagar els seus egoismes
.1'1PS Seves eobejances.
Formen el Jurel qualitleaA eje senyore Joan Alsina.
Dril. Josep elarquet, Lluis
(ilivell
1 Josep Marimon,
aquesee dns reltims de la Secele
defateturafia (Vial Centre Excurelemisia de Catalunya.
ha dice exposici0 dc fntr'grs Pee oberta fins el da
31 tel cerrent mes.
- El Catecismo Parroquial
ha organitzat per a enguany el
, e 5Oyek . Ceiliritrs de pessehres
eue. eran Cany . passat, ha aseolit uf) exit g ran. ee ,r ent bastan',
ereeent el nembre de etessebres
4n. ¡din- inserit en el 110 d on F o rma pan del Juraste
Tale i e adatel'Asserincia de Peseeh-at es de Barcelona, de q uina Aesaeiticid es soci el Cateeisme.
'2-En, (buen ene per als Beis
sitiCaeine Sanfelinene Os bailaran sardanee. Fel i citem Cl la
insta eas que s'ho hagi empres
Ma, &nos te 4, hora Une a la
niel sala tingui entrada la nastre l en '. a ino dinar tanta pe p
ie-enar•lstxi,
e- Reto vist publ'ear-se
e:re:leed:e esportiu "El Nut"
Ime renica d'aquest poble.
Velen, eritiear ni cementar cap
tele conceptes erneSoS a la dita
•Itttnien, la cine el seu
•b.lirra nrenes a c o nsignar la
Ai&ros

uretra protesta per Oss o r injustiseira cine per y o:Ar criticar ele
a r t es reililice d'una persona,

s'a'aqui la seva vida memela.
No reneixem el IM cronista,
ni-ame intereeen saber qui
e e ee Ii recomanem un tele mes
de Marte social, i en les seves
cie nienee enrn a periòdic espeetin mee esportivitat I menees
-(aearderia.

LLEYDA

T anca cultural :: tina cor eeeencia d'En Moneen a Sardanes Altres noves

LI r entre Arenen continua
' teiraliare amb la mateixa bree
que serepre. De la darrera in! " nn ae ó teta, buril de consitate? e ntre altree manifeetaeions
dele teda cultural Ileydatana,
eti magietra! conferencia que
d') rl e diee uniera el (Peto,. Joan
i t e tewa i Puyo' i que no extrae 01:1 p ealue seria pubecada intsg r:. m, fi t al Dutil c il del Clen.' ee Exe ursionieta. Foil dedicada al m e stre Arderle i
i
i e emeraei6 hent ele fer del
del gran sociòleg u ame,
leetre doceer eloneva, corn
el elli dir que la ntemeria da quiso eme patrici prengue mee
e OS anib lee pinos paraules que
e l m'u eornpany i ama: Ii dediç ave d e la cátedra e le eAteneu
en e e seie organil zuda da corrió
acord amb el Centre
0'0q . La gent que assieti a

aquesi aeze enti immbresa, I
fil»
Linerea hallaren grans
mnl ineente d'admiradors i
!rete s que volgueren sentir l'eI ' ;g i (In l'absern per boca de tan
>l levan! com eutoritzada per'SaI rat. l'Ateneu
Per l'obra que realitza 1
per l' Axil espolia
lambe henk de ilir que ha rotrt e n eat antb gran èxit el curset
i lI e eee mentada entitat 15 orz enit:Je per al ver poble de
bine. En la primera de les
.6nfe
rimeies , que tinta a ehrree
% I es trene Sal-es i Editarl es .
hi
ni el p resident de l'Ateneu,
nav e Berges el qua: va rele finalilat debe cursetei i
amite
t aera
d c t utadania que . al-

guns s'han impuse t pel gqig somit i bon nombre de la nostra
comarea. Seguidament feu ús
de la' paraula el senyor Sales.
el (mal, amb paraula fàcil, e xosa algunes consideracions p
problema de, la 'cultura i anä
despees al eleseneptilament.del
tema que tenia enunciat. •
Tamhd tingué lloc altea ele
les conferencies del curset.
(qu'enc del publicista Joan Maria Morante, doneixedor coro
poca de les qüestions socials. i
ankb el desenrotHament del seu
trehall posä de inenifest cene:deracions molt eseaients per al
Sindical nreanitzader del reirset, nue im es el de La Fratersial de Corbins.
-- S'está, proeedint al ei-partirnent de les invitaeinne -per
a la inauguradse de la primera
exposició de pintores que l'Ateneu ha orgiinitznt ., i que aniria
a eärree de l'aleada balagueri
senyor 011e i Pinell. A juljar
pel hon gust de lee invitacions,
ea! esperar que adures iti manifestaeiek d'art. tan (atildada a la
nnstra retome onnStilliire no ve_
r i terao esdeveni o, ont artistie
digne dc tota lloança.
- Fi Pnís e ha publica!.
amh moho de l'entrarla ah men
any, un Mimen(' extranadiriari
nue es ohjeetit de comentar i s hen
falaeuere. Entre nitre s treballs
hi ha una de les confereneles
doredee a l'Aterien de Llévela,
m'Orles 41c moseen.Bard, Ainali

Pia n). fotngrafi e s. yettate, ifitereins, ele.. Felicitem a la direcree especialment. aixi coro a
tot el cos de redactors:
GIRONA
l'Ateneu :: La (ira d'Amer.
El
L'homenatge a Garreta
Diles
Cctlegi del Secretariat
Reunió de patrons i
beques
obren :: Aulmert de Jornals.
Donatlus
L'Ateneu oc Girona s'ha adherit a l'homenatge- a Santiago
Ruseinyol i ha klelegat a l'exquisit poeta Tomes Garces pergur,
el representi en ele actea de .b11,ges.
Pròximament donare una conferencia'a U.AteneU el notable
publicista senyor Artur Amardell. Tema: "Visions de la guerDe

Entre els donatius fets darrerament a la Biblioteca de
l'Ateneu - figura la monografia
'Estudios petrograficos en el
Alto Ampurdän e , del cal tete-die
dé la leniversitet de Barcelona
doctor San . Miguel de la Ce•
rnera.
Amb medio de la l'ira que
avui, (nade dele Reie, • tindee lltkc
a Amere ia compariyia del ferrocarril d'Olot ha posat en eircutecle el tren número.2, que eart
de Girona a les 510 i arriba a
Amer a les i el tren roímero 9, -que surt d'Amer' a les
2001 i arriba a etirena a les 21.
L'Aesneiació de Música
estä órgariitiant amb molla ay
concert d'homenatge-tiva'el
a la memòria del . mestre Juli
Garrete,. el tina l premet essen
un esdeveniment.
Diseabte vinent, dia 9. es
reunirä el Coelegi Oficial del Secretaren local per tracter de
lt incorperaeiti dels interventone, ampliació del reglarrient,
homenatge als senyors Calvo
Sotelo i Ruancie mocione que es
presentin.
•
L'Ajuntameid ha aeordat
ereawiues beques de 500 pessetes cada una per a .eetudiants

pobres d'aqueeta ciutat Matriculeis en el present cure' a lee
Normals de Mestres i Mestresses o a l'Institut de,segona.ensenyanea.
- Diumenge vinent,
dia 10, al migdia, se celebrarle
una reunió de patrulle t obrers,
convorada pel Patronat de PreViSift Serial de Catalunya. .fi
de nomenar la Comissió pfiriiäia ordenada , pel reglar-pene ge
del regiri del retir obrer-sial
,Mliga ori.
Aquesta solfeare-1 e I s
obre- te earradors de he hninStrie
surotapera de Cassà do la Selva
elart conteneal a guanyar 6'50 i
7 pessetes, segons la qualitat
de sura que tallin.
.- La Societed unietima "Manufaelaras
Cerehee. de Pa lateingell. ha ter un donatiu
:me 1,..e.s..tes a l'Así) de Vells de
la dita (ata, i tul altre donatiti
de le mateixsequarititut (a
k re l'ele-eme ha trames
p e sselee e 0111 1 4 s:-rnit dels soldais palatrageliencs O uf. son ta
Marr OO . lit iplid euttsustth uit na
11 ang ruenlarla sello non
pete deperap eo - d'••quella

CASTEL‘O
Una v"slta oficial
Fa mi:: uoants di o s os to.7;11en Fuete de ia dosnornicinulitirac e, de releetricital
tettetelle

d'Enlute:es. 'Les alitOrihiis
guerea llenaras, l'acto allin.Htir
prerieneia. I anacen a (in si ARO
e: delegat eerevertintiu del dietrille, el senekte peesident- Ia
Diptitacid. de Girona i el dipu
tai -ale la ninleixa Diputaciek Se-

nyor Permite...
Fa, vls¡tanls rocen rebulle per
l'Ajunlarnent en enrporne l e. lote
els funeforieris municipals amb
n) mergo, l'apoteenri i el veteriten el titular, el jutge, el rt,t6r
de !re vila ¡ eIs ahorme; de .les
ellere'eS nacionals, els (piale (oren retingute en snrtir de mimen - era diumenge
denh una bandereta espanyela

a cada un. A mes a mes ha havia cinc o sis funcionaris de la
Dipulació de Girona, que
que, haviert arribat abans, i els
41e Castelló senyors Marius Goda i Pelai Negre i Pastell.
einnitiva, formada, atila a
l'Ajuntament, on es realitzà
l'acte de la desmunicipalitzacie
de reiectricitat. Despees lee autoritats, funcionares de Girona,
metge, apoterare veterinari, titulare 1 els senyors Gede i Negro i Pastel' obsequiaren amb
un dinar els visitante. ,e 'Lar
OLOT
Estadistica :: Esportives :: Donatius cc Otras cc Altres naves
En el mes de desembre, el

moviment demagräfic fem
1A moras; ti naixements, i 10
matrimonie:
- - Es troba vacent el chulee
de jutge munieipal suplent 'de
la nostra ciutat.

Han estat fets diversos
donatius al nostre Floepital.
El dia de Cap d'Any iou
diada esportiva. Al-mati hi
gué una cursa ciclista entre la
riostra eiutate i la vila de Les
Planeo, amb viatge d'aviada i
tornada, organitzada amb exit
per l'Esport Ciclista Olotf. .
Ec repartiren premie; fou
guenyador del primer el joyo
senyor Pujol.
A la tard ti hi bague un partit
amistes de fútbol entre l'Eraperium de Figueres i.requip local. .
Fou un partit gris i ple d'ineidencies. Guanyaren els olotins
per 4 gols a 3 dels figuereites.
Horn deja que el settyar
Liosas estalla arfe fins passat
Reis: Mes a primers de setmana
sobtadament maree ellp 3 a
S .7 , . ' • do La Corunya.
El postre dilecto amic En
Privat Ceban s'ha vist -per primera vegada pare d'un xamós
itere
La riostra enhorabona.

PROGNAMES PER A AVUI
RADIO BARCELONA: 325 metres
A les 5 de la tarda: Retransmissió de l'Opera que es donará al Gran
Teatre del Liceu.
7.30: Recitats per En Marian Lacruz.

750: El tri.
_dio" interpretarà:•"Rose Pci
Marcelle; "Chi' m ische Sti-..' -,...ereiiade". Siede;
''.Alignonettc Agesta; "Let it
tain", fox, Doealtlian: "At Che end
c`. the road", loa, James F. Hanley;
"Sereniti",. vais, Miguard; "Mona
fox, Bannister.
8. 50: Cremisa esportiva.
9: Tancarnent de l'estaeié.

eleo metres
A les 9 de la nit: Butlletí meteo-

RADIOCATALANA:

rolbgic de Cataiunya; promistic del
ternura; scuyals horaris: cotitzacions
de la Borsa de Barce,ona; sants del
dia; noticies per l'Agencia Hayas.
ci-bnica d'art, esports i mudes.
9. 15: Concevt. Scuyora Sangenis,
sopran: Deliina Garayoa, ((ardí; Etageni Badia, pleno; orgnestra "Radio
Cata:ana": "Vuelve a España" (pa;
doble). orquestra, Fuste; "Sevilla".
violí i piano, ,111idniz; "Mme. Buterily". cant i piano, Puccini; "Torre
bermeja', orquestra, Albéniz; "En
sourdine". Nioll i piano, Teilarm "La
Ceisha" (caneó de Mimosa), cant
piano, _iones; "Pepe Conde" (fantasia). orquestra, Vives; "Aida"
(Transcrincin), violl i piano, VerdiAmbrosio; "El barber de Sevi.la"
(Una voce), can( i piano, Rossini;
"Legenda valacza • . violí i piano,
Bragha: ''El pollo Tejada" (dansa
paraguaia), orquestra, Valverde i
Serrano; "Escocesa", violi i piano,
Schubert; "El senor Joaquín" (alborada), cant i piano; "Abd-el-Kader" (pis doble). orquestra, Loralle.
11: Retransmissió.
11:
En els intermedis, el quintet de
l'eitació "Radio Catalana".
12: Tancament de l'estació.

La Biblioteca Municipal
ha reina un important lot

llame s, llega' del rnalag-uanyat
senyor Esteve, Font.
Ha estat destinat el Brasil el nostre compatriei el Pare
Andreu Maria Pral. carmelita.
poos dies el senynr Malagrida tarta ennstruir
un poni siobre el Fluviä. a fi
d'unir l'eixampla del Pla
Llaehe amh 01 non que s'ha rnmenrat a elierec seo a l'altra
riva del riu.
En el mes de- deeeeneee
sellan saerifirat er l'Eeenrxmler
Mnniripal els següente raps

SOLER 1 TORRA. G
BANQUERS

BITLLETS
Francesos, 269 0 per roo.
pessetes.
Anglesos,
italians, 2865 pessetes.
Belgues, 3225 per 100.
Sonsos, 137'10 per roo.
Portuguesos, 035 pessete.
Alernanys, 1'69 pessetes.
Austriacs, 1 pesseta.
Txecoslovàquia, 2090.
Holandesos, 285 pessetes
Grecia, 875 »er roo.
Suecia, l'90 pessetes.

hestiar:
De llana. 1.296; eapriu.
bovi. 65. i porquí 597 amb

pes de 77.463 qnilos.
Per drets i impostos. Pi MIniripi ha cobra' 16024'50 pesSeleS,
-a- Fa iins dies une elitemps

La

Canadà. 198 pessetes.
Argentins, 292 pessetes..
Lruguais, 7'25 pessetes.
Xilens. 086 pessetes.
Brasilers, real pessetes.
2'4o penates.
Colombia/1S: 6.20.
Peruans, 24 50 pessetes.
Paraguais, 0'/5 pessetes
Vencí:neta. 1 . 15 pe s o er
Japcinesos,' 2'93 pessetes.
Algerins, 2665 per roo.
Egipte, 3450 pessetes.
Filipines, 340 pessetes.

LES REVISTES
LLIBRES"

dedice^ als 'Ubres
d'estrenes
al de "La Itevista
dels L'emes" del uses de &sentare es dedieat a la literatura
per a infants, i ve a siseen el
can -oller que els pares
poden eaneeltar abans de -de-el
me:diles:in de tien --quines-dir
i
leeturee ofealran a Hure
Número

*l'oleteen 3500 A
Companyia catalana
tarda, a dos quede de e,
ele-Os
cc i'irDani. Jesús
o
A doe quanta de Sin:
F ASTOrti.T3 ahrb ierribmia
deis sants Rete, els guate obsequia ran ele nene i nenes que
concorrin a l'espectacle. Nit,
exas. liaia-Speetacie
iexit
L'adV.Xairafalt

Producer, J. Montero. Música
de! mesaie Pou i dins guante
mes. Xardoroses ovacions
tete els quadros, especiattnent
al de l'apera La prineese entrereal.ada, Leepi.eg eie dos tirarnos, Pire:neo:liana, Humea :nfantil Estad, Quede() d'en Russinyol (decoraciú de Batee i
.-emigd). Detall. tarda. Espeelactes per e infants: Els pastoreta, amb l'arribada dels Rera.
Catalanista: La
Villa del mar. D:vendres. nit, i
toles les nits, Nyigui-Nyogul.
Diunienge, nit, (unció en huelenatge al mostee Santiago Russinyol. Les seves dues obres
mestres Ll auca del senyor Es'ove i L'afcgria que pas,:a. 28
professors del Sindical elueacal,
dirigits pel nuestro Metiera. Els
beneficis que pugui produir
aquesta fundó seran deslinats
a la subscripció pro-monument
Guimerä. Es despatxa a comptaduria.

FOUPEES parisenques
QUAN...?

de la jota eina-mnsieal
111 17S VENUS
Tarda. a les sis, sessió especial, i nit, a les den: Match de
boxa per al campinnat d'Europa

LUIZ contra CICLONE

1

La verbena de la Paloma

La darrera producció deleeenyors Romero, Fernändez
Shaw ! mestre Millän,

S abiä 'LA U CA

GERMANES PINILLOS
Es despatxa a comptaduria.

‘441144.444.44444+44+.44"
mels..mtememeen••n
MERCE SESOS

*".

ELDORADO

PE3
1

I EfldHt i
i

A

EL

1

nou Upue rotaths
SIST EMA "PLANCHE"
(patenlat a - els peitiou
tai 6

.1n1111n•••••

Referanolea a ~tetona
Ntereta, ES. - 111aroelona.
Talaren A 3774

AQUEST NÚMERO HA

1

Salteen catite/a itini
maneta de 'Sumió P.

Es despatxen vals: !bellotea:
rea Mullor, Davallada de !a Pre-

to no inunden. A Barcelona el
públic es desborda i umple caea

COLISEU POMPEIA

a

Tettne8ii •-aa, d'i 1:1.
¿U
Avui, diada dele Reir, tarda. a
doar quarrs de cine, i nit., a des

guares de deu: (leora d'abonaement ) ELS PASTORETS,
piltguet"- i "Papanatas" , • amb
l'arribada ceses Santa fiéis d'Ose:
rient,
•• •

.4~~~4~4~4~,....t,
TEATRE -NO ti

dia el

GRAN COMPANYIA LIRICA

Director artistio:

ea're Cöttücre

per adorar
vista

ARMAND OLIVEROS

la sensac'onal

'61.11n•n•

dimecree, diada deis
Relee tarda, a dos quarts de
quatie:
.0 u i ,

YES-VES

Los cadetes de la reina
La joia neusleal en tres t
actos, del mestre Barbieril

KI S-ME I lub-Yb
Preus populars: Butaques a
5 pies. Seients populars a 2 peesetes. Es reben eneäriecs a
coniptaduria, -d'onze a una del
metí i des de les tres de la tarda
en avant.
- Dome. dijous, tarda i Mt.
KISS - ME i YES - YES

JUGAR CON • FUEGO t'
a ti es quarls de '1w:1:Los cadetes de la reina

L'egogla en dds'actes, del
mestre Vives,

MARUXA
.
6.44.44+1+9~4+t,e4+.4.eti
LES

POUPEES parisenques
(Revuel

QUAN...?
,G1,1111MIC.INIM MEXIAl2.1.1•7011•1111.11.T. •
ON...?

`r•

O!

VMPIA

TEMPORADA DE

.444+444+e-e44 444-4~effl,

CIRO

Avue dimecres, a les II del .
mati: Oran matinal
-Extraordinària aud Cal
poetice
•

Director, J. Ventura Gannau

AVUI, dimecres, diari dels
Reis, tarda, a les guatee, i,nit,
a tres quaits de deu: DUES
GRANS FUNCIONS anda programa extraordinari, per la tnillor
cempanyia de cine eqiiestre que
oha a-Baeicelbrea.• Noves 1
magnifiques atraccione,.. entre
•
les quels litem ert -r,e

•

TEATRE COYA

BERTA SINGERMRH T-

i

Figura en el programa el pee- r-t
ina polirinnie dinàmic de Gau- ':. >
din, EL JUGADOR DE
FUTBOL, de Joan Parra del

;Rio

t

ELS QUATRE NEISS
emocionants maromistes dalt
de la cúpula • .cl'OtYmPla

+11114.11+~~44444444444 '

BLACAMAN

f4+644+114+6.4444444+0,44/44,

«,204.11•114%

nfir
r
r

•

Teatre Barcelona t.
• e
SIM(J-RASO - EORRILLA

(EL FAKIR MISTERIOS)
Darrera semana de l'espectaole
de ciro eqüestre. Dernä, dijous,

Companyia de cornadiey y

Primera actriu de caräcter •
Dolors Cortes ,

tarda, IX i última matinée infantil d'Olympia. Programa es-

pecial. Programa extraordinitriament cómic. Tots els clowns
a la pista.. (En aquesta niafinee.
ne efectuarà la seva exhibició
el fakir). Nit, Programa ex1 aordinari de cinc , eqüestre. A
tiontinuació la sensacional exhi_
biela del

F A. K R BLACAMAN

e.
Avui, elimecresediada deis ei
Rete,' tarda, a les cinc, i ala al'
a' un quart ifuLiZe: , El- disbarat ceinico- tràgic en tres •
artes, de Josep M. Acevedo,
MANIA PERSECUTORIA .,
La l'uncid de la tarda • co - .1,,
fi/enmara amb Yeitirentéa •'
e`
SIN PALABRAS
no,

1104.0+044114.44.0.~11444~

verte o quince . peras de
muerte. El monekleg,La bus- je
I. na criz.nza o tratado de u r banidad. -1,,, cala es per- ,--¿

gent s'ha quedat Sense poder veure en les
passades festes
Molla

YES-YES
Es prudent d'encarregar
temps les localitats

4444444+044444+944+4+.44P

e.

- Denla, dijous, bencfle. i ,7;.de Pere Zorrillo. Tarda -Ma- 4'
nia persecutoria. Nil, ropo- i
alce) (1 , El vizconde se dl- , a

fumada diàriament - a ist b 4
.e.
perfunis "Astra".
:.
iee+e4.44+e++e44444444444e,

emememaommememesente..........e.emoup
***11+11+,11+114~14.04.144.404...
t ELDORADO t.
COLISEU DE VARIETATS `Iti
dirneeras.
1
1 Avui.
ente anal i mi e I
Reis: 011
(liada dais

Teatre del Bose

a1

is itrt iii,sar,11.
i 1: aii,i:liA,seitOa
i,li
30I-ntii;
/:e n;•

U1:

•64.

del

FILLi. DEL (CIAR

••nn•nro.

actuarä DIJOUS a

1 litt

LA

A Franca, a Alemanya, a Holanda, els r us es deba:e-den i

Ruiz contra Ciclone i L'enc.sadora Mimi.

i fi de (esta per les

en les sessione
-- del celebre --

Deniä, nit, Tertúlia CatalanIsta.'

so, 8 Cle n efoir. 364:1 , A.; .
Ea--;
pelleria G,hu, Llospitui, 6.
.
. I .
•
WINIMirnanner2MIMillfflre.em. • -22...112.11.11111..

GERMANES PINILLOS

i fi de iesra p2r le, genials

CÍMI E ENE

Teatre Català itomea

Eilt formidable de l'opereta
cinernalogrätiee
L'ER/CISADORA MIMI
dirigida pel malea autor senyor
Ailbout, autor de la música.
Nota: Des de les onze del mati
es despatxa a la taquilla del
teatre, localitats nunierades per
a la sessió de les 6 de la tarda.
- Demä, dijous,. taula i nit:

FAKIR

Avui, diada dels Reis,
tarda, a lee quatre:

4.».44.6114444+.....;

RUIZ contra CICLDNE
Represa, a peticióalel públic,

ny
En lirialitzar el programa de • Dijo.
ciro eqüeetee,.teelleepeee,de.cinet ,ELDORADO UI-.Je. : ui
minues ede eleseareseeeleciaarä
..1•1n1nO•
les sevesextiibiciail

YES-YES

4.114.0404444.04,40.44.0-9,444

*e«

cedent • de' -Madrid. Director!
lates Berrea o. te rimeres ,tiptee:
etaruja Lopetegue i '2.4rani.e.eca
etorante. egen ,es • Ilistes de
companyia.

a les quatre, i Me a les 'deu:
Les dues revietes . de gran èxit

(11‘,..rnea Revue)

TEATRE TIVOLI

QU AL/T T SUPERIOR
Febricant: J. *LEVA. AlaTARD

Teatre de N'ovetats
Avui, dimecres, diada dels•Reis,
e grana setssiona,-3
l'arda, a dos quarts de cuatro: El -sensabional match '• de
borra per al campiomit d'Espanya i fEuropa a Madrid

Avui, dia da dels Reis, tarda,

NYIGUI-NYOGUI

444444444~4.444~~

Ful
üi E. Eh li NER Ä

SURA GOVERNATIVA

Teatre Català Romea

LA SEVERA

lithreries i nitiosi•os. i a rArltninistracid "Editorial Barcino",
pptritxol. it. Barcelona.

PASSAT PER LA CEN-

1.'egura.

...-404444444444444444444.4"

filies.

Aquest darrer número de - La
Revista dele Llamee - de un
eatäle g de eatalegs dele
•ieilloes Ilibree 1 puellimeinne
II
infante
al-paremia, a Caner
taiinlya.
onEl lela.- il-luslral -atar in
broso ci gua cutis, nr,; coni sienerre ntelt intereseapt I metrosti
.
• "Lti Hevisio (tete }albees" del
mes de eles/0011re es ven al preu
kenalienta centims a totes les

per tota la celebre companyia
russa. Mesire director, Guatee.
Direcció escénica, A, Sanine.
• decoracions ttoves. Vestuari i
arree expres. Deakä, fullera .33
de propletat 1 abonament, a i es
rieu: La llegenda mfsaica LA
G.UTAT iblii.313LE DE 1(1TEDissab,e, U .t..Li.e per t'e•
mineul tenor eGeial aLlatáVAN
i eis cèlebres artiseie Gpaaii

que es l'espectacle mes
grandiós que s'ha presentat a Barcelona.

Alfons, 53750 per 100.
Unces. 136'50 per too.
4 i 2'duros, 136'50 per I«.
duro, 13050 per me.
Isabel, 137. 5e per loo.
Fran..136 per 100.
Lliures, 34..60 pessetes.
POiars, 780 pessetes...
Cuba, 7 .02 pessetes.
Mexica neu, 130-per lo(
Venezuela. 135 per leo.
Mares, 168 per ion.

a que si

"LA REVISTA DEIS

•

OR

Santiago RuSsinvol ha proras la Setli .assisU• noin n tote

LA UTAT IblYbILE
ci E
D K

Telefoneu a la comptaduria
del Tealre Cómic ne 334 A.
1 encarregueu les vostres local:late amb tenues, del contrari us exposeu a no veure

Estiles Units. e'e85 pessez

Penitente de la
g ran testa de Sitges tindrä linc
a Manresa una diaria dtionte1-latee a limeeinyol, la mine ha
esiat ergunitzada amh la collaheraele de toles les entitats
la ciutat.
Hi haurà diversos antes, entre els gneis destaquen una vetHada al teatre Conservatori. representant-se una obra de l'aomenatjat exeursie al l monestir
do Sant Benet, cardanes. ele,

Avui, 13 de propietat i abonament a tardes, a lee qualm:
La grandiosa Degenda inietica
en guatee aeles u sis quadroe,
música de Itimsky-ieorsakoff,

4444~4~44444+414444

Romania, 3'20 per 100.
Bulgiiria, 4 80.
Turquia, 3 •60 pessetes.

Dilluns

Gran Teatre del Liceu

LES

tinländia,

MANRESA
clutat de Manresa trIbutarä
homenatge a Russinyol

TEATRES

«fax

Noruega, 144 pessetes.
.Dinamarca, 175 pessete2

es 'Mili varinble i lh temperatura mes elevada del que calarla
por l'època eme semi. seentaa
mes propi del mes de /liare que
ne iras de ple hivern. Trons,
llames, Muja, calamarea i vena
san les prineipals caraeterlstiquee.

u:

.444444444+~
4444~44

TEATRE COYA

Empresa Novo - Tel. 6112 A.
tiran companym argentina
etunico-draniät:ca

RIVERA-DE ROSAS

1.1nn•n••••••10.M.,...,

Avu;, dimeeres tarda. a

de quatre: La
centedia en tres; actas. de
García Villoso, ECLIPSE DE
SOL. Nit, a les deu: La deliciosa comedia de Darlo Nicoderni (no apta per a senyor-etes), AOIDAVA.
bernia, tarda i nit, Acidal:a.
dos guante

nr•••••••44441 1e 4.044414444e

"Fontana". ladea 477 G..
Eepeetaele farniiar de iiittema
i varietals
dos
Aaui,t dimecrais, tarda,
quarts de guatee: Sessió popular, en la qual-aquesta empresa
donarà el inieximum del programa pel mínimum de preu.
Chariot papà, La comtessa Roberto, Virgini estud ante Trio

11',!. 'l 'yes gitelas:. ri'Tri eas: !i3. ;', s' si' ei>»,''''''iii.le. ; •21 -'''
›
i ielltieAS :-- 'ME-fu:S .SEI a r,; -1"
tidior;sals progiminis.%.. iit X
bles' ahraceilnitr; Stioefogu • t
c!alPuchol, Intilarilia; *uvas 6

and riGart nat; notabies, por- .
'listes; Tvonne sed ali, no;abfr panela de ball; Roser
Serytt, tiple Ileugern; -.2 • , miat del famas ni ihader

DGFAti11.
C'
..Ira.ndliis repertore Fastuo- e•

Piaxits, Silvia Campos, Troupo
Barcena. Les Arssi011.5 de los
sis j a la nit seran extraordinh-

ries, a preu especial. hl prendran part totes les atraeselone 1
totes les pellfeules. Dissabte,
debut importaidIssim. Corneanyiä de sarsuela I opereta. pro-

i

ea piestentaele. --- Triomf..
Incp,
rtsista.
etoirleulau
r ialo
de m
en les grave creaelons del.
,ien varell 1 non reperfori.

1-..41440444444611444.844*-41...../i.

pimeeres, e de gener de 1

No oblideu, en les vostres grans solemilitats,
2r _A.

1NT

EN SGS TIPUS DORADO ld I AROSADOit

eraboraten les seves grans

C A V ES

que posseeix en

CODORNIU

111STOCRATICS KURSAAL 1 SALO CATALUNYA
Eis predileotes de les t'amnios distingldes
ORQUESTRINA SUNYER I SEXTET TORRENTS
Avui, dimecres, diada deis Reis. Alatinal d'II a 1. Durant
aquestes hores es despatxaran butaques numerades pel a la
sessió especial. Taida: 1.', a 2/4 de 4: 2.* especial. a les 8:
Gran èxit de la comedia El oor mana, per Viola Dalia, i la primera jornada de l'ernocionant visió novellesca El jurament
d'Enrlo de Lagardhre (seleeció Luxor), per Gaston Jacket.—
augment de programa arnb El tramvia desenfrenat.

CINEMES

Diana-Argentina
Excelsior

,24444.•••••••••••••••••••

Avui. dirneeres: VII i últim

si Sessld matinal di 1 a 1 . tarda I
no na, coleabais programes. Les elle veritdrs m o l-neutra L'automòbil d'En
r• Canut i ~emes en pleniluni de
mol; VII jornada de 1 extraorell...f, /viril El rei deis canaria, 1 la
pellleu/a extraordinaria, marca
Metro Goldeyn,

rep

El que
le
la alt, augnient

,

SALMEll ON
e:,

EFECTUAT EL

Vis Laletana, número 14
Telefon 1371 A
Local còmode
Avui. dimecres. tarda: Toma
set, porter I patriota, ti lt eò
tHea; Gran combat de boya en.
tre Pauli Umidun i el oarnple
d'Aieman y a Breitentra.cc;
senda del terror, quilla jorna
da. per George Larkin: La caseta de senyals, extraordinäria.
per Virginia Vally i Wallac.
Beiry. Nil: Concurs d'estrelles
núm. 3, revista; L'home de neu,
magnifica cinta, per TU:II Mix.
Dernh, eine gran: estrenes, entre ell: Ei mimat de 171.1a, pe:
Harold Lloyd.

A
de programa
amb les Cernieses cotuedies 1.a
IQ Citaste. de Mente I La Centella.
0. tierna, ~sis, nit, estrenes: la
penleula Cómica E11 Casimir ea
• de lantistatat, el popular Noticiari
Fcr; .1 e:u...irania El mut actre
• sador, 1 la grandiosa D eB lcula de
prodnreld espai*ola
*Los granuja."

...14.11441144~1144.11~64444,
.44-04.04444.444.411•+6•.44444

Monumental - Pedró
Walkyria
dtmecrea, disida deis Rels.
Ses-id matinal 011 a 1. I itim cha
i'mitas cenare, La quimera de ,»
Por, arpone I ultima Jornada pel
e' sal Churlot. Viaranys d'abnecacle (Murta). per Lionel Barrynrire, La nilaetra de Nepte.—Tar.
da: Cum uns sincsoa.--:stt;
neme del Mont Ag.!
Iretrt, dijous, estrenes • El llop de
Paria, per Henr y Itaudln; El v31
la felicitad. (drama): El grog
de le eort n Aluriai. per Fttly;
Una nit de viene, 1 d'eres

/11111,

BALANÇ
realitzem

lotes

Iss existäncies

4-A÷e+es+644$44+04.4.66A
l'UNE ELDORADO
Avui , dimecres, diada dels
Reis, a les 11 del matí,
jeuci6 de pellicules instruee Oy es: Represa, a petició del
▪ ptiOtiC, del sensacional do-

etin..- iit de la gran guerra
4
, , • LES GESTES DEL SUBMARI U-35

xen butaques numerades
per a la sessió d'avui a la
tarda. Nit: El mateix programa i Novetats Un'versal
i Espectres de mitja n:t,

emocionant torpedinament
▪ de vaixeds mercad:, i la
curiosa expedició científica

cómica, per Lige Conley.

• CAP AL POL ARTIC AMB
• EL :.7A.PITA KLEINSCHM.DT

044441144444444444.444.51

e
CONCERTS

PALAU
DE LA MÚSICA CATALANA
Avui, dimecres, diada dels
Reis, a dos quarts de cine de la
••,; interessant caça de l'ós
blanc i pesca de la !m'ella.
EXCLUSI VES GAUMONT

tarda:

....».4444444444446...ellee

per i 'Institut Català de Rítmica
I Plästica, que dirigeix el

FESTES, CANÇONS
I JOCS D'INFANTS

Teatre Triomf, Gran CineL'a Marina i Cinema Nou
Aval, dimecres: Noticiar Foz,
Tomas« barber, Millor que l'or,
121 inca amo ei bandit, L'home
c.e fieu, El rel deis corsaris, siSit, estrena del cap. VII de
EJ rel dele corsario.

NUTRE JOAN LLONGUERAS
Vestit, i decenal de Jaume
Llonguerne.
Entrades a taquilla.

ç

':\>°.
E (N1Lb.S93:.
/41144)Ft(j1[4(F1 D

Son nombrosos els frnsf,ms çne por ecerreor-ll co el
seo operen respirctori! Sense moleslies ni grons despeses
econseguirit regenerar Cl 3CU pil i polo,

amb un fracfamenf agradable,
de lo dolenro; les condicions &tomen, dissolvents, re.
/seseareis 1 des:rdcrionis que elles comunicaran a la saliva, operaran paulatisuoment fins 01711,31* o so CUILICIÓ,

PER A LA

SA

er'EPrirery

Et.

PALADAR

preu
MIMA

disol el p1 moixí
con' l'aigua disol la sz.-1
El polvo depilatori d'i-lorlInc Cil

INOFENSIU No perjudica, no produeir talen el panes. AS
eontrzrt de cnolts productes que son corrosius I provoquen

Estalviareu Inés
INIIIIIIIIIIIIIIIIIiitmull111111111111111111111111111111111111111111111111111111ffiliiiIIIINikin;iiiiiiiiidhill11111111111111111111111111111111111111111111111111Mtlf11111111111111

Blenorra g ia,

stnuß,

apile

quid del rtEll/VENLA.
VIFS URINARIE S
(Ex • enmantes enmiela).
esgotament.
Examen de s a ng
ititalliblP contra la ImpotenCla, espermatorrea,
pUS 1 orina.—ClInlea Moderna Horneopis:Ica. AMPLE, 12.—011 8 12 1 de 5 a 8.

d'un 70 per 100

la :orada de erupzions, poden fer-ne u Itt pertones de pell
molt delicada, semi necesitar crema duo:oh de l'aplicació.

atTn

Destruelx el pel moixi, penetra fins les &n'el', 1 les
atrofia, assolint alai, una rápida depilaci6 permanent.
Tren rninuts d'aplicació son suilcients per a obtindet la
Calguda del Importa ptl moixi.

CENTIFIC Preparat per quirnics segons el recents deseobelments de la ciencia moderna 1 recomanat per cl co, medir
per la uva acció suavitzant I Conservació ilimitada.

al•111111111••••14111•1433111211
PALAU DE LA
MUSICA CATALANA

IGRADABLE Na fa mala olor, dona scrisac10 de benestar

Diumenge. dia 10 de gener, a
dos quarts de cine de la tarda:
CONCERT EXTRAORDINARI

PER ATOTES Aquest depilatori francts es conegut a tot arree

La IODHYR1NE

del món, preferit per les actrius, instituto de bailes.' mea

del Dr DESCOJO

CANÇONS NADALENQUES per

L'ORFEÓ CATALÀ
Reproducció integre del concert
de la diada de Sant Esteve.
Localitats: Avui, tarda, de
quatre a set, a l'administració
del Palau. Els altres dies, a la
Unid Musical Espanyola, 1 1 3,
Portal de l'Angel, de 3 a 7 tarda.

nardat, suprimint els dessuadors. Dona a la part depilada
una blancor 1 suavitat incomparables.

•410010 1, t el) clrurgians per a Cedes operaclonz delicadez.

PRODUCTES HORLINE:

Facultat de 2feeclitci—
na de París

atOuA d'HORLINE (tintura progressive per ala cabello

FA

APRIMAR

Alance): 6. - DEPILATORI (actlu l Inotenslu) 6. - POLVOS
(molt adherents): 250. - CREMA (e n Ita lea arrugues): 250..

illtablIrnent4 DALMAU OL1VEREM, C. A.
PASSEIG DB L'INDUSTRLA 14 BARCELONA

ESPORTS

Aprovada i usada pel cos medie
francés i estranger.
Combat l'obesitat excessiva, refinen les anques i e) ventre,
aprima la cintura i conserva la
puresa de les linies.

114.444.44404.04.44444ftee

Es el MES SERIOS dels específica contra la

GRANS PARTITS

OBESITAT
deixa
i convd

:

INTERNACIONALS

Avui, dia 6 de gener,
a les tres de la tarda

AIDIJA DENTÍFRICA (en comprimas etervescents): 5,.
BAT HOL MONTRY (sals mlnerals per a banys de plus): 350..
•ANIBEt. (comprimas p er a regenerar el caben):

sense perjudicar la salut

arrugues

No

tots dos sexes.

a

Dipòsit central: Laboratoris
LALEUF, 49, Avenue de la Motte-Picquet, PARIS.
De venda a totes fles Farmàcies,
Drogueries i Centres d'espe-

Desear general a Expone.

ELS AMICS DE LA PUBLICITAT RETENES
—T'hl trenoarhs ele quelzals,
perquè aquesta roba és de les

PANYERIES SALINERON.

CUROSAMENT ELS NOMS DE LES CASES QU

HI ANUNCIEN

cirios.

GRAN PESSEBRE ARTiSTIC
Visiten - lo — Carme, 46 — Visiteu -!o

ITHETIC CLIB HUI
de PRAGA
contra

PATHE CINEMA

FIITB9

CLUB

444.••••••••••4444•••5ffl
:-:

C)6

DIVERSOS :-:

Jackie Coogan

Venus Sport - Palace Ball

::ti la seva 2111or

nyor Ponsä.
Nit: Entrada UNA pesseta

::

DRIIpTIIRE
Eh

ti oda de 15ant Antoni, 82 i 84.
Tigre, 27
Avui, diada dele Reis, ball de
societat tarda i nit, per la banda Venus Sport, dirigida pel se-

El

AGENTS:

J. URIACH 86 C
Bruch.

a

49-BAVOCZL,ONA

EITIELONA

CAMP DE LES CORTS

EXIT - EXIT FE- EXIT

r

,..,.Se
c-

a qualsevol

COLISEUM

.e.7.e4)+04.0.0«.444404444444

Evifi
aqueixa fos!

_ ..

deixent fondre en la icen boca de querre a Mi TABLETES
GABA, o esp,is mes o menys lloros, arreos l'intensdol

•4444,044+.44.44444.444.4-'
Avui, dimecres, diada deis
Reis: Primera isestsid, a dos
quarts de quatre de la tarda: Novetats Universal; La
cesa gäbia daurada, i Espectres de mitja nit, enmica. En la sessió especial
rada, per Glòria S..vanson ¡
de les sis: La seva gäbla
daurada, per Glòria Swanson i David Powell, i estrena de
COM A GATS I GOSSOS
comedia, per Wallace Reid
Agnes Ayres i Muy Mac
Avoy. Avis: Es despat-

51

8

V r,',
47e.

Cinema Princesa

butetade

i!
..4.3 A . 3,5 ;S
',
•.. t'II _.... ,
A

..,..... t.,

Zj.

Centella.

e, Aval, dirneerra, alada deis Beis.

e

PANYERIES

El red deis corsaris, El que rep
la bufetada, L'auto d'en Canut,
"Meñique" en pleniluni de
Nit, ampliaciti de programa arnb

Gran Teatre Comtal i
Gran Cinema Bohemia

es

HARO (Rioja) la S. A. Bodegas BEbainas

wirCIVIr AIBLIEILIMIT3

TI.IMIellEA.11«I'ffl
4*

LumEN

millor present

una caixa de cabals econòmica;
des de 210 pessetes. Mallorca,
número 125, Interior.

PISOS
Económico

L'e nova construcció de
, 18, 17 i 18 duros i magatzem 18 duros al mes.
Carrer Vallespir, números
208, 210 i 212, a Les Corta.
Red: Passeig de Gràcia, 84.

Despatx.

PASTILLA VALDA

tgillS
A 050 peasetea les deu primores
paraules I a 040 per cada una
d'asede

DEMANDES DE TREBALL
a oil:cuasi() per a BarCORREDOR iuna,
loen relaelonat
omb merrerla l eamIserles. Indicar ritos.
truarls que treballa I referencles a Ti mieses numero 611.

VENDES
ec cabelv, tot arar des de

CAIx laR, 210 penates. atadores, ndMero 125, Interior.

IISIIIIIIIIIIIuIISIIIflhI

PIANO

barato, venc. meter Grana:.
dOit, Re. principal.

COSES DE LUXE

LLOGUERS

per a manents ! baten
mil Gen ID AROMES

P

110 • •al* Pea

u per Bogar, nou. rarrer
a u 57. 5. G. 28 duros. Visible lile
tres 8 (Mitre.

n

de frene moblada, a
HABITACI
nintrirnoitt sol, eanvi
Celare case. Red: Cerillo. 74. s. De 6 e 8.

A LA BOCA
ES EL PRESERVATIU
del Mal de Coll, de las Rompieras, dels Romadisos,
dels Rofredats, de les Bronquitis, etc.
ES El_ CALMANT INSTANTANI
de l'Opressio de pit, dels accessos

etc.

ES EL REMEI MES INDICAT

pera combatre tota mena de malalties del Pit.

ADVERTENC—
IICIMPORTANTISSAlt
DEhlANEU, EXIGIU,
a totes 103 Farmacias
LES 11RITABLES PASTILLES l'ALOA
pues venen SOLAMENT en
CAIXES

amb el nom VALDA a la
tapa 1 Mis1 deure forma.

