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a dissolució de la Dieta japonesa
Herr Wirth, ex-canceller d'Alemanya, ha dit que l'any 1928 és
l'an y de "les eleccions mundials". La frase és afortunada i exacta.
Les eleccions legislatives que han de celebrar-se enguany a Frena,
a Alemanya, als Estats Units i a Anglaterra tenen una importäneja que va molt Inés enira dels límits geogràfics de cada un d'aquests
Estats.
Ara s'afegeix a la llista de les eleccions el llunyà Japó. La
Dieta japonesa acaba d'ésser dissolta. El baró Tanaka, cap del
Govern conservador, que ocupa el Poder des del passat mes d'abril,
s ha trobat sense majoria pròpia a la Dieta. I per no exposar-se a
un vot de censura ha llegit el decret de dissolució. Les eleccions per
a la nava Dieta se celebraran el dia 20 del mes vinent.
Sabent quina era la distribució de les forces dels partas en
la Cambra dissolta, no es pot estranyar gens la dissolució. Hi havia
en la Cambra 177 membres del partit conservador Seyukai, 168 del
partit liberal Kenseikai, i 8 9 del partit conservador dissident Seyuhonto. Aixl, la situació del Ministeri era precària. N'hi havia prou
que ajuntessin els vots liberales i conservadors dissidents per a
deixar en minoria el Govern. .Aquest, en els última mesos, ala
pogut mantenir en el poder gràcies a les vacances parlamentàries.
No hi havia, dones, cap dubte que l'aliança de liberals i conservadors dissidents havia de tenir per conseqüència l'aprovació del
vot de desconfiança que estava anunciat. Com que era difícil d'evitar que el plet f os portat davant dels electora, el bala') Tanaka ha
procedit hàbilment. des del punt de mira de la conveniència del
sea partit i del Govern, avaneant-se a dissoldre la Dieta i a convocar noves eleccions.
L'atan dels liberals i deis conservadora dissidents contra el
Govern Tanaka ha estat degut, principalment. no pas a qüestions
litigues, sind a qüestions econòmiques. El que ara ha succeït és
a conseqüència de la crisi financiera que esclatà al Japó fa prop
d'un any. La primera conseqüència d'aquella crisi va ésser la
caiguda del Gabinet liberal presidit per Wakatsuki. Per?) les mesures econòmiques i financeres del Govern Tanaka tampoc han plagut
pire, i el disgust produït ha estat aprofitat per a l'ofensiva de les
oposicions. També sembla que ha influït en aquesta ofensiva la política del baró Tanaka davant la qüestió de la Xina, política que és
vivament criticada per una part considerable de l'opinió i de la
Prensa del Japó.
Les pròximes eleccions japoneses presenten un interés extraordinari, car es faran per sufragi universal, que serà aplicat al
Jan() per primera vegada. Segons la llei aprovada mesas enrera,
votaran tots els homes de vint-i-ein c anys en amunt, que tinguin
m:tjans per subvenir a llurs necessitats. El nombre d'electors que
era de tres milions, pujarà ara a deu milions.
El baró Tanaka, en el discurs que pronuncia abans de la
lectura del decret de dissolució, féu manifestacions molt interessants
sobre la política estrangera. Volgué justificar la conducta del
Gavern, especialment en la qüestió de la Xina. Tots els problemes
tster i oes que interessen el Japó van ésser tractats pel liaré Tanaka
en forma astuta i clara. lis significatiu que el cap del Govern japo,i±s no s'ha oblidat de plànyer-se que els Estats Units mantinguin
encara en vigor les mesures presea contra la immigració japonesa.
Alguna diaria estrangers diuen que les pròximes eleccions
mtals japoneses són una incògnita, fins al punt que no hi ha
=era . de fer pronòstics. Tanmateix, ens sembla que no és gaire
aventurat de preveure que l'aplicació del sufragi universal afavorirá els partits d'esquerra i que el Govern conservador del baró
Tanaka no sobreviurä a les eleccions.
A. ROVIRA I VIRGILI

De Portugal

Els partits, rem—
prèstit i les eleccions
En el meu darrer article deia que la
:Muní politica estava dominada per
o situació financiera. Els jets acaben
'e confirmar les nieves afirmacions.
F.!s partas han fet saber a les nacions
s trangeres, per l'òrgan de la "Lliga
'e París", és a dir, l'organització dels
migrar; republicans a lestranger, que
ro podrien acceptar la responsabilitat
d'un emprèstit exterior contractat al

earge de les normes constitucionals,
etDrestit que no seria votat i aptoeat pel Parlament.
Ei matebt ministre de Finances,
tomada de Ginebra, ha donat a coneizer el text d'aquesta declaració, i afirmes que, malgrat la dita declaració,
ralgrat tots els esforços dfls partits
Per tal d'impedir la realització de l'empresta, la seva gestió a la S. de N.
}avía estat excellentment rebuda, i
relmarertit estava virtualment realitrat,
tris quants dies abans de la declara ció del ministre de Finances, el ministre de l'Interior havia comunicat a
la p remsa una nota en la qual deia
jue els elements política oposats al
llo'arr, militar preparaven un nou cop
de frrca, al qual donarien el color
d'un moviment revolucionar; monárquk, perque aixi els seria permès de
troc:amar la república en perill i
d 'oferir els serveis al Govern Per a la
d efensa de la república. Amb aquest
fi._ continua essent el comunicas ofidós del ministeri de l'Interior el que
Parla — haurien fet arribar a algunes
casernes de la guarnició de Lisboa wr
eert nombre de banderes reialistes.
Perb, pocs dies després de la tornada a
Lisboa del ministre de Finances, la
policia p racticava algunes detencions,
entre les quals hi ha la del general
Norton de Mattos, antic ministre de
la Guerra i Alt Comissari de la provincia d'Angola, al qual el Govern
a caba de confinar a una de les Ae)res.
De scoberta, dones, la maniobra, de
momear es Mita per allunyat el perill
d'un nou cop de
força contra el gayera militar.
D 'altra banda, el Govern acaba d'an unciar la próxima elecció del president de la República. Subre el sistema d'e scrutini, hi dedicaré un dels
P!' ó xircs anides. De moment, el prinanal es que el Govern presentarä
eran a candidat sen l'actual president
la RePública, el general Carmona,
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Aleshores Glozel, aquest nom gairebé fatidic avui, no será mis que una
altra anécdota que haurà tingut desvetllada durant algun temps la curiositat insaciable i no sempre honesta dels
homes.
UN BELL REFUGI. — S'Agaró,
amb la seva platja de Sant Pol, prop
de Sant Feliu de Gubcols, será amb
el temps un bell indret de la nostra
terra. Els senyors Encesa, de Girona,
han reeixit a transformar rapidament
la muntanyola esquerpa i inhospitalaria en un amable refugi d'istiu. Damunt la roca comencen d'aixecar-se
casetes gentils i amb tot ei confort
desitjable, com La dels dits senyors,
que és d'un pur estil català que hurmonitza bellament amb el paisatge. El
projecte caurbanització total — mes de
Socio quilbrnetres quadrats — cornprèn camins, pares, jardins, una capelleta, una patea, un camp d'esports,

una cinquantena de xalets. L'autor fa
l'arquitecte Rafel Masó.
Nosaltres compartim l'entusiasme
amb qui els senyors Encesta ens van
exposant unes projectes, i penseta que
aquestes cipreses són una redempció
per als posseidors de ha riquesa, que
tan sovint obliden, sobretot a la nostra terra, Ilurs deures essencials envera la natura i la ciutat
El pintor Joan Colom, encisat per
la, situació privilegiada d'aquest lloc,
s'hi Pa construir un xalet, voltat d'arbres i jardins, que domina un panorama meravellós, per la banda de mar.
L'auster Salvador Albert, que es amb
nosaltres, diu sòbriament la seva pregona 'admiració per aquests indrets
familiars. La dansarina Aurea, entusiasta sempre, paria de teixir-K, sota
el clar de Huna, una nova dansa amb
el ritme del vent i de les ones, reco114 potser per la serena inspiració de
Juli Garreta, al qual, malgrat la mort
separadora, sentim vivent entre nasaltres per la sen obra...
COSTIS PALAMAS. — Grécia va
dedicar el mes passat un fervorós homenatge al seu poeta Costis Palamas.
Voldriem resumir en uns mots la seva
biugrafaa. Nat a Patras el 1839, duna
familia d'erudits i professors, Palamas
se'n va anar, quan només tenia set
anys, a Missolongui, on va comentar
a formar-se el seu esperit, entre els
records de l'epopeia per la Iliberatt
hellenica i les suggestions perdurables
de Lord Byron. Després va cursar la
carrera de Dret a la Universitat d'Atenes; pea) els estudis jurídica no
Ii interessaven; prefería Víctor Hugo,
que fou el seu primer poeta raes admirat.
Palamäs eomeneä ha ésser conegut
quan, el 1877, va esclatar la famosa
polémica entre els puristes i els partidaria de la 'lengua popular: ell fou
el rearesentant mes Bistre d'aquesta
tendencia, que ishvia de triomfar plenament Perd el seu geni no arriba
a la plenitud fina al non: des «aleshorca la seva ploma fecunda ha produit les seres obres mis notables: poe-

sies !friques, una novelia, contes, un
drama, assaigs critica i liteiris, una
traducció de Hel2ne, de Verhaeren, etcétera.
Alguns crítica han remarcat que l'obra poética de Costis Palamas és, a
la Grecia actual, com una producció a
part, tan essencialrnent multiforme i
polifónica, que no pot ¿caer classificada. La seva personalitat esotérica
també es múltiple: ell mateix ha dit:
"Jo tinc la consciencilt que existeixo,
no amb el meu jo, sine) amb els meus
jo". Palamas es d'antuvi l'home del
seu país, després de l'home del seu
segle; però, per damunt de tota contingencia de temps i de lloc, és l'home
universal.
Amb la seva barba retallada, pulcre
i seré, F"alainas ens recorda, pels retrats que en publican la Premsa grega,
alguno dels homes de la Institució Lliure d'Ensenyança, com En Francesc
Giner de los Rios, amb la ideologia
dels quals no trobariem estrany que
tingués alguns punts de contacte.
Part de ra seva obra ha estat tnduida al francés i a l'anglès. Ens planría que algun dels nostres poetes, si no
ho ha fet ja, es decidís a traduir-la
al català. Las traducció d'un poeta
com Costis Paternas, ha d'ésser sempre un guany per a la Ilengua i la
literatura que l'adoptin. I voldríem que
en l'homenatge unánime que li ha tritat la seva pàtria, en el concert de
lloances que el noble grec li ha dedicat, s'hi hagués debela sentir també
in veu llunyana de la nostra terra.
CARLES RAHOLA

ladormacions de "La Publieitat»
Per terres d'Orient

Una tarda a Gizeh
Tothom que ve a Egipte, encara
que sigui per pocs dies, i es creu
posseir algunes aptituds literaries, és
difícil que sàpiga estar-se de publicar
un Ilibre amb les seves impressions.
En cap d'aquests Ilibres pot faltarhi un capítol dedicat a les Pirimides.
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L'OBRA DESTRUIDA. — Temps
enrera cercàvem un exemplar de la
SE ABDICAR...
Història d'Esteve Palúzie, i
Els especialistes del cinema ja ens varen dir-nos que difícilment en trohan informat que "Ben-Hur" ha esbariem oap, perquè latutor, amargat
tat començada per un director i aca- per certes critiques del seu Uibre, exbada per un altre. Horn s'adona efec- cessivament liberal en aquella época
tivament de la intervenció de dues
(186o), havia recollit tots eta exemmana: l'esquerra i la dreta. Per
plars que trobà a les llibreries i va
desgricia és l'esquerra la que ha fet
fer-ne un "auto de fe" per a evitar-se
mis feina_ L'episodi de les trirremes
romanes, sobretot la visió dels tres nous disgustos. Així va destruir Parengles d'esclaus fermats al banc i líale utaa obra que li havia costat molvogant al ritme que marquen els tes recerques i treballa en arxius i
biblioteques i que, amb tots els seus
martells, sota les xurriacades dels
guardians, es una realització admi- detectes, era de veritable utilitat per
rable. No hi fa res que la reconsa l'estudi d'Olot 1 de la seva comarca.
trucció hagi hagut de fer-se a base
Reeditar-la avui, en tot o en part,
d'hipòtesis encara no comprovades
creiem que serht un acte de justa re(sembla que avui encara s'ignora paració al seu autor.
quina era la disposició dels rems en
Aqueas cas de l'escriptor que, en un
les galeres romanes). La impressió
moment de feblesa, destrueix la próque calia donar hi és donada: atacó pia obra, no sol pas sovintejar. El mis
basta.
freqüent es que siguin els altres, els
També es admirable l'episodi del
mateixos familiars, els qui portin a
circ d'Antioquia i la cursa dels car- cap aquests atemprats, quan l'autor ja
ros, per be que pertany al genere
grandiós, que en cinematogra fi a i a ha desaparegut i no pot protestar-ne.
Ara mateix el nostre dilecte amic
Nord-Amèrica no pot servir de pePuig Pujades, en una bibliografia esdra de toc per apreciar una pellícula.
piritual de Marian de Llavanerh, ha
Pera) en fi, un bon episodi.
Pel que fa a la resta, pocs mo- parlat amb indignació d'un quadro d'aments en salvarlem. Abunden i tot quest gran artista, "estultament mutieis trossos francament dolents i que /at per un fanatisme shcrileg", arsemblen projectats per un "pesse- ran, segons sembla, de la seva mort
En aquest cas, la destrucció is irbrista" d'estar per casa.
El que sorprèn—almenys a mi—és
reparable, car l'obra d'art, creada, potque la major part del públic que ens
ser, en un moment d'inspiraciä
voltava i algunes persones a qui he no pot pas ésser reeditada com el !lisentit parlar de "Ben-Hur" tot anant bre, del qual sempre pot quedar-ne
al tramvia, expressin una admiració algun exemplar escadusser.
tan completa i tan incondicional.
¡Quan hi haurà entre nosaltres el
Els ha agradat tot! Fins aquell truc,
grau de cultura suficient i la sensibialguna regada passador, però sovint
litat necessària per a fer-nos estineir
grotesc, d'escamotejar la figura de
l'art en si, per damunt de tot altre inJesús, i ara suggerir-la per rapadterés, i evitar, per tant, aquest furor
ció duna ma esblanqueida, adés per
destructor?
l'esclat d'una aureola, adés
potes del ruquet que el tragina!
GLOZEL. — Aquest afer és lamenHeus ací una pèssima aplicatió
table, cada vegada més lamentable,
d'alguns procediments de suggestió
mesura que sorgeixen inesperades deindirecta que han popularitzat altres
rivacions. Tanmateix, ¡podrä concloupellicules mes completament reeixire-sen, com ha pretés algú, el iracas
des. No n'hi ha prou de conèixer els
la preh:stória i dels seus conreatrucs; el quid est à en aplicar-los de
dors? Escàndols semblants han endeamb solta.
vingut amb altres branques del saber,
Cal veure "Ben-Hur". L'he vist i
quan la passió dels hornea s'hi ha barrecomano que el vagin a veure...
rejat. I, no obstant, la ciencia ha anat
Però com a persones dotades de
fent el seu casi, per damunt d'aquessentit cornil i de sentit estètic, no
tes disputes violentes.
pas com a autämates que han abdicat del dret de jutjar, i que naufraQuan sigui ben dos l'afer de Glozel,
guen amb delicia en la rivada del
que tant apassiona a doctes i a indocbluff.
tes, i siguin les que siguin en definitiva les seves conclusions, la prehistòCAMAS SOLDEVILA
ri a, que compta amb un nucli esclarit
d'investigadors, que ha realitzat importants descobriments i que té ja una
tradició illustre en els països «una
eultura organitzada, continuara mereixent la mateixa atenció i el mateix
respecte almenys que tota altra cien-

i espera que no tindrà competidora, ja
que els resultats del plebiscit confirmen i sancionen la política del general
president.
En tot cas, el president actual de la
dictadura militar no amaga pas el desig de trobar un rival digne de vencel,
i que l'alliberi del pes de la càrrega.
Es dar que no es tracta sinó d'una
hipótesi, perque tal com van les coses
avui, cap partit palie constitucional
no podria somiar de triomfar contra
la candidatura oficial del Govern.
els quadros totalment desorganitzats,
els partits es trobarien repartit el paper de l'argila en la Imita entre l'olla
de ferro i la de terrissa.
Altrament el termini fixat per
efectuar l'elecció presidencial és massa curt per permetre l'organització
d'una ampla campanya electoral, campanya que el Govern és el primer «afirmar que no es necessària. L'únic
partit constitucional que dóna el seu
ajut, intermitent pero, al govern militar—acabo d'anomenar la Unió Liberal Republicana, el cap de la qual is
el senyor Cunha Leal — no té pas al
P. FABRA
seu costas la força electoral necessària
per a disputar una elecció d'aquesta
categoria; esta sempre en minoria, fina
Els vells almiralls francesos
en temps del Parlament...
Quant al Govern, compta, ultra els
militara, amb les toreen civils organitDiucn que la marina gasta de preszades sota el control de la Unió Na- sa els hornea; però sembla que això
cional, torea política destinada a reem- és si tenen alguna tara en l'orgaplaçar els vells partits i que el Govern nisme; si no, els assegura la Ionestà en vies d'organitzar d'un quant gevitat.
temps cric a: . Es tracta d'un partit conEl redactor maritim de la "Depeservador, que duran, com tots els que che de Brest" dóna una serie de
Iban precedit, tot el que duri al poder
detalls sobre l'edat dels almiralls
un govern militar o dictatorial. El
francesos. "He trobat—diu—aquests
mateix passà en temps de Sidonio Paes, dies, pels carrers de París, l'almiassassinat en sot8 a l'estació central rail Touchard. Bufava un vent glade Lisboa, en el moment d'emprendre cial i l'almirall es passejava sense
un viatge a Oporto.
abric i té 83 anys. I ve, després,
Es probable que, simultàniament amb la Dista:
L'almirall Benon, que en té 84,
l'elecció presidencial, seran elegides
també les Cambres municipals, per tal es igualment vigorós i es conserva
de reernplacar d'una manera definiti- igual de fa 20 anys. L'almirall Fourva les dissoltes amb el moviment militar nier en té 85 i presenta memòries a
de maig de 1926. I no serì tina ales- l'Institut. L'almirall Servan (el tibotes que el Govern pensar à en el gre, com Ii deien), també en té 85.
Nabona, 87; l'almirall
problema parlamentari; en tot caz, no
hi ha res de definida sobre la q6esti6. Godin, 89; l'almirall Bellanger, ao.
L'elccció presidencial no s'efectuarä Peda el degä Es l'almirall Floucaud
fina a mitjan febrer; encara ens queda de Fourcroy, que en té 96; enträ
prosa temps per tornar-ne a parlar, al servei en 18 47, Pel ternos del
prIncep de Joinville, en plena madones.
..tocroar tu COSTA rina de vela i de fusta.
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ANEU-H1, PERO SEN-

Corn s'ha fet i continua fent-se amb
els mots, convé que es faci una revisió de les frases fetes i de les expressions formularies. Una expressió
pot estar constituida per mots, tots
ells ben eatalans, una fórmula pot
recórrer a una paraula ben catalana,
i no ésser pas genuinament catalana,
i llavors es evident que, per lógica que
sigui, cal combatre-Ta si ve a posar-se
en concurrencia amb una expressió o
fórmula catalana amenaçant de fer-la
desapareixer. Es per això que creiern
que té raó el senyor F. Soldevila qtant
condemna la substitució gairebé sistemática que avui es fa de l'expressió
em dol per sento, comparable h la subetitució de no s'Izi val per no hi ha
dret o no s'ho va/ per no hi ha de qué
i tantes i tantes altres.
Da voluntat que ha posrt la gent,
a vegades, a substituir expressions
perfectament catalanes (per exemple,
ardcies) per d'altrcs que els han semblat mes catalanes (meras), seria indubtablement mès ben esmerçada combatent expressions que realment són
eastellanismes, com la que amb raó
condemna el senyor Soldevila.

La Condal,

.
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Qui so concia les Pirámides?
¡Qui no les ha vistes cent vegades
en postals o reproduïdes de mil matires acompanyades de la gegantina
esfinx que les vetlla?
La primera negada que vaig veureles, va éster des de la fortalesa de
Mokatan, en el Caire. Era al caure
d'una tarda; el sol en pondre's darrera les enormes masses de les milenaries lambes reials, escampava pel
cel milers de vius reflexes. El llevant
'era d'un rosa tendre; damunt la citat surava una boirina d'or. Els mi,
narets lleugers de les mesquides, l'arquitectura elegant, fina, de les cases
moresques, i els arbres que es dibuixen en ratmosfera, que en aquesta
hora Es d'una transparència que nomis es veu a Orient, conspiraven a
provocar un defalliment rocnintic...
Però arriben al peu dels grane
monurnents i la poesia s'evapora. Ni
desert, ni beduina ferotges muntats
en égila mellada. La Mullid que ha-

ven acumulat en la contemplació
d'aquelles postes lentes que naufraguen en una mar de Ilum, es dissol
en una acida realitat.
Anar a les Pirámides no costa res;
es molt còmode, pea, resulta esgarrifosament car. Un tramvia elèctric
us hi porta en tres quarts; la via
es estesa en una carretera ampla,
asfaltada, vorejada d'acàcies, cafetins
i campa d'esport. A la parada hi trobareu una cerveseria alemanya o
suiasa, un hotel americà ani tot el
confort que la latitud exigeix, un jazz
autentic i pi mes de tennis. A l'ombra
de les Pirán.des avui formigueja un
poble completament segle XX. Grans
hotels de luxe, bars i cabarets amb
rètols faraònics, esperen el turista
amb els bracos oberts. Els famosos
quaranta segles adopten un sonaríasre virginal.
Atad que poseu el peu a terra, la
cosa pren un aire alarmant. Els que
lloguen ruca, els camellers, se us tiren al damunt com un eixam de vespes, Es inútil que peinen resistir ele

GeelblENTARIB

Sadisme macäbric
Algú va dir, anys enrera, que l'argument Inés fort a favor -V
de la supresai6 de la pena de mort 6s que, suprimint-la, hom suprimen el botxí, aquest trist individu que es fa una rendeta de matar
els sena semblante.
Encara podríem afegir que cal suprimir les execueions com a
profilaxi social; elles remouen ele baixos instints de les multituda i
converteixen el traspäa terrible, el gran misteri de la mort, en un
esquer de curiositats malsanes i de sensacions innobles.

¿ni ha res Inés repugnant que la detallada publicitat amb qnè
la Premsa ianqui ha donat compte de l'electrocució, a Nova York,
de la senyora Ruth Snyder i el seu amic Judd Grey I Res no hi és
estalviat: ni les darreres paraules, ni els darrers menjars, ni la
darrera toaleta. El sadisme és dut fine a preguntar-li a ella, gairebé
a punt d'asseure's a la cadira fatal, quins eren Hayan els seus sentimenta pel qui havia estat el seu amant i còmplice. I no es detura
ad: vint repòrters espiaran les darreres actituds, les darreres convulsione dels dos executats, i a'apressaran a trametre-les, per
cinquanta telègrafs ja a punt, a tot el territori dels EE. UU... Perb
alarme, encara, s'acostaran al cadàver de la infeliç electrocutada i lb
aixecaran les faldilles, per tal de fer -nos saber de quin color er s la
darrera "combinació" que s'havia vestit, — i comentar-la.
Adhue un periodista assoli— gran victòria del reportatge !
treure una fotografia del moment de l'execució de Mrs. Snyder,
que l'endemä omplia la primera plana d'un dels periòdics illustrats
de méa circulació a la gran metròpoli americana. I As clar, la primera edició va esgotar-se immediatament, i les rotatives no pararen de
fer-ne d'altres.
El poble ianqui, per tants conceptes admirable, té coses que
als europeus ens deseoncerten. Un europeu no pot comprendre que
les autoritats permetin dins una presó aquests reportatges, plena da
detallisme sàdic, ni que sigui tolerat el linxament i perseguit
un crim el beure i eervesa.—N.
sentiu transportat damunt d'un enehani o us veieu installat com un carnestoltes en l'esquena d'un ase sorneguer. De la parada del tramvia a
les Pirámides, bi ha tres minuts. En
aquest trajecte és on es formen les
caravanes mes divertides i mes grotesques. Veureu pastors protestants
llargs, escardalencs, les carnes dels
quals pengen talment fins a terra, que
mis aviat sembla que siguin ella que
facin caminar l'animal; trobareu revingudes matrones que bressolen un
abdomen desbordant, entre els geps
de camells tots guarnits; formareu
darrera senyoretes a les quals el pas
de l'animal gronxa lànguidament
com sultanes sota l'ombra xafogon
d'unes ombrelles de colora encesos;
senyors respectables us taran escapar el riure en veure'ls que s'arrapen
com un nàufrag quan el trot insospitat del ruc seis enduu sota el bat
del sol...
La caravana s'atura davant Cheops.
Una munió d'homes i dones, vells
i criatures, com un vol de mosquea de tots colon, no paren de baladrejar pidolant el "batstxitx", primera paraula árabe que el turista aprèn per aquestes terres d'Orient.
De seguida se us acosten els corredora d'escarbats i d'Osiris de fang,
adquirits a l'engrós a les fàbriques
alemanyes. Tant sí com no, haveu
d'abandonar la contemplació del paisatge per a regatejar amb els venedors
de les falsea antiguitats de remesa.
Menteestant, una legió de guies, amb
el carnet a la mä i parlant totes les
Ilengues, es fan el reclam a grans
crits i entaulen la competencia a base
de rebelaras fantästiques en les respectives tarifes. Uns us diran que us
()feriasen acompanyar-vos al cim, altres voten fer-vos baixar al soterrani,
un sap un lloc secret on us guiará
per poques piaatres, aquell porta per
camina verges...
Finalment us resignen i us deixeu
guiar. Amb el guia, que fins us assenyala amb el dit l'indret precis on
Napoleó pronuncià la célebre arenga,
donareu el tomb a la gran Pirámide.
Després, sempre aeompanyats per la
pidoladissa de "batstxitx", els mes
decidits proven de pujar-hi. L'aseensió es difícil. Els graons són daus
granítica de metre i mig d'alçada.
No cal pas que penseu pujar-hi amb
les vostres pròpies torees; necessiteu
l'ajuda de tres homes. La pujada
dura tres quarts. Són cent vint-i-tres
metres d'alçada oficialment; els que
hi falten els trobarieu escampats en
petits fragments com trofeus, en milers de vitrines particulars. Baiser
encara es mes dificil; però diuen que
hi posarais un funicular...

Durant la guerra els anglesos i
australians cultivaven l'esport d'assaltar la tomba colossal. No hi havia
dia que la sang d'algun soldat
esquitxés les pedres milenäries. L'Alt
comandament hagué d'intervenir-hi.
Alló semblava una venjança sorda
de l'Egipte contra Anglaterra.
Després del calvari de la Pirámide
ve la visita de l'Esfirut. Es a uns
dos cents metres. Feu el cami amb
un sol que esberla les pedres i amb
els crits del guia que no cessa de
bastonejar les anques de l'animal que
us suporta. La gran Esfinx avui
està descoberta del tot i la veieu
plomada damunt d'un 'lit de pedra. Encara se li coneixen les profúries cicatrius de la bomba turca, i entre les grapes del davant___—
hi ha les restes d'un petit terror.
ple.
Descavalqueu. Mes crits de "batstxitx", mis antiguitats alemanyes; tot
just us asseieu que no saben d'on us
ama un subjecte amb una petita tassa
de café: és el café de l'Esfinx, i no
hi ha remei, us l'haveu d'empassar.
Després sentireu que us agafen la
mä; és un home vestit com un comparsa amb un turbant monstruós. Us
diu la bonaventura: es la planeta de
l'Esfinx. Per tot haveu de pagar,
pedí això si, de somriures, enlloc
no en trobareu tants corn aqui.
Aquell és el lloc estratègic dels fotògrafs: en primer terme el turista,
al costat la testa colossal de l'Esfinx, més enllà les Pirámides.
podria resistir la temptació? La broma surt rnolt cara, pecó quina altea
ocasió se us presentará per a Huir el
salakof amb tal escenari? Si sou un
fantasista refinat, per un modest
"batsticitx" podrou disposar d'algun
comparsa abillat amb fantasia que
esgrimirá una truculenta gumia al
costat vostre.
Després el guia us mostrará unes
petites tombes, les portes de les guata
us seran obertes per unes guantes
piastres. A la claror d'una espelma
que entra en el preu i que teniu el
dret d'emportar-vos, veureu mig
esborrats els Caracters.gerobifies que
decoren la recluida cambra funeräHa.
La visita ha

durat mitja tarda; us

ha sortit molt cara. Ningti no podrá

negar que haveu estat a les Pirámides; però en tornar a la parada a cavall del ruc, no saben pas ben bé
que haveu vist; l'únie que haveu
comprovat pràcticament és que en aquests llocs, rea/ment, "times is money".
JOSEP GIBERT
Alexandria.

marejadors oferiments, ni que us es-

gargamelleu fent-los entendre que el
vostre gust anar-hi a peu i tot
sol. Aquella gent no respecten l'àpat
de sublim que us hav'eu preparat
pacientment; si us plau per forra u.

dones, tu profarainas /a propietat Momea a la privada,
—1 da dar, buena, La nbe gg liman no de tam privada.,
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FINANCES

BORSA

Londres el 26 i 27 i 31 di desembre.
Els cereals continuen encalmats, i la
puja que es mostra en el gràfic és
degutla .al passar de les cotitzacions
de desembre a les de mare.
El cotó, després de mantenir el preu
invariat durant els primers dies de la
quinzena, en començar el mes de gener inicia una Ileugera baixa, encara
que la tendència no és segura, produint-se continues oscillacions.
El sucre i el café també estan quicts
fins a primen de gener,-produint-se
aleshores un descens.
El mateix passa amb el cautxú, el
qual després d'haver pogut mantenirse a 20 pénics la Iliura, davalla un
poc en començar l'any.
En el mercat dels metalls és on hi
ha hagut més moviment. Fora del
zenc, que s'ha mantingut gairebé incanviat, els altres han oscillat de manera important. El courc continua pujant de 62 Rimes esterlinas la torta; el
plom inicia una puja a fi d'any, que
després no pot mantenir, i l'estany ha
baixat uns punts, passant de 266-2-6 a
256-17-6, o sigui una pèrdua de 9-15-0
lliures la tona.

CAFE

Els mercats comercials anglesos i americans durant
la passada quinzena

7rIs,2ßlÀ,l)14)lI%I5I'

111011,

leo

1.9'5o
13'50

Els gràfics publicats avui fan referència als moviments de preus que
tingueren 'loe en la quinzena que va
del 26 de desembre al 7 de gener.
Els preus són expressats en cèntims de dólar per "bushel", per al
blat i blat de moro; en cèntims de
dólar i penics per lliura anglesa de
04536 kg., pel cotó; en cèntims de
dólar per lliura anglesa, pel sacre
i café; en pénics per Iliura de cautxú, i en lliures esterlines per tona
anglesa de 1.016 kg., els metalls.
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Conferencia del senyor Josep Maria Tallada

- Coure. Londres
Zenc. Id.

El conegut economista En Josep
Maria Tallada, donara una conferencia derna, dimecres, a l'Associació de
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Durant la quinzena que comentem,
ractivitat no ha estat molta per traetar-se del periode de festes. A Nova
York els mercats han estat tancats el
26 de desembre i el u de gener, i a

xeo
t6o1
Nova York

DADES -FAC1LITADES PER LA CASA
JOAQUIM SITGES PADROSA
ARTICLE mEa04
MERCET
7.(1.Cr. •

Gafe
..-va

etC . • •¡

16,0 . • •
York.'.
eetembre

260
266
2'74
2'82
289

:f‘ i.1370

.

.,
•,

/

Lonr.v:i

..= )2.0
.1

160. 3/4
1C.3 3/4
16.6
16.3 3/4 ;

16.2
16.4
16.6
16.4

LONDREE
... 487
110111222.. .... . .. . 120773
FranCa ... • .
12102
88 111155 ••• • • ••• ••• 319875
... 8211
Alemanya.
204 5 2 5

7

!
1/2 .
3/4

1

„14618 .•.
•

Març .

tacrota.s

.esir

ctigs

131
131 5/8
127 7/8

3/4 i

I

3/4
1/8
1/8

10.2 3/4 1
10.3 1/4
stsre
.4141
10.2 3/4
10.2 7/8
Livv e 2,...G I .1" • •
10.3 1/8 i
10.3 1/4
amb
;leí-tolla • Len:real

mosca
•
.
" bersima .

rice3 cm=
g

en ier •orrinte.
g

10.0
6.3
3.18.9
3.13.9
1.3

62.05.0
62.00.0 I
254.00.0 I
252.08.9
21.16.3
22.03.0
26.05.0 !
25.02.6

61.15.0
61.13.9
250.01.3 ;
2 ',e.11.0
21.15.0
22.05.0
26.03.9
26.02.6

Ceuta mr1113182 ,
• ti escom.
reuma etren ces.

1.3

1.2

onenurs
Sesos telera=
Tabes
1264i

II

Malea
714.1":11. roa=
Tez: e anterior
Obertura .
beata
Swca

1.21e7reindl

41404.

J.
980
975
'278

0.

IL

11,09J
1055)
10 - 41991
980
11

892
987
991
978

989
‘.',83
987
074

966

14 -1-4

-

e4

243
937
940
928
15

14-

OIL 1 a i 0. 1
0.
c.
1855 1859 18701 1853 18021
1 1845 1845 1850 1830 1 1782
1839, 1825 1780
', 11326
4830
1785.
1886, 1838 18/6 1846 -1830'..
__
_ 1

._1905

0.

----2:1

iervlot
a °Ruma
1U2
lim
Obertura

0.

O.

1871! 11;34! 111.46
1825 1189089
3
! 18'10
1
1805' 1 817 1812
1342

seete 'Aterra=
Tanta

. • ..• •..

1818 •1770
17871
/794 1754

Aloa

lisaxa

1358

Mea
I

ansaaricria 7arici.tui del Ola
0.
O.
a.

.2009 2624 -2572
2brIMML; 1 -2583 -2 - 0- 1 - :7-

4

.

- 3425 -3450 - 3490 -34748

PL893.
0~ ~Ming (amoolart Univerasi)
Orbuma
Tizas
lar Pan
Dl$PONlS&.

149

18.000 2/.. , r•n/ r
UU, en un
. .
larrib. ab§ EE. Ull.
•
":agoat
6.511,000
aes de ltV
, l •
Onda a a
9,
8,000
si erica a Liverpool
•
1

enceratreee .a.

1'87 1/2

N

149

150

55,000 1/n. 1'v n y un,
6.639.000 •
0.000 • • •

TREBALL

L'impost

d'Utilitats

als obrers
La Comissió d'Entitats Econòmiques
que va anar a Madrid per tal d'exposar al Govern les dificultats que
planteja la tributació per utilitats del
personal obrer, i tractar d'algunes particularitats que suseird la dita tributació, després d'un detingut canvi d'impressions amb el senyor ministre d'Hlsenda, es crcu en el cas de donar a
conèixer les següents instruccions:
Primera. - El Govern esa fermament resolt a mantenir el principi de
Ja tributació i no admet ni tan sois la
possibilitat de discutir un ajornament
per a l'entrada en vigor. No obstant,
disposat a donar tota mena de facilitats, durant el periode en qué s'han
de conèixer per patrons i obrers llurs
respectives obligacions davant de rd
nova extensió de l'impost d'utilitats,
aplicara aquesta amb la mäxima benvolença.
Segona. - RETENCIO DE L'IMPOST. - A partir del dia d'avui hom
ha de considerar-se compré; co l'obligació de tributar al personal obrer
de les fabriques o despatxos, que reuncixi les condicions que després s'aSsenyalaran, i. per consegüent, el dios
en que el patró Ii pagui els salaris,
llama de retenir la part de l'impost
que correspongui lo saber: dissabte
vinent i successius la part corresponent als salaris de l'actual setmana i
de les que vagin succeint, i els que paguin per quinzenes, en verificar-se el
pagament d'aquesta i següents:
Tercera. - DECLARACIONS.Amb les quantitats retingudes es sormara trimestralment la rerdció que
cal formular com a declaració a
llo Hisenda, de manera scrnblant a cono
es fa per als dependents d'escriptori.
Probable:1mM es publicara abans de fi
de marc vimitt el model corresponent
per a les dites declaracions.
Quarta. - QUI HA DE PAGAR
L'IMPOST. - El criteri del precepte d'ara. cono ho es el de la Ilei d'utilitats i de tota imposici.3 sobre la
és el de què el tribut el satisfaci qui percebi el salad. Ha de
recordar-se als patrons que si no ho
fan aixi, l'import de l'impost que satisfacin sonso retenir-lo a l'obrer,
tä subjecte, al seu torn, a nova
tributació, segons el tipus que correspongui.
Cinquena. - PERSONAL COM-

jCuántas veces se habrá
maravillado Vd. ante la importancia que en el EXITO asume
el factor PULCRITUD!
Es lógico, pues, que tenga
Vd. en GILLETTE su
mejor aliado.
Unicamente la Compañía
Gillette, con su técnica consumada y su maquinaria única
en el mundo puede obtener

del acero el

sus hojas.

411)
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SDAD. ANTIA. GILLE 1 .
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VAIXELLS ENTRATS
Vapor espanyol "Mallorca, amb
Càrrega gencral i 99 passatgers, de
Palma.
Vapor espanyol "Arraiz - . arel)
carbó, de Port-de-Borns.
Vapor espanyol J. J. Sister",

amb carrega general i 313 passa
gers, de València.
Vapor anglés "Pinzon - , amb
rega general, d'Ambers.•
Vapor anglés "City of Baroda",
ami, càrrega general, de Bombay.
Vapor espanyol "Cabo Corona'
amb carrega general. de Santande:
Vapor espanyol "Mahón", ami
carrega general i 7 passatgers, de
Mah6.
Vapor francès "Tensii", amb nos.
de Mazagan.

Vapor espanyol "Airkon
general.
Ferrol.
Vapor espanyol "Betis", ando catrega general, de Gandia.
VAIXELLS DESPATXATS
Vapor espanyol "Manuel Calv0.
amb càrrega general. cap a No

York.
Vapor francés "Tensif". amb cir.
rega general, cap a Marsella.
Vapor juba "Donizetti", amb cir.
rega general, cap a Gènova.
Vapor espanyol "Mallorca", ad:
carrega general, cap a Palma.
Vapor espanyol " Virgen de Airi•
ca", amb carrega general, cap a
Castellon.
Vapor espans;o1 -Airkon
amb Cintitt, cap a Sagunt0.
Vapor cspanyol "Cabo Cervera ',
ainb arregi general, cap a Bilbao.
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Comptables de Catalunyb, tractant de
"La politice menearla dele última
temps".
L'acte comencark a les deu del vespre, i a ell queden invitats 600 els
socis de l'Associaci6.
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Dimarts, 24 de gener de

PRES EX L'OBLIGACIO DE TRIdeix el reintegre quan, per qualsevol
BUTAR. - Tots els obrers que percausa, cessi un obrer en cl seu treball
75orue23... • •
salari
»Ade
8'90
pessei per aquesta rad no abasti el mínimum
cebeixin un
Lisboa
Praga.
tes diàries, si és que seis abonen diude 3.2 00 pessetes anuals, declarat
aussrla
o
de
1083
pesexempte.
dies
festius,
menges i
11757
arenen&
RIO
setes en cas que no s'abonin més que
Barcelona, 23 de gener de 1928.
AquIrstes instruccions s'han tramés
els dies feiners, han de pagar l'impost.
Ille ..•
1160002 Airee.
també a totes les entitats adhcrides 'als
Sisena. - EXCEPCIONS. - No
Portugel...
estan sotmesos l'obligació de tribuacords presos en la reunió del Foment
Valparalso
..•
.
del Treball Nacional, de la qual oportar eis següents:
tunament es va donar compte a la
a) Els obrers que no portin un any
Premsa. A la dird Corporació i a les
treballant • 1 la matcixa casa.
altres entitats econòmiques d'aquesta
b) Els de preu fet de tota mena.
regió es facilitaran exemplars de les
c) Les retribucions per loores ex1
instrucc:ons transcrites i s'evacuaran
traordinäries, primes de sobreproduc6ANQUEFtS
totes les consultes que hom formuli
ció i qualsevol altra remuneració evo:tosobre el particular.
Rambla deis Estudis, 11 i 13 : Bonsucces, 1 i 3
toral.
d) Els obrers, el salad diari dels
quals no arribi als tipus assenyalats en
el paràgraf choque.
OBSERVACIO IMPORTANT.l
ä
Les excepcions indicades en els aparetantouidts
tats b) i c) tenen un caràcter puracàrrega
ment transitori. El Govern, com a
Rambla del Centro, ntlin. 1
principi, les considera Comprescs en
linniant del Oran Teatro Llameo
robligació de tributar; perd mentre es
CIMBRA CDIRISSADA
CAIXES DE LLODUED
dicta la fórmula per a fer-ho, s'han
per a guilrda de valora, documenta, joies ialtrea objectes
de conceptuar exemptes.
de valor. - Compartimento des de 22 ~sets anual .
Segons nota publicada pel Govern
civil d'aquesta provincia, el senyor miPot visitar-se tots els dies feiners, de 9 a 1 i de 3'30 a G
nistre d'Hisenda estudiara si proceIRMIRIIMIZIMMWOOmmungur
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gener-a
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E! según d'altes pressions que ahir
robaren al S. de la nostra Penha tornar a internar-se a Es:ara despris d'havcr donat gas al
.:rnurn secundari que s'observa a la
de Sardenya.
lasmees de pluja s'han dividit per
1 el continent, i la principal és la
e ccin rén Irlanda, Gran Bretanya
vasos Baixos. La angora, pel que a
errtat es releída, es In que
entre Alaéria i Sardenya.
ut del temps a Catalunya a les

p

general el tcnip., és ho a exerp• de l'ah Pirineo, on s'observen ¡or-

a

as tectaarst ts i nevades.
A: c.ernp de Tarragona i a la vall
e g ibes bufen vents forts del primer

raaant.
A quasi tota la regló el ce l està
sud i es venta 500 fluixos de direea variable.
Les temperatures han

experimentat
ratale:e descens i les minimes d'aceita matinada han estat de 7 graus
sea cero al Ilac Estangento, 4 graus
Tremp. on aixi mateix hi ha boira
selada, i 2 graos també sota zero a
ma' - esa, Sant Julià de Vilatorta i
723.

hgos PELiYO"

tk
de i'etge du bucalllyegitIm

1,

(hunnt): 5.3, sao, 8.4. Humitat (centesimes de. saturadó): 7 47, 58.
Direcció del vent; E., SE., NE. Ve-

locitat del vent en metres per segon:
1 3, 2. Estat quasi seré.
Classe de núvols: earrus, stratus-cúmu:us; stratus.
Maxima: 16.2. Mínima: 6.7. Minima arras de terra: 4.1. Oscillació
termométrica: 9.5. Temperatura mitjana: 11.4. Precipitació aguoso, des
de ¡es set del dia anterior a les set
d'avui en niillinietres de gruix, o sigui litres per medre quadrat: 3.2.
Recorregut del lent en igual temps:
68 qui:innetres.

ENDA

Fayans Català

El Sindical Patronal de la Sastreria celebrara al set) local social, e! disk
25 de l'actual, a dos quarts de ¿tu
la nit. Junta general ordinaria, en la
qual. entre abres diversos assumptes

Bomboneres amb dolaos
per a bodes i bateigs.
Presentació exquisida
CORTS, 615-BARCELONA

importantissims, l'assessor-administratiu, senyor Antoni Torruella, explicara. practicamente2la forma d'emplenar les fulles jurades en relació al
1.1ibre de Vendes.
Es requisit inAispensable per a l'assistencia a lacte, la presentació de la
convocatòria al seu no:n estesa.

Fument d'Obres 1
Construccions, S. A.
Fabricació merar/ira de rajoles i
tenles àrabs a les seres latävl1es. situades una al carrer de les Cods
Catalanes, i a la carretera de: Port
i una altra a Sant Just Desvern.
Venda de rajoles, totxos i rajoles
fine, de dimensions corrents.
Es fabriquen, sobre comanda, peces de dimensions o formes espe-

Antiguitats

cials.
Fabricació de rajolcs i totxos
buits.

Sala

Es e en obra seleccionada, de color uniforme, y ermen, per a façanes

Parés

Merare treballava al eu taller de
meya der carrer de la Constitució, el
tejer Mramel Aspeix i Badia, de 53

edat, va ésser agredir per un
ddu anomenat Jesús Encuentra,
ea' anys, el qual es feu escàpol.

zas

.FUREST, P. de Gräcia 12 i 1,
rebaixes i ocasi•ns
Los o.1 31 de gener.
ATORI af F.TEOROLO'

T. LA UNIVERSITAT DE

BARCELONA
:7Z.::tre a zero i al nivell de
.2
765.1, 765.4, 767.1 rnillibars;
12:0.1. 1020.5, 1022.7 1111Hielle1TeS.
ierzemetre a l'oralsra (seo); 7.1

Termórnetre a l'ombra

Ahir, amb mciu de la festa onomástica del rei den Alfons. va éster dia
de macanees a tots els centres oficials,
on onejava la bandera i Ihrien domasó. al masos els balcons. A la Diputaci
ti va dir-sie, a la capella de Sant Jordi,
una missa solemne, a la qual varen
concórrer gairebé tots els diputats.
Mes tard Lssistircn a la recepció que
se celebrava a la Capitania general.
L'Ajuntament, en corporació, acudí
també a l'esmentat acte.

Malalts del cor: NEUROKARDIN

AVUI

bh. asta

Especifica - Farmäda - Anidisls
•

y

que ca construeixen amb rajola
vista.
Les comandes s'admeten a les
oficines de la Societatt, carrer de

I

A la matinada d'ahir, uns ¡ladregots visitaren l'establiment que te el
senyor Josep Tello al carrer del
Bruch; però com que sonä la veu d'alarma, es feren escapols, ahandonant
1211 filabarquí i una escarpra. En les corcoll efectuar en l'establiment. no
es va trobar a faltar res.

LIARE DE VENDES

corrent i presentem
les declaracions
Ronda de Sant Antoni, as,
!dallas segon.
De nou a onze.
Els

poseen al

ATROPELL. GREU
Aliir, a quarts de nou del vespre,
fou auxiliat a la Casa de Socors de la
Ronda de Sant Pene, Manuel Serrano
Pastor, de 7 0 anys, habitant al carrcr
de Cerden)a, 41, primer, tercera, el
qual presentara tenida contusa a la
regió parietal esquerra, qualificada de
pronòstic greu, que li produí un automòbil que l'atropella al Passeigs de
Pujades, davant el carrer de Sicilia.
Després d'auxiliat fou traslladat a
l'Ho s pital alta, on morí al poc d'ingressat.

Balmes, 36.

Després d'auxiliada convenientment,

El senyor Córdoba resulta amb
Ileugeres contusiona a diverses parts

"Cotral de Específicas Hin

Recordeu que per evitar o curar
rriouna, la millo, coas 6. usar
ANTIAPOPLETIC OEFIDACIUUR
DE
A LES' FADISAC1133

te

Pell•

llurs comandes, puix s'estan esgotant
les localitats.
Per localitats es poden dirigir a
En Josep Metes, Rambla dels Estudis,
12, principal.
Els preus de les localitats que hi ha
en els programes s'enten per totes ducs
funcions.

PE:LIMES
CASk
PATHE BABY. CUYAS

xiliada a la casa de socors del districclaque.

fue després d'haver come, l'afro-

ALEGRIA PER ALS NENS

bou traslladada a l'Hospital de la Santa Creu.

.

del cos, les quals ii foren curades al
dispensad del districte.
L'automòbil núm. 22997-B atropellä
la senyora Modesta Sane, al carrer de
Girona, produint-li erosions i capolament general, de pronòstic reservat.
Fou auxiliada a la Casa de Socors
de la Ronda de Sant Pere i després
passà a l'Hospital Clinic.
-Josep González i Segura, de .2.
anys, fou atropellat per un autom6bn al carrer de Méndez Núiiez, cantonada al de Trafalgar.
A e Casa da Socors de la Ronda
Sant Pene, hom Ii pogué apreciar
una ferida contusa a la regió occipi-

AIGUA IMPERIAL VICHY
-

Encara que faci fred, no priveu els vostres nens, amable
senyora, que juguin a l'aire lliure. El sol, l'aire, l'alegria del
carrer són la base de la salut dels vostres infanta.
Per?) al mateix temps, és preeís que tingueu cura que eis
infanta puguin caminar lleugers, &enlodes, anal) perfecte des-

ELS ESTRALLS DEL
FUTBOL
Mentre s'estava celebrant un partit
de futbol al camp de la lini6 Esporti v a de Sans, Antoni Rera i Riera,

embaràs de moviments; en fi, que puguin gaudir plenament
de les llores d'esbarjo.
Per a això és indispensable que usin un calçat especialment fabricat per a les necessitats infantils, fi, flexible, raid
com també de qualitat adequadament sòlida.
I així estan construirles lee meravelloses sabatetes marea

Milla Pasqual i Ruiz i Francesc Or-

naque i Anadon, es barallaren entre
ella.
El resulta: de la batista, loa que

es produiren diverses lesions, de pro-

nòstic Ileu,

tal.

-Josep Font i Nolla, de 34 anys, fou
l'automäbil número
22448-B.
L'atropellat, habitant al cerrar de
Sant Miguel, presentara una resida
contusa a la regió parietal dreta,
que li fou curada al dispensad del
carrer de Sepúlveda.
L'atropell ocorregue a la Rambla
de Catalunya.
-E1 nen dc vuit anys Josep Martínez i Cervantes, també víctima d'un
atropen d'auto:1161,H, va rebre una tenida contusa al mentó, de pronòstic
atropellar per

¡len.

CASk
C1NENIES 1
PROJECCIONS. CUYAS
GITANA MORTA PER UN
Ahir, a les vuit del matí, un tren
descendent de Tarragona, en passar
pel carrer d'Entenza, aixafa una gitana anomenada Anna Amaia, la qual
morí als poca moments.

gu e

[UDS LLE trog .Z.,Ftollt
ai

pédlo dIrIglt p e r faoultatlu.
Rambla de Catalunge, 8
Forran,
Rambla del retel . 27.

MINERVA. Adquiriu-ne unes per als vostres infanta i ultra
vetllar per la salut i natural gràcia dels petits, vetllareu,
senyora, pels vostres diners en comprar un artiele excelleztt en
tots els sentits i a

JOIES VERITABLE °CAIRO
Jcles on or 1 platt - Rellotges
Preu fix :-: 41, Tallero, 41.

Preus extraordinäriament barats

ELS PACIFICS
ésser auxiliar al dispensad
d'Horta el senyor Tornas Torres i
Sans, de 39 anys, que viu al carter
de Luchana, el qua! p-e,entava una fevida contusa i erosiono a la cara, produitles per haver-li pegue la dona al
seu propi domicili.
Amàlia Aguilar, el 26 anys, fou
auxiliada al dispensar:
da,tr'cte
tinqué, per presentar coatasions
a
la espatlla esquerra, de pron6stic neu.
es dites lesions I.s hi produí un
indiridu anomenat Sa'valor Pinyol,
P er barer-se bananal., arnblós, per tútils causes.
Va

s

"COA de Especificas PELA Y O"
Niedlcaments de tot arreu

Boniea sabata en naco beige o xarol negre, amb aplicació

Al carrer de Gayarre, un indhici

naco gris.
Mides

de mala antecedents anomenat Josep, i
del qual se n'ignoren els cognoms, agre
di el senyor Eduard Tracas i Bares,
i Ii produí diverses lesions, de pronäss

Prona Ptes.
En xarol foc
Presas Pias.

tic !len.

Hom ignora les causes fine motivaren l'agressió.
PARAIGOES CARDOS

TAYLOR HOTEL. Paris. 6, rue
Taylor, prop dels Bou1evards
P..eus mòdics
La Junta directiva dc l'Associació
Bonanara (Anties Alunines dels G,rniaris de les Escoles Cristianes), organitzadora de l'abonan:ene a dues funcicns al Teatre Barcelona, per al direldres vinent, dia 27, i 3 de febrer,
a les deu de la ve:Pa, adverteix als
senyors socis que desitgia assistir a
aquesta vrillada que . s'aPreS5i11 a fee

Salvador Jover i Moreno, de 16 anys,
es produí fractura de l'extrcmitat inferior del radi esquerre, de pronòstic

a

reservat.
Fon auxilia: al dispensad del dis-

cono les mi-

tricte segon.

.e1%.

-Perquè les Galetes Birha,

Gainprodon. s nSn eiaborades
¿'aquestes deliainses muntanyes.
de

l

cervell

El

Galeries layelanes

treballa

CARVI CATALANES. 813
NOBLES, JOIES, TAPISSOS
LAMPARES decorad& Pm»otee per eminente artistes

El treball intellectual consumeix moltes mes energies
que l'excrcici dels muscles en el doble temps... Cuideu de
les vostres forces intel lectuals amb molta Ines sol licitud
amb que teniu cura de les vostres (orees ((sigues, i tingueu
present que per a mantenir unes i altres en un pur equi-

.

flawarrermsree.

.

15'-

15'-

17'50

La nena de cinc anys, Encarnació
Arias i Rodríguez, bou auxiliada al
dispensaii del districte dese, per haverse produit diverses cremades, de pro-

nbstic reservat.
Sembla que haría caigut al braser
de casa sera, en absene:a de la seva
Fou traslladada a l'Hospital de Ta
Santa Creu.

Aquest número ha passat
per la censura governativa

MOST ARNAUTEU 1

libri. és neces .aria una alimentació sane, substanciosa i
facilment assinnlable. La

tzthis,

12'75

mare.

5.

•

amb productes naturals

ATROPELLS
Al Eirer de la Creu Coberta fou
atrope lat el srnyor Lluis Córdoba i
Rodríguez, per una camioneta, la qual

11'25

Via Laietana, 30
Salmeron, 71 - Pelayo, 11- Rambla Estudis, 4,
Colom, 2 (entrada Naça lieial), 1 Escudellers, 6

de CAMPRODON

són reconegunes
llors del món?

34/38

Per harer caigut d'una bicicleta,

¿Per què les

Galetes B irb

30/33

13 '50
...... ........

PortaferrIssa, 10

Per haver-li sobrevingut un atac,
Júlia Penyeira i Rodrizuez. fou au-

27 1 29

Beguda ideal fsense alcohol, per a persones delioades
Dr ogueries Farmäoies
Gran reconstituent.

OVONALT1

p

e9d

En

Lluis Almirall 1 Stihirats
ha mort cristlanament a les dues de la m atinada d'ahlr

( A. C. S.)
•

Eis qui el ploren: esposa Emília Riu Ribera, fills Joan, Victor i Josep M., germana
Maria, germar.s polítics, oncles i paterna toire7;sabentar llurs amics i coneguts tan irreparable pèrdua, els preguen que el tinguin present en llurs oracions i que se serveixin assiatir a
la casa mortuòria, carrer de Manan Agui16, 1r5 (farmäcia), avui, dia 24, a dos guarra de quatre, per acornpanyar el cadàver a l'esglesia parroquial de Santa Maria del Teulat i després a

producte concer rat dels princiois essercialment nutria
IRIS de la lIct, deis ous frescas, de la mal:a i del cacao, él
el mitja mli practic per a refer el quotichä desgast de les
energtes orgäniques, qualsevol que sigui l'us que es faci
ae les maulees.

Llames de 250i 500 grama en FarmarlealDroguerles.
Pabrteann
Dr. A. Vino der S. A.

d'OVOMAITINA

Berna (Seises)

es alimente

«Cada gota

aaa'
"

NO ES CONVIDA PARTICULARMENT

Ha començat la sera tradicional liquidac,6 de models i series bacons'sietes. Una gran quantitat de calcat de senyora, sobrant d'una extensa
collecció, l'oftreixo al preu dat, 15 i rg'so Ptes, el parell.

-la
Recorren a i es untiqueä i

1

especiaittats Paeactell

111•1nnn

Vídua

mort el dia 14 del corrent, després de rebuts el
Santa Sagraments i la Benedicció Apostòlica
(A. 0.2

s.)

Semi& Pies. 10.000'Per detunoló de 2 sools de 1.'
"
" 15.000'"
" 1.' a $.
"1
.,
"
" 25.000'"
" 1. a
"
1

•

havent satisfet el que més:
Els qui la ploren : fila Maria, fill polític Eduard Molas, néta Isabel, germana
Teresa, germà politie Manual Aleäntara, onele, tia, nebots, cosins 1 familia tota
casa EDUARD MOLAS, en reroidar als seus amies coneguts tan dolorosa perdua,
els reguen una (nació per - anima de la finada, i que se serveixin assistir als funerala

p

que tindran loe dem à, dimeeres, dia 25, a

dos quarts d'onze, a reaglésia de la çass

P rovincial de Caritat, que &A en quedaran molt agraite.
Lee mieses despria de l'Ad,

T

J

taft "tul) la del partió.

CL Den. ES DONA PER AOOIRIADA NO ES OORVIDA PARTIOULARINENT

%col&
"
" 1.' a S.'
" 1.290015 " 19
"
" 1.' a 5.'
" 2.98248 " 12
&moló, Ptas. 1.050'Per invalldosa d'11 sools de 1.'
1.200"
" 't.' y I.'
"
4
O
1.4211'20
" 1.'
15.•
"
2

Pies. 1.44340 en 21 anys, de 1.'

1 s'atorgaren els següents subsidie per malaltles:
%sol&
Mea. 1.716 per • »ole de 1.'
"
" 1 y I.•
" 2.210 " • "
"
" 1.` • 3.•
"
510 " 2

a • a

oo

(Autoritzat per la Inspecciú Me rcantil 1 d'Assegurances a 14 .

Advertían • lee persones,
turnare 1 «marees. • Me
qnala interesal la publicad6
'inmediata da les notea our
una envicia. que ela

han de dirigir-es rota a la
Redacció. Placa de Cera:un». y, primer. abans ce
les nou del vespre. Ela une

ens arribin més tard d'ad:esta hora o vagin 'drogata a
te ~tata del dlari.
Barbad, u 1 za, be urea
pablicata fina despeen de al

boros.

US CONVE ANUNCIAR

.1

e Leso

segur es

Assa 1 t 2 8

ADVERTIMENVer

Durant el mes passat l'Agrupació Mútua del Comal.;
i de la Inntistria, Germandat de S000rsos Mutua, cierren dels Banys Nous, 11, pral., telèfon A 4943, na
registrat 123 admissions de socis en les cine Seccions de que es compon, i ha °roana', el següents
gaments:

de 1,1ufs Ventura

•

DE

O RR A GIA
BLENcreient

li>.

A S PALL
A.
PORTA FERRISSA, 13-BA 1ZCELONA

CALÇATS

la seva darrcra estada.

Els m'In

"y,

•

a
'de 1n27. )'
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La PUBLICITA2

BARCELONA
La política
ALTES I BAIXES DELS.
Al UN T AM E.:
A Santa Colonia de
Gramanet
Ä Santa Coloma de Gramanet ha
diraitit el regidor senyor Herrera.
A Lleida
Ha estat nomenat regidor de l'Ajuntatnent de Lleida el propietari d'aquella ctutat Enric Tusquets.
ELECCIONS MUNICIPALS!
,..* En una conversación mantenida a
los postres del banquete que celebraroa en el Restaurant "Molinero" liare.
tres noches los elementos directores
de la Unión Patriótica, expuso el general Primo de Rivera, zntre las medidas que proyecta, para preparar el
restablecimiento de la usrmalidad
constitucional, el propósito de convocar, para celebrar-las el próximo oteare ias elecciones municipaa s s. Aunque se trataba de ideas e.ctredas a volar, como dijo en el decurso de un
cambio intimo de impresiones, no Ita
podido evitarse que al circular ellas
Tos ahi incurrieran las comentaristas
en errores y confusiones que ha considerado ter/valiente el propio Presidente del Consejo desvanecer y aclarar, apelando al socorrida expediente
de la nota oficiosa. Ayer m:sum e, tubo
ele facilitarse a la preesa I texto
una en la cual se au' ss.za la publi.ación de la nativa qua hace saber están en preparación un:s e: -.:vones
municipales, las el11.-3 st verificaMn
Par el sistema de tepresontación prapoecional, con candida r .ists glol,arcs,
formadas por agrupaciones de rencos
sin caräcter ni significación ptslatca.
Las agrupaciones mencionadas podrán constituirse por los elementos a
quier.es una la misma aspiración de
mejora local, claro que con anuencia
de la autoridad. No se dice una sola
palabra respecto a procedimiento electoral sin duda porque se espera que
para el momento de renovación de los
Municipios este terminada la reforma
de la ley de 190 7."
"HAY QUE SER LIBERAL"
Diu "El Progreso" de diumenge
amasas:
"Porque ser liberal, es tener conciencia de lo que es Europa y de lo
que se puede esperar de Europa.
Porque ser liberal, es tanto como
dignidad de hombre civil.
Hay que ser liberal por sentido aristirquico o selección de los mejores y
de los Más buenos.
Hay que ser liberal, por tradición
y por sentimiento. Hay que ser liberal porque los liberales del siglo pasado lucharon contra /os carlistas y
los vencieron.
Hay que ser liberal por devoción y
obligación.
Hay que ser liberal , porque en espíritu lo son los ciudadanos de otras
naciones.
Hay que ser liberal, porque todos
los pueblos del mundo han luchado
contra las tiranías de todas las especies para conseguir la libertad que se
les negaba.
Hay que ser liberales, porque si no
le fuéramos, las generaciones venideras creerían que éramos un pueblo dominado por la ignorancia. Hay que
ser liberales, en fin, por sí y ante sí."

ROBATORI
En Vicents Torres, que viu al
carrer M., núm. 3, ha denunciat que durant ¡ la seva absència entraren 'ladres a casa seva
i ii prengueren 1.300 pessetes
que guardava.
ASSENYALAMENTS PER
A AVUI
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera.— Audiencia.—
Incident : Magdalena Taylior
contra Víctor Aguiló.
Sala segona.—Nord.—Major
quantia: Lluís Ferrer contra
Claudi Ventosa.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció priznera. —Drassanes.
Un oral per temptativa deatafa
contra Andreu Alfonso.
Nord. — Un oral per estafa
contra Júlia Romero.
Secció segona.—Un oral per
estafa contra Eduard Colio.
Un altre oral per lesions
i orals per furt, danys i lesions.
contra Josep Tussell, Francesc
Quinto i Joan Culla, respecti-

vament.
Secció quart a.— Sabadell.—
Un oral per danys contra Va-

lentl Clussells.
Un incident per estafa.

Una crida del Foment
les Arts Decoratives
El Foment de les Arts Decoratives, que ha estat premias pel seu
treball presentat al Concurs d'idees
per a la Reforma del casc antic de
Barcelona, es complau a manifestar la seva satisfacen:, pel fet que
actualment es consulti l'opinió pública sobre els problemes d'aques.ta
naturalesa i siguin escoltades les insinuacions de les persones i entitats
competents interessades en la millor
solució d'aquests.

Un avió incendiat i un
passatger carbonitzat, a la
via del ferrocarril de Valencia a Tarragona

Diumenge, a dos quarts de quatre
de la tarda, va ingressar a l'Hospital
de Sant Pau i Santa Tecla, de Tarragona, el pitos fi-anees Lauden Lavinal,
acompanyat de la parella de la guardia civil d'Hospitalet, integrada pels
guardes Joan Zarco Martínez i Carles Llanes Moreno,
El Lavinal presentava cremades i
lesions, que es produí eta l'acciclent
d'aviació ocorregut al quilómetre 24o,
hectòmetre 7, de la via del ferrocarril
de Barcelona a Valencia, terme de
Vandellós. Aquest pilot conduia un
aparell Latecoere que es dirigia a
Alacant des de Perpinyà i anava acompanyat d'un passatger.
L'accident es produí a dos quarts
d'onze del matí. Segons sembla, l'aparell no funcionava prou be, i el pilot mirava de cercar un lloc on aterrar.
Anava prop de la via mirant el millor
tros dc platja, quan sobrevingué un
xoc amb un dels pals del telègraf i
l'aparell sen vingué a terra, incendiant-se el motor. El pilot pogué salELS TRIIJUNALS •
tar, mes el passatger, cona que anava
subiectat a l'aparell, sofrí les conseD'AQUELLA DENUNCIA
qüencies de l'incendi, per be que el
ESTRANYA
palos féu esforços per a deslligar-lo,
en el qual intent sofrí les cremades a
Espontaniament es va presentar al
la cara, mans i altres parts del cos, i
Jutjat del Sud Josep Martínez, el qual
pitjor hauria pogut succeir de no hava manifestar que eslava assabentat
ver-se trobat prop de mar, on es fica
que Pece Saura hacia presentat una
denúncia contra dl i la dona del per a' apagar-se les robes enceses.
El pilot es troba en cstat greu, mes
Pene, acusant-los el'haver leed dos
no desesperat, i el passatger morí carfills despees de néixer.
bor.itzat,
havent auedat l'aparell totalVa dir el Martínez que era colmement destruit per l'incendi.
gut de la Dolors L'Asea per ésser del
Lauden Lavinal és natural de Toznateix noble i que el MI que va molosa, desconeixent-se nom i senyes del
rir va ésser a conseqüència d'una mapassatger more
laltia. Vahee fill no va arribar a néiHavent caigut l'aparell damunt de
xer viu.
la via, el tren 1.727 estigué parat fins
Horn diu que el testimoni ha aporque queda aquesta desembanastada.
tg provea que confirmen la manta
de fonament que té la denúncia.
Aquest vespre arribarà de Cartagena la Dolors López per tal de respondre dels suposats delictes que se l'im- Un autennibus mata un
puten.
ciclista entre Tarragona
AVVI PRENDRA POSSESSIO EL
Constantí
NOU FISCAL DE L'AUDIENCIA
Aquest watt prendra possessfú del ce.rrec de fiscal de l'AuDiumenge a la tarda, un autaimniditincia Territorial de Barcelobus que fa el servei Tarragonana En Joan Bonilla, nomenat
Constantí, en viatge de tornada,
fkarrerarnent.
atropellä un ciclista, causant-li la
mort instantäniament. El conductor
MORT D'UN FERla
.4 l'Hospital Clinic va morir de l'autimmnibus avisa' diverses veJosep Turra Barratxina, de 17 gades i moderà rnolt la marxa, fins
que, en esser prop del ciclista, aquest
anys, a conseqüència de les ferides greus que es produf en ea gin, la màquina se li decantä i
anà a caure a frec de roda.
caure de la bicicleta que munEs tracta d'un soldat de quota
tava a la carretera de Martorell
que havia estat llicenciat el dia
▪ Gelida.
abans.
El fet Llagué lloc abans d'ahir
la tarda.

LLADRES
A UNA MATALASSERIA
• Diumenge a la tarda uns ha -t
*ea que no foren atrapats entraren a la matalastieria del
earrer del Bruch, número 14,
propietat, de la Societat Balet
Tella, emportant-tie'n una

44/101a.
, • PER MONEDER FALS
ign un establiment del correr
dkilftladoniat va daser detingut
Roben Bartomeu, per In-

_pagar une. compres . mb
opimo, da 10 mute. falo.

Un incendi crema una fàbrica a Santa Bàrbara
A Santa Bárbara iba incendiat una
fältrica d'olla propietat d'En Josep
Maria Domingo.
El foc, que prengui unes grane proporcions, tot 1 els &orees deis velos
i deis bombera de Tortosa, So va destruir tot, no deixant en peu mis que
les entre vareta. Les pärdues aletth
deizen a una 7oo.000 mames. Veda' no atan auegurat.

Les _Arta
EL VIDRIER JOAN SALA
A BARCELONA
Ha arribat el nostre bon amic
Joan Sala, ben conegut en tots els
centres artística com ums dels millors
artifexs del vidre. De molla anys
que treballa a París; en tela cinc
que no baria dut a Barcelona cap
de les seves obres. No fa gaire que
era invitat a Brusselles, amb els millors vidriera de França, a prendre
part en l'Exposició Internacional del
vidre. Les peces que en Sala hi exposa foren adquirides per al Museu
del Cinquantenari. Hi ha un gran
interés per conèixer la seva producció més recent, que exposarà als
establiments Maragall el vinent dissabte.

EL

GOVERN

CIVIL

UNES MANIFESTACIONS DEL
GOVERNADOR SOBRE L'IMPOST D'UTILITATS
Anit el governador va dir a la
prensa que hi havia alguna pertorbació
amb moda: de l'impost d'utilitats, i que
el ministre d'Hisencia estava disposat
a aclarir tots eis dubtes i a estudiar
C15 casos especials que puguin presentar-se, pera sobre la base del compliment del R. D. que afecta a obrers
de tot Espanya.
L'ARRIBADA
DEL GOVERNADOR
DiuMenge, amb l'exprés, va tortiar
de Madrid el governador, que va ésser rebase per les auteritats i alts funcionaris del Govern. Després de conferenciar mal) el secretad del Govern,
torna a prendre el comandar:mera dc la
provincia.

DETENCIONS
La policia ha practicas les següents
dctencions:
Francesc Puig Quadres, que centava
cançons contra la religiö en un establiment de begudes del carrer de Carretes.
Gumersind Velero (a) La Postales,
que té fama per la seva agilitas per
a escalar balcons i terrats, enfilantse pels tubs de desguass. Fou sorprès
escorcollant un pis del correr de Migdía, on viu Anna Vives.
Francesc Serrano Pozas i Josep
Selma Torres, reclamats per la justicia.
CONSELL DE GUERRA

SUSPES
El Govern militar ha facilitat una
nota que diu:
"Por encontrarse enfermo el teniente auditor de segunda don Isidoro
Peñasco Campasol, vocal ponente de
la causa seguida, por insulto de obra
a superior, contra el soldado del octavo regimiento de artilleria ligera Antonio Farras Soler, cuya vista estaba
señalada para el día 2.1 del actual, se
suspende la celebración del Consejo
de guerra hasta nueva orden."

la Defensa de la Dona, a càrrec de
la eminent metgesa Na Encarnació
Tuca, versant sobre el tema "Higiene
general".
L a secretaria de l'entitat, senyora
Pujol de Carbó, féu el resum de la
conferencia.
— Demä, dimecres, a les sis de la
tarda, el director del Departament
Anatòmic de l'Hospital de la Santa
Creu d'aquesta ciutat, donará, una conferencia pública sobre amputacions de
la mi amb demostració de peces anatia/ligues.

Al pas l moll conegut per Catad
del Sot Nou, un tren de viatgers procedent de Sant Vicents, agafà el guardabarrera Manuel Mercader, que a
causa d'haver relliscat, va cande a la
Acudiren al lloc fiC la desgracia els
habitants de la Masia del Fons, els
quals avisaren a Sant Vicents del que
passava. Sofrí la fractura de la cama
dreta 1 emputeció traunmätica de l'esguerra.
En el räpid de Madrid fou traslradat a l'Institut quirúrgic de la Companyia i despees a una clínica particular.

LA CULTURA
CONFERENCIA DEL SENYOR

GONÇAL DE REPARAZ (FILL)
AL CENTRE EXCURSIONISTA
DE CATALUNYA
Dijous passat va dona: al Centre
Excursionista dc Catalunya la sena
anunciada conferencia sobre cartografia catalana medieval.
Comença explicant el que hacia 'estat, a l'antiga i a l'Edat Mitjana, la
cartografia i els coneixements geo-

gràfics.

Presenta algunes projeccions en que
aparcisden les pintorcsques i infantils
concepcions d'aquells temps.
Parlà de l'interès que els reis i els
nobles i fins la burgesia catalana medieval tenien per a la cartografía. Els
reis cridaven els viatgers que arrivaben de terres llunyanes per a assabentar-sa de les característiques dels paltos i pobles Ilunyans.
Acaba projectant una :erii. mane: lefa per catalans dels segies XVI
i XVII en els quals apareix el perfecte coneixement que tenien de les terres
del Nord d'Europa. Digné que nornbroses families de cartògrafs mallorquina emigraren i s'installaren a Sicilia, Näpols, etc., entre alee, els
Olives, els Primes i els Martilles.
Fou molt aplaudit per la selecta concurrencia.
CURSETS I CONFERENCIES
Amb una nombrosa i distingida
concurrencia tingui lloc diumenge al
mati, a l'Ajuntament d'aquesta ciutat,
la tercera cotiferincia del dele que
organitza FAasoelv:i6 Mondial per a

Llibres de viatges
La bibliograf ia tur:stica ¿atelana,
tan esponerosa d'un quan temps enea,
s'és enriquida amb dos /loas volums:
"Records d'un viatge al Senegal", de
J. afaluquer i Viladot, i "Mandolines
i babutxes", de V. Coma Soley. Diguem breument que són aquests dos

llibres.

L'ENSENYAMENT
PENSIONS PER A ESTUDIAR A
L'ESTRANGER
A proposta de la Junta per a AmPliació d'Estudis, es concedeix a la
senyora Carie García Arroyo, professora de la Normal de Ciudad Real,
prórroga de tres mesos a la pensió que
gaudeix per a estudiar a França, Bèlgica i Suissa l'ensenyança de la Geografia; al senyor Gerrasi Manrique
Hernändez per a estudiar a Bélgica
l'orientació professional; al senyor Josep Maria Navaz i Sanz, professor
de l'Escora Normal de Sòria, rehabilitació de cinc mesos per a estudiar a
Franca l'educació deis sords-rnuts i
ceest al senyor Jesús Sanz i Poch,
professor de l'Escota Normal de Mestres de Lleida, rehabilitació de tres
mesos per a estudiar a França,
i Suissa els nous metodes per a
l'ensenyança de la Ilengua i de la literatura; al senyor Francesc Carrillo
Guerrero, inspector de primera casenyanea de Madrid, rehabilitació d'un
mes i prórroga de d e s mesos per a
estudiar 11. França, Bèlgica i Itälia
l'organització de la inspecció (1'er:sera:anca, i a la senyora Agnes Cutanda
i Salazar, protessora de l'Escola Normal de Cuenca, rehabilitada de cinc
meses per a estudiar a França, Suissa i Bélgica rítmica i cants escolars.
EL CURSET DE GEOGRAFIA
DEL C. E. DE C.
Al Centre Excursionista de Catalunya, demà, dimecres, a dos quarts
de ruit del vespre, e: senyor Nards
Rucabado donara la lliçó de Geografía Fisica del curses d'iniciació peo gràfica que te al sen cärrec.

LA VIDA RELIGIOSA
n•nn.,

Sants d'avui: Sant Tirnoteu, deixeble de l'Apòstol Sant Pau; Santa
Tirs i Projet, sos., i Santa Evealia.
Quaranta hoces. — Església de Sane
Pere de les Puelles. de les vuit del
mati a les sis de la tarda.
Comunió reparadora. — Església
parroquial de Santa Madrona.
Cort de Maria. — Nostra Dona del
Remei a Sant Jaurne, a la Concepció
o a Santa María de Mar.
Adoració nocturna. — Torn de Sant
Antoni de Padua.
Vetlles en sufragi de les animes del
Purgatori. — Tora de Nostra Dona
de la Mercè.
ESGLESIA DE LA MARE DE
DEU DE L'AJUDA

Un tren agafa un guardabarrera a Sant Vicents

Carnet
de les lletres

Demä, a les set del matí, començarä
la novena de la Mare de Deu de l'Ajuda, en la qual el cor dels Arxiconf carea de Nostra Dona de Montserrat
cantara les Ave-Marica i els goigs de
la Verge. Aixi mateix es jara en els
altres dies de la Novena.
A la tarda, a do> quarts de set, hi
haurä, rosari, trisagi marià,, exercici
de la Novena i sermó pel M. Reverend Pare Bru, d'Igualada. La funció
s'acabara sernpre amb el cant dels
goigs de la Mese de Deu de l'Ajuda.
PARROQUIA DE SANT PAU
DEL CAMP
Dimecres vinent, festa de la Conversió de l'apóstol Sant Pau, celebra
aquesta parròquia la festa del seu titular.
A les deu, ofici solemne, cantant-se
la Pontificolis, de Perosi. Farà el
sermó, el reverend doctor Josep Vives,
capella castrense.
Les misses com els diumcnges.
A la tarda, a dos quarts de sis: El
sant rosari, estació major al Sentíssine Sagrament de l'Altar, Exercicis
del primer dia de la Novena, i sermó
pcl mateix orador sagrat.
Dijous, a les nou, ofici aniversari
pels confrarcs difunts durant l'any
1927.
Continua la novena del Sant tots els
dies, a la missa de les set.
LLIGA ESPIRITUAL DE LA
MARE DE DEU DE
MONTSERRAT
Es prcga als socia vulguin assistir
a l'assaig de cants que es farà demä,
dimecres, a dos quarts de vuit del vespre, i els quals han de tenir lloc en la
festa de la Candelera i en els actea a
celebrar a la Seu e Vich, amb motiu
de la próxima visita que es farà el
dia 12 del vinent mes de tebrer.
—En la Junta general celebrada diumenge passat, dia 22, quedaren elegits
per a ocupar els arrees del Consell
directiu els següents socis:
President, En Jaume de Riba i d'Espanya; vice-president, En Ferran
Valla i Taverner; tresorer. En Josep
Vilardaga i Buzó; gecretari, En Mariä Iglésies d'Alsadal; vice- secretari,
N'Esteve Mana i Fäbregues: vocal
de cultes, En'Ramon Sunyer i Clara;
vocal de propaganda, En Franeese
Folguera 1 Granel ; vocal de Foment,
En Josep Bassa i Auger, i vocal de relaciona, Ea Francesa Tusqueta
Prats.

tions de Blasco-lbaiiez, saicustadt,
feliChk, Warlitt, Courtits-Mabler, Maryan, p umas, i Johnson. Novel:eles i prin.a.originals de Lleonart,

Raurell, Domenec de liellniunt,
J.71/. Foix, Buhigues, Ferrando, Alexandrc Pool, Guanse, Russell, GimePla, Motores i Roig i Llop; traduccions de !l'U Vente, Sakuntala,
Voltaire i Cona: Doyle. Llibrcs de
versos originals de Dttral{ i Espanya,
Riera, Morera i GalIcia, Sinchez-Joan,
Arrufat, Burgurs, Perinanycr, Agclet,
Anton Nasiarro, M'autor, Löpcz- ,Picó,
Cardona, Garcés, Magrinyä, Torrabadil/a, Rin Dattneus, Rovira-Artigues, Roig i T Verdaguer, Den!: de
Rossinyol, Guerau de Liost, Puig t
Bosch, Apenes Mestres, Esiadella,
Armis, .1firian Agulló, Ventura-Balanyis„ Carner, S'agarra, Estrent, Gironella, Gosalbes i Roseta;
traduccions de Rabindranath Tagore
(per Maria de nuadrcs) i dc Goethe
(per LIconart) i Antologics dels
"Jocs Fiarais 1927", de "Poesia FcMenina" i de rAlmanac", que edita
l'impressor Alié:. Edicions de Clàssics
catalans: Mascó, Bcrnat Metge, Turno-da, Ei.rimenis, Lull, Jauzne I i
Montaner. Cliasics grecs i llatins: 5.!fleco, Palladi, Plini cl Jove,
Cató, ayidi, Flotare i Sucrei. Literatura per a infants: Ejem-He, Folch i
Torres, i versions dc Lewis Carro!
per Josep Carner), Pi de 1' Aladdi",
per III. Trilla, Viatgcs: Sinibakl de
alas, Nadal, Guilera, Gibert, Serjs,
C. E. Sabadell, SasCantaria, M'aspan:,
Corita i Soley, Maluquer, i Ali-Bey.
Diografies: Rolland, Gibcrt ("Beethove:1"). Capdevila ("Samblancat"),
joan ("Maragall"), Sacs ('Nogués"),
..11estres. Colea i S'amper ("Millct").
Gramática i Ilergualge: Fabra, Jordana i Mansa. Mestre i Noi,
•

Els subtitols de • l'obra del senyor
Maluquer (Una factoria catalana. Lletres als de casa), ja expliquen prou el
seu contingut i el seo to. El senyor
Maluquer es limita a contar en un estil detallista i familiar les onces impressions senegaleses, rece:lides a Tisuà.-t, a la factoria d'En Codina ("Chez
Codina"), eme un intrèpid átale d'armes: nono hi establí fa més de trenta
anys. La geografia i la història natural del país, la política colonial francesa, cls costuras dels indigenes, oferiren al senyor Maluquer tut arnple
camp d'observació, qus dl aprolitä. I
heus-en ací els fruits, a le; pegines
del llibre, en ingenua convivencia amb
anècdotes familiars. Puix que el llibre
no es sine, Mea: "Iletres als de casa".
Amb una sentor íntima que el fa mes
" Mandolines i babutxes ", les
V. Coma Soley són, potser, una de
les obres mes fresques i facils amb
qué el genere cornete a Catalunya.
ola Soley ha escrit la relació d'un
viatge per Italia. Nord d'Africa i Anclalusia, i el sen Ilibrc té, ben cera,
l'encis d'unes mal-u:mies. L'autor dóna
noms i detalls que mostren a tothora
llur procedencia: el carnet de notes,
viscut i directe. Pera no costa de
veure, en l'humor i en el deliberat
gust del pintoresc que en travessa les
r-iigines. la categoría "literària"
"Mandolines i babutxes". Coma Soley
s'hi mou com un narrador ägil i divertís, que sap trobar a cada paisatge
i a cada escena l'engrana alada que
salsera les seves cròniques.
T. GARCÉS

Una nota
de "La Nova Revista"
En el pla de publicada) per a aquest
any, que diumenge publiavem en
aquestes pagines, cal afegiraii que,
eis subscriptors de "La Nova Revista" tindran dret a un 25 ry, soo
descompte sobre totes les edicions de
l'esmentada publicació entre les quals
figuren les "Obres completes ae
G. H. Chesterton", el genial escriptor
angles, traduides al catalä, d'imminent
publicació.

"La Paraula Cristiana"
Gran Revista dEstudis Religiosos
i Morals
Harem rebut el número de gerier
de "La Paraula Cristiana" que conte
un interessant sumad en el qual figuren treballs dels senyors Joan T1/7quets, al. de Montoliu, J. - Bertran i
Pijoan, F. Maspons i Anglasell, J. af.
Masip, Víctor Bucaille i les rúbriques
de consuctud.
Es prega a tots els qua vulguin rellagar el volum VI de l'esmentada revista, que poden trametre els comentats exemplars a l'administració, carrer de Rivadencyra, e primer (plaça
de Catalunya).

Informarló catalana
* •EI luzzlz. 4 de "Taula de les Lletres valencianes" (gencr de 192S), ca
maneé coratjosament cm les posicions
guanyades des del scu priMer.
Un justissim editori.:1 signat amb
les. inicials d'En Navarro-Borras, director de . "rutila"; un balan; "Sintesi" d'En Pasqual Ao jas sobre la tasca cultural realitzada l'any darrcr:
edició de les conferäncics deis Dimatis
d'Amical Conversa, la celebració pel
Rat Penat del XXXII aniversari de
la „ton d Constantí Llombard, els
recital: poetics a l'.41erzezi Científic de
va!encia on se llegiren poesies de
Puig-Espert, Ortin, Asins, Duran i
Tortajada, Daniel M. Ferrando, Buil,
Verdaguer, Nazurro-Borrets,

Thous-Lloreitç, Almela i
Vives, Bayarri...; l'organització de la
"Primera 'l'aula de Poesia' ; la publieacij dels ¡libres de N'Abuela i Vives
("La Catedral de Valimcia" i "Sant
Viccnts Ferrer"), de Goncales-Martí
("Joancs"), d'En López- Xavarri
("Mlísiea popular"), d'En NavarroCabases ("Prenz sa Valenciana"), i de
les altres edicions de la Societat Valenciana de Publicacions; la labor valenciana de "Cultura Valenciana" i
de: "Butlleti de la Societat Carie/lo‚meso de Cultura", la "Demostració
p oiq ica", de f. M. Rayarri a la Bibliteca de la Universitat; les troves aportacions de "Liefres Valentines", d'Atocata i de N'Artur Perucho i l'aparició de la jov: i benemèrita "Tanta"
que reccnsionem. Completen el text
d'aquesta publicació valenciana proses
de N'Almela i Vives, d'En ThousLlorenc, d'En Narcís d'Ho y os, elá
N'Artur Pe.rucho, de IsrA• Pi:u-neta i
d'En Nicolart Primitiu i j'orines de
N'Enric Navarro-Borrás, ultra un nodril noticiari. "Tolda de les Lletres
tlé'alce,titac

IZlle" ticb"iblidoegräTfoiclosoan,
O

hola recensiona les edicions catalanes
de :libres i revistes. Adreça: Placa
sisena. Valencia.
Botbnie,
* En el darrer 11(011PrO de "La
Percuda Cristiana" peuer so28). Samba
també En Lluis Bertran i Piioan estableix el nostre balan( editorial en
1028: Navales originas de Miguel
Roger i Croco, C. A. Jordana, Pere
Abada! i Portal:, mona Santamaria,
.41fons Masereg, I. Navarro-Co,fahe¡la, f. Roig i Revenid:, Marea Trilla
i Mario Teresa Vernal; reedicions de
t'o•illes de Rossinvol. Pie i Soler,
Patas i Av?: i Feliu i Codina; tradac-

Clica, Soldevila, Palonter,
J. M. Roca. Religij: Ubach ("Ezoile
i
Lagrange ("Sittop;i
evangelica"), Cardó. Antoni .Maria de
Barcelona, 31 licrosa, Ugnei,
Chestcrton, Pijoan, Tusquets, Rib.:,
Alfons afaria de Ligeri, Serra i Esturi. Forn ("Rem/'is" ritmat), Galo,
Roura, Sa;:ta Teresa de l'llefant 1:S7iS, A. Ca sque!, Collell, Bchlprig, Santa Caterina de Siena, Bossuct, Ahuso 'a
Vives i _anafe Art: Gudiol, Serra i
i Cádafalch, Folch
Torres, Rubió i Toduri, Guitart,
Rodcrgues, Abuela, Martinell,
Bassegoda i Elies. .4ssai9s i critica:
Tharrats, Vives, Esclasans,
Corles Riba, Grau, Gicht, Ravziztós i
Pere Coromines. Ciimcia: Carrasco,
Corles, Peyri, Lcntini, Danés, Ribes i
Rzbes, Montanycl, Turró, Bozzazzo i
Carreres i Pala. Obres divers:::
"Anales:a Tarraconcnsia'', "Ancifecia
Montscreatensia", "Catalónia Monástica", Llord, Duran i Ventosa, Domingo, P. Miguel d'Esplugues, Pi i
Sunyer, Civera, Roig i Raventós,
Maspons, Mont-Sió, Riba, Nicolau
d'Olvocr, P. Andreu, Ferran de Sagarra, -P. Andreu, Maspons, CoronziSoldevila (C.), Ignasi
Liongueres, Toda, Soldevita (F.), MiRussinyol, Pena i Blattes
Selva.
Bertran i Pijoan cstableix també un
itider, deis artides apareguts sobre el
lEbre. eataliz.
* "L'Ami du ¡diré. 1928", almanac li!erari de l'Association des Courrieristes Litteraircs, ve de sortir a
París, editat per Bernard Grasset. Indispensable per a coneirer el ocnjunt
del movimcnt literari de Franca, fa
tano7e alguna part a les lletres estrangercs. En aqu:sta Ilit capihd
de "Lcttrcs catalanes", signat per A.
Falgairolle, parla de la F:mdac,d
Berna: Metge, dels nostres clàssics,
la "Enciclopedia de Catalunv.a",
"La Revista", de la "Revista de Catalunya", del vD'aci i d'allà" i de les
darreres obres de Bertrana, Santamat'Ea, Salan:, Llar, Roig i Raventós,
Puig i Ferreter, Soldevila, 3Icrtine3
Ferrando, GlICINSé, Garces, CorozniIICS, COSOS de dluhicr, Trabal, Gucrau
de Liost, Agnes Arn:engol, Giii!anya,
Pla, Riba, Junoy, Estelrich,
Picó, CaPdevila . Eselasans, NiC0a3
d'Olzver, Pan Fila, Feliu Elies. Una
revista cinematográfica, per ò „roa
comPleta de la prtaititai.i catalana.
ex Demut, nodrit, de molt d'interès,
hen-vos an i el núm. 13 de "La Noto
Re-. isla" (geno. 1928): fina pLina antoiöoica dedicada a loan Crexclls, textos de Bertrana, Leez-Picó, Alinda i
Vives, Cabot, Navarro-Costal:ella,
Papes, Jordana, Carratalá, Esclasans,
Ferran (E.), Mates, Mialet, Moragimes (J.), Parts i Penis, Ron:evo,
(Nicolau Maria1 i Illustracions de Summyer, Humbert, Liaranera, Dalí i Obiols. I versos de Coc—ammen!:
tea!, (trad., J. M. Junoy) i
"Mati", ‚Inc reproduim.
Ets elxida del son com del mar. Tota
teumida
Srmrin, errar, la boca ais SOMI115, (101esment.
Brilla el sol a les herbes, herh tu veus
suargent
De la Duna, entre l'algua adormida
Una Ilum de merafala mie emp otra tos
tuna
Té perturns d'aquelt mar ta delicada a,
tuca.
1 dus una g ran perla päillda sota els runa
Ondulais com un'aiga tranquilla.
4..n•n•n

Conferencia d'En César Martinell sobre "Les fonts de

Poblet"
Ahir. a calares de vuit del vespre,
En César Martillen dona una interessant conferencia al Circol Artistic sobre el tema que mes amunt esmentem, en el curs de la qual deixi
aclarida la qiiestió sobre l'anomenada "pica de l'Artistic".
En la /sastre edició de deinä donarem una extensa ressenya de la
conferencia.
MII~.111.1113.n•••-•

equest número ha passat
per la censura governativa

UN TERÇ DE JO \
Tornar a ésscr jove, conserva
jove, són preocupacions d'ave;
De cap de lee maneres; els prole
de la vellera i de la mort carmenas
tot seguir que cl primer Inane es
veli i et segon va veure que el ps
moda. De tot temps hi ha hala
crets per aconseguir romandre
iran -se jove. I la cosa mes curiosa
cas es que no han dunat cap resul:a
co desconeixen, en catira les ce
del per qué algunes persones (Ni
de Lenclós entre altres) censerve
la joventut fino a edats avansad:,
mes.
Molts cops aquestes persones pa
taren existe:se:es estranyes, pitees
misten, i en ei misteri hi havia
cret. Un dels darrers casos data
Aquest any moda a París un
sonatge molt conegut a la bona
cietat.
El comte Henri de X (no sabe
cognom). Era un llame tnisteriós. Pe
tara, feia vint anys, una vida
nyissima: de cada tres dies en ps
va das al camp i un a París, i per set temps. Hom el veia apareas
i, tot seguit desapareixia. Oa era
seva casa de camp? El deia que
trobava al departament de Sein
Mame, i res mes, calia regirar litt
aepartament. Es deia que s'havia
sat amb una anglesa molt rica,
vella, i que la tenia amagada, i
per reza que duia aquella vida. Al,
de:en que ja era prou de, serme
ceasitar cap anglesa. EM, si era p.
guntat, deia que s'ocupava d'un gre
problema cientific. A París vida s
carrer de Lille. Fda set o vuit
elle ida la cort a la marquesa de
bella. mol: espiritual, jove eras,
pel que fa al comte, se li amaste
uns quaranta any s. Una Mt, un emes,
gen parla de cinquanta. Ell, en se
Sir -ho es va enfadar; l'altre sexo
es retracta i recula fins a trenta
El conste somrigué aplacas i repree
les seres anecdotes de la cort de Mi
rin Antonieta, que declarava sabe
per conducte del seu pare, patee
Lluís XVI.
Era alt i prim, ulls magres, gra
cabellera color castany i hom admire
va les seres dents, la seva ma prisa,
el peu petit i els moviments d'un llene
elegant mai amb pressa.
Un hivern fou presentat a alguna
senyores estrangeres; quedaren eaa
sedes del seu to i de la seva conversa;
pene a penes, cap a mitja nit, la re
unió s'animara, que s'aixecà i sonicap a Seine-et-Marne. Talment com t
haguas arribat l'hora fatal. Una alti
nit una xid-la al costat de la qual
s'havia assegut. s'exclamä involunti
riament quan ell se n'anä: "Si ell
se n'hagués anat, nie n'hauria arar
jo; em nsancava T'aire".
I be, arribé un dia que el Corte
morí. Horn obri el testament. Aleeres horn sabe que l'adorador de a
marquesa de X... tenia setanta
anys.
Aquesta edat era el misteriile ta
La casa de cariar, no existia: era st.
plement l'entresol de la casa matein
on vivia, una mena d'hospital. un ins
titut de bellesa, dirían. Alli ell a
reparava, es reconfortava, es repose
va dos dies per viure'n un a
Unza En efecte; a penes baria sor;
del saló on s'havia exhibit, que da
criats el rebien a baix de l'escala i e
dipositaven en el seu landó de flICl
bona suspensió.
Räpidansent al carrer de Lille. e
doctor que enrayo de la seva salut e
predi-gaya els exträordinaris, els
maginables tractaments que l'hacia
en dos dies de reclusió, deixat coa
nou per a un altre dia. Banys, friccions
massatges, una alimentació medica e
:es substancies més nutritives i fa
nana digeribles.
1 tot això, dintre una quietud alv.
soluta. amb Ilusa graduada, aire gri.
duat, calent o fred, segons l'estacté,1
la temperatura aita de "cucs de seda'
I arribat el tercer ella es cotneneasse
d'obeir, pac a poe, finestrons i ¡Maestres, tot gradualment, per Balear rel
unes hoces un home nou al carrer.
rentaven, el vestida aleshores; Ii aa
taren la bonica perruca, les boniques
dents poStisses es posaren damunt la
genives endurides, una mena de milla
cotilla de cautxú Ii donava una cintura
de jove, els guants Ii taparen les rnaeS
de ven, les sabates Ii emmotIlacen
reo; i cap a Iluir amb una taça de cate
molt earregsat al cos.
Era aleshores que el comte, durant
unes poques hores es deixava veue
arreu i enganyava a tothom.
Però tumbé morí. Un dia acatan
temeräriament un convit per una cs'
cera, durant la qual, es posà a plourc
a boto i a barreis; es refredà
cara que ell s'obstinava a continuar
tre.ctant i fent el galant al costas &una
bellesa, hagemé de donar l'excusa d'ual
migranya sobtada i lliurar-se a mans
dels criats que, secretament, el seguim
Entrat al seu hospital, resistí
cara cinc o sis dies. burlant-se
quells als quals havia enganyat
que el patge dr Lluis XVI (era Cl
i no el sen pare) Itague de cedir dv
finitivament el sets !loe en la vida-ras LAST

Un incendi a Girona
A. la fàbrica de mobles que la 1-ab
social Guillaume Sibina i C o mpanyia
posseeix al carece de Sant Acissle
número t6, de Girona, va calar-sli
fue, segons sembla a conseqüencia
d'uis curt-circuit.
Donada la ven d'alarma pel vei dt
Breda, En Francesc Barba, acud i
sinistre uns dos ceno-renalocd
veins i forces de la guardia civil,
aconsertuit ranb grans cabreos,
cap d'zna hora i misia d'haver' %
inicias, dominar el foc.
Lçs perducs que hern calcula el
unes 7. 000 pessetes, consisteixen
dues maquines pròpies de la indio.
tria de la CaLa i gran quantitat de
fusta.
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LA PUBLIGITAT

PENINSULA
'La Nación", comentant una conferència del senyor Ossorio 1 Gallardo, s'ha referit a la seva gestió en elgovern de Barcelona l'any 1909, la qual estima que

•
clarors d'epopéia. Al costat

posà de manifest l'oblit en qué sisa
tingut tothora la seva memòria, restant
ea la mes gran impopularitat mentre
anaes personatges, segurament amb un
bagatge de merits mis reduit, eren ve-

nerats ostentosament
Féu una petita disgressi6 sobre el
Pallars i els seus constes, i s'atura a
considerar els principals fets a partir
no ha estat mai superada en abandonament ineptitud.
de l'estroncament de la familia consta! barcelonina. Exposà la intervenció
La -Gaceta" ha publicat la Ilista deis consellers d'Estat per al trienni 1928 - 1930 que en la reducció i empresonament
de Jaume d'Urgell va tenir Huc Ropresentació de la classe patronal; a
desgràcies, puix a les set del n'ad, ger, besavi del biografiat; la gesta
L'MISS I O DEL DEUTE
Francesc Largo Caballero, conseller
AMORTITZABLE
hora en que ha aparegut el brau, de Roger Bernat, el seu avi, en la
del Castell Nou, de Nàpols, en
Madrid, 23. - Avui s'insereix a la del Treball, en representació dels s'eatava celebrant el mercat. La con- presa
443; les dissidències
la reina Ma'Gaceta" el Reial Decret d'Hisenda elements obrers; a Joan Zaragueta, fusió fou molt gran, fugint el públic ria amb el seu pare, de
Arnau Roger, i
de la Reial Academia de Ciències en totes direccions 1 causant la conaernissi ú del Deute Amortitzable.
les enemistats i plets que els constes
Morals i Politiques; a Felip Cesegüent alarma.
Segons preceptua aquesta disposici6
mente de Diego, president de la
El
ha continuat marxant a la de Pallan mantenien amb els de Foix,
oficial, aquest Deute es computará pel Reial Academia de Jurisprudencia i Gran brau
intervinguts
parcialment a favor d'aVia.
,ea valor nominal en tota mena d'aquests per la casa reial.
Legislació, i a Rafel de Urefia, degà
Casualment
es
trobava
el
matador
de
iianeamen ts de rEstat.
Seguidament passa a ocupar-se de
de la facultat de Dret de la Uni- braus Diego Maziaran "Fortuna",
Estar à representar per titols al por- versitat Central.
Ja persona d'Huc Roger IV, fent una
acompanyat de la sera esposa, a casa
tador dividits en les següents series:
Les seccions de la Comissió per- dels seus pares, i en veure el tumult exposició de les seves qualitats personals, i a continuació narra els prinSerie A., de 5 00 pessetes nominals;
manent quedaran constituides abrí:
s'ha apropat per a assabentar-se del
id.;
Serie
C.,
de
Serie B., de 2.500
Presidencia i Estat, Pau Soler i que passava, trobant-se amb un brau. cipals fets de la seva vida.
Serie
id.:
Serie
D.,
de
12.500;
Pot situar-se el seu naixement-diuGuardiola.
acoo
El matador de braus es traje l'abric
Gracia i Justicia, justiniä. Fernin- i va estar torejant el brau per a al Castell de Sort entre 1429 i 1435, i
sa., de 25.roo; Serie F., de 5o.o0o.
Ja
seva formuló cultural degué ases'
L'amortització, que s'efectuar à en so dez Campa.
subjectar-lo i evitar causes noves desfeta al costas del seu oncle, Arnau
Governació, Angel Fernändez
anys, comenaara a partir del primer
gracies.
Caro.
de gener de 1938.
Del Casino Militar li traieren una Roger, gran Patriarca d'Alexandria.
Hisenda, afanuel Merino Cottes.
Els sorteigs cramortització se celeespesa, pera com que no servia, Entrà en possessió del combat en 1451,
Instrucció pública i Treball, Sa- digué a un xofer que anes a casa a la mort del seu pare.
les ear: els dies primer de mare, primer
Parla de la seva presencia a Barcejuny, primer de setembre i pri- turní Esteban Gil, comte de Esteban
seva, al carrer de Valvedre, i que li
lona quan el moviment popular d'aportes un estoc.
mer de desembre de cada any, con- Collantes.
fecció a Carles de Viana, i de la seva
De Guerra i Marina, Lluis AizpuDurant els deu minuts que tardä el
forme al quadro d'amortització que es
ru i Mondéjar.
xofer en tornar, Fortuna entretingué filiació a la causa de la sobirania de
cznfeccionarà oportunament.
Ja
terra. El presenta al cap de lea
INDULTS
al brau, fent-li punts amb l'abric.
El primer sorteig s'efectuarà el prihosts del Principat davant la forea
Madrid, 23. - Amb motiu del sant Quan Ii trajeren l'estoc, Fortuna donà vella de Girona,
mer de mara de 1928.
a Joana
alguna passes tirant-se a matar, i des- Enríquez, i en laacorralant
Les arnortitzacions podran antici- de don Alfons es va proposar i
campanya de l'Empar-se, perdí en cap cas dilatar-se mes signan, la commutació de la pena de prés d'una curta feina quadrä al brau, pordä per la sufocació de la revolta
mort per la de cadena perpetua al entrant be, agafant una estocada a tot dels remences. El troba a Chartres en
rala dels terminis assenyalats.
amb descabell a la primera.
El servei de pagament d'interessos res Manuel Meteos i :s'ateos.
1463 en ambaixada prop de Lluis XI,
El palie, que presenciava l'esce- i al costat del Conestable de PortuS'indulta de la resta de la pena que
amortització d'aquest Deute estará
a cärrec del Banc d'Espanya, que ho els falta per complir, a Ricard Ke- na, ovacionà al "matador" i el por- gal durant les campanyes poc reeixiIler Hoffaman, Marian Miguel Vil- ti a pes de braços Sino al carrer
realitzara, a voluntat de llurs tenealors,
des per l'Urgell i la Segarra, que cula Madrid o a les altres places del ches, Josep Fernández Zubiarre, Jo- d'Alcalà, on entri al café Regina.
minaren en la desfeta de Prats de
Els
comerciants
de
la
Gran
Via
sep Romero L'rquilo, Animal FernánRei, on el comte cau presoner.
arene on hi hagi sucursals.
acordat
demanar
han
s'han
reunit
i
Al cap de cinc anys de captiveri al
Si el producte de la subscripció pía- dez, Antoni de la Santissima Trinitat
per
al
"matador"
la
Creu
de
BeneCastell de Mora, apareix novament a
Saca excedeix de 50c) milions de pes- López Pozo i Fulgenci Vera Marcos.
ficencia.
Barcelona, prosseguint amb mes ferTambé s'han concedit alguns indults
setes, import d'aquesta emissió, es proA migdia, al Cafè Regina, el to- mesa que mai la causa contra Joan 11
arara a verificar el corresponent parcials i algunes commutacions de perero
ha
estat
obsequias
per
la
seva
"el acose fe". Nornenat pel Bastard
nes de presa, per eixili.
rrorrateig, que es Jar á per defecte,
Madrid, 23. - A les sis de la tar- gesta amb un banquet, organitzat de Calábria, lloctinent del rei Ralea
però s'exclourä d'ell els subscriptors
per
amics
i
adrniradors.
gran Conestable d'Arage, i capitä geda el general Primo de Rivera, amb el
prr quantitats de 500 a 5.coo pesseEL PARTIT
neral de les companyies de la ciutat,
Govern, han abandonat el Palau.
nt5. als qu'als s'adjudicarà la totalitat
IRUN- SAN SEBASTIAN
dirigeix bravament la defensa de BarEn ésser interrogat pels periodistes
as la subscripta!).
Irún, 23. - Ahir es decidí el cam- celona en el setge de 1472, fins que
UN COMENTARI DE "LA NA- el president ha fet les segiients mavíctima de les intrigues dels barce/opionat regional, guanyant la Real
nifestacions:
CIÓN" A LA CONFERENCIA
Unión a la Real Sociedad per 2 a O. nins mateixos, acusat falsament d'es-Avui no he despatxat amb el rei,
DE L'OSSORIO I GALLARDO
El camp estava ple de públic, mal- tar amb tractcs amb el comte de PraMadrid, 23. - "La Nación" da- únicament he canviat amb ell les pa- grat el mal temps que feia, car el des, es retira als seus Estats mentre
cuesta nit s'ocupa de la conferencia raules de protocol, les frases de ri- terreny era un veritable toll.
Barcelona capitula amb Joan IL i del
Con& a Valladolid per l'ex-rninis- gor.
perdía que s'atorga amb carácter geArbitr
à
Mauri, del Collegi biscaí,
En el dinar de gala que se celebrarà deficientment i sense energia.
ae senyor Ossorio i Gallardo, i diu
neral, l'únic que se n'exceptua es el
aquesra nit cree que tindré ocasió de
sse la dissertació contitueix una
En el primer tcmps Echeveste comte.
Descriu els bändols que amb els Seasma erudició mal intencionada canviar impressions amb S. M.
aconseguí marcar el primer gol, i el
Dernä al matí despatxaré amb don segon, Regueiro. En la segona part
tanti, Soler, Copons, Planella i altres
perque exagerant els fets històrics
Alfons, que, com ja sabeu, sortirà a la Real Sociedad obtingué el punt va alear per Catalunya; la submissió
preten deduir certa similitud enea els esdevinguts fa 300 anys i la nit cap a Doaana.
de l'honor per mediada) de Yurrita. que tots els seus companys prestaren
La llista "indulto ha estas aprovada
En aquest segon temps, a conse- al rou rei Ferran a la mort del "Smcontemporanis.
psi
rei
i
demä
e5 publicará a la "Ga-'
se fe", i la seva obstinada revolta
qüència d'una entrada de Kriki a
No seria tampoc difícil-afegeixceta".
En
aquests indults figura un
contra aquella dinastia, disputant pam
Emery, que l'àrbitre castiga, se susasscar en la histari a crEspanya pea
parra per espai d'onze anys les terres
reu
condemnat
a la pena capital i els cita un gran aldarull. Per voler dishi.st?,r ics per a comparar, pecutir la decisió de l'àrbitre, el juga- del seu comtat al sometent general,
- :a superant-los al de deixadesa restants san de reducci6 de penes.
dor donostiarra fou expulsat del que s'havia fet alear contra seu, fins
Amb motiu de la festa onomástica
alud posada de relleu per laude don Alfons, aquest ha signas els carnp. Tres espectadors es Ilanearen a la caiguda del castell de Valencia
ne Barcelona en 1900, que
al terreny de joc, que toreas acorra- d'Anea, en 1491, i la confiscada del
a la in:mol:ció acose em- següents decrets d'indult:
sal patrimoni, que passà a enriquir la
lats per la torea pública
Commuta ot la pena de mort per la
aa de víctimes tan innocents com
casa de Cardona.
EL PARTIT
immediata de cadena perpetua i accesles premies serventes del Senyor.
Parla després del romiatge del vell
MADRID - ATLETIC
soris corresponents a Manuel Mateo i
Es rraostra d'acord en que ressenper terres de Franea, del seu
Mateo.
aa en l'exercici de l'advocacia ho
Madrid, 23. - A majan primer conste
allistament a l'exIseit de Carles VII
Ideen per la d'eixili a Leonor Pas- temps es permeté que el públic ocuconstitueix el valor, la sinceritat i
i de la seva épica caiguda en el darpes les tribunes.
-asa-acres, perdí sobren tècnics i /mal.
NäComençà el partit pressionant el rer reducte del Castell Nou, deCòrIndultant de la resta de la pena a
i manquen homes compeneMadrid fortament. L'Atlétic es li- pols, quan l'assalt de Gonçal de
Fulgenci Vera.
sa arnb l'esperit de rectitud que
dova, en 1,o3.
la d'inspirar- I os, i referent a les
Idem, id., a Sebastiä Antoni Santa mita en aquest primer temps a deFinalment, conta el desembarcament
fensar-se, per be que sense perdre
cualitats per a ésser governants, el
Trinitat.
emocionant a la platja de Barcelona
aateix esdevé. No está la cosa en
Commutant per eixili rd resta de la la serenitat.
La porta atlética és seriosament en una barca trata • na. de Näpols, que
ase siguin militars, civils o eclesias- pena imposada a Candi Vicenta i Eloi
consigna el Dietari de la Diputa ció,
bloquejada diverses vegades, i Mestics. i si en que no siguin dialèctics Torres.
dient eme un que en altre temps havia
seguer fa precioses parades.
acomodaticis, sine) bornes d'acció,
Indultant de la resta de la pena a
estas criat seu, li dona per abrigar-se
Lluis Olaso rep una bala de Gaserenitat i prudencia, que sápiguen
Antoni Fernández i Fernández del
latas i d'un xut rabent aconsegueix un capare, puix no duia altre habillaposar front a les circumstáncies di- Toro.
el primer gol, tot i l'esforç de Castro ment que la jupa. Tanta humillada)
ficil; de la governació del país amb
Idem, id., a Josep Romero Urquijo.
acabà amb la mort miserable del comte
per a evitar-lo.
crielcom més que amb critiques i
Idem de la quarta part de la pena a
a les presons del castell de Xätiba.
Els madridistes continuen exercint
aalesvolences.
Vieeres Rios.
El senyor Vives, acaba significant
domina pera catan desconcertats en
la conveniencia de que es duguin a terIdem, id., a Víctor González.
LA DISCRETA SATISFACCIÓ
la rematada.
DEL "NOTICIERO DEL LUIdem. id., a 9ladi Justicia Salcedo.
En el segon temps continua la me amb la .ieguda suficiencia els estudis sobre aquest capdill tan glories com
NES"
Commutant per eixiii la pena que li pressió del Madrid.
oblidat. i sobretot el seu temps en geL'Atletic és castigat amb un "peMadrid, 23. - Diu "El Noticie- queda per complir a Sanó Francisco
nalty", que el tira Quesada i acon- neral, tant rol deure que tenim de
ro del Lunes": El tía amb que la Gimeno.
vindicar al seva memada, com per la
Indultant e la resta de la pena que
segueix l'empat.
p remsa estrangera en general puHan] que ens pot portar sobre la priEls madridistes no encerten a marblica noticies relatives a les nego- li queda par complir a Josep Fernánmera part d la vida del seu famas
car, malgrat les bones ocasions.
dez Subieria.
ciacians franco-espanyoles relacionacontemporani i company de causa, el
Els atlelics, en canvi, en dues
des arnb la qüestió de Tánger, as
Idem, id., de la quarta part de la
magnifiques escapades plenes de co- futur descobridor Colom.
pena a Antoni García i García.
mol: optimista.
!Ilustre la conversa una projecció
La missió del nostre periadic i
Indultant de la reses) de la pena a ratge, aconsegueixen dos gols mes,
un per mediació de Ccsme, d'un xut de positius de geografía i art del PaMiguel Bocha.
el no poder donar amb referencia
a mitja volta, i l'altre l'endinsa llars i de documents relatius al dara aquesta informació les noticies que
Commutant per la d'eixili la resta
Adolfo en recollir una magnifica rer comte.
de sitjaríem, ens obliguen a esser
de la pena imposada a Hipòlit Blanco.
centrada d'Olaso.
discrets en aquesta ocasió. no fent
Idem, id., a Francesc Rafael,
UN INCIDENT TRAGIC
raP comentara davant l'agradable noldern, id., a Ricard Keller Hof
A SOC-EL-ARBAA
tina que ens limitem a recollir per
EXPOSICIONS D'Ala
l 'atenci6 que mereix.
Tetuan, 2 3. - Ahir a la tarda, en
MORT D'UNA ACTRIU
EL CON SELL D'ESTAT
Madrid, 23. - A primera hora de el zoco El-Arbaa, s'embriaga el solSALA PARES
das d'enginyers Antoni Mayera,
la tarda ha mort ractriu Maria
La "Gaceta" publica la següent
PrninIffn.. O
amenaçant amb una pistola uns paiGuerrero.
reial ordre:
eubhasta d'entlgultato
sane.
PUIG
VILA
Pintura
A proposta del president del ConUNA "CORRIDA" EN PLE
alza al le eettlal
En veure-ho l'oficial del regiment
sell de ministres, d'acord amb aquest
MADRID
del Serrall, Gregori Rodríguez Luz,
i de conformitat amb el que está
Madrid, 23.-A primeres llores del tracia de detenir-lo, evitaut l'agresió,
P r evingut en cinquè de la
sense
però el soldat disparà contra ell i el G&LERILS I_AYETANIES
saber-se
la
causa,
encara
le orgänica del Consell d'Estat,
reS7T21 carreteare. ela
vine a nomenar consellers per al que se suposa seria dels caps de znatä.
ExpoeicIO do queden, dele g
La guärdia no pogué subjectar-lo,
mueca catalana del «ele XIX
t rienni 1928-1930 a Josep Maria de bestiar que són conduits a reseca-asaY anguas Mesias, Carles Cañal, Jo- dor, s'ha presentat un brau de grans perquè el soldas seguia disparant, i
D. BASUREA
Pleno
obligada a fer foc, i el mata.
11. BARNADES
Sea Villalba, Amali Jimeno, Josep dimensions a la plaça de la Vega, es vege
Ft. LOPEZ
aituada
al
final
de
la
costa
del
anateix
de Caralt, comte de Caralt, Ferran
`O • 41. 4. 00.
Fins al 3 l'eres vInent
Merino, comte de Sagasta, Eran- no:a al carrer de Segòvia.
Com és dc suposar, la presencia del
test Aparicio i Emili Ortuño, com a
ESTUDI ARENYES
ea-ministres d'Est s , Gracia i Jus- brau ha causal el consegüent pänic, "Club S Muntanyenc", Sec...corra CßT1ILMIIIIK «ro
ticia, Guerra, Marina, Hisenda, Go- fugint els transeünts per totes les ció d'Arqueologia, Filologia
C. Da Mol
Pintura
eer naci6, Instrucció pública i Belles direccions.
Plus al 27 actual
i Folklore
El brau ha perseguís a Andreu DoAtas, i Foment en el torn corresmingo, de 67 anye, tombant-lo.
P o nent, com a compre , os en les
l l ates p ublicades en la "Gaceta" del
LA PINACOTECA
A la Casa de Socors fou curat
CONFERENCIA DE J. VIVES I
pompa Da
. etan
dia 29 d'octubre darrer, a Jordi Fer- d'algunes ferides de pronòstic reser- MIRET, SOBRE I-IUC ROGER
ginpootolo 1 venda do q uede« antles
DE
nändez Heredia, director general de
vat.
1 moderna d'una Intareasant consuMATAPLANA,
DARRER
COMTE
Pr e p aracaa de campanya; Josep
ele. particular.
Ha confirmen el brau la seva cursa
a
DE PALLARS
Fina al 3 febrer vment
Rivera, almirall cap de la jurisdiccap a la plaça d'Espanya i carrer de
Tal com s'havia anunciat, el dimarts
eta de Marina en la cort; a Francesc Leganitos. En aquest carrer també
Mueoz Eseartin, patriarca de les
ha tombat el vellet de 67 anys Joan dia 17, es doni, al Club Muntanyenc,
'o dies; a Bernardí Melgar, marqués López i López. Li ha produit ferides la conferencia sobre el tema esmentat.
de San Juan de Piedras Albas, i greus.
cled'
PintPlitterritiefiellADID
Comenta el senyor Vives, fent recom. a diputas del Consell de la
Al carrer de la Palma, xamfrà a
rasgueandoe 1 elslOMIO fide
Gra ndeza, a Josep Gaseen i
marcar tot l'interès que ofereix l'esenvestf
Pau,
Marín, la de Corredera de Sant
tudi d'aquest personatge, tant per la
conseller d'Instrucció pública, a
a un ordenarse de la comissaria de
SALA BUSQUETS
Francesc Huertas, conaeller de Sal'Hospici Antoni Mudo, LI produi transcendencia del periode de la hisPMSSIS DC GRACIA, as
nita t: n Josep Cänovas del Castillo, ferides menys greus a l'anua.
baria on està situat, com per l'exemReta I Sollo Oftole tt Eaperalold
con seller de Ferment;
Poma/lona
pie de la uva gesta i la tragedia de
A la corredera de Sant Pass imIia Josep Gavia
~u•a PIDO
Pintura
conselle r . e
la seva vida, qbe arriba a prendre
_reb a en re- bit im mirade no ocarreguessin
raza al 27 tener
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MARIA ESCLASANS

ESTRANGER
Segons el delegat nordamericä a la Conferència de l'Havana, els Estats Units no
pretenen establir-se a Nicaragua. No volen sinó assegurar la pau, l'ordre i la
llibertat en les eleccions.
Ha estat constituida una societat per a l'explotació del servei aeri entre la Gran
Bretanya i els Estats Units, amb dirigibles capaços per a cent passatgers.
EL IV ANIVERSARI DE LA
MORT DE LENiN

qüestió semblant a les disputes entre

Fa quatre anys, els diaris del vespre
barcelonins publicaven dues noticies
senslicionals: la mort de Lenin i la
constitució, a Anglaterra, del govern
laborista plasidit per Macdonald.
Si hagués de fer-se un resum deis
principals fets le la política russa
durant aquests quatre anys, hauria de
començar tenint-se en compte que ion
Macdonald qui obri als Soviets la porta gran de la diplomäcia. Al cap de
poques hores de l'adveniment del govern laborista anglès, Macdcmald enviava al govern dels Soviets un telegrama de candol per la mort de Lenin. No es hu esperar el reconeixement per Anglaterea del govern dels
Soviets i la signatura d'un conveni
comercial en el qual Rússia es conoprometia a no immiscuir-se en les
qüestions interiors de la política anglesa..
Pel mare de 1924 pujä a Franea el
govern Herriot, que debutä amb el
reconeixement dels Soviets. El gavera
de Rússia, que tenia ja ambaixadors
a Berlín i a Roma, era, doncs, a mitjans sie 1924, reconegut ja com a un
govern normal per les quatre grans
potencies europees. Durant aquests
quatre anys els Soviets feren la m'ateieca política, la política de demanar
diners, tant a Londres com a París,
que crea els única punts don podien
treure'n.
Segons creien els Soviets que la possibilitat d'obtenir crèdits era mis o
menys favorable, afluisaaven o augmentaven la propaganda revolucionàría a París i Londres. Aquesta tactica d'estira 1 arronaa ha fracassat
a tot arreu i els Soviets no han obtingut ni una lliura esterlina, ni un
franc.
Durant l'any 1926-.any fatal per als
Soviets-les coses s'han precipitat. El
govern angles es veis obligat a donar
satisfacció a la dreta conservadora i
a rompre amb els boLaevistes. Per altra part hi havia pretextos: els conservadors dejen que la vaga general
i la vaga dels minaires eren d'inspiració russa. A mes, ni els bolxevistes
russos ni els laboristes anglesos dissimulaven que des de Moscou eren
enviats subsidis las sindicats anglesos. El govern anglas ordena un escorcoll a la Delegació Comercial anglesa. Els resultats no foren extraordinaris pera sí suficients per a demostrar
que els Soviets havien intervingut en
qüestions d'ordre interior. A conseqüeneia d'aquest escorcoll vingué la
completa ruptura de les relacions comercials i diplomätiques.
Les relacions entre els Soviets i
França han donat fins ara resultats
negatius. No s'ha pogut arribar encara
a un acord sobre el deute rus. Krassin feu una curta estltda a París, des
d'on passà a Londres com a encarregat d'Afers. Rakowski suceel a Krassin a rambaixada de París. El fet que
Rakowski signes un document de la
III Internacionld demanant al govern

es passen la vida insultant-se.
nanas. BRUNET

rus una política exterior mis revolucionaria, li feu perdre l'ambaixada.
Ara, mentre Rakowslci, que figura en
l'oposició, marica cap a l'exili, arriba
a París un altre ambaixador: Dovgalewski.
Durant aquests quatre anys Rússia
ha fet una gran propaganda a la Xina,
samba s'han precipitat les coses durant el 1926. A la Xina els Soviets han
comptat sempre amb l'hostilitat de
Xang-So-Lin, pera Rússia tenia una
representada, a Pequin. El mariscal
Xang-So-Lin necessitava venjar-se dels
Soviets, que han estat els consellers
del govern d'Hankeu, formas per l'esguerra del partit nacionalista del Sud.
Xang-So-Lin ordenà un clia un escorcoll a l'Ambaixada russa de Pequín
i, és clar, es demostrà que els Soviets
feien propaganda revolucionäria, i vingué 7a ruptura entre Rússia i la Xina
del Nord. Aquest acte d'escorcollar el
soca] de la representació sovietica fou
tris xic mes tard imitat pels anglesos.
Després ha vingut la ruptura del
cap del nacionalisrne del Sud, general
Xiang-Hai-Xek, amb els Soviets, ruptutaí motivada pele trägics esdeveniments de Canton durant alguns dies de

dominada, comunista.
Els Soviets han romput, dones, amb
el Nord i el Sud de Rússia i el que
és mes trist, han dividit el partit nacionalista del Sud, del Kuo-Min-Tang.
A l'interior de Rússia els fets mis

importants, durant els últims quatre
anys, loten estas la repressió que tingué
'loe després de fa ruptura amb Anglaterca i l'exili dels caps de l'oposició.
Els Soviets, durant aquests guatee
enys, han assistit a algunes conferencies organitzades per la Societat de
Nacions i hart fet molts esforços, inútils sempre, per a obtenir el reconeixement dels Estats Units.
Stalin segueix aplicant la Nep (Roya polftica económica) inaugurada per
Lenin. Els stalinistes diuen que el dictador actual Es el veritable intèrpret
de Lenin, el que fa la feina dificil.
Ela partidaris del leninisme pur diuen
que Lenin havia recornanat ala seus
que allunyesain Stalin del Poder. No
Id ha manera d'entendre-ho. Ei mea

socialistes i comunistes francesos: tots
creuen que interpreten edactament el
pensament de Jaures, i tot dient això

;

ITALIA
LA TOMBA DEL SOLDAT
DESCONEGUT
Roma, 23. - L'ambaixador de
França M. Beaumarchais, acompanyat dels agregats militars de l'ambabrada, ha conocat una corona a
la tomba del soldas desconegut.
Ha presencias la cerimònia nonabrós públic, que ha saludas reapectuosament l'ambaixador francès. Fabra.

FRANCA
TRIOMF D'UN ESQUERRA
Perigueux, 23. - En les eleccions
senatorials per aquesta circumscripció,
ha estas elegit el republicá socialista
senyor Michel contra el candidat d'unió
republicana.-Fabra.

LES NEGOCIACIONS PACIFISTES FRANCO-AMERICANES
París, 23. - La rdesposta
francesa a la nota de Kellog diu
que el Govern de la República
no reftisa que s'ampliï el pla
primitiu de la il-legalitat de la
guerra fent-hi entrar a totes les
grans potencies, encara que
creu que aquesta ampliació necessitarà una nova negociació,
i que toparä amb serioses dificultats. De totes maneras,
això es una qüestió de procediraent i no de fons.
El Govern de França s'adherirà a qualsevel mètode que
apareixi com el mes pràctic i
radical per a obtenir el resultat de desterrar la guerra entre els pobles..
La nota declara a continua-

d() que Franca, com la major
part de grans potencies, han
cercat el carral de la pau dintre
el quadro de la Societat de Nacions, per la qual cosa unes i
altres estan compromeses per
acords recprocs, als quals no
poden mancar.
En particular, apuestes p0-1
téncies han adoptat certs principis comuns encaminats més
especialment a condemnar tota

guerra d'agressió, considerantla eom un crim internacional.
Aquesta situació, de fet no pot
esser oblidada per Franca, en
negociar amb els Estats Units.
El Govern de la República
podia proposar, com ho féu en
el proppassat mes de juny, un
acte bilateral amb els Escala
Units, en el qual no sofria perjudicl la situad() de França
dintre la Societat, de Nacions.

Pere en tractar-se d'un pacte
multilateral, Franca ha de tenir en considerad() les seves
relacions amb les altres potencies, cridades a participar es:
aquest pacte.
De totes manares, França
acollirä cense reserves i amb

entusiasme tota suggestió que
li sigui feta pel Govern dels
Estais Units que permet! conciliar la condemna absoluta de
la guerra amb les obligas-Sons
controles amb nitres nacions
amb el deure de seguretat de
cada un d'Illle.-Fbr.
MANIFESTACIO

COMUNISTA
París, 23. - El partit comunista
hayas organitzat per a ahir una gran
manifestada a Le Vallois Petrel, per
a protestar contra l'empresonament
dels dos diputats comunistes Cachin i
Vaillant-Couturier.
Assistiren a la manifestació prop de

sis mil persones.
La policila va muntar un gran servei
d'ordre en previsió d'incidents. La manifestació es va desenrotllar normalment.-Eaara.

EL TRACTAT DE COMERÇ
FRANCO-SUIS
París, 23.-Dissabte passat es signä
a París el tractat de comerç francotesis, que ha d'entrar en vigor el dia 25
de febrer.-Fabra.
LEG BONES INTENCIONS DE
DUGALEWSKI
Paris, 23.-L'ambaixador dele soviets senyor Dugalewsky, en presentar
les seves cartes credencials al president de la República, ha declaras que
el sen propasa és consagrar-se enterament a fortalitzar els llaços d'amistat que uneixen a tots dos paltos.
Afegi que havia rebut del seu Govern l'encàrrec essencial de prescindir
de tot obstacle que pugui oposar-se a
l'extensió i progrés de les relacione
econòmiques entre Franca i Rússia.
El senyor Dounsergue, en contestarla manifestà la satisfacció que li havia prodult escoltar els propòsits manifestats pel senyor Dugalewsky de
contribuir al manteniment de la pau i
de la intensificació de les relacione
entre tate dos pateos.
Afegí que collocant lleialment aquesta collaboració per damunt de tota
preocupació estrinya a la salvaguarda
dala interesaos comuna. In cota es pot

servir, de la manera mes útil, la causa de la pau.-Fabra.
UN AFER QUE INTERESSA
UNA BANCA CATALANA
París, 23.-El president del Tribunal de Comerç ha presentas el seo informe sobre les raons de forma i rcgularitat de procediment relatives al
segrestament de 20 milions que havia
ordenas en 3 0 de desembre darrer, a
profit de la Banca Arnús de Barcelona, contra el representant comercial de
Ja Unió de Repúbliques sociaistes sovietiaues.-Fabra.

ALEMANYA
ELS EMPRESTITS ALEMANYS

NO AFECTEN A LES
REPARACIONS
Manhein, 23. - El senyor Curtius.
parlant en una reunió del partit popu.
lista, ha declartit que la quantia dels
empressits contractats per Alemanya
a l'estranger no representa cap perill
per a la solució del problema de les
reparacions.-Fabra.

EL LOCK-OUT METAL.LURGIC
Berlín, 23. - Dimarts ha de començar el lock-out declaras als
obrers metallúrgics.- El conflicte
afectará a cinc mil persones. - Fabra.

NO HI HAURA MODIFICACIONS A LA REICHSWEHR
Berlin, 23. - Segons el diari °Montag", el general Groener, nou ministre
de la Reichswehr, no té pensament, de
cap manera, d'inaugurar cap nou sistema ni tampoc d'efectuar cap canvi
important de personal entre els alta
llocs del ministeri de la Defensa Nacional.-Fabra.

ESCANDINAVIA
LA VAGA MINERA DE SUECIA
ES COMPLICA
Berlín, 23. - Segons noticies que
es reben en aquesta capital, la vaga
de minaires suecs está prenent importants proporcions.
Els metallúrgics han decidit adherir-se al dit moviment, en el cas que
dintre aquesta mateixa setmana no
s'hagi aconseguit trobar una solada)
al conflicte. - Fabra.

ESTATS BALTICS
EL NOU GABINET LETO
CINC VOTS DE MAJORIA
Riga, 23. - La Cambra letona
ha presentat un stet de confianza al
nou Govern, presidit pel senyor Jurashevski. El vot de confiança ha
estat aprovat per 51 vOts contra 46.

- Fabra.

UNIÓ -SOVIETICA
L'ANIVERSARI DE LA MORT
DE LENIN
Moscou, 23. - S'ha celebras amb
gran solemnitat l'aniversari de la
mort de Lenin.
Amb aquest motiu Kalinin ha pronunciat un important discurs. - Fabra.

BALCANS
VAIXELLS BRITANICS A

VALONA
Valona, 23. - S'espera l'arribada
de dos acuirassats i vuit torpediners
britànics.
El Govern albanés prepara grane
festes a honor dels marins anglesos. - Fabra.
EL TERCER ANIVERSARI DE
LA REPUBLICA ALBANESA
Tirana, 23. - Arnb gran solemnitat s'ha celebrar a tot Albania el
tercer aniversari de la proclamació
de la República. - Fabra.
DIMISSIO D'UN MINISTRE
GREC
Atenes, 23.-El ministre de la Guerra ha presentat la ditnisi6 del sen

càrrec.-Fabra.
DETENCIO D'ESTUDIANTS
HONGARESOS

Bucarest, 23.-La policía ha decincut a Kluj a altres tres estudiants
hongaresos, eis quals sembla tasan
complicats en rorganitzaci6 d'espionatge descoberta recentment.-Fabra.

TURQUIA
POLITICS I ALTS FUNCIONARIS PREVARICADORS
Conszantinobta, 23.-L'in orine de
la Conaissi6 parlamentaria encarregada
de verificar una enquesta sobre les
irregularitats que, segons pogut
comprovar, es registraren arel tnotiu
de la restauració de l'ex-creuer
many "Goeben", adquirit per Turquia,
irregularitats que consistiren en el repartiment entre el ministre de Marina
i alta funcionaria d'una quantitat tus,rada per l'empresa a la qual fou adjudicat el contracte de restaurad&
demana severes penes contra tots els
acti sat s.

L'informe t'emana, a mes, que sigui
aleada la immunitat parlamentaria al
diautat doctor Fikret Bey.
Tres elles personatges complica ts
en aquest afer, l'x-coronal Nauta
!ley. Sabanla Lihakki i Konitchali
Nurcedin. han estat jß etnitraStalatß.

•

LA

La Cornissió d'enquesta exigeix que
1 tots els acusats siguin jutjats pel Tribunal Suprem de justícia.-Fabra.

AMERICA LLATINA
ELS NORDAMERICANS
CREUEN QUE TENEN UNA
M/SSIC A COMPLIR A
NICARACUA...
L'Havana, 23. - Ha prodnit un
gran afecte i es creu que tindrà una
forta repercusió sobre els resultats
de la Conferencia Pan-americana, el
discurs pronunciat pel senyor Hugises, president de la delegada nord.

americana.

Els Estats Unita, digué, no desitgen de cap manera un engrandiment
ej del seu territori. El riostra Govern
2 no desitja inmiscuir-se en els as: somptes dels altres Estats ameriicana. Té prou feina amb els seus
., 48 Estats perquè tracti d'afegir una
4

riera estrella a la sera bandera.
La prora dala seus bona prop64
Tsita es la recent evacuació de la
República Dominicana. Espera aviat
•
r; poder fer el mateix a Haiti.
4
,,,
Pel que fa a Nicaragua, el senyor
': Hughes digué: Estem a Nicaragua
...
1 parque els dos partits política del
:, país ens varen cridar, i la nostra sola
I intenció allí és assegurar la pata
: l'ordre i la llibertat en les alecciona.
41 No tenim cap intenció de romandre
sa en aquel' país. De seguida que la
i

_ nostra missió hagi acabat ens n'ani. rem de Nicaragua. - Fabra.
- ON DEFENSEN ELS MES
ALTS IDEALS DE JUSTICIA
I D'INDEPENDENCIA!
L'Havana, 23. - Al finar del seu
discurs, sobre la política seguida pela
Estats Units a Nicaragua, ha dit el
senyor Hughes, que no podía admatre's ave el poble nordameria no esa: tigués animat dala mes alas ideals de
; Jusecia i d'independència, quan aquests
'17' ideals foren els que els portaren a intervenir en la gateara mondial a favor
- dels pobles amenaçats. -Fabr.

AV

UI
Subhasta
Antiguitats

Sala Paree
MazSG.-

LA LOGICA PROPOSICIO
MEXICANA

L'Havana, 23. - La delegeació
mexicana a la Conferencia pan-americana ha presentat inesperadament
una proposició, tendint a que el secretara de la Unió pan-americana. el
qual arree exercia sempre el minia.
tre d'Estat nordarnerica. el puguin
ocupar totes les nacions americanas
per rigorós torn i ordre alfabètic.
Es aren que la proposici ó. mexicana té pagues probabilitats
persa la gesta de Mèxic ha causat
gran impressió. S'assegura que ramhaarrador dala Estats Units a Mexic, Mr. Morrow, baria obtingut del
Govern mexicà la prometença nue
la delegació mexicana a l'Havana
posarla dificultats als Estats Units.
- Fabra.

Londres, 23. - El corresponsal
del "Times" a l'Havana telegrafía
que la proposia:6 mexicana presentada a la Conferencia pan-americana, relativa al nomenament del
secretari de la Unió pan-americana , ha cattaat molla impressió i ha

obtingut una acollida aparentment

favorable.

Aquesta moció proposa que els
membres de la Convenció pan-americana siguin nomenats especialmena pera no entre diplomàtics
acreditats als Estats Units, perquè
necessàriament aquests senyors no
poden expressar amb tota Ilibertat
la sera opinió pel que es refereix
a la conducta dels Estats Units. Fabra.
EL FRACAS MILITAR DELS
EE. UU. A NICARAGUA

Managua, 23. - Mil soldats d'infanteria de marina americana sortiren ahir de Lean, dirigint-se ;ser
cairetera a l'estat de Nova Segóvia (Nncaragua del nord), on el general Sandino continuara la seva
resistencia, malgrat els esforços que
les tropes ameriaanes vénen fent
des de fa un any per tal dallunyarlo de la sa ya. posició. • SANDINO REP REFORÇOS
Managua, 23. - S'assegura que
el general Sandino ha rebut darrerament importants reforcos, s rocedanta de la costa oriental.
Tres nicaragüencs han estat monta
avui als voltants de Granada durant
'un tiroteig sostingut amb un destacament de marina 1 fusellers
a tina americans que intervingué per

a impedir que aquests individus as-

sassinessin un compatriota seta Fabra

ESTATS UNITS
SEGONS BORAH ELS EE. UU.
NO PODEN ESSER MES

PACIFISTES

Washington, 23. - La dtclaraeitS

atribuida al com.andant dels astillara
navals de Nova York de que a els Estas, Units estan mes prop de la guerra
que mai, parque segueixen una política comercial de competencia i - trepagen a altres nacions", ha provocat

una replica del senador Borali, president de la Comissió d'assumptes estrangers a la Cambra de Representants, el qual ha dit que semblant deetaracions era pura fantasia i evidentment pernicioses-Fabra.
Washington, 23. - Ultra les decLaacions ja conegudes, ür it
set senedar senyor 13orah, amb motita de lea manifestacions atribuidas
▪ laalmiraU cap dels astillers de
ifova York, senyor. Pluaket, ad ale.

senyor Bemalt qualificà
tals manifestacions de "veritable acte
de bogada", censurant les frases
pronunciadas per rcsmentat oficial
grneral de l'Armada, les guata, a judici del scnyor Borals, constitueixen
una advertencia al mea i particularment a Angiaterra, item tal que es
trobi disposada a fer front a una
nova guerra, coso segurament hast
estat interpretadas a tot el món,
estimant que aquestes declaracions
són perillosíssimes. - Fabra.

gin que el

JAPÓ
LES PROXIMES ELECCIONS

Toquics, 23. - Les eleccioas generals japoneses han estat .ixades
r o de febrer. - Fabra.
per al dia a

INDIA
VAGA DE FERROVIARIS
Calcuta, 23. - Deu mil obrera
deis tallers del ferrocarril de l'India
oriental sisan declarat en vaga avui,
per haber-los negat la reivindicació
que havien sollicitat, relativa a l'augment del sou. - Fatua.

AVIACO
LA MISSIO PROUST - GAMA

Niaa, 23. - La 1-tasajea Prousttroba ja a Dakar, ha
recorregut 12,000 quilòmetres en 56
llores de vol. - Fabra.
EL VOL D'ALAN COBHAM
Gama, que es

CAUSA INQUIETUD

Alexandria, 23. - Als centres ofidais i als circo/s aeronàutics comenc a a tenir-se inquietud per a llarga
manca de noticies de l'aviador anglas Alan Cobliam, ei qua!, dissabte
passat, a les set del mati, emprengué el vol des de la illa de Malta
per donar la volta al Continent

africä.
Cobbam era esperat ahir a la nit,
procedent de Bengazhi, pares fina
ara no se'n sap res. - Fabra.
... PERO ARRIBA SENSE
NOVETAT A ABUKIR
Alexandria, 23. - L'aviador anglas
Allan Cobham ha arribat sense novetat a Abukir.-Fabra.
EL RAID DE GAMA

Dakar, 23. - El comandant Gama ha donat per acabat el san .-aid
Dakar-Tarnbuctú-Dakar, que ha reatitzat en excellents condiciona. Fabra.
COSTES 1 LE BRIX A
BARRANQUILLA
Barranquilla (Colanilla), 23.-Han
atribat eh aviadora CO5105 i Lebrix.Fabra.
EL SERVEI AERI NOVA
YORK-ANGLATERRA
Nora York, 23. - Ha quedat constituida una societ'at per a l'explatacies
del servei aeri entre Nova Yctir i Anglaterra, tallitzant dirigibles que podran transportar prop de cent passat-

gers.
El promedi de velocitat del dirigible sera d'una 120 quilòmetres per ho-

ra.-Fabra.

ESPORTS
NATACIO
París, 23. - L'equip de water-polo
de Franças ht batut el d'Alunan.) a,
després d'una Iluita bastant renyida,
per sis punta contra tres.-Fabra.

CATALUNYA
GIRONA

Exposlció-hornanatue a Llevanora :: Expos1ol6 Fargnoll; mol
Viatge
otra do `lila Arrufat
uocidentat Obituarl :: Cl Tribunal pea a renta :: L'artista
vldrier Juan Sala

2i del que som
setmana entrant s'sitatigstrara a la t.nìa doctos de
la Biblioteca Popular de Filzueres Eexposició - homenalge de
les obres del pintor Marian
Llavaneca.
Prendran part en aquest arte
els escriptors empordanesos
senvora Puig Pujados I Fages

Ha

de

Galeria de Bells
Oficis sita inau, gurat una exposició d'aldolf Fargnoli, que
serä oberta fins al 3 5 dol mes
que som.
En flor preferent bi ha una
Santa Anna en majalica, projecto del pintor Villa Arrufat,
A la

-

de Sabadell.
El dia 8 del mes que sorn
arribé a Palamós el vapor
"Cervera". çle Silla, amb
cärrega de surto per a Manufactures de Suro, S. A.
El viatge fou molt accidental. De 779 feixos que portava,
només va arribar amb 360; els
Filtres 419 les 011PS sals havien
emportat da la coberta.
Divandres va morir, a
Verlat de 92 anys, el respecta
borne
-hIcJoanSliet,
molt actiu i intelligent, que
durant molls anys va e 9srr
gerent de la fàbrica de paeor
"La Gerundense", de la qual
baria estat fundador.
La sena mort ha estat molt
sentida. i el san enterrament,
efeetuat atina fou concorregudissim. (D. E. P.)
El propvinent diumenge,
dia 29, s'inaugurara el Tribunal per a nens.
Es diu que prendré part en
la inauguració el senyor Ramon
Albó, president del dit Tribunal
a Barcelona.
Dad a uns dies es esperal en aquesta ciutat el gran
artista vidrie' . Joan Sala. resident a París, que ha de fer una
exposició de les seres obres a
Barcelona.
- Diumenge set clausurar-se rexposi•

ció-homenatge a rinnobliclable pintor
empordanès En Marian de Llar:mera,
organitzada per l'Ateneu de Girona.
Un d'aquests dies s'obrirà a la sala
¿'actes de l'esmentada entitat una exposició de paisatges del notable pintor doti mossen Gelabert.
Ha cstat nomenat corresponent
de la Reial _Academia de rd Histeria,
a Tarragona, el metge publicista senyor Joaquim Guitert, autor, entre altres treballa, d'una monagrafia del
monestir de Sant Pere de Roda.
Les escales nacionals de Blanca
han quedat definitivament installades
en el nota edifici.

FABRICA. DE

inesperada.
Juan Granas era volgudis-

sim arreu on fou conegut,
molt especialment en aquesta
easzs. Personalrnent tenia toles
aquellas qualitals que atrauen
les simpaties des del primer
moment. Jove (22 anysl), estudids, obert, generós, interessant-se per tot i per tothom;
la seva bonesa atreia tot
seguit i era imposible cana-Lar
amb ell uns mots sense sentirs'hi unit per un vincle que hom
endevinava que amb el temps
havia d'esdevenir indissoluble...
Fill de Palafrugell, on va
néixer el 3 de setembre de 1905,
En Joan Granés fou, ja de pelit, molt estudiós, excelitnt en
el coraixement de diversos lienguatges.
La literatura fou aixi !natal'
objecte de la seva predileraló.
Havent collaborat en diverses
publicacions de modesta circolació, fou sollicitat de seguida
per altres de Inés volada. Ara
fa dos anys publicà un paren
d'articles a les columnas de
LA PUBLICITAT.
La sena signatura aparegua
a "La Nau", on ha publicat
el millor de la sera obra, ara
dissortadament estronanda El
seo traspas, dones, ha ocorregut quan tot just el talent, d'aquest jove escriptor començava
eristallitzar d'una fajad definitiva.
L'acta de l'enterrament Baila
lloc a lea • tres d'ahir a la
Du a el f ar 1 re que
tanaava les sa y os daspulles
es varen congregar, juntament
amb els setas familiars, un bon
nombre d'Untes del tinet, gatea

ILOGENZEITMA

i11 da' Oriol

C111111kri.7•Coui..Vd.D04.11.91.-

134n111n11n11,

i Noguer

després duna breu
malaltia, el desenllaç de la qual
ens ha colpit de la manera Inés

u

gfr

mort En Joan Granés

El nostre estimat amie En
Joan Granes i Noguer, redactor
de "La Nau", el debut del qual
en les columnas de l'esmentat
diari havia estat subratllat per
la critica i pels lectors de la
premsa catalana com una aportació valuosissima a les llotres
catalanes, morí diumenge al

si-

El dia
La
-

JO/ElitIA

••n•••nn•n

DImarts, 24 de gener de mi

PUBLICITAT

Diumenge passat va poder Casar traslladada als tallara de M. S. A.,
sense grana avaries, la maquina de
l'exprés que va descarrilar prop del
pas a nivell de la Ronda de Ferran
Puig, tense que sortosament hi llagues
-

cap desgracia personal.

TARRAGONA
La ComissI6 quo va anar a Madrid :: Les grues del moll.
Obituarl
Concurs de billar.
Piaaa a prcivalr
Dijous arribaren de Madrid
els darrers delegats que Iti quedaven de la Comissió que va
ti aslladar-s'hi per a gestionar
diversos afers de gran interés.
Fins ara sols se sup que els
comissionats han tornat ntolt
ben impressionat .5, pel que es
refereix a les construccions de
la Casa de Correus i les Escotes Normals.
Les dues grues que estan installant-se al moll parallel, de tres tones de potencia,
quedaran Ilestes per a podar
funcionar el dia primer de
mara.
L'alcalde da la cinta t
passa pel dolor d'haver perdut
la seva mara, la senyora Teresa Donato Gabriel, Venterramant, de la qual, que esligué
mol t roncorregul, va celebrarse divendres.
Tranietyern el nostre condol
al senyor Andreu Segura i familia tota de la finada.
Al cel sigui.
La Penya Esportiva organitza un concurs de billar de
primera i segona categoria, que
Se celabriträ al Gafe de Tarragona.
Ha estat concedlt ert
terreini de den dies per a sollicitar l'admissió en el concurs

ella una representada de La

PUBLICITAT i de "La Nao".
Ala sena afligits pare, germana 1 famPla Iota arl-erem
des d'aquaates pàgines el testImonlatge que Iltar condol as
compartlt per tota nosoltres.
En pau desearla. .

gile par a praveir una Plaça
d'ajudanta de mestressa
ebeOht del carrer de la Destral, ncordat per laajuntainenl.
La plaea aquesta estä dotada
en 1.200 pessetes anuals.
Campionat provincial
de "cross-country"
Organitzat per la Fessaa Esportiva
C. de f., anta els auspicia tics amarte
Provincial de la F. C. d A., dsualeage
es va correr el campsonat provincial
datietisme.
La sortida i arribada foren al
camp del Club Ginsnistic, i el recorregut era format a D
. .1SC de
terrenys paruculars i munranya.
Hi particsparen visito-cinc corre-

Criat agonitzant, que el propietari senyor Jeroni Guixà
ragalä a la parroquial esglesia

dora, entre esa guata es lilas-a una bona
llana, per be que la pral-lefa piaaa llora
veté des del primer mesticia que re-

de Maria dirtgides pel reverend

i

viarzaly.,

auparia Lii Marçal Marimon, l'excellent corredor del Reas Esportiu.
L'arribada a la mata s'essabli en el
següent ordre:
t. .Marimon, RC114 Esportiu.
2. Joan Sander, íd. id .
3. Josep Sander, id. id.
.4. Cases, Club Ginindstic.
5. Torrell, Reus Esportiu.
6. Sabater, S. D. Casa del Fobia,
de Reas.
7. Rodríguez, Reus Esportiu.
8. Salvat, íd. id.
9. Torres, íd. íd.
ro. Pago, Club Gimnàstic.
Es classificaren fina a vint-i-cine,
o sigui, tots cls sortits.
Per equipa triomfà el Reas Esportiu; per equipa militara, el Regiment
d'Aimanaa, i en la catcgoria de neófita fou el primer, Sabater, de la
Casa del Poble de Reus, que cortsritai
la revelació de la cursa.

ds la síntesi da
la parran)
-- -------

N-

La repartida de m'amas tingué llar
al Café de Tarragona, estatge social
de la Penya Esportiva, essent bie-

quiats els participants i els delegats
dels Clubs amb un vermut d'honor.
Pessimisme :: Clausura :: El Tarragona F. C., can/pió provincial de

futbol

L'aigua del Llorito.
Concert
La nota faci.Stada per l'Alcaldia,
relativa al resultat dc les • gestions de
la Ca
'nuissió de representants d'entitats
que va amar a Madrid, ha causat, en
general, una impressió pessimista.
Malgrat les borres paraules, s'in enclavara que sorgiran multes drficultats
parque l'ardid de Tarragona de veure
en mamas la grandiosa manufactura
de tabacs constatada, sigui curullat.
Alai i tot, la ciutat esté al costat de
la csaniasies per a fer el qua calgui,
amb tal que prospera: els desigs unasnims.
-Ha estat clauaurada la II Exposició d'Art Tarragon que des del da
6 de ganar, estala installada al Foment d'Estudis.
-El Tarragona F. C. va manyar,
diumenge passat, al Vendrell, rültim
partit del Campionat provincial de futbol, essent proclamat campió amb un
record brillantissim, tota regada que
no ha perdut ni etnpatat un sol partit.
En tornar del Vendrell fou rebut
pels aficionats i socia de l'entitat, els
quals formaren un seguid d'autos darrara l'autennnibus en qué viatjaven els
jugadora, i els aplaudiren pela carrera.
-Després de ranadisi de les aigües
i de les obres efectuadas a la Font del
Llorito, ha estat autoritzada al públic
la seva beguda.
-Per al vinent divendres, dia 27,
esté anuncias el quart concert del present cura e la Filharmónica, el qual
anir é a carrec de les artistas senyoretes Pepeta Paulet (sopran), Candida
Costa (pianista) i Trinitat Serra
(callo).

BALAGUER
Defunoió sentida :: Cap a Barcelona
Ha mort el que foo excellent clutadé En Maten Delsarns
1 Barba, als 70 anys dedal.
noma donat al moviment liberal, havia estat sempre al
costal de les nostres coses.
Ilavia ocupat eärrees en el
dissolt Centre Nacionalista català, i amb gran amor donä
aeu estora a favor de la Seccto
de Sortorsos alutus.
Era sin dele balagnerins que
mes simpatia i desinterés mantenía pels nostres 'libres i pu-

blicacions.
L'enterrament resullä una,
prova evident da l'afecte en
que el tenia Balaguer.
Tot el carrer del Barri Nou
era ple en Pacte trist del comiat. En pau descansi el bon
ahitadas
- Es calculen en 40 o 50
els balaguerins que anaren a
veure l'encontre BarcelonaEspanyol. Creiem que valla la
pena d'anullar el' "gol average"
/tomes a honor dels forasters
que no miraren la molestia que
representa fer 150 quilòmetres
en auto o en camba, que de tot
Ist hagué.

SANT QUIRZE DE BASURA
Bernalicció d'una Imatge :: La
flra de Sant Antonl
Et diumenge dia 15 tingué !loa
la benedloold de la imatge

dad.

Fou una veritable manifestació religiosa.
L'acta de la benedicció es féu
als Quatre Cantons, un s'altocÀ tin altar. Després, processionalment, fou portada a resalasia parroquial, on el francescä
Pare Bossi pronuncia un sermö
fent el panegiric de la Crac!. La
paraula eitialanissima, roen!,
del Pare Bossi, féu que els que

padrins el senyor Bach de por.
tOlii i la senyora vldua de Roca
figuera.
La Banca Soler i Turra
Germans ha anunciat que esta.
bija en la noslra chata t una as
cursal. Sembla que seran spo,
derats de la nora Banca ele
nyors Forns i Ferrer, molt
neguts en el nostre conaerç
indústria, per Ilur competa
i formalitat.
Augures al nou establirseis

esmaltats l'artieta barcalonf
Francesc Eliaß. A Inés a n.ds,
van exhibir-s'hi les fotografies
de Faltar :napa de Santa Maria, entre elles les que obtingueren al primer premi en es
coneurs del recent certamen.
Finalment, s'hi ha celebrat
tuna exposició • missional, en
ocasió de les fastas centenä-

amptenaven complet amant al
temple, l'escoltes:sin amb una
gran Mandó.
Durant la procesad, les Filias
doctor Roca, director del Col-

legi Popular, cantaren escollides composicions pròpies de la
fasta.
El Cos d'Exercitants actua
portant de la sagrada imatge.
- Dirnarts passat se celebré la tradicional fira de Sant
Antoni. Iii baria molla ganta i
es feren nombroses transsaccions amb tota mena do iner-

eaderies.
El bestiar es cotitz à a un
pral' relativament baix.
¿Costana molt d'organitzar
una altra fira per altre lampa?
¿No seria possible. per exernple, trasHadar Vanomenatia de
1 - "Hostal del Vilar" aqui, i tots
hi guanyariern?
SABADELL

Els funerals pel pare del doctor
Carreras

Ahir, .dilluns, se celebraren
a Sabadell, a la parròquia de
Sant Feliu, els funerals per
l'énima d'En Francesa Carreras Puig, pare del nostre
lustre amic doctor Lluís Carreras i Mas, prevere.
Mai s'havia vist aquell temple tan atapeit d'una tan alta
qualitat de gent. Es impossible
de donar nams: es pot ben dir
que hi baria una completa representació de la intellectualitat catalana, i, sobretot. de la
clerecia de Catalunya.
art islas, industrials. Iota la vida
calalana hi era abundosament
represen( ada.
Una regada nsós testimoniarla
el dol a la familia del finat i
especialment al doctor Lluís
Carreras en aquesta tan dolorosa ocasió.
IGUALADA
Un bon balanç
Fa just mig any que ,i'inaugurava en aquesta citital la Casa do Cultura i Bialioteeti
organlswe de la Caixa
Pensions per a la Vellesa i
d'E s ta Iris.
Cert que la neeessitat d una
installació d'aquesta mena es
feia sentir vivament a Igualada.
Pena lambe as cert que niagn
podia sospitar ni de son uns

resultats tant i tant esperanaadora per a l'educació i la cultura nostres.
alig any d'actuació no as
molt, per?) ja vol dir alguna
cosa. en aquest cas. Vol dir que
les xifres obtingudes no deriven
pas cíe la novetat dels primers
moments; significa que el promedi mensual d'avui ja pot donar-se per consolidat. Ben etarament ho demostren els 4.757
lectors corresponents al mes de
novembre i els 3.622 de desembre, amb sols 23 dies de funcionament.
Halas aquí el resum del primer semestre d'actuada! de la
Casa de Cultura i Biblioteca
Públiea de la Caixa de Pensiona:

Lectors.-23.871, distribuits

en 7.747 homes, 5.786 dones i

10.338 infants.
Obres-Sense comptar-hi les
revistes, s'han Ilegit 25.231
obres, cle les quals 13.567 són
Llibres d'Infants, 7.300 de Literatura, 1.138 d'Història i
Geogratia, 1.057 d'Obres generals i Enciclopedias, 570 de Bellas Arts, 399 de Ciències Aplicadas, 175 de Glandes Socials,
302 de Religió. 234 de Ciencias
Puras, 156 de Filología i 133 de
Filo solfa.
Es digne d'esment el nombre
de les obres cedidas per particulars, la qual cosa cien-marra
as, seis roportunitat de la implantada) de la Casa de Cultura,
ans encara l'amor i l'apreci
amb qua ha estat rabuda pela

igualadina.
Els volums que per aquest
concepte s'han rebut, arriben
a 558, entre ells les obres de
Chateaubriand, Maine Reid. tan
apreciarles per la mainada: la
Història de la Revoludó i l'Imperi, en cinc volums; Quadarna
d'Estudi, diversos volums da la
Secció de Btologia, Ciències i
Ilistäria Natural de l'Institut
d'Estudis Catalana, Revista de
la Pildiodeen da Catalunya i les
principals produccions del Teatre Catala des de la sena ion•
&taló.
Algunas de les obres donadas
eón avalados per la signatura
de Hura autors.
A la sala de conferències 1
expusicions, el l'ostra compatriei senyor Pare Borràs ha
exposat una notable colleccld
de dlbulxcle 1 una altra de iddree

Et_

pies.

Tots aquests actas han fet
que passessin per la Casa de
Cultura una xifra incomptable
sie . persones.
També hona ha cedit el local a
diverses entitats i Germandats
per a celebrar-hi reunions.
Una nota del més gran interés. Ben aviat podr à constatar-s'hi l'arxiu de la preinsa
igualadina que compran més de
les tres quartes parts deis periòdics qt:e s'han publicat a la

una vida próspera.
La guardia urbana esta
punt d'ougrnentar en nombre;
sembla que hi ha el propòsit a.
nomenar dos guardias nada.
S'han estatdert a alai
dos nous metges, el doctor
Planes i el doctor Albó; tse
dos eón jo y as, i malgrat aisS
ben experimentats en la seta
tasca.
No cal dir cona els desases
molt èxit en aquesta Mutas
sbn prou coneguts i apreciate.
Ha passat ja la setmana
dila del barbuts, o sigui la deis
Sants Ermitants, i ha fet quedar malament la dita \lilas?
sobre l'intens fred que solea
regalar-nos; el sol cada dia ha

nostra ciutat.
VICH
Concert
Necrologla
Prbxlma solemnitat
Nou establiment
Tal cona era de preveure, el
concert Miguel Llobet va resultar un axi t per a la nostra Aseonació; el públic s'engresca de
valent amb la tasca acunada

brillat i escalfat força.
Ultra el fascicle explica.
tiu de les pinturas de la Set.
hern vis 1 una colleceió de dotze
postras reproduint la decoració
dels altars laterals que produeix un ball afecte; n'és tambe
editora la TipogTafia Balme.

del guitarrista.
Per al mes de febrer as esperada la vinguda d'un artista
de molta fama.
Ha mort la mara política deis nostres anales Segimon
Claverm i Josep Vinyals, als
quals, i a la familia tota, acompanyem en Ilur condol.
S'anuncia per al propvinent mes la eerimbnia de la
consagrada, del reverend Pare
Salad Iluix, bisbe preconitzat
d'Eivissa; sembla que vindrà
fer-la el Nunci Apostòlic. Seran

siaha.

HORA

DARRERA
DE BARCELONA
EL

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FUTBOL

El partit de desempat entre
el Barcelona i l'Europa se
celebrarà diumenge que ve
al camp de Les Corts
Ahir a la nit Migad llar, al local
de la Federació Catalana, una reunió per a tractar del. partit de desempat entre el Barcelona i l'Europa.
D'acord
amb els dos clubs conten.-.

denh; es decidí que el partit se celebri el pròxim diumenge al camp
d'un dels dos clubs esmentats.
Fet el corresponent sorteig, correspongué al camp del Barcelona.
Alai, doncs, el partit de desempat
se celebraré el vinent diumenge al
camp de Les Corta. També ca convingué que si calgués podria perllongar-se la durada del partía Respecte l'àrbitre, demà l'Europa i

estat: de blat, 4260365; de cibadi,
I 1.726.912; de sigo!, 842.921.
En el que es refereix a lleguminoses, apareixen sembradas: Cigrons,
13.07o hectarees; faves, 193.340; pesois, 13415; Ilenties, 23,871; garrafe , 575,685; vaguea petites, 37,732;
Bovina, 7,300; fesalcts. 6,300; cols,
2,645; mongetes, 2,480.
En les xifres anteriors no -esti
inclosa re:tac:Iris) dedicada a seasbrea, de pérnavera i tardanes.
L'HOME BALDUFA
Sevilla, 23. - Al 7:urszal ha acabat aquest s./latí res:albicie, de ball de
resistancia.
Charles Nicolas ha ballat 200 liorea
és a dir, mes de vuit dies.
En acabar la pros-a, baria ,disminuit 2 quilos de pea i la temperatun
era de 35 graus.
Lluny sie mostrar esgotamee, ha do
manat permis per a continuar ao horas Inés, peras les autoritats li han ne
gat.
ABORDATGE 1 NAUFRACI
Gijon, 23. - Al part. del M'arel
es produí aquesta matinada una la-

Barcelona presentaran una terna
cada un, i la Federad() resoldrà el
que cregui oportú.

COMIC

dels gladiadors xinesos
Ahir a la nit varen presemarse al Cómic els cinc individus
que componen aquesta atraed& els quals varen justificar
plenament la fama de que venien precedits.
Els seus exercicis, veritables
prodigis d'agilitat i enginy, amb
la seva part de perill, varen entusiasmar el públic, que els va
interrompre diversas vegades
amb els sena aplaudiments.
Potser podriern queixar-nos
del poc que es prodiguen, ja quo
l'atracció dura, en total, menys
de deu minuts.
Constitueix, de totes mallares, un número ensopegat, que
portara molla gent al Cómic.

mentable desgracia..
En estar Ilanaat a l'a:gua el pesquer "Muzel" se n'aria sobre un altre vapor, partint-lo pel mig.
El vaixell abordat s'eniondra rä.
pidament.
Es tem que hagi mort el maqui
nista del pesquer enfonsat.

Debut

DE MADRID
LA QUESTIO DE TANGEte
Madrid, 23.-El Govern aspanyol no té noticies oficials
de la marxa de la negociació
París sobre el tractat sic Tänger, tota Negada que els delegats francesos no han amas
dictamen a les darreres proposicions presentadas per Espanya i que aofecten a una nora
o/ ganitsació de policia per a la
millor vigilancia no sals dins
de Tänger, sinó a la zona internacional.
Dies enrera, "Le Matin" publica u nsolt en el qual augurara una possible solució satisfactbria a les darreres proposjcions presentadas er Esuna.
S'ignora Ei el solt del periós
die pariseno esta inspirat els
elements oficials francesos: erre, a Espanya encara no s'ha rebut la nota de contesta a la
prnposta formulada per conducta del nostre ambaixador
París, senyor Quiñones de
León.
ELS SEMBRATS A LA PEN-

INSULA
Madrid, 23. - Per la Direcció General d'Agricultura s'Ira publicat un
avena de la superficie sembrada a Espanys de m-rals i leguminoaee en la
tardar de 1927.

'Segons l'estat alludit, el nombre
ditectärees sembrada de cereal; ha

DE

L'ESTRANGER

‚LES TROBALLES DE GLOZEI;

Vicry. 23. - Dos bornes q ue es'
taren treballant als voltants de Gozel han descobert una gruta de 15
metres crample i ro'50 dait, la qua i
no ha estat explorada fina ara s:re
molt Ilengeramsnt, pares que no trigarà gaire a éster-ho amb tata cura
per técnica especialitzats en aquesta
mena d'estudis. - Fabra.
LA CRISI NORUEGA
Oslo. 23. - Han fracassat :es
gestionS que venia practicant e' senyor Mellby prop del partit agrari
per a formar un Govern de coalicia
no laborista.
En vista d'aixb, el Rei ha criclat
el cap del partit laborista i Ii ha
encarregat que realitzi gestiona per
a intentar formar Govern amb
menta d'aquest partía - Fabra.

UN PRESTEC NORDAMERICA
A XILE
Santiago de Xile, 23. - El Govern ha contractat amb un Baue
arnerica de Nova York un emprestit de 45 milions de datara, .destinat
a consolidar el Deute deia ferrocarrils de l'Estat. EL CENTENARI D'IBSEN
Osló. 23. - El Comité presidit
pel ministre d'Instrucció, encarrcaae
d'organitzar les festes del Centenari
d'Ibsen, ha acordat que se celebrin
a Oslo, del ra al 20 de mara vinent,
i a Bergen els dies 22 i 23 del mas
teix mes.
Han estat invitara per tal que
assisteixen a aquestes fastas, representants de la literatura, art dramis
tic i Premsa de tests els palios curo'
peus. - Fabra.

ADVERTIMENT
Prenuem a tole els notares
comueloanta que, on tre•
rnetre'ne seas per a esser
publica», acredltIn Ilur
Perennantat malancent un
bagan o slanaiura i ei dode l'entitat o Dar.
Mutar Interesado

armarte, 24 de gener t.,. .1,46'

Lå PUBLICITAI'

ELS ESPORTS
La derrera tornada del Camplonat de futbol

El Sans empata a un gol amb l'Espanyol i el fa passar a tercer lloc
El Barcelona i l'Europa hatiran de jugar un partit de desempat per al
titol de Campió
El Júpiter, campió del grup B

teca de Sarrii avall, i la destilada de
la multitud per la Diagonal, pot formar-se una idea de la profunda impressió causada per aquest empat,
que dos minuta abano d'acabar-ae
el Campionat arrencava de soca.
arrel totes les illusions dele qui ja
seis consideraven guanyadora.
y. B.
EL BARCELONA I L'EUROPA
HAN DE JUGAR UN PARTIT
DE DESEMPAT PER AL TITOL
DE CAMPIO
Decidit per la Federació que el
"goal-average" fos pels equipa empatats en punts, no compten, dones, per
res tots els altres resultats que hagin
obtingut durant el eampionat.
La igualtat entre el Barcelonk i
l'Europa, prové, que aquest club va
guanyar el seso primer partit per 2 a e
i, en canvi, va perdre el segon per 3
a a; això dones, un resultar de 4 gols
contra 4, per banda. Per consegüent
es troben emphdats.
I d'aquest partit de desempat que
han de jugar ara els dos clubs, el vencedor sera el campió i el vencías, el
sots-campió.
El sots-campió de Catalunya ha de

Per mds esforços que facin les altres marques
d'autombbils, el

VROLET
CHE
(Producte de
la General Motora)

SERA SEMPRE EL MILLOR

VEGEU PRIMER EL CHE VROLET

Soler, Kaiser, Rin, Vilar, Ventoirä,
VN EMPAT QUE TORNA LES
Buj i Simó.
COSES AL SEU LLOC
terminis
El partit, arbitrat no gens I% per
sa- va ocórrer un fet en el Caml'Aramburu, va ésser presenciat per
que
de
Futbol
Catalunya
de
pioaat
un públic forca nombrós, que teEXPOSICIONS A
no creiem exageras de dir que no té
nim la seguretat que no s'esperava
presedents. L'equip que virtualment
pas un desenllaç tan extraordinari.
falhora considerara campió, quan
Per regla general hom considerara
tasen dos minuts per acabar la parja cosa decidida que el Campionat
quedara
desnonat
sols
no
tan
ssa,
era de l'Espanyol, i fins quan hom
però fins i tot eliminat de
¿el titol,
va veure aquella davantera tan esparticipar al Campionat Peninsular,
trambótica (segons referències, Ese; a darrera hora les gestions que
trada no pogué jugar per haver mort
enquatre
dies
s'havien
tres
o
LLUSÄ, s. A. feia
sobtadament un dels seus famíliars)
nulas a favor de l'Europa no tenen
realment cono una cosa apropiada
•
èxit.
per no guanyar un partit, tampoc
12 sorpresa fou enorme i justifica
es va creure que pagues passar res
cienc; la fosca ja no ens deixava
Als trenta minuts de joc el Ba"Com es sabut, aquestes gestions s'esbastament l'explosió d'entusiasme
de sorprenent.
dalona marca el seu primer gol: fou
veure gaire clara la lluita, però aixes
tan portant des de San Sebastián i falarreu
despertä
la
gesta
dels
vague
Val a dir que la formació del Sans
tara tan sols fer decidir els directius
no fou causa de que Llorenç ens obra de Sangüesa en rematar una
lerosas xicots de Sans, que d'una
&atole., (.2 - 11 14
tampoc era per a despertar gaires
guipuscoans, els quals oposaven certes
obsequies amb la jugada que ja hem bona passada de Cristià.
manera potser un xic providencial,
optimismes. Perb ja de bell antuvi
assenyalat. Immediatament el BarceEl partit continua amb aquest reconsideracions
de
ra6
purament
local
han vingut a posar una mica a lloc
hom s'adonà que els noiets de casa
sultar fins al final de la primera
per a l'entrada, a aquestes hores, de
lona s'escapa cap al marc d'Uriach
CICLOS MOTOS
Ins coses.
(nosaltres som de la barriada, sa"Ir-tictacs par.1 S'portsl'Ossassuna de Pamplona en el torneig.
i Arocha passà la bala a Samitier part, i val a dir que si no varia fou
I çue se'ros pernseti ara, sense apasbeu?) anaven per feina, i si més no,
el qual, sol davant .la porta, xutà fort per la ineficàcia dels davanters terSembla que els directius aragonesas,
aionment de cap mena i cense cap
estaven disposats a all6 que ee'n diu
rassencs en trobar-se davant del
oficiosament ja han fet assabentar
i obtingué el sete i últim gol.
',partí pris" per ala jugadors de l'Esvulgarment vendre cara la victòria.
marc del Badalona.
L'arbitratge del senyor Escartin
conformitat a l'ampliació a tres.
ol, de dir que aquest equip enA la primera part dominaren forea disputar-se l'eliminatòria amb el ramLa segona part va començar amb
Es de remarcar el gest simpàtic dels fou bo; no hi ha res a dir.
stany baria vingut jugant potser
pió de les Balears, cine enguany Es el dos clubs actualment liders del cammis que els de l'Espanyol, en els
seun fort tren, especialment per l'equip
Els equips es cornposaren com
'su mira massa amb el sant de cara.
rengles del qual es destaca en Kaiser "Mahó F. C.". Ara be, si a darrera
podien
badaloní,
i això no fou pas motín
Catalunya,
els
quals
pionat de
'Enervo] té un gran tercet decom un exceHent super-defensa. si hora s'aconseguís obtenir la inclusió barer invocas que la situació actual del
Gcia:
gueir
xä' Uriach, Metenchon, Ros, perquè el Terrassa aconseguís l'emjo. al renal ringe pretendrà dis- Fútbol Club Barcelona bé abusa del joc fort.
del tercer club classificat, per a partiLoyola, Duran, Lletjós, Cuchy, Mar- pat, obra de Gändara, d'un fort xut
tercer classificat dista d'ésser la d'air la välua; una ratlla de mitjos
Es evident que amb una mica mis cipar en el Campionat d'Espanya, se- bans, per quan llavors només es proque Torrella va voler desviar, perb
BLIPRE8810 DELS DRETS
ti, Roig, Santamaria i Pasqual.
set completa bastant la tasca dels
de punteria o de malicia, els del ria l'Espanyol el club que hauria de enray a solventar una injusticia deriBarcelona: Llorenç, Walter, Mas, el que feu va éster ajudar-la enD'ENTRADA
sses defenses, si bé no serveix gaire
Sans haurien marcat en aquest prifer-se l'eliminació amb els menorquins. vada per l'aplicació del "goal-averaArnau, Castillo, Carulla, Piera, Ratrar.
agt a l'atac, per.> que després de
mer temps. Ho prora els dos gratis
Sembla, pecó, que ja fa dies que els
En virtut de record pres en
El Badalona continua l'atac fins
¡non, Samitier, Atocha i Sagi.
ge", tota regada que els tres clubs es
tot, dins la grisor de línies centrals
l'assemblea general del Futbol xuts que bague de treure en Zamora del "Malló" erpressáren llur intent de trobaven igualats de punta, mentre que
L'EUROPA GUANYA EL SABA- que obtingué el gol de la victòria;
Nue corren ave dia, podia reputarClub Bau'oelona es fa avinent i que la defensa hagués d'emprar-se no venir a jugar aquest partit regla- ;ara, el tercer classificat té un punt
fou
obra de Castro i va ésser molt
DELL PER 6 A 3
te COM "estimable". En canvi, quina
mentar!, abandonant Ilur participació. menys que els altres dos. Per?), ni el
que solament fina al darrer dla a fons. A la tasca relativament enben rebut.
davantera ha tingut l'Espanyol?...
donin
d'una
manera
del mes que aorn s'arlmetrain certada d'aquesta davantera, puix Manca ara, que
El darrer partit de campionat que
Arbitrava Castillo, i els equips
"Barcelona" ni l'''Europa" han hagut
tea davantera que a no ésser la propropostes dIngrés de nous so- l'Olivella jugà amb força encert, si oficial la decissió definitiva.
ha jugat l'Europa pot dir-se que ha eren:
d'"esperar els esdeveniments" per doeosa zamba (que només li ha fa/sé
incluís
en
les
rematades,
cal
afesatisfer
Es
gairebé
segur
que
en
un
cas
o
en
de
necessitat
reola, cense
constituit un bon èxit pel seu
Badaiona. — Ros, Samsó, Martín,
nar Ilur conformitat a una cosa que
líat a darrera hora) Ii hauria pergir l'esforç de la ratlla de mitjos,
altre, el partit de desempat entre l'Eu- estimen per damunt de tot. essencialcap dret d'entrada.
sultat, car a ningú s'amaga que el
Tarruella, Bertran, Vinyes, Cristià,
res de guanyar ben pocs partits.
que pot dir-se que rarament deixà ropa i el Barcelona es fará diumenge ment esportiva."
adversari
un
representava
Sabadell
Meya, Castro, Sangüesa i Tejedor.
Dejen/ l'endemä del primer Ets
passdr els davanters contraris.
que ve; el camp és a escollir encara, i
Terrassa.— Sabater, Tondo, MasEL BARCELONA BAT COPIO- perillós.
rosa-Espanyol, en el qual indubta- que aquell equip, si no reforça la
Però tot i dominant més el Sans
sembla que es decidirá per sort, si ha
desenrotllar-se
va
Aquest
partit
saguer, Cadafalch, Abat, Tonijoan,
o
7
A
SAMENT
EL
GRACIA
PER
blement l'Espanyol fin el seu millor sera davantera, no pot fer un paper
i que l'Espanyol poques vegades
de jugar-se al camp de Les Corts o
amb molta rapidesa, la qual cosa
Garriga, Canals, Gándara i
partit de la temporada, que realment
• Aquest partit va jugar-se al camp feu que contínuament existís Finte- Bosch,
airós jugant contra equips de cateaconseguis arribar al camp contrari,
del club entonen. Sobre això darrer
Barceló.
gris dificil aconseguir sorollosos goria similar a la seva.
públic
d'un
dels
graciencs,
davant
fou l'Espanyol qui assoli un gol...
res
definitiu.
encara no pot dir-se
rès de presenciar la partida. De tousultats damunt d'ells, per la seva
rnolt nombrós, i com pot veure's pel
de "penalty", convertit per en Soler.
D'insistir el "Malló" en jugar el
tes maneres va començar sense que
norme potencia defensiva, que acos- ELS INCONVENIENTS D'AMseu resultat, va ¿asen completament
sots-campió
Donada
la
nostra
posició
al
camp,
el
partit
eliminatori
amb
cap dels dos equips posesin una tácPLIAR ENCARA MES EL NOMt=a a créixer quan mes fort és el
faca per part del Barcelona.
no podem pas dir si realment el
(cas que l'Espanyol quedi definitivas
tica determinada. De mica en mica,
mstrincant; però que no confiàvem
BRE DE PARTICIPANTS A cästig era injust, com alguns pre- meist descartat del certamen), es faria
perd, tots dos equips s'anaren ceneze obtingués gaires victòries. Cal
Ele esmortuidors de
AQUELL CONCURS
feiner de la settnana enqualsevol
dia
trant i arribaren a entredre's els ju=venir que els fets ens ho havien
mis efloaola I ecodesprés
d'emetre
el
part,
i
Aix6
a
trant.
coz*
és
natural
la
vistositat
gadors,
i
cessentit, i si diumenge els de Sans
perquè enguany
nomla.
nostre
vot
favorable
mes
superior.
¡oc
fou
del
UNA NOTA DEL C. D. EUROPA
ti luguessin donat el gran "cop",
el tercer classificat concorri també
Eis ataca sovintejaren tant per
hacrim hagut de reconebter que
No
ene
Ilmitem
a vendre'ls;
El
C.
D.
Europa
ha
cursat
la
sehem
de
al Campionat d'Espanya,
una banda con/ per l'altra, penó
Ob qm per guanyar es necessiten
co els nostres Establiments
güent nota:
manifestar-nos contraris, després de
millor decisió per
sempre
es
vegd
eavamers, eren falbrnies, ja que te de tiente' ele ajustem eetnl'experiencia feta, a resoldre els Benedld Didant — Semper
"Fa uns quants dies, guau era creenpart dels graciencs.
nette gran porter i una enorme pacom
la general que rEuropa", amb tot
D'aquest equip, Serna i Alcanza
ACCESS019IS
pro gratultament.
réis de backe, hom podia anar im- campionats pel "goal-average",
també som contraris, per als anys a
i un possible empat de punts amb I - Eses mostraren molt segurs, i dels almstmest per aquests camps, segur
"Barcelona"
podia
quedar
venir,
d'ampliar
el
nombre
dels
parpanyol"
i
el
tres
jugadors
els
millors
foren
Besd.: tornar amb la victòria sota els
ticipants a la competició peninsular.
eliminat del campionat d'Espanya en
tit, Alcázar i Cros.
haVZ!.
I aquí, en exposar-ho amb tota
Virtut de la reglamentaria aplicació
Pel que toca al Sabadell, si bé
raonar
franquesa, no fern més que
Claris,66(
per primera regada en el nostre caentots jugaren per un igual, cal triarque
els
mateixos
arguments
pionat
del
"goal-average",
s'iniciaren
sobre
ne Martí i els germans Tena, que
Telefon 1430 G.
activíssimes gestions encaminades a
ens ho feren combatre quan s'amsobresortiren dels altres.
pliaren a dos els participants per
procurar la participació dels tres clubs
• ••
naciotorneig
en
el
punts
Federació al Campionat d'Espanya.
empatats
en
tenen. Ens estranyà només tata la
Als tres minuts escassos de joc,
El tito! de campió ha d'ésser la su- parsimònia de l'Aramburu, que lla- nal, gestions a les quals és just de reCros engegá un tret a distància, el
prema aspiració d'un club, i abrí gué de consultar, pensar-s'hi, etc., conèixer que el "Barcelona" va preDe totes rnaneres, cal convenir que qual
fou deturat per Carceller, pe/si
AUTO-ELECTRICITAT •
s'Ira vist sempre en tots els paisos quan pocs moments abans hada dei- sentar el ser/ ajut incondicional.
va ajudar a això l'esplèndida actuase li escapà la pilota per entremig de
Dones be: avui que l'"Europa" té
on la vida esportiva és més intensa
ció dels components de l'equip del les cames, i valgué el primer gol a
xat passar impunement la carrega de
i sobretot més antiga que la d'ad.
toma, [Ion 1 BE, Lila.
Kaiser en l'àrea fatidica i unes mans assegurada la seva participació en el Barcelona, del qual es destacaren l'Europa.
Digui's el que es vulgui, d'ençà que
d'un jugador unionista, també en campionat d'Espanya, com a campió o per damunt de tots Llorenç i SamiUn free-kick contra l'Europa, exeen
punta
l'empat
gràcies
a
desmereixé
no
els dos primera clubs de cada Fedesots-campió,
tier.
Altrament,
Piera
Piputac15, 234
l'arca de "penalty". Passem, doncs,
cutat per -Bertran, valgué l'empat
ració tenen assegurada llur partiper alt aquesta qüestió. El gol de amb el "Barcelona" per al primer lloc, gaire dels esmentats, cae les seves al Sabadell.
•••n•n•n•n
es
cumplan
en
declarar
pública
i
terprecises
dacipació en el Campionat d'Espanya,
passades
eren
sempre
tres
mil'Espanyol era entrat uns
Un xut d'Alcazar mal blocat per
minantment que aeguirä treballant i munt el marc d'Uriach.
ha perdut interès el Campionat "re- nuts abans del descans.
Carceller, donà lloc a qué Cros reCATALUNYA I EL CAMPIOgional", i han estat excessives les
El partit va començar amb el con- mates el segon gol per als seus.
Vingué la segarla part, i de deb ò
NAT PENINSULAR
coses que hom s'ha empescat.
següent domini del Barcelona, pes!)
ens crèiem, Ilavors, que l'Espanyol
Un free-kick contra el Sabadell,
El senyor Rossich sortí ahir de
Això hltim no ho diem pas per
no per aixes el Gràcia quedava curt, l'executà Alcázar; Tena I desvià la
es referia. Segurament que amb nosSaragossa, continuant les gestions
Catalunya, on precisament el Cam- altres devien compartir el mateix
car contínuament aconseguia tallar
bala i entrà en el sera propi marc per tal que Catalunya pugui enviar
les combinacions que es feien peri- per l'angle superior.
Hem d'admetre, no obstant, que pionat encara guarda el més viu in- criteri tots els espectadors que estres representants al Campionat
arsb tot i els seus capgirells, el fur- terés i la máxima emoció, sinó pel taven al nostre voltant i els quals
lloses davant del seu marc i a mes
Urs aldarull davant el marc sabo l tampoc no és un cosa tan illb- que s'ha vist en altres federacions. anaven felicitant-se els uns als ala més, tot sovint procurava moles- badellenc fou aprofitat per Bestit d'Espanya. Sembla que les gestions
van per boa cami.
Suposem per un moment que l'Osa- tres, donant la cosa ja per resolta.
gisa i tan faltada de sentir comú
tar a Llorenç per tal que no es
Segons rumors, el Barcelona ha
mas pel que es ven, els dirigents
cuna, classificat enguany en tercer Cal convenir que el Sans va fer tres
fastiguegés en el seta marc.
donas la seva conformitat que en
de l'Espanyol es creien. L'exemple lloc del campionat guipuscoä, sigui o quatre arrencades superbes que feAls deu rninuts vingué el primer
TALLERS
CITROEN
el successiu siguin sempre tres els
que varen rebre abans d'ahir, dos per la sort que li vingués amb els ren trontollar la solidesa espanyogol i va aconseguir-se en un freede B. MATAS
clubs que representin la nostra
:Mutas abans d'acabar la partida, ho contrincants amb els quals hagués
kick gute executà Piera i Samitier
lista, però a mesura que el temps
dat tot i fa inútil l'insistir-hi.
d'eliminar-se, o per qualsevol anca passava, l'Espanyol anava "pesant"
Reparacions d'automòbils
amb el cap la rernatä al marc d'Ucausa, arribes a guanyar el Campio- i dominant més i mes. Fou llavors
L'equip del Sans, que portara una
Mach.
Garanlim tols els treballs
El Campionat del grup B
nat d'Espanya. ¡Se'ns vol dir haserie de resultats desastrosos, el va
El domini es fért, Ilavors, mes per- Valimcla, 148 :-: Tel. 13 2032
que hom pagué adonar-se de la brideixar "knock-out". La fe, l'entuvors quina importancia hauria tinsistent, i aquí va començar l'exhibiHant tasca de la parella de back s
Se l'emporta el Júpiter en
s iasme, el braó, la sinceritat que po- gut per la "R. Unión", d'Irún, ésser unionistes, ben secundada pel porter
ció blau-grana. No va tardar molt
campió de Guipúscoa?...
a venir el segon el qua, es prosaren tots aquells menuts elements
Casanoves. El rellotge avançava, i
guanyar el Martinenc
(sei dels quals pertanyen al segon
Una de dues: O el Campionat Si bé els blanc-blaus no feien gola,
per a marcar el quart gol per als
duí després d'una serie de combiha
de
prescindir
de
la
d'Espanya
que
acabaren
nacions
dels
davanters
seus.
aO
per
t 'I M P) es digna d'ésser lloada com
els del nostre voltant, tot i reconeieal. Varen aconseguir travessar una
seva forma eliminatòria actual, que
Tena II, d'una capcinada obtingué
amb un centre de Piera que Ramon
xent que ho feien molt malament,
El resultar raquest partir diu prora
són els campionats dits regionals,
el segon del Sabadell.
remata al marc.
sorta tan genialment defensada per
anaven augmentant les seves feliciel que va ésser la Iluita. Els dos equipa
Zamor a-Saprisa-Portes. En canvi, ja
En el segon temps, Alcázar re- sabien que del seu resultas depenia el
Cap a l'acabament de la primera
tacions. Un de darrera nostre, parlo veieu, l'Eapanyol, l'equip que
znatä una passada de Cros, i va obpart, el Barcelona obtingué el terlant atub el reí, justi ficava que l'Estitol de campió i rnalgrat i que la
ess aquel! moment hom havia d'acBILLARS SOLER
cer gol, i es produí en executar NVal- tenir el dimite gol.
panyol ho fes tan malament per
competició fati ben maniiesta, no per
cilindres
en
linia
dos
gols
reptar corn el campió, per a perfoFlorenea
d'evitar
Després
ter unes mans, i tira la bala sobre
Especial, per a oamplonat
remoció del moment. Observàrem
a;x6 el partir es desenrotllà amb
tar la porta d'en Casanoves hagué
gol, la qual cosa aprofità Arocha segura, Cros encera batre per si- tusiasme que calia esperar-se.
que uns amics !sastres desfilaven, doVIladomat, 122
st e ne cessitar un "penalty". 1 consti
sena
vegada
a
Carceller.
per
a
rematar
el
punt
amb
el
cap.
nant la partida per decidida. FaltaVa guanyar el Júpiter per un a cap
Sue no volem parlar de les circumsEn uns moments de coratge suba- dan hauria yogur guanyar el seu conLa segona part, con/ ja hens dit,
ven dos minuts i mig i optärem per prestará el seu entusiasta concurs a
r ancies que rodejaren aquest "pedetiene, encara Pros pogué lograr el
empenta
grava
començar
amb
una
fet
haviem
ells...
No
igual
que
Irr
per tant organitzar-se corn un conel que sigui precís per a aconse- cienca; durant cinc minuts escassos, tercer gol per al Sabadell, i últim trincant pel mateix resultar.
nalty".
mes que baixar les escales quan una tot
El Júpiter, dones, queda campió del
curs lliure i totalment distint (per
guir l'assistència de tres clubs catala porta de Llore« es veié seriosa- de la partida.
alque
sorti
exclamació
gegantina,
EL DOBLE VALOR
B.
Grup
exemple, la Copa d'Anglaterra, que
que
la
tot
i
nacional,
al
torneig
lans
eren:
equips
els
Albiträ Vilalta, i
atacada, però els graciencs res
• ••
D 'AQUESTA VICTORIA
no té res a veure amb els campio- hora de mulera de bogues, anunciava possibilitat d'un triple empat de ment
Europa: Florenea, Serra, Alcorino podien aconseguir, davant l'acgol
que
quedará
graaquest
el
gol,
per
tosa
Fels
uns deu minuts que es comend
enrobustir
nats), o be cal
Abans de tirar endavant amb les
desaparegut."
punta
ha
Pelaó,
Garnis,
Pellicer,
za,
Maurici,
tuació
del
jove
porter.
vas per sempre més en els anals
:s3nc lusions a que ens obliga un re- els mitjans la figura dels slubs que
el partit, quan, en un avene del JúpiEL BARCELONA TAMBE ES
La reacció vingué tot seguir i amb Bestit, Cros, Ciórdia i Alcázar.
del futbol. L'havia fet l'Olivella en
puguin arribar a éster finalistes del
ter, es prado! free-kic que tira Diego,
sultar tan sensacional, posarem de
FAVORABLE A LES GESTIONS ella, el quart gol marcat per Sami
Carceller, Griera, SorriSabadell:
rematar
un
córner.
ma nifest la formació de l'equip del
Campionat d'Espanya, en la forma
i recolli Canals arnb si cap, neatcant
PER TAL D'AMPLIAR A TRES en rematar arnb el cap un centre
Llurnä, Tena I, Pros,
bes,
Martí,
en
el
seu
transport
d'engent,
La
que s'ha vingut fent fins fa poc.
Sane : Casanoves, Domingo, Torrel'únic gol del partir.
ELS CLUBS QUE PARTICIPIN
Bertran, Tesos II, Virgili i Pérez.
d'Arnau.
El
cinque
gol
es
produi
tusiasme,
no
tenia
ni
esma
d'aplauEn aquest aspecte, no ens oposa- dir. Una vigorosa arrencada espadelict. Soligó, Valles, Calvet, CarEl joc continua viu i animat, veientAL CAMPIONAT PENINSULAR d'una manera molt semblant a l'an- EL TERRASSA ES BATUT PEL
10, B esoli, Olivella, Creixells
riem pas a la primera fórmula de
se jugades que no corresponien pas sis
terior,
car
Castillo
deixà
caure
la
Per la seva pare, els dirigents del
disnyolista
i
un
xut
des
de
poca
e
a
A
BADALONA
PER
Oliveres.
crear, com era antany, el Campiodesitjos dels jugadora. El Martinene
tància tirat per Vilar per damunt el F. C. Barcelona han donat Ilur con- bala sobre gol i fou novament SaAquest partit va jugar-se a BadaEs a dir, que hi mancaren Moli- nat d'Espanya, sobre la base de la
jugava amb individualitat, no aixi el
perquè es continuln les mitier qui amb el cap l'aconseguf.
ntr, Perdió, Gularons i Gallard. lliure participació dels clubs, inde- pal, posava fi al match, que si en formitat
lona,
i
no
pot
dir-se
que
en
si
fos
Júpiter que feia joc de conjuut. Les
El sisé vingué d'un centre de PieEra, podriern dir-ne, un segon equip pendent dels campionats de cada Fe- joc no havia estat res de l'altre món, gestions a fi que el tercer classificat
van
posar
altre
un
mal
partit.
Un
i
forces, per?), est'aven bastant igualades
va causar amb el seu resultat una
—que és ara l'Espanyol—pugui par- ra i Sami amb l'oportunitat demostel crças Que
deració.
Perdí
si,
pel
contrari,
hom
el
seu
entusiasme
en
la
Iluita,
i
tot
els directius, no pas
i la desesperada defensa del Martiticipar en el Campionat d'Espanya. trada tota la tarda, d'un cap mamá.
tan sols els del Sans, sitió de tots
creu que l'actual sistema Es el que emoció indescriptible.
decaigués
que
l'interès
no
aixes
fin
nenc impedí al Júpiter de poder
A propòsit d'aiscó, diu el nostre el 'punt.
Només qui ha vist l'espectacle
els clubs, en
ha d'anar millar per a tots, les Fesol
moment.
un
treguin les ensenyances
Després vingué un fort atac gracoHega "La Nau":
cap mis gol.
que puguin d'aquest triomf de l'en- deracions regionals han d'enrobus- que oferia la gent en sortir, carroEl Badalona, però, sempre va is- car
L'actuació individual dels jugaon
tu siasme i
ser el que es distingi, tant en el dode la voluntat, car a na tir el mèrit i el valor del seu propi
no fou, gens afortunada, exceptuant
(a s aúra. cosa pot atribuir-se res- campionat, cosa que no s'aconsemini com pel que toca a dur els
Plèn dida victòria que diumenge tot guirà pas dilatant cada regada mes
ataco amb mis preesi6, i això vol els dos porters que varen fer bones
Bar celona va comentar
jugades.
el nombre de participants en el condir que la victòria hom la creu ben
amb escalf
Lii defensa del Martinenc molt be,
extraordinari.
cura peninsular.
merescuda.
rESPA NYOL AL CAMPIONAT
Per ultra banda, cal dir que el en el primer' temps, pecó fluixets en
XL PARTIT
el segon. Els anejos multa feina •
Temes& no presentä pas tots els
Ja hem donat abans l'equip del
PENINSULAR
elemento titulara de i això aguantar l'atac del Júpiter; ondear"
C. liesdll Casaaltiata 4- Renda te Saat
Pit
&
A creure les informacions q ue ene Sans. El de l'Espan yol el formiven:
eagotank
MI1 QUO sin reaentla visiblement.
Zamora, Saprisa, Porra, Tonada,
114" 6 q ue donem mis ave)
ha esperances que les gestions iniciades darrerament en favor de la
inclosió del tercer classificat pugui
prendre part en el Campionat Peninsular, aniran per bon camí. Tot
depens dels guipuscoans, car ni el
Barcelona, ni l'Europa s'hi han pensat gens a recolzar totes les altres
gestions que calgui fer per sostenir
un punt de vista esportiu, malgrat
que avui dia les coses no siguin pas
exactament igual que la setmana passada, ja que liaron es tractava de
reparar una injusticia creada arran
de l'aplicació del "goal-average",
mentre que avui el tercer classificat
porta un punt menys.
Trobem molt bé que els dos clubs
esmentats i la Federació Catalana
persisteixin en Ilurs gestions, tan
sols perquè no sigui dit que l'Espanyol és un equip perseguit i no se
li donen els mateixos mitjans de defensa que als altres. Tecnicament,
la participació de l'Espanyol no
¡ara més que demostrar el raonament dels qui hem vingut sostenint
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nombre superior a altres curses or- Catedral. Nota del Servei MeteorolòLA
capcinada desvia una pilota i la introgic de la Diputaci6 Privincial de Barganitzades per la dita entitat.
En la davantera els millors foren mis mogut, i en un dels atac del dueix
a
i
a
Europa
temps
a
la
xarxa.
del
Estat
deis
bocal,
celona.
En altres edicions publicarem els
dreta Dapena, Mantean; especial- Manresa, i una distracció
Els equips, sota les ordres del seEspanya. Previsió del tempi a/ NE.
premis rebuts i altres disposicions
ment el primer que jugi moltissim. En Pou fa un gol després d'una bella nyor Torrent, s'alinien així:
NOTES OFICIOSES
d'Espanya, a la mar i a les rutes aècombinació.
Els
lleidatans
es
refan
i
referents
a
la
cursa;
de
moment,
Conill molt voluntariós.
Martí,
Manresa: Oliveres, Mauri,
ries.
DE TOTES LES MARQUES
entusiasme per a marcar, i Ito
rteAtRITaBieTtä„LvAaIEdT
ElE,LizuQaU
els
clubs
i
atletes
que
desitgin
prenA
otur
Ortí a la defensa del Júpiter fin amb
Delgado, Tort, Cenzano, Garriga, Pi2105: gearansmiasid..parcial de rea preus minora que ningú
obra de Buisa.
dre part a aquest cross poden tra- pera "Sigfrido", de Wagner, des del
jugades magnifiques. Deis mitjos, En aconsegueixen per desigualen
el mar- carols, Rosell, Pons i Guix.
Els
manresans
metre les inscripcions al local dels
concert al teatre de l'Ateneu 1814,
Canjeó primer i després Peiró. A la cador, aprofitant Guix una fallada de
I pel Lleida: Prenafeta, Martí, MoTeatre del Liceu.
Pere Giner
organitzadors, Ronda de Sant Pau, tiran
davantera els mis perillosos doren els
ladi.
lina, Calatayud, Larger, Espeleta, MoA
rintermedi:
Cotitzacions
dels
Benefeta.
bis.
Tel.
1183
SP.
Corta, 66g
77, i al de la F. C. d'Atletisme tnercats internacionals i canvi de vaBalsa i Paextrems que s'escorrien molt Ileugers;
El programa escollit fou
Poc després les locals marquen l'em- cagues, Bordalba, Miguel,
411
(General Arlegui) tots els dies, de
el centre bastant oportú es collocava pat, obra també de Buisa, qui d'una ra
ea444444.4144.444.444+ef144,
exquisidesa que honora els
lora.
set a nou de la venia.
sempre un xic endarrera; Diego va
tants,
senyors
Altimira
i
Sabat,
42
ni..
RADIO CATALANA,
ment el cap, raconsegiren i ii passaestar ben desgraciat, especialment en
viola, i Sana Sagen.,
RESULTAT DEL CAMPIONAT DE FUTBOL
20' 30 ; Cure d'angles a carree de lins; Agell,
ren al avant; i fent continuats equi
el aus.
violoncel.
l'Acadèmia Berlitz.
libris,
per
haver
mancat
el
vent
gaiGRUPA
La primera part, dedicada a;
Arbitrava el guipuscoà Esteimbom i
2100 Butlletí meteorològic de Casebe del tot, arribaren a la finja si as
sis equips es presentaren aixi:
talunya. Pronòstic del temps. Cotitza- Quartet en sol, de Mozart, ion
Pts.
GC.
GF.
risada
prop
de
la
una
de
la
tirda.
P.
E.
G.
JUPITER: Manye, Ortí,
cions de la Borsa de Barcelona. Sants terpretada amb una sorprenent S.
La classificació s'establí com reA. E. CATALUNYA
24
Font, Canjee, Peiró, Gonzälez, Die- Barcelona
11
2 56
0
del dia. Crònica d'art, esports i mo- flor i elegància. Confessem que so
14 12
gueix:
L'Agrupació
Excursionista
Catalugo, Canals, Eloi i Lavilla.
esperàvem d'una naixent entitat ses.
des.
Primer,
"Nereida",
de
J.
Llaudet
24
20
2
51
0
12
nya
celebsara
demà,
dimecres,
a
les
14
MARTINENC: Prat, Bracons, Vi- Europa
Acció cultural: Continuació de la sical com aquesta, una justesa d'ex.
Soler, per S. Amas i el seu propietari, deu de la nit, junta general ordinär:a.
23
nyes, Camorera, Vinyet, Pone, Lape11
30
lectura de la novena "Th.araar", de pressió tan remarcable com la la
2
1
11
14
en una hora 3e 5"; segon, "Linda",
Es prega moltissim als seas associats Francesc Acola Sala.
na, Monleon, Ribes, Armengol i Co- Espanyol
joiosament constatàrem en la Unes
d'Eusebi Bertrand i Serna, per R. Mi- que no manquin a aquesta reunid.
11
30
7
25
•
3
4
14
nill.
Sabadell
Acte de concert: Josefa de Klaskar pretació donada a l'esmentada obn,
han i i J. Jansä, en 1 h. 38' 31"; terLa segona part, mes variada, le
10
(mezzo - sopran), Ignasi Cornador
40
SANT ANDREU, 3 - ATLETR., 1
el
qual
8
18
cer,
"Gavot",
de
Vicenta
Illa,
2
4
14
Badalona
(baix), Joaquim Constans (violinista), la que, a jutjar pela aplaudiments
anava amb els senyors A. Fittock i A.
El final del campionat al camp del
LLUITA GRECO-ROMANA Orquestra
9
34
15
7
5
2
escolti el públic amb mes delectar.
Radio Catalana:
14
Mateos, en 1 h. 45' 7" (temps comproSant Andreu ha estas decepcionant. Sans
Programa de la senyoreta de Klas- ea, sobretot l'enjogassada "Cama
7
32
sal).
16
El partit havia de celebrar-se a Saba- Terrassa
10
1
3
14
netta" de Mendelssohn i l'Scherts
La segona prova d'aquesta regata
La Secció de Gimnàs i Esports de kar " Has permès que t'estimis l
dell però a causa de jugar-se a la ma4
47
14
11
2
1
14
teixa ciutat el de l'Europa i Centre
es daré, diumenge vinent, a la mateisca l'Ateneu Enciclopèdic Popular ha cr- Lozano; "Caneó nova...?", Laporta; de l'entremaliat Debussy. El mine
Gràcia
Esports que abassegava tota l'atencie,
hora.
ganitzat uns combats de Iluita greco- "La Balenguera", Vives; "Tosca", de Haydn i el Nocturn de Borodist
GRUP B
delectaren també ben agradosameg
a demanda i en interès dels dos clubs
romana per a demà, dra 25, el seu es- Puccini; "T'estimo", Grieg.
Programa del senyor Cornador:
les oides del distingit auditori.
Atlètic i Sant Andreu f ou decidit que
tatge social, entre socis ile "Ateneu i
P. GF. GC. Pts.
E.
G.
Pl.
Ens emocioné, intensament e
rencontre del grup B tinguis lloc a
forans. Als vencedors da ssrä lliu- "Canee d'amor 1 de guerra", de M.
RUGBY,
19
19
4 30
1
Sant Andreu i en hora matinal.
9
rada una medalla de cou--_ donatm Valls; "El diablo verde", Segura; Quartet en re, del divf Beethoves
14
Júpiter
"La tempestad", Chapí; "El niño ju- que emplenava la tercera part i su,
blaven jugar a palletes.
d'un arnant d'aquest noble essost.
18
20
4 29
2
8
14
dío", Luna; "Canee d'amor i de guer fou també executat amb el mes gra
A les ordres de Sojo, els equips do- Sant Andreu
EL CALENDARI DEL
ca" (caneó del ceguet), M. Valls.
18
17
4 20
respecte i justesa.
ren així compostos:
2
CAMPIONAT DE CATALUNYA
8
14
Martinenc
Programa del senyor Constans:
Sant Andreu: Subirons, López, RaEls joves executants, que ja ha
volta
Primera
15
25
6
26
1
Allegretto",
Corelli;
7
14
und
"Sarabande
da, Bau, Font, Batet, Guixé, Pueyo,
triomfat en diversos concerts,
Iluro
Dia 5 de febrer: Sant Andreu-F. C.
S.
"Masurca", Taskine; "Souvenir", de reixen l'elogi i l'encoratjament g
Ferrer, Prat i Juarez.
14
20
6 22
2
6
Barcelona.
1n11.
14
Gimnàstic
Drdla.
Atletic : Pasqual, Pujol, Vilalta, Cotots els filharmònica Assoleim
S.
SamBarcelona-U.
13:
F.
C.
Dia
13
27
6 28
3
nesa. Carol, Peraferrer, Tronxoni,
5
14
Programa de l'Orquestra Ràdio Ca- matisos d'una distinció i delicades
Manresa
bolsos.
PROGRAMES
PER
A
AVUI
Pastor, Uorens, Salam6 i Albareda.
talana: "Johannisnacht" (marxa), Gil- insuperable en els pianissims, i
10
29
9 17
Dia 19: Sant Andreu-U. S. Sam0
5
14
Atlètic
RADIO BARCELONA, 344'8 133. bert; "Pat und Patachon", Lindray; dubtem que si persisteixen ceba,
Hm nota !'absència de Bruguera,
boiana.
5
36
donant lloc a molts comentaris, i fou
Campanades horaries de la "El niño judío" (fantasia), Luna; Hanf plegats assoliran, a no triga
10 21
3
1
14
Lleida
Segona volta
substituit per Subirons, el qual continua
Dia 16 de mare: F. C. Barcelona- Catedral. Nota del Servei Meteorolo- "Salut d'amour", Elgar; "Capricho l'equilibri i la pleniind sonora ea
gada que es troben igualats en
El
Barcelona
1
t'Europa
han
sense convencer.
gie de la 1.11putació Provincial de Bar- gitano", Hervàs; "Thais" (fantasia), distingeix les institucions semblun
punts 1 nombre total de gols
Sant Andreu.
•
de jugar un partit de desempat
Inútil descriure el ice desenrotllat.
Dia primer d'abra: U. S. Samboia- celona. Estat del temps a Europa i a Massenet; "Entreacte", Huguet; "El que han aconseguit justa fama en d
Dominä quasi sempre el Sant An- per al lloo de eampld, Iota ve-. I mareaba entre gel
Espanya. Previsió del temps al NE. cavaller de la rosa" (vals), Strauss; món musical.
na-F. C. Barcelona.
dreu, serme saber treure profit deis
"Rapsòdia valenciana", Penella; "Old
Samboiana-Sant An- d'Espanya, a la naar i a les rutes
15:
U.
S.
Dia
ataca, tal com ta estat el sea defecte
rica.
Spain" (one-step), Demos).
dreu.
en
estil
lliure,
deixant-lo
establert
en tots els partits de la temporada.
1330 a 14'45: Emissió de sobre24‘oo: Tancament de l'estació.
I EL DELS PARTITS DE
2' so".
Després d'ofensives insistents i en
tanta : Trio Iberia, discos de gramola
Zwiller,
qui
l'acompanyava,
empra
SELECCIO
una barreja indesxifrable, Juarez senoi recitacions.
SOLER I TORRA V'
La pròxima visita
2' 43".
Dia 26 de febrer: Selecció probables
SEZUÍ enclastar la pilota a la xarxa.
1730: Obertura de l'estació. Emisel
desencert
i
possibles.
L'Atlètic, però, aprofitant
sió especial, composta d'obres musicals Un home mort per un tren
de
Cochet
Dio 4 de mare: Entrenament de la
dels contrincants obtingué l'empat,
BANQUERS
Pe ' Quintes Radio, discos selectes de
Com ja es costum tots els anys, el PILOTA BASCA selecció.
sense esfore, obra de Salomó.
i el Vendrell
gramola i recitacions.
entre
Arbós
BITL•LETS
Partit Saragossa (CatalanaPueyo, amb penes i treballs, a les Barcelona Lawn-Tennis Club organitDia
I8'oo: Cotitzacions dels mercats inacaballes burrá la "bona" vielincia za per als dies t al 5 de febrer vinent
Centre).
ternacionals
i
canvi
de
valora.
Francesos,
2305 per loo.
CLL`B BASCONIA
Dia 25: Selecció,
de Pasqual, i tot seguint Ferrer es- un match internacional, en les seves
Radioteleionia femenina. MoAnglesos, 28'56 pessetes.
Entre les estacions d'Arbós i el VenDiumenge al mati continuaren, al
Dia 8 d'abril: París, Espanyacapa i trobà el camí aclarit per fer pistes del carrer de Ganduxer.
des,
per
la
senyoreta
Pompadour.
TeItaliana, 31'oo per loc.
drell, un tren procedent de PicamoiEl Club visitant serà aquest any el frontó del Principal Palace, els con- Franea.
el tercer. No cal mencionar individuames útils, per la senyoreta Georgette
Belgues, 81'75 per ton.
xons agafà un home, ferint-lo greu1,11- litats. Solament Bau es mantingué amb Tennis Club de París, del qual equip cursos socials del Club Bascónia.
EL SANTBOIA GUANYA EL
de l'Institut de Cutura de
(totes
dues
Suissos, 112'85 id.
formaran part el tan conegut jugador
A "cesta", Sunyer i Macani Hez&
discreció.
SANT ANDREU PER 24 A 3
la Dona). Aquests treballa seran lle- ment.
pessetes.
Portuguesos,
Fou recollit pel personal d'un tren
internacional H. Cochet i Mlle. Devé, nändez guanyaren, per 35 punts a .29,
gits per la senyoreta Balaguer.
Aquest partit jugat a Sant Boi daAlemanya
(Reichsmark), l'39 id
ascendent
de
Barcelona,
i
partat
a
P414444444*** ***441~01 jugadora classificada en primer lloc a Frigola i Aris.
58'30: El Quintet Radio interpred'un públic força nombrós, fou
Austria (Schilling), 0'78 pcsset
de la classificació francesa.
A pala i fora de concurs, Lorca i vant
de franc domini dels locals. El Sant
tara: "La chica del 17" (caneó), Du- l'estació del Vendrell, on es presenta
Txecoslovàquia, 16' 90 per cent.
el jutjat, pesó no li bou possible reEn edicions successives donarem Marra, perdent per 34 punta a 44, da- Andreu, a mis a més del desentrena- ran-Vila Baixador i Azagra; "Los
oriz 4.
Holandesos, 230 pessetes.
compte de la composició dels equips, vant d'Ubarrechena i Larriiiaga.
declaració.
bre-li
ment que va mostrar, va perdre els diamantes de la corona" (selecció),
Rússia (Tchervonetz), 17 pesas
I 102 I. • • • • • •
El
ferit
ingressä
a
l'hospital
de
número de partits a jugar i altres deVinyals i Tintorer perden, a "ces- seus jugadora Pasqual i Buxeda.
Barbieri-Moreno; "La palomita" (danGrecia, 750 per roo.
Slint Salvador, on morí a les dues hotalla d'organització, podent avançar ta", davant de Marín i Pece Escudero,
Els equips estaven formats de la se- sa americana), A. Cotó; "Capricho
Suecia, 150 pessetes.
que el Barcelona L.-T. Club, en el seu per 34 punts contra 40.
res d'haver-hi entrat.
andaluz" (intermedi), F. Orejeo.
güent manera:
Noruega, 147 pessetes.
El darrer partit fou el millor de
decidit propòsit de fomentar l'afició,
Unicament se li trobé, al damunt un
Tancament de l'estació.
Santboià: Gilabert, Alen, Bisbal, ViDinamarca, 150 pessetes.
establirä preus veritablement populars. tots els efectuats, ja que la seva se- lar, Deu, Garrigosa, Ros (J.), Massapaper escrit amb llapis amb el nom de
roo
20'30: Obertura de l'estació_
Fiuniglätssrriaia; 4t4p perercent.
B
que
victòria,
decidí
la
Tiburci
Sanchez
Nosalla,
de
lo
anys,
gona
meitat
EL CAMPIONAT SOCIAL DEL
na, Valls (E.), Valla (B.), Solé, PaloRomania, 325 per cent.
2040: Cura d'anglès per a rädioes
mantenia
insegura
en
uns
aleshores
casas,
ferrer,
de
Santiago
de
la
EsLAIETA S. C.
ma, Nubials, Roig i Valls.
oients (ciaste elemental), per les EsA les pistes laietanenques comer:ea mans dels quatre contraris. Aquesta
Sant Andreu: Sabràs (desprès Ricoles Masse, a càrrec de la professora pad'a, provincia de Jaén, que se suposa
Turquia, 265 . pessetes.
correspongui
a
Balet
i
Amat,
per
40
que és la seva filiació.
bes), Torné, Luquetti, Serdä (desprès anglesa Miss Kinder.
diumenge a jugar-se el campionat soEstats Units, 5'85 íd.
punts
contra
35,
que
n'obtingueren
Villalonga), Aiximeno, Olive, Vives,
cial, els quals partits han desvetllot
Campanades horàries de la
Canadá., 5'75 id.
viu interés entre els socis de l'entitat Parcra i Frederic Steegman.
Tesis, Vendrell, Farando, Grande, ViAlgerins, 248 pessetes.
Els resultats dels primera partits jisArtur
i
Peiró.
go,
Uruguais, 5'70 pessetes.
FRONTO PRINCIPAL
Vives marca l'únic assaig aconseguit
Xilens, o'65 pessetes.
F9444.44444.444.11~~4 gata doren:
AL
Diumenge al vespre la parella Lar- pel Sant Andreu d'una passada de Viguanyà a Blanco per 6-1, 6-o. ruscain
Calbó
Brasilers. 062 pessetra.
varen
guai
Marcelino
(blaus),
a
ILURO, 2 - GIMNASTIC,
go, distingint-se, durant tot el partit,
Guri a Gras, per 7-5, 6-3.
Boliviana, 1 .50 pessetes.
contra
37,
a
RapUillS
40
nyar,
per
Vigo, Grande, Aiximeno, Serdä i VenAquest partit va jugar-se a Mataró.
1 Pinazo a Allegro, per 6-o, 6-o.
Colombiana, 5' 00 pessetes.
mos j Cazalis II (vermells).
En el primer ternps, el domini bou
drell, i per la Samboiana Aleu, GarriCom era de preveure, I. Pinazo i
Peruans, to'oo pessetes.
J
bell
antuvi
els
blaus
prengueren
De
seva
favorable als forans, pese, la
Calbó venceren amb relativa facilitat l'ofensiva i assoliren un lleuger avan- gosa i Bisbal.
de
la
U.
E.
Samboiana
mala punteria fila que s'arribes al
es.
Els punts
els seus adversaris, que sola podien
ssr
Pea
o pe
ÚNIC MAGAZINE CATALA
ven
P areareli'
a,s TO;o09
en la puntuació, que aaberen foren marcats quasi tots pels Seus tres
descans sense haver marcat ningú.
sortir a les pistes a fer número, ja tatge
Japonesos, 2 ' 50 pessetes.
Diarcroa: Carlee Soldevila
el
partit.
No
obstot
mantenir
durant
del
descans,
després
que inútilment podien Iluitar amb esquarts.
De sortida,
Argelina, 22, 8o per sota
l'Iluso jugä mes acoplas, al revés perances. En canvi Gras, encara que tant, aquest abundé, en jugades excelEgipte, 28.60 pees.
del Gimnàstic, que potser no espe- vençut, foral una magnífica partida lents i plenes d'emoció, car la parella
On
Filipines, 235 pessetes.
vençuda va fer, fins al darrer moment,
D'A.CI I D'ALLÍ.
ray a aquesta revifalla; als set mi- day ant del notable Guri, que en aquest els mes grana esforços per a igualar.
BASKET-BALL
nuta, i després d'algunes jugades pe- partit demostrà les seves qualitats per
ANores, 114 per 100.
rilloses a la porta d'En Sanahuja, a arribar a la final.
Unces, 114 per toa.
EL REGLAMENT OFICIAL
A mis, corn estava anunciat, ea jugà
En Soler passà la pilota Ilarga a En
En
4 i 2 duros, 154 per zoci,
Y
Coll, i aquest arrib un potent xut el partit corresponent a les quarts de
Tal cons ja anunciärem, dilluns
1 duro, 7'50 pessetes.
partir
I
D'ALLA
a
al
D'ACÍ
subscriu
a
repartir-se
els
bat per primera vegada el portes yeres
passat comenearen
Isabel, 115 per loo. •
men; contraataquen aquests, pese, 144+64.44414444444444+4444'
nous
reglamenta
de
joc;
a
jutjar
pel
de .r. s• de genes de r928‘
Franca, 113 per IGO.
CAMPIONATS DE CATALUNYA gran nombre d'exemplars demanats,
l'Iluso no sembla el mateix d'abans,
Lliures, 28'50 pesaeteS.,
tanta és la seguretat que imprimeix
Els resultats dels partits jugats diu- és de suposar, i aixi ho esperen
Dòlars, 5'85 pessetea.
ADREÇA:
a les seevs jugades. En un avene
menge f oren com segueix:
que al començament del CartipioDE NEUMATICS I
de la davantera local, Escuder centra
Junior, o; Barcelona, o; Terrassa, nat, tant els jugadors COM el púCAMBRES
Nom
'8n0ouP;e1"e
erPerwr
3113pteL
ebxkici5e1L
Cuenesu
vbi
En Llorca no li cal mes que tocar
2; Polo, 1; Universitari, 3; Tarragoblic estaran ben imposats de les rePatent núm. 89 716
la pilota, i En Sanahuja ven com
na.
r
gles
per
les
quals
cs
regeix
aquest
carrer
Marea zu per zoo.
—
entra a la xarxa per segona vegada;
la qual cosa facilitara en
Segona categoria. — El matará sePera Giner
sembla que el partit estå decidit;
gran manera la tasca dels Arbitres.
de;
xels
punta
als
Galenos;
Masnou,
poblacié
Corts, 669 bis. Tel. 5183 SP.
però no és aixi. Es castiga un faut
La Federació recomana a tots els
o; Terrassa, s.
d'En Lleonart prop la ratlla de deCategoria especial. — Junior A, 3; aspirants a àrbitres, tant els que se
1115151151M
Rumiarm aguase capó a .1.1Mr.pria CataleMa. Placa Catalanya,17
fenses, tira la falta directa a gol En
li han dirigís aom en general a
Barcelona 13, tiniversitari 13, 2;
Sama, arnb un xut ben fluix i mal final per al concurs de novells de l'enBarcelona A, o; Polo, 3; Galenos B, tots els que desitgtin actuar com a
titat,
entre
Benaiges
i
I.
Pinazo.
peaute.
AQUEST NÚMERO HA
conocat per cert; pece En Guasp,
Prua de aubacrIpc16: Barcelona: as uy, peuet“ 25 - Fora: u uy,
o; Galenos A, 2: Junior E, s; Uni- taus en els partits oficials, que s'aEatraager: ea uy, puattu
incomprensiblement deixa passar la Aquest fou, si Inés no, el partit més
pressin a estudiar acuradament els
PASSAT PER LA CENinteressant del mati, no sols per la versitari A, 2; Terrassa, o.
pilota davant l'estranyesa general.
reglamenta, ja que probablement la
igualtat demostrada per ambdós conNOTA: El. qua ea al:buera& • partir da z.r de pea« zda azulare.: grata
Encara el Gimnästic marca un nou
SURA
GOVERNATIVA
setmana entrant s'efectuaran els
dobla pagina
UNIVERSITARI B,
i baixos
el admero de dese m bre, que aer1 utraordluari. Portara ea la uva
gol, però és anullat per haver pre- trincants, sine que pels alta
examens,
essent
el
desig
d'aquesta
Quadre del gen plator Santiago Rutila>
comena
tez
cobee
d'u
bell
rurroduccid
que
tingué
la
partida.
De
guaral
ta
BARCELONA A, o
cedit faut de l'Alvarez a En Guasp,
Federació que els que resultin aproI. Pinezo assolí forta avantatdegut al qua el porter de rraro re- çament,
al mati tingué lloc el vats puguin oferir les rnäximes gage,
que
no
pagué
sostenir,
davant
la
Diumenge
sultà' fortament lesionat.
de
Benaigcs,
que
s'adpartit d'hockey Universitari B-Baree- ranties, a fi que durant el Campioforta reacció
Formaven els equips:
difícihnent del lona A, que fini amb la magnifica i nat no es produeixin els desagraGimnästic: Sanahuja, Bosch, Vir- judica- la partida Imis
tnriot• REDACCIO I ADMINISTRACIO:
es pensava. resultat tècnic, fa- victòria i insospitada dc l'Universitari dables incidents que altres temporagili, Samä, Montfort, Pujol, Albiol, que
2.'
sobre
els
liders
del
campionat
catatä:
vorable
a
Beztaiges,
fou
3-6,
6-4,
7-5.
des
tenien
lloc.
VIA LAIET ANA, 48,
DelcI6s, Domingo, Alvarez i CorEls gols foren marcats, el primer
També fa avinent als àrbitres acTeil. 288 S. P.
rons.
per En Duran, d'un admirable tret tualment collegiats que havent-se
Iluro: Guasp, Mas, Comes, Vercreuat, i e segon per Alvarez.
modificat els reglamenta totalment
dier, Lleonart, Bentanacs, Coll, SoL'equip victoriós fou integrat per: també llaman de sofrir examen te?).
ler, Llorca, Prat i Escuder.
MILLORAMENT DE RECORDS Josa, Pi, Baiget, Lgo, Usandi, Robert,
ric i pràctic per a poder actuar corn
El senyor Villena va dirigir ei
se subscriu
A LA PISCINA DEL
Duran, Mora, Alvarez, Araño i Pas- a Arbitres oficials.
En
partit amb molla imparcialitat.
C. N. BARCELONA
qual.
a la disreglamenta
continuen
Els
A la piscina del C. N. Barcelona
LLEIDA, 3 - MANRESA, 3
al sennanari Infantil JORDI, que II Mune d esser
posició dels clubs i particular!, tots
Als poca moments de començat s'efectuaren diumenge al metí els dos
els dies a les oficines de la Unió
aquest encontre, els manresans, en una anunciats intenta de batre records, amb
trames a (1)
Cristiana de Joves, Ronda de la
¿da amb un ple èxit.
escapada de Gual, aquest marca un
Universitat, 14, entresol.
Ela
prova
de
roo
metres
d'esquegol per als seus.
correr.—
Eis locals ataquen amb energia, i na, per la Copa Krebs, la senyoreta
REGATES DEL MARITIM
Vigo
establf
el
record
Maria
Lluisa
pocs moments després, Buisa, d'una
II hauran d'esser presentats e13 rebufo al
40"
femenf de la dita distancia, en
capcInada, iguala el marcador.
Diumenge, a les once del matí, amb
núm.—pis—porta Tots lluiten amb coratge i braó, 1 4-10.
un vent regular de N. W., celebrk el
«N.
correr.
El nedador Manuel Valdés va batre
Maritim una regata de yachts de
el vent desfà belles jugades.
Club
E.
,
A la segona part, el partit ha estat l'antic record biscai deis 200 metres, sirie internacional nova, en el trajecte VII ANIVERSARI DE LA
_ _ de
TAGAMANENT
de 8 1/2 mines, des del Club fins la
SE-IMANAN INFANTIL
bola del l 'Llobregat j tornada.
Els componente de la Secció d'AtHl présigueren part tres yaehts: el letisme de l'A. E. Tagatnanent, que
ah metres, "Linda" i "Nereida", i el
organitza el cross-country del dia
vuit ~fea "Gavot". Agite« darrer, 3 del venent febrer, han aconseguit
aprofitant el ven fresquet de l'anatla,
de la Junta del C. E. Espanyol la
prengué considerable avantatge, virant
cuajó del camp de ;cc per a la
qty Notti ta tinta/ ü polMeN
la bola quatre minuts abans que els
sortida i arribada d'aquest cross
la
boca
de
altres
i
arribant
fina
prop
Prono e. laubeorlpold anual: Illarosiettil‘
nombroamb
ja
A més compten
PFR A CARALs
dgl port, Ott eencalmi.de tal manera.
Premio, esperant
que els abres ¿os que havien anat llui- los 1 valuoilssims
d'aqueass premis un
tant tot el einst 1 portant alternativa- absenta la Mata
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VÜLGANITZACIO

1
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LES MITGES "EVA"
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a

LES PREFERIDES DEL MON ELEGANT
EN SEDA NATURAL
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Les mitgos "ETA" es distingeixen de totes les altres per la seva insuperable qualitat, mäxlma durada i elEg ncia suprema. SÓ: fabricades amb
los millors mateas conegadee i els procedim3nts mgs
modem de la indústria francesa
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Advertim a les senyores 03 les initg3s "EVA" pulen c32 # 2quest nom a
la part superior de cui niitji, sgi th giraiitia i qailitat
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ELS ESPECTACLES
te TEATRES

CINEMA

CAPITOL

PREFERIT PER LES FAMILIES DE BON GUST

ORQUESTNINA SUME

ftiThE CATALÄ

Avul, dimarts, Dia de Moda, Estrenes gran eolemnitat olnernatogräfloal La majestuosa producció "TITAN FOX",
ALBADA. Excelsa interpretad() dels eminents Janet Gaynor
i George O'Brien; PIAMES, Luxostssima comèdia, intepretada per Olive Borden 1 Lavrence Grey. EL REI DEL TRAPEZI, ~tics i de molta bro ma. Revista Paramount, informació gràfica. —En prepar aci6: la superproducció Fox,
ELS PERIODIOSI, pel genial actor EdVULL VEURE'M
TELEFON A 38
mund Loma

NOVETATS

Avul, a les 5. Localitats a 1'50 1 t.
gran ti unta d'Interpretada.
Nlt, a tres quarts de deu,

laENT I AMOR, AMO I MAYOR
LA CASAMENTERA

1 estrena de la comedia en tres actes del celebras comedlOgrat
Artis,

ISABEL CORTES, VDA. DE PUJOL

Denle, tarda. dues obres, duna:
UN ESTUDIANT DE Inca
d'En >agarra.
FLORA 5 VIOLES, d'En Crebuet
Nit. JOVENTUT JORDIANA
La nova producclet de l'A. Artls:
ISABEL CORTES, VDA, DE PUJOL
Duous, tarda. Espectaclea pie •

st.s

PASTORETS

Ele predilectas de famillee dlatIneldea
Orquestres: JOVER 1 TORRENTS
REPORTATGE GRAFIC AUN. 181
DOLQA CONFITERA, cbmicat exit cense parló da la deliciosa comedia de costuras novoyorkins, per la gentil artista Dorothy Mackaill, I San sorollde de
la magninca superproducció (Paramount) FILLS DEL DIVORCI, selecta alta
comedla. Una Viena de luxe I elegancia, en el fons de la qual hat la mes profunda tragedia. Sublim creacid dels gentes artIstes CLARA BOW 1 ESTHER
R-ALSTON. — AVIS: Per a mes gran comodttat de públic, a totes les sessions

bra,e0.114.5~~seare,11444441,-,

Gran Teatre del Licen

hl

5 -Avui, 44 de propietat 1 abo-

TEATRE ELDORADO
ERNEST VILCHES
i la seva companyia dramätica,
Denah, dimecres, dia 25, a la nit,

EL ETERNO DON JUAN

!mil, cegata sortida dels sensaelonalS
guerrillers xlnesos
THE CHINESES GLADIATORS
seves emocionants 1 Irelquea
amb lesorlentals,
%lunes
portent de valor 1 des-

Nit, a les deu, la comedia
en tres actes d'Alfred Savoir,

tren.

LA GRUTA VERDE

GRAN EXIT de
CARLITOS GARDEL
intèrpret de cants argentina
Demä, dimecres, tarda,
La gruta verde, i Gardel.
:ç lt. Amores y amoríos, i
Gardel.
s4444~444444444.0444444
nit,

1

gananatacaliamazzaway

a
PIANOS:
u

lassaim •

4~1

Si

COMIC
TEATRE
a les 9'45. — 82 representarle
Nit,

la

gran revista cresa creixent,

VI

t

•

The Chineses

Buiaques a 5 ptes. Setenta numeran a t.
Ea desnatas &sub 11 Mes d'anticipad&
Telefon 334 A.
Demtt, nit, EUREKA I E 1.8 GLADIADORS
XINESOS

Teatre Catea Romea
companyla Vila-Davl. Primera aotrlut
Marta ella. Primera actora: Davl I Nolla
AVul, tarda, a les cinc.

Casa fundada en 1864

1

iTOKA
g

Gladiators

El namer0 mes sensacional que alta Wat.

FRERES :

E mis de 30.000 en ús

h:

de

EUREKA

HM1111111111111111111111111 :

111

E

Will :011111, r, BODE
tarda 1 nit. Ele cadete del
Toar, drama de gran espectacle, per
Irene RIch 1 Conway Tearie; L'amor ene torna tolla, per tonny Barren 1 Florence °liben; Cenit de la
torea i de la belleeat Koko explorador I Revista Paramount núm. 14.
DIJOUs, dues grans estrenes: Una
segada era un prIncep, per Virginia Vallit Mademoiselle Modista,

Erell444•64••••n••04144~Plid

PREUS POPULARS
Ntt, a tres quarts de deu:
L'indiscutible Salt d'En Roure.

3

•
rsoiDEL 1528
a
It Derre ir perfeccionament de la eme a
It Immene assortit t darreres novetata 111
is en rotllos 88 a 6 pessetes
111

Planos de Cordes creuades
IR
al comptat, termints 1 noguer
Hermana/Mi II
It Pianos d'ocasió

111

0 43 , CLARIS. 43 a
eaerecaszaanassanana aramaii
TEATRE CATALA NOVETATS
AVUI

Isabel Cortes, Vda. de Pujol
de l'AVELI ARTiS

T'ESTIMO 1...
nema, tarda, a les cinc:

DI.101.13, DIVENDPES, DISSABTE

tre Dotres-Vila
Aval, tarda, a lea 5
Mis., • lee 10

68 I 69 EXHIBICIONS DEL MILLOR"`
ESPECTACLE DEL MON

BEN-HUR

Preferencia (butaques pan I arnnteatre), 3 Ptes. General (halagues pis 1). Ples• 125.
AVIS: Per a mes comoditat del
melle, a totes les sessions hl Miura part do lOcalItats de preferencia
numerades.
Demä, 1 cada dia. Tarda, a lea 5.
Nit, a les 10:
Dime 1 oada dia. Tarda, • lee 5.
NO., • les 10,
SEN-KUR

oeired4144+vereiree4+041.04.44,1

CORPUS
T'ESTIM0

Divandres, din 27. Segona sessio de
Teatre Intim. — DIrecci& Mirla Guat.
Estrena de l'obra %recluida at catale per
Caries Capdevila,
R. U. 11.
RABOTS
UNIVERSAL
RESON'S

Teatre Català - NOVETATS
JOVENTUT JORDIANA:

Demà.

Isabel Cortes, Vda. de Pujol

Es desnatad) vals: Casa Vinyoles, Porta
Perrissa. té, telefon 4700-A.

I

La gracia i trama de I
T'ESTIMOI... és inusitada.

el F. fa E S

le: C

dinari film, per Wallace Mita
DOnald; Un Don Joan, extra-

ordinäria cinta, per Lea de
Puti; Revista Paramount, Cascabell maquinista, dibuixos, —
Dijous, cinc gran; estrenes. en (re elles Els cadets del Tsar.

clatee : 11S0 somete.. Momees sayona
otease, 1 meseta. Entrada general, ceo.

ESPONGES
per a automòbils

Vda. BAQUÉ
8, Ares, 8

3'95

115

metre

Cretones, bonics

Empresa Vilaseca I Ladeem• 5. A.

L'AUTO UNIVERSAL

AVIAT
Loule Douglas, ereateur de Jimeltna Baker
Boby Goles, MIIITINGUETTIE NEGRA
VENUS MAGRA
1101111f VINCENT

BLACK FOLIES

tat, en negre i colors,
Mitges de seda en colors
Echarpes seda, molt elegante

REVUE NEGRA de

York
Nova
40

anime ames

AVELI ARTIS

catada Novetats
Isabel Cortes, Vda. de Puja

estrena avui al Teatro

eorge O'BrIen

parell
un

FOX

"Poema de dues ànimes" basat a la novel.la
de Sudermann Die Reise

Janet Oaynor

"PAIANIES"
per
Olive Borden
Cbmloa 1 Revista Paramount

nach Tilsit
Innovadora i modernissima concepció del famás director alemany,

......n•n•••n•••n•••••n•nnn•n•nnnnn••n•

41.44444.414+344444.9444411em
Monumental :-: Pedró
Excelstor
Warkvria

creador de FAUST

Avul, (limado. Gran Bucees de Madesto Butterfly, per Lle Dagov, rEsclarea de la bellesa, per Margaret Livingstone: Com s'apaguen els
Odis, per Rack Swain: Salm6 I balee, cómica; Magazine Metro.
. Dinp us, estrenes: El triornt de Asuy (Metro Goldwyn). per Sane
O'Netit L'obra de Per*, per Janet
Gaynor; El vagabund poeta, per
John Barrymore, 1 d'altres.

F. W. MURNAU

Excelsa interpretació dels
gloriosos artistes favorits
del nostre públic

George Hilen

CONCERTS

Janet Gasnor

El nostre gran violinista

FRANCESC COSTA

°tetare als seas admiradors un programa magninc poques vegades superat en
traeres I novetat.

L'elevació del cinema

DIUMENGE VINENT

a la categoria d'art

a la tarda al Palee de la Música Catalana.
Dele:inca artisttcs pro g rames a (flagelad-as de música. LocalltatS: Portal de
l'An g el. O 1 3.

AVUI, ESTRENA
Coliseum u Capitol

CONCERTS BLAUS

ilivist "libe

DEMANDES DE TREBALL VIMPEIBLIIMM232
s'otero.' per a encarregat
TAV} com
a soci Industrial per
fabrica de generes de punt dins o [ora
de Barcelona. Escriure a LA PUBLIC1TAT mira. 3800.

Lisie
\

OFERTES DE TREBALL

Afaiti's

UPSES rie LUXE

nicament

PER A

TRACTORS

MITIGA CASA

J pressa

A 19 G U
38 — SANT PAU

Afaiti's 1367

Vendes a terminis

C.9112

CHINEL128

AGENCIA OFICIAL

CORSEGA núm. 235

entre Anbau 1 Mantener

Pisos amb ¡ardí
I confort modern per llo g ar en CasaTorre de Sant Gemas!, carrers Monee I
prop plaça Bonanova. liad: Menorca, 314, 2On. una, 1 atener, 18, porterla

DIYERSOS
Malalties dels bronnuis
Melle eeprelallata DOMENECH I !MIMA.
Cena catalanes. esmera SI 4.

MALALTIES DE LA PELL

SIMON

U/CEJARE A LA CATALANA
asio PER A BANuusTs

Vles urInärles. Detecte, seinals. FARRA
PUMN Nene wiertanaut mame GiI•
naletes. Matara tt
^

La casa de l'acumulador
!ver:II:regia

preusiper
ff

la ecarrega

(grze.
,e

rsant la

LA

38

PASTA NIX.
I

Madelelne.

A la place da la Bastilla.
A la platea de Saint Micha'

ment, perfectament.

(costat Metropolitä).
Boulevard Saint Michel
Boulevard Sebastopol,
I a Iota • s grana quioscos

No li quedara la cara irritada, no hi
sentir a eremor o irritaci6 després
d'afaitar-se.

el sait6, la tronca, els

rets tots els altres obiectes tan ea.
posats a ctsltivar goicrolis.
Dem ani - ho e n perfumeries. drogueries.
.itte.. al preu de aSo pessete, eut.

PUBLICITAT

a tots els quioscos ds!s
Grande Boulevards, de la
place de la Rep ubllque a la

S ' afeitara räpidament, astadable•

Eliminara

E5

1 ELS QUE ANEU A PAR1S
NO OBLIDEU
que trobareu

Revistes. Musica. J. Oliva, Quintana, 2 bga.

LLOGUERS

CASAMENTS 1 BATEIGS

B

COMPRES
Compro llibres

18
ESPARTERIA, O- VIDRIEN/1,
Toman in. as

talla

095

3'95

1— I "T A N

FILM

per

CAMIONS

FONDA

21'—

(AMANECER)

("Amanecer")
(Film Titan Fox).

AUTOS

1

dibuixos

Vellut anglès, la millor quali-

GOYA

Avul, dimarts. Tarda, a les 430.
Nit, a les 9.30: Fan Ile ABAIX ELS s
SOLTERS, per NIne Vam os. La noSable bailarina PILAR ALCAYDE.
rama
El mes celebre, el de mes
RAMPEN. El etante
mundial,
mes cómic de loto els carriles. arre%
les Beses noves creacinos "Tanpa". "Charleston" 1 "Black - Lotlora".
La renomenada estrella An la canea
RAMONETA ROVIRA
Succés cande de romper 1 la menyoreta Rovira reunid el eonegut
duo de « Dona Franclaquita".

40

"ALBADA"

número 12a.

J.
Plomers, Camines
_—

Catifes de vellut

metre
metre
Una

ALBA

pei

metro Blay Net
AvuI, dues grans estrenes:

acer.
ee.
''o`
m Mallorca,
de 140 "
peseehm.
CAIXES cebe'.
interim.

egs..fres44444******414444444

TEATRE

1.25

)444.•••••••••••••+•444,

VENDES

Tarda, a lea eao — Nit, a les 9'30
PRESENTA(.IO DEL
PEL.LICULES PARLADES, MUSICALS,
BALLS MUSICA, CANTS, CANÇONS
PER l'.:ONCIIITA P/QUOR, FRAGMENT
DE "R/GOLETTO", PElt EVA LEON/:
JAll-REVISTA DE MITJA NIT, de l'Ala Muna Club de Nova York.
allana de la presentacid del CINEFON
es projeetara la forra:la/de cinta
LA POUPEE DE PARIS
per la Incomparable LILt DAMITA 5 es
iateressants dates EL FUM DEL DELA'M'A I EL BOMBER oc SERVEI.
Pf( Ob tarda 1 mi autaques de primate

Orquestra dirigida

Cinema Princesa
Vis Laletarea, número 14
Sempre grans programes.
Avui: Errors del divorci, interessant cinta per Florence Vidor; La gran carrera, extraor-

I DIUMENGE

CINEFON

3'50 e metre
3'75 dna.
0 95 • una
450 " un
un
7.50
rg'so ajoc

Un

Setí extra, tots cobra

EL FILM CIM DE LA "METROGOLDWIN", QUE SOLAREN? ES
PROJECTARA AL TIVOLI

111t, a les deu. el granCll6a

.1••••n••••••nn••nn•••n•••nn••n•••n•••nn•n•1

OLYMPIA

TIVOLI
TEMPLE DE LA CINEMATOGRAFIA
I.oleal reformat I Miel de tot osafort
Calefacci6 xl Nombro.* «guisara sota la dIrecc16 del mes-

" metre

1'25

pr

PeCa
una
una
una

11~311111M1~11111~111101ME

Avui,

es un film Paramonnt

7'50

monja ganxet extra
5'50
Flassades de cotó monja
10'—
Idem llana monja superior
Tapets de panyo, brodat colors 5'90
Madräs per cortinetes i cortines 3'95
Vànoves

SENYORA: Abans d'efectuar les vostres compres, visiteo aquesta casa

per Corintia Orifflth.

SOLTERS

't

Peces angelina especial (ro m.)
5'25 Ptes. joc

Extens assortit en Llanos' Sedes, Astracans, Generes Imitachi pall, Cobrellits seda
Mocadors, Teixits, Percales, etc.
DE
CONFECCIONS:
SECCIO
AbricslYestits confeccionatsla mida des de 25 pessetes
Actualment es liquiden els models de aquesta temporada a preus baratisslms

Nil

IOTIL IRIS

K ursaal
Catalunya
èxit deis
Fills del
Divorci

Peepectacle de Valeri a 1 la vistosHat.
Exil de tots els quadros. DIVertICUSStMeg
escenes. Ovacions a tota la partItura
Triomf de TAMARIZ« ET FREDOFF,
SISTERS G... ANSELM FERNANDEZ
tata la companyia.
tio enlates espanymes 5 estrangeres.
Eilt Immens dele prodigiosos

a

•

dexeiu d'anar a ROMEA I
a veure T'ESTIMO!...

414+44414+

LA ERMITA, LA FUENTE
Y EL RIO

LI

! No

AVIAT: WIMIQUADRA ENIFOMAPA, per Ame* d'E•terhazg 5 B. Gentake.

Companyia de comèdia
Lluiseta Rodrigo
Avui ,dimarts, tarda, , a
les cinc, la comèdia en tres
as-des i en 'verse d'Eduard
Marquina,

E

Avui, Els cadete de Traer, El
boxador d'altros temps, Quin
mestre d'amor!, De la Poli If4
diablo.

genlalment interpretada per /fina Taima. Data Inercks I Charles Ltneoin.
MI10DANCINGS, farinosa pelliculas creació de Mareen& Alberti, Sandracómica.
L'HOME DE LES DEU MIL CARES,
wanoff 1 Altona Fryland. —REVISTA
PATRI
De Tul! a dos marta de deu, només al Patbe mace, ULLA CLARA,
per Llora-1 Barrymore.

es.9~...~4444~4444
TEATRE BARCELONA

I
e Tarda i

Joc de taula sarja fina (tova:
lles i 6 tovallons)
Idem domassat (tovalloles i
6 tovallons)
Crepe en peça 6o cm. per a
labors i tovallons
Idem ídem 260 cm. per a labors i
tovalles
Draps de cuina molt forts
Tovalloles russes calades grans
Llençols camera
Idem matrimoni extra
Capsa joc Hit brodat finfssim

TRIOMF. MARINA I NOU

part de Mentiste numerades.

ABAIX ELS

PREUS DE REGAL

Gelant aventurer

Mut, dimana. Eilt sorollós de la tormosa camella

LISA.

Excepcionals Ocasions per fi , de Temporada
1 Grandiosa Exposició de Generes Blancs

CASANOVA

PATHE - PALACE
PATHE - CINEMA
REINA VICTORIA SALO MIRIA
caurAccto A «ron BES LOCALS

Dijous, última de OTELLO.—
La setmana entrant. LA WALKYRIA, fundid a honor de l'insigne mestre Max Von Schillings.—Es despatxa a Comptaduria.

1

haurà

Teléfon G. 227t
BONIVISTA, 4 1 6 (tocant Passeig de Cric%)
iffinumnimmanummiumminniniumilliminumniminiummillowimminiinumiuminumumuniminintat
NÖVETATS I CONFECCIONS DE SENYORA

esdeveniment,

4.04444104.4444.44451S~4~~4

nament, a des nou. Primera representació de la segona jornada . de L'ANELL DELS NIBELUNGS, en tres actes de
Wagner. SIGFRID, pels eminents artistes senyores SutterKottlar i Kindermann, i senyors
Taucher, Groenen, Marowsky,
Wiedemann j Seidel. Mestre
director, Max von
MONA

LA

I Avul, dImarts. Insuperable programa:

rroztinme

G. de Caza. 1. Teatro, ES
Avul dimarts, colossal programa: NotIrdarl Fox, Amor
Pi a doles; de mona broma; El
Tumben, eow-boy, per Charles
Jones; Tildado enamorada, film
Paramount, i la superproduccid Fox, Ombres elnletree, per
l'Idol del públic cinematografic
John GlIbert.—DiJous, grandiós

1 ARISTOCRMICS KURSAAL I SALÓ CATALUNYA

Infanta:

d'En Folch 1 Torres. Sardanes, ballets populars, coup/ets per t'Ayrnertch. Gran pessebre. Magninc
apaleos!. EIS Reta alegara obsequiaran els nens I nenes que aSSIstelxin
a Fespectacle.

última de

11,1111111 Mi 1 11111

Al
Al

1

de Parle

OFEC
Guarlment de l'otee, asma, cano
bronquina, tos I les ceses causes
un nou sistema. Tractament ese«
de la tisl. aleles «TIC& Visita
dos quanta d'una a dos quarts de a

Pomo, 7. ter, Orear da Sria ß

