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Contra el desert
nombrosos comentaris que la no adjudieació. del Premi
Creixells ha suscitat, tracten tots la qiiestió de fons. Jo cree
, siee n'hi ha una de forma, aplieadora a tota mena de concursos.
g ire la resolució prèvia de la qual no serà pas aquest el darrer
pnv que el premi hagi de restar desert.
• Puig i Ferreter feia notar la paradoxa qu'e, en un veredicto de
adjudicaeie. el jurat constates "el merit excepcional" de tres
'obres. Aquesta paradoxa, potser mes aparent que real, en mostrarnos el perill que amenaça cada any el premi, ha de suggerir-uos
manera de posar-hi remei.
Hi ha dues menes de veredietes negabas. uns que en podríem
dir "per carencia" i altres "per exees". Si el jurat afirma categòricament que cap de les obres presentades o publicades no
sembla de prou mèrit per a obtenir el premi, podrem doldre'ns d'aquest fet o del eriteri massa rigorista dele, jutges, perii trobarem
kgiea la sentencia. Ara, si el jurat ens diu o ens deixa entendre
que no ha pogut posar-se d'acord en triar una entre les diverses
•obres que dignament podrien rebre el premi, haurem de convenir
que en el mecanisme del coneurs, que no es altre que el seu reglament. hi manca algun engranatge. En efecte. serä absurd i desmoralitzador que el premi pugni atorgar-se l'any que només hi hagi
tna obra mereixedora. pera no l 'any que n'hi hagi moltes.
ELs inembres del jurat del Prend Joan Creixells són set; el
tiglament exigeix, per a, concedir el premi a una obra, que ella hagi
obtingut quatre vots. Si aquesta majoria no ha estat assolida IlaTOIS de la tercera votació. el premi restarà inadjudieat. I nom que el
reglament no diu res mes. podem refiar-nos que molt sovint el
verediete serà negatiu, i gailebe haurem de desitjar-ho, si això vol
dir q ue hi ha no una sitió moltes obres amb mèrit suficient per a
es.ser premiades. Per contra, el reglament din que el premi no pot
restar desert duraut dos anys segnits: el segon any "haurà de
concedir-se neeessäriament". Com? ens cal preguntar-nos. ¡Quin
ressort hi ha en el reglament que pugui forçar a constituir-se u
rnajoria de quatre vots en el segon any. No cap.
B e . dones, aquest ressort es el que manea. 1 no per posar-lo en
lezna el segon any. Nin6 el primer. No cal, per, inventar res de_
re-e . Limitem-nos a aplicar a casa nostra que és prodigat
amo' •iel nión on Id ha concursos de persones o d'obres, aló sense
ei qual. per exe mple, la majoria d'Acadèmies i d'Instituts no por
,eder, omplir gairebé mai les vacants de llurs membres. Si tres
vetado/1s seguides no han donat una majoria de quatre vote, ealdrä.
ei7loure d'una votad() ulterior aquella o aquelles obres que noms
tagin obtingut un vot.
E stie segur. que ami) aquesta petita modificaci
ó. — o mes ben
dit. addieió — al seu reglement. el Premi Joan Creixells poques
.vgades deixaria d'ésser adjudicat; mes que mes si els jutges tenen
,en compte que el premi. com va dir Carles Capdevila, no es de
,,,ns: gradó
/ii;j'estíznul i que per a aixe e° els cal pas trobar una
plalKIkerukfif
na de bona.
L. NICOLAU
• D'OLWER
Jean
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De les-vaques i la T• S • F•
He Ilegit en un hari angles que
ei; un can'er congestionat de públics
daxant els sons d'un aparell de T. S. F.
i grambion. una vaca eue lasin portara del rnercat va donar sens•als d'extraerdinärla alegria. Va escoltar apass
sienadarnent, aprovar, va dansar al
seu estil. Per tres quarta d'hora no
va ba,er-hi manera da-la
d'allf. La gent va divertir - chi ea gran.
Es ua fe': coneg ut C1UC un aparell de
T. S. E. 1 un graäfon
tn
encara poden
aar
iree mea bella quantitat de personal
hm. . ja dificil que ens donin
la inIrc,,i6 embriagadora, exhilarant,
amb impulses coreogräfics, com a la
i nnscer: -snvintejadora de les prades
ttanquilies. Poc inquisitiva—les vaques
teneu
dc rime sobeetot en un
da s entimental— no s'acudí a aquesta
de domr cop de banya als singulars
ebjectes 7'7 a veure que tenien dins:
inavesada s'a garbellaments de la crítica, un •curset de divulgació astronómica
plaurc tant com els anume:3 de - Pinacea Smith i dels Pullover, model de la Casa Williarailou B- e Ui e rs; però no es va saber
Mar c*, 3 marcada preferencia per
nn eencer- de banjo i saxofon.
tau filltarmänic de les vaques ha estat
eomprovat qui sap les vegades. Una
r egada, l'autor illustre d'En Per,, —
un del,' conte; catalanas —cm
eontava que trobant-se a Sant Segiman acostà al maree de l'espadat a
contemplar el panorama. Al cap d'una
estora, una subtil sensació indefinible
radverti de la presencia d'algú a la
leva eu/cena. Es va girar. es trobi
gairebe entre !es dues banvcs d'una
vaca. Horn eanex la gairebe holandesa nciditat de Claudi Planes i
Ene': per fortuna per a ell no va dr
tut ea', 'alt nerviós endavant
ni endarrera. Peyó 'En SOSTIeSaMent set-e de
les eir cernstäncles. per acre que ros, li
baria de ter (robar la situació mes o
n'enes inconfortable. i les mes semMaui a un l'asombre insoluble i desar adadarnent real. No sé si naudi
Pla nes va mirar l'ermita i la natura
amb una suan resi g naeb5 al corniat,
Der;, mes prohalae que el sea tupeeis. anda esnerial fervne ' avies un
d 'aq uells inexnlicats inatecnierames de
la telep atía, cae un ca pellà va eixir
de i tot seg nit es va trence
en flabiol de la butxaca i va sonar
tm aire popular. Immediatament la vaca drniä. fascinada, u/I ti- mb i sran va
anar envers el fletare músic delicat.
I be: tot relacionant aquestes dues
pel ..1

histäries de vaques, ple de :e i optimisme en la capacitat d'educació daquests amables anitnals per la T. S. E.,
crec que no seria pas dificil que hom
arribes a trobar un maja eficacíssim
per a la pretecció de majors i menors
alpinistes, ala guate l'atracció deis panorames pot conduir a un risc evident,
com he palesa el cas del mea illustre
anafe'.
No tractaria sine d'establir en les
altures aparells de T. .S. E. que proporcionessin a les vaques audiciuns
musicals a-al-jades; pere sempre cacollides. Entre els baila, bou acudiria
sobretot als tangos, no solament pernee
són la dansa típica d'un gran país
ramader, sine, també pel caràcter laxe
i lent i sempre una mica melangiós
de llur inspiració. Els cants populars
auiasos i tirolesos serien. em sembla.
particularrnent apreciats. En vista del
fi (me hom es proposaria, Schubert em
semblaria preferible a Schumann, i
HumPerdinek a Tchaikovk
si, i el
"Fryschutz" a la "Cavalcada de les
Walleyries", o la Bacanal del "Tannbause
. r". Però en fi, això és cosa
destiteliar - ho amb calma. parqué hi ha
detall; dificils. (sDeixariem o no dixariein, per exemple, la trompa dantontóbil a la -Simfonia dels J'Opa". de
Strauss? La dita simionia, en general,
em semhla mit escaient al nostre ob-

COFOISME LEGITIM

He rellegit en la seva novíssima i
amabilíssima edició les Poesies, de
Joan Maragall, i Els fruits saltorosos,
de Josep Carner. Rellegir?... No sé
si el rnot escau a la mena d'exercici
a 01.1 nalie lliurat aquests dies. Perque, sovint, després de passar els ulls
pel primer vers. tal com un avió que
Ilisca uns segons per raerbdron peenia embranzida i recitava de mentócia. amb els ttlls enlaire. No us die
això percaté cuiteu a imaginar-me convertit en una figura de rapsoda, tot
nbrandat pel foc de la interpretació...
No. No es el mett genere. ni el meu
tipus m'afavoreix per a dedicar-m'hi.
Recitara sense llegir perque no podía fer altrament. El record s'aleara,
ins encible, de les pregoneses de la meya joventut, i tot recitant anava assaborint una deliciosa mixtura de vida
i de poesia. Si. Per un atzar curiós.
vaig començar a llegir en un mateix
(lia Entra. (le Maragall i Els fruits saborosos, de Carner; malgrat eme les
ter:ancles dels dos voltizas són més
aviat divergents, en el meu cor han estat perfectament agermanades.
Maragall, con' els i 115 de qualitat.
no fa sinó minorar amb el curs dels
anys. Millora ell, puix que el seus encerts adquireixen un encuny clàssic i
les seves gaucheries es nimben d'una
stuhle claror. Millorem nosaltres, que
en nombre creixent cl proclamem el
nostre primer poeta dels temps antes
i dels actuals. Les ristts a la mar,
Ilayrke. La Nit dc la l'uris.sima. La
vara eega... z Quante literatures poden oferir floret semblant en

armests temps imprudenunent titllats
d'apoesics?
Meravellosa (arribé es la frescor daquests idillis de Josep Carner que ell,
reincidint en la 5m-a tàctica habitual.
tracta amb clegant menysprem com si
no fossin sitió els exercicis digitació d'un virtuds que comenca. Sena algima cosa mes. C0111 a performanea,
aquests fruits .saborosos fan pensar
en André Chenier. Cal, realment, una
rara conciliad,...) de gräcia nadiva i
d'intelligencia cultivada, per a produir
aquesta sensació d'ingenuitat Maceessib/e que delta a rzue.st breu recull de
versos. Els rellegia amb sorpresa 1,C111Mala a la del viatger que retrobes
una branca d'ametller florit ainb les
mateixes flors- fi-esques que tenia vint
amb les mateixes gotes
de rosada que ti brillaven a la claror
matutina...
Relectures així conforten, animen.
Un hom s'adona que en rnig de les
Ilacunca i les vacillacions de la ti-ostra
renaixença. bi ha mitja dotzena de
valors autentica ene no han de temer
la correntia del temps i/i els capricis
de la moda. L a Inés a mes. un intrn
practica a fons l'exercici d'admirar,
exercici altament, tónic, perfecte
solvent dc/s mals huntors que congela
l'espectacle quotidià de la peca-solta,
ade- solemne, adés acanallada.
C.Alit26 SOLDEVILA
jectü, per.; refecte que una trompa
d'automisbil produeix a les vaques es,
dc vegades, molt diferent del que producix tu/ flabiol.)
Un cop ensinistrades le; vaques, perduda l'exaltació novicia que demostrà
ranglesa de la primera història, avesades a una mes fina i exigent sensibilitat, el mea important estada fct.
Aleshores no caldria sinó que els alpinistes, majors o meners,es peuesísso,
d'un aparen portàtil que ferien fundonar quan les vaques els quasi enforquillessin davant l'abisme. I aquest aparen IZO fa-ia sentir sind anunris. Aleshores, ben segur, les vaques farien
exactsinent igual que fan moltes persones.
JCEP CARNFR
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Calaix.de sastre
Una revista anglesa ens parla amb
gràcia i penetració de l'art d'isser
"gentleman", de l'art de viure com
un "gentleman", de rars vivendi",
per oposició a la desoladora "ars
moriendr: Sense oposar-se a cap
ideal espiritualista, ans al contrari,
bo i tendint a una vida intensarnent
espiritual, atorgar a la vida, i a l'humanisme, que n'és la flor, una valor
preponderant sobre. l'espititualisme
tràgic, verbal i caporalista que anulla o bé amarga tota valor vital. L'autor d'aquesta tesi ens proposa aixi
un viätic mes òptim i fraternal per
aquesta vida i un viätic mes intensament religiós i menys poruc per a
l'altra vida. Aqueas programa té
molts punta de contacte amb aquella
comunicació que Nicolau d'Olwer
féu al III Congrés Internacional
d'Educació Moral celebrat a Ginebra
l'any roza; sine> que la concepció del
nostre Nicelau era mes ampla, mes
explícitament moralista; el scu enunciat ja ho diu prou; "El Problema
de la Moral Neutra. ¿Podrem aconseguir una moral unänirne?" Per afegidura, aquella comunicació de Lluís
Nicolau crOlwer eslava més bellament escrita. — Així i tot tingut
més èxit a Ginebra que a Catalunya. Prou ens esforçarem nosaltres
per a cridar l'atenció sobre aquella
important (coda; ädium un frase bufil amb la seva oposició dogmática
aquell caliu, peró tot ¿ou en va: el
nostre ',l'hile es desinteressà de la
moral unánime amb la mateixa frescor que un any o dos enrera aha vis desinteressat de la conferencia
sobre Religió i la Moral" que
Francesc Pujols baria donat a l'Ateneu Barcelonès. — Horn esdevé malencónic en fer aquestes constatacions. — Pena ¿qui sap si a hoces
d'ara cl dabas de la moral podria rerifar-se amb esperances d'èxit? Ho
fa suposar l'animada xerrameca que
desvetlli aquell petit debat dels estudiants católica sobre si baria de
predominar o no haría de predominar la inteHigéncia sobre el carieter; i ara mes recentment la forçosament interrompuda enquesta sobre
ideals de la riostra joventut oberta C11
les CO1U11111CS del nostre diari.
dubte, però, cris mantó en rescepticisme. s Per que abundaren tant les
opinions en favor de la preponderancia de la intelligencia sobre el caracte^?, ¿per qué es pronunciaren
tan escassos vots per un equilibri?,
i que les aportar:Q:1s a resmentada enquesta, que en Ilur majoria
eren d'un elevat eentit moral, expressaven amb tant poca-solta (per regla general) aquest elevas sentit moral? Semblava que, tant corn aquest
sent:nient apareixia exaltat i radical,
i així mateix fos xarlatanese. El mes
sicnCcr participador a la susdita enquesta llague d'esser atinen Francesc
Scrinyä que, en tocar el pum de les
prefcracies literärics, deia: la puesta ito ern prova... — Be, Serinyà!—.
A aquest home jo Ii pregaria de profunditzar en aquesta incompatibilltat
i de dir-nos-en les raons, segurament
valuoses: el seu franc parlar, tant
cosit de veritats i tan enginyós,
atorga ample credit intellectual. La
riostra poesia tan alabada, tau unarejadarament fecunda, ja demana a
Iteres d'ara el contradictor implacable que ens la depuri de banalitats
sublirns. Al nostre entendre, en
aquest fine ara ignorat Francesc Serinve hi ha, /10 solament un critic
d'empenta, sinó un pensador.
I, ço que es més important, un
pensador humorista, de la mena deis
eVarner, Coromines, Pujols i altres
precursors. Co que no té preu. Si en
podiem tenir consciencia icorn ho
impulsaríem! ;corn fa eiern mana i
mänegues perquè aquests exquisita
literats poguessin produir amb la major Ben al revés, succeeix
(me els Mimes de Carner són preterits per respecte a qualsevol novella
de nyigui-nyogui: Pujols no troba
ni editor, i de Coroinines no se'n
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PASSAT PER LA CEN—Es de l'Escola olotina?

senyor: is cle l'escala de la Miga..

Negar la t'upad:inda d'aguest terna
seria negar la realitat. El doble problema que la reorganització de la Justicia inclou, o sigui el d'aquest fet en
si i el de la manera ideada per a portar-lo a feliç terme, és interessant fins
i tot per al més Ilec en aquestes matemes. Pero. cal tenir en comptc , i
ata/esta és la reflexia, que ella virem
fer de; del primer mornent, que no
tot el nur és interessant pot ésser objecte d'expusició i comentad, i fine,
apurant-ho una mica, trobarem una
certa relació entre resmentat interés
i la imposibilitat, a causa de l'oposada
manera que termini de veure les coses
els que escrivint per al públic i els
que, anóriimantent, cullaboren en la
nostra tasca.
Abaus rialnir, perca, la replica oficiosa del senyor ministre de Justicia
i Culte a un comentari de "La Voz",
de Madrid, ens va mig invitar a provar fortuna i a fe.- surtir del silenci
en que les teniem desades, les reflexions que ens harta suggerit la important decisió ene ha pres darrerament el Govern amb referencia a l'Administració de Justicia d'aquest país,
tan nestessitada, en aixi) gairebé tots
hi estem d'acord, d'una reforma definitiva.

COMENTARI8

Cal vigilar les capitals

parla sinó per forca i tot fent el desmenjat. Ara tnateix ;si en fa de setmanes que ha sortit el "Pigmalió"V
Som a Barcelona, capital de provincia i fins de regló segons
Els diaris, peró, ni tan sols s'han
donas el treball (ranunciar-ne rapales versions menys hiperbòliques. Les rels que ens hi liguen d'una
rició. En evocar aquestes cosetes de
manera alhora vivent i vivificant, no ens priven pas de mirar amb
la nostra escarrancida vida intellecull matent els quatre punts cardinals. Cada dia més ens avesem
tual el pessimisme eins pujaria de nou
a no perdre de vista el que passa a les capitals del món, convençes
com una amargantor a flor ele Ilaque no hi ha altre proeediment per a preveure o per a explicar eta
vis si no fos que el tuillor dia
eixirà per aquests carrers i places depropis esdeveniments.
manant l'erecció en el nostre port
Quò passa a París? — demanem cada matí. I, de banda les
d'un sumptuós monument a la mexafarderies picants que poden enlaminir-nos, no deixem de
mòria de Real Amundsen, i tothom
parar atenció a la política del Govern, a l'actitud dels radicas i
hi subscriurä. Ací a les terres Ilatidels socialistes, als incidente del sud o del nord, del Llenguadoc oi
nes és on probablement sabrem adde l'Alsäcia. Sabem perfeetament que una part del nostre existir,i
-mirar milior aquell gest escandinau
r ulgueni o no, és satelit de la vela, Luteeia.
de suprema humanitat, sei on no en
sota capaços. és una Hei natutal
Que pas.sa a Londres? Entre el garbuix d'afers que s'agiten'
que la gent del Nord es daleixi per
en la gran capital, agafem amb pinces els que tenen. a primera
les coses del Migdia i viceversa.
vista, un abast universal i que, per o,ixb mateix, no deixen d'afecRuskin no es cansara de repetir que
t'ornes en venir al Continent obrí els tar-nos. Londres es el correll de l'Imperi; hi van els nervis ultrasensibles de l'India i de l'Egipte, els més reposats del Canadä, i
ulls a la Veritat i a la Bellesa:
d'austräl'a, de Nora Zelanda i del Transvaal... Xarxa ,spessa!'
Arniens, Ginebra i Florència foren
MetareIbis
les etapes de la sera illumina -cid. —
receptor conneetat a un motor no menys admirable...
Per a mi t'oren París, Amsterdam
• Oile passa a Roma? La Roma doble, la de Mussolini i la de
Londres. El món és així, gräcies a
Pius XI. Totes dues interessande ;mes. A penes hem separat els
Déla Jo be vull que els canonges
eds de la tina, els t'en/ de deturar damunt l'altra. La Roma de
i els arquitectes barcelonins no es
Sani. Pure no pot isser ne gligida... Fa de mal seguir la seva palpiconfabulin per a destruir la Seu barcelonina — pesó ho vull com he volt' toia6... La diplomàcia vaticana es la mes secreta de les secretes; té
roes que no cap altra el costum de colaborar amb el temps. Per
dria un angles; d'altra banda amo
això no s'espanta de les marrades... Fa de mal seguir. Per?, precila boira i la pluja anglesa com un
angles no podrà mai amar ni comi. ament aquesta dificultat augtnenta el nostre
interès per ella_ El
prendre que puguin ésser amades.
;lira l'anglès, senyor del món, pot mes Ileit indici d'un seu canvi d'actitud ens fa dreçar les orelles
i girar l'esguard. Que passa a Roma?
encara envejar-me alguna cosa — i
A Rome(, a Nova York, a Berlín, a Moscon... Cada matí, si
nosaltres, saturats d'aquesta fortuna
volem prendre seriosament tl p ostre paper d'augurs, no tenim altre
que és la tebior mediterrània, la noszumei sinó interrogar els senyals de totes les capitals del món.
tra llum esplendent i colorida, encara podem sospirar per la llum intelI si en acabat errem els pronòstics? Ho deplorarem, però la
lectual i la tebior de sent:ments que
nostra consciencia, com la deis meteoròlegs científica, restarà trandestrient en la pluja i en la boira de
quille.—C. S.
Londres. Aquella claror i tebior crin
semblen mes manyagues que les del
molt escampada, la qual cosa dilueix
nostre clima. Adhuc admetent el bla que ha vingut un aclariment, el
ferem individualisme britànic. Jo e,- ressò del qual cris ha arribat per mequi-sap-lo la responsabilitat i dóna
diació
de
la
Premsa
d'ahir
al
mati.
tic per rindividualisme i la claredat,
una certa impunitat, no ja material,
Segons
aquest
aclariment.
Liberla
perquè rinclividualisme és claredat,
sind fina i tot moral, als que estan
5Cllse que per això la claredat hagi
tat concedida ha d'entendre's gue no encarregats
d'ésser individualisme. I ¿qui pot po- podrà superar el paper de simple conLa voluntat ministerial, arrlada.
sar-se contra la claredat? ¿Que hi celler en quant a iniciatives referents oficiosament fins a nosaltres, ve a
pot haver de superior a la claredat? a la reorganització, i no podrà analit- autoritzar-nos per a discutir les cir - ;
No obstant, l'obscuritat es preada zar els mitjans de que el Govern ha cumstäncies, però no el fons d'aquest
en alguns sector; inteHectuals: el deridit valer-se per a oreparar-la, si- assumpte. Una de les circurnstancies.
Cubisme (pobre Cubistne!) en feu n%) tan sols algun detall, com per exem- que exposa es la durada d'aquest peun dogma; i ara mateix llegeixo
pie, la durada del període d'excepció ríode de suspeusió dels preceptes que
1/11a fulja forana, redactada en bou
en cl qual ha de quedar enllestida la
fan referencia a La inamobilitat deis
català, d'enguany, que certa clar
reforma.
funcionaria judicials.
dat, la claredat característica de
Verament, la cosa queda consideraCal reconéixer que en sis meses es
literatura i de la filosofia francese
blement restringida. N 'a tant, però,
e t . fer malta Lelos i que, <le la mateiper exernple, es una tara.'±'-rChfli-ra' com per a fer-nos desistir- del nostre Pr
editar en llengua catalana, per a ús propòsit. El que tenun intencio de dir sa manera que es pot aconseguir tina
depuració encertada de l'acUrcinistradels obscuristes o obscurantistcs ca- en aeuests articles que avui iniciem, ció
judicial, també és fàcil d'arribar a
talana, la condeinnació raonada de no necessita marges inés amples que
l'obscuritat que Marcel Proust pu- els que concedeix la voluntat ministe- conseqüéncies ben desagradables i
blicà en la "Revue Blanche" del is rial, àdhuc en cl seu aclariment poste- posibles després de remeiar. No se:
de juliol de 1896. L'obscuritat con- rior. No cus proposem mes que rao- ritt millor tal regada invertir e:5 ter - ':
ve només als autors que tenen Poca nar pruclentment i exposar simplement mes en l'actuació de la Corrdssitia per
tal que redactes les bases de reforma
cosa o res per die. NO111a7,S els ale- i les nostres iniciatives.
eue se li cxigeixen i aleshores, si es i
manys ernpraran indistintament
Es clar que resultaria molt difícil
consideres que precisara, l'aplkakied
robscuritat per a dir vulgaritats o
caldria una habilitat dc la qual no de les mesures que fan necessària!
idees profundes; peina les idees pióens considerem dotats, cl volcr pas- la suspensiú de lee garanties constitn-/
fundes cada dia són mes rares en el; sar directament a ranälisi dels difeMitres alemanys, els quals, per torna, rents aspectes de l'actual adininistras eionals de jutges, magistrats i ares:
funcionaria afectats pel dte ret -blei,'
caria dia són mes gruixitte: la pcanar a la seva aplicació per la Nria
danteria ploinbifera els amara i en ció de Justicia, tense donar una ullada
llenera
al
recent
decret,
que
cus
legal?
1,
fa. papera no pas menys mullats
posará en situació innnillorable per
Això tindria l'avantatge, en primer;
(xops) que els tractats. — ¿Que hi
a
analitzar
acuestes
Inateries.
En
prinlloc, de reduir les proporciona del.
ha en l'alemany d'antieuropeu, d'antigrec. d'inhuma? 1-11 ha segurameut cipi, el procediment de que ha acordat capgirell que es prepara i, al mateix
valer-se
cl
Coreen,
no
pot
considerartemps,
representada una garantía den
l'enveja de les ter- res, inadaptació
defensa per als cate es trobessin
a la "vaterland". L'alemany es mi- se cquivocat si es considera la magtieuropeu perque mai no ha arribat a nitud i la transcendencia de la refor- presos en l'aplicació de les atribucions
ésser tan alemany a l'ingrata Mema- ma que e'interifä., Segoas l'anide pri- de la COMiSSiÓ i una manera de de-'
nya coi/1 l'anglès ha arribat, ten ele_ mer, la Comissi&nomenada ha de re- mostrar anib tota claredat la necessii
gantmene a es-ser :inglés en la in- dictar, abata del ta de IllarÇ de l'any tat d'arribar a aquestes solucions
hospitalaria Anglaterra. Es airar el que avui comencent, els projectes de tremes. •
que deu fer pessimista i pedant el liases per a la reorganització dels TriSi els sis netos de suspensió aeor-N
tetad, inadaptat a Germeinia. Per al bunals de la jurisdiceid ordinäria i
data, i . aquesta es una ultra objecció
tentó l'obscuritat 'és mitja vida; l'al- la jurisdicció contencioso-administrafonamental, •tinguessin. almenys, un itra meitat es pànic. Es obscur per- tiva.
caràcter circumstancial i quedessin'
Verament, una feina de tal enver- pendents d'una ratlficachi
que no Id veu ciar amb la raó; i en
per la In111
110 veure clara la vida s'espanta i
gadura, cal que hom atorgui als en- legal al mes avirt possible
després)
s'arma. L'alemany nomes enten per carregats realitzar - la els mitjans d'acordades en fertn les bases de
la!
la via de superlirisme musical. I
d'actuar Ilitirement, i a mes unes atri- reorganitzaciO, no batidera de temer;
aleshores, més que amb claredat. es bución; amplissimes si es vol que en- els efectes que pagues causar en
eta'.
;mil) diafanitat que s'expressa. Per
llesteixin llur tasca en un temps no
funcionaria dependents de l'adrninis - •
aixó jo em sento mes aviat gernia- tuassa llarg.
traciú
de
Justicia.
'Mentre
que
aral
nófil, francedil i britantifil que no pas
Entenem, peria eme en comedir les
surtir mai de la hipòtesi de
germanófil o britamófil.
esmentades atribucions s'ha deixat sense
l'absoluta probitat i bona fe per part
JOAN SACS
cArrer, potser, una nuca massa la niä
de les personalitats designades, cal
en tindrem prou per a convéneer - nos guardaré prou lié e'afirmar-ho arnb
de la justesa d'aquesta afirmació amb
rotunditat, El hi és. No
sospesar-ne era efectes. Les fa- aquesta
es de creme que se'ns impedeixi
cultats
que
concedeixi
a
la
Comissió
De l'al-Mida réplica (Id senyor Gal
manifestació. ,Ja veurem si
l'article desà del decret-llei que ara aquesta
Ponte n'extraiem els següents pararactuaci6 dels comissionats és preu
ens ocupa, equival a una delegucid
gra ta :
per a fer esvair acuesta temença.
"El ministro de Justicia y Culto les mesures dictatorials, alud) ragraXAVIER REGASi
tiene dades instrucciones para que se vant de resultar aquesta delegació
A
recorten, so le den a estudiar y se coleccionen cuantos artículos publiquen
los periódicos relativos a reorganización, y espera encontrar en estos trabajos elementos no menos valiosos que
los que los vocales de la Comisión,
forzosamente l imitada en númeco,
puedan aportar."
"Y ya que el ministro & Justicia y
Culto ha acudido a contestar la advertencia de "La Voz" en estas columnas de "La Nación", por no atreverse a requerir espacio en otro periódico, se permite dirigir a todos una
nuftifesItación. Se propone recoger
todo cuanto sobre reorganización judicial diga la Prensa y estudiarlo imparcialmente, por lo gue sus ocupaciones, aumentadas acaso más de lo
que sus fuerzas permiten c(mt la labor reorganizadora, le han de impedir contestar, y ileberes presidenciales
le li-an de obligar a no prejuzgar nada,
n'editando sobre todo."
Un cop presa la decisió d'exercir
—Oh, senyorl voldríeu fer el 'avor de tornar-hi. La nena no he
aquest dret que ens concedeix la eripogut veme ben be com quéieu.
. mera autoritat judicial espanyola, sein(De "The liumorist".)

La reorganització de la Justicia
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LA JBLICITATI
quests totes les facilitats per a ter -la
efectiva. L'A.ssessoria juriviica els informará sobre tots eis dubtes que sets
prcsentin i a les oficinés de l'entitat
trobaran t'unes per a estendre la deelaració i una organització adequada

BORSA FINANCES
Cambra de Co-

La Comissió correspunent restä enc arregada d'efectuar un detingut estudi d'aquests problemes per a eme-

merte i Navegad()
de Barcelona

tre dictamen quant a les modificacions que en cl seu dia hagin de
proposar-se, a part de les ja proposades en informar sol , e la reforma
del Codi de Comerç, per a omplir
complidament Ice necessitats del träfec maritim en la forma com es
desenvolupen en l'actualitat.
La Mesa de la dita Cambra ha
acordat concedir el seu vot per a
ostentar la representació de les Camines de Comerç. Indústria i Navegacié) en el Consell Superior de Ferrocarrils a favor dels senyors Carles
Prast i Comte de Caralt, ele quals
osumtaven ja l'esmentada representació i els havia correspost cessar
per sorteig. El senyor president de
la Cambra ha recomanat. a mes, a
les Cambres de la zona la dita can-

La Cambra de Comerç i Navegaió d'aquesta utat.-en la seva darrera sesaiii, celebrada sota la presiciencia del senyor Josep Monegal i
.Nogués, tingue coneixentent d'una
sumuni:ació del senyor Juan Perpinyi i Pujol, ex-president de la
Corperació i actual president de la
eva Secció de Comerç, en la qual
asetbenta que . ha decidit retirar-se
Jels negocis pa que li correspon reglamemäriament cessar en el càrrec
tnerubre de la Corporació. Aquesta exierioritzi en forma molt expressiva. sentida i unànime la pregona pena que li ha ocasionat venres privada do la coHaboraciö
persona que tan graos serveis li
prestat i pot seguir prestant-li, pels
prestigis i mereixements de la seva
rellevant personalitat. La Cambra
rxordä fer-ho constar aixi en acta i
comunicar-ho al senyor Perpinyä
mitjançant una visita personal del,.
senyors de la Mesa per a expressarI:. a mes, cl desig que pugui ocupar
t 1 arree dc vocal cooperador de la
Corporaciú en la primera ocasió que
s'ofereixi per tal que segueixi aporlant la seva cooperació valuosissima a les tasjues corporatives.
La Cambra s'ocupit (raigones

didatura.

Oportunament es lliurà al Deganat deis Jutjats de Primera Instäncia d'aquesta ciutat la Ilista del.
perita i pricties erid•ts a intervenir
en les suspensions de pagaments durant l'any actual. llista que, com a
resultat de la votació efectuada i
tic les operacions d'escrutini, ha restat integrada pels senyors següents:

Alvarez Albiol...‘miguct Trius, Angeld Coll, Argünd Piquemal, Becer-

ra Valverde, Burgoa Sastre, Busquets Gorina, Cabiró Vilanova, Castanyer Puig. Claret Calvó, Coll Peredejordi. Condetnines Mascaró, Cortes Bartra, Curell Mirambell, Danés Solä, Delg,ar Ventosa, Girau
Iglesies, Gràcia Rovira, Joncosa
Vendrell, Maristany Casajuana, Matheu Ferrer, Molina Rovira, Oliver Palet, Ors Verde, Palomar Ancejo, Puirtolas Bartoli, Puig Barfull. Puig Batllori, Salvador Valles
1 Vila Canal.
També Itt aprovat la Caznbra les
!listes que, a proposta de la Mesa,
han d'ésser lliurades ami-, el mateix
objecte als diversos Jutjats de Primera Instäncia de les poblacions enclav ades en la circumscripció de la
Cambra.
Ha estat iliurat a la Junta Municipal del Cens Electoral, d'acord arnb

(iiiestions plantejades amb motiu de

dificultat d'acomodar a les fletestràfec maritim modern

eitats del

preceptes legals que tenen Ilur orieen en les condicions i earacteristiqUeS de l'amiga navegació a vela.
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renta a les nombroses gestions que
ha realitzat i 'Hura còpia deis Cacrits que ha clevat al poder pfiblic
en rclaciú alud, I . Organitracki 1 11111-

per a la prestació d'aquest servei.

Preus de fabrica
Orfebreria Sales Balmes, S. A.
4, Porta Ferrlssa, 4
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En los casos más graves,
esta su mayor Exito.
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blea particular de propietaris de vagolas celebrada en el local de la
Cambra de Comerç de Guipúscoa,

Foment de
l'Exportació

* Colegio Pericial Mercantil de

Cobrament de Crèdits
Comercials

Demaneu prospecte gratuit
Plaça Urqumaona, 13, primer
Telefon 19532 :: Barcelona

'
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El número de desembre conté el següent sumari: "Unidad de acción"."El Estatuto de Ensefianza MercanOil derogado", per Ranion Delgar. "En pro de los titulares mercantiles.
Consulados Comerciales", per Manuel
Francitorra Alenyä.-"Los actos del
Colegio. Las comparas mercantiles en
el Código de Comercio vigente y en
el proyecto de nuevo Código". - "La
Asamblea Provincial de Titulares

In.

Mercantiles de La Coruña". - "Movimiento de socios". - "Los turnos
del Colegio". - "Don Joaquín Du-

cet Cabanach". "Sección bibliogräfica". - "Sección legislativa".

i un altre de la mateixa Cornissió
relatiu a peticions d'una casa d'aquesta ciutat que afecten les disposicions de l'Aranzel de Duanes i
als tipus de cotització dels nälits en
relació anzb el foinent de les exportac ion s.

Carnbra

Mercantil
----La Cambra .Mercantil fa present als
seus associats. ene per l'Adaninistració
de Rendes Públiques d'aquesta provincia han estat puldicades les normes que

her a la vostra llar, per a -la vostra oficina no admeteu ningti
sense referències. Per la vostra salut, mil vegades més preciosa,
sou en canvi menys exigent. Que teniu forts accessos de Tos?
Compreu qualsevol cosa un remei desconegut per-45 suggerit
per la molta propaganda. Que costí quatre quartos.
Vós procureu evitar que un críat o un dependent us resulti
infidel. Eviteu també d'ingerir un remei, que per la seva impuresa podría arruinar la vostra salut. Si teniu TOS, exigiu 60
anys d'imminorables referències.

han d'ésser tingudes en compte per comerciants i industrials individuals, als

efectes dc la presentació de declaracions jurades relatives al vólutri de

vendes i operacions realitzades durant
rany 1928.
Aquestes declaracions han d'ésser
presentades dins
termini, improrrogable, d'acmest mes de geller.
La Cambra Mercantil recorda als
scus associats cl compliment d'aquesta
obligació legal, i ofereix a favor da-

E! millor Braçalet
i el més elegant

Hi

ha

qui les té:

Pastilles

c orporatiu.

La Cambra s'assabenlä de l'assisténcia de Josep A/Incineres a la
reunió celebrada pel Ple del Consell
Provincial de l'Economia Nacional
i a la que tingué lloc per a tractar
de l'organitzael.', n'un Comit'é Local
per a Fhornenatge a Cuba; de diverses comunicacions del Consell
Superior de Cambres en les quals
facilita interessants notic2es refe-

gener de 1924

9 do
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Barcelona.

Articles per a presents

cionarnent dels Comités Paritaris, als
serveis telefónies i a la recent reorganitzaciO dels Centres ministerials: d'una consulta formulada sobre qüestions litigioses per un banc
d'aquesta placa i del lliurament
d'un certificat relatiu al caràcter generM cle la paraula "escamas" en la
indústria de sabons.
Fon aprovat un dictamen de la
Comissió d'Expansió Económica relatiu a les conclusions d'una assem-

Publleacions
técniquen

el que preceptuen les disposicions vigente, un certificat relatiu al nombre d'electors d'aquesta Cambra als
efectes de la inscripció en el Cens

A/wat ext zeint

Informes

Iiimecres,

del

Unic •6 quilate,
garanlit 10 anys, exigiu-b n
les /iones Joier • ies i Rellotgeries
Representout: J. Duarry Serra.
Aparfot 355 :-: Barcelona.
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illoe del
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lit i el ball), del nen, en la qual es

Nid [quid hillla Fo111

mor: cristianament ahir dia 8, a les 12
(A. C. S.)
Els qui la ploren: fills Enric, Antoni, Maria i Celia, filEs polítics Pere Parellada
Cervera i Engràcia Serrano, nets. germans,
;;errnanes polítiques, nebots i parents tots
preguen a les seves amistats que la tinguin
p resent en 11nrs oracions i que se serveíxin
assistir a la casa mortuòria, Petritxol, 4, avui,
di mecres, a 1e8 tres 'de la tarda, per tal d'acornpanyar el cadàver a l'església parroquial del
Pi i d'allí a la seva dartera estada cementiri
de Sant Andreu de Palomar.

.
Barcelona. Mea. ,
Pentniute lberlea. • rucautra•
America Mitin&
•
Airea pasos
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SERVEI METEOROLOGIC

DE CATALUNYA
SiLuació general atmosfèrica
d'Europa a les set del dia 8 de
gener de 1929:
Domina per tot el continent,
europeu el regim de pressions
rlevades. La seva màxima
• (je 789 mitlimetres a la mar
E5Itica. El Milpa-, en general,
iiillorht, pes() les temperatutes anctira Sdb baixes.
1,e 5 II/Mimes tenen Iloe a
Alemanya i Eseandinävia. Oseitlen entre els O i els 16 graus
sota zero.
.A Ja nostra
península el
temps bo, per Irles temperatures han estat rnolt baixes al
planell central.
Entre Catalunya i Alger passà anit una Unta de "grain"
que donä llor a tempostes i alguats a la Mediterrània.
Estat del lemps a Catalunya
a les vuil:
Cel ormiennuvolat a la pro“nria de Barcelona. S'observen
boires al pla
Bages.
A la resta de la regló el cel
es clar o amb poc e mivols i els
vents molts fluixos o hi ha
calmes.
AqUesta matinada s'han obscrvat a Barcelona i part de
la seva provincia. Ileugeres
pluges que no han excedit de
tres litres per rnetre quadrat
n l'Oborrvatori Fatua.
Les temperaturas han experimental. un a tignirtit que os‚'lila entre els dos i tres grano.
Cerresponen leo mínimes a la
regiA plrenenra , on es registren
trmiperaturcs compresas entra
vis 3 i als 9 grano sota zero.
CAL.Z.FACCIO IDEAL

ESTUFA

IM. B.

VALENCIA, 346 — TEL. 73016

OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT
BARCELONA
Dia 8 de gener.
Hm-es d'observació: 7. 13 , 18.
Baremetre a zero i al nivell de la
mar: millibars. 772.1, 77 2.9. 774.0:
t029.4. 1 .30.5. to31.9.
Terintainetre a l'ornbra: sec. 6.r.
12.1, 9.2; „nu t. 4.2. 7.8 , 6.3.
Humität centésimes de saturació:
71. 5n, 62.
Vent: direcció, N. calina, calma:
velocitat, 3, e, e.
Estat del ccl: quasi sere. seré.
seré.
Classe 'de núvols: Ci-St, Cu-Nh.
Temperatures extremes a l'ornbra:
maxima. 13.6; mínima, 5.4: mínima
arran de terra. 4.0.
Oscillació termométrica: 8.2.
- Temperatura mitjana: 9.5.
Precipitació aquosa, des de les set
(rabie a les set d'aviii, nula de gruix,
O Nigui litres per in.a: 1.4.
Recorregut del vent en igual període: 107 quilómetre,.

apioques i Purés
I Sión

NOVA ENTITAT
ESPERANTISTA
S'invita a tots els simpatitzants
de l'Esperanto a la reunió que tindrà lloc denla, dijous, a les nou
la vetlla. al local de la sucursal número 3 de la Cooperativa La Flor
ite Maig, per a la constitució cte la
nora entitat Akademie Enciklopedia
Esperanto.
•

Relació de radios detinguts per no
trobar-se el destinatari:
Zuoz: Edgar Morawitz, Via Laietana, 18,
Milà: Vilanzasca. carrer Hilvana.
Berlín: Germän Mueller Bremer,
carrer Balines, /5•.
Montreal: Surridga.
Bremen: Carate Viscasillaa
seig Sant Joan.
CALEFACCIO IDEAL
M. B.
VALENCIA, 346 — TEL. 73016

ESTUFA J.

ACCIDENT DEI, TREBALT,
Joan Sal/diez Manzanares. de 32
anys, se,fri tot terballant en el vaixell
"Río Manzanares” crerriades a les
mans i als peus.
FOU auxiliat al dispensad del Port
i després transportat a la clínica del
Miracle.
CAIGUDES
Al dispensad d'Hostafranes fou auxillat .Agustí López Bola. de 72 aove,
el qual es trenca u/1 dit de la ina esguerra, en intentar haixar d'un tranwia
en marxa, al carrer de la Crea Ce.•.
Antònia Aguilar Barcelona. de 70
anys, fou auxiliada al dispensad
d'Horta, on se li apreciaren lesions de
pronòstic reservat, degudes a haver
caigut d'una escala a casa sera.
MORT PET, CARRER
Francesc Pina Torres, de 30 anys.
d'isser recollit al carrer del
Valles, cal fati vietitna d'un atac eardiac.
Al dispensad d'Hostafrancs, on fou
p,, rtat. no pogueren auxiliar-lo i es
veieren abligats a certificar la defurtd6.
MORT PER ASFIXIA
Simon Blai Costa. de 59 anys, liahitant al carrer del Pinar del Riu, número 7 , de la barriada de Sant Andreu, fea) trobat mort en una habitació
del pis na viaja, prop d'un braser de
cendra.
Se suposa que morí a causa de les
emanacinnes Sie l'óxid carbesnie.
Per ordre de jutjat de guardia fou
portat al lipòsit
ATROPELT, D'AUTOMOBIL
Al carrer de la Sagrera, davant la
caserna dels bombers. ii,, automòbil va
atrope:lar tu, noi de 14 ama. anomenat
Erancesc Serrano Garriga. i ii va pro<luir contusions i hematoma al fine esinierre. L'autotribbil atitor de la desgracia a-a ,lesapareixer.
El ferit ion assistit al dispensad de
Sant Andreu.
Abans d'alar, al ve9re , al carrer
Trafalgar. un trainvia de la linia 40
a 1 topar anda . •1 carro que gniava Jero-

Riel.

ni Cano. Aquest sorti fent de la collisió, i conduit al dispensari de la Ronda
:de Sant Pere, va ésser assistit d'unes
contusions a la regió eaxal ese_uerra.
Al dispensad dei carrer del Roser
foren auxiliats de simptomes d'ernmet. zinament Miguel i la seva dona
Tcri-sa Barrera.
Hom ignora traines forro les substancies q,tie determinaren l'intoxicad&
JOIES VERITABLE OCASIO
Per a comprar a bon preu aneu
a la Joierla Maerifiä. Tallers, 41
A l'Agrupaciú Fotográfica de Catalunya s'està organitzant la Comissió de
la Cinematografia per a aficionats "canterament", que ner la quantitat i la
quantitat dels elements ime la formen
fa preveure que la seva constitucilase,:, un exit.
La degana ent;cat fotogràfica fa avinent a tots aque:ls aficionats a 3. cinematografia, er el concepte indicat,
que vulguin assabentar-se del :codonament de reintentada Comissió, que
se serveixin pastar per la secretaria de
l'Agrupació, carrer del Duc de la \l'ir.hada, 14, principal, de dos quarts de
Vuit a do,. euarts de nou del vespre,
dele; dies feiners, on els seran
tota mena de detalls.

Eis

tettfreie

NOTES OFICIOSES
I.A COM EA N 1A DEL GRAN
GUIGNOL DE PARIS AL
URE NOVETATS
Pel
l'any passat aquesta
conipal, es presenta a Barcelona
per primera vegada. La seva actuació al teatre Novetats ion un èxit
complet, puix durant els dies que
hi actua es velé lile de gom a gom.
Aquest any , a darrers del mes actual, la cornpanyia del Gran Guignol
de París tornara al teatre Novetats
per donar-hi un nombre molt limitat de represcntacions. Presentara
quatre programes diferents completament nous. Entre les obres que co
'donaran al públic de Barcelona figuren els dratnes: "Le laboratoire des
hallucinations", "Le baiser ‚laus
“Catherine Goulden", "L'hornme 00", "Le rendez-vous titi 4". "Le
Poignard malais", i les comeilies
"Islonsieur Platon". "Cette pauvre
Elissa", "La suite a demain", i d'altres d'altament divertides.
I.a llista de la companyia del Gran
Guienol is formada d'elements se-
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FIGUERAS
mIllors del mOn

Amb una selecta concurrencia femenina es va inaugurar allir el curret de Puericultura per a aenyorea
i senyoretes. organitzat per la Lluita
contra la mortalitat infantil.
A la primera Ilieó el director del
curset va exposar les canses de la
mortalitat del „en en el primer any
ci e vida i el mitjans de poder-la
esatar, reaurnit en Iluita contra la
ignorancia i imita contra la miseria.
Va irr la histäria de la Mina en pro
de la rultura femenina referent a
Puericultura. i els mitjans amb que
la dona activa pot contribuir a la
defensa del nen.
Denla. dijons.
'loe la sezona Mea», que versara sobre el a-esqacla que ti sentar Soldevila escrigui
sobre aquest tema damunt les planes
de LA PUBLICITAT, gosaricm dir
que, °que.« col+, s'Iza sentit esperonat
a ocupar-se'n norament, havent
quaid dels judieis despretius que l'organisme de Ginebra ha merescut
certs joves aerausats que han tres
par f en re/11711eS 0 17 organitrarla pel
tt,,sree

Nosaltres — joves tanthé , perb mjs
aranals que la majoria das que han
pres part ei l'enqucsta — diguérem.
en les nos/res resPostes al Qiiest,enari.
que la Lijan sie Nacions rus inspirara
respecte.
A •Cinebra, tan, a tot arreu. sa/ea
ocupar-se deis afers que IllOnell 1111
rert soroll, i cal cridar per
.fer-se escoltar, amb crits disciplinats
i organitzats que magnin t'alerten; del.,
illustres palities, que tardes coses tenen
en qu,, pensar.
I cm senthla dificil que arribin mai
a ocupar-se seriosament dels prohlemes d'aquells pobles nine enintudei.ren
qua?, haurirn d'eugerme 11,1 finla . o
que. en comples d'adoptar qallardes
arlituds de rreolta, vegeten en el conforntism, nils ohjeete.
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El relleu oc Sant Jordi es ..I il,llliei Oafen -ca!eadari
per a les nostres Ilars
No pot mancar a la vostra
ftlodel d'Obiols I Rebul I
Val 16 pessetes
SALA PARES
PETRITXOL, 5

ANIS DEI.. MONO
leccionats entre els artistes d'aquest
genere teatral. Retenim els noms
deis senyors Fred Davy, Félix Dupolla Jacques Normand, Pierre No5a, André Rouyon i de les senyores
Jeanne Bay, Betty Dass-in, Barlitta
i Gerrnainc Meaner.
Es, dones, d esperar que, com
l'any passat, l'actuació de la companyia del Gran Guignol al teatre Novetats constituirà un veritable esdeveniment artistic.
AL LICEU: "LA FAVORITA",
PER LAZAR°. I "OTELLO",
PER UN ALTRE DIVO TENOR
Pot dir-sc que la temporada que
Still brillantment s'està desenrotIlant
al nostre primer turre une es troba
en una veritable fase d'activitats artístiques i en plena puixança d'esdeveniments,
nema_ dijoue, es reprendrà una
de les mis formoses produccions del
geni musical. "Les hades de Fígaro", del dial Mozart. Yobra mozartiana que mis grans trionifs porta
aconseguits davant el nostre públw,
i de la interpretació de la qual estan encarregats artistes tan celebres com les senyores Hussa. Kandt
i Perrhas i els senyors Janssen,
Gombert i Schutzendorff, sota la
magistral batuta de l'eminent mestre Schillings.
Per a dissabte, Lázaro, el colós
dels tenors. cantarä la seva (Ira predilecta. "La Favorita'', ¡mera en la
qual aconsegueix els seus mes graos
triomf,: seran dignes cornpanys del
gran tenor la celebre Zinetti i els
notables artistes Noto, Vela, sota la
direcció del mestre Padovani.
Per a (limaras. dia 15, s'anuncia la
presentació de l'eminent tenor Manuel Salazar I dei gran bariton De
Franceschi de Divos.
Aquests esdeveniments auguren
nits solemnes per al nostre Gran
Teatre del Liceu.
NOVETATS
Divendres que ve s'estrenarà en
aquest teatre l'obra en tres actes
d'En Ramon , Vinyes "Qui no és
ami) mi...", de la qual es tema) les
millors referencies , tant per l'assumpte que s'U desenrotlla com per
l'exceent repartiment que s'hi ha
donat i la cura amb que l'empresa
Testa posant.
Segueixen astil, gran exit les representacions de l'obra cemica "Un
cap de trons".
En les vetllades de les 'hades entitats Joventut Jordiana i Tertúlia
Catalanista constituiran el programa
d'aquesta setmana la reposició de la
preciosa comedia d'F.n. Pons i Pagés "l'upe o el joc dc l'amor i
l'interès" i el divertit sainet "Sed
breves -. de l'Artis.
TEATRE BARCELON.A
Aquesta nit, debut de la companyia
Aurora Redondo - Valeria León, i
estrena de "¡Quién te quiere a ti?"
Ultra -4Quién te quiere a ti?",
porta Valeria León altres estrelles
de gran èxit. tala coin "La piel de
lobo". comedia en tres artes. de Carles Arniches; "Don Floripondio",
comedia en tres artes, de Lluis de
'Vargas; "Mademoiselle Nana". sainet en tres actes, de Pilar Millan
Astray; "Susana y los viejos", comedia en tres artes, de Frederic Oliver; "El difunto era mayor", comedia en tres actes, de Lluis Manzano:
"La Lola", joguina cómica, de Pere
Muñoz Seca i Pcre Pérez rentandez; "K.
comedia en tres actes ,
vers, de Francesc Serrano Anguita.
I tot el repertori essencialment
cZmic de la cornpanyia.
TEATRE INTIM
Per circumstàncies de que oportunament la direcció del Teatre lutim
dona compte als seus colaboradorr
i abonats, en el dele de funcions del
passat CUTS quedaren pendents de
realitzaciö les dues darreres sessions.
Complint el compromls coutret •
mai no evadit. aquestes dues sessions c realitzaran. 1.a primera tindra lloc el viniera diumenge, dia 13.
al Palau de laMúsica Catalana. a
les cinc de la t 'arda, i consistirá en
una 5oleinue representaci6 de la
"Ifigenia a Taurida". de Goethe,
traducciú catalana de ,Joau Maragall, interpretada pels artistes Josefina Tapies, Enric Gimenez i Josep
Claramunt, amla els corals de Gluck,
acompanyats a l'orgue i cantats per
Gracienc, dirigida pel mestre Balcells. i andi fignradan, plas-

Xarop

de

EI IDOFOSFITOS

SALUD

Ener gie reconetituent
aprovat per la Reial Academia de Medicina 1 amb
pimpi de mig segle d'èxit
creixent contra la

ANEMIA
Demaneu

XAROP SALUD
Per

a evitar !mamona

tiques a carrec de l'Institut de Rítmica i Plástica del mestre Llongueres.
Per les collaboracions anunciades,
aquesta sessió promet revestir carieters d'esdeveniment artistie,
La segona sessió, corresponent a
la darrera del passat curs, se celebrara tumbé al Palau de la Música
-Catalana el primer diumenge de
Quaresrna, a la tarda, i consistirá
en una representació de Misteris
medievals, tal cont es donaren en el
segle XIV. i en la realització plástica del "Contrapirc llarg", segons
estudis del mestre Francesc Pujo!.
Els senyors inscrits a les sessions
del passat curs tindran degudament
reservats al Palau els corresponents
-seients. Per a detalls i localitate, a
la Unió Nacional Espanyola. Portal'
de l'Angel, 1 i 3, i ei dia de la festa
al Pillar (le la Música Catalana,

CINEMA
NOTES OFICIOSES
UN EXIT!
L'editora Nacional Gaurnont • está
d'enhorabona; la seva segona producció "La última cita" supera co èxit
"La tia Ramona", que ja és dir
liuda tenint en compte la inusitada simpatia que va despertar entre el nostre
pnblic la seva primera película. I és
que l'èxit assolit per "La tia Ramona - era gairebé exclusivament degut
a l'ambient simpàtic i populatxer en
que es desenrotllava la seva acció i a
les "coses nostres" i "caras de gent
de casa" que desfilaven en el transellos de les seres eseenes, mentre que
"La última cita" ha gaudit, a mis a
irles, del beneplàcit amb gue per codarata cl públic ha demostrat d'estar dis-
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Aviat, On?

CARME BONI, en
CUIDADO CON
;EL TELEFONO
Selecció Gaumont Dad Blau
164.44.4144.14444444444444.8
posat a acollir les prodsrecions de la
dita marca, de l'exit que merescudameut
han assolit els diferents factors que
la integren, en tots els quals han observa assenyalats progressos.
Les empreses dels salons Mallo i
Paris. en vista de l'extraordiniria
afluencia de palle que motiva la cinta,
han decidit prosseguir Ilurs exhibiemite.
Porteo les

esqueles

Per IENTERRO I MiWIL
alCEN ureD'ESQUEf.ES; us sera mea
aAantatjeiS. - Telefon,
23•S3
- Salmeres, 56

amanonamaaammaaaaanamaaaaaamagi
444,44144,444.4>1 1 ret44-644+.44.94+1444+.44+844+4
EL VINENT DISSABTE,

DIA
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Josep María de Sagarra

En

Kaj Theodor Hansen
ha mort a l'edat de 32 anys
( A. C. S.)

Domènec de Bellmunt
signaran a la

Llibreria Catalbnia

llilltIIIIIIIIIIIIIIIIIHRIIIIIIIIIi1111111111f111111111I1111111111111111111111101111111111111111111114

17, PLAÇA DE
CATALUN'Y'A, 17

totes les seves obres que durant la present

setmana adquireixin els nostres clients
oemffliell+1111441144414.11+1111114.11144444444444444.4.44.64+.4.6.4

La SON ,1 esposa Celia Stitiol, mare Anna Marguerida
Hansen. tia Antoni, cunyades Antònia, Hortensia i Rosa,
cunyats Josep Curell, Per e Gran i Juli Bassols i familia
tota, en assahentar Muro amics i coneguts de tan irreparable perdna ele preguen qua se serveialn , assistir a
la casa mortubria, Riera, 7 ( T ialla). die 9, a lea
(pudre de la larda.
NO ES

CONVIDA

PARTICULARMENT

4
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LA PUBLICITAT

LES LLETRES

F

informació e:tabula
Assaigs de Critica filusoirca...
de Joan Traquees, prevere, volum sesum de la colleeció Qiiestions fi.usóligues, politiques i socials de La Nova
Revista, s'ira posar a la venda. El prologa el P. Miguel dEsplugues. ludes;
Pròleg, Principis d'una critica escolás-

tiea, Jame Balmes, Ramon Turró i
J. Otega i Gasset.
!long parla daquese ¡libre cota a un
deis documents nu's importunes per a
rcur3ixer el punt de vista filosiofic de
la jorre c!erreia da t ont el maza:neta
d'idees modern.
* Marguerida
Is el titol del ad( illbrC per a infants,
anrb textos i dibuisos dc Lata Anglada i Sarriera. que mes nombre de jarca
lectors obre' aquests dies. Les setantaroa aarracions curtes que conttnen les
st5o plan , s en hon formal de N'arenes'ida integren les quatre seccions del ni: Primavera, Estim Tardar i
Els dibnixos, magnifics, passen de setenta.
La impressio, co rrectissrma, ha esta( feto a restan:pa Altés.

A Mallorca...
izi sortit el »rimero de desembre de
r‘ -.,tintada publicació meusnal Terra
Nostra. que conté el sumari segilent:

"Qüestions d'estética urbana.—"Democräcia i humanisme". per loan Estelrich; "Que n'haveti. dones, Set?"
(de Madame Dubordes-Valmorel. per
Maria Mayal. trad.: "Cursa fantástica" (de Guido Milanesi). per Miguel
Font i Gorostra3, trad.: "Fira-de Sant
Obrador Bennássar" (continuació). per
Tornas". per Antoni Salva; "Mateu
Antoni Ponc; "Lannada esquiva". per
Andreu .4rbona i Oliver; -El Centenari de Schubert"., per .31n. loan Maria
Thoenas; "Mallorca i la pintura", per
loan Alomar; "E.ls petrolis a Mallorca". per &Ir! 071LCli Darcler Peritas;

"Les trausgressions atlàntiques.
per 3Hassuff. i Alzamora; "Lletra de

Vaiengia", Per NararrO-BOTräS "Els
Libres. "Reculls de fora".

ordinari, is una interessant monografia agrícola que obre un editorial Mercat de Vilafranca i al qual scgueisen
cls següents article: La raça de gadines del Penedès (amb nombrases jo-•
tografies), per Rossell i Vila; El

planten, per Salvador Pagtns; La nota
groga, per Rafel Nubiola; Els ous,
per Josep Codal!; Nota policroma,
per Robert Esquiu; Els aliments. per
Brillor Severin (amb fotogravats);

Tornada. El mcrcat dels magatzemistes, per J. Valh's Sitges; la pe-ta
cólera del porc, per 1'. Coso:motes;
Deis primers anys del segle XIX. Jeroni, per S. Soler i Forenent, i Nit
Nadal, per Gueraa de Liost.
* Sabem...
cut el tito! de 1.1 novena que Alfons
3/meres ha Mural al director de la
Biblioteca Llibertat, Is L'Evasio...
Novella d'intriga, ¿'estudi
d'interc,s dra nthl,c, prolundament
humana.
* Que dissabie rinent Josep
na de Segarra DoteuMee de Bellorunt
signaran a la Llibreria Catal3nia tots
eis exemplars que s'adquireixin aquel!
dia i durant In present setmana, dels
serts !libres de receta aparici,4. De Josep Maria de Se garra els dos 'raus
axits Al! i Salobre i El comte Arnau.
De Datm, nec de Bellmunt, el 11 ihre
de! dia: Les banyes del Tibidabo.

* Que anit passada, al Circo! Eaiiestrr la intellectualitat catalana oferi
sopar d'homenatge a la illustre poetessa cubana N'Emília Bernal. ?Inste
de Barcelona.

Obres

mestres de la

pintura catalana
antiga

i moderna
SUBHASTA

SALA
PARAS
Dies 10, 11 i 12
6 tarda

A Castelló de la Plana._
Centre, actualment, duna estimable
fla , acia cultural, la benenterita .Socie!at Castellonenca ðc Cultura, prepaca una interessant Biblioteca d'autors contemporanis, la qual seré un
indes de la produccid literaria dels
,:ostres dies, en apte/les terres que
tarr!es prometences falagtter:s rus of errixen.
Nabem que el primer 7.7olunt d'agur:ta nora Biblioteca ja s'ira acabot d'imprimir. -Saben; que el se n au'or lis el
vibren? ? 'porta Corles Salvad,. I sa.
hent. , tambi. -que el (libre es titula
Elfgi 4e Xiprer.
Baeza...
era . ~Me del Seminari. ha ,,,Ort,
•
fa per,* rrrossM )oaquini Carric, i
nadiu del Renassal (Caste!M de fa Plana). altissim poma d'una cultura humanística merrisedora
dexreja i delloanfa. Era autor d'un
i magnífic poema sobre In Red:engata°, Seidia i havia fet
ercellents traduce ion: (enea,-, inhliv c , de (T'iteró, del qua t era ci ter_
•
devot.- - z
Ila dei.rat. ese :cers de Pablicadó

(BatIletí çle- Societat Ca . : Huesca
de Cultura)zsm'sceeabelari de gran in-

.4 l'ilafranca del Pencd.'s,..
traen amb Gaseta de Vilafranca
magnifie erexpansii c,,mareal,
LI mintsro del 35 de desembre, extra-

1n•n••

L'accident d'aviació
Dijon no ha tingut importància
ELS EX-ARXIDUCS ANTONI
FRANCESC JOSEP ARRIBARAN

AVIAT A BARCELONA
El Reial Aero Club de Calalunya ens comunica que asaba
min rebre un telegrama dels seus
soeis. els arxiducs Antoni i
Yrancesc Josep de Habsburg i
Borló, en el qual aquests expliquen amis tot
dent sofert a DijOn, en aterrar,
i que, contràriament a les noticies propalades per Barcrlona, no assoliren, iii moll menys,
ins proporcions alarrnalits publicades.
Les

ferides, afortunadament,

només han estat rascadas, i les
nvarieS sofertes a l'aparell,
lleugeríssiMes. ,Segons el sets
telegrama, estaran reparades
d'aquí a por.% dies, i immadialisment seguiran Hu y- viatge arei
cap a la nostra ciutat.

EL LIARE DEL DIA

LES MILLORS OBRES DEIS MILLORS AUTORS

CENTRE EXCURSIONISTA
DE CATALUNYA
Dijous vinent, dia lo d'aquest mes,
a les set de la tarda, el senyor Ferrar Valls i Taverner donarh una
conferencia sobre el tema: "Indicacions sobre història jurídica catalana medieval".
INSTITUT DE MEDICINA
PRACTICA
Dijous vincnt, dia so, a les deu
de la vetlla, donara en aquest _Institut (Astúries, 89) una conferencia
l'illustre professor De Quervain sobre "Cretinisme arnb exclusió de
acompanyant la seva
interessant dissertació amb la projecció de diferents filma.
Donat l'interessant del tema i la
p ersonalitat del conferenciant, queda convidada tota la classe medica.
COL.LEGI PERICIAL
MERCANTIL
El dia ir de l'actual, a les deu
de la nit, i al local d'aquesta Catiras, l'advocat senyor Antoni Rato
astro,,. donará una conferencia soIre el trilla: "La legislación espafiola sobre el cheque e ideas para su
reforma".
CURS DE PERFECCIONAMENT
OBSTETRIC
Avui dimecres, a les set de la tarda,
al local de l'Escala d'Infermeres de
Santa Madrona (Via Laietana. 48, A.),
donará començament un curs de perf eccionament obstetric a cárrec deis
éc,-..tors Deixeus Font / Ferriols, amb
la collaboració del restant personal facultatiu afecte al Servei ¿'Obstetricia
de l'Institut de la Dona que Treballa.
Aquest curses està destinas. particularment, a les infermeres de Santa Madrona que desitgin especialitzar-se en
l'assistencia a parteres , i es reserven algunes places per a senyores. no ¡afeemeres. que. posseint alguna preparació
apropiada, desitgin aprofitar-se de les
dites ensenyances.
Per a in scripcions, dirigir-se a les

oficines de l'Institut de la Dona que
Treballa (Via Laietana. 48. Al,
. de deu
a onze del cuatí i de set a vuit del
vespre.
EL TEATRE DELS POETES
La próxima sessió del ele:e organitzar pel Teatre dels Poete:S- a honor dels
grans portes morts, tindrà lloc a l'Ateneu Barcelonès. flema, dijous, a les set
de la tarda, i serà dedicada a Teador
Llorente. S'encarregarä del panegíric
el literat Miquel Duran i Tortajada,
i de la lectura de poemes le rapsoda
R caer Coscolla.
CURSETS 1 CONFERENCIES
Avui, dimecres, a les deu de la vet-

lls el professor De Quervain, de Berna. donarà a l'Acadèmia i Laboratori
rl Ciències Mediques de Catalun3-a,
Lläria. 7, principal, una conferencia
sobre "El cretinisme".
— Derni, dijaus, a un quart de vuit
de la tarda, donará una conferencia a
la Federació de Fabricants de Filats i
Teixits de Catalunya, Via Laietana,
principal, En Joaquim Ducet sobre el
terna "Relacians entre el contribuent
i l ' A dministració, especialment sobre
l'impost d'utilitats".

Notes d'estudiant
L ' ORIENTACIO DE "GINESTA"
JI
ESTRUCTURA DE LA REVISTA
"Ginesta" donará cada mes trenta
dues pàgines de lectura sobre matérieS
diverses i repartides en diferents secdais.
Una enumeració detallada d'aquestes
seccions será potser la idea més clara
que puguern presentar, tocant a l'estructura de la nostra publicacid.
Un pörtic o editorial obrirá cada
número. Podrà esser-li atribuida, si
ja representació de la revista.
Seguiran estudis de ternes variats
— de problemes universitaris, obrerisme. socialagia, literatura, art, música. histOria. dret i nternacional, econana política, ciencia. etc. — degudament sotmesos a una revisió exigent
que n'asseguri la txardat.
L : ns carnets bessons — Carnet de
l'estudiarle, Carnet de l'obrer — comentaran algun dels fets mis d'ames
de tenir-se en compte o apartaran
noves dades o suggestions per a una
m/s in t ensa vida escolar, tant obrerista carn estudiantesca. Al capilavall
de cada carnet, un resum de les coses
mes interessants posará al carrera a
rabrer i a l'estudiant de tot quant amb
ills faci referencia.
El Panorama .ultrtral, amb la mateix7 estructura que els carnets. ea
referirá a lacte de mis transcendencia — concretament o en general —
eue hagi esdevingut a Catalunya durant el one!, anterior. Les fletes poden
esguardar Ogualment p rojectes no realitzats que realitats ja acomplertes.
La secció Retalls i romentarðs recallira toses les coses que h-an escrigui
referents a obrers i a estordiarts, o que
puguin interessar ivament el lector
català. Els comentaris procrearem que
siguin breus, a fi de no afeixuaar
afluentes pägines.
Bibliografia donará compte de les
novetats de llibres en forma de recensions critiques.
Per a anure el número, unes Notes
editaríais notificaran els nostres intents i el desenrotllament de la nostra
tr sca.
Com a complement de tot alocó, donarem cabuda a "Ginesta" — sense
compromís, perä. i no pas amb molta
insistencia -- al que padríem asomenar art i literatura pures. Es a dir,
cme no publicarem contes i poesies

sind com a excepció j solament quan
representin una activitat excelient
d'un estudiant o d'un obrer.
Una cosa que no pot éster negligida,
molt relacionada amb el contingut de
la revista, es la seva presentaci
ó, Li
dedicarern una atenció preferent. Procurarem que ningú hi tingui res a dir;
la mateixa cura en la part material
que en la intellectual.
Aixi "Ginesta" esdevindrà una publicació ben amable.
G.
NOTICIARI
S'ha celebrat el Primer Campionat

Escolar d'Esquís, a La Molina, durant
els dies 4 i 5 de l'actual.
Amb un temps magnífic, començaren les curses de S'abona i la de Salts,
a les quals no han concorregut pas
ni la aneitat dels corredors que s'hi
inscriviren, però malgrat els
que hi han pres part ho han fet amb
tot coratge, i han entusiasmat el nombra"» públic alli congregat.
Els resultats són els següents:
Cursa de Slabom:
a. Bertrand (A.), 47 segons.
2. Segali (E.), 49 segons.
3. Gabarra (D.), 49 segons i una

caiguda.
4. Vilaró (D.), 52 segons.

5. Duran (E.), 57 segons, i tres
caigudes.
Els altres, per aquest ordre Masoliver, Trinxer, Maier, Font,
oliver (E.), Trinxet (P.), Maier (B.).
Font (D.), Caralt (E.), Rodon (D.),
Vives (D.), Marfany (F.), Montagut
(B.), Font (P.)
.A la cursa de salts només hi pren-

gueren part vuit corredors, els quals
es classificaren per aquest ordre:
Sagalä (E), ro metres, 17 Cernímetres.
Duran (E.), ro en. 17 c.
Bertrand (A.). 9 m. 46 C.
Rodon (D.), 8 ni. 34 c.
Masoliver, 7 m.
Marfany (F.), 6 m. 57 c.
Font (D.), 6 ni. 36 c.
Ràfols (D.). 4 rn. 86 c.
Degut a la forta nevada que va len
aquella nit, que aconseguí fins un pam
per damunt el nivell del dia anterior,
i a mis a mis al fort turb que va
bufar durant tota la tarda, se suspenguè la cursa de muntanya, car quedaren cims completament pelats
del vent. No obstant es feu la cursa
de velocitat. en la qual prengueren
Part 22 corredors. Se'n classificaren 17
i abandonaren 5. La classificació fou
la següent :
Bertrand. 3 minuts. 7 segons
Cruxet. 3 in. 30 s.
Duran, 3 m. 50 s.
Vilar/,, 3 171. 51 S.
Maslovire, 3 in. 58 s.
Gabarró, 4 nr.
!Els altres es classificaren així
Radar/. Font I. Maier, Morat6, Tri tt xe-, Ráfols, Font II, Montagut, Cucurella Baixeres.
La classidicació per Facultats queda en aquest ordre:
Arquitectes, 6 punts.
Enginyers.
punts.
Perits. 5 punts.
Dret, 4 punts.
— En l'exprés d'anit passada va
marxar cap a Madrid una representació de l'Associaci6 d'Alumnes de

l'Escola d'Enginyers Industrials de
Barcelona, a fi d'ultimar detalls per a
la nova Revista que, com ja diguérem
en una edició anterior, sortirà nasa
aviat, com a òrgan oficial de les Associacions d'Alunines de les Escales
d'Enginyers Industrials de Madrid .
Barcelona i Bilbao
Creiem que. vista l'activitat deis
elements organitradors, l'ajas oficial
a.mb que compten i les signatures que
s'han recaptat aquesta manifestació
cultural adquirirá una gran importancia 1 transcendencia.
NORMES PER LES QUALS ES
REGIRAN ELS EXAMENS
DE GENER
La Federació Catalana d'Estudiants
Catòlics ens comunica — per al general coneixement de tots els estodiants que vulguin acollir-se al pla antic en els exàmens extraordinaris de
gener — la interpretació que el Rectoral ha donat, d'acord amb el Ministre i el Director general d'Ensenyament, a les cläusules de la R. O. del
55 de desembre de 1928.
Heu-vos-les ad:
Perquè puguin entrar en el pla antic cl'e.nsenyament cal que es matriculin per a la convocatòria extraordinaria de gener. d'una assignatura els
estudiants que en tnaguin ja apravada
una de Facultas, i de dues els que
nom/5 posseeixin el suprimit preparatol
A rsi .
estudiants de Farmacia — per
cancessia especial — per a entrar al
pla antic !mames els cal una assignatura de llur Facultat, aprovada.
Ara bé , els que en trobin en aquesta situació. poden, si volen examMarse pel gener d'una alisa assignatura;
i d'una o de dues els que no en tinguin cap.
Aixi mateix, aquests poden matricular-se o escollir entre les tres que seno
compatibles, que són: la Tknica, la
Mineralogia i la Botánica.
Els estudiants que no tinguin el preparatori complet, han d'anar al pla
nou, i els será permès d'examinar-se
pel gener de les assignaturcs que el
pla nats els convalida del prepararon
Els exämens de gener es consideraran en aquesta forma:
Primer. El matricular-se per a
aquests exàmens dóna dret ii examinarse. en les dues convocatòries de generjuny juny-setembre, tant per als suspesos en una d'elles, com per als no
presentats, però amb el ben entes que
ha d'estar matriculas des de gener.
Segon. Els que s'examinin i aprovin
en jimy i setembre, seran considerats
del pla antic, puix que seran igualats
als que aprovin pel gener, ja que en la
mateixa come/catarla.
Tercer. Els alumnes que estiguin

D'imerree, 9 de gener de 19

Les obres
a la Catedral
Un collega es fa ressò dels rumors
que hart circulat sobre el possible trasllat del Cor de la Catedral al Presbiteri.

Pel castran — diu — el Capitol no
ha tingut mai el propòsit d'efectuar
aquest trasllat. El projecte dels arquitectes diocesans es deu a la iniciativa
d'un canonge que suggerí la idea, simplement com a curiositat, peres no pas
amb /a intehció que es fes el trasllat.
Fins en el cas que s'ho proposés,
el Capital no podria fer el trasllat
per raons d'ordre econiamic. Les obres
de reparació que han de portar-se a
cap a la Catedral són de gran importancia i llur import puja mes d'un
milió de pessetes. Han de fer-se reparacions d'importància a les voltes i
als finestrals de la Basílica.

Municipi
Reunió de la Permanent
Presidida pel baró de Viver, va
celebrar-se ahir a la tarda la reunió
de la Comissió Municipal Permanent. Heus ací, en extracte, alguns
dels acords presos:
Per al Carnaval de tan. — Que
es norneni una cornissió de regidors
perque entengui en l'organització de
les festes del Carnestoltes. i que
per les brigades municipals s'aixequin les acosturnades trilaunes on
s'acordi celebrar la rua, i que es destinin 20.0o0 pessetes per a premis
i despenes que origini la celebració
del Carnestoltes de 1929.
Els "Tres tombs". — Per tal que
no desaparegui la tradicional festa
dels "Tres tombs". es lliura al president de la Germandat de Sant Anton! Abat la quantitat de set-centes
cinquanta pessetes com a subvenció.
L'administració del llegat Martorell. — Vist l'ofici subscrit per Víctor Valls Vago, administrador del
llegas Martorell, en virtut d'acord
de l'Ajuntament de 7 de gener de
1920, pel qual presenta la dimissió
de l'esmentat cárrec, per incornpatibilitat amb el que actualment exerceix com a funcionari municipal,
s'accepti la dita dimissió. i en conseqüència. una vegada aprovada la
limiidació de fons fins al 31 de desembre de l'any darrer. que haurà
dc presentar, se li reintegri la fianca
que. en quantitat de5.557 pessetes,
diposità a la Caixa municipal, com a
garantia de l'expressat cärrec. amb
data 7 de febrer de 1920, i que per
cobrir l'extoressada vacant es designi a Ramir Hartes, dipositari
frans municipals. en les mateixes condicinns establertes en l'acord de 3o
de març de 188o, llevas del dipòsit
dr garantia per estar suficientment
garantit en virtut del cärrec que
cxerceix.
L'enderroc d'un edifici de la plaça
de Catalunya. — Cmicedir a la Societas "Palla s . Gamandi i Donadeu"
el permis sollicitat perquè els carros
i camions que destina a la recollida
deis materials procedents de l'enderroe de la casa número 21 de la plaça
de Catalunya. propietat del Banc de
Biscaia, puguin pujar a la voravia i
arribar al mateix edifici per a éster
carregats, rnitjançant el compliment
de les segiients condicions.
El termini de durada d'aquest permis será de seixanta dies comptats
a partir de la notificació del present
acord a l'interessat.
Cada carro o camió, en entrar a
la voravia, anirà precedit d'un honre,
cl qual avisará cm s transsiints a fi
d'evitar accidents.
La voravia slaura de mantenir
constantment en bon estat, adobant
al vespre els desperfectes causats
durant el dia. a fi que el públic transiti en bones condicions.
De totes maneres, en finir el termini d'aquesta concessió es farà un
reconeixement, a fi d'obligar l'interessat a refer els escaires i ¡loses
que slaguessin Set malbé.
Es disposar/, el que calgui per a
evitar la caiguda dels vehicles de
Fescaire al carrer. Si no es pren bé
aquesta precaució i es malmet l'asfaltas del paviment, será refet pel
contractista que l'ha executat, a cárrec del sollicitant.
De tot accident que es produeixi
per efecte del que es concedei x . en
será responsable el concessionari.
La Equidades de lea participacions
de l'Ajuntament en les grana Cornpanyies. — Invitar les Companyies
explotadores dels serveis que afecten
la generalitat del veinat del terme
municipal de Barcelona, o una part
considerable d'aquest, que han de
contribuir. mitjançant la forma de
participació de l'Ajuntament en els
ingressos hruts de tals explotacions.
perquè presentin al Negociat de
Pressupostos de la Secció de Finanmatriculats a primer de pla nou i vulguin acollir-se als exàmens de gener,
podran' sollicitar que seis canvii la
matrícula, i els serviran. per tant, els
pagaments ¡cs.
Referent a si es concedirä matricula
oficial als examinats i aprovats pel
gener, no es pot dir res: encara que
creiem que es volen. ilonar moltes facilitats a tathom.
La F. C. d'E. C. no oblida la confiança que els estudiants ii han dipositas, i treballarä sempre per a les
en/eximes concessions.
La seva Secretaria (Rivarleneira, 4,
segonl, estarà sempre a la disposició
cle tots els estudiants que necessitin
darles i aclariments. Recordem que la
matrícula per als exàmens de gencr
ha d'efectuar-se durant aluesti dies
fins al dia 15 de l'actual.

ces de l'Ajuntament de Barcelona,
aixf com tambe nota de tots els
acords relatius a exernpcions d'arbitris que estimin que els san aplicables, amb l'objecte de procedir a la
Equidades de la participació per la
totalitat de rally 1929 respecte a les
Companyies que no tenien concert
amb la Corporació municipal, i els

Diputaelé
Acords de la Permanent
Provincial
En la darrera reunió celebrada
la Cornissió Provincial Permanee
foren presos, entre alunes, els se.
güents acords:
Aprovar les següents
relatives a treballs que s'executen

són d'abonament les quantitats que
pels arbitris substituïts paguin des
del primer del corrent mes, i es practicara la liquidad() a partir del primer de juliol vinent en tot el que
afecta la Companyia Barcelonesa
d'Electricitat, Regs i Força de
l'Ebre, Energía Elèctrica de Catalunya i Societat General d'Aigües
de Barcelona, per finir el 3 0 de juny
els concerts celebrats amb les dites
Campan vies.
El concert amb les Societats Recreatives. — Hom es dona per assabentat del convertí que s'adjunta
amb la Unió de Societats Recreatives de Barcelona celebras , i ha d'abonar, per tant, la dita entitat la quantitat de so.000 pessetcs en els terminis que fixa el dit conveni, per la
imposició municipal sobre casinos i
círcols d'esbarjo.

les vies provincials.
Enquitranat superficial de la cas.
retera de l'Ametlla del Valles a a

collada de La Manya.
Inversió de pedra en el camí
Sant Adria del Besós a La Roca
quilómetres 7.5 00 al ro.
Acabament i reparació de l'enqui.
tranat de la carretera de l'Arnet14
del Valles a la callada de la Manya
Enquitranat superficial dels qu
lOtnetreS 27 al 31 de la carretera d
Sant Llore« Savall a Literas.
Esmicolament de r.000 Metret
cúbics de pedra grossa apilada es
les parcelles dels quilennetres 31 si
1 4 de la carretera de Sant Adriá
Besós a La Roca, i destinada a la
reparació dels quilòmetres 7 al
de l'esmentada carretera.
Reenquitranat superficial dels qu..
16metres so al 20 del comí de Sant
Adria de Sesee a La Roca.
Enquitranat superficial dels qu
16metres i al 5.500 de la carretera
ele Caldes de Montbui a Sant Celoni.
Reparació de la carretera de 1.A.
metlla del Valles a la collada de
La Manya, quilòmetres 3.500 al
final.
Enquitranat del quilómetre ti i
reenquitranat dels quilòmetres 1 al
5 de la carretera de Caldes de Mora.
hui a Sant Celoni.
Reparació de la carretera de l'A.
media del Valles a la collado de La
Manya, quilòmetres t i 2.
Concedir permisos per a executar
obres en vies provincials.

La politIca
D'UNES MULTES

El governador ha trames al Jutjat,
parqué les faci efectives per la via
d'apremi, les multes de 5oo i 25o pessetes que respectivament, va posar al
"Noticiera Universal" i a LA PUBLICITAT.
EL CAP DEL GOI-ERN

Horn diu si el marques crEstella
anira a les Balears la setmana anterior al Carnestoltes.
LA BON.4 PASQUA
DEL MILITAR

El president del Consell ha trames
un te:egrama al capita general, que
diu:
"El Gobierno desea a todos los militares de tierra mar y aire, una feliz
Pascua de Reyes. y en este día hace
fervientes votos por la prosperidad de
la Patria, del Rey y familia real,
conjuntamente con la de ellos y Sus
familias.—General Primo de Rivera."

EL NEGOCIAT PROVINCIAL
D'INSTRUCCIO PUBLICA
En la sessia del dia 4 de gene
s'adoptaren els següents acords:
Adaptar al pressupost d'enguany
el personal el sou o denominació del
qual ha sofert variacions.
Nomenar vire-director de l'Escola
del Treball al senyor Joan Orles
Parcda.
Nomenar interinament professort
de l'Escola del Treball els senyors
Josep M. Anguera. Francesc Mili i
David rannntjana Valles.
Nomenar interinament els doctor,
Balius, López. Salarich, Plet, Azoy
i Serra per als carrecs de metges
d'especialitats del dispensan de la
dita Escala del Teeball.
Nomenar interinament el catedratic de la Universitat. de Barcelona
senyor Pere Font i Puig i el senyor

EL P. SUNYOL

Per motius de salut — segons Ilegim — ha deixat d'exercir el càrrec
de Prior dels Monjas benedictius de
Montserrat el reverend P. Sunyol.

La casa de la "Jefatura"
Superior de Policia
Sembla que la "Jefatura" Superior
de Policia s : installará a la Rambla de
Santa Mònica, en la finca que ocupava,
fins fa riere temps, el "Centro RascoNavarro". i on hi ha la fotografía
Napoleón.
La dita finca será — pel que sembla— la que l'Estat acido/ir-ira. introduinthi després les consegüents reformes premies per al fi a que es destina.
L'adquisició hom diu que val
500000 pessetes.

Josep Garrigá : Galindo Prefessors
de l'Escola Superior per a la Dona.
Nomenar interinament el doctos
Joaquim Xirau, catedrätic de la Uni.
versitat de Barcelona , per al arree
de tècnic del laboratari Psiceticnic
de l'Oficina d'Orientació Professin.
nal de l'Escota del Treball.

Ordenar que es convoquin els corresponents concursos per a la Denvi‘i6 de les següents -places:
Operador del Laboratori d'Anal:.
5,j5 quimic de la Secció segona del
I.aboratori General d'Assaigs •
Acondicionament, amb l'haver anua!
de 7hoo pessetes.
Enginyer industrial cap dels ta •
lleno meanics, foneria. etc.. del
Reial Politécnic Hispano-Americi.
dotada amb l'haver anual de 4.000

Per un monument a Narcís Montuno!, a Cadaqués
La revista setmanal
Cadaqués, ha presenta( a l'Ajontament, en nom
deis veïns. una instäneia tima.
nant que s'aixequi un monument
a l'empordanes Nareis Mont oriol. que inventà el aUbmari
"D'Hura", los prOVOS del qual
s'rfroinftren en aigiles de Cap
Ixent",

Pe P
"reoffees. sor de Cerámica de l'Escola del Treball, amb l'haver de
1.500 pessetes anuals i 15 pessetes
diäries de jornal.
Professor de Foneria artística de
l'esmentada Escala del Treball, ami
l'haver anual de 1.50o pessetes.

da Creus;

EVOSICIONS D'ART
SALA PARÉS
SUBHASTA D'ART ANTIC I MODERN. Enes 10, 11 I 12 (ter4S)

GALERIES LAYETA%ES
COR'rB C.ATALIU1E8, 919
J. •ALLESTE
Pintura
F. GALLO8TRA
SAINZ DE LA MAZA

Fans a Pis actual

ESTIDI ARENYIES
CURTS CATALANES, 670

MARIA MUNTADE8

Pintura

Plus as lb actual

LA PINACOTECA
PAIt g EIG DE GRACIA, 34
VIDAL QUADRES
Pintura

Plus al SS actual

MIAIRJA IESCILMANS
P1Mat. 10 (darrara la catedral)
EXPOSICJO PERMANENT
I campra- y enda de
3nTIGUIITAT8 I 0111dEC1IE 17',Urr

SALA BUSQUETS

PASSEIN DI DRAGA, 34
NOBLES: Arta I billa of i cia p.,-

Practicant encarregat deis guariments. de 8 a 12 del matí, al dispensari de l'Escota del Treball. are

n'a yer de r.800 pessetes anuals
Professor titular de la Cátedra de
Medicina del Treball de l'esmentada
Escala amb l'haver de 3.5co pessetes anuals.
Professor auxiliar de l'Estola, ab
Ehaver anual de t.5oo pessetss,
Sollicitar del director de l'Esceh
de Perits. Tecnics i Ajudants industrials de Barcelona que d • signi tre
alunmes d'aquesta per a l'adjudicació de tres beques de 2000
. pessetes
cada una.
Sonicitar tamhe del director de
l'Escola d'Enginyers Industries
designació d'alumnes per a l'adjudi.
cacló de dues beques de 2.000 pessete'
Solicitar
l
al director de l'Institut
Geològic i Topogràfic Provincial
que designi els alumnes que eres

mereixedors de dures beques de 1.5oe
pessetes cada una.
Augmentar de nou-centes a dues
mil pcssetes l'import de la beca que
la Diputaci6 provincial atenga a un
alumne de la Facultat de Ciéneies
d'aquesta ciutat.

-

—

mimare.
vand• de maltea penes tutantlgue.
DOMENEC SOLER

Penturg

UNA IMPORTANT

V. GARCIA SIMON
IMINIRIJI DE CATALUNYA, 29
Marc. 1 motIluree d'art: Pulleromets„
Itell•ua. Granate 5 11U9 m'orto.
mientas d'art pie • prwant•

RENART

DIPUTACIO, 271. — TEL. 18217
R.prodnennon•, ernmarearn•nta d'are ,
d•00racI6, poticeomta •aettaa d•
la casi, centra per • presenta.

TAPISSOS PINTATS

estampase 1 tadalta

1

Expoam,*

continua da guadroe a l'oil , gravate. oleografies. ato.
do mares 1 motuurm
P. MONTFALCON
notan, 4, al °sudaran do l a Porta
Ferelasa

I

Collecció d'Art
QUE ES LIQUIDA

DIMECRES

SALA

PAIZS
Dies 10, 11 i 12
(6 tarda)
PETRITXOL,

DInleeres, 9 de gener de 1929

DISPOSICIONS
OFICLALS
conveni comercial
hispano-hongarès

El

Madrid, 8. — La "Gaseta" publica
avui un canal de notes concertant
un acord provisional addicional al
conveni de comerç hispano-hongares de 17 de juny de 1925.

Baixa a l'Estat major
Per decret de Marina sha disposat que tessi en cl destí de cap d'Estat Majar del departament de Ca.die el contralmirall de l'Armada seayor Lluis de Rivera.

Reials ordres de Justicia
El ministeri de Justicia ha publicat en el periòdic oficial dues reials
catires: una disposant que quan corrispongui ascendir a magistrat de
terme els actuals inspectors, secreairis del Consell judicial. siguin desa càrrecs de Ilur classe en
- tribunals, i que cada vacant que
arodueixi en el Consell judicial,
speetors secretaris, sigui proveíantjangant concurs, precisarnent
s magistrats d'ascens o den .
La segona circular recorda a tosa
presidents de Tribunals l'exacta
sompliment de la reial ordre de 27
setembre de 1926, disposant que
els presidenta de les audiencies. al
7nateix temps que trameten al preadent del Consell judicial la comu-acacia, que preceptua l'article quart
le "esmentada reial ordre. trarnetin
an'duplicat de la comunicadas al doctor general d'Assumptes judicials
. eclesiàstic. i que pel president del
censen judicial i per aquest orgaa
easme es doni compte al ministeri
aels acords que en virtut de lesrentada camunicacia adoptin.
La

prórroga del

decret de

lloguers
Ha estat dictada pel ministeri de
Justicia una reial ordre aclarataria
de la de prärroga del decret de lloguers. en la qual es disposa que
l'apartas A, de l'acide casque del
reial decret de 21 de desembre de
1923, tal com ha quedar redactar,
per mandat expressat en l'article
tercer del decret-llei de 24 de desembre darrer, publicat en la -Gas
seta" del dia 25 del mateix mes, en
ço que es refereix a clesnonament
per a l'establiment de la pròpia indústria del propietari, tingui aplicada, solament quan es tracti de
traslladar al local. objecte del desnonament. la indústria que des d'un
any abans de l'avis, almenys, vingués exercint en un altre local el
demandant, pera no quan es tracti
d'una installatió nova, conservant
la de l'antics local.

La Catedral de Sevilla Per retal ordre d'Instruceió Ptiblica ha estat declaras monument
nac:onal la Catedral de Sevilla.

Els Comitès paritaris
Dues re:ala ordres del Treball
aproven la formada del Comité Paarari de Barbera de Tarragona i la
del Comité Paritari de la cale, guix
i e:mera de Barcelona.

Els inspectors municipals
de Sanitat
5 - ha autoritzat al senyor Angel
Santmiquel i al senyor Pelai Martorell. president i secretari del Comité
executiu de l'Associació Nacional
del Cos de Metges titulars inspectora municipals de Sanitat, per a convocar i celebrar a Madrid una assernMea extraordinaria de les associacie. ns que representen.

Signatura de

Finances

Real decret subsanant omissions
'tue shan sofert en la llei de presaupostos vigents.
Idena modificant algun article del
reglament orgänic del Cos d'advocata de l'Estat.
Idem, nomenant cap de serveis
provincials del cadastre de la riquesa
urbai.a de Madrid arras la categoria
de cap superior dadzninistració al
senyor Lluis Garcia Vigil.
Idem, nomenant cap d'administraea de primera classe del Cos d'arq uitectes del cadastre de la riquesa
urbana als senyors Manuel Susan,
Godoired Jesús Garapas, Ramon
Luipi. Josep A. Vázquez. Josep Ramon Ortiz i Enric Lagartenarea.
Ideen, enginyer cap del servei prov iecial del cadastre de la riquesa de
Monts a Madrid , amb la categoria
de cap d'administració de segona,
al senyor Ferran Rodríguez Torres.
Ideen ídem del cadastre de la ri(Me sa de Manta aria) la categoría de
cap dadMaistració de primera classe,
a don Alexandre González Heredia.
Idem ídern cap d'administració de
tercera classe del cos d'enginyers de
Males al servei de la Hisenda
ea. a don Ramat, Feral/Idee Montoya.
/dem ídem per ascens inspector de
ma gatzems de la Duana de Vigo, a
den Pere Díaz.
Idem ídem administrador de la Malla de Valencia d'Alcántara, a don Jesep Ganzalez.
'den! -legan cap de la Duana de N/alinda, a don Attelard Faura.
Idean administrador de la Duana
Vigo. per a sheens. a don Gabriel Ferninelez Shaw.
'den, idern interventor del Dipasit
Franc de Barcelona, a don Vicentx
Foatan.
Idem ídem a seas-director primer de
la Dir ecta') general de Duanes, a don
.1titan Casta.
Declarant jubilat i cancedint-li honers de cap superior d'Administrfacia
a don J osep Toledo, segon cap de la
1:enana de Sevilla.
Idern a elan Joan Pérez de la Fuente. ad ministrador de la Duana de
Vigo,

LA PUBLICITAT

PLET CONTRA EL
CANTANT FLETA

UN

El defensa Melquíades
Alvarez
Madrid, S. — A l'Audiència de
Madrid hi ha pendent un plet entre
Miguel Fleta i el senyor Casalza,
director general de la. Metropolitan
Opera. Aquesta empresa reclama al
celebre reno: r9.800 datara o la
seva equivalencia en pessetes, com
a indemnització per incompliment de
contracte.
A l'Audiencia sha vist
sobre un incident. La vista de l'assumpte principal se celebrara el mes
en trant.
Fleta esta representat per En
atelqufades Alvarez.

responsabilitats administratives dels militars

Les

Madrid, S. — El ministre de l'Exercit ha dictat una Reial ordre
relativa a les responsabilitats administratives a la qual es troben
sotmesos els militars com a conseqüència d'expedient administratiu,
en la casal es disposa:
Que els preceptes del Decret del
31 de desembre de 1927 siguin d'aplicaciú no sois als expedients admmistratius que en publicar-se
aquell es trobaven en tratnitació ,
o no comeneats encara sinó també
ala que en la dita data estaven ja
acabats. amb declarada) de responsabilitat administrativa, sempre que
tal expedient administratiu fos
d'igual mena i circumstancia que
els enumerats a l'article primer de:
Decret citas , i que no estiguin cara_
presos entre els exceptuats entre
el seu artcile tercer.
En la seva virtut. a partir del 3 1
de desembre de 197 es consideren
extingides les responsabilitats administratives a les quals es trobin
sotmesos els militars com a conseqüencia d'expedient administratiu
dels que abans se citen. Es reintegraran les quantitats descomptades
amb p osterioritat a l'esmentada data. sense que en cap cas siguin reintegrades o descomptades abans del
31 de desembre
DESPATX DE DON ALFONS
Madrid, 8. — Han despataat amb
don Alions el cap del Govern i eis
ministres de Governació i de Finan.
Després ha rebut les següents audiencies: director d ' Administrada, Local, Alexandre Pardihas, Josep Maria Salaverria, Bernard Almeida i els
arquitectes Joan Moya i Migad_ Du.
ran.
a•
També ha estat al Palau el general
Weyler amb Lluís Maria Cabello Lapiedra, g overnaace de Guadalajara
el general Contreres, que han panal
amb don Alfons de diversos assumptes relacionats amb el capitca de 1 -orde del Sant Sepulcre.
Ideen a don Mari Pérez. cap d'Administració de primera classe i atorgant-li honors de cap d'Administració.
Idem nomenant cap d'Administració
de segona classe a don Alexandre
Font de Mendoza. delegas de Finances
de Palencia.
Ideen idern de tercera a don Francesa Arrnengol Diaz.

Relacions
exteriors

Signatura de

Nomenant membre especial del Comité Central de la zona de Tánger el
ministre plenipotenciari don Bernard
A aneida.
Idem cap de nació central de la
Secretaria general d'Assumptes Exterag a en funcions de sots-secretari, a
den Antoni Pb
Jubilant l'arnbaisrador don Francesa
Reinos°.

Signatura de

Governació

Jubilant, per portar mes de quaranta
anys de servei, a don Felip Fernández
Luna, cap d'Administrada de tercera
ciasse i secretari del Govern de Toledo.
Idem ídem per hacer complert
reglamentaria i concedint-li honora de
cap superior d'Administraci ó. lliure de
despenes, al cap del Centre de Tleegrata, can Blasi Aula.
Prornavent al (arree de caps de Tel a crafs. a don Enric Entoribo, don
Blasi Gil, don Didac Medina. don
Isaac Gómez, don Esteve Minguez i
don Joaquim Araguas.
Concedint haners de cap d'Adrninistracia al cap de Telègrafs jubilas don
Llorenç Llorens. i als oficials del =tela con don Càndid Costa. don Antoni Carreño, don Esteve Marin, don
Rafael Aranda. don Antoni José
Serrano i dan Sebastià Jalan.
Creant la medalla destinada al CO3
de secretariat d'Administració local,
amb l'objecte de qui pugni é s ser ostentada en tots els actes oficials pels
secretaris d'Ajuntaments, Diputacions
i Capftols.
Atorgant a don Fresc Reldan
Guerrero i a Lluís San Juan, el
servei sie cornunicacions raeliatelegràfiques entre Espanya i Cuba.
Idem a don Alfred Ribera Aguilar,
representant a Madrid de l'Agència
Americana. de la concessió d'un servei
de comunicacions radiatelegrafiques
entre Eapana-a i el Brasil.
Accedint a l'agregació de diversos
Aiuntaments per tal le tenir un secretari coma/.
Jubilara, per edat, el cap de Correus
don Jneep Pérez Casas i eanceelint-li
haners de cap d'Administra ció, lliure
de despeses.

Peninsula
ESCOLES DE MASSANET DE CABRENYS
LES

L'estat abonarà
28.000 pessetes
Madrid, 8. — -La Gaceta - publica una Reial ordre d'Instrucció pública, la prat dispositiva de la qual
Primer. — Que s'aprova el projecte f ormulat per l'Oficina tecniza
per a la construcció d'un editad ami)
destinació a dues encoles unitàries.
una per • a nens i una altra per a
nenes a afassanet de Cabrenys (Gi_
rana). per un pressupost d'execució
material, inclosos els honoraris per
direccai de l'obra, de 45.36520 pessetes.
Segon.—Que es construeixi per
l'Estat l'esmentat edifici per aquest
pressupost. S'abonarà la calamitas
de 28.865'2o pessetes amb càrrec al
capítol primer, article únic, concepte segon, del vigent pressupost extraordinari d'aquest departan-sena i
que s'executin les obres pel sistema
d'adrninistració.
Tercer.—Que laajuntament de
afassanet de Cahrenys ingressi a la
Caixa general de dipòsits la quantitat de 16.000 pessetes, i trameti
l'oportú rebut a aquest Ministeri.
sense el qual requisit no podrá ordenar-se el començament de les
obres, i quedara obligat a cornplir
els altres oferiments jets per a la
construcció de les esmentades escoles.

RATXA DE ROBATORIS DE CAIXES MUNICIPALS
LA

estat robada la de
Cabezuelo del Valle

Ara ha

Palencia, — Durant la ni* dels Reis
fou robada la caixa ile cabals de
l'Ajuntament de Cabezuela. del Valle.
Per tal d'aconseguir-ho. els 'ladres
espanyaren la porta de l'Ajuntament.
A la caixa hi hacia 3.000 pessetes.
A la mateixa nit, ion assaltat el
magatzem propiedad del regidor Anton: Milagros.
Els 'ladres s'endugueren algunes caixes de tabac, diverses ampolles de
licor i mig pernil.
Els Iladres no han estat descoberts.

DELS MINISTERIS
VISITES AL MINISTRE
DE L'EXERCIT

Madrid, 8. — El ministre de l'Exercit ha rebut diverses visites, entre elles una comissió d'eficials
lens que ha vingut a Espanya per
a visitar els centres industrials risa
litars. Els acompanyava l'agregat
militar de Xile.
LES PRIMES
A LA NAVEGACIO
Madrid, 8. — Pel Ministeri de
Marina ha estas aprovada definitivament la liquidada, de les primes
a la navegació pagades durant l'any
1927, l'import de les quals puja a
9.325.657'53 pessetes.
UN CAÇADOR MATA
UN GUARDA-JURAT

Ciudad Real. — A darrera hora
d'aquesta tarda sala comes un crim
en el lloc anomenat Ciruelo, Serme
de Migueltura.
El pastor Josep 1 -pe. de vint-isis anys estava pasturant el ramat
propietat del general Aguilera. quan
fou advertit pel guarda jurat Rafael
Ojän que en aquell lloc eslava prohibida la pastura. Tots das han començat a disputar-se i el pastor ha
ventas una garrotada al Rafael, i
aque s t ha disparat l'escopsta contra
l'agressor, que ha quedat mora
El matador és pare tic in fills i
aha presentat a la caserna de la
lauárdia civil, on ha confessat el seu
delicte.
DONATIUS PER A LA CIUTAT
UNIVERSITARIA
Madrid, 8. — Durant el segar' semestre del passat any shan rebut al
Palau donatius destinats a la Ciutat
Universitaria que ascendeixen a pessetes 277.782, que, anides a le, que
hi ha en caixa. fan un total de pessetes 302.660.
EL FUTBOL FA ESTRALLS
Bilbao. — A Ibaiondo discutiren
apassionadament per aasumptes de
futbol Joan Mota i Bernardo lagarte. El primer va clavas a cae del
segon una ganivetada i el mata.
UN ACCIDENT DEL TREBALL

Aquesta tarda ha tingut lloc un
accident a la Ciudad Lineal.
Mentre es treballa en la poda dels
arbres, un obrer de disset anys,
norn Ffeliodoro Fernandcz 'Matara
que es trobava dalt d'un gro g arbre
d'uns vint metres d'alçària, ha tingut la desgracia que la rama on
estava ha cedit al seu pes, i el con
de rinfortunat podador 1:a anat a
catire damunt la reixa del jardi de
la senyora vídua de Berhrete.
Els ferros de la reixa s'han clavat al pit de rinfelit; obrer, que ha
quedat mora

EL MAL

TEMPS

L'ACCIDENT DEL
"DORNIER NUM. 8"
creu que els tripulants estiguin presoners

CONSELL DE
MINISTRES

Els temporals ocasionen
l'atur forçós a Palencia El cap del Govern ha fet
Palencia. 8.—Davant la per59 anys
sistencia dels temporals s'han
hagut de paralitzar els treballa
a les obres públiques i particular.

Avui han celebrat una reunió
les autoritats, presidides pel
hisbe, i han acordat l'establiment, mentre duri l'actual situació, d'un menjador gratuit
Pol. als obrers que estan en
atur fore6s.

L'aigua de les fonts es gela
en un poble de Toledo
Toledoo, 8.—A Mora, i a conseqüència de les terribles ge
lados dels darrers dies, ella
geiatl'aigua de les tuberías i
de les fonts públiques. Els
veins no s'han pogut proveir
del liquid element.

Els llops han baixat al pla
a la provincia de León
Lean, autoritzat a les
autoritats de Val de San Ramón
i Val de San Lorenzo perquè
emprin carn amb estricnina,
por tal d'exterminar ele llops
que pul-hilen. a grane bandades,
per aquella voltants i que causein gratis danys.

Dos

graus sota zero
a Càdiz

Cádiz, 8.—Fa tin fred mol!,
intens, i el termòmetre ha marcat la temperatura de dos gratis
sota zero.

Detenció d'una banda de
lladres
Moniorte. — D'eneã uns cuanta dies
es venien efectuant en aquesta ciutat
diversos robatoris, acuse que, a pesar
de l'activitat de la policia, hom pogue.s descabrir els autors.
Fa dos dies es van tenir noticies
que a Orense shavia formas una banda de lladres que operava en aquella
capital i els voltants, i que a les nits
arribaven fina a Moniorte.
Segualt instruccions de ia guardia
civil i del jutge dinstrucció, la policia i la guardia civil desplegaren la
máxima vigilancia.
Horn suposava eme els malfactors
semen des a'Orense a maja nit / que
baixaven del tren -que ei portava en
un pas a nivell craquestes iminewacions.
En efecte, la policia, situada en
aquest pas a nivela detingué anit un
,ndividu que es va llençar del tren en
marxa. Apremiat a preguntes va
confessar que pertanyia a la banda, i
al cap de poca estona taren detinguts
al barri Le Testad/S de Monforte euatre individus mes de la dita banda.
Tots van confessar Ilur participació en cinc robatoris efectuats darrerament: un, en un comerç d'aquesta
ciutat propietat d'En Rossend López;
un altre, en un tren de mercaderies
que es trobava detingut a l'estació <le
Los Peares; un altre, al domicili de
l'alferes En Teodor Muñoz; un altre, a la fábrica de calçat d'En Josep
1'er/tal-Idee Gonzalez. i un altre, a la
easa de la senyora Elena Agremio.
Eisdetinguts es diteen Demesi Núñez Rico, Ramon González Gómez,
Manuel Vinyes, Juli Pérez Crespo i
Rossend Lapez Rivera; Tots han ingressat a la nova presó d'aquest partit.
Quan es va verificar la detenta:,
d'aquests individus es disposaven a assaltar a Monfort la ferreteria d'Espinosa: també tenle!i projectats robatoris en dues joicries i en aures establiments.
Feien cls seus assalts armats amb
pistoles i punyals i. tos allò que robaveis l'amagaven en una coca immediata
al celebre castell te Lemas. Allí shan
trobat, en efecte, 8o parells de calçat
de senyar. diversos parells d'arrecades i paimets petits de tovalloles, magra talls de vestit, catiíes, etc. .
Quasi tots els detinguts han complert ce ndemna per diversos robatoris.
Siam elogia nicht l'eficaç intervencid de la guardia civil en aquest servei, pel tinent cap de la Misia
senyor Juli Fernandez González i el
sots-oficial Manuel Alvarez. comandant del districte de Monforte.

Els sobirans danesa
aniran a Madrid •
Madrid. 8.—Ta coom s'anuaeiä fa dies, aviat vindran a Espanya. per a tornar la visita
que don Alfons els feu a la seva
tornada de Suecia, els reja CrisIban X i Alexandrina de Dinamarca.

Els sobirans danesos venen
en visi t a oficial, ¡ arribaran a
Madrid el dia 2. S'estatjaran a
l'Aleasser, 1 el mateix dia presenciaran una desfilada militar
i part de la cerimònia que amb
motiu de la entena pública de
la Purificació se celebrará a
Palau.
A la nit assistiran a un banque i
gran gala.
En t re allres artes, figura tina
exrursid eineget Ice.
L'estada oficial durará «tres

dies. DesprAs,'els reis de Dinamarea, d'incògnit, visitaran alreanee poblacionts •ndalluses.

Madrid, 8. — A tres quarts de set
han quedas reunits els ministres,
sota la presidencia del cap del Govern.
Aquest. en arribar, ha conversat
alguna minuta amb els periodistes.
Un d'aquests ha felicitan el general Primo de Rivera per ésser avui
la data dels seus dies.
—Efectivament —ha contestat —
avui faig 59 anys. Són molts anys.
El temps vota. Precisament en venir
cap aquí parlava jo amb el meu
ajudant de trobar-me en les darreries del primer quatrimestre del sise
any de govern.
El Cansen no sera llarg. Acabarem cap allä a les nou, puix que el
ministre d'Hisenda, que m'ha visitat,
m'ha -dit que portarla pocs afers.
El de - Marina crec que portará algunes quartilles sobre reorganització. El de Foment sempre porta expedieras. Jo, per la meva para porto
mames la resolució de dos o tres assurnptes petits de carácter internacional.

El Consell ha examinat el
projecte de segur voluntari per als equipatges
Madrid, 8. — A les 9'25 ha acabat
la reunió Ministerial.
En sortir, el cap dei Govern ha
dit:
—Poca cosas ha major part del
temps rhern dedicat a canviar impressions sobre la salut del rei d'Anglaterra, sobre la contingencia publicada en la premsa anglesa i que
tant el monarca com tots s-euriem
amas força gust que el rei Jordi vingués a restablir-se en alguna provincia espanyola; pere encara no hi
ha res de segur sobre laxas. El que
sí sha confirmat és el viatge dels
reis de Dinamarca. no per Ilustre
clics, com sha dit, sinó per tres, que
cree que senil els dies 7, 8 i 9 de
fehrer, pera sobre les dates no n'estic segur. S. M. el Rei arará a Sevilla per tal de donar un tomb amb
motiu de la cacera de Dofiana, i jo
aprofitaré aquesta oportunitat per
anar a Valencia j Barcelona: al primer lloc, a inaugurar el Collegi
Notaris. i al segon. pe na inaugurar
diversos centres.
Un periodista li ha preguntas:
—Aquest viatge será el dia 15?
-El , 5 o el ie..Tal vega da ea
'confirmi la visita del president del
Consell de ministres de Pcetugal a
Sevilla per a .visitar el pavella,
seu país. En aquest cas. jo eins gas-darla ad. per v i . vinguév . a la Cera
i potser aniria a Sevilla per a saludar-lo.
Hem garlat molt i ens hem selva
mandro s os. Els m:nistres rl • Iiisenda i Fainent han portas algune s eases. Aquest darrer , un projecte d'assesoiranea voluntaria d'equipatge•.
Hem acordat fine en poni una
parqué corn que aria a‘
ciativa particular, no ens corre gaire
pressa.

Referencia del

Consell

Madrid, 8.—Ei ministre d'E.culmina ha facilitat la següent
nota oficiosa:

Marina.—Proposta de la gran
vermella,
creu del Mer it
per a S. M. el rei D. Alfons
d'Espanya.
Expedient sobre concessid de
rnedalles per sofrirnent per la
pätria, al tinent de navili Lluis
Teiles.
Exereit.— Concedint el Gollegi del Bon Apreci, de Valladolid, a la Companyia de Jesús,
l'import de cessió del qual
döna'al ram de l'exercit
- r • a Valladolid per 5 00.0 00
pe8sete8.
Kprávant; la concessió d'una
finca, a la guarnició de Grana-

LA GUERRA HISPÁNO. - A MERKANA

B C" vol tornsr a debatre l'afer del ,"Maine"

No es

L'A

Madrid, 8. — Aquesta tarda no shas-len reina, a la Direcció d'Aeronautica, noves noticies dels aviadors, i la
impressió era que no tardará la mar
a llançar algun vestigi deis tripulants
i de l'aparell.
Es rebutjada la idea . que estiguin
presoners, car els habitants del litoral
són cäbiles civilitzades que els haurien
auxiliar.

Madrid. 8. — A p ropòsit d'un telegrama de Washington en el
es diu que en - la sessió del gula
de dijous p assat, en qui es Senat
aa
cutir l'actitud definitiva que els• distate Units han d'adoptar respecteEa". el
pacte Kellogg, un sellador pregunta si els Estats Units hagueetia
sotmes a l 'arbitratge la qüestió
provoca la guerra amb Esp anya.' el
senyor Boralt, president del Comité
de Relations exteriors, sembla tivie
darla la resposta que no hauria pecedit alai. car Esaarrya no
es va
produir amb sincetitat en aquel! eae,
"A FI C" el comenta dient:
34"1:i-de-ni que aquest
incident ofereix f avorable ocesiCa
què el Govern desi Estats tras liaca
una declarada favorable a
ouiniís que la v oladura del "MaMg"
fou succés fatal, pera fortuit, i qu'e
d'altres molt p osteriors sernb'aMs
han doliat explicadas científica. lonazi-tentada en la i nestabílitat dals
moderns cx p losius. i així no hauti
de tornar a recollir ni rebatre
N:mies versions histariques, que &reo c oudemnables quan
d'elles hagués rccaigut ja ea d'eigrnen deis més inseressats."
' s
I més avall afegeix:
_ 7
- La nostra informacid, t ipa
hora eornpro‘a que l'arriba yzador
d'Espanya. scnyor Padilla, ha estat
rebut per Mr. Kellogg, i• gis/ nibe ha conierenciat amb Mr. be
que de ttos dos ha pogut re.-:aar
c onceptes i paraules satisfaca san ,
que treuen importancia a laneldasia,
la qual cosa ens satisià SäteKi•
ment, però sense contradir la noseig
opinió que fóra molt convenientr
misa apreciada prova de noblesa per
Part deis Estats Units arribar a la
declaració categórica que demanem,
si. con creiem, a ludid d'eles-actea
p ersonalitats ha arribas la canviealet
que els esdeveniments foren canea
investigada, els ha aclara, no eern
l'opina', els presenta en aquell dies
tan amarga i dlffei's per a £3-

El comandant Esteve substitueix el comandant Caula
A la Direcció del Marroc han manifestat que sha encarregat de la base
dlcidros de Mar Chica el comandant
Esteve, en substitació del comandant
Cauta.
L'Alt Comissari, general Jordana,
es troba molt millorat

Oficialment no es donarà
per perduts els aviadors
fins d'ací a un any
Encara que tots els indicis fan suposar que els tripulants del "Dorn:er
núm. 8 - han desaparegut a la mar,
oficialment no seran considerats com
a perduts fins al cap d'un any d'havezocarregut l'accident.

Les característiques de

l'aparell

L'hidroavió "Dornier núm. 8 - no
fou construí: a Espansa. Fou adquirit
a Italia, on havia estar construit als
tallers de Pisa, i prestava servei fa
cosa d'uns dos anys. Aquest Isidro era
un "Dornier \Vahl". del mateas( tipus
que el "Plus Ultra". en el qual el comandant Franco realiteä el seu viatge
a Amèrica. Ad a Espanya només ha
estas construís un hidroavió -Dornier"
del tipus Super aVall, que és el ''Numanda.", amb el qual l'esmentat comandant Franco intenta el sets vol
al voltant dcl mana
Segons sembla, els pares del capita
auter, desaparegut en l'avia, "Dornier
número 8 - , viuen en una situació molt
modesta. El pare de l'esmentat capita
és guardia civil i el seu Fil contribuía
al manteniment deis seus pares Iliurant-nos cada mes una quantitat.

Mes

detalls de l'accident

8.—Els pesioaistes veieren
la canoa de l'hidre "Dornier 8".
Es troben malt beis conservats tant
la iastallació radiotelearafica, els cemandaments, els rías flotadars, els
seients dels'pilats i els destinats al
paasatge, i el< cinturons dels aviadors,
Seit (91 KNI esto.
tres armilles salvas idee de
55 g uatee que peetaven. can, falten
tainha els plan , de teas das m ators, i
e! ama 'p ur 5'11S. (1917 , r ha laient d'asser arroaaegat pel corrent.
51.1pila que. al inateix temps que
els plans dr tats das matee s.. farra,
lamba arressegat s per l'aigua els
aviada rs, i per la mial casa na recurren relleaar l'antena d'auxili al ra,1n 3,1^ 7 anal, el qual fan senyals en Pis
mnments de perfil.
vént ¿cris tenir una ‘eloritat
de o n quilòmetres per hera.
a - ran a). que e s tava plena de
terna i a uns deu mere:: de la p;atta. era- pIera d'algucs. El 11 "e on
fou trobada es.th ple d'eseulls, per la
(mal resa les operacions d'atila/T.11'1a resultaren elifícils.s ITI Arl/1.75
de l'"Extrernadura'" i' el
Fa
comandant
Burtznete i els observadors Jiménez i Ugarte hagueren n'anar-hi en
banquetes, i hhigar la canoa perquè
l'"Extrensaditra" l'arrossegués.
El comandant Burguetes i el personal de rEstremadura" feren un
reconeixement per aquells voltants i
conversaren ama' els insligenes que
hi havia per allí. els quals no po-

lides

k-

pa n. ya.

latieren . donar cap. Mata sobre on
paraven
aviadors del "Domase
número 8".
•
Per diverses reriitinin -.e sap que
civ corta vermells yeeds <lúe
•dlepararen els aviadors del --"Detrnier
tli1111:• 70 8 - el Itanearett 'a dos quars
de clneS (Ir la tarda " del dia t
gema, pena el temporal
hedí que
que e 'aeostas el tapiar Nieelas Marella - , que acabava morir
del port de Neruar. tira de. tal "in.
el. ( P f714ral glif . • 4e :la coberta d'aqi ucet satxejl faren arrassegat per lin c:-,p
mar tres
rasare, que l'ofegaren fa haase intentat el - Nicolis Marcila" ap,etfave a l'hidroavtó segpearneat que
a hariaa asiabellat contra . lea_ ,en ttesAqui hi ha malta experta s .- Per
a s ure ei se sap a*Istun d'en
paren fi‘ 4\ iad.,r s. Conetaaseleet
arriben a "lar ChiC:a aviadors i
incas de naba ,- per a p regunta-: i
al 'Tutti.: !jama per veui-e
•-ttt fa.
ordenat 'que surtin des. }l'ese
"Sahoya" atnb chrecrió a NiititArr.
'Van com a pilots
nez Merino i el säts-offeial
Seguiran les exp/oraeiong.
clso -Saboyas" hagueren de Su' endre la sortdia. i únicament 1 . 211é
sortir un "Breguet", triptilat pe! capita Ordiales i el tinent
amb direcció a Oran, oh faran ex.
ploracions.

imaiblitracionsis

da, per tal de poder celebrar

curses hfpiques, cedida per la
Reial Societat Hípica de Granada.•.
PropoSta de modificaciö da/
reglament per a la concessió de
medalles per al sofriment per la
fiätria, d'acord amb la proposta
del Consell Suprem de Guerra
i Marina. incloent entre les lesione que donen dret a aqueltes, amb la pensió corresponent, les que sofreixen els militare en accidente ocorreguts
en pau o en guerra durant l'experimentació. fabricació. assaig
o maneig d'armes i projectils,
sempre que no hi hagi imprevisió, poca trina o malicia.
41.
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• iota ala Quioscos deis
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LA PITBLICITAT

LA MORT DEL DUC
NICOLAU DE RUSSIA I
Serà enterrat provisionalment a Cannes
Antibes, 8. -- Les exequias

fúnebres a honor

de)

gran duc

Nicolau, no tindran lloc aquest

Mari.

El eadäver de ä'ex-generalíssim rus ha estat collocat a la
planta baixa de la Villa Thanard. sobre un llit de campanya, blanc. El cadäver ostenta
l'uniforme dels cossacs i totes

les condecoracions que perta-

nyien al anal. Contínuament
vetllen el cadàver dues parrillas de cossacs amb el salare

desembeinat.
Davant el cadáver s'han celebrat diversos ofIcis religiosos,
algun d'ells presidit per l'arxi-

Mandrita.
La inhurnanació provisional
Itindrä Han a Cannes i les exequi a s religiosas a l'església
d-aquesta població. PETAIN ASSISTEIX
A LES EXEQUIES
Antibes, 8. - El prefecto del
departament ha visitar la fa,milla del gran duc Nicolau 1 els
ha expressat el condol del president de la república i del Govern, i anuncià que el mariscal
Petain assistirä a les cerimònies fúnebres. - Fahra.
PAINLEVE ASSISTIRA
ALS FUNERALS
París, 8. - El senyor Painlevé. cona
a ministre de la Guerra, representarà
el Govern en els solemnes funerals
que se celebraran demä pel Gran Duc
Nicolau de Rússia. -

LA LLUITA CONTRA
EL CANCER
Un gram de radi per a una

institució madrilenya
París, 8.-Han arribat els organitzadors del Congres contra

Canear, que ha de reunir-se
a Madrid la primavera vinent,
els doctors Gollanes, presiden l .
de la Lliga Espanyola contra el
i Río Ortega.
Venen de Brusselles, on han
adqutrit un gram de ran, arnh
destinació a l'Institut, Prineep
d'Astúriee, de bladrid.
Han visitat, a Alemanya, els
inEtituts Esrnieb, de Francfort,
i el Samari t orhaus, de Heildelel

berg.

Fabra.

EL TRAPEC FLUVIAL
Al port d'Estrasburg
Estrasburg, 8. - El träfec en
aquest port durant l'any 1928 ha
assolit la xifra de 5.373'000 tones.
'Ha sobrepassat l'aconseguit ranapassat en un milió. Aixa fa que cl
port d'Estrasburg hagi d'esser con_
siderat com el tercer port de V irança. -

LES RELACIONS ENTRE MEX/C I NICARAGUA
Sen represes sota Montcada i Portes Gil
Londres, 8. - Noticies d'origen

anglas rebudes de aliaría diuen qua
sisan reprès les relacions diplomataguas amb Nicaragua, que quedaren
trancadas en negor-se el llavors pre_
.bident de Mèxic, senyar Calles, a
reconeixer el nou presídela de Nicaragua, senyor Díaz. -Fabra.

EL NAUFRAGI DEL

"MALAKOF"
Són recollits .tres supervivents
Marsella, 8. - El paquebot "Villa
de París" ha recollit a bord tres silpervive/24 del vapor francés "Malakov", que, eom es recordarä, naufraga Sin* de la illa de afenorca. -

EL GENER VERMELL
DE BERLIN ES PROHIBIDA
UNA MANIFESTACIO
Berlín. 8 - El prefeate dc policía ha prohibit la manifestaciú que
dilluns vinent s'havia de celebrar a
la mamaria de Rosa Lturembnrg.Fahr a.

L'ENQUESTA DE
L'ITALIA"
HA COMENÇAT LAUDICIO

DE TESTIMONIS
Roma, 8. - La Comiasia d'engaesta que eritin en el referent
l 'etsPedici6 de l'Italia" ha començat
asila l'audier6 de restimonis. - Fabra.

L'ACORD DE TANGER

A LES MINES
D'EL CAP
-

Els obrers diamantffers
acorden Ilur programa
de reivindicacions
Port Nollot (El Cap), a -Ha tingut lloc el miting dels obrera minaires
deis jaciments diamantífers. L'acta ha
transcorregut padficament, rnalgrat els
anuncia, que salarien fet que en l'esmentat acte ala minaires declararían que
s'apoderarien a la força dels campa
diamantifers-propietat dcl Goyern.
La reunió sha ,imitat a votar una
moció de desconfiança al Gavera i nomanar tina cona:asa:a per a tractar amb
dl les rehindicacions obrares. Si d'aquestes negociacions ho surt un acord,
els minaires han anunciar que tornarien
a reunir-se el dia 3! per a amainar a
posar en practica les seres amenaces.
-Fabra.

Els minaires no volen trebailar sota el Govern
actual
Johanticsburg. 8. - A Port Nolloth els cercadors de diamants han
votat una moció de deaco p fianaa al
Govern.A mas a inés han decidit
abandonar el treball fins que quedi
conatituit un altre Govern.-Fabra.
ELS AGITADORS ABANDONEN PORT NOLLOTH
Pretaria. S. - Hom anuncia oficialment que diversos agitadora han abandonar Port Nolloth. on la major part
deis obrera dedicara a cercar diamants
han acceptat reernprendre el traban en
les condicions establertes pel Govern.
- Fabra.

LA SITUACIO A

L'AFGANISTAN
Concessions d'Aman
Ullah
Peshawar. 8. Procedents
d'AH Ahmed Yellailabd (Afganistan) han arribat diversos
camions autornUbils per proveir-se d'essència. També han
arribat diverses caravanes
camells. Afirme totes les persones arribadas que la situació
del pafs millora considerableraen t i que les eomunieacions
per carretera es presten amb
normalital.
Hon diu qua el rei AmanuHall ha aceeptar l'aboli ció del
cens i ha aixecat fa prohibició
que els mullalis estrangers
pogues,in carta,» al país.
Hl ha lranquilitat a Randaliar i Gliazri, encara que entre
Kabul i Kanealiar continua la
interrupció del servri talegrafle per haver estat tallada la
Ist linfa.
Fabra.
La tranquil.litat és comple-

ta a Cabul
Pashawar. 8. - Comuniquen
de Cabal que Ist tranquitlitat es
completa a Ist capital.
El rai Aman Uhiaht lia consentit a abolir la cireuscripcki
i a aixecar la prohibició contra
l'entrada a l'Afganistan deis
sacerdots nausulmans. - Eabra.
¿ES

VOL COMPRAR

ELS REBELS?

Londres, 8.-Comuniquen aas de
Kabul que un dels secretaris del rei
ha sortit en un avió, junt arnb sis

5acs petits de dinar, destinar als rebeta .-Fabra.
UN CORONEL AFGANES
ES PASSA ALS REBELS
Londres, 6. - Comuniquen de Kabul al "Morning Post", que segaste
noticies dignes de fe. un coronel de
l'exarcit afgä i un cap de banda, han
fer aausa coma anal) els rebels i ahan
apoderar d'un fort bituat a quatre anilles de la capital, des del qual bombardegen Kabul ami, un cana.
Horn anuncia tale les autaritats britàniques no permeten l'entrada a l'Afganistan . per I'c -liavar.-Fabra.
LA TRANQUIL.LITAT
A CABUL
NO ES TAN TRANQUIL.LA
COM ES BELA
Londres, 8. - Sagons noticies de
l'Afganistan, sembla que han comencat novament ala combats proa de Kabul.
tiembla, en afecte, que els insurgents
han .icupat un fort s i tiad a guarra
lic5stl mara A. la capital.-Fabra.
ELS RUBELS ES RETIREN
L'acarea, 8. - Un telegrama olida' rebut de Kabul a la Legació
afganistan anuncia que l'artillería
argalia persegueix els rebels que es
en cu plena retirada -Fabra.
ES SUPRIMIT EL SERVEI
MILITAR OBLIGATORI
Peal-la y ar, 8. - - Regala tranquiHitat
a Cate i als seas vol/atas, però
qcenuniaavions telaaratiques entre la
capital i Kandahar s. catneixen internan-

El rei lis acceda a suprimir el servni militar obligatori. - ¡'abra.

LES ELECCIONS DE
COLMAR
LA CAMPANYA ELECTORAL
Eatrasburg. 8.
Esa en plena

activitaf la cantpanya electoral.
motiu de la carta oberta
L'"INTERLAND" REGIRA
felicitada tramesa pels sacerdots
A PARTIR DEL DM 14
'Londres, 8. "paila, Tele- autonomistas a l'abat rnonsenyor
Haegy, algunas personalitats catóngrap h” din que encara que ni Portugal bat:ilicilabida han ratdicat el flete ques salan dirigir a la Santa Sea
protestant contra l'actitud de carta
regiament acceptat per Espanya,
part de la clerecia alsaciana.
Erattaa. Anglaterra 't 41tal1ti fhttre
Al distriate crAlairch la dreta
Tánger, :s'espera que cl d'a 1 4 conacional presenta el Candidat itenyor
raenci a regir a r-Hinterland"_ el
Siltermann
contra l'autonomista
sea gatatui. Sturoaca designat pel senyor Roas»
...ger_a_reemplaçar-lo. - Fabra.,
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stran ger
150 l'ORES EN L'AIRE
El "Question Mark" ha
aterrat a Los Angeles amb
avaries al motor
Los . Angeles, 8. - L'avió "Question Mark" ha aterritzat després de
rso horas 39 mmuts de vol, i ()Mur
tots els rècords de perrnanancia en
taita, abrí prl que fa referencia a
avions cona a dirigibles.
Com sc sap, el "Question Mark"
ha estat aprovisionar en ple vol de
gasolina, lubrificants i queriures per
als passatgera.
El majar Spatz, comandant del
monupla, ha declarat que en les darraras hores de vol el motor donava
senyals d'avaria. Alguna cilindres
assenyalaven "ratas .. . Sense aquest
contratemps. el "Question Mark" ,
batirla volar moltes hores mas, puix
la tripularle, estava neguitosa, tot i
el fred hateas que ha sofert. L'únic
que molestava els tripulants era la
impossibilitat en que estaven de rentar-se i d'afeitar-se. - Fabra.

Els aviadors s'han
aflaquit
Los Angeles. 8. - Els aviadora
del "Question Mark" han declarat
que es trobaven en perfecta estat de
salut. Cal fer constar que estan molt
flaca i que han perdut d'una a guarra lijares de pes cada un.
Han manifestat que es veieren
obligats a aterritzar per avaria en el
motor. - Fabra.

Cal preveure la volta al
món en avió sense escala
'Washington, 8. - El cap del Departament de l'Aeronàutica parlant
de l'aventura realitzada pel "Quesajota all'ark a ha dit que aixa feia
possible entreveure la volta ah ¡alón
a bord d'un acropla.
Fabra.
ELOGIS NORDAMERICANS
Washington, 8.-La Premsa nordamericana tributa grana elogia al gest
realitzat per l'avió "Oueston afarck".
l'esdeveniment del qual es considera
que obre interessante possibilitats, i
propasa que s'efcctui un experiment
similar d'aprovisionament de combastble durant un vol que realitzaria el
dirigible "Los Angeles".- Fabra.
L'ATERRATGE S'EFECTUA
AMB TOTA NORMALITAT
Los Angeles, 8.-L'avia, "Question
Marck" aterra a raerbdrom, clamares
d'efectuar alguaes evoluciona.
L'aterratge s'efectuà en perfectas
condiciona.
Diversos oficials es precipitaren tot
segait vera l'aparell, per a aladar descendir els aviadora, que han Wat a
la cabina prop d'una setmaaa.-Fabra,

ELS ACCIDENTS DE
L'AIRE

L'arxiduc Francesc Josep
està greu
Dijun, 8. - Un corresponsal
especial da "Le Petit Parisien"
a Dijon, ha visitat els arxiducs
austríacs que resultaren víctimas de l'accident d'aviació
ocorregut diumenge passat.
Diu que l'arxiduc Antoni sofrrix contusiona diverses al ros
1 fractura de diversos casaos al
alas. L'estat del seu germh Frian
amase, inspira IlléS inquietud, si
eonseqüeneia de les ferides que
sofrí al cap. - Fabra.
ACCIDENT A PORTUGAL
Lisboa, 8. - A l'aeròdrom d'Amadora ha caigut un avió militar, resultant gretnnent ferits cls tinent
Pimenta-Abrantes i Pcdroso. - Fabra.
UN APARELL ESPANYOL
AVARIAT A BORDEUS
I3(,rdeus, 8.-Aquesta tarda,
Si causa da la boira a aterrat en
un eanip proper a aquesta
un avió espanyol proradent de Madrid, pllotrit, paf senyor Rainiraz, i a bord dri qua!
viatjava l'agregar, hontfatini a
l'Ambaixada de l'Argentina a
París, senyor Olaizithal.
L'aparall 118 sofert algunas
111.11'0(InS
ava
han rasultat, afortunad:timad.

-- l'abra.
CINC MORTS
A LA COSTA BLAVA

Niaa, aparen trimotor ha
caigut acuesta tarda a la mar, prop
de, San Rafael. In ha citar morta.Fabra. -

EL REI JORDI.
CON VA LESCE N T
LA PRINCESA MARY ABANDONA EL PALAU DE BUC-

KINGHAM
Loirtlferta,
planeaba.
Mary j el abur mural reaevnite
de LascelleS, que han romas- alguna dies' eetatjats si /miau da
Buckingliarn arrib motu] de la
malstItia tlel rei, Inarxstran probalaloMritf ;tala cap a llar eeaidtancia de Goldsbough (Yorks.
hire). - Fabra.
EL DUC DE GLOUCESTER NO
ANIRA AL JAPÓ, PER ARA
Londres, 8. - L'Agència Rente:din saber que no a s . eert que el duc
r're Gloeucester vagi al Japó per a Murar a l'Emperador les insignies de
l'Ordrt• CIC la Jarretiere, abans que cl
rei Iardi ca trobi completamcnt restablert.-Fabra.

DESPRES DEL TRIOMF
ELECTORAL DELS LIBERALS
Totes les forces nordamericanes abandonen Nicaragua
Washington, 8. - lia estat <lacretaaa pel govern la repatriada de les
forces americanas de marina cuc encara estan a Nicaragua. - Fabra.
EL REPATRIAMENT D'EXPEDICIONARIS NORDAMERICANS NO SERA TAN ABSOLUT COM ES DEIA
Washington, 8. - El total deis
efectius nordamericans que romandrà a Nicaragua, una -cegada efectuada la repatriació de fusellers marina que ha estat acordada, será de
3,500 homes. - Fabra.

EL PARLAMENT
FRANCES
Ahir fou inaugurada la
legislatura
París, 8. - Avui ¡ma d'ésser

inaugurada la legislatura par-

lamentäria de 1929. La primera

sessió serà destinada a elegir
la mesa, després es passarà a
les discussions de caracter politie.

En els cercles parlamentaris
i política es creu possible que
en aquestes primeras Sessions
lai liagin esdeveniments, fins
punt que alguna creuen en la
dimissió del Govern.
llom crea que el senyor
Poincaré provocarli en el mement d'un debut politic una yofacial per tal de saber quina
majoria l'aj u da. Als passadissos de la Cambra s'aftrinava
que el senyor Poineare havia
declarar que desitjava tenir la
seguretat que era sostingut per
una majoria republicana, sense
la qual cosa provocaria la cri-

si. -

El president de la República reuneix els ministres
París, 9. - Aquest 'Ludí alta
triunif Consell de ministres a
l'Elisi sota la presidencia del
senyor Douniergue.
El Consell ha examinat les
interpelacions presentadas a la
Cambra 1 ha decidit que es procedeixi a la discussió inmediata de totes les que fan referencia a la polititia general del
Gociar
laahra.

De 350 projectes Poincaré
en tria 12 per ésser discutas tot seguit
París.
- .‘ propòsit del
programa de I rehall qua serà
:orinas al Parlament la noca legislatura, -Le Matin" diu

lil a da 350 projectes examinats
pel senyor Poincare, dotze han
esta, separats per al Seu examen i discussió imniediata.
Aquests projectes fan referencia a obres d'utilitat pública.-

l'abra.

Les sessions a les
Cam bres
Parí , . 8. - Ha tingut bloc aquesta
tarda la reobertura dcl Parlament.
Al Sanar, el degà M. Fleury ha
prontinciat un discura, cm el qual ha
fet una crida als partits perquè respcctin la unió sagrada que ha de permarre consolidar la vida-aria del {rana.
A la Cambra, cf degà al. Sybille,
en cl SCSI discurs sha felicitat per la
signatura del Pacte de París i l'estabilització del franc. Ha invitar la
Cambra a qua tingui un gest a favor
de les congregacions religiosas, decisió uue permetria robastir la a:financia francesa a l'estranger.
El Govern &manara a lea Cambres
aue diacuteixin irnmediatament les
interpellacions referents la palítica
general del Carena - araban.
ELS RADICALS-SOCTALISTES
71

VOTARAN CONTRA
EL GOVERN

París, 8.-El grun radical sacia/ista de la Cambra ha decida per unanimitat votar contra cl miniateri. en
Y ial a de la campasicia traquear Faltra.
FER N AND BeWISRON
HA ESTAT REELEGIT
París. 8. -La Candira ha rcalcair
ner al arree de president cl >amar
Bastiaa.in, rrav tallaba evercia
,lit
(arrea cat lauten ir uerlode.
laelaccia sha s eaificat per 414 vats.
de coo votants.
Els quatre vice-presidents sortinta,
sena - ora Lel. LBouvssou. radical socialista; Flmulin. rentabli aa d'esonerra:
Pernot, de la Unió republicana densocratica. i Banaliaiv Laffiint. 1Ie resmierra radical, han estar reetreits

UN OITA51 fa ma ivips_
TAT A MONAC
Fi turfrteora surQn;an

arti-

des de la Cen taució oue
no li plauen
Mònaco. R. - El ri p iaran raznant ha susbes als arlietrs dr
lii C.onstiturixt referents a la
,data 'de les eleccions. -

EL CO? DE FORÇA DEL
REI ALEXANDRE
Sembla que els croates
acullen favorablement el
eop d'Estat

Belgrad, 8. - El cop d'Estat ha
causar gran impressió a Zagreb, la
capital de Croacia. Em curtes fer
constar que tota la premsa de Zagreb ha acollit favorablement la imp lantació de la dictadura del re!. La
majoria de l'opinió croata creu que
pot mirar amb confiança una dictadura que té per cap el mateix rei.Fabra.

L'Agència oficiosa assegura que no s'han produït
incidents
Belgrad, 8. - L'Agència Avala ha
tornat a desmentir que amb motiu
de restabliment de la dictadura a
Iugoslávia no es produïren incidents
de cap mena. No sha practicar ni
nna sola dedada. A Croacia, on
aren de t mer
é
conflictes, no sha alterat l'ataire en absolut. - Fabra.

Escorcolls en els domicilis
dels caps croates
Belgrad, 8. - Alguna periódica
d'Agran que han publicar la noticia
d'haver-se efectuat registres eta els
domicilia de significats política croates han estat confiscats.
Aquesta ha estat la primera mesura radical adoptada contra la premsa d'ene à que s'establi la censura
prèvia.
llena creu que aquesta suspensió
és temporal perquè no sembla que
el Govern es proposi establir un regala d'excepció contra carta matisos
de premsa. - Fabra.

Manifestacions d'afecte
als reis
Belgrad, g - A Split i Taibenik
han tingut lloc manifestacions a honor del rei ¡ de la reina aarganitzades
per la joy entut. No Iii ha liagut incalcara. - Fabra.
LA PROCLAMA DEL REI
HA ESTAT BEN REBUDA
Belgrad, 8.-Les noticies arribadas
a aquesta capital procedents de Sarajebo, Splitz i Xibenix i abres ciutats, donen compte que la proclama
ragia ha causat satisfacció a tot arten.
81s aaaris donen contrae que els senyors S'ajo i Corma), crestes, professors de la Universitat de Sagrea, entraran probable/11am a formar part del
non Govern.-Fabra.

LA GUERRA QUIMICA
TURQUIA ACCEPTA

LA CONVENCIÓ DE GINEBRA
Angora, 8. - La Cartilma
a proval la C onvenció de Ginebra. la qual prohibetx Fús de
gasos i de microbis en la ginst._
ra. -

LES REPARACIONS DE
GUERRA
ELS NACIONALISTES ALEMANYS NO ESTAN SATISFETS
Berlín. 8. - laex-cap del paatit
nacionalista, colma Westarp, ha d eclarat que cl Pla Dawes 1/11 ha estat suiicientment provat per establir-lo cont a base deis pagaments
per reparacions. Afegí eue, d'acord
arnb la idea original , . aquests pagaments haurien d'ésser efectuara
m'ab el superavit de les exportacions alemanyes. - Cabra.
LA COMISSIO FRANCESA
París, 8 - La Comia,ia de reparacions es reunirla el dia in d'aquest mes, per tal de nomenar cls
perita proposats pela governs interessats.
Cl Ca y ena belga ha designar per
representar-lo, l'ex-ministre d . Hisenda senyor Francqui. - Fabra.

LES AVENTURES DE
LA PRINCESA VICTORIA
ARA RECLAMA 15.000 LLIURES ESTERLINES
aiiinich, ji. -- lid C vnicin;iit
4.4 5 de la cansa promoguda per
la germana de rex-Kaiser, sena ora
Zubkov, contra el príncep Schaumlutg-Lippa, al qual l'ex -princesa rcclama lamías Barres estarlines. -

ELS ACCIDENTS A LA
MAR
•

HA DESAPAREGUT UN PESQUER A LA BALTICA
--- Des de fa trea die, In ha
fort tunporal a les costes daneses
del l'aunarla. Horn tem que hagi desaparegut ull xaixell pesquen que perlava set tripulants. cinc del, quals den
ecrinans.
Tamba es tem per la vida d'un marga
que alta prcstar Fe.:stHcia a un filalalt que fe s idai x a una illeta allunyada.
Fubra.
t_h-10. 5

L'ATUR A LES MINES
BRITANIQUES

L'ATEMPTAT ANTIFEIXISTA DE METZ

La subscripció pels sense
feina puja a 440.000 lliures

L'agressoi és condemnat a
sis anys de presó a Bélgica

Londres, B. - La subscripció
iniciada pel lord major per socórrer els minaircs sense feina i Ilurs
famflies, ha aconseguit ja la quantitat de gema lliures esterlinas.
Amb destinada, als minaires shan
reblar també maltes tones de roba
- Fabra.

EL GABINET DE
MR. 1100VER
L'ambaixador a Mèxic
substituirà Mr. Kellogg
Washington. 8. - El aenyor Hc,over, de tornada del seu viatge, va

a començar immediatament una sé-

ne de conferències amb vistes a la
constatada del seo gabinet.
S'afirma la creença que en substitució del scnyor Kellogg a la secretaria d'Estat, sera nomenat ei senyor
Morrow, ambaixador de Mèxic. El
scnyor Morrow es troba actualment
a 'Washington, on ha celebrat llargues conversadoras amb el senyor
Parker Gilbert. - Fabra.

LA MORT DE
TEX RICKARD
JACK DEMPSEY REEMPLA-

CARA EL POPULAR PROMOTOR
Jacksonville, 8. - L'ex-campia
del món de boxa Jade Dempsey ha
declarat que havia acordar reemplaçar a Tex Rickard cona a promotor
de combata de boas. - Fabra.

LA DIMISSIO DE
M. STEEG
PARLA DE LA SEVA GESTIO
A UN REDACTOR DE L'AGENCIA HAVAS
Marsella, 8. - El senyor Steeg, exResident general de França al Marroc, ha arribat a Marsella a les cinc
de la tarda, a bord del correa d'Africa.
En arribar ha estat saludat per
norubroses personal i tats.
Cl senyor Steeg ha fet algunas aeelaracions al corresponsal de l'Agencia Hayas, i Ii ha dit, entre atares coses, el segitent:
Primer a Algèria i després al Marroc, he pogut realitzar una política
d'aproximada, de les races, i respetar
les sayas creences i els seus costuras;
una política de previsió i crassistanals indígenas; tina política de foment econamic, mitjançant la realització de grana treballa. garantits per
una dotació financiara salida.
L'atracció cae la població francesa
al Marroc hs estat la primera de les
meses preocupacions, per assegurar la
noatra sobirania real i crear focus
d'atracció simpatica i centres d'educada agrícola i
Ha afegit ene el Marroc oriental
era actualinent un terreny de
i de collaboraciä amb la resta de
l'Africa del Nord.
El senyor Steeg ha sortit cap a París amb el rapad de les 710.-Cabra.

ELS VOLCANS XILENS
Entra en activitat el
Puyenhus
Santiago de Xile. 8. - A mas de
l'enlació del volea Calbucco, sha
registrat tamba la del volea veí Puyehnua, que demostra gran vio-

lencia.

Horn lent ene hagin mota diversas persones, i es calculen en alguns injiera cha caps de bestiar {en
han desaparegut a consettriancia de
l'erupció deis dos volcans. - Fabra

La lava ha mort
22 persones
Santiago de Nac. 8. - Hom Crell
que a conseqüancia de l'empajó del
('albacea: han mort cremades per
la la y a vint-i-dues persones. Tota
la regió dc Purria Monte esta enraída per la lava. -

El nombre de victimes
puja
Buenos Aires, 8. - Comuniquen
de Santiago de Xile que a conseqüència de l'enlació del vulci
bucara hast mar/ cinc familias. Han
estat ja retirara cinc cadavera.
Horn creu que el nauthre de
morra pasas de trenta. L erupció
continua amb força vielencia. -

hit

ALEMANYA
UN MILIÓ DE MALALTS
DE GRIP A BERLIN
Berlín. 8. -- ' i)ctuaba Zeitung" din cale atigons informes recollits. els malalta do gria. sola C/I
atillesta capital. passen d'un milita.-

T'abra.

Lieja, 8. - El súbdit italili
Angelico Barfalomei, sobre ei
qual pesa l'acusació d'haver assasslnat a Metz el eapellä italiä Joan Caravadossi, per ressentiments polftics i que aconseguí ro fugiar-se a Bèlgica, ha
coMparagut davant del Tribunal correccional de Lieja, el
qual l'ha condemnat a sis anys
de presó per portar armes sanse llicencia í a mea, t5 dic.,.
d'arrest per ultratges a l'autoritat.
L'acusaeló my, pesava en
con tra seu de v agahundatga ha
estat retirada. - Fabra.

L'EXERCIT DE SALVACIO
REUNIO DEL GRAN CONSELL
Londres, 8. - Horn guarda el mas
gran secret sobre les deliberacions dc
l'Alt Consell del Salvation Arma(Exarcit de Salvada). Cap persona
que no vagi provea:1a d'una autorització especial, pot entrar al local on se
celebra la reunió del Consell.
La conyocatemia de l'Alt Comall és
obra d'Evangelina Beoda i del cap de
la secció americana de l'Exentar de
Salvació.
Com és de suposar, els periodistas
no han estat admesos a la reunió. No
obstant ham creu que seran publicara
alguns comunicara oficials. - Fabra.
MR. HIGGINS ES ELEGIT
PRESIDENT DE L-EXERCIT"
Londres, 8. - El senyor Higgina ha
estat elegit president del Gran Consell
de l'Exercit de Salvad& - l'abra.
UN MISSATGE DE SIMPATIA

A MR. BOOTE
Londres, 8. - El comunicat facili-

tat alel Gran Consell de l'Exarcit . de
Salvació din que han quedat constitaita els Comitès que han d'ocupar-se
de les qüestions financiares i craltres
de <hieren! carácter.
Afegeix que sala acorar trametre
un missatge de simpatia al general
Branley Beoda.
El Colasen continuará els seas treballa dem. - Cabra.

FRANCA

LA VAGA DEL GARD

Nimes, 8. - Continua, atase que
taus ara satagin produit inaidents,
la vaga planejada en el Departamera del Garcl.
El 8o per roo dels minaires la
abandonar el treball. - Cabra.
L''AFER HANAU
París, 3.-El jutge que entan
laten de la "Gaceta del Franc" ha
interrogat un dels secretaris de la sclayara Hanau, i han versat les seres
preguntes schre els col-raptes figurata
en els llibres de Comptabilitat.
En prezuntar el jutge si el caraculinsalit dalguns d'aquests comptes na
ii havien cridat ratead& contesta al
secretari que les quantitats hiscritea
rin aren de tal impartancia que fessin
fixar-se en aquestea, i que a T/165 en
sabia res dels cometes particulars de
la activara Hanau, ni que acuesta partas el carnet del qual tant sha parlat
El haca ha interraeat tambe el !CC,fer ele la senyora Hanau, el cual ha
aanaa ¡nteresaartta informes sobre eta
yiatcea que fin la rrta eenyara els
dies r. n i 3 de descara/Tare.
Tamba ha estat interrazat tun fundonan de Panca. el (mal baria facicionar;
litat els infreenes tec.nks que varen
servir al senyor A‘matal ner a redacta" l'article que publica "La Liberté"
-Fabra.
TOPADA DE TRENS
Besançon. 8. - El rapid Lió-Fs
trasburg ha topat aquest matt ashita máquina que maniobrava. i rIta
fet descarrilar i l'ha llançat per un
pendía.
Fi maqtriniata de la locomotora
de maniobres isa estat decapitat pal
i ha resultar ferit el fogainer.
EIs viatgers del rapid han reatiltat Mear,. -

UNIÓ SOVIÉTICA
LITVINOV REP EL NOU AMBAIXADOR ALEMANY
Mearon. 8. - El mili ambiti»din' alemany a oit DidiSell ha
errebrat una conferencia amb
Litvinov. - Cabra.
Moscou. 8. - EI non ambaixador
alcmany Van Dirkaeu, ha presentat
les cartas credencials al Kreallin.
En el discurs pronunciat ha dit
que el tractat de Rapallo encara
forma la basc de les relacions russaalemanyea i que la necessitat d'una
amistar permanent entre tots dos
paises l ' en compresa i realitaada.
El president del Conaell eNecutiu
central del Soviet ha dit, per reposta. que prestarla la seva coa:acracia rnés decidida en cl desata"
hipainent de les relaciona ecouValeas
nuca, culturals, politiquea i aullaseSes en alteres de tots dos: paises.Cabra,

ADVERTIMENT
Advere= 1 1 e a pechabas
emita!. 1 empresas a lee
interesal la pnblicarn3 immediata
lee notes que en. entren,
que els original' han de dirigirse tota a la Redacc16, placa de
Catalunya, 3, primer, aten. de
les non et-r vespre. El. que ens
arrsbin me_ tard d'aguait. hora
0 sagita ra:eate • la impremta
del diari. Barbara, rt i r3. ato
retan publicats fina despres de
48 horca

XINA
ELS BANDITS ASSALTEN
UN TREN
Nanquín. 8. - Una partida com.
posta de trenta bandits atad ä tiq
tren en arta patita estada situada
proa de Nanquín, ahir nit.
Els bandits han obligat a rendirse a reacolta armada que anava en
el tren i saquejaren desaté-3 el romhoi.

Els assaltanta fugiren a tota presa. Inittiediatament s'enviaren detacantcuta de tropa% en persecucié
deis baadits. - Fabra.

e ESCACS
a

-------

A restatge social del Club d'E-scacs
Sant Andreu ti ndra Ileic dissabte
nena a les den de la nit, un match,
a qu i tare jugadas. amb l'Eseace Comtal Club.

es.

Per creure-la d'interés. publiquem a
continuacia la següent lletra:
Serlyar presa:kan de la Federacia
Espanyola d'Escaes.
Dietingit senyor: Rebut el fall que
el ("omite Executiu de la F. E. D. A..
en ersaia ceebrada d da 23 de slesembre, ha diciat l'expedient inetruit en
airtut de la demanda i denaneia fcrmulada per Escaes Comtal Club, i
assabentada aquesta junta Directiva
del seu aontingat, ee vea en la aradsió de nuntualitzar els fets perquirio
es tergiversin a gust i capritx d'un
Carriti Execatiu de la F. E. D• A..
eme na per érreer la mis alta rap a r...
saataela deis Escasee. no esta si1si a -t eei amb el degut resreme escama:
Que la ara;

Federaciile Catalana
d'.Aficionate als F.scacs, continuació de
la Federada Catalana d'F-scaes. es
trahl dintre de la legalitat mis extricota. malgrat de la sera ampliació de
a ran. etraarant- se en les declaracions
A ^ la ara:alma autoritat imernacional.
eis'e't de la F. 1. D E.. en doamar e organisme caricter puremen!. d'aficionat (amateur\ i que,
-er t, nt. no pot de cap de lee maneras
catar en eantraposició ami) els d a erecta F. E. D. A.. pe/ seu caricter
de filial d'aquella. ja que en cas con-.
trar: seria fer una declarada explícita de professionaliame. Dualitat que
en aquest darrer terrne aclararla la
F. la D. E.
Que la F. C. d'A. als E. sinerninarrant E. C. d'E.. ha actuat sentare
ntre de la leseralitat en amar:alar a
e ." .7e.0.1 E. E. n A., en ar e s 74 de
l'- a+atal. que una vegada arealitrate els
-eee poders conetituits. ele
se--- --esa s . tal com ordena rapar,e l • '• l ' -;!cle re del Reglament ria

,

qual casa ne ha estat obstacle per a
fer un brillantissim per Peca Aubareda. Rato. Saura, Bertran. etc.
Per a tete la nostra enhorabona.
• ••

dia 7 d'aquest mes comenai a
Capellades el Campionat local, organitzat pele entusiastas escaquistes de
la penya del C. M. I., a dues voltea
El

No Es de dir l'interés que ha despertat entre tots els aficianats aquest
Canapionat. mis aneara amb els vaLasas premie oferta

•

Disealste passat , dia 5, reberen a:
Club Luzetra, de Calella.
Nsi és necessari dir une la simpatia
que uneix tots dos Clubs es posi una
vegada mis de relleu. A taue «ta visita
del Club Lucena. de Calella. al Club
FI/radar: a . es feia per a tornar-li , a la
nne na fa molt de temas Ii féu et
sa--eeema.
aas eaušs d'ais-e raerda-s De : rirsi ele colare fle , fa/cena
Ribera. sctscamcr
le Catalunya, i
soci d'honor d'actual.
La Iluita fou tan noble com era
d'espgrar, i la crualitat del ¡oc i l'entusiasme *oren ilzualment tal cont corres an a ',
adversaras tan 'farts.
Er
13,--e-ana fa, ras ralas,
eible rer a fe- Ir', aseada la taas
a a-aashie naceible als Fans jueadeas
aisitants. eis quals ee mostraren vnolt
agraite de lee atencians rabuda..
• ••

Dlvendres passat litigué lloc al
Club de Gricia una fasta a base
d'unes simultinies, amb motiu del repartiment de premie ale tres campions
de cada categoria.
Per absència del senyor l'otea V.
Fant, varen au r- totes a airree del
censor Ardan; Eataamer.. el qurl atstinsrua un brillant resultat. pula ;l'u
aa 'cament tattie% amb el senvor Fe-

•
neadi amls els senyors Ottera'3. ('-encerés i Ferrer.
En acahr - f aa Ilarga— ent aalaar'it.
Anueet ruly •-•• arttncIat re- a di:remiras. Ab al. la ir etraIrii aera-,1 a-alaaa!a. a das qua-ts de dau dar a• en - e . de a -imera convocatbria. i a des
euarts ¿'once de segona. amb el segii-at ordre del dia:
A e- ' a ació de l'acta de la general

oae p-atrsta del fall inopaata
ci . t a aCrlee aseumpte. per mama no
entras en vigas- ele Estatirts
a's ; •-•• • de tanta discussi6. ée l a xa/lama n a-el r •a asrnentat anteriorment, rer
mr--• cli a: "el% Pealsments. una a mas a - --- ar e r aa's Cabir nra. armo:• ^
re=t-• fie
i
•
•Reaionat baaran
-•--•--esentate a la E. E. n. A.
r., nnyrr7, n ' ara,' ele 1, Directiva.
pe-aiia acuesta, representada pel CaAseatratea administratius.
r, a-alza a tats als neue sircie nue
•
Executiu. i d'ama/ amb eis sea
Eatatute. els don; el placea ; anda això ra bagin rebut l'avis corresponent, es
ruemin tenir efectivitat". 7. per rana donin per invítate.
rara no h: ba encara efectivitat en
• ••
Panlicarló dele roas Estatuts de la
IT CAMPIONAT ESCOLAR
Catalana. nn pot invocar-se cap falta
D'ESCACS
rar•tarrentária.
Ultra ee s premie que nportunament
Or-e ea asa arde., del Reglarnent s'anunciaren.
el senynr rector de la
de 'a F. E D.
fixi caes termini per 1:T1Na:sitas de Barcelona
ha renovat
a 'a nreeantació de les reformes
e i preani que l'any passat va concedir
' 1 eure a g uaste harrin d'ésser
l'entitat organitzadora, Federació
miesamr • e al Crnmit Executiu de la a
Catalana d'Estudiant s Cataslies.
E. E. D. A.. rebane (ne gar apraarats
A precs de molts estudiante, afec-eteesentant del Poder Constitu- tats pel ncti pla rl :enaeriyarnent amb
eanisl.
exayreec pel ganar. na es camenaari
Orle reg larnentiriarnent és In rdmisel Carnpienat fins al dia I del p r o p• "da. sense lreórrea resnaasahilitaa vinent
mea de febrer.
0,13, c a n/ a virtualment desaraaeenSei inseriipcinas es ralsrrn. ras% al
ea una Fede-ar r a reginnal crae es tradia 21. a la Secretaria de la Fedeaaba al earrent de paaameat. la rara el
ció. Rivadentelaa, eetain fpl air a da
ala a, el•I prarspaesat mes fan litriuCatailinval. de lee •at a lee V n lit del
aisas a la P. E. D. A. ele rehms nen• veenre
nn a« farilitari. ta ie-me. red--:••
meament de la F. C . d'A.. g/ r arent i detalla
la iiiral rasa implica una •scis•aaaia
• •
tira ' ea, •nt friant e5 re'e-ix a
Per al dia ç da l'aataal est i ammr-• "e. e-amieniqueit. perb aire no es ciar
el prime- aneantre entre l'actual
e a ' aexamaixer talan/ a tires.
A Munner, i el
r ae tenint e,, ramata q ue. serraaa earnp'd de Grada.
se, challaaaan 5. Calva.
Paglament viaant udc
i.es
partid., %eral/ cii nombre le sis,
I- F. E. D. A . é. as-armar-la la rellar a l'estatee enrial de la
Ir a --a-a d'una Assamalea erme-a• per iptindran
e.., a G.sacienea.
,
«sir a "e••
. a •
It aaismaa 1 rans•-ley---•
CLUB D . F.SC .Ar S" " ST F IN I T
erEn la Junta atate-al calebrarla dar' el F e arias Fenal/ea! la decg
•
„,„„
caani,A
rerameat per armes,/ pur -sent emitas,
ea. a ., 1'uiaraaa,.. cense causa
es p-enzreren cl . seenente acarile:
j astificada. a la E. C. d'A., 1.-megta ' Trasllat de reiterar sacan! al c„re
e-e” ara el da * cara
xestaarant "Te-minus", pa isaas de
ria sirament podia ésser pres per una G-:':"-;"- 54:
asrearblea general ea la curial
Renavacta realameatiria anual del
ei s at de matest
ai
la nahlrea rare
Directiuraien els artes deis uns i deis abres.
Eral apaavatt l'estas de canastas i haClue. finalment. a questa F. r. d' A. lana zeriaral que arasen un enveiabie
3 1, r. . fy,sa a cana; aamear ,raquass prarmis en la situada económica del
aa- ariti Exemtiu la sera existencia le- Club.
gel can a Federacid Catalana d'Ea.
S'arada elevar la (azota sedal a 36
rafe, !arma pea testificar-se a l'Arpeeeetes anuals.
ala-Raee 'erre d'Assadacians del rica
• • •
aarn fiad de la provincia. 1 nue "er a
Diumenge. a Terrasse, a das
damatrar abra esta
sitiaras de quatre de la tarda, tindri
e- •••ci• tate ele A ret e mie la ilei I ;llar
al (sera del Comerç el repartir—a -seda:a. i a axial- e mes lee resanament de premie corresponent al pae•
s •i l jlitat• eme es darisa.n.
suc camplonat local d'rg racc. Seguir.? /a •Ttinta Directiva de la
dament. el campla de Catalurva. se" C. A. al A.. sia bnimanieat E. C.
miar Vilarrleha, donara una 5 momiA
dr
el aresidant. R. Vives."
de eimultinles a 2 0 tantear a i pa can• ••
Cediran dos premie en la forma de
COetuni.
Ha fin't e' Campinnat del club drei
•
• •
r-- a trabar el challenger que, en ni
El doctor Ta r tslaaker explica un
match Anal. ha de disputar el tital de
fet a rorreaut a Paria:
campió a l'actual posseídor Rafel
Dos ans i as escaquisies. A i P. artafis conquerit el p r imer Ilöc En Jip
ren a trobar el doctor Alelah'ne. 1.i
Vilardebb, campió de Catalunya;-en:.
digueren que el recaneixien eran el
s eran. Casanoves: tercer, Cabestana. millar jugador del tirón, rerh aire
T'As ells són mereixeclare d'un etc.
frien una aposta en lee etianents cang: ate: 'a esiva espartiv:tat pel tau cliciona Jugant a eeguex amh tole da,
• tirsiasrre
portant ei els jis taulers blanquea,
Vi'ardeha s'ha mo•trat a l'altura de reconeixien que guanyaria
1* va fama, en guanyar totes les
paró si en una partida porbe• blanquee
air -tIderi. algunas cle les quals Ii foren 1 en l'altra neares, ja nn succeiria el
^ A.1 an:b tal aferriseamaat que
sra•aix.
•- • mr•at a la ilesa a xperiéricia i perEl damar A'rklitirra no es tieni
is ei —raaR deu d'haver- 'es guansades.
de la brama. i aerepti.
Ca e enove g , airb torre, mes perdé la cerante
Comenzaren la partida. i cts el tatte- r a me rsida amh Vilardebra. pea', amis
l a r nit i nava A. M alabar Diga
•
;-ha conquerit el segon
P A R. i
seguida St rige P 4 R.
--a-esaselament.
Alekhirse eantesta P s AD. i A laza
rahas• rav és e: jugadca- ama-e:asta
• AT) Te "-, a jir a:ir Alek irine i
r-1- *esas b ali t a ra a'as- t'él] P • D. i R higa P 4 D. de ma!a deu prisa: j a tib:me :a a rean.'' ar r e E renetla el nue jugara
ta 'ame.
• •-il e! se t amic A. i A feia
rnoef .. ,t
j,•«,•4^-1
•••"• Alt-lebt". • .eh el
al
'-''---i' at ara- q • -•
tf
P-”,^ " 15sr.lC555
fa•••
vede-bufara en la primera categoria, la
nia a ju g ar contra ell madeja.

1.A

pot veure's, era impasible
guanyar tota doe taulers alhora, parqué anaven calcant lee jugadas i tr a nscorrien duce partidas exactas.
I— P 4 FAD
2—P 4 D
2--PXP
3—C 3 AR
3 —P 4 R
4 — P 3 Al')
4--PXP
y—A 4 AR

Fine arar; tot va anar igual, paró
es dona cantaste que li anaven repetint
tes ;ligadas, i intenta desfer-los la
ca—bl— ci6. A tal afecte jugü TY"
llirrant Cavall: lis conceptua
con, una jugada dalenta 1 veient-sa la
partid- amansada 11.) fi' : el mateix.
per tal de guanvar-la pel seu proai
e5ferc. 1 ananva d'anuesta manera lea
parti-lre. p e-is ia posem les par51 -7.- • coetinuaeid. - p artir de la jarr a -i r sr . en a••n• a ra ira *rama yrreaat

N''Nf. r
4 I ";" IV I N E.
.4.
t2—Tax' P ? !!
12-1IXC
al—T>aP
13—D 4 A-1ní—A
14—CXT
15—A aaD
1z—PX1
16—T n \DI
ir —r 41)
a7—Ta'r
!S-4) 1)
18-1 5 C
19--DXT-1lo—R y T
2o—D PrT)
20 — T i AD
2T—P 3 TE,
21—C 4 l•
22-1D 6 T
22—CXA
23 —P)< A
23—C 6 C
24—DXPT
24—T 3 A
25—D 7 C
Abandonen

Nz:$4,i72
DR. A LE K H INR

t2—Da<Pi?
r3—T 2 A

2—tt 3 C+
r3—C 2 D!

T4—cxrA
16-1-r)

T

ta—;xr

74—cyr
r5—R r T

AR

Ifi--c A R
ra—PaaA
18-1 C
y o—A 7 R
aos—A 4 T

1Q—n">(13

Tn—n 7
20—T I AD
2t—T) a A

2T—TY.A

s220—I.Duc.8i0
A4-AL proBT=E2i1-7.T
k k .A.

.4

rada l'Exposició d'Artist e s Vallenes.
A les deu de la 'cilla, el srnyor Rafe1 Benet llegi, clavan'.
d'un audilori escollit. la seva
conferaneia sobre "Cultura as.tistiea a Catalunya".
Comeneä frnt remarcar que
feia anys, en m'asid d'una exposició similar a la qua aleshoras era clausurada, havia donat tina conferaneia a la nostra
eiutal: la primera de les que
flOnä sobre temes d'art.
—Reeordo— digue —el Val is
del temps de la Biblioteca Popular, el Valls de l'església de
San' Joan, no al del campanar.
binó nl deis vitualls. el Valls de

Bonifas. Som vells coneguts

que no s'han oblidat.
Referint-se a la cultura. fiera

tiorn a la riostra lir rra

notar

As ,

avui por aviar. cosa de selecci • n , . cli terentment sirle pulsos

escandinaus. on el denominador
comú dl s habilants eis una
cultura elevada.
Els catalans hem començat
a desbestialitzar el llenguatge
—sobretot el parlat—que havfern polluit, el ciar i catallt
ja ha entrat en l'apoca de brillar com un diamant ben tallat.
Tot i no deseurant aquesta feina , cal amprendre el carnf
la cultura art leihen,

Clavie ..10ra Ftcnrils. 05.freer,.
Assoriarlons musieals. Editorials. g liaris catalans que avut
lequan temas que abans de l'axist.neia de la cent-tira (M'idas: en. han praparat la liana.
eultura artistira As un
7.
t sii1 j hrshi nt md ,>as 71;

de I . Nietvelt
Jugada clan: T AD!
,5I.Lanstlrra:_talies i har ra
5 isTiulcc6
e1.5c exacta Ere-

PROBLEMA NUM.
L. A. Issaev (primer vean)
Negres (t2 peces)

Tul cona eslava anuncial, el
Reis va dieser clausu-

dia dels

ii—PXP

B.

conferència Rafel Benet a Valls en
Ja clausura de l'Exposició
d'Artistes Vallencs

La

5—PXP
6—A 5 C+
a—Aa(C+
8—P 3 D
q—C 3 TR
ro-0 - O

Dimecres, 9 de gener de teaft

Ca talunya

Con/

6--AXP
7 — C 2 1,
3—DX A
q--C 5 C
In-0 - ( )
AR

PUBLICITAT

Barcelona. ;Mili no van que el
tan nena a la enrema rcable
p ar
fora? Eaguarrlanl la realilal,
henil de confessar que el movíra} as froba massa errirralit-

a Barcelona.
El conferenciant ramarrä que
El
l'anv 1926 va dir que convenía
• desplaçat' al moviment (.111111r:11
ta
artístie. massa erntralitza
,
„—
In gran urbe. Alaeheres "Orasial" parla (tal matelx. earn

"Kanins" havia parlat de

abarra

erA
TJir

FETS DIVERSOS
Un oamló aooidentat, a Tarragona
Un . camiA dr la matrícula

T.- 273 procod p id

A

Y

ei

elZIn e/A
AV IrM,,A

•

Blanquee (12 peces)
Mat en dure jugades

dirnerres vinent

La vida social
COMITE PARI
T AP! IHTERLOCAL DE
P E EISI SA
AWr a la ti0 ,1% v4 celeb t . r se..: 15
el Comite Paritaai de la Prearsa.
sota la presidencia del doctor Fiuai h: Diaz, amb assietincia del vicepresirleat, seayer Francesc CadeREUNID DEL

ras:tacs.
S ararla reeleg r per als carrecs
de vice-secreniri tresorrr del e 0ni 'te ele saayors Frrran i Väzquez,
ale quals es coaredi un vot de grácies per llar
durant el finit

exerrici.

Per la presidencia es doei compte
de les gestione realitzades prop
ratitoritat aoseraativa a favar d'un

diari manre.sa.

Se suscita de inri la girestió de la
sortida deis periòdics ele dillune
abans de les 'et de la tarda, i s'arar: irá soNicitar del go vernador que
faci cumplir la l'ea sense liecessitat
d'im poear sancione als infractora
Tarnhe s'acordi activar l'eetudi
riel contracta del trehall per als per:re:retes, per a una próxima reunió
plenaria, rii la qual es tractarà definitivament de l'afea

da Itens, i
qua es dirigia a Altafulla. en
arribar al carn e t: d'Estantslau
Figueres, de Tarragona, rpur
t'ares de atarraga, no pogue pujor p l penden'. i retrocedí viole.ntantent fins a topar arnh la
parea' del ,o1ar número 16 del

raideix

cariar,
'Ir:agravies

'i

1" .r,enals.

Una maquina de tren avariada,
a Hospitalet de l'Infant
A Sto,pi'alat nl . fintan! al
!andar de la 111:0111i/Ia (lel tren
número 781 sa ii Ireneä un rix,
la qual l'osa fela g lt l e lit via res1n,

ritt

'iss'.itnidur_

Par arpara' mielo, el trata es
783 quo
fui-hilas aria) al
Tarragoila a tes; mat
mi . iba

i ano iiin arrilea fina a
las, tras dr la tarda.
Robatori a Sabadell
Rossend Hisbiti i Quaralt.

Fiad, (laudad' al airares : d'Ansias

:da ta . b. itilhIcta, 1:1i. 110 Atbiles prr,enta. a la indiana
e.amfasiani qua (Enmango al
ntati man i r o aslava sal al san
&II,

Els nuclis artistieß 1 culturals de les ciutats de la riostra
farra haurien de romportar-se
amb independencia de la capital. Exemple: L'escota d'Obot
que ha influid, en l'art de Barcelona.

Catalunya ce patita , i nosaltres la hi fam mas. Aixi com en
la superficie de l'aigua, per patita que sigui la bassa , caben
diversitat de caretas irisats.
en els paute de reunid l'aigua
res t a corra a dissImulada. tamb4
a Catalunya poden tenir el setz
Ilne, i cal que el tinguin, eis
caretas dels nuclis forans.
L'ideal fóra que cada ciutat 1
i la esdevinguda una mena

a una da
las bid :Hl:tebana d. la rasa, i
an nitrar -hi per N'AMI" que passirva veta ni, home que forra.1 as a un lÌit Irle En aflonat-ar
de la sa y a prasancia se li tira

(lamino. rano' s'ascapä pmpor_
trant-erni una important quan-

mrtällie.
daminriant (mii assistil al
DiS1 ,011,i-111 1-1 1111 1 iripal, 011 f011
iiiirat d'una llana: ara ferida
FaapatIla asnuarra.
titut

en

Roo a Reus
A Bous s • lia d a- cloral un in(' Anda en mi magetzein da' la

rasa número 11 del carrrr (le

fi . e fan auroral t ràpidama h l par alguna vains.
Un suicldl a Sant Esteva de Ras
A Saill Es1 evo, dA Bas. i

dornirili,

es d i,

el
si

trabant-se el l 'si st
pariat fi a la seva vida el vol
dal i rne Mrreader, de 37
anys, eas:1 1 . prag,\s.
Fon a

Oranollera

Grauellarn. a vonsealliencla
d'haver elriV11 I1Y1 braser nne4\ s.
as ralle 1. 0r a 1111 matalis i /111CS
flassadaa, a la enea m'amaro 7
dal aarrer dril Triara f.
ils V ." .1115, no aren a In ras
en aguan t'aloman!.

Ele inalividus del Cos (1e Vi-

gilfinrin

apagaren al

for

talan/.
Una dona Intoxicada amb un
braser a Oranollers
A Granollera foti auxiliarla la

tingue lloc l'anunciat concert

que, per tal de presentar als
seus associats el piano cua adq uirit recentment per l'Ateneu,
Orfe', i Aseociacid de Música,
orga ni tzaren conjuntament
aquestes entitate. La part principal anà a cärrec del pianista
balaguerf En Nadal Puig. Una
mica l leugerament i mal documentats, deiern la setmana
paesacia en anunciar aquest
concert, que fa part de piano
anava a eärree dr. l'aprnfitat
joy a halaguen i En Nadal Puig.

Avui, i després d'haver aesistit
a l'audició que ens ha donat
Fesmentat artista, reetifiquem
ami) goig el riostra concepte
di p nt que no es traeta de cap

"d'estat artístic".
alumna, sind d'un exEl senyor Benet proposä la aprontar.
eellent master, d'un acabat
formaciú d'una g ran Associació pianista.
d'Art. cen t ralitzada fora
Amb una seguretat i faciliBarcelona: preferentment a
tat sorprenents, desgrana l'inOlot.
tereseant
programa compost
La metrópolis 1 rada nucli de
ciutat o vila nomenarla els seus d'Abres de I3eethoven, Haendel,
M
endelsshon, Mozart, Debussy
represent ants. La base económica hauria d'esser forta per i Chopin, que li valgueren entusiàstics
apl audiments. El pro
tal de no fer coses d'aficionat:
eis nuclis inticrits i els particugrama el completa t'Orlad Nova
Tàrrega,
Qaxs poderosoos haurien d'assoi principalment les
seccione d'infanta i senyoretes,
lir-la.
ninb
aquella
gracia i senzillesa
El conferenciant oferf aqueatem idees al senyor Josep Maria deis cantaires del mestre Güell.
— Ha cibera, les portes una
Junoy. La "Nova Ravista" podria celebrar cada any un salta nova sala d 'esp retacles que es
ambulant . As a dir. que fries ins- titula Capitol Cinema. Amb
tallat en un a da les rituals nu- aquest motiu la societat da ball
elis. Aquaet. sald O exposirid La Dalia ha torna/ al seit anuo
batirla de coincidir amb actpa leal atan car pen de Ponant.
p sportius, amb la representació
de l'obra teatral mes rreixida
SANTA COLONIA DE
de l'any. amb un cicle de confeORAMANET
rancias. alr.
"Maria Rosa" al teatro del
Esguardant el panorama ac- C R. G. - D'atletism e - Confetual —digne —. gresca dir que
m'intarre e n. tant es mea que la

er p ix p nra arlfa l ica i eultnral de
Barcelnna. la de frs chitara i
viles eatalanee.
Arab lt fan f vots narqua la
cultura d'aquastes sigui integral i . puixant. encara que meni
lino vida authnorna o indeprnditzoda de Barcelona.
Ir eu molt aplaudit i f a- heitat.

vaina Maria Codina, que viu al
carrer d p Ricoma, la qual precentava simptornee d'asfixia
per haver deixat anees un bramar a l'habitarid on dormia, i
qm. eslava tancada hermetIca-

mrnt.

No e!, retornà fine al cap dr
Marga estnna.
Robatori a Illanretta
Ignasi Ribes i Torres, que viu
n1 correr de Sant Salvador, número 18, de Manresa. ha denunciat a la milicia que cliumange,
a les sis de la tarda, mentre
era al Casino de Manresa i la
s pva familia era flora de casa,
un indiviaii d'uns 22 anys preginita per r11 rds veïns, i en
assabentar-se que no hi havia
ningú al pis, espanyà la porta

i atiträ tranquillamant.
ye,,,res de !•egice e lotis :19
nitaohl n • 9. . n- lAT- 11 de 1.800
r p s-I r r os que el danunriant teraleix
nia p u ara cande d p
(Hidra d'una rapan da eartó.
En rugir, p l linden va pardra
un 1.01101 de 50 pessetes per
rearala.
La quanlitat furtarla era en
billI p ts da 100, 5n i25 pa-esa-lee
i roes .fiati (n'allanar en pecas
da des

santi soroll

Casals.

nos, leo por for clueca,
blau al mis piantat. D'ano& que
'inundas a 4.11 PUM-MITA? he
guanyat vea

la solitud deis artistas de Catalunya i Prat la Riba de la
Cal aliniya-Ciut st.

retadas de joguines de Lotes
menes. A la . plaça Major es feu
i ci r a partiment de
joguines als nens pobres, i seg uidament r ecorregueren tota
la , poblarla, p reredits de la
Banda Municipal.
— En la citada dele Reis

TARREGA
La reunió pública pro-Canal
Superior suspesa - El concert del Trio Barcelona - La
fasta dele Reta - nitres novas
A de/ rera hr n va d(1 dissabte
dia 29 da desembrr eis va re/Ira una urdra governativa suspenan' la rannic5 plibliaa proVaina Cluo i Canal Superior 1
do las Oarriguas, que havia
ealabritr-se Prinienta al saló
tant, Atanpu. Sambla q ti e
eaua,,ta datarminaci6 foil presta par no 1/nVPP-se ramplart
algun 1 aliad, reglamentari.
Oportuna unan' s'avlsark la
dala en quia (oblingur el cor-

responent permis) es podrä
ralaluar l'asmcntada assemblpa.
-- El clisaabta dila 29 de desambro tingint lloc el segun
cone p rt del present autos a
l'Assoeiacid de Música, a rärrae dal prastigiós Trio Barcelona. Aipreat enneert, que A9 el
quart qua ha done a Tärraga
aquasta rntilal Pll difaranta
reeisions, ha enneolidat inda
aneara la fama quie gaudien
aquasts axralletils artistas Pll
tti nosfra <quina
— La Testa dais Dais ha astal un èxìt per als satis orga-

nilzadors. 1, 55 pomposa 1 . 01 1 1ilique illurninada arnh 10jees, oferia un aspecte
reenrregins p ls ne g ares earreus
1 Vacas raparlint .anglas cara

rencia - Alicia novas

Amb gran axil. es va presentar el passat dia 30 aguarda
gran obra d'En Giumerä.
L'eminent actor Ramon Martori—que, dit sigui de passada. ha fet augmentar
en nosaltres la ja ben alta estima en
qua el t e niern amb el noble
gest
de volar associar -ce — a rn b

rotas lee in conveniències que
per a ell representava—a la
noetre modesta Escota de Declamació per a posar en escena
"Maria Rosa", obra que no havis( representat mai i en la qual
desitjava Interpretar el "Mareal"--va fer del protagonista
una admirable creació i foren
herí freqüents ele momeare en
quia va

em0rionar fortament
l'auditoti. I tant la senyoreta
Rovira com la senyora
Rodriguez es varen mantenir
tot al Ilarg da l'obra a la seva
aleada. La resta deis personatges. interpretats pels senyors Saladrigues, atiejintolle,
Soler, Tutusaue i Serra, de l'Escola local, acabaren d'arrodonir el conjunt de l'obra, que
era, per cert, ben remarcable.
— El passat dia deis Reis es
Rosalia

va celebrar la cursa a peu anomanada "III Campionat de volte a Santa Coloma", que havia
elA tenir lloc al di x 4 i que dagut al mal ternps bague de
suependre's. Prengueren la sor-

tida vnit corredors dels calor.
zu inscrita i es rlaesiglearen
lote vuit.
Primer premi , de l'excrlienI isairn Ajuntament. Josap Zamora. etc.. tires n vuit premis.
lh repartiment de premie s'efartuarä el dia 13 de ganar vinrnt al loral social de la Joventut Esportiva de Santa Dolama, a les enze del mart.
Enrara que la cursa fou dula a gran velorifat, m'Idean que
al temps de 1' 30" que rus donaren als organitzadors 4 3

errar. Cal pensar m a mes que el
careuil era força superior a
1.500 metreE i qua el terreny
estava mes avíe en Mal ealat
i que no es trat-lava pas d'una

pista

uniferme.

De lotes manaras, lata pel

valor intrtnsee de l'aaport C0111
pm e de proselitismo' que per-

guia l'anillar. la cursa va esser un exit c,rmplet. No , n 9
ci

cansariem d'eneoratjar la novena entitat esportiva i tampoc

de creure que a no trigar aeon-

ecguira el fi proposat.

I

— Sobre "Cultura popular"
va donar una conferencia en el
local de VAteneu- Inetructit,

Colomf el conegut periodista
Angel Samblancat.
— El moviment craqueat4
parròquia durant l'any 1928 ha
estat de: baplismes, 243; d'elit
108 nens i 135 nenes. Defuncions: 131; 42 hornee, 42 dones, 22 nens i 25 nenes. Ma
trimonia: 50.
NIOLLERUSA
Natallel - Obituari - Room;
Aleros

La vigilia dels Reiß la llar
dels nostres dilectas amics
Tassies-Llobera es vele enjoiada amb l'arribada d'una Tormesa necia, que ser* batojeda
aquesta setmana amb el nom de
la Patrona da Catalunya.
Per molts anys.
_ El dia 4, a rodar. de 52
anys, despres d'una crue4 i
llar g a malaltia, va traapassar
la virtuosa seny o ra Dolors Cataré. da Comes. L'acre del seu
enterrament constituf una imponent manifestació de dol.
El nostre mas sincer condol
al seu espòs, En Josep Comes,
¡motan de Manresa, 1 al seu
Jesús, advocat de Llelda.
— La Germandat del 8. C.
de Jasils celebrara diumenge
Que ve la seva fasta reglamentaria amb ofici I terma, qua
predica r ä. el doctor Josep RotIlant, vicari de Tàrrega.
— El dia 5 varen contraufe
roatrimonl Domènec Alegre

I Dolors Roqud.
-

.amor^.

Els Tribunal.
VISTA D'UNA CAUSA CONTRA UN E X-FUNDIONARI DE

CORREUS

A la Secció tercera de l'Audiencia, es va veure ahir la

causa contra Josep Viscasilles,
habilitat que fou del Centre de

Telagrafs.
Est à acusat d'una estafa de
8.900 pessetes a un individu
que tenia embargadae les pagues deis oficials d'aquell Centre.

La prova testifical, malgrat
da la rp rnineia del fiscal 1 defensor i gran nombre de teatirnonis, va dsser Ilarga.
Danprate de les provee, el fiscal pregunta a la defensa sobre
quin Coeli preferia que lonamenté., l'acusaci6, m'ir que 41
en t enia que l'antic afavoria el

processal
El senvor Bassols, que tsetuava de defensor, va manifestar que li era igual, ja que
estava segur da la innocecla
del san patrorinet.
El fiscal va so)-licitar la condemna d'un any, vuit meso. 1
21 dies de pres6.
INIIIIICIONS A FAVOR DE LA
JURISDIC010 ORDINARIA

L'au t oritat de Marina Cha
inhibit a favor de la juriadicoid

ordinaria deis sumaria que instruia per l'aparició dels cadävers de Florenci Meler Colmar
1 Teresa Seguda Marín, a moll
de Sant Bertran i a la platja
Marbella, els dies 30 de setiembre i 8 d'octubre, respeettrament.
ASSENTALAINENT8
PER A ANrIII
Audiencia Territorial

Sala primera. — Girona. In-

cident. Joan Lloret contra Salvador 'rorre. — Universitat.
Major quantia. S'Indias Manuela
Garcia contra Josep 't'Asquea.
Sala segona. — 'Vis'. Execufin. Josep Aniceto contra Ignasi Pone. — Girona. Menor
guardia. Isidre Domenech contra Pare Fontanilla.
Audiència Provincial

Secció primara. — Nord. Un
oral: per robatori, contra Miguel Pujol.
Sercid segona. — Oest.
oral: per furt, contra Ramón
Claurel. — Barceloneta. Un incident: per usurpació.
Secció tercera. — Llotja
Sial. Das orals: per temptativa
d'estafa 1 furt, contra Rerrntril
Celaya i Carnee Palleja.
Sp erid quarta.--Un oral: per
des,obadiancia. contra ?darla
Subirats, i un altre, per furt.
contra

JOSAÍ)

Gorre.
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EL NADAL A LA
II
De Barcelona a Benasc i
La Renclusa (2.125 metres)
laarganització d'aquesta sortida
eomenç a dos mesos abans. La gran
combinació de dies festius que presenta r a el calendari feia temps que
temptaaa a fer una excursió que valg ua,: :a pena. Entre els diversos
projec tes que tot seguit es barre' aren. el que ida més goig als andes
ique curarep de planejar lea jornades
radalenques fou una anada cap a la
reglé de La ataladeta, prenent com
a cam p d'operacions el xalet de La
Renclusa, propietat del Centre Excarsionista.
Fou precfs resoldre de bell antuvi
rafer del trasliat rapid fins a Benasa, car a l'hivern el servei de
l'auto públic és forca mis lent que
a i cal perdre mig dia a
Grata. cambinació que a nosaltres
os ens convenia gens. S'obtingué
en òmnibus reservat. que faria per
a nosaltres el viatge directe de
Monea a Benasc durant la nit, i
que recolliria la caravana tres dies
teéstard, i la deixaria altra vegada
a l'estació de: ferrocarril.
arrib a també a un acord amb
se::yor Abadia. arrendatari de!
xalet de La Renclusa. No sols facilitada les claus. evitant aixl de fer
eit refugi — que es deixa obert i
provea de llenya durant l'hivern, —
sisó que ell mateix pujarla acompanyant. el grup. i així ti/letrica) les
fria:raes comoditats.
Ilista danscripció s'ana ompant de mica en mica, tot i els
cbstacles que suposava sortir d'excureió durant unes festes que la
tradicla vol veure celebrar a l'entra: de la llar.
Per :a me y a part haig de conicsSé7 que si vaig decidir sumar-me a
:a celta no ho vaig fer amb un conrenca-itera massa absolut.
Lt, excursions del temps nada'tea s e solea veure sovint —durant
e:s darrers anys sobretot — espatllades pel mal ternps. o per la mala
neu, o pel fred, o per tot plegat a la
vegada. No podia apartar-me del
tragi una altra anada a La Renclusa,
feta justament el Nadal dc
'any 1 922..
rns • : aquella la pitjor aventura
• aeaca que hern efectuat: cus
aett un n'atacir, i els
• ,s- 5 .cn sen encara una
.es llores terribles
-aircni entre Luchon i La
quan hont sent de veritat
I".7.,i. ,Ce,- i6. la perspectiva d'unes
reyes jornades i d'una altra estada
el unes regior.s i en ring d'uns
r:enteet, que ens tenen el cor robat
e• 71:-C.0 lenta per a enderrocar tots
r- reatada desagradables i per a
':evar tot el mal rcguat que hagi
euedat.
A mes a TrléS. el temps no ha pasa
tat inútament. i el coneixement i
,ex p eriencia d'ara san miel .-~ mes
7', • 17:F que erran en I922 ens Hanç • : -are - :azzventura nadaleaca.
la. '1 sta arriba a aplegar disset
za rrma-es, els quals. rlespras ele
e C7Se, -o n v e:es preparatbries. en ,
asag ent aplegant a l'estadía del
aae rd :ä tarda del dissabte dia 22.
L'altra gent deuria preguntar-se.
e acuriosida, cap a on cleuriem anar.
csa ultra cas esquís i unes motxilles .
aatel':-- rom mai, figuraren en el
C - are ceuipatge piolets, cordes,
!tan-e:as. p elle de foca per als esencara una quantitat caces1:va d'abrigalls de tota mena. Una
b,cula va registrar uns augments
de pes de 25 a 26 quilos per perso:.a que era el que pesaren rada
1:ra de les nostres 111ot/diles, afeg ezt-ai c;s esquís i altres aparells.
A u:: pas de caragol travessem
!•••• Ca • aa•eya; entrem a Aragó, i
a les •-1:ss de la
matinada somit a
24.--.7.Y... Tiran enrenou al vagtí, i en
aarc:1 de minuts tot l'equipatge
atlecia descarregat i traslladat dalt
.5 coberta del cotxe que ens espera.
Pea; diferente compartiments in1.7: 0:s de: ronce ens anem repail'nt. ami, una Mita
d'esperanca de
co ntinuar una dormida que molts
errara no hem pogut començar.
Cal fer constar que ens fati
fa ' l
.. un ecaxe sl • un motor excelleet,-at
i tot ell forza confortable: férent
selaze cap contratemps ni avaria
e, uzo 6 mo quilòmetres que separe:; alonc7) de Benase.
A. tres quarts de set del mati
saltent del cotxe a la plaça ele Beraer. L'Abadias ve tot seguit a
drmar-nos el bon dia. La
sol) i I.C/1g4p itnent de les dotar
llores de
tiatge es fonen per micantament.
t_tä e larejant. i una Ihnn anibria.
i m pre,asa, d'un
blau deixatat, permet
Vellre enlaire la neu , que s'allarga
al fons de les canals. Les arestes
i les carenes san ben pelades. t'u
cae de vent sec i solita; n`11,1 fa
mirar els uns als alinee amb estraz :esa. Tindrent torb? La nen
rItii malament? Per sort les cabal es fugen aviat, i ens imposem la
calma necessaria per a viure liara
l'era, hora i se g ase desbocamcnts de
la irnaleinaci6.

a ia fonela Saya, ens traen u/1
estnar,ae a p unt. Cal dir rnillor un
dinar. per l'abundancia de la 'Maestra que - ens és servida. Men-

MALADETA

ti-estant tres matxos són carregats
amb el be de Deu de motxilles i
esquís que portem.
I a dos quarts de nou comencem
la veritable excursió. La gent de
Benasc rus veu inarxar amb marcada indiferencia. No ens ho chuela
pena resten estranyats del nostre
acudit. Hauriem ro gut recollir les
seres veritables opinions sobre el
atacas o l'exit de la nostra empresa. Estic segur que haurien guanyat
els que auguraven el primer. No han
compres encara que nosaltres — la
gent de ciutat —en; trobem avui
dia mil vegades per damunt dells
si es tracta de transitar per les seves premies muntanyes. Ells encara
continuen anant-hi amb les mans
a la butxaca. i el nostre esquís i la
nostra técnica no els diuen res.
Vall de l'Esera anlut,t, terres
pedregoses, vessants envermellits,
rnuntanyes al nu, carn viva. En segon pia, en segona alçaria. la negror dels aveta, dalt de tot la neu,
que guanya e/1 claredat a mesura
que el sol es decideix a anar-se aixecant i fer de pressa i dc mala gana
el tomb diari.
Dues hores Iluny, Pla del Campament de Benasc. A la dreta, l'edifici gran. que s'endevina rònec, deis
Banys. Hi ha la primera neu. Les
"borricas- s'enfonsen una mica.
Després s'enfonsen molt. A cada
moment en; sembla que no podran
anar més enllà. però els traginers
són tossuts, vial dir san valunta.
riosos, i els animals fan un veritable "tour de ¡orce .% vegades avancen amb neu fins a la panxa. Que
els traginers de Ribes i Campeodon en prenguin nota. car cap dels
tres animals es trenci cap pota.
Més enllä del Pla del Campament
descarreguem els animals. La neu
ja és seguida i abundant. El pes que
ens caldrà portar el repartirem entre els peus i l'esquena.
La marxa es torna P aus ada. El
cami puja suaurnent per dins de
buscos de pins. i segueix pron del
riu Esera. el qual es despenja en
saltants i táseades. Caramells de
gel de totes mides fan cle scntinellabaioneta calada— a l'aigua que salta.
La primera hora de marxa amb
els esquís als peus és caiguda quan
entren/ al pla de l'Hospital. i velera
l'edifici de l'Hospital de Benasc a
un extrem, protegit per una carcneta. Durant l'hivern esta. abandonat.
Hi ha un corral i diverses peces
abertes , pena no sitj troba gens de
llenya. Hi entren. per a menjar,
pecó a dins hi fa un fred de mil
dimanis. Aviat caten) tiestos i seguien aman,.
Mentrestant hem anat fent el
tomb al massis de La Maladeta,
descrivint un cercle cap a la dreta,
primer en direcció N. i ara e:1 direccid. E. Desp rés d'alguna torta pujada velen/ ja ele rzeep els ports de
Benasc i dc La Picada, i entrem a
la vall superior de l'Esera.
Lentarnent. p e a ami-lata/nena ens
anein acostant a. Pla d'Esta:tes. El
da/ ha estat trancantent b ) i la
neu ens fa esperançar belles jainades. El vent. que ha esta; fort
a la vall de Benase, ha minvat cznen
la vall Ola eixamplat.
Una altra estora més taza' —el
temps passa volant quan es fa alguna cosa que val la pena— i e: Pia
d'Estanya era senyalat per un dobla
rastre parallel. que entrava per un
costat i fugia per l'altre.
Ja reiern el pie de La Renz'usa,
manca fer només :a darrera aujada.
Un moment entre els pins distfagim
el xalet.
Això dóna mes coratge a tohom.
Ningú. entre tants i amh tant de
pes, es troba fatigat ni ea queda
massa enrcra.
Ja pugem, fent llargues zig,..-cague s , la darrera i mes fatigosa pujada. Uns crits pròxims. que ens
vénen d'enlaire. els contestem a l egrement. Veiem, ja a tocar de La
Rellrb.Va. tres n••<'12.a4.,rs mes. San
tuis franceses. n one han vingat de
`.aehon passant pe! port de La Picada.
A muntanya, igual que a :a mar.
quan en mig d'una gran solitud
vejez, un altre escamot dhomes, as
se uzi rampell de joia. No>abril ben
be per que. pera teniu una alegria.
Quan un vaixell es ereua anta un
altre tot són toca de sirena. Salutacions i gent que fa anar bar. le,es
i estendards. DönCs a muntaa3,4
sa el mateix. Veleu una altra
no saber/ qui 5611. 11i on van, :lo abeu ric quina trua venen, ni (1,::n
llenguaige naden. Però un crit neax
espontiniament en totes les gued2s,
es em:, -.art
millors desig .; i

dels sentiments Inés sincera que
danstint tots portera a dins. 1n crit
a tall de salvatge vol dir a:li dalt
moltes coses mes que les malora
frases que l'enginy pot fabrica: a la.
terra baixa.
La pujada va continuar-sc tala
darrera estona, i a les CiVIC G ru la
tarda, dins una calma augusta, e:
darrer company era davant la porta
de La Renclusa, es treia els 23;ttliS
i trobava a dins l'escalfor d'un foc
sechst d'encendre.
Josep
Guilera

BOIA
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'Non d'avançament
Veloonat mAxima
>fin cl- aNaillateee • ir la
NOVA MAGNETO
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CLUB ESPORTIU CATALUWA
La Secció de Gimnästica i
letisme d'aquesta enti t a 1
prepara per al dia 27 del conrent el primer festival (1'aq/test
any. A aquest acto, no poguent
prendre part un nombre important de socis degut a la poca
capacitat del local, es faran

enernigues i en torbar la perfecta in-

ndividua I ['m'A demostracions
de /tire/as /lis exercicis, ultra ele
/le eonjunt del grup gininästia
del Club i d'uns combats
11/1 i la greco-romana.
S'espera amb veritable interès la presentació de la seceiö
i»fantil, que per primera vegeta prendrä part en els nostres festivals.

ledIddlafflMn

Col .laborarà tambe l'Schola
Orphetmica, que amb tant d'encert té cura de l'educa ció musical i artística dele socis
d'anabdues entitats.
L'entrada es faril per invitad() rigorosament personal.

VELADA SUSPESA

laz gran vetllada que avut.
(almez:Pea, havia de donar-se al
"Nuevo Mundo" del Parallel ha
estat suspesa per tal d'incorporar integre el seu programa
a la gran manifestació pugillstica que tindrà lloc a rOlympia,
amb ocasió de celebrar-se
sensacional combat que .posarà

PILOTA BASCA

Segon Bertos davant

per al Campionat d'Espanya del
pos ploma.
La noticia de celebrar-se el
Campionat d'Espanya del pes
:ploma a l'Olympia Ita estat

FRONTO PRINCIPAL PALACE
(Pro f essionals)
Artia i Irigman II, enfaixats de
yermen, jugaren dissabte a la nit contra Arnedillo II i Goitia, amb distintiu
blau-cel, sortint respectivament del a
i rnig i 9.
El partit no osein ostensibien:ent
durant la primera desena que es disfingí pel joc igualat dels quatre pilotaires amb els consegüents equilibris
del marcador.
Cap a la meitat fou quan Antedato
1 Goitia. fent honor a la confiar/ea que
el seeat dels savis els havia dispensat,
l'un amb les seves dretes precises i
l'altre sense deixar de collocar pilotes
a miaja canxa degudarnent carregades
de perillós efecte, agafaren ja per
no perdre-la la davantera de la puntuació.
Endebades els dos vermells set forçaren en contrarestar le spilotades

acollida amb molta alegria pels
aficionats.

Gironès-Bartos. en quince
rounds, per al Carnpionat d'Espanya del pes piorno.
Jaume Albs-Jim Moran, dos
ex-campions d'Espanya, en deu
rounds, per a la challenge".
Mart .. Oroz contra el negre
americà Jack Contrav, en vuit
rounds, i Tormo-Llu- fs Nillespin, en sis rounds, ultra un
preliminar a càrrec dels pesos
mitjans Ripoll - Canudes.
quelcom que se surf (lel corrent por a figurar als anals (10
la boxa 'hispana roen a un gran
esdeveniment pug¡ifs/k.

PING — PONG

telligencia que regnà en el bandol blau,
el qual assoli la vide/da per non
punts.
Una °vaca') entusiasta premià la tasca brillant de la parella guanyadara,
ben digna per cert d'elogi, pels nombrosos partas que aquesta temporada
porta apuntalo, al seu favor.
Fini la vetllada un encontre entre
aauruceaga i Sagasti, vermells, i Emilio i Egui, blaus, el qual, grazies a
la manca de disposició de la saga
vermella. foil guanyat pels segons de
carrera, per 40 a 33.
El públic que en gran quantitat acudí al Frontó del Palace la nit del
diumenge, tingui la fortuna de presenciar uzt dels matchs més renyits i
vistosos de l'actual temporada. Eren els
contendents, Trigoyen III i Irigoyen
verrnells, i Arneclillo II i Cazalis
blaus. Els quadros de sortida cren el
aioimig.
Tot el partit fou pilntejat a gran
tren i les diferencies de punts entre
les dues parelles quedaren reduales
la mínima expressió. Durant el transcurs de la partida dotze igualades mantingueren viva la cridòria deis corredors i l'emoció del respectablc. El saguer blau, en desplegar el SC11 joc dur
els seus inimitables bots promptes a
rensems que les rapides collocacions
deis verrnans. els quals cohriren el terreny a la perfecció, motivaren condrines ovacione caloroses. Comença la
darrera desena i Arnedillo, fins aleshores segurissina perdé unes dretes.
Aquest contrateznps feu avançar resoltament els vermells fins al final act
deixant als contraris en e.1 3e.
4 7" ot,,orn
altament saustet per les meravelles
10C presenciades i l'enorme dosi de voluntat de vencedors i vencuts els aromiada ami) sinceres demostracions daferie. Creiczn que l'empresa del nostre fronta accedirà a la reposició de
la combinada) que tan bells moments
fezz gaudir abs amants de la pilota
xiea.
Seguidament. Alsasua i Egtzi (vermells) fanal batuts en un partit senos
interes peas blaus F.milia II i
raga, per
per 35 a /a.

1103IENATGE A
CAROLA FABRA
Grganitzada per diversos soda del Pompeya tindrà lloc demis, dijous, a lee non- de la nit,
al saló de festes del dit ehib,
mi sopar a honor de l'actual
ramplona de lawn - tennis de
Catalunya.
Les inscrimions per al dit
acto poden t/Zimetreas a la consergeria del Pompeya, on podrà
t ecollir-se el corresponent tiquet.

ESPORTS DE NEU
II M'EEG DIIIVERN DELS
SKIADORS DE GRACIA
El dia 27 de gener SO celebraria a les pistes de La Molina el II Aplec d'Hivern dele
Skiadors de Oräcia. En aquesta festa hi hauran dues curses.
d'skis, una de fons per a tole
els skiadors, siguin o no gracienes, i una (le velocitat per
ale skiadors de les entitats gra-

Henques.
Els reglarnents de les clites
curses es repartiran d'agur a
pocs dies, emir la l'isla premis, que des d'ara ja es pot dir
q ue serà nodrida.
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GoIcs MaPeS
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La medicaciú
sulfurosa a
domicill

FESTIVAL ()FRENA A
NA CAROLA FABRA
Pocs eón ele detalls que d'aquest festival poden) donar
comple.
De mornent, la recent editesi() de dos dels Inés notables
atletes catalans ja comenca
dibuixar la real importancia
que des del punt de vista t&,tic hon) haurà de concedir-hi.
De les gestione establertes
atol) altres notabillesims element 5, hon) no cap res en detinitiv, pera', sembla que la primera prcn posició esta francament l'ora les possibilitats econianiques dels organitzadors.

LA

M itj el mes econòmic, actiu i racional d'admi:nistrar el sofre:
Superior a totes
les aigües minerals sulfuroses
naturals i a tots
els productes
similars

PASTILLES VALDA

ANTISEPTICAS
PRODUCTE INCONIPARADLE
ELS

RE FREDAMENTS, MAL de
COLL.
LARINGITIS ressentes o croniques.
BRONQUITIS agudes o inv eterades. GRIPPE,
INFLUENCA, ASMA, ENFISEMA, etc.

FIXEUSE BE

DEMANEU
- EXIGIU
LES
A

TOTES

DE LES

BANQUERS
Frazicesos, 24 . 10 pe- ID°.
Anglesos, 2977 pessetea.
Italians, 32.25 per nao.
Belgues, 85'65 per roo.
Suissos, ottl'aa per too.
Portuguesos, o'27 fites.
Alemanya (R eichsmark), 1 . 46 id.
Austria ()fitting), 0'S3 pessetes.
Txecosiovaqura, /8 per /OO.
flola2deS05, 2'42 pessetes.
Rússia (tchernovetz), te pessetea
Grecia, a'as per roo.
Suiefa, 1'61 pies.
Noruega, i'6z idan.
Dinamarca, 3'61 idem.
Finlandia, m'ao per /o°.
Romania, a'ao per roo.
Bulgaria, 3'75 per loo.
Turquia,
pessetes.
Estats Units, 613 ídem.
Canaria, 6o3 id.
Argentins, .2'38 id.
Uruguais, 6'oa ídem.
Xilens, o'ao ídem.
Brasilers, o'm ídem.
Boliviana, 1'75 ideal-

Colombians, 5'60 pessetes.
Peruans, 23 Mena
Paraguais, o'to pessetes.
Venezuela, ros pessetei.
japnlIc505, 2'75 id.
Algerins, 2383 per 100.

Alfons, 118 per loca
Unces, ii8 id.
4 i 2 duros, 118 id.
t duro, a'a) pessetes.
Isabel, 119 per roo.
Francs, 117 id.
Lliures, 29'75` j'es-vetes:.

Dòlars, 6'to ;e.
Cuba, 6 . 05 id.
alexica nota tal per loo.
Venezuela, 117 id.
Mares, ma Id.
e • i•— •-••• 4 e

ADVERTIMENT

FARMACIES

VERITABLES

///

PASTILLES
VALDA
portant el nom
VAL,DA

litats esportives.
Estern convençuts que un cop
conegut le non) del conferendant tot relement esportiu badaloní se • li frlicitarä. 'a bastament.

SOLER I TORRA Gi""

OR

empleara les

rmen les gestions por tal quo
requip que volien constituís el
"clou" dr la reunió, pugui ésser
de rentable' vàlua.
Es molt probable que. ultra
del festival alltatic, se celebri
tina conferancia, que es pensa
&Mallar la doni una de les
nostres més illustres persona-

premie.
Per a la inscripeir; i reglament. tots ele dies feiners a la.
secretaria de l'era al, carrer
n 1'. Rivadeneira (plaea. de Ca--,
Catalunya), quart, segon, de set
a vuit del vespre.

Egipte, 3o pessetes.

TOS
CONTRA

CAMPIONAT ESCOLAR
El cita 1 de febrer comença nie el earupionat de ping-pong
organitzat per la Federació Catalana d'Estudiants Cattedies..
Ili poden prendre part rota eis.
ristudiants que acreditii la qurt-•
litat de lals.
Per al dit campionat s'han
rebut nombrosos i escaients

Filipines, 275 idem-

Qualsevol que sigui el seu origen
es CALMA SEMPRE INSTANTANIAMENT

Malgrat tot. aguosas confi-

544

hl

'tirases de Bar I

ATLETISME

Demani's 2s centres
d'específics 1 farmäMes ben assortides

Fórmula
MPnthol O 002
Eurel,p4o1 0.0005
Azuciu.Cgma

Ji

lAdvertán a lee penbousil
entitats 1 empreses a les (mal»
interesal la publicauj immediata de les notes que ens envien,
que els origina/4 han de dirigirse tots a la Redacció. plaça de
Cata/maya, 3, primer. abans da
les nou del vespre. El* que ena
arribin mes tard d'aquesta hora
o vagin adreata a la impronta
del diari, Barbará, u 1 x, o
eran publican; fine despree de
48 horca

FULLETÓ De "LA PUBLICITAT"

El marit, un home en uniforme. d'aleiria regular. patilles rissades
petites, la cara immòbil. separava els cofres apilats i anava
teaient robes de sota.
Quan la dona s'adonk de l'ere5. gairebe caigué als seus peus.
Auxili! Salven-1a! — deia plorant—.
—Fills inerte !
Han deixat la, petita!
La nieva filia petita!... La meva
I., crema !... Oh! Oh! 1 per aixt't l'he eriada!... Oh!
Maria Nieolairivnc —digne en ven baila el marit,
evidentment par a justificar-se davant d'un desconegut. La nostra
germana se la den haver endnta, segurament.
--3Ionstre! Bandit!—eridi omb ei.dera la dona. deixant de
pirrar de sobte. No tens pietat del ten fill! ¡Un altre l'aniria a
un forn! Això no es un borne, no CS un
Mute de les flami-s!
pare! Vós son un homo noble — c1igut-2 Pe e. tot plorant. —El
flas ha comenc,eat per aquest costat. Ifu pres a casa. riostra. La criarla ha eridat u Foc! Ens cremen)! Tots hem corregut per recollir
les coses. líen) fugit mig vestits.
vereu el que hem pogut treure...
to: ei be do Den, el llit i les dtres coses, tot bu hern perdirt...
L'usquem els petits... Caterina no hi Oh! Oh! Seeyoe
Tor nava a plorar. PHI men! Filler del meu cor! Cremada! Cre•
atada!

on
Arrencada instantänla
(Inspira potentissIma

ORTS
S
TENNIS

On

quedat -- digne Pere.

Per l'rxpressiel animada de la seva cara la dona compren:mi:.

ajnda
--Pare!... CAnia el me'n
—Aniska. canalla, vís, aeompanyal!-- eridk atub tiidera a tic
criada. i encara ensenyava mes les donis 'largues. Ariempanyal...
5. iempanya
jo...— prantineik l'ere 1:4kt:uncid,
jo... ja lin
ami, Ven Oprimida.
La e t iada xara.") sortí de darrera el cofre, s 'a pa riä la trena. i
tot sospirant. desealea. passa enclavant.
Por(' semblava que tornAs de sohte a la vida despres d'un
Al(;:i el cap. el , tuls se li illamin p ren ami) un eseiat
1!.art.

i andi passes rkpides seguí la eriatla. l'avanc:k i es trobb
5i . carrer de Poverskaia. El carrer era ple de núvols do fluir negre.
Les flamee sortien per tot armen a traves dels núvois. Una
tu"iitud s'atapeïa davant del fue. Al mig del carrer lin general
f raude.; deia alguno, ortsa als que el voltaven.

XXXIII
El 3 de setembre Pere es desperrá molt tard. Tenia mal de
cap; el vestit ami) quZi havia dormit ii pesava, i tenia l'ànima vagaJt nt avergonyida d'un aete roruCs el diat abatas. Aquest arte vergonyós era la conversa ¡t'id) el capità Ramballe.
EI rellotge senyalava les onze, però el career semblava partamlannent ombrí‘ol. Pere s'alcä, es fregc ela ulls, i s'adoni de la
rittolui incrustada tino linerassim havia tornar a posar diamunt
Pere es revordi d'on es trobava. i que havia de fer
aquell cita.
"llame fet tare!! No; probahlement el no entrará. a 3losenit
:Mari: de migdia" — es digne—. Pero no v .: , permeté de reflexionar
que antiva a fer. no pensava sin4 en obt st enin in4 ele pressa
l'ere s'havia ajustat el vestit, tonta la pistola a la mi, i Pi
iiitsansava a sortir lier primera vegada. pert't oJeshores es pregunti
e. in duria l'arma pel earrer. A la mi. no! Film sota Pample cdtan
era difícil d'amagar una pistola de grajo( dimemtions; no es podia
dissimular ni a la cintura ni a la sella. Altrament la pistola esteva
rerirtigittla i l'ere no hacia fingid temps de desearregar-la. "¡Polsor
el purryal!"— es digue, enriara que, inolt sovint, tot reflexionant
la manera d'encentar el sett projeete, mande-Mi que la falta prineipal
de l'etetudiant, en 1809, havia retal (le voler matar Napoleti
p4nyalades. Semblava, però, que l'objecte principal de Pero «Misno en la reo.litzaeió de la me y a idea, sin6 a demastrar que no
Li renunciava 1 . que ho faria tot per realitzar-lo. Pere )(gafa viva-

10

LA PUBLICITAT

Vicent› M. de Gibert. Coral variat

T. S. F.

"No

deixo

el aten Jesiis", de J.

ELS ESPECTACLES

e,

Walther; "Final de la Sonatina en

PROGRAMES PER.

AVUI

RADIO BARCELONA, 344.8 m.
It'oo: Campanades horades de la
Catedral. Nota del Servei Meteorològic de la Diputació Provincial de Barcdona. Estat del temps a Enrolla i a
Espanya. Previsió del temps al NE.
d'Espanya. a la mar i a les rutes aeries. Nota meteorológica radiotelegráfica per a les links aèries.
1 3 .30: EnU5Siti de sobretaula. Tancarnent del Borsí del matí. El Trio
Iberia interpretará: "CiáSiCO" (pas
doble). E. Martí; "Flamenco" (pericon), E. Bnix ; "La casta Susana"
(valsos), Gilbert-Fetras; "El alma de
Dios" (selecciOl. J. Serrano: "Caneó de Solveig". Ed. Grieg; "Titina",
Daniderv: "Lucero" (Marxa). de R.
Gälvez. Alterna/1 amb discos de gramola.
14'43: Tancarnent dt I estado.
Emissió rachopcdag3pic0
Una hora setnianal per a les esco l es. De les quat7e a les cinc de la
tarda.

loo: Obertura.
t6'os: Conferencia educativa. "El
bon ext./tiple". per Miguel Nieto.
Interrnecli musical.
7625: Conferencia instructiva. "Sobre alcuns nens celebres - . per Pasqual Martínez Abellan. mestre nacional ele Barcelona.
i(35: Tntermecit musical.
1645: Actuari6 recreativa: "Presente de Res". conte. per Manuel
Marinello. publicista i professor d'instrucció primária.
t6'55: !merme& musical.

Tancarnent de restad&
13o: Obertura de l'estar i6. El
Sextet %dio interpretará: "New
oo

shoes" (one-ste.p),Carrnar : "Pounie
ehoerna7" (javDi:17 Dotres Vila:

ei"

"Madrecita" (tango); /..

Ghestem. ,Fron Coetzaci‘s dels merca t .
internacionals i CatiV1 de - valors. Tancareent de /a Borta:,
IS'io: El Sextet Rìdic interpretat': "Brisas s evillanas" (pas doble),
F. narria Tet:esi.:. "Juegos malaba," (seleceról, A.:V:kes: "Tus lindos cjos" (serenata), \7 Costa Nocueres "Jesi11... qué majé!..." (S:mis),
M.

Mas: "Sandunguerías" (pas do-

ble). S. Tapia

T E.137egel.

un Corta Catalanes. Sao.
VIV0111 11 dasact el Colisenm.
Qualitat i amere er actessoria
a parells pez a T. 8. F.
to'oot
20'30 r

Tantearme de restadó

Oberttra de resció. Cíasse setmanal de grarnátie.a. castellana, a
carece de rAcacter
. nia Cots, -pel professer senyor Santane.
2/ .00: Campazades• horiries de Ta
Catedral. Nota del Ser-y-ti lfeteor016g ic de la Diputad& Provincial de Barcelona. Estat del temps a Europa i a
Eseanva. Previsió del temps al NE.
d'Espanya, a la mar i a Tet rutes aeries.
31 .05: Cotitzacions

de

monedes i

Darreres noticies. Tancament
del Borsi de la tarda.
rer: DOrq uestra de l'Estacie. interpretará:: "Jojo" (manca), IT. 3feete 1 .
—
2r . fg: T20.rqUeetrina "Alma Argentina" i el cantor estilista Visconti

interpretaran els següents tangos:
"Sentimiento gaucho". Cana70: "No
te engalles, corazón!", Sciamarella:
"Niño bien", Solifio i Collazo;
"Qué va chachi?". Discipolo:
grima s de arrabal". P6cora.
21'4'57 Sessió poética a honor del
notable poeta Antón./ Alcalá. 'VencesRecitat de les set-es millors poesies, pe/ primer actor Víctor Blanes.
22'ont Recia! d'orgue. des del Pala:: de Belles Arts. pe', concertista

mi". P. Antoni Soler: "Adagi expr e ssiu de la smata-fantasia en la bemol", J. Rheinherger: "!tIttsette". J.
F. D'inciden: "Preludi i petit cánon",
V. Ami.- ; " \ralantinu - . ('. Franck,
Fuga "Magnificat - , J. S. Bach.
2- 2.5o: L'Oren:Cera de l'Estació interpretará: "Tornada a la Pátria"
(obertura). E. Mendelssohn.
23. 0: Tancament de l'estació.
RADIO CATALANA, 277 S In -

:-:TEATRES:-:
TEATRE CATALA
NOVETATS

Aquesta tarda, a lee ii. L'eAit cómIt
UN CAP DE TRONS
pets reis cle la llalla. AymeriCh,
Galceran 1 Gimbernat.
LOcalilats a 1 • 7de i a I pessetrs.
Nit , a les sr-in: Joventut Jerdlana
El divertit salnet de l'AM>,
"SED BREVES"
1 la reanime:. comedia il'En Pons I

21 .00 : Butlleti meteorobicie de Catalunya. Pronòstic de/ temes. CotitzacionS de la Borsa de Barcelona. Sants
del dia. Crónica d'art, esports

des.
De les

23 a les 2330: Actes P ri
i segon de rónera "La hoheme",,-mer
de Giacmno
Intèrmets: Rodolfo, temo. A. Gioraini: Marce l o. hariton, E. Badiai:
haix.
Srhaunard.
hariton. A. threcr l, i : Benoit, haix.
Sante Raccalonit Musette, sornmo,
Pn, sina Torri. De la casa Serrano i
.‘rpi.
Actt de * cuncert
Isahrl Huguet,
Fulge nci C'mtiétver. bari ton: Orquestra Rädio Catalana.
Programa de la scnvoreta Huguet:
"Serenata
Brahms: "T'esti"Minuet". Weckerlin:
mo ".
"Vot de doncella". Chanin: -El barber de Sevilla". Rossini.
Pro g rama del sens- or Gut : érrez: "La
piel dc mi amarla" (caneó). rAnds:
(cavatina),
darla). Tragan 1 Viladornat.

Progra m a de l'Orqmstra Rà dio Ca-

talana: "Fortuna" (marxa),

Siede:

"F_uryantlie" (obertura). de Weber:
"Danse ianonaise". Huguet: "Les
contes d'Hofícuann" (fantasia), Offenbach: "Dans les estepes rAsie
centrale". Boradin: "Suite mauresque". Dargel; "La bruja" (fantasia).
Chapi; "Marxa militar". Schtibert.
Tancament de restad&

l' aires,
PUPUT O EL JOC DE L'AMOR
I L'INTERES
Denla, tarda. E•peotaoles per • Infantil:
ELE PASTORETS

d'En Folch e Torres, arel}, .--is Reie
Mieles, que ObSeqUlaran els tiene
I n.' assisteixin a IMspertaclü.
Mi. TERTULIA e:ATILA/VISTA
"SED BREVES"
Puput, o el roe de l'étnlor I l'inter è s
leornilres. estrena de t'obra en tres

1

ar te s ‚So baba
m
tintes,
NO ES AMB MI...
I. /eght l'anime/ especial del Grana
GuIgnol de Parir..

c..,

1444.44*-~e~e444,44444.444

VAIXELLS ENTRATS
Vapor espanyol -Mallorca",
trib càrrega general i 193
passatgers, de Palma.
'Vapor suec "Nonuka", amb
fusta. de Sodehorn.
'Vapor espanyol "Maus
cedes", amb cärrega general i
21 passatger. de Palma.
Vapor s-uec "Ynga - , arnb
fusta, dc Sunsvall.
Vapor noruec "Segovia", amb

càrrega general. de ‚Vigo.
Vapor holandés "Poisedon",
ami) eärrega . general, de Rotterdam.

VAIXELLS DESPATXATS
Vapor espanycil - Marqués de
Comillas", amb càrrega general , cap a l'Havana.
Vapor italià "Eudora", amb
eärrega general, cap a Oporto.
Vago'
spa nyol 'Mallorca",
emb eärrega general, caz a
Palma.
Vapor espa nyo I "Mahón",
arnb càrrega general. cap a

Eivissa.

Vapor espanyol "Maria Mercedes", amb càrrega general,
cap a Palma.
Vapor noruec "Segovia", ami)
càrrega general,- cap a Marsella.
"Vapor suec "Marsella", arnb
carrega general, cap a Génova.
-Vapor alernany "Ljusnealft".
amb pirita, cap a- Hamburg.
Vapor holandés "Poisedon",
arnb trànsit, cap a Malla.

FULLET6 DE "LA

4411.44+04444.11.44

OLYMPIA

44444.6.444.644

OLYMPIA

TEATRE INTIM

¡DARRERA SETMANA!
AVUI, DIMECRES, NIT, A LES 10
50 REPRESENTACIONS
de l'espeetaclo mes grandlós que 011a
vIttt a Barcelona,

MUSEUM

Producer: MANUEL SUGRANYES
L'espectaele de la fastuositat! La revista del luxe! Ovacione « virar-mellar/es als

MUSEUM

rl g , tus repeelsuele. Preus rorrente.
Ea uespatia a comptauurta.

I
.+04.0404.4144.~91.044444

AVIat

Cinernes Select i Mundial

CAPITOL CINEMA
VER

Illalmeron. 178 it ilairnemen. S7
9electae °remisivas'.
AVui. Revista, ri'intira, EL CADETE DE
WEST POINT, per Reines, I EL JARDIN
DEL EDEN, Charles Rey I Connne GrIr111h. Denla, Norman Kerry i Raymond

(Espectacles C114.9•)

4+.4444444+644444.9,44444-

mimamos.,

ARISTOCRATICS KURSAAL I SALO CATALUNYA

eólebres. ,,,•1

Paocettl, Laurenti, Melandrl. — D o mit, pride. -LAS

BODAS DE FIGARO. -- Dissab-

1,-. LA FAVORITA, nel divo Läzaro, senyot Elnettl, senyors
Noto

i

Vela. -

Dimatis.

nro-

reminent tenor Manuel Salazar
celebre bu,-

.-ontar•i...

M'Ion De Franceschi,

04.0444444.4444444444+6044
Cmn mp : 111;v 1 , 1 ilc

Aurora Redondo
Valer
León
Avui.
Ilebui
lii companyia. NO. a tu/
qu'art. d'onz..: ESTRENA de
in. comedia en tres ames,
Lluís de Vargas,

Ohileti te
botint.
tela. N Ii,

a ti?

quiere a ti?

turda. La
Quién te quiere

.444444.444444.4444.6.444,4
Teatre Català - NOVETATS
Aquesta flut, JOVENTUT JORDLANA:
PUPUT,

o EL JOC DE L'AMOR 1 L'INTERES
1 "SED BREVES"
Es despatxen Vals, casa ruvoles,
Porta FerrIssa, 15. lelefan 18185.

TEATRE VICTORIA
Div e ndr es . I I le ener.
Debut de la com p anyla de sarsuela de
TOMAS ROS
os la qua l prenen part r'15 eminents canPAI GORGE. iliANCESC GODAAOL Tä tiple CLARET 5 PANA, IL els
InITIOSOS primers actor-, ALBERT LOPEZ
RIG.ARte FI ENTES: el g ra c iosIssine terior cómic PEP ACUAVIvA Eles popIngrIssInres p runeres itple$ tionniques
ARELLANO t MAMA 'IELLEZ.
Amb la -famosa Ubtä
LA DEL SOTO DEL PARRAL

Avui, dumeeres, larda,
LAS DE CAIN

?lit, a

les

5'15:

Urea 25, 26, 27 1 28 de gener.
4 representanone offictelles

GRAND

GUIGNOL. de París

Queda M'el t l'abonanient. Als se nyors
abonare a la darreia tournée francesa
sels re eerracan Hure localiters fins al

12 dt; corrent Lmairers a l'AMnin
11,1(14.

ruiticyrst"

111‘ed erputty esmussat, ficat en una beina verda, que havia eoniwat al costat de la torre tinkharevo, i se l'ainagá, sota l'armilla.
Després de eenyirse el caftan i d'estirar-se avall la gorra,
Pere, proeurant de no fer soroll i de no topar-se amb el capita,
travessà el passadís i sor-tí al carrer. L'ineendi que el vespre ahansVhaviat mirat amb ulls indiferente, havia ereseut considerablement
durant la nit. 3loseou ja eremava per diferents costats: el carrcr
de Karientuaim, ZamoskvoretxA, Gostinni-Dvor, el earrer de Poverskala, les barquee del Moseova, els mercaba de fusta, prop del pont
Dorogomilov, tot erenaava alhora.
Pere llagué de Picar-se per carrerons per sortir al carrer
Poverskaia, per anar a parar a l'Arhate, tocant a l'església de Salir.
1 :4colan, on, segons havia imaginat de molí, temps
havia de
rralitzar Vacte.
'
Les portes de les cotzeriee i lea portalades de moltes etises eren
tantades. Carrera i carrerons estaven deserte. L'aire era ple ilP fetos'
fum i de cremat, De tant en tant pel carrer es trohav:n Tuesi.s
amb caree timides i inquietes i franeesos nómades. l'ns i altre,
miraven Pere amb estranyesa. Ultra la seva planta i la seva gros
sarta, ultra l'expressió estranya, concentrada i ombrívola de la
seva cara i de tota la seva persona, ele /Ilesos mira ven atentamen'
Pere, perquè no comprenien a quin estament porfia pertimyer. Ets
francesos el seguien amb ulls amb estranyesa, sobretot perqui.
Pere, contràriament a tote els altres russos. que miraven els r:
amb curiositat i esparvera,ment, no els eoneedia cap aten
ist contat de la porta d'una rasa, tres francesos, que contaven algoLa • cosa a une n'esos que no els entenien, deturaren Pere i
taren -si sabia francès.
Pere aeotä el cap negativament, i s'aparta una mies. En L:1
a:tre carreró, un aentinella, que eslava al costal d'un eaix4 verd,
eridä. Pere no comprengué que havia de passar por l'ultra mil del
tener fina que llagué' sentit el erit sever. repetit, i el dring del
fusei manejat pel sentinella. veis ni sentia res al >ten voltant.
Cona si tot li fos estrany, portava al damunt el sen projeete amb
pressa i horror, eom si tingués por de perdre'l, escarmentat por •
l'experiència de la vetlla. Per) Pere no podia portar els seus
atenta intactea
Ans a l'indret on es dirigia. Altrajnent si res no
_

LA ULTIMA CITA

1015:

PATHE-Cli N

EL FILM DE MES FASTUOSITAT
que s'ha costillar a Espanya.

ALFONSO XII, 13

LA ULTIMA CITA

Teatre Català NOVETATS
Denle nIt: TERTULIA CATALANISTA
PUPUT.

o EL JOC DE L'AMOR 1 L'INTERES
Es des p easen Vals: Reliedgerea MU
110r. DavaDadc de la Pres0. 8. Teléron
16013, I Cape-llena 0 111, HOW
1181. 11-

11411***114.0+11~444.044 . eg,a.g.g444.9~04,44,4444.4.4.04
rATNE PALACL
SA
EXCELS1OR
(E.theetaeles CIN/E8)

s o mpre euggestiva
ENCICLOPEDIA PATHE

Denia. MIons, clnes f•,trortr:‘.
CUIDADO CON EL TELEFONO
Rota; EL SULTAN ROJO,
F11.

(Espectacles CINJES)
Local dotat de -,alefacoló
AVUE duneeres, últimos del Illue
Avui, I tun ir'..11rs pr,.cc
¿LEONES A MI?
Mores de/ III.- '
idit
per Dougla-; Mc Lean: la . Milla del
i,LEri
MI?
pro g rama .\ hidra
rce Dxiin.l.,
'.I ciara MI
EL HEROE DE LA ESCUADRA
pr..,
p e r Ilenry Edwarns i 1.1han Alland;
EL HEROE : :1- _
ESCUADRA
mla Universal PANTALONES A LA ItEnry E
1_1::au
FUNERALA, per 1-aura La Plante.
COMIC.N. i REVISTA.
Cómic
i' . Sra.
Denla, estrenes: el film Tiran Fox
In1ruä, d . , n,,,-,
EL ANGEL
EL ANGEL DE LA CALLE, rem. JaDE LA CALLE„, , cIrt
(Layar.,
mt Gaynor: POR 8U R0915.4 i ON,
: oit, rI g noUES•, pe r Colle•-i,
MARQUE
SA,
i.
r
v.:41Zi
lItoe.re.

•4•444+et.e6.564eee..+eiee 6444.0444444.444444444.4..
TEATRE APOLO

Gran compsnyia de comedies valencianes BAGET
.55iir. demeeres, larda, a les 3. E s
-time:Idvrupola.
a (reo: ge neral. n2,. :u RutaqueAL T REBALLAOR. FAENA

TRIOMF. MARINA 1 NOU
Avui, din-meres: Ramona, El

talisman

sagrado, El rey de la
Mermelada, Los apuros de un

marido.

.1

LA FIRMA DEL TESTAMENT

AIXO 81 QUE TE IMPORTANSIA
ner. Mimes. s-r
LES GLANDULES DE MONO
L.1»1 n S
le. rl .. but de la gian
companyia lirios
EMILI S Vil tr

11+011+04444.44,444......444+6

Frontó Principal Palace
I

et+rem1+44444

[J'ANA, ARGENTINA, GoalTAL, VVALKYR1A, ROYAL

Cada d a, lerda I &t,
aztreordlnaria parta&

(Eapectaeles CINJE15)
.1‘111, demeCrea, tilintes prOJecciOne
de la cinta Metro Goldwyn,
A QUIEN D108 NO DA H1408...
pu* Kar/ Dan, i Gen if. Arthui ; el
111111 Verdaguer
REÑIDO CON EL JABON
per Afma Q.
I .011.se 1 arenda: LOS SENDEROS DEL OESTE, per Jada Perrm. Cómica Re-

platica

Marino de agua dulce
per

11.&1101.D LLOYI,.
R EPORTAJE
GRAFICO
REEeTBENA as , 1s s e ntimental p
ellfc ida basada eu
la poesía del m'aguan yat p oeta atANUEL
RIBOT 1 3ERRA,

LA PUNTAIRE
Pielagonisia, TERESA PUJOL.
Film creitraordinari
San en loto els
rInentes rol) s'ha presentar.
Adapta/reune mu s leale a p romacies a
l'assumpie, i n t erp olades pel tercie i
d'afirmar tealre. sois la direerid del meso, JOAN JUST,

Orquestra Blei Net
Aquesta tarda a les 415,
nit a les 930:
Dolors del Rio en

en

i
I JUVENTUT DESCARRIADA i
Còmica u Revista

Remei cientific
contra la calvicie

PREUS VERAMENT POPLLARS

-GUERRA I PAt

MUSIC-HALLS

___

_
GAIREBÉ tots els calbs ho són per la seborrea, aquesta hipersecrecié del cap,
que es manifesta amb l'aparició de la
caspa. La seborrea és el començament de la
calvicie. Combatre aquella és evitar aquesta.
No es coneix altre especific contra la seborrea que el sofre. I no es coneix mes que
un medicament que permeti 'utilitzar aquestes
propietats del sofre: el SULFOPILOL, ara
de nou ofert al públic.
s.- El StILFOPILOL no és, donc g , un producte empíric, casolà, o de perfumeria, preparat sense reponsa bilitat científica. Pel contrari,
está fet per facultatius catalans i basat en t'él.mules del gran dermatóleg Dr. Sabouraud.
Es l'únic remei que li aconselleria el seu metge, si el consulta. Amb el SULFOPILOL evitara la caiguda del cabell en qualsevol moment en que es trobi el seu proces de cahicie.
Amb el SULFOPILOL tindrä, detn.es, sempre
i perfectament el cabell net i sec, evitant que
la caspa li malmeti la cabellera i li faci lleig i
brut damunt el coll de la seva roba exterior.

MOULIN ROUGE
Vila Vlii, 99 I 96 (Parallel), Tel. 31095
El mes important p rozrama de varietés
Adela Gracia :: Paquita S U
- ti
Susana Sebastian a Encarnita Oil
MISS PEGGY :: LAURA MORENO
AMPARITO 8ANCHEZ ISABELITA TRIGO
* TERESITA IBARRA *
De la una a 230. BALL cwg TINU Al.
PATI DE RUTAQUE g , com , rtit en
COQUETO DANCING CABARET
8r rIVEI AruRAT
CriEt'S REDUITS

513

;llaga& deturat en . el seu carvi, el Neu projeete ja ib podia realitz;ir-Ne. perqué ja feia més de qnatre llores que Napcdeó havia entrat
al Kremliu pel barri Dragomilov i per l'Arbete, i en aquell moment
s.iia al clespatx Unge/tal del palau reial del Kremlin , malhumorat i
soiritt, i donava ordres detalladee sobre les disposicions que havien
( *. sliP)* preses Uninediatament per extingir l'ineendi, prevenir la
r'nnpinya i tranquillitzar els habitants.
ho ignorava. Completament absorbit per l'acte
(g.° anava a realitzar, e. tuimentava c0111 tots els ton> emprenen
una tasea impossible no per les seves difieultats, sin() per ineotapati!:;iitai amb el Nev ceraeter. Tent4 por de desdir en el /noment
i això el desmereixia als sens ulls.
Amb tot i qm..: no vetéis ni sentís 1*48 al se u voltant, seguid, instinl:varnent la ruta, i no s'esgarriava pele earrerons que el duien
a Poverskaia. Segons s'hi anava ae.ostant. la fumera es feb. més
Lt tempciatttra pujava, a cansa tic rineendi. De tant
lant per dalt
¡ea cases eisien Ilenques de foe. Els carreira esta,
animats, i la gent es 111081CaVa 1/1(IN inquieta. Pere, tot i sentint
que al seu voltant passava alguna cosa extraordinaria, no es dunava compte que s'acostava al cor de l'ineendi. En passar pel cerní
(pie concluía a uns grano terrenys sense edifieziet6, que per un
tostat local-en el carnet' 'le Poverskaia i de Peltre els jardins del
valen del príneep Oruzinski, de sohle Pere sentí prop Nett un
erit desesperat de dona. S'aturà i aleä el cap, com si s'hagués
despertat d'un somni.
A la, vora del camí, daniunt de Cherha seca, polsosa, hi havia
apilats objectes domèstics: ma t alessos, samovars. leones, eofres.
Una dona de mitjana erial, magra. ami> unes dents llargues i surti(les, seia a terra, ai costal dele cofres, amb una gorra i embolicada
amb un mocador gran negre. Aquella dona plorava, tot balance.
jant-se i murmurant. alguna rosa. Enes noietes de den a dotze
anys, veNtides de, eurt, brines i embolicades amb mocador:. mira.'
II la eleva maro ami) tino expressió d'esglai en les Neves l'ares
Un uni de set, el tietit, que duia una gorra enceme csrangera, plorava entre els braços d'una criada vellc.
Una noia, desealça, bruta, seia daninnt d'un cofre i es desfcia
la trena rossa, i se n'arienec iva els cabells cremes, que ensumava.

Al uf, dieezti-I-

SilliFOPIL
_.,

I

i Lionel Barrymore

Preferencia, 1 Pta. General, 050 ,

C,* VILA-DAVI. Primera actr!us M. PILA.
Primara adfara: DAVI 1 ROLLA.
l arda. a It.s.Nlatinec e me-amena,
TERRA BAIXA i JO T'ESTIMO, MA.
NIETA. Nit, l'exlt del dia, MIME
luna, Toar', d'Infante, ELS PASTORETS GARROFA I PALLANGA, amb l'Adorarle., delis "aus t'
obsequiaran ela petits arnb IhOsses. bombons.
Nit, Ternilla catalana: M1191 , riXell-VOS
ru 01 programa ne . o , tre de PILMENGE.

.4-#.444+044.
eNteoetid,.1, MOnit.COENTi4L - PEOR3
i EOHEIE :A - !RIS PARK

EL

LOS AMORES DE CARMEN

Maria Alba

4

(Espects
ei , CINJES)
.. .
- projeccions
n I-i li •
: .., ,:.C.ollilt,
EI. TORBELL! '1/ DE LA JUVENTUD
ir I.el, :1 .. u uunalu Ki-iitri.
La ril.tii ,:.
Mirodpe Films
¿COMO SE CORTA EL JAMON?
rer 1 io:1 Iiim, 1 P •3;p1) Gtd,e,.
La .16a n ,.i,,-:•,:.,1 soLTERITO, Pe,
barbara 1,-- ' i i i • -rtrude Astor.
vistac n -. me . .t, 1 riEVISTA,
DeMä. estrena d e LA MUJER DIVIbelna. r,•/:••1.,,-: Carmines', RepiNA, LA LEY DE LAS MUJERES.
que de tacones, ii ,-. :' l'al, y 11121/i Mi.
1 VAQUERO CON AGALLAS.
Isr. i A espaldas de la ley,
evee-~vibmgergemmleg~1.9.1.44.41.4,44,44,94,4444~414.4~04.

COLISEU POMPEIA
Travesser a . t o. — Tderon 73331
empresa Companyla CJaramunt.Adriä
int,r esSanls 5PrSIOn de cinema per
als
Mes 9 i /0.
TARDA, a les -E
MT. a
9.
Cont entaran los seseions
arreb
la tormesa r. mii,11.ra de grans

Ptii A

(EaPectacIas CINIES) Local cotat de ealsraede
oreueatrin LIZCANO
Arul, duneerea, tarda, a lea 4 . 30. Ni!, a les 9"3”. criAND/os EXIT
de
LEGIONARIOS
bIst6rla dramática rlf I campament d'aque e tes trenes, int .
rprolada
pels
artistes NORMAN KERriv, LEWIS STONE. :MARA* Sot.
, JT NE MARLOVE,
I de la cinta del Pro g rama EMPIRE
LA COSA ESTA QUE ARDE
per Charles Murra y . Geurg e a shiney 1 MilIs sit innau . comicA u REVISTA.

LA PRODUCCIO QI E RECORDAREli per la revelar;, artIstlea.
El faniós goe -fielärtipago" eleuna vegada mes el reepetahlr ande la adie -crearlo inimitable
EL PERRO ENAMORADO
COmpl , tara a<V1PAt inirenrrable programa una divertida cinta rOntlea
Ei'

TEATRE CATALA ROMEA
TEATRE NOVETATS

(Espectacles CIN/E8)
Locera dotete de calefaciclie
Ce rque. . . L(1 n.* DOTRES-VILA ronFtEat s
Ami!, dImecreS, 'aula, a dus quarls
de ri/m. u n.l, dos guaita de je,.,
ADOLPHE MENJOU 1 SHIIII.EY O'HA11.1 5 . 11 ..!afilm
Paramount
UN CABALLERO DE PARIS
Willlam Royd 1 Reg ale Lovc en la cinta Julio Cesar EL CADETE.
COMIcA 5 REVISTA,

Av. Portal de l'Angel. Tel. 14644
Dotat de calefacciO central
r,anve d'empresa. Enranció Gaurnont.
ANTE TARDA I MT, ULTIM DI%
DE LA FAMOSA PRODUCCIO :NACIONAL GAUNIONT

Com p an y ia &mica

Orqueslrins SUN

dimecres, tarda, a les 4'39, i nit, a les 9'30: Dolors de.
Río, Víctor Me. Leglan i Don Atvarado en la magna superproducció "Titan Fox" LOS AMORES DE CARMEN.
Maria Alba (Maria Casajuana) u Li-iii• I BillTy/nore ri
VENTUT DESCARRIADA, - cinta "Fox". Còmica i Revista.

AVui,

ti/1MM.

de Sepúlveda-Mora

Espectac'e
teatral

ANNA
KARENINA
1 un cielo de dalles a carrer
(1,Is cohen
hr115 ru 1.1 rima Jota Unlvered
FORASTEROS EN PAPIS
estrena de la superJoia Universal EL HOMBRE DE RIE. per
Conrat
.Vddt u Mart- Phdbin.

CINEMES

TEATRE POLiORAMA

JOYA

z.y»

TIVOLI

Despatx: Portal de l'Angel, 1 I 3.

r,prrsrruarlen

\;.

(Espectacles
Local dotat de calefaccld
°Nuestra dirigida gel M. Dotrea- V11
sen, dimeeres, tarda, a dos quarts dc cinc. I reit, a dos quarts de
GRANDIOS TRIONIF de GRETA GARBO i JOIIN GIEBERT

programes.

qUallro -

El arca de la alegría u u EI timbal del
Bruch :: Les tonta 'luminosos
u 111141
de coloms :: El Rugby :: La desfilad*
india
Benvenuto Cellini d Lea jalee
de Partir/el :: "Sin mi... no hay revista"
Le scene roulante u u La Exposición
Apoteosis
diJons. tarda, • les auto, matinée extraordinaria. Nlt, .• les 10. Gran
finta. 7. 1 i 7,2

192

de

04+64+44•4+.4.4

Vegeu cartellera
EINAES
especial

Direcclet ADRIA CUAL
InuMonfre, a les 7, tarda. PALA):
DE LA alUSP.A . ..ATALAYA, eolemnliat d'Art. Clnquena d'abonament:
IFIGENIA A TAURIDA
l Mea- representacI6. Detalls per

CINEMA PARIS
GRAN TEATRE LICEU
ANui a dos: quarts de deu:
Dartera representacitti
petri .TURANDOT. Conliat deis

TEATRE BARCELONA

EI moviment
maritim

Dimeeres, 9 de gener

111 centres d'especIfIcs,alpren dz ,, 7'30 ¡As,

l'Él bicis Ci333iiii3i
VENDE
ec cabete Ocet10, tot acer, clac
cmix
LO de 150 petitetat manotea
,,,mars- 125. Mterlar.

01YERSOS
Malalties deis bronauls

•Are especialista : ONERECII t RODE& .
rts camama. arataarv •14.

11n1nI

N'alca fe Foductn Cerä 1

F c_lct______cleVelincia
ale ccriszuzzia

Casimir V 72icens

utia pat.xi Tal l er*.
failefon A. Bor o
Pitarlos: Barrer Borlasen&

prop de /a Traveseara de
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