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CRÒNICA

Panorama fluvial de Catalunya

Els metges

Mes enllà de l'Agly

UI äpat gaire nombrós . imposa. Els sbr011s de la vaixella i•dels
cobees de metall, la densa .talitja dels perfums, la fdsió humanísal a les converses i el menjar, donen , a l'acre una solemititat
rairelté litúrgica: Però Si: ebt 'contensals són Metges— amb la degura rearereió de eirtirgians — riipat resulta encara més imposant.
petser v e de. la . sana eiciti'plaritat joeund.a . del - g/-1M, Franeois Rabelals: e! ,ert äs -que la-medicina i la gastronontia van, sovint, de
bracet. Eneara 'record() alguds;itpats tedalenes de la me ya infanteSa. ,n1 O I S qual s S O h lt participar un jove met .-je parent.•Qui presi—selergue o cap: de casas--; en arribar la plata del gall
dio la
indet'eetibleipent la forqueta, • ta'ganiveta-i . el trincomeissal 1 lj aleja —Aieipe rt-toca a la Facultat.:. —
xant
1 el seus, fer-se pregar, els estres i es posaya a a squarterar, més o • tnérts-s eientífIcament, la baluerna mengívolu.
.. tomb aquest recomí._ ara que a París no esta gairebé destattla tVuu ipatt morternós de cap a Sis-cents metges i
parad
esta:de mefg e . Ê î' se gen banquet de l'agrupame.nt
d'A - Francesa. -La primera vegada n'aplegä cap a mig miler.
l'han passat. Els . ha presida enguany Charles Benoist, el
t u) . ,11 sexi diseurs de rúbrica, ha senyalat. amh terminologia
adeciu la . les tares o "Maittities de la Dernocrileia": la Parlantentaritis. 77:1.-ctoralitis, el Tant-se-me'n-donisme, la Comiteilis... Ha
després, el Traelament. I por rehlar-ho, han parid., enseny
cara. •Ieeter Gnérin, el doctor Srreeklin, el doctor Mauri. el seLoeyor 1.,njamins. En aixecar-se tots, per desfilar, cantaren
yale.
Sai,l• in que Arrió Francesa comptava amb un gros contingent

d'intell•cuals; per?) en que no sabia Pxpliear-se un burg.. vuitcent: s ta és que una eseofa política i un partit polític d'extrema
dreta, reaccionaris, més papistes que el papa, més monaequies que
el preb nent a la 'corona de Sant Lluís, agmiament ehauvinistes,
seonsc:,u p ixin d'atraure's arreu de França i concentrar en el eor
de Park nombre i seleccons de la elasse medica.

enrera la medicina era considerada cona una ciència /Batefatalment. atea. I hom etiquetava els metges, més que
amb la divisa graga de llur Faeultat. amb la ditada roja d'un esquerr . ni s me. estrident. rotser més rolítie que social. Aixä feia
que ..11 malts pobles el mete rural fos una mena d'anti-rector.
De praetioar les antn:psies judieials— earniceria irreverent — a presidir els enterraments eivils, no hi havia. als ulls de molta gent. més
d'una passa. Aisä no obstare perquè molts doctors no fossin, präctieament, m(!s destres en cl tracto de trents que en el manipuleig de
lab,rureri.
L'ärat de París és tina reetifienriA d'aquell parell vuiteentista.
Potser c,n que és. en realitat. el turt g e. no és un eintatlä sectari
famitie avni. sirA in eintadf; sempre idealista i una
In:ca protestatari. L'ekperi nmcia política Inés imrnediata ens denass , rä a nosaltres erina la tarestra elasse medica era un deis estaraents I i i entia ami) Inés- fervor i desinterés els ideals MAS purs,
les i..t : ttuls més ciares i resoludes. Pater propendeix inia miea a
likererum i i a les, rivaiitats entre collegues • .frotSer una bona part
d#i loltors són llampats d'un europeisme intelleetnal i d'una vivaeitat iY!mfessional que els fa semblar de Reuß — un dels fogars més
dinämles de la nostra terra perA el cert "As.ryue entre ells s'han
destacat personalitats d'un equilibri i d'una ' ab-ami() social que
les han retes aptíssimes per a la funció política.
ça que els miéers solen tenir de seriares. de ponderats, de präeticament tolerants i de doctrinalment trallicionalistes, talment eom
foiiì del Penedès, els metges solen tenir-ho de juniorea,
,ractius, d'agresius i Je futuristes. Per:=. l'un i l'altre estacompleten en' l'ordre polític ; l'un i l'altre hi són adniirablemet preparats per ra6 de Ilurs tasques professionals. L'adtreat esta avesat a curar dels interessos d'altri ; el metge, no in4u , tria:itzat, ex/u-ceje la seva carrera corn una mena de sacerdoci.
Si l'a d vneat rep els seerets de les fain i; (7 s. el melga- endevina els
ti ., ! , rEs de ies cases. L'advocat sol miti gar els trets de la seva
::121- ; el metge sol aecentuar-los. L'un es guanya la conEarn:a •Icl seny, l'altre es guanya la confianea del cor. Ells dos i
cerner-ant. vet-aeí la trilogia Inés adequada per a l'exereici del
seny r-ctor. de la comunitat. de la prudència de/ paler familias
base
tota personalitat política.
Ei : r e ssabis professionals —que tan pertorbadors resulten de
re2ad. On política, ja que el polític no és eridat a cap técnica especia! ,:a5 a la supr'ema técnica política —, no solen transcendir en
eis s: cs i en els comerciants i, quant als metges,
no solee ultrapassar :a terminologia. Un dels millors elogis que d'aquests pot ferae és e • nstatar Ilur afecció a Moliäre. Són un estament que sap
i celebrar amb elegant, bonhomia les critiques que se'n
fas .
a dir que cal una mentalitat de primari per a recaptar.
dintr
lliure j oc de les diatribes, privilegia d'intangibilitat. Per
ai-x é - é sser la genteta de mitges carreres la qui t vocació de
'asta s c ial.
JAUME BOFILL

xrafeA

la aviador que amara al Tämesis per aaciatir a un Ions al Savoy Hotel

Full

DE SARRIA

El tren del carrer de Balmes ha
desaparegut en les pregonescs de la
terra. ¡Castigat pels seus dime? Els
trena no estan subjectes a cap san-

pulen.

Ha arribat — desgradadament
lúltni jorrt de l'excursió. Est à destinat a reeórrer la regió costera que
s'estén al nord del petit du Agly.
Estern a la frontera septentrional del
català. Mes calla, paseas Salses, entrem ja en el Llenguadoc.
Per.) la variació és ben poc sensible. Aspecte identic: turons mig pelase, ben mediterran g . Produccions
vinyes, vinyes i vinyes a tot
arreu. La raça no varia. La llengua
es modifica lleugerament, pera, no hi
ha una diferència fonamental, un contrast brutal. Petgem terres germanes.
La disgregació de la. caravana no ha
esperas el darrer dia per a in:ciar-se.
Entre els qui eras abandonen hi ha Pau
Ahir, dissabte., dia 9, a la tarda,
Ehein deixat en el tren que l'ha de
conduir vers Pura Bou i Barcelona.
Però encara passem de la trentena els
perseverante que quedem per a l'última
jornada.
Mentres fern el recorre g ut, en dos
autocars, de Perpinyà vers l'estany de
Salses, continuo les nieves reflexione
sobre aquestes regions i
que uneix tota aquesta part del litoral
mediterrani.
percentatge elevas dele habitants
del Rosselló ha nascbt . a Catalunya.
Horn calcula en 2a. 000 ele catalans
que resideixen a Perpinyà. Peda no
sois n'hi ha sei. Ahir. mentre ecosprava unes espardenyes en una fabrica de Conjure, parlant amh el fabricara vaig assabentar-me que ésa
nadiu de Blanes. ;Qui ho hauria endevinat arnb aquell endiablat català
rossellonenc que parlava, tot barrejat

de mote franceses! Dones, sí: la seca
dona era del país. Peia's ell ne oblidaca e! aeu pala natal i anava de tant
en tant a Blanes : la darrera volta
feia tres anys. I aquests casos es multipligen extraordinäriament.
Però ara travessem l'Aglv. Es un
petit sin sense importància que neix
- Carhares. al pon del Per de
Bugarar (1.2.11 nal. Reza el pehle
d'Estazel. pätria de la d'a-losa dinastia científica dels Arma&
Una desena de quilbrnetres mes enllà del riu es troha el límit septen

trional del Rosselló, l'amiga frontera
entre el reialme català -aragonés i
Franca. I:única priblació de carta importäncia. arnh els SelIS 2.5f e) habitante. és Salses. En la regló es produeia un vi blanc celebre: el macaberd
Sabes, en els seus hons temps, quan
era el guaita avançat de Catalunya
vers el nord. tingué importäncia com
a cintas fortificada, que Carlee V dotA
d'un disten. Fon l'Altim centre de resistencia deis espany ada nana. 1642,
seu comandant sols e! IlitirA sitian tetes les nitres p laces. Perr i nvä eernprè,,
.'havien' rendit. Reeietí darant meses
l'atac comhinat de l'exercit i d0 la
flota comandase nel general francs

Per(; ‚leisem de banda les
provees rnilitars i ocupem-nos de foses
interessants.
Arriben; al poble de Barnres, que
s'estén davant les sigan. , hlaves. una
mica picades aval. de la Meiliterränia.
Ací deixem els autocars per fer a peo
els tres Q quatre quilimictres que ene
manquen fine a l'explotacié agrícola
que anem a visitar.
Al can de peca est e ra veiem ja les
aIgiies relativament tranquil-l es de l'estany de Salses o de Leucate. a penes
separarles de la mar lliure per 'lea
"fletxa" sorrenca te. un, 15 nanamitres de llargada Fee 6 d'amplada i
una superficie de 5.7!o bectarees. I
després de lluitar bravament amb la
trannimana. que no ene ha volgut
abantionar fins al darrer moment, arriborn al nostre destí.
En una conferis ncia ens donen les
explicacions necessäriea sobre la finca
que anem a visitar. El seu .propietari
ha destinat un capital ben considerable per' a intentar e: conreo d'aquests
3orrals. Molts són ele perills que amenacen les seves collites. Llar principal
avantatze consisteix en l'arribada primerenca dele productes nue hom pot
expedir així als consumidors • locais i
als de París abans que els aleros agricultrrs del país. ; Pera\ 5i en un any
coto el present. pe- diverses reúna, i
principalment per l'eixtn, les entines
es retarden (cinc setmanes n'en,
avantatge 1 ; 1 com que aci s'ha dc Huit e r amb condicione desfavorables, tot

resuaa mes car, i sien condicione norma l e ja és difícil de lluitar amb la

concurrencia, imaginen el desastre que
representa un any com l'actual!
En. aquest espigó que separa la mar
de l'estany no hi ha un sol turó: tot
és • pla, i fine hi has llocs en que els
conreus es troben a sota del nivel l de
la mar. Feliçment el terreny no està
prou impregnat de sal per a impedir
la vida vegetal (hi ha un 0,2 per nao
de sal. merare la proporció considerada mortal és del 2 per ano).
Hom produeix aci tota mena de Ilegums i també tocinos; aquests, senats
principalment al país (tenen pocs aficionats a Parle, ens dinen); aquel"
a la capital de la República.
Perra la fúria del cent no s'apaivaga.
I aixa que, sazone sembla, no as comparable a la d'altres ocasione. L'any
passat va fer pujar una onada d'aigua
de la mar que va travesear tot l'espigó.
Després, un giravolt del vent va fer
tornar enrera les aigües de l'estany, i
tots els terrenys es van trobar novament inundats d'aigua salada. ;I adéu
coll ita

Per tal de preteeir del vent les
plantes tendres i delicades, hom ha
plantat pinedes que formen veritables

cortines: a una banda bufa un vent
formidable: a Ealira sorpresa!—
tranquillitat absoluta.
En aquesta finca model hom empra
ele sistemes mes moderns i científics
el roca' es fa en forma de pluja
imitant el millnr'possible la
naturalesa...
En acabar el tomb, ens ofereixen
mnit arnablement un got... de moscatell sota una pineda ombrivola. Aixas
ens posa de ben humnr... pecó acial
m'ho treu l'haver de deixar ele melle
companys per tornar cap a Primitiva,
on he d'agafar el tren que un conduira a Barcelona.'
Han estas une ¡oros deliciosos. Crhcies a l'excellent organitaació que ha
, sabed donar a l'excursió somier
\l
-Georzes May, tot shi deseabdellat d'acord amb el programa. I
mai ha deixat, naturalment. de regalar
el nt .'s absolut bon humor.

¡Quina pena que les (sones coses
s'aciabin tan aviat 1...
CANCAL DE PEPARAZ (MI)

gest reial

ADEU AL CARRIL

tat; serps ferrisses que no mena
Einstiut propi, sinó, la voluntat deis
Ironies que els projecten i els tri-

Una finca model als sorrals del Bar caras. Cortines de piña i de canyes
per protegir les plantacions del v ent
Foto . G. de Reparaz (fill)..

COMENTARI

de dietari

ció; són essers sense responsabili-
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DEVOCIONARIS
RECORDATORISPRESENTS

.Altrament, el tub que ha excavat
l'Ajuptament per a aquest tren de
les desgràcies no és precisament una
tomba. Té entrada i sortida. Té estacions esbarjoses — totes a mig fer,
és editas, però algun dia estaran
enllestides i taran tot el goig que
hom preveu La inevitable tristesa
de sota creació subterränia en aquest
cas resta alleugerida per la
nació i el moviment. El túnel surt
de la chitas i va a desembocar a la
muntanya... No és una tomba, ni
menys un infern. Més aviat sembla

una recompensa.
Els que encara hem arribat a
ternos de conèixer aquell carrilet de
Sarriä, amb locomotora de vapor,
que evolucionava a la placa de Catalunva mateix i estremia els aires
arnb els seus xiulets estridents i la
seva campaneta cridanera, per menys
de cinc centims ens posariern tendres i vessarídm una llàgrima.
Però no la volem vestir. Estoicamera mirem el carrer de Balines
trasbalsat per /a feina de les brigades, estranyament desert, gairebé
incognoscible. sOn és el carril per
excelléncia i per antonomàsia? ¿Per
ventura s'és acomplit el pronlistic
d'aquella cobla pessimista que cantava un ceguet llavors del conflicte
amb Alemanya per culpa de les Carolines?

No. Tranquillitzem-nos. No ens
Iran pres el carril de Sarrià. Circula
encara, peda per sota, sense fer tant
de soroll, amb molta més presea.
amb molta mes gene... esperem-ho! — sense catästrofes.
CARLES. SOLDEVILA

Els gratacels de
Nova York
UN HOTEL DE 75 PISOS
Nova York, 24. — Han estat amabats els plana per a la construcció, a
Broklyn, d'un gran hotel que tindirä
una aleäria de 992 peus repartits en
75 pisos d'aa. Es calcula que costarà
uns 15 milions de (lidiara — Fabra.

El foc
París, 24. —Un incendi de grans
proporcione ha destruís den mil hectàrees de bosc a les proximitats de
Reims i Epernay.—Fabra.

Els accidents ferroviaris
_—

UN DESCARRILAMENT
A SIBERIA
Miisetiu — A conseqüi, ncia d'un terratrèmol es produi

un enfonsament a la Unja ferría entre Irkust i Txita. L'accident féu descarrilar un tren.
Resultaren sie morts i nou feFnbra.
rits.

Una dona símbol

Tota situació ben neta i destriada és una satisfacci6 per als
ulls que j 'observen; i • el diseurs del Tron en el Parlament Feixista
seria important, si altre no, pel fet que d'ara endavant ja ningú
no podrá' donar crèdit a misteriosos dissentiments, existents o possibles, entre S. M. Victor Emmanuel i Mussolini. El rei d'Itàlia i
el genial i bròfec dictador estan perfeetament compenetrats: i ara
això consta d'una manera tan explícita, solemnial i irrevocable, que
ni el mes infatigable i inguarible somnia-truites no podrä fer una
distinció en materia de les glòries i responsabilitats que uneixen
davant la història i la eonseiéneia humana l'Aug-ust Sobirà i el sen
extraordinari Ministre, i, com dirlem amb expressió- merovíngia,
el seu 11Iajordom de Palau (el càrrec històric al qua/ mes es retira
per l'àrea i grau de poder l'actual posició de Mussolini).
es, però, cosa òbvia que mai aquelles alindides murmuracions
de decebuts, descavaleats, demomanfacs o simples desvagata, mai
no havien estat del menor pes ni versemblança. Era obra d'estúpida o de perfids imaginar en la Majestat de Víctor Emmanuel, freda passivitat o estranya intimidació. I encara Mé3 pueril que mal
intencionada /a maniobra d'oposar una inexistent reserva mental
del Rd o una disposició íntima d'adherència a velles normalitats
arcaiques, a la 'larga serie sistemàtica de decrets i ordres revestits
de la seva signatura, amb els quals Mussolini ha trabucat d'una
manera inexorable els tòpics que aren en y oga quan s'instauri la
Unitat d'Itàlia sota el famós lema estiraulant de la Casa de Savela.
I bé, si els mes obtusos o els més enfolletinats han de reconeiser ara que S. M. el Rei d'Itàlia i Mussolini no estan, com passa
de vegades en matrimonis sense èxit "plegats i no units", sinó ben
palesament i ben del tot identificats, cal honorar-ne el sobirà benemèrit. D'una altesa d'esperit infinitament superior a la dels
diplomàtics de cafè i a la dels emissaris del xiu-xiu, Victor Emmanuel
ha reivindicat tot l'esclat de la glòria i les responsabilitats del Feix,
ha defugit fina a la darrera uparença d'una còmoda ambigüetat,
ben conscient que la botiguerívola "poma per a la set" es indigna
de l'excelsitud reial.
Cal felicitar-lisa i felicitar els vers patriotes italians, els quals
no tenen dubte, gràcies al gest decidit i definitiu del Rei, que és
un sol el cerní a l'esdevenidor.—BELLAFILA.
Bat la pau, la justicia, la llibertat, /sea
estat una germana de la caritat dels
perseguits. Heu seguit, superant, les
si és pussible, les lliçons de Jules Valles, heu estimas irnmensament, profundament, els pobres, els desgraciats,
les victimes. Ni els armenis, n' els
jueus de Romania, ni els macedonis, ni
els creates, ni els italians de Franca,
ni tants d'altres, no us podran oblidar
mai... Ha mort el vostre cos, pera', vós,
Severine, éreu immaterial, ireu un
simbol, pertanyieu a la humanitat que
heu defensas fins als vostres darrers
moments. l La corona d'immortalitat
que us pertoca nosaltres l'hern de venerar eternament 1

Doraste Da BELLMUNT

Els conflictes del treball
VAGA EN UNA FILATURA
DE MANCHESTER
Londres. 24. — Al "Daily Telegraph" li comuniquen de Manchester
que per haver-se negat els obrers
d'una important filatura d'Altharn a
reprendre el treball, després de dos
mesos de vaga, la Federació patronal
filadors de Lancashire ha intervingut en l'assumpte i es tem que per al
dia 18 de malg es plantegi el lockout

general de l'ofici, el qual afectara
500.000 obrers. — Fabra.
Neu

a Torf

Tcrt, 2 .1. — Ha nevat abundantment a tota la regtä.El fred
Fabra.
es intens.

ELS ESPORTS
Les provatures de

Cam pbell
Verneukpan, 24 — El corredor J/J
tomobilístie Campbell es prepara activament per a intentar (litre el record mundial de • velocitat en automòbil.
Horn creu que asid comenzara tes
provee d'un. cinc i deu quilómetrea de
recorregut —Fabra.

ifellen Wills a França
Cherburg, 24. — A bord del paquebot "Aquitania", i anib direcció a
París, ha arribat a amical port la famosa jugadora de termis Hellen Wille.
— Fabras
\

La Ciutat Universitària
de París
París, 24. — Aquesta tarda s'ha
verificat la ceriznónia de collocar la
primera pedra del Collegi suec a.
recinte de la Ciutat Universitaria
d'aquesta capital. — Fabra.

El conveni comercial amb

Polònia
Parrs, Aquest =tí ha esta:
signat el conveni comercia francopolonès sobre la base reciproca de nació Inés afavorida.— Fabra.

secol de demòcrates sortint a la defensa dun e drets -violan a França o a
fora de Franca, demanant justicia a
favor d'algun ilesgraciat víctima duna
persecució arbiträria, protestant en
norn de Ia llibertat i de la dignitat humanes d'alguna salvatjadia, on no figures la simpatica signatura de Se-

cc rifle,
Jo l'he sentida en un miting celebrat
a París protestant contra els "pogrorns" de l'Europa Central. La veu
de Severine tenia una enlodó i una

força misteriosa que feia bategar el
cata Els oradors de la Lliga dels Drets
de l'H o me, els politice, els advocats,
el, parlamentaria, esgrimien argumente
de dret, pronunciaven frases energienes condenmant les repressions d'un s

Ha mort Severine. M ' ir, el nostre
company Manuel Brunet, improviaaea
un sentit comentad en el qual Cantava les previeses virtilti de la eran amiga dele Inuni:s; I . nieltres que l'han'
concguda, llegida i que neto
oída, no pockm estar-nos d'acoiniarlarnos-en, dedicant-li tanibe unes paraules de cordial i de respeciuOs bornetiatgc. Cinquanta anys de periodisme
intens al servei dele pobres, dels perseguits, dels que sofreixen. Miden fet
"Severine" una mena de simba,'
que era una esperança per als que tenien sed de Metida. Fine ale darrers
dies de la seva vida de setatita-auatre
anys. Severine hacia estas al peu
canó coHaborant a "La Volunte". a
"Paris Soir" i a "Le Cri des Peupies". defensant amb un foc si una
valentia de jove eis drets violase i trepitjats deis nobles opresos ee tot el
sisón.
Jo no recordo haver llegit mai cap
ntanifest publicat per la Lliga dels
Drrts de Elionie o per un grup qual-

governs que no respeztaven la Ilibertat de llurs cintadans. Severine, però,
teil una arma més forta que totes
s les altres: el set( cor de dona. Un
grill cor, cälid. abrandat d'amor als
Selle (i els erute eren tots els que sofreixen) al a .servei d'una inteHigenria
• vigorosa i clara. ..arZuest era el secret
de la seva fora de convicció, la clan
dele seas n4gnifics èxits periodístics
centintiats*d'una manera incessant des
(1.• la fundació de "Le Cri du Peuple"
ibis a la seva callaboracid arnb Bernard Lecache a "Le Cri escs Pettples",
revista de combat _defensora de les
minories opreses de tot el inón.
--; Escriviu densanant la !libertas de
Sacco i Vanzetti! — ern deja en certa
ocasió—. ;Al vostre diari, a d'altres,
a tot arreul
Ira l'edr:emä d'agur/1 inóblidable
miting on tota la plana majen- de la
democracia mundial aixecà la sena veu
de protesta, gairebé de dcsesperacid,
a favor dels dos obrers italians.
Oh, Severine I Vds ens estinolveu i
nosaltrcs us corresponem. Hem defen-

—Tan matein esta millor la tev a sogra?
—1 doncel Quin renací U queda va.,.

•

BORSA FINANCES
•

LES CRISIS ECONOMIQU.ES

de

- Ea cotnenqat a parlar-se de la possibilitat que es produeixi una
cries scondmica mundia/, i aguaste; suposice ha sortit deis meras
dota tedrios par escampar-3e dansunt ele diaris, i ha causa alguna
inquietud i provocat contentar* de tota mena. Per evitar que e/3
~trae leotors puguin formar-se una faba idea sobre les possibilitats d'una crisi i l'abast que podria tenir, hem decidit d'escriure dos
o tres articles per explicar el fenomen de les crisis, que és un dels
må interessants dels que estudia l'Economia Politica.
2e un fet prou sabut, i des d'aquest Uoa n'hent parlat algunes
vegyaeles, que l'evoluci6 econbmioa i social dele pobles i en general
de io kuniztuita4 no es realitta d'una manera uniforme i rectütnia,
sitió que lee corbes amb que podem resumir La marra d'aquella evolució adopten la forma sinuosa, alternant-se amb major o menor
rapidesa, segons de quin fenomen es tracti, els rriaXittltnn8 i els minimisma de la corba, la direcció de la qual pot &ser ascendent o deseendent. En la generalitat dele casos es tractarà d'una corba ascendent,
sobretot si consideren" un espai de temías suficientment Ilarg, perqué
no hi lea club*e que la humanitat va progressant, almenys en el
terretsy econ.3m4c, que és el que estudiem des d'aquest Roa. La
corba del progrés eeondmic de, per tant, ascendent, perd matra
sinisaeitats pronunciadas, que es repeteixen en un curt eepai de
temps. Aquestes sinuositats, que mostren la mama ascendent i descendent deis desequilibris econòmics penstra/s, la part descendent
dele quals de la que anotnenem perfode de crisi, poden mostrar
catres ondulado*" interiors de menas importancia-, degudes a perlarbocio** temporal* que no arreen a ésser veritables criÑ, i eón elles
mateirea una part de moviments ondulotoris de major magnitud
quid visen a representar els grane periodes d'avenç o retrocés eco.
*3"We de la humanitat durant uns segles.
Les crisis ecos:amigues s'han vingut repetint durant el segle
passat amb gran regularitat cada deu o onze aras, eo que féu creure
de primer antuvi que hi tinguessin alguna influi.ncia les taques
salara que passen per periodea d major activitat a intervals semblonts, perquè es deia que la influincia que les taques solars podien
exercir damunt les cellites repercutia damunt /a situació econamica
general. Mis endacant els economistas es preocuparen de cercar
es uses que no fossin astronamiques i es formaren
algune s escales
que sostenien un diferent criteri. Els uns dejen que la causa de les
crisis era purament monetaria, i que eren les condicione del mercat
del crèdit i la política inflacionista general que portaren l'elevació
excessiva dels preu.s que hacia d'acabar ea la temuda baixa i
parile. Els altres SOSIEttien que la causa de les crisis era la sobreproducció sistematice, que topara amb una sistemática sota-capacitat de COIISUM de les classes treballadores, i no ntancava qui defensora l'explicaoi6 marxista, segans la qual les crisis no eren ultra
cosa que un esfo rç de la societat capitalista per a sostraure's a la
disminució dele beneficis.
Atribuir- un .fenomen econ3ntic, naturalment complex, a una
sola causa és un procediment ntés aviat cal considerar
la interdependencia d'unes manifestacions amb les alt res i d'aquestes »tanifestacions del fennmen amb el fenomen ntaleix, sense entossudir-se a cercar relations de causa a afecte. Denta parlarent de la
concepció actual de les crisis i dels tnitjans de previsió de que hom
disposa.

nacional d'Interoanvi, placa
d'Ur quinaona, IS, Barcelona,
on els facilitaran totes les dadea que sobre aquest afer s'ban

rebut de la Delegació General
de la dita inetitució a Colo:nubla.

"Organització", butlleti

per METRIOS

•

l'Associació de Comptables de Catalunya

La Junta de. la
Contó el següent sumad: Editorial, E/ futur Congres, El
VI Congres tern a ci onal de
C omptabilitat, Un article de
Nicolau d'Olwer, L'acte del vinent
ziovembre, Els dependents mercantils i l'Exposict6 de Barcelona, Prof essionalisme, A l'entorn dels "Efectes a cobrar",
Ur na refutació, Seccions, Biblioteca, Notes

La

•

Recordem ale nostree lectora
que e/ dia 4 de maig vinent se
celebrare a Madrid la Junta
general extraordinària d'accionistas, convocada per la Companyia Telefónica Nacional
d'Espanya per a concedir un
vot per cada cinc accions preferents de la dita entitat.

Segons l'informe que el Ministre
de„l'Econonda Nacional ha elevat al
president del Censen, el nombre de
vainnitee que s'elevava a fi de mes
de febrer a 480.347 ha descendit a fi
de =are a 294.000.

»anea de Polònia
A partir del dia la d'aquest mes el

Encara que els exportadors
c s panyOls es preocupen dels
mercats hispano - americans,
sens dubte no han prestat la
deguda atencie al mercat
Goläntbia.
Es verament lat»entable l'oblit que del,¡ prucluctes eSpanvols es tá en uquell país.
Fins loli te eliminat per l'oli
nordamericä, i caldria que algü
es preocupes d'aixer i poses el
remei adequat, que, segurain p ut, en te.
La població colombiana consumeix graos q uantitats da conselves, Ilegurris i fruites. Totes
les setmanes arriben de Califórnia, després de quinte dies
de travessa , vap,rs carregats
de ponles, laronges, raïm, prunes, etc., i se'n tornen carrogats de banane g . Allí es venen
aquestes fruites a 25 i 30 ecutaus de lliura (la uesseta val
aproximadament 17 centaus);
també es de gran consum la sal
blanca de laula, en saquete que
pesen una lliura i es venen a
15 eenlaus. La mantega i la Ilet
condensada sdri lambe articles
de molt c.onsum; la mantega del
país, molt dol n uta i bruta, val e?
50 centaus Miura, i la del
nord ee cotitza a 1 peso la
lliura.
Totes les firmes exportadores espanyoles que estan interessades en aquel l rnercat poden dirigir-e al Centre InterB.

El grup de minaires de potassa alsaclans ha pres les seves mesures per
tal d'assegurar un auginent en la producció d'aquest producte de vuit milions de tones per any per a atendre les necessitats de la demanda que
en relació amb l'any 5928 han agurmentat en un 29 per zoo de la demanda precedent

El

préstee del Reichs

En les notes d'ahir indicàvem la
possibilitat que el Reich tingués neceso/tat d'acudir a un préstec amb el
fi d'atendre
re certes necessitats peremptóries. I be, la Tresoreria ha entrat
en

negociacions amb les grans banques

alemanyes per tal de concertar un
préstec a curt tenue de 150 milions de
mares que seran destinats a diversos
pagamento de fi d'abril. Es diu que
si les banques exigeixen un tipus
terès molt elevat amb vistes a la tensió
del mereat rnonetari.

Sumad. - Comerciante espanyole a
Alemanya; R. D. autoritzant la Ware
importacl6 del moresc; Primer Congrés
Internacional de Fruiters; El*II Cenares del Comer; Espanyol a Ultramar; Tribunals de Comerc; Retir
Obrer Obligatori; Suissa en 1903;
Pires i Exposicions; Note* d'Americe; Don Bartomeu Amengua', fin illustre de Felanitx; Noticiad.
• ‚la
La Industria Metalúrgico.

Sumad. derechos de importación de los aceros especiales'',
per Josep Serrat i Bonastre: "Calculo de la presión en una sección diame-

tral y aplicaciones - , per Antidi Layret; "Exposición recordatorio 1888";
"En defensa de los constructores de

telares para yute"; "Disposiciones oficiales".
• *4

Lliga de Defensa Industrial 1 Comercial

Regulador de la Indústria
Cotonera.
Sunsari. - "Algunas consideraciones sobre el régimen de maquinaria";

LLIBRE DE VENDES

"Datos estadísticos de la industria algodonera española en el siglo XVIII";
"El pleno del Comité Regulador de la

INTERESSANT

La Lliga de Defertsa Industrial i

Comercial fa pfiblic que na estat --,ncedida una pròrroga, que fineix el
darrer dia del mes que som, ter a la
presentació a l'Administraciú d'Hisenda de les declaracions jurades del

volum de vendes i operacions realitrades durant l'any ro2.8.

MERCAT

CEREALS

del Comité

Algodonera"; "El Banco
Exterior de Esparta"; "Una conferencia sobre los problemas de la industria"; "Los problemas de la exporIndustria

El Instituto Nacional para la
Exportación, de Roma"; "Por la
creación de un Instituto Textil fomentación:

tador e...e la exportación en Inglaterra"; "Estudios sobre mercados: Co-

lombia"; "Perspectivas del mercado
argentino"; "Datos estadísticos de la
exportación algodonera espallola: Géneros de punto"; "Notas informati-

vas".
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Datar
1 tia 1/8
Juliol .
.1 117 1/2
-.. tembre. „ „ .; 120 1/2

122 1/9

1 1/4
1 1/4
1 3/4

87 7/8
91 1/9
99 7/8

89 1/4
02 7/8
94 1/8

1 3/8
1 3/8
1 1/4

U all
9.4 1/9
112242110111 1/21101. • • • •
8.0 1/4
Oetubro. . .
8 111
9.1

8.5 1/2
8.10 1/8

Xicage

I Mala
Julio!
-emir:Die.. •
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;Una,

Blat

j

114 3/8
118 3/4

9.9

1/4

3/4
1/4
1/4

1/9

Mane .

flan comPlat

• serenas
Spetter esztainst
•

termini

••

77.17.4
74.111.6
102 07.4
204.07.8
24 1.2.0
94 03.8
28.51.3
96.08.0

77.15.3
74.12.9
203.08.9
20507
24.13VJ
91.096
98.08.5
26.03.9

135
103
ti
80
ti
43

a 140
"
" 88
" 63
" 68
" 44
e 10

LLEGUMS
Mollea s. mocecuncla
100 a 130
',aves eurangerea. ...42 1/2 " 43
ra y es Extrem • o An0 •
40
46
nn • nnn ••24..
•• n •FavOns Zalema. o Ana.
46 •47
tsvons estrangers.. ...
44 " 40
Veces Uegar",...
41 ., 41 1/2
Veces Andalusia
Erps.
••• .••
43 • 43 1/2
411 • 42 1/2
7:1191
42 • 44
•••
095051...

7/8
5/8

1.3
21
20.0

Mamut .
tenlleach O..

Treccat.:
Ferina d'arree..

Metalls. Londres
Casare comptat •
•
3 meliees
¡sisal cOnlptat

Bomba Calasparra-

8.8
1.2
1.8
5.0
5.0

MONGEI'ES
emiten&
Mallorca
p ras ••• ••• •••
Urgell 1 comuna......
Valencia
Eatrauger
clame...

149 a 150
132
133
133 •• 135
184 • 130
• 54 • 136

(Preus en pessetes els 100 dolo
sac. dernunt carro Barcelona)

FARINES
Forea
a 77
Extra local. ...
...
91 • 73
Corrent local...
Extra blanrallastrIta...
70 e 72
Intervinguda
• es
!t ranca corrent Castella68 la e 67

DESPULLES

wi
fiaAnçDam:

sense

li ha
AR Idic tat.

ET

SECRETARI

!OHMS

80CIETAT GENERAL
D'AIGUES DE BARCELONA
OblIgacions 6 por 100, ebria O

El cupó número 34 de les
obligacions 6 per 100, serie C,
vencedor I'l de maig vinent, es
pagare, a partir de la data esmentada, deduits els impostos
legals, a les oficines de la Socletat Anònima Arnús-Garf,
passeig de Gràcia, número 9.
-Barcelona, 25 d'abril 1929Per la Societat General d'Aigües de Barcelona-La Direcció

Els Tribunals
DEL CRIM DEL CARRER DE
L'ALLADA
D'ençà que es va cometre el crim
del carrer Aliada, del qual Ido víctima Josefa Piquer, el jutjat instructor i la policia que está a les seres
ordres han treballat constantment

Per haver estat nomena: el a,
nyor Alvarez Castellanos, actual I,.
eretari del .itztjat de primera inatk,
da del districte de la Barceionek
secretari d'un jutjat d'un ra)st
Madrid, quedare novament aca
Sr'
l'esmtntada ßecretaria.
SENYALAMENTS PER A AVIa
Audiencia Territorial
Sala primera. - Drassanes
Major quantia. Joan Gartis
contra Comercial lberica. Drassanes Pobresa. Ramon La.
lats contra Ricard Canunany.
Sala segona. - Arenys.
brees. Llorenç Burda cuntrt
Francesa Carbó. - Oest. Ineident. Estebanell 1 Pabiss; contra Sindica Fallida.
Audiencia Provincial
Secoiö primera. - Drassanes. Un oral: per abort provocal,
Martí Ruulet i
tres.
Secció segona. - Vilafranca. Un oral: per danys, contra
Pere Rovira. - Concepcia. Do 8
incidents: per lesic-ns.
Secció tercera. - Continua.
ció de la vista començada avui.
Secció quarta. - Sant Feliu
Un oral: per danye, contra Miguel Vinyola.

AQUEST NÚMERO HA

per descobrir el crim.

Poc despres va ocórrer al carrer

"Mesón de San Ant,,nio" la more d'un
lladregot anomenat Ftancesc Ruiz, r..1
qual acompanyat d'un altre que Esta
detingut i que es diu .17.1'Urle León

85%
1/8 9:esr,
n 1 997
83 505*. Y. Barna. 9. A. Ord 99'00
" O 1/2 % en• 99'75
T. Barna 9.A P 7% 100'75*
Cooperativa Fl. El " 9575* T. Barna S.A P 695 o.nr50
F. Cona. Naval 6% 103'00.
'•
Bona 8% 101'00 NOTA.-El. uoan nislnaa,arr (3.6;
U. Naval %.rallt
Lle
Ç,909:5000:
sOn canela entarime.

OFERTES DIRECTES
DE PROCEDENCIA
Veces Itfillags...
•••
96
36 1/2
Favespals...
..•
38
38 1/2
Favons pan,. .. • •••
39
40
Oren Creen 1 comarca.
Civada Mansa._
...36 1/2
38 3/4
38 3/4
1/2 citada Extremalura.„38 1/2
1/2 (Prette en pessetes els 100 0 1111 03. 41Vd3
• sac. damunt vagó origen)
921 0

o 29
25 " 97
...29 1/2 " 01 1
1015
/ " 5)
19 " 20
(Pretni en pesseles els 100 limos.
damunt carro Barcelona)
mema (prInis) •...
17 5 17 1/9
Segonet.
...
17 " 17 1/9
Seee,
•••
15 " 15 1/2
( Preus en rala la guanera de 70 Iltree
'tense cae, dannint carro Llenen/al)
.........

ALTRES GENERES
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Etvlsaa Aova
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uN

MINIIMIZI11111111.1111
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.,
,,
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Produc. ?tren! 8% 9800*
Colónla 011ell 3% 10150.
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.
:3
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na 033 /G e
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•
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Oran Eximí.. o 31ansa 39 1/2 a 40
(Prcus en peadetes, sac de 100 quilos. erps nous...
••• -36 1/2
37
C.nnunt careo Barcelona)
Tltus 5 cubres.
..•
39
39 1/2
:111/1141-0

BARCELONA, Rambla de
Santa Mónica, 29 I 81.
MADRID, SEVILLA, SAN
SEBASTIAN, AUVIERIA,
PALMA DE MALLORCA

Manresa- Flema 5 60 9225*
Sarria a Barna. 8% 101'00
Fer. C414111/1231 /1 5 % 83 300
6% 9700
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vell •46'00*
..
e Catalana
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Cremallera 6%.
10055*
9800*
Gran Metro 6%
88'50
Transversa) a%

Polpa t emma Poi es ir.'
Polpa remolatxa ¡mis.
30 a 31
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Sane....
Manes ar. alt. 44/45...
Blanrs r. al!. 49/50...
111anrs ar. l'Ir 52/54.Blattes ar. ale. 58/60...
Clanes ar. al/. 60/85...

Número f...
:jeugaor ,:ee,s..
erc
Teres
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PASSAT PER LA CENSURA

BORSA, MADRID
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interlors..
7480
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... 22700
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la ra Provincial de Comerç.
Indiiiistria
ma
orca. i Navegada, de Palma de

Boletín

CAPELI . METGE ESPECIALISTA HOSPITAL Ir 134tete
MALALTIES DEL RECTE t ANO

B LAT S
maro 1 navarra......
• 53
TANQUES
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MORESC, ORDI I CIVADA
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Jeultol . . • . • •
13.27
1230
York
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Oelieer••
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14'90
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Oral Extrem. • 1 Manta
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2
1

Agente generais a
Espanya

Potassa alsacianas

DADES FACILITADES PER LA CASA
JOAQUIM SITGES PADROSA

1/4

Conte Grande
13 DE MAIG

11

Loodree

ESPANTA - ROYA YORK
Via Algeciras-Gibraltar
Traveasla 8 1/2 dios

Polònia ha estat elevat de vuit a non
per zoo i la taxa dels avenços sobre
títols de nou a deu per loo.

22.

10.8
11.0 3/4
11.6
11.10 1/2

Conte Verde
lo DE MAIG

timas de descompte de la Banca de
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•
G. H
Irn.2r.
Alacant I.* 3%.
1920
71'65
,, 5%
‚e A
3%.
8400
8
.,"2*
•
•
03'20
82'7.9s
3..
3%.
M. s. A. A 5%. • 98'75*
D' 93 50
le
8r50*
B
4
1/9%
111,••
,
I '4 n Ir
82'25
e c 4%
Amor. 1028 5 .% A 120*
8100
n04%
:20'
»
E 4 1/2% 88'50
1.01'50
08"5
•e
F 5%
n
•
D. /Orzo.
a 6., • 10375
n
E. ttl.ron•
e
10150
.
.
e
Amor. 1927 5% A 10105
L . . " 10383
Frances 2 1/4 % 1. 03 .00
COMPTAT: Vibre encara no compreso» On
ee
Sutil''' . Oficial
e
""
13 N'Vse ear caa
;Z1:20
A.17n8
l a E8.
. 5: 181.11
,e,:5,
Directes 2 1/4 %
g
D.
-.Forces 510trlus 1993. . • •
•e •
10000
E .1100:,6000. Badajee 5%. •
/N'e l
a
bfälafra .
I n250*
Ernre45111 Costa Rica
..g'1101
.00,
Orense
p rimitiva
47..'*
~calma Trames . ..
.1 101.1°
e
Dente Ferrovlarl
DIVERSOS .
prtoruata .x,. 67'n.
ACM. TeletónIquea o ramarles. l l3 g 5
0 5% A 0 PO
Andal.
1.• na 3% 67'65
Port Serena. 1905
Santrossana
9700. Amor. 1927
. .1
;
80
••
0
90
0
08
"
^
1..
B
variable 4850
1903 97'00.
e
a
e
9.4 c, 0%
6375
Melilla. . .
" ä• • nC.
. 10250*
"" a
"
2.. variable 4575
. . .
9550*
e
• 70'30*
Glpan•alusel .
. 10100*
e".
e
E
p . ' 110
9809"4T:
es aela
IV 1 i/2
Merme 5% . •
1 85
Andalusos 8%
• 10075*
llene Hipotecar! 5% 9950*
0:12LIG
93:8:. F:ERRO:CAR7,113,1;. Oree
ne.
4300.
6% 110'63* Nora 1.•
2%1
7530
variable
31'75*
Calza d'EmlasIon• 9400*
ork
fix . •
4285*
nene C. 1 ora' 8% 10150
,, variable
, 31•75•
r•ditles Ar gentine, 2035
1 74'7.0* c ecundarts 4%
Nord 4.• Serle.
7025*

2/6

Vla Barcelona

Travessis 12 V2 dios

BORSA DE BARCELONA
M ANCOMUNITAT. DIPUTA= I AJUNTAMENT8
VALORS A TERME
•Prioratat
Mancomunitat 1914 8250*
1990
Brai matt: Nord, 12710, 12895; Andalús, 82'20; Colonial,
end.
Obligns. Prov. 6% 10100
127'75;selbades V., '733; Tramvies 0., 98; Illes, 99; Montserrat, C. C Comunal
85,50
)lputaclone ellee 85,00*
21'00; Explosius, 27675; Aigües V., 230.
h.lunt. Badalona.
1Junt. Bare. smtre 890:2•
Borsa tarda: Nord, *2890, 126'75, 126'80; Alacant, 11760,
"
1906 8.
80,00
11715; Andalús, 8210; Colonial, 128; Chades V., 733, 734, 732;
1909 C.
7p,50•
e
1907 D.
7
Tramvies
0.,
101;
Bario
Catalunya,
1.18
.
25;
Mines
Rif,
10/0 13435;
D.
181:4
•
1919 B.
Explosius, 276; Filipines, 404; AigRee, 229 50.
mons
-•
1212
13.
Boro( nit: Nord, 126'70; Ciliadas, 733, 732; Aigües. 22975,
Oslo F.
7 :0 *
734
1913 B.
te • 0
229'50; t'As E., 171'50, 172, 171'75; Filipines, 405, 304; Al1918
B.
78'25
N.
giies
"
16950; Mines..flif, 13450,
1917 B.
78'00
1918
B.
7800
"
19t9 B.
1920
B.
788;25*
7 5
"
1921 4%
0633
" 1922 8% Etp 98'25
ELrampla : 98 09 79 .
19040,5000•
e
19/3.
89'25

( Res .
10.6
Av:4ft. • • • • 11.3
Desanbra. . . 11.8
k Marc.

iloyd Sobando
Servil Eximia Oran Luxe
ESPANTA - BRASIL
PLATA

Publicacions rebudes

L'exportació a Colòmbia

havien robat una calza d'un oxee
l'agent del stgb,
tent Pcidr6, tot intentant agredr.54.
aquest es va veure obligat • <44',
Ruiz.
rarSeimbmalatar
, segons ies informa
ara hem recollit, (pe el detingut
sep Blando i Tarda, autor de la me
de Maria Maná, a Sant Fructuis
Bagez. era :urde de Ruiz Segura i
de León..
La cireumst.incia d'haver oran%
el crim del airrer de Pallada gaint,
en igual forma que el de Sant Fnx.
tules de Bages i l'amistas del detiugt
amb els altres que hom creu que utt
complicats en aquell snmari fa que
.policia realitzi les seves gestions pe
esbrinar qui hi ha de cert en eque
assumpte_
DEL CRIM DE SANT FRUIT
DE BAGES
S'ha rebut un exhort del jUtigt
Terrassa perque es notifiqui a lose
Blanch Tarda. autor de l'assasairat
de Maria Manyà, esdevingut a Saz
Frultes de Bages, l'aute de preces,
i van plantar cara a

Telefònica

ECZEME8 FISSURE11,
~049E8 DE 311110. ETC. H EMORROIDES (morenes
= Traetaments especials, no o p eratoris. no do l orosos - Salmer6n. as. de
4a

&cae

a Itàlia

Alga

44 a 44 1/9
••
41 •. 44 1/1
...42 1/2 "
41 e II 1/2
36 e 36 1/9
manorea nora...
85 " 85 1/9
(Preus en rala els 42 quilos, sense sae,
Camuflo carro Barcelona)

ARRIBADES
ESTACIÓ M. S. A.

(aseen.)

CENTRE COTONER DE BARCELONA

3 de blat; 6 de aluna

ci.•cordi.

PEL MOLL

O.
1014
1011
1018
1017.
3

1051
11
-----

u.

101711
1015
1019

1021 1
41

111. 1 a.
•O I
1025
1023 10t7
1021
/019, 10141
1025. 10231 10 81
1024 •1023: 10 119,

D.
1o1,
rica,

tole

10"0

1

NOVA YORK
Tasca anterior
obertura
Segon telegrama
Tanca
Alca

1

88.
1032
1940
1941
9025
1988

41

1943
1954
1951
19791
-,

t

NovA ORLE/4110
Tanca anterior
Obertura
erron telegrama
Tanca
aloa
Balas

i

e0

15'88

Bala•
1887

1915
Nom.
1046

1912

EGIPTE (Li•Orppol)
Tanca anterior
Obertura
Segon telegrama
Tancs
Aloe
Balsa

SI de blau: 1 de Meada
ESTACIÓ NORD
(Vagons)

Diap.

LIVERPOOL
Tanca anterior
Obertura
Seco° telegrama
Tanca
Alea
Bales

1733
17811
1 730
1784
•
I

Astmount

9982

A
O.
22781 5288

Salten*

35.8

35518

9694

124

23go
3854

1915
1925
1924
1944

/902 , 1006
1908; 1918
1027! 1033

Mal;
Novembre
Bakellar 1 Sakellar

Alexandria. tanques clei iba

N.
10741
1985
1981.
4009.

43. 1 D.
1031: 127
1938: 1043
1937
1943
1000; 1957

o.

;

1908,
1920
19381

o.
19i5
1046

11411g
Copee 1 uppee
1900
1197

DISPONIBLE Ui 1•1.44»
Goal 51/.1d1Ing (E t andarCI Lnlvereel)
176
176
177

Arrib. als EE. UD. en Un Ma.
13.000 B/e. contra
17.000 8/a. 3' y mi
Arrit, ale EE. CE des
al d'a 8.997.000
•
" 7.765.000
Vende:. a Liverpool. goliti
• • • .
6.000
6.000
Srene renetela . • • . 4'85
1/4

4111111>

1

P1.111.1rn AT

Nos, as d'abril de 1929

SOttil

lt Rl GERMINS

BANQUERS
Rambla dels

Estudis, 11 i 13, 1 Bonsuccés, 1

11‘111

04j9te

71WAIffit0/7

Lee de Portugal, que sembla

traslladar-se cap al Marroc.

El centre principal de baixes
pressions es troba a Suecia, 1
&arta lloc a mal temps a Escandinavia, i ala Països Bàltics,
amb cel nuvolós i algunes pluges i nevades.
Estat del temps a Catalunya
a les vuit del rnatt:
El temps es bo. anib cel seré
per l'interior i alguna núvols
per les comarques costeres.
Durant les Ultimes 24 hores
va ploure per Girona i Barce-

=-— FABRICA DEZ-

JOYE.P1A I PLATEPIÄ
I=FI LL DE

OPIO

i 3

APPIRTAT DE CORREUS 535
riukoN 11551 (5 a:líes)
suCURSALS: Madrid - Sant Sebastiä - Vic
Direcció felegräfíca i telefónica: "S OLERTOR.RA"

0w.7-PAL

A QUE NEGOCIEM ELS CUPONS
venciment 1 de maie de 1929

LIQUID

?REU

it 1

'ir I 41 111

Deutes de l'Estat
Amortitza

77;:g

(vent, 15 maig) 21% descompte
ble 5% E/E/1917
1920 " " " 21%
5%

5%

/a

E/ 1927 " " " 21%

I,' serie, fix, dom,
11
vble. 1.* serie, dom.
—
" de Catalunya 6 %
_
" Sarria a Barcelona 6 % _
plgües de Barcelona 6 % serie C
Pits Forns d'Andalusia.
'Illiuminac de Poblacions 5 % sèrie H
_
Bons Catalana Gas i Electricitat
—
Companyia General de Carbons 6 %
11
11
6 1/2 %
"

ió

11

^

7°/

ilnn••••

1•n•••
1•••n••n

Energia Eléctrica de Catalunya 5 % —
Hullera Espanyola 6 % E/ 1924
_
Port de Sevilla 5% s. D. E. 1 F. __
_
.
Gral,
Tramvies
Com p
_
Trarnvies Barcelona, Eixampla 1 Gràcia 4
Tramvies de Barcelona 6% E/ 1925 ___
_
Transatlànti ues 6 % E/ 1926 __

¡M_
eamem

q

6,732
6,812
6.661
6.656
6.65
• 7.462
5,543
7,387
14.925
16.168
17,412
5,871
7,368
5,606
8.937
8.937
6.656
6.717

r

lona, amb precipitacions de nou
mililmetres a Girona I cine a
Bagur.
La temperatura màxima d'ahir fou de 25 graus a Serás, i
la mínima, de zero gratis, al llac
Es tangen to.

3.88
69,25
5.36
50,75
5.53
96.25
102,— 5,22
5.12
103.85
89,— 6.70
— —
W2.50 5.76

97,8350

83.—
102.50
102.50

4,84
5,80
4.62
4,28
4.30
5.19
t;n24

Accions
12,437
14,925
17.412

Catalana Gas i Electricitat 5 % sèrie F
6 % sèrie
Tramvies Barcelona 6% cup. 7
11

11

"

Nota

103,75
100.50

5.75
6.93

important Revisem curosament les amortitzacions

thiÖ rhtt

ut).

òRh

Quedem a disposleló dels non res clients per a facilitar-los tots els arafecedePtS que dositgln
sobre valors de Ilur cartera.
Alxf mateix facilitern els nostres informes per a la col locació do capitais en valora.

.

Caixes de

Cambra cuirassada

Gran carta i coberts a 4 ptes.

Bloc del

ur

per a parar va1er3, docuirients, »183 1 alres objectes de valor
Comp iildient3 d3s de 22 puses anual

g

A l'autor de ¡'anide publica' a LA
PUBL1CITAT del dia 21 del corren',
ti ulat "Sobira d'un imperi polar", li
estintaria que cm digués on ha pogut
adquirir rEurope C,entrale, o be qui és
¡'editor de la dita revista
Amb motiu de l'Exposició ¿no seria una cosa molt encertada que Ia
Comissi6 d'aquest Certamen repartis
a qui anés a sollicitar-ho unes peti:es
insignes ben discretcs amb la senyera de tres o quatre paisos estrangers
o sigui la francesa, (inglesa, alemanya
i italiana. per a Poder-los portar en
un ¡loe ben visible de Ilur vestit'
Qualsevol estranger que en !robarse a Parcelnna fingtijs necessitat
vta indleació o referència s'adrecoria
i% eguielannent a la persono a lo qual
•iés portor uno insignia de llur país
o ¡-run altre del qual eruten:tés l'idioma.
L'uf sembla que seria morra de 1.7
no.u r a ioven t ut, rica i pobra. la que
els irortaria antb veritable satisface-id,
puix que a part de la sena originalita!
t'Untar-11 una prora de rareriç t cultura
del no,rtre pnble. Per desgrAtia poc
ennegu 'I arreu del mhn.
Entre les nostres simplitiques meran 3arafe i dependents d'oficina. difícilnicn , f. trnbariem que no parlin
i m O das ¡Jiontes estranaers.i el mateispor dir-se del ',asir,- jovent artistic i
intelectual.
ni Cottr't , de ('Exposició podrir:
Merar apestes insígnies a les nostres
entitats econntiques permt2 elles les
rehe n ! l ,s iu a -;ota PerSOlia que aih's a
noit'ionea . :t ate co ti:manar-la leo fes,4t1 en corresponent a la insionic solicitada per a
demostra r que el .parlea i el comprsnen.
.••••
'Quina expliradrí se'ns (lanaria per
O justicio la erea,,.., ncia d'una grosS 's pilars dr Pedna. que ties de f a
almenys tres „esos: t.i ha escampas
per sobre la verar;ir que enrolla la
placeta formada per llencrettament dels
carrers de Rosselltí i BruP
»12dt:a filtra se'ns •dontria per a
ti.eifiro r el camP de . futbo! que per
olla ;izareis- improvisen to.'er /es tardes, amb perill deis vianartts, uns iOZT3
csprrr:hisr

filM1)11-iLICA I Ilillí2113THCIO DE FitüU€S

Imemewsimmligarewaver.eawalabwduizzluit

B

Hispeänia:*

Excursions - Peregrinacions
Turisme
Passatges Marítims i Aeris
allet; de Ferrocarrils
Estudi i organiteació de viatges i imtormació

gratuitarelativa a aquests

.1111.31e2e,,,ZYMCIL`enrITle2164,..4C.X,TV224.,17.11-....zer
'9,111MISIMMOM121=',.22121112,1223
I

A

PURZ.1 C

Prmus

A 1.

MONTSERRAT
HOTEL RESTAURANT *COLONIA PUIG

Especialitat an banqueta do noca
Per a treballa fotogräftea,
CUYAS. Ptal. de l'Angel, 11 1 13

Dissabte passat, a la nit, inaugurà
seu nou estatge social, al carrer

el

,

MET E01.ZOL.OGIC

DE CATALUNYA
Situaci 5 general atmosferica
d'Europa, a set del mati del
dia 2.1 d'abril de 1929:
Millora el teMpa per tot roe-cicient europeu, per ailunyarse cap a orient ei nucli de pertorbarions de la Mediterränia.
Per l'oest d'Espanya abunda
encara la nuvolositat a causa
d'un mínimum situat a les cos-

14sra

reh r9

de

ef !!

fli
!fr,,i3 >Hl P.13 P111119. .
de
corrent
dia
19
C
moifrebuts els Sauts Sagraments

després de
ea

Be-ledicció Apostólica
(A. C. S.)

L'espòs Magi Valla Cascante, filla, pares, mare política, avi,
germana, gernimis polítics, oncles, tics, nebots, cosins, els joves
Joan Salvans i Rafael Costa i les socials "Salvador Coromina",
"A. Corontina C.', S. en C." i "Farrero i C.', en S. en C.", en
recordar als seus norias i coneguts tan greu pèrdua, els pregtten
que la tinguin present en llurs oracions i se serveixin assistir als
funerals que, en sufragi de la seva änima, tindran lloc demà, divendres, dia 26, a dos quarts d'onze, a l'església de Pompcia
(RR. PP. Caputxins, Diagonal, 45 0 ), pel qual arte piadós els
quedaran sumament agraits.
Les misses després de l'ofici, i tot seguit la del perdó.
No es convida particularment
El dol es ama per acorni.-Ast
usnan.
1 rIvArn. Sr. Card,nal Arquebtsbe (le Tarra gona t ilim
Sr. illsbe as Barcelona. snian atgnat ro/leca/ti 200 1 50 dle3 d'Induletnetes, respectivament, en In terma de costum

ram de queviures, confiteriat,
xarcuteries i ¡imitara.

Va celebrar-se un extraordinari

ball de gala, aaaenitzat per una orquestrina, que fou molt concorregut,
i caseros quedä tambe inaugurada la
temporada de festes, que is de creere que assoliri el mateix èxit de les

anteriors, singularment pel que afecta als tan populars baila que, com
de consuetud, han vingut organitzant durant les tardes deis diumenges i dies festius ela dependents
adroguers.

Exposiele de Sevilla

Per a treballs fotogräflos.
CUYAS

CATA LA 1,3

OBSERVATORI METEOROLO-

GIC DE LA UNIVERSITAT DE
BARCELONA

Dia 24 d'abril.
llores d'observació: 7, 1 3, t8.
Baròmetre a zero i al nivell de la

mar: millíbars. 759.9, 760.8, 760.7;

Faifa
que

Gran +Arme Hotel
visiteu -lo 1 sereu ellents. Plaga del Sacrificio. 3 (Travesela
Llu(s Montoto).
AUDICIO-CONCURS
Anit passada fou donat a l'Atenen
obsequi als socia i

Barcelonés, en

taqu;-rnecanbgrala

1

EscrivIn a Ti PUBLIRITAT nm. R.(112
1013.1, 1014.3, 1014.2.
TermOmetre a l'ombra: sec, 13.2,
15.4, 15.0; humit, 10.2, 12.8, 12.7.
Humitat centésimes de saturació:
66, 73, 76.
Vent: direcció, W. SSE, E; velocitat, 2, 2 . 4.
Estat del cel: quasi ser, quasi
seré, nuvolós.
Classe de núvols: Cu; Ci-St, FrCu; Ci-St,
Temperatures extremes a l'ombra:
ntäxima, 17.1; mínima, 10.5; mínima arran de terra, 8.4.
Oscillació termométrica: 6.6.
Temperatura rnitjana: 13.8.
Precipitació aquosa des de les set.
d'ahir a les set d'avui: mm. de gruix,
o sigui litres per
2: no.
Recorregut del vent en igual período: 4o quilòmetres.

llurs iarnines, una aucl2c1P-concur

amb l'aparell Pantophon, cedit pe
'nostre bon amic i mestre compositor senyor l. Payäs.
L'audició 'de tota mena d'obres en
l'esmentat aparell produí una . excellent impressió als oients, eta quals
estigueren d'acord a reconaxer que
quant a reproducció de música per
mitjans mecànics dificilment es podrá arribar a més.
FOR - ATGE:S G ER

Per a comprar a bou preu ancu
la Joieria filagrtritt. Tallers, 41

Arnb motin do la festivitat de
Sant Marc, cl lonicat de la Sabateria, junt ami/ l'antic Grerin de
Ilestres Sabaters, celebrará diumenge vinent els segitents actes:
A dos quarts d'onze del mati, a la

carena que posseeix l'antic Gremi
a la Catedral, benedicci5 pe! hiebe
de Barcelona, doctor Miralles, de
la nova bandera del Grenti.
A les onze, ofici solemne, en el
qual s'executarä la gran missa (le
Sant Aguad, de Sancho Marraco,
atnb orquestra i veus, sota la direcció del dit mestre.
A dos quarts de dues,. banquet de

41

1111,1rOCITIL1
:ebudes grans novetats u'
objectes per a presenta.

"CRTS, €15 - Tel. 12874
_signada per so veins dels carrera
de Fui Lluis de Lleó i de l'Avinguda
de Joaquim Costa, ha estat presentat

un document a l'Ajuntament d'aquesta
població, protestan de :a pretensió d'un
industrial que pretén ocupar com a
magatzern i per a fina industrials, el
tros del carrer d'Estela compres entre
els de Frai Lleis de Lleó i l'Avinguda
di Joaquim Costa.

-

FITOMSEIL
S il BE GR IILOS
EUXl
g

ToaffIca,
gana 1

,
141 1

EL LLIBRE DEL DIA

ate a

Rilssia

passantperEsnmilnävla

per
F . Blasi 1 Vallespinosa
F.
Pròleg d'A. Rovira i Virgili
Demanen-lo a lotes les
llibreries i quioscos

AdmInlatraoló: 1../Ibrerla
Casulleres — Clarla, 15
Preu, 5

ptas.

VAIS

Rec pcle carta

A celan
re+

a

e gV

111111n111iinaig.

•

sàpiga catala i trances a la per/ceca)

JOlES 'iti7-11TABLE OWISIO

..2orgasseirwor eaeusemarmortaa-e...marzarzerzesra..

ö

del

Rambla de Catalunya, 1

NAFTALlii

l

.1

de l'Hospital, izo i 112, pral, la important entitat La Unid Ultramarina, integrada per la dependencia

Pastilles Laxants Prats

1,3b
Flarrelnns, Mrl
Peuln9u1,1 'r r1eS, trlrar 3:re V50
s•b,,
une•-tett 11xttna
•
'35.—
Allre± rlisam

n

Botta i Baila

"U5nCRIPC10

'"
ikvi"Litreat.- Ide3rEFAIniaa.
."?iilYkalaSOV
teg it 2g:1$0

i

E3TIO DE fESITC3 Hl ITEGfUS

n

Al !mis de rAvingiuin de! Port o ?
de rzancre!. junt al contencantent der
rarrer deis Ares, a toter Pares del
dio. Co fa impossible la cincularib per
ala vianants i els T'eh :eles, a cort7coOttcia de tenir en e! tlit ¡Inc e! ¡mal de
rece,/ eont ¡es /hiles frantritn ries de ?a

Me,

Viatges

Fa ja ragua temps gire va aparéixer
en aquesta creció un prec, adecat al
Cirro! Eqüestre, demanant que es fes
ei possinte perquè els extractora que
aquesta Societat té installats en els
seus soterranis, fossin, o bi snhrimits,
o bé modificada !hm poténcia, per tal
ae no molestar els Titularas. Al cap de
temps un altre prec ¿emanara el
maleta'. Jo no sé si els autors deis
soltr a 170 e111 refe r-ei,-c, deuen berr
renierciat partien!orrnent al Circo!
Eqiiestre Ja neallesa d'atendre ela sena
prers. Em consta. per& que tot i cr
molt de temps que els extractor: en
gitestió no molesten por ng mol, el
t lanant, encara no s'Ira agra7t .l'atenció des d'aquestes pagines. Plan-me,
dnnrs, na CO,,, a autor d'aquells escrits, als quals soc sind corn a
7 ,ianant, a qui d l 3riament neolestnvo
res-tractor, remerriar al Circo! Eqüestre. ente, diminuí prores d'ésser u., reritab'e Club de gentlemen. sap atemdre,
si d'el l de.9n, els Prers que sa'n justos
rannables.

.

i

Pot visitar-se tots els dies feiners de 9 a 1 i de 3'20 a 6

"

Dreat de l'Eisampla. Jo crec que tot
quedaria resolt si el dit final de recaeregut fos canviat Per l'espai com/.rés
cutre els magateems Jorba i el Cinema
París, cosa que no representaria cap
dificultat material, toto regado que la
companyia ja té all instaHades les
corresponents ¡hiles; inc podrien els
senyors Ordenadora del transit obtenir
que la companyia i l'Ajuntament es
posessin d'acord per a fer factible la
idea? Aquel lloc es reura mol concorregut durant l'ExPosició, puix que
és la ruta obligada per als forastera
que tulguin visitar la Catedral i el
barri gòtic.

transeünt
t

s'ha acabat l'hivern.
Encara poden donar als vostres
fills 011 de fetge de t'acallaTot just

El teatre Eldorado, que acaba d'ess er enderrocat

t

PRINCIPALS OPERACIONS:
Compra i venda de va!,ors Negociació
de cupons i títols arnort tzats - Agrega ció
de noves fulles de Cupons, estampillatges
i permutes - Canvi de monedes i bitgets
Girs sobre Espanya i Estranger - Ordre
de Borsa - Comptes corrents sobre valors - Subscripcions a emprestits
Facilitem or amonedat i xecs de divises
or per a pagarnents a imanes
plp
pilnregn
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40N TENIPS - 7, Quintana, 7
eataurant especial en peixos

••n••..

97,—
101.50

Ferrissa, 13.

Per a un assumbte d'interés,
serviti-vos demanar el número 54931

E

Obligacions
Andalusos
E. C.

Alfons Raspan, Porta

P ORTANT p. mama

voi mm I

92,— 4.29
4.23
93.25
4.36
90,50
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cietat.
Per a tiquets i localitata i alees
detalls hom pot dirigir-se al senyor

-

i;
1:1.4

germanor al Restaurant del Parc.
A lea deu del veapre, al Teatre
Escola, es posarä en escena l'obra
"Els milions de ronde', i finalitzara l'acte amb un Huit ball de so-

aluda e pa1r, obre fa e
mali-ttles. de

L'ESTÓMAC
BUDELLS
d'OLOR wasirOsaac
01 0.2001 vi.fisars
INAP C Yle NCIA
Die *****

D

EL11 .111 1I Nli

e.DULTISß.i.M0A De 4..asy6asac
lio1 us tarea lo• eones des Isn• Infle
to lAroca del d•vaamr • dreitioNA.
35 are• 8:19usi• magenta.
5 pe• s • tesempoa.. ame ..telicsciel grOP
• un, 0 aleo
Do rand• prinitpolsb.rmaIIS del n.60.

AQUEST NUMERO HA
PASSAT PER LA CENSURA GOVERNATIVA
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LA PUBLICITAT

CINEMA.
La moda
en blanc i negre
• COMPL ICACIONS EN EL COLOR
DEL CUTIS :: POLVORS SEGONS EL VESTIT :: EL MAQUILLATGE
La complicada qüestió del cutis és
la que avui dia té mes preocupades
les hollywoodenques. Es distingeix ja
p erfectament entre els toas que dóna
o la pell el sol de mar i el sol del
Zo
desert i això is una gran dificultat
perquè ni l'un ni labre és possible
o btenir-los per mitjans naturals
boulevards d'Hollywood.
Es per abra) que les esclaves de la
moda tenen una terrible primavera a
la terra del cinema en procurar obtenir els toas de pell que mas s'adiguin
als vestits, ja que la Moda ha decretat que les pella torrades estan a l'ordre del dia. 1 així és com Doris Dawson, Dorothy Mackaill, Loretta Young
i Alice White, estan preocupadíssimes.
Perque s'adiguj més llur pell als vestits usen pólvora variadíssims. Com
que el to lartit egipci no aniria gens
fié arnb els toas malva, porten pólvora
color orquídea. El to rosa de cactus,
un rosa ruboritzat mesclat de groc,
dernana 'tapia per als llavis color de
rosa i pólvora blanc de nata. I aixi
tots els colora, els tons de sorra, des Bonic vestit de crespa de Xina en
del bru fina a/ color de madi, dema- blanc i negre, coll tombat blanc i
nen tons el contrast dels guata con- faldilla blanca plissada. Lois Moran
trasti agradablement.
hi porta un senzill capen blanc de
La moda té ara una bogeria pels
feltre
colore del desert americà, i si els ame%
ricana no s'havien fixat fina ara en
la bellesa dels colora de les plantes
silvestres que poblen aquelles terres vos, contra la Ilum directa, de maindates, s'hi fixaran ara a través dels nera que tots els raigs de la Iluso us
bella tons que els imposaran els mo- puguin donar a la cara. Un tocador
collocat contra una finestra és un exdistes d'Hollywood i de París.
ceHent reflector de la veritat.
Els modistas d'Hollywood veuen
De taita el problema es més comgrane possibilitats en els armanics i
plicat;
natura/mena sota els llums
tons sobreposats que ara matitzen eta
colora primers que apareixen general- elèctrics es pot usar mes maquillatge;
perca.
col
posar dues bombetes de tormere en els vestits de primavera.
ea intensitat una a cada costat del
• ••
"Ja que el maquillatge és im fet mirall i us ajudarà en comptes de
aeceptat i tota dona, per poc que val- trair-vos.
Un vell adagi diu que el mirall no
ga; seguir la moda l'usa, cal conaiderar mena
pera, a:ab no veritat mes que
/a manera els mitjans d'aplicar
si
aquest mirall esta ben collocat."
aquests factors de bellesa de la maHOPE SINCLAIR
nera mas avantatjosa, diu Evelyn
Brent.
El maquillatge, continua, pot ésser
un meravellós i subtil engany, o bé
NOTES OFICIOS ES
una palesa i descarada confesaba. El
mas important factor de l'axit del vos("The Daily Express ... 28 mare.)
tre maquillatge depan enterament de
la illuminació del mirall del vostre toAquesta nit, a les den. tindrà lloc
cadar. No hi ha cap dona que es pinti a l'Agrupació Fotogräfica de Catadelberadament la cara per a obtenir lunya (carrer del Dite de la Victaefectes grotescos; és el seu mira!l qui da, 14, pral.), organitzada per la
menteix a causa d'incorrecta ;IComissió de Cinematografia, una
luminada i li pot fer aplicar d'una vetllada de projeccions cinernatográmanera horriblement equivocada el seu fiques a càrrec d'un conegut oficionat. L'acte será públic.
maquillatge pera que el seu miran,
enganyant-la, Ii faci semblar agradaUNA NOVA VER>10 DE
ble.
"EL ULTIMO"
PePr a evitar-ho callocareu el miEn el "Barcelona Film Club", enrail que us serveixi per a maquillar- titat integrada pela artisies intellecés

tusas catalana ha tingut Roe recentmera la presentada de la pellicula
"El último" amb nou muntatge per a
la seva explotada, en el nostre pala.
Aquesta nova capia de "El último"
constitneix la versió integral en la
qual han estat exclosos els titols, ja
que la pellicula ta una continuitat en
l'acció realment no' nocessäria del retolatge. En aquesta mateixa capia han
estat afegits els fragmenta de cinema
modern en els guata Murnau concretà
definitivament tota la seva imaginada chal-trata i estil de realitzador cinematogràfic.
L'interès d'aquest film Es extraordinari puix que es tracta d'una pellícula que per haver-se estrenat fa temps
amb titols i grans supressions, ofereix
ara la novetat de presentar al públic
la gran obra de Murnau i Jannings.
Una informació del "Daily ExPress"

DIfous, 25 d'abril de t
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Possibte pércluar

Els accionistes de les l'aompanyies
productores angleses cazan a punt
de perdre. segona cälcu a aproximar,
uns dos milions de Ilhates esterlines,
a cansa d'aquest ines p erat esdeveniment, a mena-a que lr'qra pugui trobar una aortida, ja saata aquesta una
fusió o negociadó e inb els productors americana, ja sigui la producció de pellícules cantades i parlades
a Anglaterra mate:, que indubtablemena d'ésser beta fetes, produirien
molcs diners.
Es posseeixen els aparells per a
recollir els sonsa aixf com pe:- reproduir-log , i m hi tanniateix a Ana /aterra exacras clectricistes, potser
els malora d'i mana però estera nomes als comkoncements de les provea experimental; per a la producció de peilicales llargues parte:des
cantarles. Toles les Companyiea ¿ingleses de certa importancia catan
fent experimenta en tal sentit_ si be
oposa unen seriosa dificultat a aquest
sistema l'actitud d'una Corupanyia
eléctrica americana el sistema de la
qual ha estat adoptas per la mejor
Part dels p rincipals productora de
filma americana.
Segons aquest sistema, es llega el
permís per a exhibir p ellieuleß que
hagin estat produides anda sistema
o aparell diferent, per be que no bi
ha mi, que certifiqui nexiatancia
d'una superioritat d'un sistema sobre els seus rivals. Lea Companyies
de films britànics no haurien de confiar en el p roteccionisme (hei Go.
rem ini en cap ajut exterior. A Anglaterra Id ha aparells i tacnics experta. AH' mateix hi ha les millors
vetas del talón, tant per a l'accent
com per a la declamada). Si és neccssari produir pellicules piedades i
cantades, Atiglaterra
la nació que
es traba e/1 les /tallara condiciona
per a equest gènere de producció.
ZI

Heno de Pravia
en el rentamans vol dir
que vostè té bon gust i
que cura delicadament de
l'higiène. Es el sabó que
sempre cal escuilir perque
és pur i té la pasta suau.
1.25 a tota Espan

va.

PERFUMERIA GAL.— MADRID
Casa • Buenos Airea Maure, 2010-14
Casa a Londres 76, Strand

Carlets Garde!
El meravenós inch-pret dels

TANGOS ARGENTINS
i els meravel!osos tanos interpretats per

CARLETS GARDEL
sols podreu adquirir-los en

MIMOS Govern

LA INVASIO DE LES PEL-LICtaLES SONORES AMENACEN
ARRUINAR LA INDUSTRIA
amb
CINEMA TOGRAFICA
GA TAY COOPER I
BRITANICA
FAT WRAY
El "Daily Express" del 28 de mare
insereix, sota els alarman% titulara
als
ulons
de: "Desastrós enderrocament de la
indústria anglesa de pellícules.—Fracas complet de la Hei de guata. —
es pellicules parlades donen el cop de
-E2, un film Paramountgràcia. — El treball ala estudia paralitzat. — El teatre amenaeat igualment per la nova invasió", una infortria ci nematográfica anglesa recentmada) interessantissima que, donat
men'c creada, i reforçada pel protecfinterès d'actualitat que suposa, i /a
cionisme de la llei de Quota, produí
repercussió que pot tenir per a tots
l'any passat uns pa films.. Aquest
els paises, creiem importana repro- any,
gràcies a l'augment establert
duir a continuada,:
el p orcentatge de
la Quota a l'esti"La nvasió de les pellícuies amerima' creat naturalment per la campecanes parlades i cantades ha dut
tanda, /a indústria nacional anglesa
com a consediancia un desastrós enhagut de crear ja 150 pellicuderrocament de la naixent indústria hauria
les quan menys.
cinematográfica británica, i ha fet fraEn el moment actual no hi ha mes
cassar “rtuament la hei de la Quota.
que uns ta
accionistes de les companyies ares sembla filma en producció, i alque s'han quedat definitiproductores angleses catan en redil de vament en projeete.
La producció total
perdre prop de dos mita-iris de Mames per
a tan sera molt menys del
que
esterlines si oportunament no adopten
ho fou en 1928. Hi ha en canal certa
la innovada> americana i produeixen
activitat en fa producció de pealar/ales
a la regada aellícules sonores.
curtes amb sorolls sincronitzats parLes pealícules parlades catan ame- lata, pera pot dir-se amb certesai que
naçant també de greu periudici el
la producció de pealícules Ilargues ha
tentae pranslareent dit. Un famas proa AngIaterra, quan menys ternductor declara que el teatre clässic cessat
poralment, i que el conjunt de la insera anorreat en rnenys de tres anys.
dústria sembla anar directament vers
Et que haurien de fer les eampanyies
la bancarrota.
angleses
Els p roductora temen produir pela.
La producció de pellicules angleses lícules mudes perquè desconeixen fins
a
quin punt arribar la competencia
esto veritablement paralitzada en una
apoca de l'any en qua precisarnent
aria, el nou genere d'espectacle, encara
hauria de bullir l'activitat. Centenars
que els que es creuen més ben inforanta en aquesta classe de negocia aude treballadors dels estudia, el mateix
tècnics que artistes, estan tense feina.
pasen que les petlícules mudes tindran
Diversns contractes dels intarnrets
encara interés durant uns quanta
principals, així com dels de seezona anys.
Els emp resaris parlen de talSar-Se
fila han estat reacindits o deixats
expirar senSe renovada,. .Aquesta a !'exhibició de pellícules parlades en
de sa s trosa cairada de la naixent intermes de fervor quasi religiós, dedústria cinematozrafica anglesa es deu gua sena dubte, a l'extraordinari èxit
a haporeu de les achícales arnericade guiada de les primeres achícale/
nes cantades i parlades, alai corn de
sincrnratzadea. El non espectacle
derrotat
les sincronitzades amb InAsica i soevidentment la laboriosíssine
rolla que tendeixen a rabolinsent
minuciosa combinad6 efectuada t'el
les amaestres corrents en eis salons
decret proteccionista del Parlan/ tnt
on es projecten pellicalea. La indasbritanic, car resulta innecessari a er
constar la situada, financiera en qua
es traben les companyies prodtaatores
que es crearen a l'empar d'asauesta
hiel, ; que aval es troben en an peral. La malaala estan comelatament
arrainadea. d'a/tres a punt da.eruinarse; tanmateix cal supasae alzemes
haurien arribas a la ruina 1 cusa de
l'excessiva comentare:a.

Una pastilla de Sabe)

I
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Pastilla,

nar "Quota Waterloo". La perspectiva d'un mercat cinematografic
obligat per la hiel a exhibir pellicules angleses era una cosa que engrekava tothom... Ilevat de l'imane
d'experiencia. Malta deien que el
projecte no podia fallar. Pera> els
que abra deien no pensaren en la
realitat que "qualsevol indústria cinematográfica nomas pot prosperar
quan produeix pellícules per a tot
el món, en franca competencia
oberta amb els altres productora internacionals". La pellícula sonora
no ha fet mas que donar el cap de
gracia a una batalla que estava perduda des del començament, encara
que de la pantalla no llagada sarta
mai ni una sola paraula

és

La derrota de la guata proteccionista

La desgraciada situació de l'actual
indústria británica cinematográfica
és una notable defensa a l'actitud
dels periódica anglesos —el "Daily
Eapress" entre ella — que oposaren
alguna entredits a la llei proteccionista de la Quota quan fon establerta. Es cert que l'amenaça de la
pellícula parlada no apareixia encara a l'horitzó, pera es inútil repetir
que la indústria cinematográfica naf.
dona! no podia de cap de les ma,res basar-se en una llei obligataa la.
Naturalment, lii llagué un assaiy , de
"movintent de capitals" en esta.blirse la hei que avui poddem ahorne1'

CTRICS

HA ARRIBAT
ELE
EL GOVERNADOR
Alar va arribar de Madrid el governador.
A migdia va rebre els periodistes
i ele digné:
—El //Jets viatge a Madrid no ha
EL DISCO DE LA RAÇA
tingut altre objecte que signar una
escriptura de testamentaria de la
qual sóc albacea i he coincidit en
aquest viatge amb els altres albaceca que vitren també fora de Madrid.
Digné que durant la seva estada
a Madrid va anar a l'estació a rebrc
el president del Consell, de tornada
Reunió de la Permanent EL MAPA GEOLOGIC DE U
del sen viatge a Huelva, perqué
PROVINCIA DE BAFtCELOka
Ahir, presidida pel bajó de
respongués d'unes preguntes que li
Ha visitat el diputat pont
Viver, va celebrar - se la reunió
convenio aclarir per tal d'elaborar el
d'Instrucció Pública senyor ko.
pla d'inauguració de l'Exposició i de la Permanent, que no s'hadels dies successius.
via fet dimarts. Heus aci al- bert l'enginyer de Mines e
l'Institut Geològic i Mina
guns dels principals acords
EL GOVERNADOR
d'Espanya senyor Agust1
presos:
SEN TORNA A MADRID
Era premie Polfort.—Que per rin i Bertran de Lis, cap dt
El senyor alilaris del Bosch mara complimentar el que disposa servei nacional del Mapa Seta
xa a Madrid ami) l'exprés d'avui,
lógic, secció N. E., per a Illas
acompanyat del Comité executiu de la fundació de - Premis Psirar-li un exemplar de la pri,
la indústria riatonera, per tal de fort" i l'acord de la Junta de
mera
fulla del Mapa Geolegic,
acure el pre2Jelent del Consell i el Beneficencia s'acordi: Que es
a escala 1:50.000, que corresministre d'Eeonornia, els quals han
nomeni el tinent d'alcalde delepon
a
:Barcelona.
concedit urea entrevista per tractar
gat de Cultura o el regidor per
Consta la Memòria de 84 pad'assumpapas d'interés per a ia susaquest designat, a un funcionagine.s. En la introducció, esdita indizada.
ni del Negociat afecta a la dita
crita pel senyor Mahn, es ti
Seguranaent esteran de tornada Delegació i un altre funcionara
constar que la Memòria í !a
diumengle,
del Patrimoni Municipal; i que
LA HIGIENE PUBLICA
es faci càrrec de J'Administra- folla del Mapa Geològic es el
resultat dele treballa empresas
Per a coneixement general dels ció dels dits premis una regaper l'Instiinteretasats es fa públic que les da s'hagi pres possessió de la mancomunadament
tut Geològic i la Dipulaci6 de
nráctliaues de desinfecció, desinsec- dita Administaroni al comptaBarcelona, en els quals han indor municipal d'Aquet Ajuntatacia i desratització d'establiments,
tervingut, amb més o mear!
lacaas de reunió i vehicles de llo- ment, senyer Ramir Hortet.
La beca Cardenal.—Designar
altear, es portaran a terme, en enactivar 1 extensa°, t'ene:ayer.
el Tribunal que ha de fa/lar la
tra; de la vigent legislada), pe/ prosenyor Agusti Cerero 1 els geiJ.
aédiment i substancies que en cada beca instituida per a honorar la legs de
1"Institut senyor Maril OSCO científica i virtuts del qui
ras ordeni el sots-ddegat de Medien vida fou doctor Cardenal, i mi San Miguel de la amara;
cina-Inspector Municipal de SaniJaume Marcet Riba.
tat, els guata Hiles-aran la certifica- que es faci aquesta consignació
També mereixen especial esció corresponent; devengaran per de conformitat amb les normes
ment les vuit làmines amé
això cinc pessctes en paper de pa- fixades per l'expressat doctor.
En virtut d'això, es designaran fatagraties_de fòssils, obting.gaments a l'Estat.
des especialment per a aquesTot estabhment o vehicle dels per la Facultat de Medicina
ta Memòria, d'exemplars de U
abatas esmentats que no estigui cinc membres que han d'intedel Museu de Geoloproveit dz la precitada certificació grar el dit Tribunal. Designar collecci6
de Barcelona, sostingut per
bambú el director de l'Institut gia
estarà fama- de la Llei i incorrerä en
Municipal do Benerleéneia i dos la Diputació 1 l'Ajuntament.
la corresponent sanció.
EN SUFRAGI ALS DIPUTATII
Els sots-delegats de medicina-ins- metges a les seres ordres, que
MORTS
seran elegits per la correspopectors rnunicipals de Sanitat d'aAhir al mati a la capella de
nent Delegació 1 els tinents
questa capital són:
l'alcalde delegats de Cultura i Sant Jordi varen dir-se misses
Drassanes, doctor Cast Simon i
Sanitat, o els qui ocu
en record als diputats proCastillo, Pelayo, 3.
Audiencia, Antoni Riera i Villa- p:n eta Boca, d'aquesta, i com Nancials morts.
a
secretari
ret, Mallorca, 188.
el cap de Negeilt
Iii assistiren diversos dipufats i alt personal de la Casa.
Barceloneta, doctor Antara Riera de Cultura. Aquest Tribunal es
const ituirä abatas del dia 15 del
Durant la cerimònia
i Cercias. Mallorca, t88.
ea el senyor Mayral. thl, •Ka
Concepció, doctor josep Mascará vinent mes de maig, amb l'objecte que les bases es puguin cantar UDS moters, acompanyat
Isern. Hospital, 47.
Hospital, doctor Rafael Platero i publicar abans d'aquesta data i ii l'harmhnium pel mestre Lartresoldre el concurs de manera bert.
Diosdado, Claris, 63.
ciat pugui passar a l'estranger
Llotja, doctor Jaume Peyri i RoOF:CIAL DE SECRETARIA
amb el començament del curs
camora, Aragó, 270. MORT
acadérnic vinent. Que aquestes
Nord, doctor Francesc Pares i
¡la rnort Antoni Ferrer
bases
s'ajustin, en llur essän- Cisca,
Barca, Avinguda Alfons XIII, 3 8a.
oficial primp r de secreOest. doctor Ricard Mandado i eia, a les proposades en ter- taria de la Diputació,
a la qua:
rales
generals
Salomó, Corta, 628.
per l'esmentat tela molts anys que prestare
Sud, doctor Rafael Roig i Or- doctor Cardenal, i que es Ilxi els seus servels. Era funcionatenbach, Rambla de Cateltinya. Sa. com a durada de la pensió sis ri culte i actiu i tenia un trat'
tativersitat, doctor Víctor Gely, mesos'a l'estranger. Que es po- te cordial que feia que es capsin a la disposició de l'alcalde M hie
Rambla Estudis , 12.
simpaties de tata
4.000 pessetes per a le,-; desp que el tractaven. La cera mor:
ELS ESTUDIANTS DE L'ES- ee s (raqueta beca.
COLA D 'ENGINYERS AL GOestat molt sentida.
EI palau del mar q ui.s de CoVERN CIVIL
minos 1 Lembrus do la Rambla.
Quatre estudiants de l'Escota —la ma uprovacia la aegüent prodlaiginyera Industrial; han estat al posada del senyor Llansó:
Que
EXPOSICIONS
D'ART
de,Datx dcl g overnador per a pisea l'objecte de p rocurar la mi1n1•1n
gar-li q ueatraineti al Gorrn la pellora de trànsit per la Rambla
ticia que sigui augmentnda en dos
PARES
en la sera confluéneM amb els SALA
JOSEP MON1POU
enginyers industrials enes la ComisPintura
carrers del Carme i de la PorDel
13 341 as d'abril
sió notnenada per redactar el nou
ta Ferrissa, on hi ha una proA. COMEZ DE DOSCH Pintura
(l'estudia de la carrera.
J. SOLE JORRA
nunciada estra n gulaci6, s'aEl g ovarnador va dir que trameAssee13‘,,rs de pinten
escultora
cordi practicar gest ions prop
de Barcelont
tris la peticia al Govern.
del marqués de Comillas, de
Del 19 abril al Mala
••••—•
EL PREU DEL GAS
ben provat amor a la ciutat,
CALERIES LAIETANES
El governador civil ha rab e t un per a trobar una soluci6 a base
ofica de la Campana-fa Gas Lebon del palau de Comillas,
CORTS CATALANES, Ala
sense
eo m unicant-li que es in exacta la n
A. CARDUNETS
1Ddre• esmalta:1
deslruir-ne la ftibriea ni els
oE.
SO
LER
'
tleia
publicada per algun periòdic jardme, encarregarit de les
NURIA SOLER
diles g eslions
A FERRER
que a Valancia havia estat reliaixat
Pretera
JUNI ENT
a (ea!: p essctes el metre cúbic de nent d'alcaldel'alcalde o el tidelegat d'Obres
A. vatotral
gas.
Públiques, si les ocupacions de
Flr.e al 3 mata vidas
El que ha passat, segons assegura
l'alcalde no li ho permeten.
la • Companyia, és que als abonats
Aquest pas si g nifica també el
ESTUDI ARENYES
consumidora de mea fluid seis fac- plantejar el problema de
CORTS CATALANES. 1170
la
tura a o'65 eta trenta primera meC. com es veurä en el seu Via
.1. EE1X
Pintura
tres cúbica i a 045 che restaras.
Filas a1
mal, lineas
El meroat do fruites i verdur
L'FIOSPrrAL
es_S'aeordit lambe:, a proA PINACOTECA
rsE LA MAGDALENA
posta dels senyors Barrie i del
PASSEIC DE GRACIA. 1111
El eovernador va assistir alar al
Río, que el mercat de fruites i
PORCAR
Pintare
Fine al 3 mate vineut
Iliuranient de l'Hospital de la Mag- verdures que ara hi ha al paaaeig . de la Indústria, sigui trasdaleeta a les Germanes de la Caritat
de Santa .anna, que eón les matei- lladat a la Rambla del Born.
MARIA ESCLASANS
xes que tenen a llar e:arree liaosDimana que ve hl haurà
Plet•t, 10 (darrar• la Catedral)
EXPOSICIO PERMANENT
unió del Ple.--I per tiltimrepital Clinic.
es
I combr•-•cetda de
prengu6 l'aun(' que dimarts
ANTICUMITS 1 011JECTE3 CPART
vinent, din, 30 , a les cinc de la
tarda, es reuneixi l'Ajunlament
SALA BUSQUETS
en sessió plenäria.
PA8SE10
GRAPA. IN
PASQUAL SOLER
El nou sistema
Platal
Del 13 al 53 d'abril
Manejar exquisit. — Dcpui it iii i
nació es va estenent.
reconstituent ideal de
sang,
Conii:,uaal 11 i ns t
en
SALA BARCINO
indispensable a totes les llars. servei. de l'illuminatallació,
de la zoV. GlARCIA SHOW.
Cada comanda de 20 manats, na d'Interior, avui, dijous,
Rambla d• Comunes. 3111
seIliure de Iota despeen sobre
ExposIc10 p ermanent de platee. 1
ran inaugurats els nous fanals
escultura. Mama. ~D'un». Ore
qualsevol estació, contra gir de l'Avinguda de la República
vate obleetaa Par • beemeti
postal de pessetes 650
Argentina. Passeig Sant GerTAPISSOS
PINTATS
vas:,
carrers de Craywinkel i
VERDULERIA ARTUR VIDAL
eatambat• I asuelas 21 elp00101
Vfctor Hugo, i Travessera de
Garrar Teruel, C. M. - t'alégala
°entine& de q uede,. • Pon. 555.
Zalt fins al carrer de l'Escorala, oleograllas. Oto. 13 Pobeteatil•
-a
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S
EL FUTBOL EN BROMA

EL DARRER SAINET
ee
anims ja estan apaitem, ara que la Iranqulitat ha lo, Itars
i a les Penses dels
¿a
asa que tot rutila novament
x ima i no hi ha ja ningü dispgsae
riar bufetades pels tripijocs fut,,keics, fa bo de parlar del to de
sgigt que res plegat de vegades pren,
hi
a.'gun embolic de per mig
• de ilaquiavel ha d'entrar
414" M'acta
flinCi083.
E, aj e que es tracto sempre d'un
$jiast una iniso d'estar per casa, per• ra ” erde r . del futbol,
iaa ca e: coacst en qué el futbol
me cesa ton arran de tersa, no pot
pobe ras aires que Ii donin un y aviirer .E.I. El sainet futbolistic. Si
stS c:s que estan al marge d'aiest tsPes t, rnelis cops dire mole joc
(ijbe 3:4 ;ue en coneja-en els ctintres.
csj de sainet, de valor peremeet
seastes.:(cat de quinte dies, pera
arte' de color de farsa, aquest que
is !armes esportius se n'ha zitigut
Ene el cal Bosch.
El cat, en si, so té COp itnport3ncis Un jugador que clara una emmea a ae erbiere, en el camp de joc.
vaisb en termes de legislaci3 penal
riboliStaa sin dila insuit d'ebra a
peoritot. Esta castigat, si no reelan ma:ament, amb
rertinra per a jugar, per3 aquesta inisbiitsc i ,i es pot fiser en un any,
s'Idiota Lp:e el cas no ces rtairncia tan
rnd com :es aparentes Poguessin fer
:mea'. Una empenta, realment no es
• tiir qtif sigui una agressió. Es
c
' m des:cmcsideracid, una falta d'edusdió, Per3 res mis. Ara que en el
:t'O de jce, una n'iperita o la „tauna del siulet. cal estimarlsdelict iva, de la ma/tira Inunera que
stet con.r:derada. i us parta,an a
Deiegaeie, si quan un policia us

atienen, ti daten una

—El secretaril
—Tampoc,
—No hi ha ningú de la Juntar
—No sabria dir-li.
vostè qui es?
—lo no sóc ningú. Sic cl que escombra.
—dPerd, be hi haurà algsí per a
fer-se carlee d'un document de la Federacid Nacional! A vetare, cridi
aquel! stnyor que :cintila que va mis
rnudat,

—P- orto un document de la Fede-

roció Nacional. Vostè, si no m'erra,
es de la Junta, veritatt
confés. 3Ihi assemblo, a
aquest m'ayer que roste:' dite, P era na
no sic. Jo. aquel an em ten, vine coda
tarda purament a cercar caragols entre l'herba.
—I t'esté! Eif Val fer el favor!

—Que refiaf
—Porto fin decanten* de la Nocio::11.
a mi que me cuenta usted! No

conozco a nadie de la casa. Soy persona mandada y tengo orden de no
recibir ningún documento.
—Ah! Es a dir que ja sap que kern
de dur un *manera.

—Dios me libre. Yo no sé nada.
izo In* tu haver manera que

1

a Can Rabia, acceptés el document.
Tothom s'escorria Per les Portes. Ne
hi havia amo ni senyor. Semblava
que ¡os sana casa abandonada, en la
qual hat•icn ficar els printers que
haz-ien pcssat pel correr.
1 aquella nit tate els senyors de l'Espanyol Taren do-sur t r anquils con' uns
infante innermts. Tot eslava schau!.
Aquella martingala d'amagar-se. a la
;flarlera de l'estruç, haria donat el SCI4
resultar. L'ende-Pub, Bo5oli podria jugar. El portador de la Seat MC ia desqualificadora, Per aquest procediment
Venirte passciant a la butxaca qui sap
si fins al din del Judici. Eren uns
trumfos rumiant manir:galés.
I rendemi, ele jugadors quef, que
surten al reo«, i antb ells, tan fresquet, el sentenciar. En un llotja hi
haria els scnyars de la Junta, ricial
ter sota els bigotis de sota el 1: 03.
El portador de la oemtincia, que
tenia t'iones panes de treure-se-ta del
dainunt. aixf que em veu sortir la víctima. nte Ii ¡hura el declamen) L'altre
fria el desentès. Els senyors de la
Junta es miraren cona prcgunerant-se:
—Qué f en:
Si aleshores s'haquessin vist lunaria." trobat que semblaven els directius del F. C. Sant Guam, de Sant in
-nocets.
Pera tingueren encara un moment
de incides° i acordaren donar el donment per rebut, i fer retirar del romp
el jugador. ¡Ells que es pensasen que
fent e/ pagés ja eslava tot solucionat!
Elle que ja projectaven posar un rètol
a les oficines dient: "Dias de recibo

empento

iflectiva.

Foscdes les tose.' en aquest trreeny,
ce es pos ecimetre que en el camp de
;A• sigui tccat ni un fil de la roba
le l'arbitre. Quan el delinqüent ha
dat - de Girona (Gauchic) hs estat
quan ha estat de Ter-usa (Conal s ) ha estat desqualifirat;
ka
estas
de l'Espanyal (Bosch)...
:ese
..ccns que era de l'Espanyol, es p odia
alié que se'n din la vista grossa,
j dtisor- ho cirro,. Aquest és el pri3!r9 del sanes.
Val a dir que el co-protagonista
eledate al millor drit del satine)
agredit. tot i agredit. fria
tagds i deia que a ell no rha....ia
at ning:I. EH :abril per qué i per
deja. No iris interessa.
enes
Perd com que el: tribunals no s'han
*as (restar sense dir-hi la seta enara que ragre ssor i l'agredit es posin
¿'acord, halls aci que ets tribunas
wen ¿ir que Bosch haria d'ésser desAleshores 1t quan entren en acció
dt personatges secundaris . Hi hez*
va .Instdncia a rebre, un partit a ¡u711, i un jugador sentencias que calla
ate no fas informar del fati recaigut.
Eis criats, els Po r ters, els grao ins,
l'entr enador mas s atgista, el jardiner,
foikom es ttl posar a punt per a fer
st seu paper.
1 va cersTrae el ',tameme solemne de
Mareada del document fatfelic. Va
tnwor al domicili del Club el portele de la sentAncia.
--21 seneor presidente'
—No hi

FUTBOL
UN 1LAGNIFIC PROGRAMA
PER A DIUMENGE
A LES CORTS
Dinmerge vinent comenearä a jutale la segona volta del Campioat nac:onai de la primera Lliga.
lt la nostra ciutat corresponen ceebrar.se dos encontres. Reial Ma bid Eurcpa i Racinc de Santanderilareelona.
Els dos clubs catalana, posats daSud, celebrnran els respectius paret, en e: carnp de Les Corts, en el
(leal hi podran entrar, mitjançant la
aesentació del rebut corresponent
els socis dele dos clubs de la nostra
eutat.
El primer partit, Madrid-Europa,
mseteare a tres quarts de quatre de
4 tarda 1. seguidament d'acabat, es
eetarä el Racing de SantanderBarcelona.
Aquest programa Es. doncs, interenantissim i cal esperar que amb
= Tests dos encontres els nostres
gaudiran d'una bona tarr4!ficionats
de fut i ol de oualitat.
RA N ESTAT EDITADES LES
CONFE RENCIES DE LA FEDE RACIO CATALANA
E: d 'a 30 d'aquest mes es posare.
4 v enda el fascicle anunciat.•qne
te nté les c e nferencies del cicle de
S Federació
Tenim entes que se n'enviarà un
tnetnelar gratuit a tots els clubs
ftd srats a les Federacions regionals.
ENCARA MES DEL MATCH
ESPA NYA-ANCL Al F. le RA
Ahir t ornava a circular el rurrise
lar encar a h; havia possibilitat que
iT match E spany a-Anglaterra se ceabres a Barcelena. Amb tot, ahir
..m'enis attent es rebien les següents no'111 de Madrid:
2 A la Federació Nacional de FuteA no flua
y rebut aquesta tarda co.
n
tmlkie a la petició de demora curI'da a la Federació anglesa
Per a
liclaaS el match Anglaterra-Espanya.

de sentencias de descalificación, los
3 0 de cada mes, de siete a siete i cisco
de la tarde, solamente." En un monteo
veieren per terra totes llurs iblusions.
1 miran sortien del Partit feien una
cara tata triste d'Untes fracamets, i
no es deien res l'un a l'altre, perqud
els semblavo que qualsevol cosa que
diguessin els sortiria una bacinada.
Aquest ha estas el nostre darrer
sainet.
AUGUST BERENGUER

•

Sembla cosa decidida que, cas que
no eigui acceptada la proposta, el
match se celebri el dia 15, a Madrid."
ACORDS DE LA DIRECTIVA
DEL F. C. BARCELONA
Acords que ha pres el Consell directin del F. C. Barcelot.a en sessió
celebrada el dia 23 d'aquest mes: figure nentre altres:
Significar la contrarietat del Consell
Directiu per la inacceptaciä del arree
que acaba de formular el senyor
Graells, fancenentada en no poder
dedicar l'atenci6 que en els moments
actuals reclama.
Acusar rebut ide l'expedient instruit per la Ponencia designada a
Infecte, per tal d'esbrinar possibles
responsabilitats derivades del desee a
América.
Facultar la presidencia perquè prepari la reerganització de l'arxiti històric i catalogació deis trofeus del
Club.
Aprovar les gestions i les condiciono fixades pel senyor Soler prop
de la Junta del C. D. Europa que
permeträ celebrar dos importants par tits a Les Corts, el dia 28 de l'actual.
Tancar la inscripci6 d'infantils, vist
el gran nombre del s allistats.
Acceptar 13 prceeosta de cread(*) d'un
günnes que presenta la Delegació
d'Atletisme i estudiar l'assumpte.
Participar oficialment en l'anunciada Volta a peu a Manresa.
Preparar la vinguda d'un equip
francs de rugby per a actuar contra
le riostra Secciée si és possible, el dia
19 de maig, a Les Corts.

ven vuit minuta per acabar-se la
primera part, Cros pas s ä. els defenses i marcä el tercer gol.
Els del Barral no es desanimaren.
lehnäs ama la pilota i la combini
arnb Angelats, el qual mara el primer gol. I amb aquest resultat finalitzà el primer temps.
Als quinze minuts del segon temes
els del Barral aconseguiren marcar
el segon gol, producte de Llinàs.
vint minuts el Barral torn
a marcar per mitjà del mateix Llinäe. Quan faltaven cinc minuts per
acabar-se l'encontre, Brufau cedí a
Collell, el qual s'internà i centrà
avançat, i Bratnon aconseguf el gol
de la victbria.
Els vencedor; eren: Borra!, Bru fase, Serrat. Bailina, Säcatarg, Busquets, Funtaner, Bramon, Cros, Mateu i Collell.
L'irbitre, regular.

PILOTA BASCA
AL FRONTO NOVETATS
Elda 111 i Marcelino (blaus)
contra

Urano° i Tendero (vermells)

D'aquest partit se'n pot treure la
conseqüència d'aquell adagi nostre tan
antic: "No es pot dir blat que no
sigui al sac, i ben Iligitt".
¿Qui podía Raposee que amb un
jugador de la dreta, fogositat i colbrach ó de Marcelino, ben eecundat
cotn fou per Elola III, despeé; de
prendre catorze punts d'avantatge, que
havia de perdre al partit?
No cree que a l'historial del pundonorós "Lleó de la Canxa" es registrés una desfeta tan ressonant; Es
mes, tinguérern ocasió de parlar amb
ell, mentre es vestia i semblava que
es despertés d'un somni:
—No sé el que m'ha passat —
deja —; estic segur que si l'empresa
ern concedeix la revenja podré rescatar-me d'aquesta desfeta que reconeixent la eälua del; meus contrhicants,
no considero normal.
No solament a Marcelino Ii semblava que era un somni, sinó que la
"detedra", la qual prodigat
oferint cent a dos, es despertà completament desillusienada.
Le edites primeres desenes tingueren
poc interés. puix que fou quan els
blaus dominaren talment, que donaven la impressió que no tenien contrincant. Després del punt tretze yermen, Uranga començà a jugar corn
ell sap í pot. i de seguida es vele
que la palestra prendria un altre
caire.
Teodoro, que fins aleshores estava
molt insegur, en veure l'exemple del
seo company ,e1 secundä, i arribà a
compenetrar-se de,tal manera, que els
blaus no trobaven manera cie marcarlos els punts.
La primera igualada fou al punt
33, seguida fins al 35, on els blaus
marcaren el 37; tornen a nivellar a
38, i de dues excelients collocades
marca Teodoro el 39 i 40 vermells.
Acabà així una palestra que, pel disputada i emocionant, es pot qualificar
d'apoteòsica.
El nombrós püblic. que omplia el
monumental Frontó, acorniadä els jugadors amb una xardorosa ovació.
O.

CICLISME
UN ESDEVENIMENT PER A

DIUMENGE AL VELODROM
DE SANS
De tal pot qualificar-se la gran
reunió que prepara el Velòdrom de
Sans per a la presentació a Espanya del famós "acmpionfssim" italià
Constante Girardengo, sens dubte
el corredor més cotitzat i sollicitat
d'Europa.
En la mateixa reunió farà la sera
reaparició el notabilíssim "stayer"
Angelo Vay, que tenses simpaties té
conquerides a Barcelona per les seres esplèndides actuacions.
UNA CARRERA PER CARRETERA PER A EQUIPS DE DOS
CORREDORS
Hi ha un gran entusiasme per
aquesta carrera, que organitza
Secció Ciclista de /a Unió E. de
Sans el dia 5 de maig, per ésser la
primera que se celebra a la península per equipo de dos corredors i
sortint en línia tots els equips insen i t s.
Els organitzadors han pogtit acon-

Escalfadors "1113"

EtIdOPA--

--e. D.
AVIS DINTERES
Celebrant-se diumenge vinent al
camp de Les Corts el partit Real Madrid-Europa, es prega als senyors socis que tenen localitats de propietat o
abonament al nostre camp, que facin
la mercè de passar per aquestes oficines a retirar les que els corresponen, ¿es d'avui, dijous, fine dissabte,
de deu del mati a una de la tarda, i
de quatre a nou del vespre, ja que les
que no hagin estat retirades hauran
d'ésser posades a la venda.

CURSES DE CAVALLS
EL PROGRAMA DE DIUMENGE
Per a la tercera jornada de curses a
l'Hipódrom, sSaa confeccionat el se' güent programa:
Premi Luzunaris. Militar-Handicap.
1.500 pessetes. 1.900 metres
Dep. Central Remunta, Roches Rou-

ges,
F. Jaquotot, La Rocosa.
S. Talavera, Chamberi,
J.'Dornaleteche. Ventedx.

Premi Faro. De venda. 2.000 pessetes.
1.500 mares
S. Talavera, Chamberi, 6.000, 62 kg.

Marques de Foronda. Ederra, 4.0 00 ,
59 leg•
V. i M de la Cruz. Mousqueton II,
4.000, 59' kg.
E. Bertrand. Brownie, 4.000, 55 kg.
E. Bertränd, Little Horns, 6. 000,
53 kg.
A. Abad. Sagunto, 2.000, 54 kg.
Raras Velasco. Aeride, 6. 000, 51 kg.
Pretni J osep d'Espanya. Nacional.
s.000 pessetes. 2.000 metres

Marqués de Amboage. Ingo, 6o kg
Marques de Amboage. Albeisa. 56
Marques de Atnboage. Gran Canària, 54.

AERONAUTACA
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Els moments màxims de l'avitició
A la recerca de la "tenda roja"
(Continuació)
SOBRE LA CONFUSIO INFERNAL DELS GLAÇOS
A partir d'aquí ens confiàrem a la
brúixola: 59° exentes, vera la tenda
dels näufrags, rellotge a la mà.
El nostre co; batega amb ritme accelerat, fm nostra mirada s'estén
escrutadora cap a la proa, els motors relenteixen, i l'hidroavió salvador s'abaixa lentament i guanya velocitat.
Segons ela cälculs fets amb la
base de la posició assenyalada pels
nàufrags, la tenda s'havia d'aconseguir al dissetè minut de vol, a partir de la illa Foyn.
Passen deu minuts, deeprEs quinze, som al setze, al dissetè rairrut,
però res vivent no apareix damunt
del glaç.
Enormes blocs. policromats i
multiformes, darrera dels quals els
refieres solars produeixen ombres
de tota classe, petits canals dispersos, d'aci d'all, semblante a ríerole negres, i grans plagues molt
blanquee i brillants presenten als
nostres ulls una confusió increible.
De vegades creieat distingir la
tenda, perb en balear ens adonem
que Es una onsbra. Deu minuts,
vint, vint-i-dos paseen 1 encara no
veiem res.
El lloctinent Cagna, el ' mecànic
Rampini, el radiotelegrafista Marsano i jo, igual que condemnats,
obrita desmesuradament els ulls en
tots sentits aPeró on són els nätsfrags?
Llancem algunes cridei radiotelegräfiques.
Cap resposta.
Fern mitja volta, dubtant d'haver
seguit la direcció precisa, tement
les desviacions eobtades de la brúirota, i comencem a girar en totes
direccions. molt beixos, per a des.
cobrir un rastre dr vida.
Maniobrant raparell. em dono
compte que u pa forta deriva ens
porta cap a l'Est. Llavors fern una
mesura de la desviació per mitjä
d'una bomba de fum.
Després reprenem la nostra cursa
boja d'ad' d'allä sobre l'infern blanc
deis glaços regirats.,. Pede el descoratjarnent ens envaeix, i els nostres esforços ens semblen inútils.
Fa cinc hores que vojem damunt
del glaç, dues sobre la regió dels
näufrags, sense que ens hagi estat
possible de veure res.
Penso que Es necessari estudiar
un sistema de relació de manera
que els mateixos nàufrags ens guiin
cap a la llur posició real, i decideixo
deixar les exploracions per al dia
següent.
A les 845 reprenem el cami de
tornada per la illa Foyn i després
cap al cap Bruno.
Volem sempre molt baixos, per
tal de descobrir l'altre grup de näu-

frags que manten cap al cap Nord,
però no ens Es possible de veure
cap senyal d'éssers vivents.
A Beverly Sound baixem a flor£
d'aigua, per saludar el "Braganza"
i els companys noruecs Larsen i
Holm, els quals, amb 'un gran esperit d'hurnanitat. arnb una gran
experiencia, treballen també en la
descoberta dels naufragats. A les
ef5o, després de set hores de vol
fatigós, arribe= a la Badia del Rei,
les llàgrimes al cor i amb una lassitiad increible. Perb el vol no ha
estat inútil: ha servit d'excelient
experiencia damunt del; glaço;, i a
la nit. al "Cittä di Milano", establim amb calma un programa de
treball que haurä, 'tense cap dubte,
de portar-nos a l'èxit.
Mentrestant, a la nit arriba un
missatge de la tenda. Els nàufrags
han vist el nostre aparell, que ha
arribat a dos quilòmetres, només,
d'ells. Aquesta noticia ene omple
de joia i d'esperança.
LA LLIÇO DE LA FALLIDA
Durant la nit del 19 de juny
vana posar al seu punt la nostra
estació de T. S. F. i vam fer algunes
experiències de guiatge de l'avió eta
vol, Es tracta de guiar transmetent
des de terra les ordres al pilot, i
aixl, mentre el lloctitreat Cagna pren
alçària amb l'aparen, jo em quedo
en el "Cittä di Milano", per assistir a l'experiència.
Experiencia que oro constitueix
cap novetat, però que es fa per
assajar la sensibilitat i les capscitats de recepció del radiotelegrafista
i la velocitat de transmissió de les
ordres al pilot.
Vosaltres sabreu molt be que una
estació de ràdio As un conjunt d'ins.
truments perfectes que donen valuosos serveis a qui la utilitza; pesó
si aquest conjunt no està integrat
per l'habilitat del que se'n serveix
devé una cosa morta. inútil.
Però havíem escollit en la persona del sots-oficial Marsano l'home
que reunia a les millors guSlitats
l'avantatge d'haver treballat amb
Biagi. un deis nàufrags de la "tenda roja", i que podia, per tant, rebre
els senyals millor que ningú, en
qualsevol condició de lloc i de
temps.
L'experiència ens ha donat ex..
celients resultats, i hem pogut veure, en aquesta nit del to de juny,
com el nostre hidroavió canviava
de ruta, d'alçària i de posició segons les ordres transmeses pel "Cittä di Milano".
Després, per a simplificar el trehall dels radiotelegrafistes, es va establir un petit codi de senyals, per
utilitzar quan l'hidroavió estará en
comunicació per T. S. F. amb la
tenda. A les Desees de l'alfabet els
donem la significació següent: D indica la dreta; S, l'esquerra; V, bona

Premi Berliere- Handicap. 2.500 pesseres. 2.200 nutres

Bala del Ilei

Premi Torciera. Tanques. 2.500 pesmeco. 3.200 mitres
Conste de la Cimera. Penagos, 67 kg.
E. Bertrand. Wonderful. 66.
E. Bertrand. Reinosa, 65.

s
.

%

11 ìrT;š idels Ossos
44,
••

Daré de Güell. Don Bruno, .65.
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PARTITS D'ORIENTACIO
Avuie a les pistes del Pompeia,
començaran a jugar-se els partas
d'orientació del grup .A. per a formar l'equip de la Copa Dads.
Correspon jugar a *rejada contra
Riera i a Juanico contra .Puigrna.rtí.
Els partits començaran a les tres
on punt.

Inexploslus,
süllds, segura
1 de gran
rendiment
—

Mes de 14,000
Instarles a
Barcelona

A BANYOLES
C. ID. TUreU5 - Barcal F. C., 4 a 3

Garantits

per 10 anys
MUCUS

RIDUITS

Jaume SAURET
7,

PELAYO, 7

Máquinas para
hacer

•

.-Calthat.

CALADOS
G.Weinhagentt e
Diputación 273

BARCELONA
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Manca sin mig oficial fuster.
Manca mig tsfioial vidrier.
Presentar-se al magalzem del
cau-ret' de Llúria, 9. de 9 a 1.1:

SOBRE LA TENDA ROJA
Trobem els llocs sobrevolats el
dia anterior. El panorama ens és
familiar: clames la sensació de eolisud que ens havia envait el jorn
precedent ha desaparegut i ens sembia que volem a casa nostra.
Les illes dels Danesos 1 d'Amiterdarn passen räpidament, desprél
erobern els glazos, trobem el cap
Nord i les Set Illes, més endavant
el cap Platen, la illa de Carles XII,
per ii el lloc de sorticla per començar els senyals telegräfice. Som
a la vertical de la illa Foyn a les
nou, Es a dir, després d'un vol de
dues hoces i quart. El temps is
sempre clar, la visibilitat excellent
els glaços al mateix lloc, corn ei
dia abans, immäbils i imposants,
com bèsties salvatges a l'aguait, a
punt de devorar-nos si ens arrisquem a baixar. •
L'alçària de vol baixa graduatment de 600 a 3 00, i després a too
metres, i alarsano, melt caemäs, comença a demanar la tenda roja.
Volem ja deu minuts en direcció 5 9 s. Ningú respon. encara. M ar sano s'inquieta i clEvé nerviós; Cegna l'assenyala amb la mà perqui
prengui paciencia: jo tremolo arnb
l'angoixa al cor; sé que els Mán.
frags tenen un acumulador quasi
descarregat, i penso que triguen a
respondre per no gastar energia.
Després em ve un dubte: i si no
s'aconseguir la comunicació, ecaldrä
reeomenear sense resultas el treball
del dia anterior?
•
Però a Portee minut de vol a partir de Foyn els ulls de Marsano s'animen sobtadament de joia, i les
seves mans gesticulen a dreta i a
esquerra.
Els näufrags han respostl
(Continuarä.)

LA DONA, LA
MODA 1 LA

IbLA
Generes i colors

Comte de la Cimera. /siar Chica, 56.
Marques de Cabanes. Triana, 54.
Bale') de C-üell. Don Bruno.
V. i M. de la Cruz. Blue Eres.
Marques de Amboage. Teclee.
E. Bertrand. Headline.
F. Coello. Mariani.
E. Lasheras. Brissemont.

ruta; R, feu mitja volta; una sirle
de ratlles "caten sobre la vertical";
K, "Ilanceu el material". Els gtaus
de la brúixola estaran indicats pels
números d'i a 9, significant cada un
les desenes en lloc de les unitats.
Durant la nit les ordres són comunicades a la tenda roja; ea retomana a l'operador Biagi d'estar molt
atent i de donar les indicacions necessàries d'una manera ben pretisa.
Una altea nit sense dormir. L'equip del "S.55" carrega la benzina
i l'oli i examina els motors. A lea
645 del 20 de juny, el "Savoia-55"
surt per segona cegada de la Badia
del Rei. Aquesta regada, als visques
dels que es queden, els aviadors
responen amb un jurament: "O es
trobaran els náufraga, o no es tornarä a la Badia del Rei."
La nostra decisió Es neta, la
nostra voluntat incommobible, i el
nostre ardor sempre mes viu.

Nor d
1 1 1 01 -+

per a cambra de bany

El futbol a les Comarques
Banyoles. — Diumenge passat va
jugar-se aquest partit corresponent
al torncig interlocal, en el qual el
C. D. Tureus e'adjudieä la victòria
Per 4 a 3.
El primer gol e 5 mareà als quinze minuta i fou obra de Creas. EI
Segon gol, als trenta miente, l'obtinguE el mateix Cros. Quan falta-

seguir de la Comissió Esportiva de
la Unió Velocipedica la concessió
especial que aquesta carrera, que
està cridada a obtenir un gran èxit,
no sigui puntuable per a l'ascens de
categoria.
Ben segur que aquesta noticia será acollida sonb força. entusiasme per
tots els corredora de segona i tercera categoria i principiants, perque és una prora més que podran
afegir a la seva carrera de ciclistes,
sense sumar cap punt a la seva fitxa
del registre de la U. V. E.
El circuit escollit per a aquesta
prova Es el següent: sortida del local de la Unió Esportida de Sans a
les 730 del mea, cap al CollsBlanc,
EspIngues, Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei, Cervelló, Vallirana, Sant Pau d'Ordal, Vilafranca,
Sant Pere de Ribes, Sitges, Garrar,
Castelldefel, Ga y a, Viladecans, Cornellä, Esplugues i Satis.
UNA CARRERA
PER A NEOFITS
Per a celebrar el segon centenar
de la publicació del Butlletf d'aquesta entitat, ¿'Sport Ciclista Catalä organitza per al dia 28 d'abril
una carrera de neòfits. En aquesta
carrera hi podran prendre part socis i no socia. El circuir serà el següent: local social, neutralitzats fins
al carrer de Balmes, Pedralves, Esplugues, Molins de Rei, Peplo],
Rubí, Sant Cugat, Sardanyola, Coll
de Montcada, Sant Andreu i local
social, carrer de Valencia, 364.

Itineratt seguit pel "Savoia.55" de Sesto Calende a la Baila del Rei,
passant per Gänova, Marsella, Basilea, Amsterdam, Copenhaguen, Es.
tocolm, Vadeo 1 Bu dele Ossos

Per als vestits de tarda d'aques
primavera hi ha molt bells setins, que
generalment no es guarneixen amb
altra cosa que amb una Echarpe del
ansteht genere Es veuen tons suaus
de préssec, rosa, rosa-gris i rosa-groc.
També es ven el blau ocre-inca cornbinat amb blass fose. Els setins es
contrasten sovint a la moda medieval,
usant el negre i el beige en grans
saques. o bé tons foscos i tons clars
del mateir color. Airee en un vestit de
nit es combinen el negre i el groc
suau. mig cos d'un color aixi com
un dele farvalans de la cua, i l'altre
mi gde
El set( continua usant-se del dret
i de l'inrevés co un sol vestir.
Per a la nit es veuen molts chiffons florejats en tons alegres i vino
damunt un fons blanc. Porten faires
flotants i ribets al volt de les faldilles, i ales i capetee penjant de les
espatlles, i un parell de volants irregulars que cauen a cada costat en
draptries. Hi ha una tendencia, ame,
els generes estampat! a fer-hi aplicadie-ins d'altre de Ilisne.
Els veetits de drillen es preeenten
flotants, sen .e nrescindir, no obstant,
de les seres< liniee estrictes.
Les rumies apareixen tate en els
rest , ts de tarda com en els de la nit.
1 amb cl veetit de blonda es veu tarnbe l'abriguet.
Entre els generes 111H en yoga
aquest any hi ha el tafete, crepé de
llana, que Es una mena de georgette
de llana, i apareix en bells tons
yermen eres«, de Xina estampas.
moisé. brocat i el setí el més brillant
possible.
Per a vestits i abrics els tweeds
estan molt de moda. flamango (una
mescla de seda i seda artificial), diverses mescles de seda i llana, i generes que semblen alpaques molt
Entre els colore s'han de notar: un
verd molt clar. fresc i hrillant, tons
de marró, blau, i una colla de vermelle subtils. Finalment. les mostres
tendeixen, per una part, a Esser !largue s arrib Perfil< molt retallats, roentrat que per un altre petites, i en fono fas de margueridoies i taqueen.
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"Diccionario ilustradó dell vote m'esos, 2.230 votaren obres del
genere anomenat literari. Teatro español"
Ara bé; el resultat d'aquest conAquest, dies la premsa de Madrid
ha parlat insistentment del "Diecienti-

rio ilustrado del teatro español'', que
començarà aviat per quaderns quinzenals.
Segons els nostres informes, , l'esmentat dizeionari enclourà, no .so'lirnent el teatre peninsular en les isVeS
diver s es varietats lingüístiques. ariS
el dels paisos de llengua estiain ola,
especialment el de l'Argentina.
El diccionari contindrà, en una
forma practica i sintética, t o
. te 'els
materials de consulta que pugnin intereasar en un moment cli.nat, i des -de
tots els punts de vista, a tots aquella
que d'una manera o altra teman re.
lació amb la vida del teatre.
No hi seran inserits amb extensió
altres- judicis crítics que els de les
ola/7es, consagrades ja, unanitnement,
com definitives i exemplars. En els
altres casos el teatre de cada autor
seta sintèticament analitzat en la seva
biografia.
En el vocabulari hi seran recaídes no solament aquelles paraules que
tenen una significació literal i un
concepte consagras. sitió aquelles altres que constitueixen matisos o corrupcions admeses per a l'ús. Hi serä
així recollit el Ilenguatge tecnic i pintoresc, el coneixement cientific i el
concepte vulgaritzat.
El que diem bastarà, dons, per a
donar una idea de la importäncia
l'obra. Cal afegir que vindrà a suplir
una evident deficiencia, puix que ni
en castellä ni en catalä no hi ha ni
un sol intent de catalogació dels múltiples coneixements que fan referencia a la vida del teatre.
La competencia del director general de la publicació. Rafel Marquina,
és una garantia del seu èxit. La part
de teatre catalä sabem que ha estat
encarregada a As-en Artia, el qual
ha donat proves amb els seus artieles
d'estar abundosament documentas en
la materia.

cura pot ésser un be per al nostre
teatre o pot esdevenir un mil.
Es dificil profetitzar.
Pot éSser un esperó perquè augmenti la producció d'obres insubstancials, d'obres antiliteräries escrites únicament de tara al gros públic, utilitzant toas els procediments
i trucs, siguin Con, siguin, per tal
d'atraure aquest públic fàcil.
• Peró també Podria donar lloca
que els anteles que no estan baraIlats amb les musses i el bon gust
no es donessin de menys de mirar,
encara que feaa de. reüll, un xic
cap a la gent que omple el teatre,
que és tal com, al nostre entendre,
s'hauria de produir
No som partidari"i'del teatre analfabet, per treure . Cine pervertex
el bon gust; pena 'creiem que es
pot escriure de cara al públic, i fins
exclusivament per al palie de galería, tot i escrivint literàriament i
fer fis i fins abús de grolledes. Encara més: creiem que precisament pensant amb aquest públic
s'hauria d'escriure el més literariament possible, per tal d'educar-lo,
instruir-lo o almenys refinar poc
a poc el seu gust.
L'art, la literatura i el bon gust
són assenyalats igualment per tots
els estaments, i es presten a totes
les modalitats.
Tampoc som partidaris d'aquells
literats o autors que pretenen i intenten escriure les seves obres d'esquena al públic. No. El que escriu
per al públic ha de pensar forço.
sament amb ell. No per a donar-li
gust rebaixant-se ells, com fan alguns, sotmetent-se als seus gustos
poc refinats, sinó precisament per
enlairaralo, donant-ai la impressió
que l'autor s'adapta a ell. quan en
realitat és el públic que va on vol
l'autor.
Si altre no el premi "Mirador"
ha demostrat que la nostra gent
s'apasaiona pel teatre. Felicitern-lo
i felicitem-nos tots els amants d'aquest art.
J. Rojals P.

Alfons Vidal i Planes, ja ha realitzat l'organització de l'acte, que promet ésser Mia falta e ordial i ssima i
simpàtica, havent tingpt molta cura.
que reunehci les caraeterisitquee
d'una veritable reuniú andan:ea:.
"Cantaores", "tocaores", dones boniques... Cal afegir la simpatia dels
homenatjats, i l'esta de la festa està
descomptat. Se celebrarà, tal corn
ja s'ha dit, demä, divendres, a dos
guiarla de dues de la tarda, al res.
taurant La Pätria, i les targes, al
preu d'onze pessetes, poden ad>pnrir-se al teatre Vietäria, Centre de
Repórters, Centre de localitats d;
la plaça d Catalunya i a la Granja
RoYal Orient.
VICTORIA
L'empresa del teatre Vietória, desitjant correspondre d'alguna manera al creixent favor que el públic
de Barcelona li dispensa ettiplen.mt
el coliseu tantes vegades coto rep resentacions porta "La copla anda_
luza", anuncia per a avui, dijoun
a la tarda, en la funció de moda,

Molt més tenint en compte l'enccrt qu e suposa hacer ,onfeccionat
c
125
. , pfoarama del n-ptal
part
eetebrada obra de l'immortal
".1,-tis que ti /mi". u l'an,audit
sainet tle Santiago Rossinyu: nBaaneros en t ennandila", fa molt
tenips no r e p resentada i de ies quals
en fa una veritable creació ei beileficiat.

_
ció de benefic 1 comiat en aquest elegant teatre, per Isa.ver de complir altres comptiunisoa fora de Barcelona.
A honor seu b estas combinas per
a la (lita lindó tu. ograma extraerclitisei ijc zsi neme., su e; qual actuaran, ultra l'hotnenatjal que Unirá riquissinies "toilettes", interpretant el
millor dels seu colossal repertori, la
notable troupe de balls internacional,
jassevitch, l'humorista Delacid, el venroloc Lb-set, la formosa ballarina
Dora del Monte, The
Great Boschi, el gran -s a ltador excentric Raglán, el notable gin jove Jesús 011er, el qual recitará diverses poesies, els elegants dansarins clàssics
A'asmine and Kelly i Mimosa,
bella
i genial estilista de tangos.
Divendres, a la tarda, tindrä lloe
sensacional il-el mt tic re , pectacle tipie
cuhä Kaleda, straccia l'ova a Barcelona i que segurament assolirä un gran
exit per estar integrada pels guatee
"asos" tropicals Urbana Troche, la
negra sense rival en la rumba cubana; Ester Fernändez, eanennista i bailarina típica; Sairo Desval, formidable negre còmir i Elles Pierre. cotossal eampiä deis halls exótics i amencante.
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Antoni Sala després del seu dArrere
cert en el Tow Hall de Nova York

Els nostres diaris, aquests dar- ) dres per tocar al Wjam
ior Hall,
rens dies, han reproduit els elogis
ares a Barcelona a veure la
que la crítica musical nordamern
lis,.
cana ha dedicat al violoncellista An—I quan tornareu a Nova y
toni Sala arnb motiu del seu con—Passat J'estiu. El dia 4 de
cert celebrat, ara de poc, al Tow- I vembre he de concórrer a la
Hall. de Nova York.
sació del "The Bohemians"
.Antom Sala, actualment es troba és un club que organitza •
reo
a París, on ha vingut per passar entre els músics mis aeredltats
mis dies abans d'anal; a Anglaterra gen la Iletra que minan adreça
i mes tard a Barcelona, rer restar
Antoni Sala destria, entre uns
ures setmanes al costat de la seva pers, un full ratllat de caz-actea
familia.
máquina, que va llegint ion
Nosaltres litern trobat en un l'expressi,', catalana d'aquelles
apartament confortable del Bouletirallongues de mots angleso1.
verd de Montparnasse, /taller, am- lletra l'anomena convidas d'ha ii
pie d'espatlles, bru 1 amb una taca
és important —afegene
negra sota el nas, curta i prima com i en el fons ajudara el mes propal
una mosca encallada.
de fer del violoncel un !enrame
Amb una mobilitat sorollosa ens popular. ¿Per qua no pnt psair
grans
multitude als concerts
porta a un salonet bla, tonificas de
el violí i el piano? Fa ternas
liums baixes i de catifes peludes.
Allí saluden, una dama i dos cava- cm p reocupa abrò i triesiore,0
liers, alts, rossos, nets, que seien aconeeguir-ho. Tinc ja al me le
vor alguna petisa experidicia...
tranquillament vora la grisa balLa festa (14 Primer de
Deixem que segueixi padant
c(mada oberta sobre el trafec del
quest p ropósit, que sembla
Maig
Boulevard.
pe
Són dos miarts de cinc de la tar- l'apassiona. Després s'obra un e
da i aviat el te dibuixa unes vagues quests silencis tranquils i breus
El goce, nador ha rebut instruchom aprofita per beure un altre
fumeroles que semblen eixides de
cions del Govern referents a la festa
de la tassa del davant i per teas,
les rnans.
del primer de maig. Són les sedre
una cigarreta.
güents:
Antoni Sala va de l'un costat a
I per a no deixar ociosament
Es garantirá la llibertat del treball.
1 nitre del saló, parlant, ara en anNo es permetran manifestacione.
gles, ara en catalä. i remenant fo- gades les mans sobre els mol;
prenem alguna revista de lea
mítings ni actes públics de propatografies i hines de magazine.
ganda.
Nosaltres ens en trobem les mans tenim a la vora. En una de les
Iles trobem un retrat d'Amoni Sda
Només es podran reunir els obrers
plenes sense adonar-nos-en. Sän
uns c omentaris que ees re
en locals taneats i exclusivament per
unes fotografies petites, matisades, amb
a socis.
amb tot d'escenes ingenues de vai- vielen a p assar-hi els Mis. Fan
ferència al concert del Tonnlasa
xell i de geomètriques carcasses de
Les conclusions aprovades podran
parlen del fi sentit popular de te
ésser lliurades al governadnr per una
raseacels.
.
tista.
enalissió composta de quatre o sis inper aquesta calan
El rascacels sempre ens ha fet una dencia,Advertits
demanem:
dividus.
impressió fredani magra d'esquelet;
---Heu vist atacó? Sembla que ta
tanta simetria /lisa taladrada per
han descobert la intenció...
les petites buidors de les finestres,
Antoni Sala somriu satisfet.
ens ha fet pensar sovint en els em—Sí --respon
AOUFST NOMERO HA
balums descarnats i hieràtics de renaquest és
. Per a un teatre francès
tes especies antidiluvianes que de meu millor exit...
PASSAT P FR L A CENtant en tant trobem en els museos
RAMON' XURIGtrtt
d'amateurs"
SURA GOVERNATIV A
París i abril de 1929.
o en els gravats de les Històries
Aquests dies ha estat llançat el
Naturals amb un borne al costal per
projecte. en vies d'execució, d'un
establir una escala comparativa. I
teatre fi-anees d'aficionats, patrocinat
d'idea en idea hem arribas més d'un
NOTES OFICIOSES
per l'"Association amicale franeaise".
cola a la conclusió de si aquella gene
dirigit per Barthélenv Pons, jove
que s'ufana del sentit primitiu d'aBLANCA SELVA I JOAN
escriptor i critic teatral prou conegut
questes construccions és prou agil
MASS ¡A
NOTES OFICIOSES
en els ambients literaris i artístics.
per a considerar el fons immaterial
Aquests e minents artistes
lEls directors i organitzadors del
han asar
de certes floracions de la ment o
dit un exit decisiu en els concerts
non teatre es proposen que sigui no
de la sensibilitat que són la victen nats a Bi/bao clarrerament.
'NOVETATS
solament un mitjà de distracció, ans
O btingxda distintiva de l'ande continent.
ren un magnifie
Invitat per l'empresad del Teatre
tamne un instrutnent de formació inaeolliment les obre,
Antoni Sala diu que sí, que lesde Blanca fort, M
Catana
Novetats
senyor
Josep
Catellectual i de propaganda.
Garree.
perit de ressó i d'admissió automa.- Blanca Selva, que ompou,
nals, pròximament vindrà a Barcees donaren a ca
Els seas programes serien modesnéixer, el mateix que les grana Soe
tica de les valors que venien acrelona el dramaturg francès Jean Jactos. però de bon gust, i procurarien
tes de Bach i de
ditades d'Europa, ja s'ha acabas.
ques Bernard, una de les figures de
Beethoven.
donar una idea justa del boa (catre
Els Estats Units tenen un sentit
rnes relleu del teatre modern euPer al curs vinent sets ha propna
actual de França.
eritic i el voten fer prevaldre. Serà l'audició integral de les sonates
ropett.
Cal esperar, dones, que la idea serà
de
Bach per a piano i violi.
L'obra de Jean Jacqucs Bernard
o no será llegemonia económica el
ben acoll1da no solament per la colaes
dassifica
que
haurà
portat
a
voler
indepenen
un
lloc
eminent
NOVA
nia francesa de Barcelona ans pels
OPERETA CATALANA
ditzar-se en el corrent de les vanombrosos amics amb que compta aci Eil ha aconseguit renovar un geTenim bones ref erencies
oracions de l'esperit, però el fet es posará en escena
a nin
nere teatral aparentment quotidiä.
aquell país.
en un delsque
és que un músic o un pintor que teatres d'aquesta ciutat
primen
El sistema estètic d'aquesta obra
una
opereta
vingui acreditat de París, no en té talana en tres actes
Gl.
'quesa considerable.
• itulada "La R2prou amb aquest reclam. Per as- ronessa
En el teatre modem, Jean Jacde Fontalba", obra d'impirasegurar
el
seu
triomf
cal
que
pasdissima partitura, deguda a
ques Bernard, pels seus propis
'
la planta
i per l'acceptació de la crítica del del rnestre Quintana
rits, ha aconseguit stivar_az co prii el llibret
país,
l'esforç
de
la
qual
és
demostrar
qual és d'un jove autor vigati. de la
mer
terme
entre
els
noms
niés
coEL PREMI MIRADOR
que s'exerceix com una fundó auneguts deis clramaturgs d'Europa.
tualment s'estan activant els prepranD'" El Liampa.
6ctona.
Gandesa :
tius per als assaigs
Jean Jacques Liernard, donará en
de l'esmentaä
' "El novel!, peda experimental setAntoni
Sala
està
content
del
sen
obra, l'estrena de la qual anirà a eärrec
l'escenari de Novetats, una conferenxit en el Tasar -Hall. Aquest èxit de la c
manad "Mirador" oferí un premi de
cia sobre el seu teatre i a continuaompanyia
que
dirigeix
el prime'
e 1 proclamen una munió de diaris
2,000 pessctes a l'obra catalana esció es representará la seva obra "Le
actor Francesc Vidal; els protag-nistts
revistes arnb notes, retrats i cotrenada la present temporada que feu qui reprend mal", traduida al cade la qua? els encarna
obtingué, més vots.
mentaría de tots els generes. Ha- Albert, el qua] assoli el tenor Enrie
talà per comediògraf senyor
tants ix:ts
ué de tocar quatre peces fora de les darreres t emporades
La votació t ;legué noe als lea- T. Pons i Pages, arnh el títol d'"El
rograma i la gent encara no es
Teatre del Bosc, 1 /a p d'òpera al
tres li.spanyol. Romea i Novetats, fon que ''abranda malpment".
rimera tiple
iovia. Una de les coses més cele- Josefina Tormo. Completaran
Surant es primers entreactes de les
La noticia de la conferencia del
les pan,
p rincipals mitres cantants
railes fou la sonata "Porpora",
tundees deis dies 23 nit i 24 tarda celebrat comediägraf Jean Jacques
i actora
ne
l'obligà
t'orna
a aixecar-se repetides
p opufaritat entre nosaltres.
nit.
Bernard a Novetats i l'estrena d'una
egades per regraciar l'ovacióa DesCada entrada etnia (Ire la un but- obra seva ha despertat molt d'inteSALA MONTSERRAT
rés
del
concert
es
trobä
que
el
lletí i, per tant, un vot. En la vo- rés entre els nuclis artística i als
(Rivadeneyra, 4, pral.)
aludaren gent absolutmaent insostació senitna que no hi bague, trato- centres intellectuals de Barcelona.
El vinent dissabte, a les deu .:e la
itada. La senyora Casals el feli- pa, i si hi llagué coaccions, foren
HOMENATGE A JOSEP
vetlla,
tindrà
Roe el concert °ramaitä en catalä.
ensistoses.
zat per la Criba d'Escolans de 2,1outCLARAMUNT
—lis
agrada
viure
a
Noca
York?
A continuaci6 donenz el resultas
serrat, a carece del soci Josep Maui:
Dimecres vinent, dia 1 e maig,
dentar/e/al—.
de l'escrutini. detallant solament e,s
Roma, p ianista, co-director de l'.aca—Si: hi he trobat molta simpa- detnia Albeniz,
vots obtingins per la que guanyà Faplaudit actor En Josep Claramunt
amb la coopersciä de
celebrara
]a
seca
anunciada
a
i
no
solament
en
el
que
poel premi i la que znä Cl/ segon d'honnr
benefiei al teatre Ce,liseu
den, dir-ne aspecte artístic, sitió la senyoreta L Padrosa, soprano.
II De.
Será executat el següent interessad
el / el personal. Ili treballo molt a
programa:
peeque rentase'', pugui fer Ins Pompeia, que per iniciativa de la SoS' Ist; be tingut ocasió de fer quarconsideracions i els comentaris que cictat Cervantes es convertu â ea
Primera part (piano): "Obertura'
te ts amb Heifetz i trios amb el viovulgui, i per a fer-ne eguns que no un veritable hotnenata,e a Le nralir !isla Micha Elnian — el qual La i "Gavota", Bach - Saint-Saena;
poden, retcnir-nos, (Innern també els nyable i modest director de ta Com"Vecino
minuetto", Sgarnbatti ; Pases tat darrerament a Vale Ida — i toral", Mozart;
vots obtinguts en diferents obres panyia Clarimnint-Adria.
"Scherzo", Menan
Formen
el
programa
lb
el
pianista
Orlof.
(l'he
trobat
d'aquesta in _
delshnn. — (Cant i piano): "Neetara
rel teatre més o menys literzei i
et 1 un centre de gratis artistes i m'hi del s
teressant festa .1a . comédia en dos
ianant", Schubert ; "Recitan:1
aquel' a'tre que fa temps que no_
Se nto força be.
actes "La leyenda de] inaesrm"
äria", Bach; "Canea de bressol", Mo•netlen de: districte cinque. nom que
Despees
parla
de
la
vida
extraadmirable
cread()
(le
Jnsep
tarazart; "A on?" i "Remercianient
elea se li va canviant per (catre
or dinäria de la populosa ciutat, de rierol", Schubert : "Cant de
munt. i l.srnuuêdia Santiag.,
o • a'rabet.
joie,
la
sensació
de
grandesa
que
s'hi
resRossinyol
"La
Verg, (le la Mar'',
flaycht; "El sol i la tintura", Sehtt
Fspanycl:
ra,
(le
coto
un
llame
s'hi
sent
com
Pi
mann.
una
de
les
mes
ajustades
interpre"La
dr la Rambla'', 766.
un a formiga i de l'atracció irresisSequita part (piano):
tacon, s i e la Companyia Clarainunt"Le, 11:11.z7.me, d•Ailgelina",
tib le a vencer tot el que In ha d'UnAdriä.
Sgambatti; "Ondine" i "La dause
Teatre tlft amalfabet, 816.
nent,
po
de ferros 1 de multitud, per ucl, , Debussy; "La Vallee des
Santiago Rossinyol, adlierint-se a
p
Teatre dit literari, 256.
poder treure el cap per un indret duches", Ravel ; "La filadora" i -Mitant just bomenatge, assistirà a la
Nombre de votants, 1.090
qualsevol d'aquella llosa que sentnuet • Roma; "La Campanella". P2representació. la qual cosa han pro_
Rornea:
ina imperforable...
ganini -Liszt. — (Cant i piano): "Se'
mes tambe Ir bon nombre d'es'La florista de la Rambla", 53,
—1
fa
molt
temps
renata
inútil". Brahms; "El /Tantee'
que coneixeu
eriptors i drainaturgs que s'han ad"Les Ilágrimes tlAngelina", 140.
Nova York?
( popular inedital, "Caneo de pan«?
limen
a tan simpàtic arte.
Teatre dit analfabet, /44.
—En realitat, no. Durant la guer<id. id.), "la Ma g dalena" (id. MI
Teatre dit liberar;. 703.
APAT TIPIC A HONOR DELS
ra. de Paris vaig passar a Long"Els fadrins de Sant Boi" (id.). "Iss
Island, població que es troba a una
Nombre de votants, 84 7.
AUTORS DE "LA COPLA
non-nen del Jesuset". "La 5,1,42'
lg ove tate:
(popular Medita), • /A IlaS/07s .. i
100 quilómetres de Nova York. Allí,
ANDALUZA"
"La fanista de la Rambla". 30.
"Joia ninoia". Roma.
durant tres anys, vaig dedicar-me a
La Comissin (irganitzadora misla
cria
de porcs i de gallines. Des"Les llägrimes d'Angelina", 579
gires! homenatge tan Inerescut als
CONCERT
prés vaig comprar uns terrena-, ame,
Teatre dit analfabet, 62.
senyors Quintero i pel
El Patronas Ardevol celebrara cFnaigua
abundant
Teatrr dit literari, 1.271.
i
vaig establir menge vinent. dia 28 de Pactan, d
trinnif de la seva comedia "La eo• Nombre de votants, 1.333.
una tnaquinäria per a serrar tintines,
pla andaluza'', fia quedat composta
sisé concert del preaent curs. En
Jo feia tot aleó per esperit demTotal:
de la següent manera:
aquest caneen donaran un recital els
Presa. peri, aense cap experiencia.
"La florista de la Raunt a". Fan.
germans (laja. L'interessantissim pnn
Santiago Rossinyol, Emili Juntase
Després vaig aliar a Berlín. Un cop
'1 es lläserimes d'Angelina". 781,
grama serà integral per obres de
Fer -an A ecante, Eraneesc Anlaz.
acabada la gueara vaig comenzar se- Schumann. Ardevol,
Teatre dit analfabet, 1.042.
Scrialaina. Beethin
Lluis Angulo, Barangó Solís, lnuis
riosament a preocupar-me del vioTeatre dit literari, 2.230.
ven i el concert de Strawinsky, una de
Capdevila, Eduard Carballo, Pelai
1
n
locel.
Es compren que jo haguda les
Nombre de votants, 3.272.
(,hres mas difícil:: de la amaren
Costa. Duran i Tortajaja, Manuel
fet / * aventura de Longn Island, perTal corn es pot veur e. gairehé Fernández de la Somera, Ricard
literatura pianística.
que a mi la vicia del camp nnha
tots els vots que olningué "La eo- Lahoz. Rafe! López, Eraneese Maagradat sempre. Després dels conrista de la Rambla" foren de condrid, Conrad Malue»da, Angel Mar_
renta m'cneisa passar una temeurrents a l'Eapanyol.
porada a l'aire lliure... Arä, peró.
sä, Martínez de Rivera, Martínez
Amb tot i empentar-se el premi Tomás. Vicenta Mauri, Valenti Mono puc tant. Aquest concert darrer
&ROA
una de les obres c:assificades dintre
a Nova York tulla lligat mle
ragues, Palau Gen Rafe! Salanova,
o Semel genere analfabet o districte V, Angel Samblangat,
CAMIS E RS
bla que imprimira un altre caracter
Eduard
San
pot servir de consol ale contraria Juan, Mateu Santos, Brauli Solso14 - FONTANELLA -1C
a la nieva vida. Estic contractat per
d'aquest genere el iet que dels 3.272
24.. pon TAJE RR I 5 5^.24.
a rally que ve a la mateixa ciutat,
na, Cenar Solsona, Jo. a Tomás i
4 44406114114.414.4: 04•444.-enefells0.4.1444.94
per l'empresari R. E. Johnston.
.0.04.044444,4,4„.......644144.0.44.14+44+11.644.4. 4444,044.
t anus ze l tr exi 0. y:15 ?U.
D'ad' a pocs._
dies he d'aliar a Loo5C11Se

Amb motiu d'aquesta funció es
deixarà de representar la sensacional
abra "El procés de 'Mary Dugan",
que els altres dies de la settnalla
emplena el teatre.
En can, i, dissabte a la tarda es
donara una representació extraordinària d'aquesta obra.
APOL
Avui dijous, se celebraran dues
gratis tuncions a honor de l'insigne
c ompositor Jesús Guridi, amb motiu
del seu grandiós exit "La Meiga".
A la tarda es representará l'estupenda obrh "El caserío", sublim
creació de l'eminent cantant Erederic Cavaller,
l'assistencia dels tfens f nenes de les
Gaietä Petiaiver, el 'colossal tenor
escoles graduades del ' Pare, as
que estrena, l'obra a Madrid,
quals han invitat, i que obsequiara cantará "El caserío" per Primera
amb un berenar. Aquest simpatic vegada a Barcelona.
Al car.tell del vespre figurará el
gest inercia l'elogi de tots els ‚barcclonin
formidable exit "La Meiga", que
cada
nova representacIó constitueix
De gran esdeseniment es pot qualificar el debut que es prepara per
un fenomenal trimuf per als celea dissabte. Josep Muñoz (Pena, fin)
brats artistes Empart Romo, Emestà consiclerat con) tina de les mes par Alarcón. Em p ar Saus, Frederic
Cavaller,
Gaietà Peilalver, Pere Sebrillants estrelles del cant flamenc
Aquest és aquest un element de gura i V. Ruiz París.
L'eminent mestre director Frau.
tant de prestigi dins del genere que
fará desfilar per aquest afortunat erst Palos, al davant de l'estupenda
teatre tot Barcelona.
orquestra formada per quaranta proContinua l'èxit de "La copla an- fessors del Sindicat Musical de Cadaluza", que ami) la seva estrena talunya, són aplaudits pel seu maha marcat una data gloriosa del gistral treball en totes les formoses
pàgines de "La Meiga", i sobretot
teatre espanyol.
,
en el famós "Intermedi Musical'',
ROMEA
del segon arte.
El benefici de Pius Davi
La fundó d'aquest vespre es a
Promet ésser un veritable esde- benefici de la Germandat i de la Caivenimen t . la fundó de dernä, diven- xa de Vellesa i Invalidesa de la
dres, al vespre, a benefici del primer Unió Obrera del Ram niel Sucre.
actor i director de la companyia del
GOYA
Romea, Pius Daví, el depuras treball
Vianor, l'insuperable interpret
artistic del qual li luan conquistat les més famoses
estrelles, l'artista geen poc temps l'afecte i la devoció nial en el seu difícil
m'itere, celebradel públic català,
rá demä, dijous, a la nit, la seca ¡un3.

e
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»ESTA ES L'ERA

1

L'ELECTIDIEICITAT...

!ntermedis
--

La indústria moderna deu el seu
progrés actual a l'aplicació de
l'energia eléctrica per a servir les
seves necessitats .

L'electricitat s'apHca, també, amb
gran éxit a una mthitud d aparells
domèstics, el cone.ixement deis
quals interessa a totes les
families,

L'electricitat dels ferrocarrils, en fi,
és brreu un fet incontestable.

Catalunya

(1' litza per a l'electriticació deis
seus, una par( considerable deis

I

320.000 cavalls

Que rodueix:n les Centrals Hidraurques establertes en els vessants deis Pireneus, que pertanven
a les C:ompanyies:

ill[C01 Y RILEZ1 tEL EBRO, 3, 1
2NEHG11 EIM1 31C1 E CHUCE 3, 1,
3E11 lifiCEMEili LE RECT11111111, 8. 1,

MAS

OFIC RES: PLAÇA DE CATALUNYA, 2 - BARCELONA
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25 d'abril de
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LA PUfit.t1TAT

14 1ES LLETRES.
lliri de la vall" d'H. de Baizac,
traducció d Alfons ~eres
per
boa oCalió es posen les nosabwrials a editar Balzac en
,;
Franca, en lea retenes di ,..,- 'a
2 :..).
,ionj sobre la noveHa, hom ha
r,;,tacat un insistent retorn a Bat.,, per a enfortir-la, per a alliberar. aobretot de les seves devia
me:latiguee, dels analisie pu-.;ø
subjectius. Hotel ha ofert el
:nene
cocabdals,
no
de
:es
obres
' aJAC
;cae COrn a itiOdelS per • la crea..
,..6 se personat g es, per a la joven..¿ de fets i ebservació de la vida,
' „ni a modela d'estil, de pro-

•ovellfstica.
EI cert es glle tot el mal i tot el
de Balzac, pot jusle. que ho in digui
rj,. . pi e sempre. La literatura Irane po ha produje cap altre novel-

ista, cap a:tre esCriptOr mis desgol Es genial i és ingcnu; ea un
*e:vadee profund de l'anima i de
a tocietat, i E5 fulletonese, absurd
ieeletiramatíc. Te . un estil just. taro, d'una previsió esbalaidora. i
0, presa pretensiosa, d'un verbal* einfaS: i pedant. L'únic que
rega set. - igualment admirable
es Cl , Es .- seva forea, la seva poaseialitat creadora.
mantea desigualtats de la seva
ara to constitueixen cap secret
Teta els critico que l'han
10'05,21gic..
,itodiat han pogut explicar-ere-la
adanent. La aeva vida, el seu meale de treball, els seus mateixos
aireen literaria en sin la causa.
VI origens de la noveHa balassacs són faceta en els noveHistes
;apelara i CO ele autor. de melodraRevolució; Es
rsee de l'epoca de la
a din. del moment en que França,
udevinguda una democracia, comena a sentir la necessitat d'una liteN rtira popular. Un patètic brutal,
:aa comicitat tavernäria. un sentirtattlitune ploraner, pecó una eco) viva i impressionant, eón les
nucteristiques d'aquesta literatura.
-armateix. mes encara que aquella
aerptors franceses, es quals en el
LeC.11 segueixen la tradició dels
as' i dels Prevost, eliminant tot
e ene aqueits tenien de poesia i de
;•eUesa literaria, es en les traducen» dels novellistes populars an:esos, de trama més impressionant,
cia complicada, on cal trobar les
crels de l'obra de Balzac. La in-

-tincia d'aquests noveHistes, però,
:: és scfament sobre Balzac que
i seatir-se. Es tambi scbre Inca: Hugo, sobre Merimi, sobre
Ceetge Sand. "Quan els nostres roe-Set:ce — escriu un critie francès
- crcue:: irnitar Shakespeare. Es
- 2:: imane Lewis, Mautrin, o Ra: :e a qui imiten."
Te:5 sen les fonts de les primero obres de Balzac, signades molas d'elles amb pseudònim. Però Bala; mis conscient d'ell mateix, va
arcar- c e mestres mes prestigiosos,
es encara en la literatura anglesa
:e ele trobarà. Walter Scott, Golde:ab, Sterne, Fenimore Ccoper, són
es autora mis insistentment asse:idees er. parlar de les seves inhincies; dels quals autorc el prez; Balee parla mis sovint en la
$Sra ccrrespondencia. Dad potser
tat la se--a obra, tan complexa i
In siria. en3 serabli, en inig de la
iecoada literatura romántica fran:esa del sets temps, una muntanya
itelada, se.Ae precedente i sense
olecions de continuitat ben verte-

ladea
La seta 'vida de treball Es con/test:nene n. d'un forçat de les lletres.
Holle ha volgut comparar-la a una
tem S de 7 esombse ininterromput.
Ho is la -eva vida i ho is la seva
abra E r ' -s per la seva continuada reeesti nst de diners, pela seus
desees ;e:1 seus compromisos, trebda dian a ! dies i dies dtsset i dinit hcres seguides. S'alimenta no, zis, dur- • les hores de treball,
1 ettb una --a quantitat de cafè. La
:en tac' s gastada al lloc cm rete: ra el • :ss per fer trepidar räpi'-a•Ment la seta ploma Sota el pes
antinuat nlel seu cos eis cadirals es
¡neceen..
. En reac- --''aquesta febre de treball,
.. rens. - ta ternps per a observar
4 s ida. .Trr Esser. amb Moliere i
La B rti:r7r, el més profund costomina del ceo país. Basta coneixer
:m amita la seva vida per veure com
!'. a hagut aae tractar i d'intervenir
a rab ger.t de tota condició; com ha
h Irtit de travessar i de veure råa i dament moka i diversos paises.
Ha observas, pece, tan ràpidament,
fan febrosarnent, corn ha escrit. Els
gnu biògraf s diuen que observar,
t tneixer. im estat per a ell una pasl ' 6! En les seves obres no hi plany
alai el document viu, ni el document
l iterari o cientlfic. Pecó tot assimi4 f aempre amb la mateixa rapide& arnb e; mateix ímpetu. Un co
'rul l genial li bastava. Ell creia que
e! n ovellata ha d'esser dotat ifuna
mena de doble vista penetrant. per
arribar al fons de les animes i desOc-te els secrete.
t, Epus . pel r això que en la seta obra
' Hu en personatges de tan diverelta
quments.. La seva glòria —
' la
it'e ',•* e mas no Ir ha estat regala-U -4a la d'hatee engrandit el
terei e de la novella. El rizón dels
r:_erd 5, aren les seves ambicions i
'beal seres corrupcions,
tots els pmtotssels
6
vicia de la vida mo;ti,. n estudiats, o almenys

eljt

1.9b,,,Saa vi..la passió amorosa ha

-re
¡hl
.. ,
t.-

Domènec

Guansé

tingut en Balzac un pintor mediocre. En mig dc la seva fuga, de la
cesa potencia criadora, Balzac era
mancat de delicadesa i de sensibilitat. Per clima sobta una mies que la
primera obra de Balzac triada per
la biblioteca "A tot vent" sigui ''El
Inri de la vall", una de les poques
novelles d'amor que ha eserit Balzac. ¡Es que hom ha volaren retre
una mena d'hornenatge a la saya
vida, eia traduir una de les obres en
les quals Balzac fa mis autobiografia? Honi ha obseetat que en aques-

ta obra, escrita en primera persona,
Balzac empra el maceta( lexic de les
leves Iletres d'amor. Hm ha coroprovat que els inicia del romintic
enamorament del ami protagonista
sam els mateixos d'un dels amors
als quals Balzac fou Inés fidel. Hom
aa comparat — i no vanament — les
heroines dei ¡libre a les ducs amante
de Balzac que mis influencia van
tenis en la seva vida.
Altrament, d'' El Utri de la vall"
Balzac volgué fer-ne la seta obra
mes perfecta quant a eatil. I es prou
sabut que mai Balzac no escrivia
amb un èmfasi tan enutjós com
quan es proposava escriure be. Ultra alada Balzac no tenia els sentits
gaire sensibles a la helles; de la
natura, i es constants descripcions
de paisatge que hi ha en l'obra la
fan inútilment feixuga.
Tanmateix, Balzac no pot debcar
d'Esaer constantment Balzac ;Quin
coneixedor tan profund del con humà. deis ressorts que mouen la societat, de les leves vanitats i de les
seves feblese rio trobem en les cantes delicioses i penetrants de les
protagonistesl ;Quina enlodó, quin
patètic més profund. mes veritable
no trobem també en les darreres pagines del 'libre!
Per trobar-se amb aquestes
•
tal ben bé la pena d'empaaar-se'n d'altres, en les quals l'esforc de Balzac per ésser poeta no
fa mes que posar de relleu la seva
mancança de gust, de aensibilitat i
de tacte.
Alfons Masere i ha acomplert la
seta tasca de traductor amb una
absoluta fidelitat a la !letra i a l'esperit de l'obra.

Crónica occitana

ARTS

tenga naire, la d'antan, e la de deman, que ea estada unificada e que
ii tornará.
Si acei la lo felibritge trebalhara
amb profit per tres causas:
per la poesia amor que plantant
bolas al torn dala, limitará la produccien poetice a la d'aquella esperits dotats que seran pas enganhats per una
falsa vocacion;
per la historia, enriquida de habondante aportacion que cal esperar;
per la filologia... sens disputas.
Poden) estre segurs que, d'ultratomba, Mistral e sos amics de Font
Segunha veiran aquela nota espelida
del felibritge con, l'homenatge e la
fidelitat la mai gran a lor remem-

Els vidres de Francesc Elles

branca.
OC. que se sap en la blosa linha
de lor pensament, far' ä de plaça en
sas pajas per l'obra de tots los que
a traves la gran Occitania han a cor
de far prodel als que votan acomplir
aquel prefatx."
Mg* Textos aasfies...
Es !loable l'espai que els occitanistes destinen a reproduir textos vells
de le s Cfi t' et'SeS regions oceitanes "amb
el fi — diuen— de retrobar la unitat
de la !lengua COMI0k3", El número 3
d'OC reprodneix un test brames del

E/ vidre, per ell sol, ja fa una

materia simpätica i agradable; encara més, naturalment, si l'acompa
nya una forma graciosa. La qualitat pròpia del vidre, elegida a la de
quan aquest ii es aplicat,

segle XVIi, Lo Mana feit contra Mossenyor de Coerrase, atril, una !letra

signada a Pamplona el 3 de febrer
de 1304 pels seis loan i Catalina.
Creiem que els lectors catalans Espiran amb forta ~ció aquests textos
escrits en una rigió tan llunyana de
Catalunya con) és el Beata ((a meitat
del qual Es

jQui
catalal:

havien d'enllaminir els artistes en
l'elaboració de vidres esmaltes, i
en la renaixença deis bella oficia a
Catalunya no podia mancar la de
l'ofici del vidre, d'una tradició tan
important entre nosaltres- A mis
a més, les dificultats de la tècnica
scmpre aolen Esser una ten:si:nació,
i en el vidre esmaltat se n'han de

Pais Basc).

teme que és un text

"Per que a 's'Epa, molt noble et prepotent, senhor, Mossenhor lo senescal
de Bearn. (eta) vostre honorable et
preeidiale cort clarament apparie que
los procuraires generaus deus serenissims Rei et Regina, senhors de Bearn,
han justament, sancta et deguda, et
Pe r causa leguda et deguda, egs han
feit citar et ajornar lo noble En Gaston de Foix, senhor de Coarrase per
sieis begudes; et can no é, comparit,
tota la baronia de Coarrase deu estar
metuda jus la man deus senhors Rei
et Regina, et detenguda tant que sia
vengue obedient et baja. fermat a dret
segon lo bot et servansa deu present
país et terca- de Bearn; los dita P rocuraires ad aqueras fina et autres a
los plus utiles et que parts de pites
seran domandades, disent e dan cona
dejús se sec.
I. Primo, disen que lo dit senhor
de Coartase Es home fort maliciós et
mal inventor, opressor de praube gene, .
cometedor et perpretador de plusors
autres excés, crims et delictes, juxte
las causes juns escrites interpretadora
et declaradors.
II. Et, per alguna sumpmaria eleclaracion deu execrables sgt facinorós
cr a
i ns et delictes cornetutz et perpretats per lo dit senhOr de Coarrase.
Disen los dits procuraires que, lo
XXI joro den roe s juin, anneja
miiii natanta et tres, Arnaut d'Isest,
filh natiu et domiciliat deu loe de
Nay, et propri subject deus dits Rei
et Regina, partient deu loc d'Igon enfora, pss ä au dit inc de Coarrase, et
tirant vers lo dit loe de Nay, lo dit
senhor de Coarra c e tremetó au: darrer
de lui VI n VII nersanatgec. ausquaus manda petacas:set/ et capsianassen Mamut d'Isest et Amengou d'Iccet
son filh; deguera estant advertís lo
dit Arnau et son f:111. ab un rossiat
qui hauen, se n'intrant fens la glíeia
den dit lot, ont los ches meseatgers
deu dit senhor de Coarrase los toron
et extreman fens la dita gli<ia lo dit
rata et aquel transportan su easteit
de Coarrase, ont lo dit senhor de
Coartase lo mentó et receb6.
III.
Ve n , dicen los dits procuraites
que, aquí media, lo dit eenhor de
Coartase mandä venir per davant lui
Joan de Garraa, baile per lasbets deu
dit lot de Coarrase. au qual mandä
que tot incontinent prencós los plus
graos sepa qui fressen en lo dit loc
de Coarrase. et aquets portäs o fea
portar fens la dita glisia deu dit loe,
et aquí metós et fes meter lo dit
Arnaut d'Isest e son dit filia et los
balhäs bones guoardes ; lo qual baile
així marta o fe portar los dits sepa;
aquero vedent. lo dit Arnaut se ealhi
de la dita glisia. et . aqui medix inie
fe fiara de nuera, lo dit baile, ab
Macar,: autres sos complicis, la prencó

Nostre Prefatx
Ens Plau.de reproduir atines! article
que signa J. 1'. Erais al setmanari OC,
de Tolosa (número 3), on hom exposa amb gran lucidesa la tasca que
es proposen de rell itear cis accitanistes meridionals:
"Se cada hora ha son trebal, cada
g eneracion ha son obra. Cal coscar en
açò e se dire que es soma d'aquí que
sortirä la Renaissenca occitana. Nostra posicion davant lo pastes felibrenc
re'ha pas d'autra raaon que /a fe dios
en que hi ha hajut, hí ha e h; haurà
de sempre y ertadierament vertadier.
E lo que sap 1-eire que lo coatat humoresc o res que un esperit trufandiez que petaca sols a desparricar en
gaisa de bastir, aquel s'enganha.
4Cal poiria, se los ennri corn cal,
desauirolar l'obra e la hans del primer felibritge? Digas. En mai de
l'obra meras-Hin-ea de qualques uns
d*aquelis trobaires capdatantiers, ha
lo merit, lo gran merit d'haver tesiscolat la lenga e d'haver organisat subre la realitat poderosa de l'unitat de
la parladura e l'ufanó% estrambord
poetic del moment. l'unitat de l'obra a
eemplir dices tetas las ternas occitanas.
Na es pes dones ni a l'eime felibrenc ni a tos autor s que no'm prenem:
Es als que han demingat aquela obra
e que han finit per ne far que un
tros d'usina peetica que no ha de poetic que lo nom SenS cap de valor.
Si en guisa d'aeó cada felihre ten.
cona eualquea une va fan. d'acabar
la mission que I n s fourlari n r s 105 han
legada. de furganar a través lo passat
historie d'Occitania per cnneisser
caprinnl: et pri. s et capeionat lo
melhor e aimar encara mai Ion patsia.
menS au dit casteg de Coarrase; lo
durbitant las arxivas que esperen sontsual senhor de Coarrase aixi los prenca la tenguda dele cacaires per los
halhar Ion ric patrimoni terrairenc que
só et de feit les fe meter au fons de
enclausan, que han gardat preciosala torr deu dit casteg.
mena lt felibritge d'ara seria dins lo
IV. Item. desen los dits procuraidreh camin que cal que siegue la geres que arree lo ,lit aenher de Coarneracion occitana d'auei, e que ha durase fe menar ren davant lui los dita
hert lo gran iniciator de Malhana, que
Arnaut clisesta et' afenjon son filh,
apili, can) tots lna preeinners gigants,
et aquí per via de feit condempna lo
l'ente d'un ordre novel, l'obra roda- dit Arnaut d'Isest a córrer las e-arrelema de tot un revimolament, de teta e-e den dit loc de Coarrase, den dit
una renaissenga.
easteg enfora, d'aquí a la glísia parLa menuda disputa d'auei al torn roquial ¿legues. amb deus torxes ah,d'una grafia mai o menhs cloquieresca eades en :Las timas, de cada sengles
no mellará enloc ni donara res de pro- liares et miaja, et de feit aus deSfitable. Risc a d'enguanhar mai prigan
p e nts deu dit Arnaut; aquí medie las
encara las separacions e la< discar- a mandä aturar et la. fe halhar alutemsitats que cal far abolir.
•
da< au dtt Arnaut et las meter en
Virem-nos cap al passat. Agatxem<as maas. et manda an dit baile que
In. Tirem de cada arxiva occitana, seguis au clit Arnaut d'aquí a la dita
«lisia, et aquí In fes anferir las ilites
dessosterrem, con) han desenterrat la
poesia trobaekrenca, los anda e mantOrxes, et cinquoaata o <ixasita honres,
ta documenta que hi dorman, los libres, qni eren aqui. que fessen companhia
sei dit Arnaut: et. aquere fria lo
las relacions, lote los textes eafin
reten-nassen al: dit castra lo qual Arqui digús pensa. que (Fans ha jamai
nata, ah las dites dues torees alucades
meneonats. Veirem cona se quilharà
en cas maas. se metó rlavant tras, au
davans nautres, en mai de nostra historia que nos revelaea nostra persona- lene de la dita carrera publica, sen
tieä en ta la dita glisia. et In die
litat rnerala e li signe de nostre burós
avenir, la vertat gramatieala que nos baile et autree a gents aupres je liii
fa encara lutxar entre nautrea per res. usurpant la jurisdiccion deus Reis,
Cal remontar los segles, cal despas- nnstrea se/binas einhors."
ear lo temes on nostra lenga s'embris,
net en >antes"- que plan monde volnostres ben munir trastees proturnires de Feorn et rosrtot de loe.
dran conservar amor que lo parlar
de loe vilatge lar sembla valer mai
Lo Re; Cl la Regina:
que lo del %latee a costat. Cal reProcurairee, cum sabeta, davant are,
montar pus lenh per trobar la dotz vos hateen mandat que fessets porsuique balhará jovença novela a nostra tes et diligences tocant los excés, crims

LES MILLORS OBRES DEIS MIMAS AUTORS

et delictes que se dise estar cometuts
per lo senhor de Coarrase, a l'encontre deu quan havem hagudes multiplicades complanhes et suplicacions:
et no ha goaire n'havem de novet
hagudes tocant los taca cornetut Sus
la persona de Menjolet de Serramedan. Si volem et vos mandan) estretament, et sus pena de suspension de
gatges, et de tant que doblats menhs
falhir vera nós, que, postpausant tots
atares aferes, fassats degudes porsuites et diligences a l'encontre deu
dit de Coarrase, et fasent executar las
provisions qui per la con deu senescal seran autrejades encane aquero
aus jutges de la quoau expressan/ent
n'escrivem. Et au cas los dits jutges
trobassets dilajants o recusan!, nos en
advertiats promptement; et entenem de
deuts jorns estar certificats de vostres dites diligences, et en ass6 no
hace fauta.
Dades a Pampalona, lo Ille jorn
de feurer (1504)
Catalina."
Johan

Informació catalana

Per qui no voleu?, per C. A. Jordana,
L'aperitiu : Els llibres i el bar, Per
fase, Maria de Segarra. — Pitarra,
Per Francesc Pujols. — ¿Ningú no
vol oct. — "Mirador" a París, per
C. R. — Matchs de boza, per Cris i as.
Proudhon reactualitzat, X. — LES
LLETRES I EL TEATRE: Lluisa,
tenle, Per Rossenei Llares. — Els llibrea, per Just Cabal. — El prestatge
de "Mirador". — La popularització
del sobrerealisme. — Les estrenes, per
Manuel Bruent. — Els espectacles de
Londres a vista d'ocell, per Edward
Reeve. — La Música: Els programes
dels concerts d'orquestra, Per /cierne
Pahissa. — CINEMA I DISCOS'
Climatologia moral, per Josep Palau a
Del que As capaç Lon Chaney. — EI •
supervisor. — Ernest Lubitsch. — la
ho sabeu...—El darrer film de H. Bre-

non. — Lilian Giste dita_ — Primera
sessió de Cinema "Mirador". — Discos, Per J. G. — DE LES ARTS:
Exposició de projectes arquitectònics:
Arquitectura nota, per loan Sacs. —
Els arquitectes joves (1). Per 3farius
Gi f reda.
Ecos, notes. caritatures...
*** El lector intervé...

"Sr. C. Vareta.
*

La RatIla...

d'Alfons .3.faseres, acaba de sgrtir dins
la magnifica CoHecció de contes i nov elles de La Nova Revista. Es
conjura de uarracions (La Raella, A
l'entorn del braser, La y entura estroncada. El foraster. Ilistória del
!ladre,
esclavatge. El cabaler,
Fidelitat. El darrer somni, Dues solitäries, Sota el parral i El Torb), en
les gua!: M'Ilustre nozellista exerceix
el

..ett MC.ef ra gt

4 tessetes.
*

recOnesnd.

frei:

Carmen,

dr Pròsper 3ferimie, dins la

Biblioteca Literària (Llibreria Catalania), i
segons la versió catalana de Melcior
Font i Rossend Vales, assen3cla les
belles directives de les 'costees cases
editores. Autora triats, bel t forma!, noeses caberles, paper Carmen.
a la qual acampan:ven altres narracions
de Merimie, ~reir
acolliment excepcional del !retar catald. Preu:
3'5o Peeee t CS.
*

Nostra Dena je Paria...

de Víctor Hugo, dios la collecció

las

Responen a una demanda vostra publicada dies enrera a LA PUBLICITAT, he de dir-tos que entre els diversos Diccionario i Gramàtiques de
la llengua catalana nue hi ha publicat s , se m'acuden ele següents, que
poder/ d asiar per ben recomanables:
Pompeu Fabra: "Gramàtica Catalana"! ; "Diccionari Ortognafic"

"Gramática de la Lengua Catalana"
(en castellà). i "Abrégé de Granemaire Catalane"; publicats els dos
primer! per l'Institut d'Estudis Catalans, el tercer per la Tipografía
L'Avenç". ; el darrer per la Société
d'Editions "Les Selles Lettres".
E. Valles; "Diccionari catall-castellä-frances". Editorial Pal-las. Corta
Catalanes. 719,
Jeroni Marsà: "Exercicis de Gramätica Catalana", que publica l'Editorial Barcino per petits volums, dels
guata n'hi ha guatee d'apareguts.
De la mateixa Editorial Barcino hi
ha "Ortografia Catalana". "Les principals faltes de Gramática" i "La conjugació del, verbo en catalä", de Perneen Fabra.
Es complau a saludar-vos, M. Cases."

Ohres mestres de la novella sLlibreria
Canania, 1929). segons la traducció
catalana de R. Folch i Carde:ea, te
sil ?xit de venda Poc fregiicnt. nont
diria que el lector calda ha pres cotasciClicia de l'enorme otantatee gilt' representa el posseir una biblioteca de
les obres mestres de la literatura mundial en la dolo lignosa materna.
Nostra Dona de París, de He Prnula', té PrOP de 300 flanes i es ven
a 330 pres, el vollon.
Dins /a mateixa coliecciA ítem anuncia: El inetge rural, de Balzac (Iraduccid J. F. Puig); Ivanhoe, de ¡Voltee ,Scott (trad. C. A. Jordana); Els
Miserables, de Víctor Hugo (traducció

Folch i Capdevila); La cabana de
l'oncle Toril, de H. B. Stowe (teaducció C. A. Jordana); El Cornte
af onte-Crist d'A. Os ases (fradrf,-cid
J. F. Polo).

* Pluff f
Rebetn per a la seva Publicació la
nota següent:
"El número de L'.4tnie de les Arts
—Gasch, J. V. Foix, Dalí, Montanya,
Ruauel. Piret. Bello—que acaba de
aortir (Minie • rn I ele la S ea n na i•p0Ca).

1m venut la rneitat de la seva ediclA
rn un sol dia."
Bluf f

*

tiradera.

publico en el seo ntintero 13, cravui,
el següent sumad:
La reunió de Ginebra: Teta una setmana parlant del desarmament, i tot
ha estat debacles. — Els dijous blancs
Projectes arquitectònics, per A. —
Mirador indiscret. — "Gran Café Catalán", per Josep 3faria Planes. —

El trasllat d'unes locomotores a l'Exposició
Pel Marques del Duero ha desfilat part del material ferroviari dcstinat a l'Exposició. A presenciar el
pas dels combois per la lira fèrria
estesa provisionalment reunía cada
vegada una gran gernacia que seguia encuriosida les irtaniohre<, les
quals havien de fer-se , con) é5 natunal, amb molla calma. El remolc
dels feixucs vagons-salons i de lea
locomotores oferia moltes dificultats.
L'expectació era molt gran per vetare. sobretot, la gran locomotora e l è ctrica, que ignorem si a hores que
escrivim aquesta nota ja ha passat.
La maquina mis antiga anava tota
enfundada. qui sap si per a evitar
que s'hi fiqués la vols. i com tots
els tetis conipanys d'Exposició, el
pas era preccetit per tina briga,13 d'obrera,- urbana, etc.
1 es mas:obres. com hem dit
abans. s11;in fet, forçat per les circumatánciea. ¡mili tnolta lentitud, i
aixió ha produit alguns treistarns
Irr al trätis de carruatges, car tots
els carrers que desemboquen al Parallel estala tanda!, per la via. llevat
40 dos o tres '.''asaos a nivell" que
han quedat oberts.
El tramvia de la línia núm. 57
funciona per mea sola via, produint
cis consegüents tranatorns.
Hom creu que avui quedará tot
enllestit i que el tränsit quedare normalitzat.

vencer.
D'un temps eneä; dones. en exposicions coalectives o Individuals,
hem pogut veure vidres esmaltats;
obres d'un sol, artista i tècnic alhora, o be de la collaboraci6 de
l'un i de l'altre. En genera/, el que

volia caracteritzar les peces exposades — sense aconseguir -ho seenpre — era Ilur luxositat, el fet d' é sser peces mis per a éster collocades en una vitrina que no pas destinades a una utilitat.
I potser era mes urgent redimir
els objectes corrents i usuals de la
banalitat i mal gust de que eren, i
són encara, víctimes; ennoblir àdhuc les coses mis insignificants.
En aquest sentir de lligar la beIlesa Lata utilitat ha orientat Erancese Elies la sera tasca d'esmaltador de vidres.
I abans de passar endavant. do:loen, que potser no és prou present
nom que potser no is prou present
a la memòria dels lectora d'aquestes notes.
Francese Elles no Ea un nou vingut en l'ese/tale de vidres. per bé
que el seu nona no sigui conegut encara corte es mereix, tot i haver exposat ja algunes mostees de les seves obres en sales barcelonines i de
fora de Barcelona. Francesa Elies
ha estat un mestre d'esmaltadors
sobre vidre, talment que molts d aquests que actualment frueixen d'una justa fama, han estat ensinistrats en el secrets de la muda i
dels esmalta per aquest massa rnodest artista, coneixedor tartabé de
la técnica de la cerämica. format en
ambdós oficis per llargs anys de
pràctica en centres imma rtants de
l'estranger.
En les arts aplicades

i, digui's
el que es vulgui, tatellai cn les arts
pures — la qüestió de la técnica
ocupa un Uoc important. Cada materia té les seves exigencies peapies, defugir les quals a subjectarse a d'altres pertanyents a matèries
que no són la que es erecta, és en
perjudici de l'obra. Hi ha una mena de domini de la técnica, un inútil caces de traça, un virtuosisme
mal esmerçat, consistent a no supeditar-se a les exigenciea peak/las de
la materia que es té entre mans;
Es a dir, a volee obtenir d'aquesta
efectes que no li escauen. I, ben
mirat, alzó no indica sinó un pseudo-domini de la tècnica.
Per tenir CO compte aquest prittCipi elemental de les arts aplicades, per no respectar les qualitats
de la materia, deturpant-les o prestant-nihi d'almea, molts objectes resulten esguerrats. La coneixença
superficial, qualificativament parlene, de l'ofici no es prou per a produir obres belles; cal atendre tarobé les exigencies decoratives de la
materia que es manipula. Així, per

el qual creiem que val la pena d'in-

aistir.
La tendencia majorment seguida
entre els decoradora de vidre, ha
este la de produir peces dites Unaques, curan potser neme* portaven
aquest qualificatiu per tal de justificar-ne el preu eleva:. Des del
moment que la decoració sobre vidre ha d'ésser feta a ma, cada Pega és única, encara que reprodueixi
un dibuja ja utilitzat per a una altra peca. Actlesta intervenció manual és la que dóna la gricia arreu on s'aplica, la que constitueix
l'encis trobador en els objectee d'art
popular.
Si l'autor ho llagues volgut, a
molts dels vidres sortees del forn
de Francesc Elles, hauria estat possible d'aplicar-los la menció de peça
tinica, ja que hem vist obres per

l'estil gratificades amb aquella pretensiosa qualificació. Pera una honestedat elemental li ho impedia, 1
també la seta intenció d'enfocar la
producció de vidres esmaltats cap
a un caire ¿liguero -ne industrial, no
dedicant-se a les peces de vitrina
que ni el seu mateix propietari no
s'atreveix a tocar, sinó als objectes corrents que no falten a cap

casa.
.apressem-nos a dir que alma no
desmereix en absolut la vàlua artística dels vidres de Francesc Elies,
ans al constrari. com, mes o menys
mal explicat, hem debut entendre
més amunt, essent el vidre una de
les matéries a les quals escau millor la simplicitat decorativa. Aquesta condició fa possible una difusió
del vidre decorat acose perjudici de
la seta bellesa; aquesta condicia es
la que el nostre . artista, artista I.
tècnic alhora, ha sabut utilitzar amb:
resultats tan reeixits que qualsevor pot comprovar.
JUST CABOT

EXPOSICIO DE FOTOGRAFIES
.
.
Es veu molt, concorreguda l'Exposició de fotografies d'En J. Pla Janini, que té ¡lot actualment a l'Agrupació Fotográfica de Catalunya (duc
de la Victòria, /4, principal), la qual
es pot visitar tots els dies, de ais a
ncu del vespre.
A l'esmentada entitat s'han rebut lea
bases per al CenCurs de la Natura
nnarta, organitzat per la Reial Societat Fetográfica de Madrid, les quals
eón a la secretaria a disposició dels
interessats.
EXPOSICIO 3f0M.13RG
Per a dissabte vinent, dia 27, s'anuncia l'exposició del pintor Mombrú.
L'interès que ha motivat es justificadissim. L'allunyament de Mombrú de
les nostres Sales i els cada dia més
rellevants dots que hom Ii reconeix fa
que l'exposició Mombrú sigui esperada
anta tate els simptomes dels grana
esdeveniments artística.
.

HOMENATGE .9
J. MOMPOU

De l'exit que Mompou ha aconseguit
que te oberta a la Sala
Pares !l'ha sortit la iniciativa d'un
homenatge que els Sena arenes admiradors I: ofereixen dissabte vinent, dita
27, a les non del vespre. al Restaunarrt Nice. Ele tiquets per a l'assiatencia al sopar poden adquirir-se a la
Sala Parés (Petritxol, e ) . Reja! Circo'
exemple, en el cas de l'ornamentaArtistic, Círcol de Sant Litic a "MI- •
ció sobre vidre, slia de tenir en • rador".
compte la transparencia d'aquest,
no aplicant-li un enfarfec decoratiu,
----aemereevasine-que Es impropi i enlletgidor, sinó
motius simples, cona mis simples
Notes trestutliant
millor. Desgraciadament. hi ha deque
semblen
vidres
hacoradora de
ter-ho oblidat, i arriben a cobrir
•
Una comissió_ d'estudiante de
cota la superficie del vidre amb l'Estola d'Arquite.nura ha visitat
profusió de coloraincs. lea quals,
el governador per agrair-li les gesultra ESSer inaprOpiadeS, són d'un
tione fetal prop del miniatre per
efecte decoratiu desagradable.
arranjar l'assumpte de la dita g.-Lluny d'abra, en els vidres de
c ola.
Francesc Elles, taut si la decoració
Al mateix temps li han lliurat un
es projectada per ell mateix, com, docunient tradhesió al director de
si ho es d' alai/ altre, pera sota les l'Escola signat per 65 alumnes.
seves indicacions, es respectada aque• Una cetnissia d'almetes de
lla qualitat primordial del vidre. la l'Escota d'Arquitectura ha visitad
°enunciemotius
transparencia. Els
el rector de la Universitat per extals són els indispensable.. per dirpressar -Ib. en nom de la mejor part
ho aixi; la decorad() Es airejada i
dels companys, l'adhesió personal a'
sòbria; per això els seus vidres
ell i ai director <le l'esmentada Eseoleixen el mäximum d'efecte ¿leencola, al qual han adreçat san misratio amb una estricta limitada d'esatge en aqu'est sentit, en Telele
leinehts ornamenta% 1 l'ús diari dels
ainti la Miestiö escolar.
També l'han visitat, per manifestarvidres d'Elies no comporta la fatiga que produeixen els objectes que Ii llur idhesió personal, entre ihres,
podent esset senzills són gratuitael P. Falgueria el Comandant de Marina, els doctors Bartrina, Gual i Viment cornplicats.
En el curs d'aqueetes notes brin llamil de l'Inatitut, Puig-Sureda, una
tomissió d'alumnes del' Gallee' Ma.'
alludit el fet que eis• vidres de Franjor i diversos grupa de practicants;
cesc Elies eren destinats a
.corrent, i aquest es un punt sobre

a l'expesició

llevadores i pares de familia.

BL RAID DEL
"COMTE ZEPPELIN"
El dirigible sobre Sevilla

ESCOLES A LA VALL
D'ARAN
Importaran 97.000

EL RAID DEL "JESUS
; DEL GRAN PODER"

LA REPOI3LACIO
• FORESTAL

CONSELL DE
MINISTRES

Ampliació del Consell
El

Consell d'aquesta no ha estat

L'ORGAN DEL GOVER.
—
Els sostenidors del
l'agitació escolar i el
de la pesseta Ptel

A Lima
Pt eo rst q ue iss e al s spi ur emds edtse nsi ntpde
er ne
Comentaris del ministre Manifestacions del cap del dsmiet:jialttys
Sevilla, 23. — A tres quarts de
pessetes
El
m inis teris
ministre
d'Espanya a Lima ha
q uatre da la tarda ha aparegut pe!
de
Foment
car
. Govern
Madrid, 24. •n•n Per Reía' ordre cablegrafiar i ha donat compte que en
la proximitat deis viatges
sud, a l'horitzó, el dirigible "Com.
Madrid, 24 — "El Debate" pud'Instrucció pública s'ha disposat aterrar els aviadora Jiménez i Iglesias blica
Madrid, 24.—A tres quarts de Ist amb vistes a les Exposicions i la
Madrid, 24. — "La N• atoe
te Zeppelin".
unes
d
eclaraciosts
del
ministre
temporada
de repòs que el marqués
li
van
que s'aprovi el
lliurar un important plec, que
format per
han quedat reunits els ministres en
d'aquesta nit, referint-se
Tan aviat com el públic s'ha ada- l'oficina técnica projecte
de
Foment
parlant
deis
treballs
del
d'Estella
s'ha
de
prendre
a
Jerez
de
Consell.
diposità
a
mans
del
per a la construcció
govern perui.
ajuts amb que compla el
nes de la presencia del dirigible ha
seu departament.
la Frontera impediran la celebració
de dues escales, una de nois i una
El ministre ha manifestat que la
vern, diu que en la matuteaba
p res p osicions als terrats i altres abra
El
motor
funciona
bé
Manifestä
de
nous
Consells.
No
obstent,
no
reunió
seria
que
nou
provincies
tellarga,
puix
de noies, amb estatge per als
que ni aquiedel dia 14, 'tomes ura aea
llora de la població per a presenciar mestres, a
Aquest matí s'ha rebut a la Jefa- sten aprovats els plana de repoblació ta setmana ni la que ve se'n ceebratit han pogut informar els ministres de
cent dels concorrents pe
el seu pas. La gent voleiava mo- da), pel Les, Van d'A"--on
forestal.
Treball
i
d'Econonna.
tura
Superior
d'Aeronáutica
un
cad'altra,
i
pretenien
els
ministres
ultipressupost d'execució
nyien a la Unió Patriótica,
cadors i llençols saludant i victore- i material,sen
S'ha parlat en el Consell de les
Lea obres realitzades del crèdit mar tots els assumptes pendents.
que puja, inclosos els ho- blegrama dels capitans Jiménez í Igle"Ya ha declarado el jefe
jant els tripulants de l'aerostat.
Els ministres no varen fer cap roa- cerimónies inaugurals de les Exposias en el qual donen compte que el
de cent milions de pessetes és una
noraria per direcció de les obres,
Gobierno en otra ocasión
El "Zeppelin" ha arribar escortat a 48.70t'48 pessetes el de Fescola
motor, després del vol a Lima, está en
iniciació envera la resolució del pro- nifestació. Nornés el de Justicia i sicions, pecó el programa no ha queafegeix—que
esto le parece
dat enllestit.
Cultes digué que portava al Consell
blema.
per dos grans avions "Junkers" i de nois, i 48.38435 pessetes el de perfectes condicions per a continuar
ecmprensible, pero debe rendir
Tanmateix,
la
familia
reial
sortirà
el
raid
per
América.
L'extensió
dos aparells més de la base de la de noies.
de terreny 'que a Es- tres expedents d'alliberament condicap a Sevilla el dia 7 de maig i tor- se a la realidad de organtaf
p anya es podrá destinar amb aquest cional.
Tablada, El dirigible ha evolucionas
Que es construeixin per l'Estat La invitació de l'Equador
recoger bajo otras bandee
narä
a Madrid el dia /3; el dia 17
El
Consell
ha
acabat
a
sobre la població durant 2,s minuts,
tres quarts marxarà
s'acosta a 25 milions d'hecles esmentades escoles pel dit prescomo colaboradoras, las fue.
Com ja vàrem ¿ir, el ministre de objecte
a Barcelona.
i ha volat en totes direccions. Sobre supost, abonant-se la quantitat de
tàrees, i ço que ara es repoblará de deu.
zas ciudadanas afines que to
En principi ha quedat acordat que
l'Equador a Espanya, senyor Crespo no arriba a un milió d'hectàrees.
En sortir el president ha fet tes
Triana ha passat a tan poca alearia 35.059'16 i 34 .74202 pessetes, resse celebraran dos Consells de mi- quedado fuera de la organio
Ordóñez, va rebre un cablegrama del
Amb alz ò no es resol sinó una mí- següents maní festacions
que es distingien eis tirants i els
pectivament, amb cärrec al capitol seu Govern encomanant-li que invites
ción de la Unión Pairidtit
—Hem dedicat la primera part del nistres presidits pel rei, un a Sevilla
timons del dirigible, que portava addicional primer, article únic del
nima part del problema, pesó es dó- Canse!l a tractar
i un altre a Barcelona, si bé no s'han
aunque ésta siga siendo la fa.
oficialment els capitans Jiménez i
quelcom
sobre
VESal costat dret un cariell amb sal vigent p ressupost d'aquest ministe- Iglesias,
na el primer pas d'una gran obra posició de Sevilla, cerimonial, catalange de vanguardia, la fuera
determinat les dates, cona tampoc
si bé • des del principi hom
nom de "Conste Zeppelin" D. L. ri, i que s'executin les obres pel
nacional de veritable necessitat.
de choque de ideas y de atta&
currinca del Govern, etc.
ha quedat determinas si el Govern
havia fixat l'itinerari amb etapa a
Z. 127.
L'Estat ha concedit al Patronat
sistema d'administració i que l'Ajunchía ciudadana.
en ple assistirà ala actes inaugurals
He donat compte de dos expediente:
El dirigible, després de fer mag.. tarnent de Les doni compliment als Guayaquil, a qua fossin hostes oficials
de
les
Hurdes
vuit
milions
de
pesY seguramente la razón
o be dos o tres • dies despees per a
un. un conveni amb Bolivia, i un
oferiments fets per a la construcció de l'Equador durant alguna dies. Sub- setes per a repoblar en aquella co- tre, d'un Congrés
nifiques evoluciona sobre la ciutat,
la que el jefe del Gobierno re
la celebració dels Consells.
geria també la conveniencia que Fainternacional.
Perd
ha tornat novament a l'aeròdrom de de les esmentades escoles.
marca 23.000 hectärees, i en el ser- el mes important i emotiu
se explica esta resistencia
El ministre de Marina ha anunha eseat
llo espanyol anés a Quito, donant així vei
Tablada. Eren les a'so. Sobre aquesacaso más esa inercla—a
ciat que a l'Exposició de Sevilla
laidrológic forestal, on ha de rea- la concessió d'una dispensa a les estumes relleu al vol en ésser rebuts Jigresar en la Unin Patri&
ta base ha fet baixar dos paracailitzar obres hidräutiques de canten- diantes perquè puguin examinar-se en hi anirà la carabelli -Santa Maria'',
ménez i Iglesias amb tots els honora a
está en que siempre ha dice
gudes amb duce saques de corressió de terrenys i, per tant, es trac- setembre a Madrid, amb l'objecte construid,: pel senyor Guillén, i a
la capital de !'Estat.
Valle
Inclän
a
Andalusia
que no pensaba pedir a esa
ta d'una tasca niés tardana i tnés
pondencia cada un. Una ha caigut
despeses d'elles i de les Inés dos creuers i alguns torpediEl senyor Crespo Ordófiez demanà cara.
ners de la postra marina.
Madrid, 24. — Els periòdics dopersones que necessàriament hauritsn
más que lo que dan fervorosa.
a la teulada de l'hangar on hi ha
per
mitjà
del
cap
del
Gabinet
diploEl ministre d'Instrucció Pública,
mente les de una y otra, sa
es aparells de la segona esquadre- nen compre que ha marxat a AndaL'Estat ha ampliat els seus acr- d'a companvar-les en sortir foca de
màtic senyor Ramírez Monteeinos, auun cop acabat e/ Corlada ha parlat
perlanbcer a ella, calor ciudaMadrid per a examinar-se en altres
ta, Yaltra ha caigut al mig del lusia Fialustre escriptor Ramon del
acia de repoblació fina a nou mil
diencia
diplomática
al
cap
del
Govern,
Valle
Inclan,
i
Ii
desitgen
un
dano, muro de contención con.
feliç per
Universitata, i, a mes, per considera- atnb els periodistes i eta ha ellt que
camp. Els paraicaigudes han estat viatge.
tal d'exposar - li verbalment la pro- hectärees, per valor de dos anille:mis d&
especial al sexe, ala?) es, que pa- s'havien aprovat tres relata ordres tra los anarquizantes. Cinta
de pessetes.
recollits pel sergent Del Llano. Tres
de molt d'interès, relacionades amb
posició equatoriana. Després la trasa
gafa
exati
Patriótica
es la más fuerte y
ninar-se, les que no vulgutn
Essent un dels propòsits del Reial
saques portaven segell i precinte
Hada' al cap d'Aeronäutica.
anar a províncies, en setembre d'a- el conflicte estudiantil.
democrática organización civio
datat a Friedrichafen ei 22 d'abril
decret, diverses vegades esmcntat, quest
Després d'unes guantes horca va reLa primera reial ordre determina que se ha conocido en España.
any.
de Ton. Cada saca porta el corresLa reina de Romania
bre un comunicat fent-li avinent, en la creació de vivers i sequen de
que els alumnes femenins oficials i
També s'ha tractat del règim unfY si es tan fuerte—preguntaa
ponent número d'ordre i una xifra:
nom del President, que, assabentat Ilavors perquè, en un termini breu, versitari, encara que menys extensalliures de les Universitats les funa Ceuta
algunos—, ¿cómo le producen
subministri
Ilavors
i
plantes
a
gaire5. S. W. La quarta saca era un
aquest de l'objecte de l'audiència, s'haquan mema "In el que es refe- cions docents de les quals foren susenoje., molestia e inquietud ese
Ceuta. —
bé totes les províncies, han estat mena
paquet blanc, que venia sense pre- la tarda ha A darrera hora de
via apresat a satisfer els desigs del
reix al número. A la Universitat de peses, puguin optar entre examinarmínimo sector adversario? En
arribat a bord del
dedicarles
petites
extensions
de
ter_
cinte; oberta es veié que contenia
se
en
la
convocataaria
de
juny
en
president equatoriä, tan agradable per
Múrcia — afegf — que. com ja sala experiencia de la campaña de
targes postals i cartes; com les al- canoner "Säncliez Barcaizte- a Espanya.
reny a aquest objecte, i és d'espe- ben vostks, no tenia regim d'exámetts
altres Universitats, o bé en la conMarruecos se encontrará la ex.
gui" la reina de Romania, la
cial esment el viver d'Alcalà, de lliures, podran anar allí els alunasen
vocatäria de setembre en la Unitres tres fon Disuada a l'Adminis- seva
Previ informe del cap superior d'Aeplicación, porque actúan lea
011a, els infant ,s d'Orleans
versitat
on
estudiaren.
000
30.
hectàrees,.
o
tració de Correus de Sevilla, dan i persones del seguici.
frenar
per
la
Did'Ares
Universitats
exceptuades,
ronäutica en el sentit que el vol Lima"pacos" y tirotean dispensen
L'altra reial ordre diu Q ue els
per tant, podran també examinar -ee
putació.
s'exigí el corresponent rebut.
Quito no ofereix dificultats insuperacon armas diversas, y algunoa.
creuer ':Extremadura" ha
alumnes
que
cursen
les
.Així que ha llançat les saques fetElles
els
alumnes
d'aquella
Universitat.
assignatures
bles
per
a
l'aeroplà,
hom
indicara als
con proyectiles envenenadca por
salves d'ordenança.
El ministre d'Instrucció ha inter- del Doctorat ,en les diver r es Faculsobre la base airea, l'aparell ha sela calumnia y la difamación.
Una companyia del regiment aviadora que en 'loe del vol Limatats de la Central, podran asaer exarumpan
dient:—Mes
tard
donaré
ieuit amb direcció al sud, cap a Giuna
Guayaquil
efectuin
el
de
Lima-Quito,
La realidad, pues, impone
Un succés a Palència
de Ceuta amb bandera i músiminats pels seus professors, sempre
referencia mes completa i detallada
de capital a capital dels Estato.
brabar, En volar sobre la ciutat ca ha retut els honors corresdistintas actuaciones, una, preque hagin assistit a les classes i reaPalencia. — A la una de la mati- sobre l'assumpte.
portava una altura d'una I.000 me- ponente.
Per tant, novament els aviadora s'eparar
las contraguerrillas para
El president ha continuat dient cree litzat treball amb aquells. Els que ahuyentar a los "'Jacos"; otra,
nada s'ha Ifresentat a la comissaria
levaran pel congost dels Andes, si bé
tres. pesó en passar sobre l'aerbDesprés de revistar la comno
estiguin
en
aquestes
condicions
també
s'havien
tractat
diversos
de vigilancia la %reina Bärbara Caexpea menor altura que en el salt Buenos
drom volava més baix, de manera panyia que féu els honors i de
organizar las fuerzas auxiliadients de Foment. Hisenda, Instruce46 que siguin oficials i tots els linares
ballero Triguero, mestressa d'una
Aires-Santiago. Ascendiran (ins al
res, que si no izan la misma
aue els tripulants del "Comte Zep. descansar breus minuts al xapodran
examinar-se
davant
tribunal
i
Justicia.
fonda situada al carrer del Cura,
y ola Cotopaxi.
bandera que la Unión Patriópelin" saludaven ostensiblement i let de l'Alta Cornissaria, es diHem tractat del viatge a Cuba del a la Universitat Central, a partir del
número 3.
Quito es troba prop dels 3.000 metica, formen su flanco y refuerel públic corresponia amb els capells rigí a la caserna de regular, on
20 de juny vinent.
ministre
de
Marina.
El
vaixell
que
al
Davant
del comissari ha dit que
tres d'altura sobre el nivell de la mar.
i els mocadors.
Ha continuat dient el senyor Ca- ce nsus alas.
revistä les forces indígenes.
portara fará dues escales, a Tenerife
¿Cuáles y cómo pueden ser
A la capital equatoriana seran ob- una seva filla de divuit anys, de i a Las Palmas, que seran breus, perEls periodistes han preguntat al
Després de presenciar una
Ilejo que l'altra reial ordre autoritnona
Honorina
Rincón
Caballero,
estas fuerzas? Por ei momento,
cap de la base aèria si durant el l'esta mora i hagueren roes jccte d'un homenatge.
que el /6 o el 17 a la nit ha d'estar za la Universitat de Manda per a
xicota
d'una
extraordinaria
bellesa,
integradas por los que, comvol s'havia establert alguna comu- d'artifIci, I ja de nit la reina i
a Cuba. De totes maneres estaré a l'examen d'alunines Iliures de qualhavia sortit pel mati d'ahir a donar Tenerife
nicació per ràdio. El cap de la base acompanyarnent abandonaren la
el dia2, coincidint amb la sevol p rocedencia, ja que ho estava prendidos en una calificación
un
tomb
amb
el
seu
promès,
anomegenérica, no comparten el acaserna de regulars.
festa de la Creu de Maig.
per a aquelles Universitats les funha contestat que no.
El Rotary Club
nat Celso Lucio de la Arana, de
rácter que los más bulliciosot
La reina tot-oh al xalet de
ciona docents de les quals estan
L'aeronau ha volat també sobre
A l'Hotel Palace ha començat aquest vint-i-vuit anys, que és funcionari
Referència
oficiosa
suspeses.
de
ella le atribuyen ordinariaels terrenys on s'ha de construir l'Alta Comissaria escortada per matí la segona conferencia del Rotary
d'Hisenda i redactor esportiu d'un
mente alardeando de tenerla a
La nota oficiosa del Censen din
El senyor Callejo ha rernarcat la
l'aeroport, del qual en data pró- un esquadró de regulars amb Club d'Espanya.
diari de la localitat, i que no havia
imp ortància d'aquestes disposicions,
su orden.
així:
xima sortirä un altre aparell sem- fanatets ardsties. L'efecte de
Han assistit congressistes de totes tornar al seu domicili, malgrat hora
En el caso concreto del con"Presidencia y Asuntos exterio- que no cal dir que marquen camine
blant al "Cornee Zeppelin" per as- la pintoresca illurninació era
les regions de la Península.
tan avançada.
flicto universitario, los cateres. — Asistencia al Concurso hípi- favorables per a la resolució del prosajar la Unía de dirigibles Sevilla- fa /Oil St j e a.
Tot seguit ha començat la policia co de Roma del equipo español.
Ha presidit el Congrés el president
blema.
drätios y alumnos y padres ck
Avul la reina de Romania
Buenos Aires.
del Rotary- Club de Madrid, senycir
a practicar gestiona per a trobar
éstos, que cualquiera que sea
Adición al convenio relativo al
a Tetuan.
Ha dit tambe que en el cija .eravui
Per mitjà del sergent radiotelegra- marxarà
els dos joves. Aviat s'ha sabut que cumplimiento de sentencias arbitrahavien entrat nona/almezo. tots els
su ideario y aún su criterio res— El dia 27 arribarà a Ma- Manuel Maria Arrillaga.
fista de la base aérea de Tablada,
A dos quarts d'onze ha començat la es trobaven en una cambra del car- les y proyecto de tratado de arbi- estudiants de les
pecto a la cuestión claralenle
Universitats que
Claudi Rodríguez, ha estat dirigit drid da reina de Romania, on
sessió.
rer Antoni Matara, pis que fa altraje entre Colombia y España.
estan oberte5.
presentada como origen de el.
romandrà un parell de dies
al cornandant Eckener el següent abans
Després d'unes paraules de benvina guns dies havia llogat Celso.
entiendan honradamente que no
Expediente relativo a la subvenShia referit també el senyor Cadespatx: "Associació Premsa Sevi- ge capde continuar el seu viatgoda pronunciades pel presiden. el
La policia ha anat allí i en ttac- ción de ro.000 pesetas a la Asociahay dereche a mantener la innea, a la reunió que a Valladolid
a França.
,
lla prega al comadant Eckener transsecretara ha llegit Fordre del dia i les tar que fos oberta la porta, la pa- ción de Derecho Internacional con
havien tingut els pares de familia, quietud en el pafs y dañarlo en
meti cordial salutació companys
motivo de las reuniones en San Se- amb acords semblants als de Salacontunicacions i adhesions rebudes.
sus más vitales intereses—la
rella s'hi ha oposat resoltament.
desitjant als tripulants aerobastián los días 2 al 7 del próximo manca.
F,n vista. de la seva actitud hi ha
Tot seguit el governador del dislibra alcanzó ayer 34 pesetas—
nata rendeixin feliçment viatge co- La Cambra del Llibre de
mes de septiembre <lel Congreso de
por una cuestión de régimen de
tricte 6o ha pronunciat un discurs en hagut necessitat de violentar la porPer acabar, el ministre d'InstrucDerecho Internacional organizado
meamat excellents auspicis."
el qual ha presentar als congressistes
enseñanza, baladí al lado de
ció ha dit que acabava de trametre
ta d'entrada. Aconseguit aboa els
Madrid •
agents han entrat al pis i en una por la Internacional Law Assotia- a la "Gaceta - dos reials decrete arnb otros que al pais deben intereEl radio del comandant del diasadrid, 24. — El ple de la Caen- les personalitats invitades a la confetion.
els no menarnents de les Comissa- sar.
rencia.
rigarle diu: "Alcalde Sevilla. Tenim
de les habitacions han trobat a la
bra del Llibre ha celebrat sessió
el pl aer de saludar la molt bella
Justicia. — Varios expedientes de
ries regies de Barcelona i Oviedo.
No estará de mas decir que
parella que estava forcejant i agreA continuació ha tingut lloc la pre.
reglamentaria.
libertad
condicional.
La d'Oviedo la formaran el rector
i gaariosa ciutat de Sevilla traves
es probado que a este descenso
Els reunits han quedat assaben- sentació del Comité de credencials i dint-se manuament.
corn
a
p
Hacienda.
—
Varios
expedientes.
resident i els catedràtics
de la peseta contribuyen con
santels bonics aires d'Espanya
L'aspecte que presentaven el dos
tats de la marxa de l'ex p osicis del eleccions, i després diversos rotaris
Fomento. — Ascendiendo a au- senyors Vallina i Lornba com a y osabent que Sevilla té la noble misexportaciones de moneda nanan fet propostes per tal de designar
prornesos era el de mis complet esLlibre
que
s'ha
de
celebrar
a
la
xiliares
a
oficiales
en
la
misma
forcals, i la de Barcelona, el rector com cional algunos de los promotod'instaliar el primer port aeri.
candidat a governador.
tat d'inconsciència i presentaven tots
Ibero-Americana
de
Sevilla.
ma
que
se
hizo
últimamente
en
Acaa
president
i
els
catedrätics
senyors
el
res de tales agitaciones.
Signar. Eckener."
El secretari del Congrés ha llegit dos esgarrapades a la cara, braços Ministerio de Hacienda.
bades ja les installacions, s'espera
Soler, Gómez, Campillo. A haber,
Pues bien: 10111 Pll va la
i mana.
aquest rädio ha contestat l'al- sols que acabi
l' e nbernissat de les les resolucions apruvades ea la primeSubvención
de
250.000
pesetas
al
Ferrer
i
Cogigal,
Font
i
nativa qne a la ciudadania y no
Celso tenia a la mà uta tros de
Puig com
calde amb el següent:
ra conferencia.
Real Aero Club de Guipúzcoa.
a vocals.
estanteries per a trametre els 'libres
al Gobierno corresponden los
vidre p rocedent d'una ampolla i amb
Per últim. un rotar; de Barcelona
"Es un honor per a Sevilla que que s'han d'exhibir al
Reglamento de Pesca y Caza.
Interrogat el ntinistre d'Hisenda
certamen.
más alentados entre los cateha
pronunciat
una
breu
conferencia
aquest
vidre
agredia
la
seva
prosigui visitada pe! dirigible "Comte
Expediente
p
referent
roponiendo que se
Quant a la fira, s'han •rebut ja sobre turisme.
als assumptes de que ha- dráticos y alumnos que disienmesa.
Zeppelin", i fa vots pel magnífic algunes proposciions,
autorice
al
Consejo
Superior
Ferro- via donat compte al Consell. Ita dit ten de los agitadores y revoli tot fa esperar
TeasIladats tots dos a la Casa de viario para realizar por administraEl senyor Feritändez de Calella ha
vol realitzat. Confio que molt aviat
que entre altres havia aprovat
que no mancaran sollicituds per a
tosos, y que en gran número
tindrem la satisfacció immensa de realitzar aquesta exposició, d'indub- parlat sobre els exploradors, i dos ro- Socors han estar assistits pels met- ción las obras que se refieren al pre- pedient estenent la taxa telegràfic
moy vienen manifestando disvet -e sortir dirigible del nostre post
taris
més,
de
Málaga
i
Burgos,
han
ges
de
guärdia,
apreciant
a
Celso
,de
supuesto
adicional
de
46.84836
pep
remsa
que
regeix
per
al
Marroc
rabie importància cultural i econópersamente y organtcense en
un gros tall al coll, i a Honorina setas para terminar las obras de
dissertat sobre Etica i Intercanvi de
sei illä."
i Canäries a les Illes Baleara
mica.
legión de civismo y orden, y en
diversos talla a mana i braços. L'es- ampliación del local que ocupa.
conferenciants, respectivament.
El cònsol alemany a Sevilla ha
Aquesta
taxa
es
del
so
per
cena
cada, ciudad tittiversilaria.y ast
El ple ha aprovat el sorteig de
Finalment. s'ha nornenat una ponen- tat del primer es greu i el de la
dirigit al comandant Eckener el
Expediente sobre distribución del
També s'havia acordar l'execció sabrá el Gobierno. que en este
beques efectuat pel Consell de gocia perquè redacti el projecte de regla- segona de p ronästic reservat.
crédito del capítulo segundo, artícu- aranzeläria per als opuscles
següent radiotelegratna:
caso
vern. Les beques consisteixen en ment i quadro de classificació.
de proparepresenta el interés del
En una inspecció ocular que el lo primero, concepto segundo, para ganda que portin els e x positora
"Cänsol alemany í alemanys
de país. quién le apoya y quién le
el pagament del preu deis llibres de
L'elecció a candidat a governador de jutjat ha fet a la casa ha trobat obras de conservación de carreteras. Sevilla i Barcelona, i també
amb ded'Andalusia saluden el "Comte Ze
combate.
Oil veritable dipòsit
n- text del cura que estigui matricular
Expediente relativo a la inclusión
terminats requisits es c oncedeix aquesde mataries espeiin" en el seu primer vol sobre l'alumne prerniat. Se n'han repartir districte, que estava anunciada per a
A esta actuación no se
tupefaents, xe ringuetes, etc. Escam- en el plan general de carreteras del ta execció als ob j ectes
avui, ha estat suspesa fins demà.
Se villa, i els desitgen una marxa
fabricats
ir con tibieza ni vactlacenes.
25, de les quals 20 corresponen als
Estado del trozo de enlace en Vi- Marroc que vinguin als certämens. al
A les dues, en un saló del Palace,
pades per terra hi havia tarribé una
feliç."
instituts de segona ensenyança i lo- alta celebrar un esmorzar rotary, al bcna quantitat d'ampolles que ha- Ilafranca de los Barros, de la de
S'acordà també /a cessió a l'Ajun- pues la única fuerza del adver' El tinent coronel de la base
sario, que no es ni más COil.$iSan Juan a Puerto de Cáceres y de tament de Bilbao d'un solar de
cals de Noya, Cartagena, Coruña, qual han assistit tots els congressistes sien c ontingut morfina. Aixä expliaèria
ha dirigit un altre jadio, concebut
per a ampliar les seves oficines l'Estat derable en número ni mejor en
Córdoba, Burgos, Baeza, Badajoz, i alguna invitats.
ca l'estat d'inconsciència en que la de Villafranca a Oluva.
calidad, ni con más exponente
en aquests termes:
Instrucción Púldica. — Se aprobo
Terol, Huelva, Rivadeo, Madrid
En arribar als postres, el senyor han estat trobats aquests dos prode aptitud, es la audacia, y a la
"Cap de la base aèria de Sevilla,
En el Cancel!, encara que breument,
la construcción de grupos escolares
(dos), Sevilla, Murcia, Gijón, PonArrillaga ha tornat a repetir les se- 'ilesos.
audacia se la vence con firmeza
oficials, classes i tropa saluden el
en Esparraguera (Barcelona) y en es para també del problema dels cantevedra, Soria, Cádiz, San Sebas- ves paraules de salutació.
y resolución."
Mayorga (Valladolid).
comandant Eckener i tripulants del
vis que estarcía a distintes eirfceum
tián, i cinc a les escoles normals
El rotary sevillä senyor Gastalver
rensi
"Conste Zeppelin" i els desitgen un crOrense, Jaén, Cuenca,
Se aprovó una Real orden dispo- täncies, pecó cape) cap d'elles re
Saragossa ha amcnitzat la sobretaula amb una
DEL MARROC
niendo que los alumnos femeninos a reconomia nacional, que a judici
ieli efinal de viatge,"
i Toledo.
conversa.
LA VIDA OFICIAL
oficiales y libres de las Un iversida- del Govern es prepara.
Aquesta tarda els cnngressistes han
La Direcció general de Correus
El projecte d'organitzar l'expodes cuya función docente fué susEl
ministre
d'Hisenda,
senyor
Caltenia assabentada des de fa
sició
del
millor
narre
del
mes
ha
continuat els seus treballa.
meuns
Melilla, 24. — bord del vaixell
pendida puedan optar entre exatni- vo Sotelo, participé als ministres que
Han despatxat aquest mati amb don
'euants dies la Central de Sevilla
rescut el millor a c olliment, i els
A les sis sala celebrat un te rotary "Peris Valero"
ha estat tramesa a liarse en junio en las otras Univer- la comisan') del patró or havia evaAlfons els ministres d'Exèrcit i Ma.
del pas del "Comte Zeppelin", i que vocals del pie, reconeixent la im_ a honor de les senyores i senyoretes
sidades
o
en
la
convocatoria
de
seprina.
euat
la
seca
ponencia,
i
que
els
vocals
Sevilla la maqueta del projecte del
si Ilaneava saques amb corresponportäncia que té la iniciativa, han rotarys.
tiembre en aquellas a que pertene- havien demanat quinze dies
— Han despatxat amb el cap del
port. En el projecte está inclòs el
de prórdencia les despatxés i mmediata- acordat procedir al seu estudi.
A les nou de la vetlla ha tingut lloc canal de comunicació amb Mar Chica.
cen.
roga per a examinar-la. Quan acabi
Govern els ministres de la Governament cap als seus respectius llocs
S'ha acordat celebrar el dia 12 el banquet de gala.
Se aprueba la propuesta de la Co- aquest termini es reuniré en ple la
També s'ha trames una rep roducció en
ció, Exercit i Marina.
de destinad&
de maig vinent la tradicional testa
misaría Regia de la Universidad comissió.
miniatura de la grua flotant adquirida
Després han estat rebuts el general
anual
de
la
Cambra.
Central
para
que
los
alumnos
de
per
la
Juana
d'
Les saques Ilaneades per l'aeronau
O bres del Port, que pot
Eh comte de Guadalhorce digu
Hermosa, En Manuel Llaneza, el caque
no han sofert cap avaria. Porten,
las
asignaturas
de
Doctorado
de
las
elevar
blocs
de
86 tones. Tot això
dels expedients que havia portat al
pitä general de Valincia, el general
CONTRA LA VEROLA
distintas Facultades puedan examiultra els detalla a ssenyalats, una
será exposat al pavelló de Ministeri
Consell, el que es refereix al pas dels - Luque i el marqués de Linares.
narse en junio próximo.
de Fornent.
inscripció en francés i en espanyol
auxiliars del ministeri de Foment a
— Aquest migdia ha sortit
Sobre Tánger
Precaucions a Madrid
— El dia 28 arribaré el comandant
Marina. — Expediente de adquique diu: "Es prega a la persona
l'escala tecnica, és identie
fets per
a Aranjuez per tal d'assistir a la sorGibraltar, 23. — El dirigible "Graf
sición de 8 parabanes para los cru- als d'Ilisenda i Instrucció.als
Madrid, 24. — El governador ha de l'Escolta Reial senyor Carlea Nique trobi aquesta saca que la trai passaran
tida campestre de l'Associació de reZeppelin" ha estat vist aquesta tarceros "Príncipe Alfonso" y "Almi- St oficials tercers
dictar una circular donant instruc- sulant, que recorrerá el territori.
meti a l'oficina de Carretas mes pi-6en les vaants que molatxers de Toledo, el ministre del
rante Cervera-.
— En les excavacions que s'efecda, a les s'ao, volant sobre Tán- cions per a començar ima activa
ocorrin.
aúna."
Treball, acompanyat pels senyors MaExpediente relativo a la asistenger.
Qant a la subvenció a l'Auto Club dariaga,
Entre la c orrespondència que porcampanya de vacunació antivario. tuen als voltants de l'antiga posició
Garrido, Elorrieta i Gómez
cia de un oficial del Cuerpo de In- de Guipúscoa, és per a premia
d'Anual s'ha descobert una antiquíssiEl dirigible ha passat l'estret de
i les
losa.
ten les saques hi ha una postal
Gil.
genieros navales al Congreso mun- despeses que ocasioni el circuit.
Gibraltar volant en direcció est,
Es fixen terminis perquè se sot- ma vivencia que ofereix gran interés,
per a l'administrador de Correus
dial de Ingeniería en Tokio.
Es tracta d'una amplíssima habitació
Per últim. el emite de
a una velocitat que ha estat calcula- mella] a la vacunació i revacunació
de Sevilla i una abra per al seu
Economía. — Exceptuando de las ce. interrogas sobre l'estat Gu adalhorda en Ints cent quilametres per
personal. Les postals tenen un se.
aquelles persones (Inc hi estiguin anib quinza columnes sernblants a les formalidades de subasta o concurso
de les ras- de les persones que han de formar
de
la
Mesquita
de
Cardova.
A
l'extereteres,
digné que aquelles que han la
llora.
—
Fabra.
gell de franmiteig on sobre ring
obligades, i excita el zel dels direc- rior hi ha tres ares semblants
delegad& que marxarà a l'Habana.
y autorizando a la Cámara Oficial d'ésser utilitzades pele visitants
als
de
maní y ola un dirigible, i el matade les No hi anirä el senyor Fernández Petora, gerents i propietaria d'empre- l'anomenat Mirador de la Reina de
del Motor y del Automóvil para adCap
a
Gibraltar
exposicions
de
Sevilla
i
Barcelona
esaegells es nn zeppelin volant sobre
ses, sinó el senyor Jordana de Posas.
quirir directamente 22 motores de tala en perfecte estat de conservació,
Tánger, 23. — El dirigible "Graf ses perque tinguin cura del com- l'Alliambra. Encara no s'ha pogut deS'ha
un paisatge.
pliment de l'ordenat respecte els terminar l'època a que pertany, car
200 HP. por el importe de pesetas
una consulta a un escriptor.
Zeppelin", procedent de l'oest, ha
i d'agur al 9 de maig alguns petits i denlafet
a la tarda seguratnent la de4 88.4 4 4, condestino al Ministerio de
seus dependents. Igual recomanació els terrenys deis voltants estan semEn allunyar-se el zeppelin de Se- volat sobre Tánger acinesia tarda.
desoerfectes
seran
arranlats.
leg acia estará completa. El dia 3 di
• villa anava escortat per alguns apaes fa als directora i professors de brats, i fill4 que es faci la rocolMarina para el servicio de la EsEl dia 28, segons manifestä el Prepetita alcäría ha donar la volta
maig estaran en Santa Cruz de Terells. tripulats per Semtil, Esteve,
cuela de Aeronáutica Naval.
collegis solare els sena alumnes.
lecci6 no es procedirä a naves invessident. inarxatä a Jerez de la Frona
la
ciutat
i
a
la
rada,
i
després
ha
nerife, i dia 16 a la nit arribaran
Del V alle,_Floreci el sotsoficial
Propuesta para Delegaao de EsLea infraccions són castigades tigacions.
tera. oil resmandrä fins al .1 de malg
prés direcció cap a Gibraltar. — amb
a l'Habana. El aia zo se celebrara
cebar.
p ennares de 300 a L000 pet,
S'han adoptat precaucions per a paila en el Comité de técnicos y exEl dia t aniri a lflaaridniata nciaiuntiaftesteäl
Fabra.
la
cerimania de la presa de possessió
impedir l'accés de curiosos.
pertos jurídicos de Aviación y que
tetes.
del president senyor Machado, i
asista a las sesiones del _Comité' el
dia a emprendrä el viatge de tornade mayo próxima".
geellEel nitteaTIdti poc
neii:trAesntdades
vee'n ultimats els noms
da la delegisció esparyob.

2ä

LA

'

utm it Je 192 9

FLOTA FRANCESA

Botadura del creuer
"Foch"
Brest, 24. - Avui a les drassees navals duta/testa població
-j'efectuara la eerinnania de bolo, 8 l'aigua el non crener
• FA". Per aasistir a l'acte,
hi n arribat nombroses per/acosa/al de l'Armada francesa.iste i.
Brest. 24. - A presencia de les autorltats civils, militars i de Marina.
esta t llança t a l'aigua el nou creuer
.Foch". -

LA CRISI AUSTRIACA
El candidat dels dembcrates cristians
Viena, 24. -• El senyor Mittelberger, director de l'Adminiatració financiera de la pros lucia de Voralsberg,
que, con/ ja és sabut, ha estat proposat com a Canceller pels demòcrates
cristiano, ha parlat avui amb els partits de coalició.
La Lliga nacional • diu que no podria participar en un gabinet Mittelbeiger, la política del grial seria oposada a la seta en ben essencials qüestions creconomia nacional. - Fabra.

Un nou torpediner
Bordeus, 24. - Aquest mati Ola
procedit al llançament a l'aigua del
torpediner "Foudroyant".
La i.-rea de les seves rnáquines és
de 31.00a cavalls. - Fabra.

L'AMBAI XADA ESPANYOLA
D'ATENES

L'AGITAC/0

ESCOLAR

Els desordres de la
tat de Medicina de

FaculValla-

dolid
Valladolid, 24, - Davant els desordres esdevinguts a la Facultat de Medicina, la Junta de Degans, en compliment d'instruccions de la Superioritat, ha declarat incursos en la perdila de la matrícula tots els alumnes
oficiat. els quals es podran matricular novament en el terme de sis dies,
a mutar des de demá, previ el pagament dels drets corresponents.
Només quedaran exceptuats els
alunmes que alleguin i justifiquin algenes de les circumstancies expressas
des en els articles segon i quart de la
telal ordre del dia t i de mare passat,

Una nota del rector de la
Universitat de Salamanca

EL noCToR ENDER
del qual s'ha parral per a la
cancelleria austríaca

Meneses, los catedráticos don Isidro
Deata Sala, de Derecho; drin Inicial
Varona, de Medicina; don José del
Busto Miguel, de Ciencias; la qual,
bajo la dirección y presidencia de la
autoridad del rectorado corno delegado del señor ministro de Instrucción
Pública, se encargará de hacer una
amplia información de todos los sucesos ocurridos, desde que se inició
el movimiento escolar, para , depurar
responsabilidades, investigar las causas de e:ertos hechos y deducir, en
consecuencia, quienes se hayan hecho
merecedores de castigo y gnienes
premio. En este expediente, que ha
empezado a instruírs con tal propósito, cumpliendo con lo que se determina ,:11 la R. O. de z d_l actual,
serán llamados a declarar los decanos
de las Facultades. Ics directoret de
los distintos centros, profesores, estudiantes, personal facultativo y subalterno de la Universidad y representantes de las fuerzas vivas que ahora
empiezan a actuar con oportunidad y
acierto en defensa de los prestigios de
nuestra ilustre Universidad."

t,
pftwege.s.r.
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STRANGER

L'EPIDEMIA DE

VEROLA
Un cito a

ELS ACCIDENTS DE
LA MAR
La pèrdua d'una fragata
danesa
El Cap, 24.- El vaixell britänic
"Deucalion" ha tornat a aquest port
després d'haver dedicat alguna dies
a la recerca de la fragata escola de
cadets danesos, sense resultat.
Ei capita ha declarar que no havia
trobat cap petjada del susdit vaixell,
la sort del qual inspira gran inquietud.
El "Deucalion" ha navegar fins al
límit dels glaços flotants a l'hemisferi sud.- Fabra.

S'ha vist a Berlin la qu'erella d'u-n ex-mentbre del Consell de guerra que jutjd els
assassins de Liebneckt i Ro-

sa Luxemburg contra un
perioaista d'esquerra

LA CONFERENCIA
4, 1
PER AL

DESARMAMENT

Londres, 24. - Alar es registraren
als hospitals de Londres 22 casos nous
de verolä.

A Terranova, els icebergs
amenacen la navegació

Manquen 89 näfrags

Ha estat botat el creuer
"Foch"

Chamberlain s'explica

Toquio, 24. - Les canoes de salvament han aconseguit recollir altres
32 supervivents del vaixell "Toyokuni Maru".
Encara manquen 80 náufraga, que
hom tem hagin peregut.-Fabra.

Parlament britànic sera
dissolt el 10 de maig i Les
eleccions es faran el 30

Una aviadora nordamericana
de dime, anys ha batut el
record femení de durada

La

Conferencia de Ginebra

s'ha ocupe del desarmantent
acri

Icebergs a la deriva
vaixell "Fennland", portant a bord 400
passatgers, procedents de Southampton i Malifax.
Tots ello han sofert un fred terrible en passar per la zona dels banca
de Terranova, a conseqüencla dels
nombrosos icebergs que trobaren.
Durant tot ala nit els passatgers
hagueren de vigilar per a qualsevol
eventualitat, davant la ternença que el
vaixell no pogues sortejar els dits
icebergs, que constituien un gran perill.-Fabra.
Nova York, 24.-Arran del perill
que ha passat el aaixell "Pennland",
en travessar la regió dels bancs de
Terranova. degut als nombrosos icebergs que constituien un seriós perill
per a la navegació, la Companyia internacional marítima ha avisat per
rädio a tots els vaixells que es desviin del catní seguit normalment navegant mis pel Sud.-Fabra.
•

ELS ACCIDENTS DE

L'Osservitore Romano tornara a ésser posat sota. la
direcció de la Santa Sett, com
abans de 1919, i serà canteecional al recinte de la Ciulat

Vaticana

Els rebels mexicans es proposen resistir a .11asiaca

L'ASSASSINAT DE
LIERNECK I ROSA
LUXEMBURG
Una querella
Berlín. 24. - Aquest matí ha començat la vista del procés seguir
per l'ex-membre del Consell de
guerra que jutja els assassins de
Carles Liebneck i Rosa Luxemburg.
senyor Jorus, contra un periodista
d'esquerra que l'acusa ((l'ayer alavorit la fuga deis assassins d'aquelles persones.
El fiscal ha dernanat que s'in/post a l'acusat, senyor Bernsteein,
una penyora de mil mares, ja que
en ter la seva acusació no tenia
proves, i si be és cert que durant
la informació del Consell de guerra s'adoptaren mesures inoportunes,
no es pot dir que fos trencada la

Paris, 24. - El prefecte de policia ha comunicar a l'Acadèmia de
Ciències suc una senyora qué acabara
d'arribar de Bomoay estava atacada
de verola. - Fabra.

22 casos nous a Londres

Toquio,
- Fins ara han
recollits altres 23 supervivant s del vaixell "Toyokuni
Maru", que s'enfonsä portan(
a bord nombrosos passatgers.
Fahra.

El

Paris

Les proposlcions de Gibson
Washington, 24. - Les declaracions
de Gibson a Ginebra han causat gene-al emoció a tot el pals.
No es d'estranyar la sorpresa, per
catant mames el president Hoover, el
Secretari d'Estat i algunes poques
personalitats de la Casa Blanca estaven assabentats de les proposicions
que anava a formular el reptesentant
nordamericä.
Es declara que al govern nordamericä no li interessa convocar una conferencia naval, puix que aboll es considera massa prematur per assolir efectes positius. proposicions de Gibson haurien d'ésser tan' sols un punt
de partida per a una Conferencia Nava/, la celebració de la qual tindria
lloc quan hi hagués una base ferma
leer arribar a un acord. - Fabra.

23 supervivents del
. "Toyokuni Maru"

gALc1N3
.ater./. 24. - El nou arnbaixador
aspanya, que acaba de presentar
les ses es cartes credencials, és el
senyor Antoni Fernández i Benitez.
Entre aquest senyor i l'almirall
Conchesotis s'han canviat cordials
discurs expressant la bona arnistat
existen : entre els dos paisos i els
desliz:: que siguin apretats els Ilaeos
que el.s uneixen. - Fabra.

E

LA i, ' 1-141 1 1 't

Londres, 2 1. -Ccntestant una
pregunta relativa al discurs recentment pronupeiat pet senyor
Gibson en la Conferencia del
desarmament, el senyor Chamberlain Int dil que el Govern
britànic participa per complet
en les esperances t desigs del
Govern dels Estats Units, i que
el mateix que ell, desitja, no
simplement la limi4ac16, sinó la
reducció dels armaments navals.
Ha afegit que ell mateix havia fct proposicions per a portar a cap la dita reducció general, la qual s'aplicarla a lotes
les classes de navilis de guerra.
El GrNern britànic-ha seguit
dient-ha reinarcat amb el mes
gran interä els nona principia

exposats pel senyor Ginson, t
atribueix una gran importäncia
a les possibilitats que s'han
obert per a donar més elasticitat a l'adaptació de les forces
navals adaptades u les diferents
circumstäncies de les dues potencies.

Finalment - ha acabat dient
el senyor Chamberlain-, el Govern angles desitja expressar la
viva apreciació que fa dels sentiments cordials j l'esperit de
conciliació posat de manifest

L'ESTAT PONTIFICI
."L'Osservatore romano",
Roma, 24. - A con:sentencia
del concordat de Laterä, el citar' "Oseervatore Rcmano° setiä
posat, com abatas de 1919, sota
la direcció de la Santa Seu
&impon i UraL dintre el reclute de la ciutat vaticana. - Fa-

bra.

LES REPARACIONS
DE GUERRA

Reunions privades
París, 24. - Els caps de les delegacions a la Conferencia de Tec_
nics han celebrat aquest matí converses, a tito! particular, nou metode de treball que sera seguit flag
que el Comise de redacció discuteixi la qüestió de les xifres. - Fabra.
A CALAIS
S6n els ntembres de la Comissió
sataitdrid que no es vol.?» deis-oc vaCUJI10-.

(L'CEuvre, Pare)
El total d'atacats d'ençà qu s'iniciä l'epidemia és de 277. - Fabra.

L'afer del "Duchess
Atholl"
Montreal, 24. - La cornpanyia de
navegació Canadian Pacific anuncia
que durant la darrera travesía del \ sixell Duchess Atholl van morir quatre
passatgers, dos d'insolació i els altres
dos de malaria.
Aquestes morts semblen una mina
migterioses i és possible ch../ s'obri
una investigaci6. La senyora Roslyn,
vídua d'un finats, ha anuncias que no
les explicacions doestava satisfeta
nabas per la companyia i que el seu
secretan de l'ambaixada nordamericana a La Haia, es traslladaria
gruthampton per reclamar les despu11e4 mortals del seu pare i realitzar
una enquesta. - Fabra.
NO HI HA RES D'ANORMAL
Cherburg , 23.-El paquebot "Duchasse Athole" ha arribat i sembla
q ue ha quedar aclarit alió de les
metes misterioses. Dos manners
motiren de malaria i guatee passatgers moriren a bord a consegfiencia d'unes febres que havien contret per haver estat picats a terra,
durant una excursió que fcren abans
d'embarcar-se, per mosquits africans.-Fabra.
ELS PASSATGERS DESEMBARQUEN
Cherburg, 23. - Com sigui que
l'última de les defuncions que hi
llagué a bord del "Duchesse Athole" es rernunta al dia z de l'actual
i que la situació en aquell vaixell
sembla perfectament normal, per haver quedar aclarit el presas misteri
de les morts hagudes en aquell vaixell, ha estat autoritzat el desembarcament dels passatgers. - Fabra.

Comentaris francesos
París, 24. - El "Matin", parlant
de l'actitud del doctor Schacht, mera/

que durant el dia d'ahir demostrà estar molt lluny d'un canvi de posició
pel que fa a les negociacions dai co¡link de perits. Afegeig el diari que
senibla possible que el delegat alemany
es resistirá a assumir les responsabilitats d'una ruptura, carrega que traetara segurament de fer recaure sobre
el ininisteri del Reich. - Fabra.

El Comitk de
Transferincien
Paris, 24. - Aquesta tarda Ola
reuint el Comité de Transferencira,
sota la presidencia del senyor Par.
ker Gilbert.
El senyor Eist, ex - sotsgovernador
del %tac de Franca, havia vingut
expressameht de Romania per assistir a la reunió.
Enrara que no ha estat facilifat
cap comunicas oficial, es creu saber
que ha estat examinada la situació
actual del Banc de l'Imperi, situació
resultant de les deliberades expontacions d'or fetes a Alemanya ea lea
darreres setmanes.
Aquestes exportacions han arriba
a tal punt en els passats dies, que
l'encaix d'or del Banc de l'Imperi
est à a punt de minvar fins el nivell
legal de la garantia.
S'assegura que aquesta situació no
deixa de tenir relació amb
vingut a la Conferencia de perita:
En efecte, en els circols financiens
ben informats s'indica que la intransigència manifestada en l'actitud de la
delegació alemanya en la citada Conferencia de perits, ha produit tal impressió en els Bancs estrangers, que
molts d'ells =han creen prudent retirar
els danisitos que tenien en els Banes
alemanys.
Tan/be influeix en aquesta Situació
el fet que els directors del Banc del
Reich no hagin volgut elevar des de
fa temps el tipus del descompte.
Es molt probable que el Cornite de
transferencies comeeici per recomanar
al Banc d'Imperi l'elevació del dit tipus de descompte, però no és probable que arribi a ordenar la suspensió
deis pagarnents en divises.-Fabra.

L'AIRE
Salamanca. 24. - El Rectar de la
pels delegats americans, i dcnar
Universitat. senyor Esperabe, ha facila seguretat que l'encoratja el
:aat la següent nota:
a
informació
Una
mateix esperit, i sent el mes viu
La situació escolar a
'Clausurada y suspendida en sus
desig d'arribar a una entesa
Austràlia
València
iunciones docentes por orden del God'acord amb les sugcompleta,
El
Govern
de
la
24.
Camberra,
bierno. la Facultad de Medicina, hasta
alencia, 24. - El rector de la Uniamericanes. - Fabra.
gestione
Confederada
ha
ordenat
que
s'obri
octubre de /93o, lia de ser misión de
versitat ha dit, a la una de la tarda,
todos contribuir al restablecimiento
que slavien donat totes les classes a una minuciosa informació per tal d'esLes necessitats navals
de !a normalidad, para que no se ocales Facultats, i que s'has :la pogut brinar les circumstàncies en que es
nordamericanes
veieren obligats a aterrar els avia5. :zuen a Salamanca y bu Univcrsi- apreciar que aumenta el nombre dels
dors que tripulasen els avions "Creu
tad mayores males y, como hay que alumnes.
Nova York, 21. - Comentant
del Sud" i "Khokaburra". - Fabra.
aspirar a que la escuela de Medicina
la proposició Gibson, formulada
se abra antes del plazo fijado y a que
a Ginebra, l'"Herald Tribune"
a Toronto
MORT D'UN PINTOR
morts
Dos
hei.
se cumplan los deseos de unos y otros,
demana que els Estats Cnits
ha
d'urèmia
24.
Un
avió
que
efeeVíctima
d'un
atac
Toronto,
Un
individu
que
estava
entre
el
viéndola actuar de nuevo en el curso
millorin la seva base naval.
mort
a
Madrid
el
pintor
Carles
Lestuava
practiques,
caigué
des
d'upúblic,
en
oir
les
declaracions
del
es
necesario
hacer
méritos
0
,
1929-193
Afegeix el dit diari, que els
na regular altura. Els seus dos ocucano.
fiscal, ha cridat:
que puedan ser tenidos en cuenta por
no veuen cap inconamericans
Fou deixeble de Sorolla.
punta han mort. - Fabra.
-El ministeri fiscal protegeix els venient a discutir sobre els
los Poderes públicos cuando, en momento oportuno, pidamos la reapertuassass1ns.
principis de la priurnat, perb
ALEMANYA
ra de la Facultad cerrada.
Sha produit un pctit aldarull, i
que les necessitats de la seva
ESTATS UNITS
A este fin, a lgrarlo lo antes poELS FUNERALS PEL.PRINCEP
l'individu que ha pronunciat aquell
Marina són intangibles. - FaDISPOSICIONS
sible, lo que todos anhelamos sin esENRIC DE PRUgSIA
crit ha estat detingut.
bra.
PREMI DE LA UNIVERSIUN
L'AERONAUTICA
DIVERSES
perar a que llegue la fecha fijada en
Berlín, 23. - Els funerals pel
La sentencia no es coneixerà fins
TAT DE COLUMBIA
la R. O. del 18 del actual, irán encaInstruccions a lord
príncep Enric de Prússia s'han desdivendres vinent. - Fabra.
La
Universitat
Nova
York.
A
LES
INDUS24.
minadas desde luego, las gestiones de LA PROTECCIÓ
cabdellat normalment a EckernCushendum de Colúmbia ha conferit la medalla Un altre raid transatlàntic
las autoridades académicas que tanto
TRIES SERICICOLES
foerde.
i 41 premi de 2.100 dòlars al profeshan lamentado los deplorables sucesos
Londres, 24. - L'Associated
En represemació del president de
Avui es publica a la "Gaceta"
Estocolm, 24.-Eis aviadors
de est s días, pero es preciso hacerlo.
Press creu que el Consell de sor de la Universitat de Leipzic
LA REBELLIO
la República hi ha assistit el tinent
el reglament per a l'execució del
suecs Ahrenberg i Floden es
Werner Heisenberg, per les seves
Para que lo demandemos en justicia, Reial decret de 18 de l'actual que
ministres ha decidit trametre a
coronel Hindemburg.
MEXICANA
con razones de peso y convincentes,
notables recerques científiques. - proposen emprendre, l'estiu v1Lord Cushenclum noves instrucHa cridat l'atenció una magníreforma la legislació de protecció
nent, un vcil des d'Estocolm a
con arrepentimiento sincero, con pro- a la indústria sericícola.
Fabra.
cions, després del discurs del
fica corona que havia estas enviada
Nova York, passant per Islànpósito de enmienda y dando segurisenyor Gibson. - Fabra.
Un combat a Masiaca
per l'ex-Kaiser. - Fabra.
L'AJUNDE
INTERVENCIO
LA
dia i Groenlàndia, amb un redad c , maleta de que no se registra2 ‘ ogales (Arizona), 24. - El quarLES FINANCES ALEMANYES
El desannament aeri
rán en adelante actos que se asomejen TAMENT DE BALLUERCANOS
preveure cap garantia, representa no- corregut total de 5.400 quilbter general rebel ha publicat una nota
Berlín, 24. - Les negociacions ena los layados, pues, en otra forma y
metres. - Fabra.
prepa- rmes una seguretat relativa.
També publica la "Gaceta" un
Ginebra,
24.
La
Comissió
oficiosa donant compte que les seves
da más garantía, el rectorado nada
decret del ministeri d'Hisenda sot- tre el Govern del Reich i els Bancs
de la Conferencia del desarratòria
deis
Estats
Units
Els
representants
tropes
han
ungut
un
encontre
arnb
puede ei debe solicitar.
metent a l'Ajuntament de Balluér- per a obtenir un crèdit a favor de la
El rècord de distància
l'avantguarda de l'exèrcit federal de mament alta ocupat aquest mati dels i Anglaterra, recolzats per altres deTresoreria del Reich han donat un
Pcr CSO es indispensable que todos canos (Burgos) a la intervenció diMasiaca (Sonora) el resultat del qual capítols del projecte de conveni rela- legats, es pronuncien en contra de la
resultar satisfactori.
i de durada
levante:nos la mirada y demos muesrecta de l'Estat co el regim i adtiu al desarmament aeri.
proposició alemanya.
assegura que ha estat desfavorable per
Els Bancs concediran al Reich
Londres, 21. - Un monoplä
tra de la mayor serenidad, abnega- ministració del Municipi.
El comte Bernstorf. representat d'A
El
senyor
Politis,
de
Grecia,
afirma
als
federals,
els
quals
s'har.
vist
obride
sao
milions
de
mares,
un
crèdit
ción v airiotismo, dejando a un lado
lemanya, ha demant la supressió dels que una proposició con/ l'alemanya no gegantf que ha estat constrult
LA REORGANITZACIÓ
gat a hatre's en v,tirida - Fabra.
per una durada de tres mesos, a l'inideo
políticas y religiosas, penper a intentar batre els records
DE L'ARTILLERIA
Nova York, 24. - Comuniquen de hornbardeigs aeris, recolzant-se en l'in- és viable., en tant que el Pacte Ke- del món de disäncia 1 de durada,
terès normal del Banc de l'Imperi,
sand. 'a en el engrandecimiento de
forme del senyor De Brouckeres, de- llogg no estableixi sancions i, final- ha sortit aquest metí cap a l'InMèxic al "New-York Times", que semés una comissió de 1/8 per mil.
la pf -.. que nos exige sacrificios y
El Diari Oficial del rniniateri de
legar belg-4, sobre els horrors d'a- ment. la proposició aletrsana és regons es desprèn de les noticies rebuAquesta suma será reemborsable
ponier.!- toda nuestra alma al ser- l'Exèrcit publica una disposició que
dia. - Fabra.
des, l'acció decissiva dels rebels es quests bombardeigs.
en julio], co que sembla perfectabutjada pels delegats de totes les povicio : la Universidad, que pide hoy
agrega a les unitats d'artilleria
de
Turquia,
Japó
Els
representants
ment possible, car el dit mes acusa desenrotllarà als voltants de Masiaca
tencies, menys els d'Alemanya, Rasnunca disciplina, cordura
más
Lrindres, 24. - El monoptä
la regió als oficials de l'E. R. de
(Sonora), on ja es troben en contacte i Persia han formulas algunes reser- sia, Xina, Holanda i Suecia.
generalment un excés d'ingressos.
crds
que ha sortit aquest matí amb
l'esmentada Arma que s'enumeren.
ves
relatives
a
la
petició
del
represenels dos exercits.
S'acorda deixar establerta la decia- direceid a l'India, l amb el qual
Ei - -.tetado hace un carifioso
Es tracta d'un total de 13 capiEls avions federals han bombarde- tant alemany.
RUSCDI BEI A BERLIN
ració de qué no s'ha discutit per a s'intenta hatre els rècords munal profesorado para que tans, 39 tinents i 16 alferes.
El
delegat
polonés
ha
fet
observar
jat
algunes
concentrados
de
rebels.
res la qüestió, força distinta. del bom- dials de distància 1 &arada, va
censas
su esfuerzo y actividad a
Berlin. 23. - Segons la "CorresSIGNATURA D'EXERCIT
Ua forta columna, a 15 ordres dcl
que no es tracta de codificar la guer- bardeig de les poblacions civils.-Fa^ncae
:a juventur escolar a fin de
tripulat pels tinents \Vinieras
pondencia Diplomática i Política",
avança
des
de
San
Blas
general
Caces,
ra,
sin"
d'acabar
amb
ella,
si
les
poalar'.
e luchas y banderías y conbra.
i Jenkins. - Fabra.
Han estat signats eis clecrcts se- el ministre d'Af.rs Estrangers de
Darrera
Maniaca,
el
canoner
fedetencies
volen
inspirar-se
en
els
prinuna vez para siempre can güents:
Turquia segueix a Berlín les negoclu r
via
ral
"Progreso"
ha
bombardejat
la
cipis
del
Pacte
Kellogg.
ese es' Hm de rebeldía que se ha apociacions entaulades pel Gotera d'AnDisposant que el límit de la cardel ferrocarril amenaçant tallar la reEl senyor Litvinov ha recolzat en
gora, per tal d'arribar a la concluLES ELECCIONS BRITANIQUES
?ierado de unos cuantos escolares, po- rera en l'escala de reserva d'iniantirada deis rebels. D'altra banda, el
ros p.:- fortuna. Agradeze muy de vetcria, cavalleria, artilleria. c 1i iny.ms, sió d'un tractat d'arbitratge i com- general Alniazan s'esforça a tallar-los nom dels Soviets la proposició alemanya,
que
ha
estat
impugnada
tot
sera; a padres de familia, a los amipensació
entre
els
dos
paisos.
FaIntendència i Sanitat. sigui el de
el pas del Púlpito, que és rúnica sor- guit pel delegar francés, el qual ha
El Parlament serà d issolt el 10 de maig
gos d. la Universidad, a la Diputaci5n coronel.
bra.
tida de que disposen els rebels a l'Est, recordat al comte Bernstorf que abans
prov , ncial, al Ayuntamiento, a las auque el general
, de divisió
Idem
Londres,
24.
Contestant
una
prei dissolt el dia so de maig, i que-lel
des
de
IT.stat
de
Sonora.
FRANCA
toridides de todos los órdenes y a las en situació de primera reserva rede la gran guerra ja estaven prohibits gunta d'un diputat, el senyor Baldwin eleccions se celebraran el dia 3o. fuerza, vivas de la ciudad, la coels bombardeigs aeris, a pesar de la ha anunciar que el Parlament seria Fabra.
POINCARE HA TORNAT
rendeixen
rebels
es
nyor Francesc Mercader, vescomte
400
oPeración que le ofrecen y significa de Bennoch. passi a la segona reA PARIS
qual cosa tots 'guarden memòria de
In especial reconocimiento al dignisiParis, 23. - Es reben desqua l va éster el resultat de semblant
París, 23. - El senyor Poincare
serva.
d'El
Paso
(Texas)
anula
patxos
it-bernador
civil
don
Enriqui
Lóula
ó.
ha arribat. procedent de Sampigny.
prohibici
Idem el brigadier Lluis Montero
generals
rebels
que
dos
ciant
Inz 5anz, que tanto ha influido con
- Fabra.
Afegeix el representant francés que
tus acertadas disposiciones y previso- Esteban.
mexicana amb quatre-eents 'tono hi ha que oblidar que l'aviació cons
Proposant el coronel d'Infantera, medidas a que no hayan tenido
HOLANDA mes s'han renda a Santa Ro- titueix també un arma defensiva.
ria Leopold Cafiizai per al comantr an‘rendencia los pasados alborotos
salla, a candieiö que seis faciSeria de desitjar-cliu després-la
da/1mm de la zona de reclutament
EL PACTE KELLOGG
estudiantiles, ni ocasionado mayores
liti un salvo-conduele que els
de l'avia ció de guerra, pera
supressió
de Huelva.
trastornos.
La Haia, 23. - La primera Cam- permeti reintegrar-se a Ilurs això no podrá ésser realitzable fins
Durante los cuatro días Últimos
Idem per a la d'Orense a Josep
domicilie i sota prometenert
bra ha aprovat el Pacte Briandque la Societat de Nacions tingui potran scurridos se han dado con nsrmaaloaciarclo i Tuarte.
que ele AMAS honres seran solaKellogg. - Fabra.
der per a imposar sancions a les poIdean el tinent coronel de la malidad todas las cátedras en esta Uniment desaviniste, però no sottencies eue faltaren a un compromis
versidad reninanclotranquilidad y 30- teixa Arma Salvador Múgica, per
altra
procediment
ESCANDINAVIA n'esos a cap
d'aquesta índole.
en los claustros universitarios al crup de f9rces regulars indígea,
i.-Fabr
()linar
disei
Con/ que el comte Bernstorf parla
ELECCIONS A DINAMARCA
Y en los demás establecimientos de nes de Ceuta núm. 3.
de presentar povament el seu projecte
ensefianza. Todo hace suponer que la
copenbitguen,
21.
Avur
es
SIGNATURA DE MARINA
de l'Assemblea general, el rePaz de que disfrutamos no se inter
celebren lee eleccions de dipuPOLONIA davant
Madrid. 21. - Han estar signats
runspiri ya en la venerada escuela,
presentant d'Espanya, senyor Cobiän,
tats a tot Dinamarca. Ilevat les
NO HAN ESTAT DETINGUTS diu que el seu país no podrà adheels següents decrets:
elle habrá de volver a ser en breve
illes Feroe, que ea faran el 29
Concedint la gran cresa del aférit
rir - se a la proposició alemanya per la
fecha la catedra del mundo.
de maig.
COMUNISTES A VARSOVIA
Naval, ami/ distintiu blaue, a Alear
Aparte de los expedientes gubernaLa Huila electoral a base del
Varsòvia, 24. - L'Agència Pat seva politice pacifica i la seva situatlec s que en el rectorado se estar) Llevo.
deearrnament militar i naval ha
--,Lleveu-tcs, Jereces, si co troten perdre l'osadmaibusl
desment la informació publicada a cié geográfica.
tra mitando, se ha constituido una junAscendint el inarnanista oficial priAquestes paraales són recelzades pel
estat molt disputada 1 es prePederaeions patranals s'abandonos al sonad rosot-dd
(En els flirt,
la premsa estrangera, segons la qual
ta in tegrada por el decano de la Fa- mer Antnni Roquejo i d «goa Bar. veu unes eleecions molt morru,
representant de Polònia, el qual fa
triomf conservador en les dementa •leetions generals.)
la noticia Jevia detin gut. La g comatetad de Letras don José Pellez de torneu Toas.
observar que el Pacte Kellogg, en no
.des..-(Evening Standard, Londres)
mistes. - Fabra.
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Material i Obres, 5. A.
i

la Unía subterränia del
F. C. de Sarriá a Barcelona
CCin

es portà

a cap la construcció

Aquestes sintiese determina-.
ven l'extradas de la volts, i
terra natural quedase, sempre
a una altura que feia assequible el !loe del treball. Com que
l'amplada era la precisa pereque
se sostinguessin le8 terres sense perill d'eafendraments j sense necessitat de cap apuntalat,
era facilfssima la collocaci6
d'un e cindris metällics sàviament estudiats a les anelles excavades i que servien Per 't sos
l'eneofrat que collocava a-tenir
mesura que s'hi anava tirant e
formigó, que quedava perfee.tament apisonat; la tanca de
cada anella es feia tirant al folie
migó pels extreme.
Construma una anella, s'excavaven les dels costats, es posaven els cinches, es tirava el
formige, i ale! successivament.
La resta de l'obra era aleshores
més fàcil; construfera els murs
de sosteniment de la volts,
efectuevem teexcavacte reistant,
sense cap perill, executävem
despees la contravolte inferior,
i l'obra restant ne tenia cap
dificulta!.
Aquest procediment ha permes de portar a cap la construes
chi de les feradades amb tal velocitat, que si no foa perque de
tant en tant la premsa publicava alguna nota sobre el temps
que mancava perquè !l'obra quedes realitzada, nota que indefectiblement no era creguda de
ningú, perquè realment no es
veta que es fes res, perb ele
perquè tothom tenia encara que
fer a dins perquees veles ningú a flora, tan ràpidament han
anat les coses, que si no fos
possible de veure-ho, ningú no
creuria.
L'estaci6 de la Playa de Catalunya. construida per procediments absolutament diferente
deis que avui en die se enema-

Catalunya ha estat de sempre catete ben conegut, el senyor
in dele paisos del món on l'art Jraquina M.assana, aconseguen,
e la construcció ha estat mes gràcies a la rebaixa del pres
e'erleat. El seny tradlcienal ca- supost, l'ad q uisició de t'obra •
alä, el sentit come propi del I comerme "Material i Obres"
taräcter catalä. i la lògica i l'e- davant l'expectació de tetes els
tonomia han fet del constructor seus competidors, els treball
:atalä un borne que eap el que per a una obra que presentev a
ta de posar en les seves obres majors dificultats que totes le
)erque durin 1 sap que tot allò portades a cap fins aleshores a
jue hi posi de més no afegirà Barcelona, puix cal tenir en
'es a la durada. El constructor comiste que s'havia ee portar a
catalis sap calcular i sap cons- cap sense suspendre la circu
truir, 1 fins el mes modest, tache de trens de la superficie
aquell que no pot fer càlculs
del ferrocarril de Sarrià, que
perquè no en sap, ha apees per
seguía el mateix trape dificultradició l'art de construir i el tat que augmentava pel I et de
rap aplicare ensenyar als apre.- quedar en alguns tices un gruix
;lente.
de terca, reduidissim entre la
Nomes cal veure-ho en la volta projectada i la linia estamanera com elan arribat a Merla a la superficie, i sobretot
-eduir les parets i els sosteni- si es té en. compte el gran pes
i la velocitat dels trens que hi
ments sense que perdin res de
seva resistencia, la manera circulen, i de mes a més el fet
d'haver
de treballar sota les ca;om acf es censtruelxen els
sostres, i sobretc:t les escales, ses, cosa que podia portar norosa en la qual eón mestres els ves complicacions en cae d'un
esllavissarnent de terres. Però
2on5truct,ors e °brees catalans,
tot això no espante gens el
/ins al punt que ells han hagut
d'eneenyar llur art a tots els director el qual emprengué
anees del món, i un constructor l'obra amb personal dIrecc-atalä ha fet fortuna als Estats tiu catete, de tota confiança 1
Units noms que fent escales, sense cap'baluerna compiicada
ni boscos de fustes. i cense acper comprendre l'habilitat dele
nostres. les obres dele guata cidents iii perills, que As de les
coses
més importante, comença
resultacem incom p rensibles 1
'inimitables per als arquitectes 1 les obres projectades amb seny
constructors d'altres regions I i sentit come i lògica, a la cad'Anees països. Cal s'ornes re- talana, sense que a la superebrdar ja coastrucie de l'atret fide apareguin mes que de
vidissima nau de la Catedral de lluny els muntatges dels pcus
absolutament necessarts per a
'pirona. que porte discussions treure
la terra extreta de la fo'en el si del Capitel i fine la
suspensió de les obres, per con- -rádada.
de tal manera ap.areixten
siderar -se que no es podia
!aguantar-1 el que aguantarà poca eignes d'activitat a l'exteque la gent creia que, o era
'encara—per a cornpreedre com, rior,
el sentit de la construccie este • que s'havien suspès les obres,
o
e
b
que reanacen fent xaese
arrelat en els nostres bornes, i xano ;esmere
matar-san gair e o
com els ve de lluny. No obstant
gens.
i que la cosa s'acabaria
això, fina ara no s'havien poDéu voldria, o quan algun
sat a prova aq uestes qualitats quan fes
un miracle,
de la ncetra gent en les grane Santmentrestant
el treball eneobre d'enginyerfa; semblava , s-ra per. dintre febres
1 ràpid,
•que això ens 'havia de venir.
d'altres paletos que en sablea •amb tal febre i velocitat, que
mes que no pas nosaltres, i es quan l'Associneie d'Arquitectes
pensil a visitar les obres que
deixava de banda el que Uniera veia
nortes a mig fer, el senyor
Una de les obres mea imnor.a casa per a anar a buscar a ro- -Massana,
desolat. els digué que ',ante i que mes dificultats ha
'rs. procediments i sistemes que
li
sabia
tant
de
Greu
cehaver-los
presentat a Material 1 Obres,
eteMblaven modernfssims 1 raipidissims, però que •'ha de-' d'ensenyar el túnel completa- S. A., l'empresa constructora,
ment
construet.
—
oh
mii que aquesta amb mes gràcia,
mestrat ara que si eren el priracle sense miraole! — perque amb mes elegància ha resolt, és
mer no eran el segon. 1 que els
la
direcció
era
obra
d'heme.
t
la grandiosa estacie subterrepassaven al davant ele preeedi. ment e tradirinnaliesims de la no hacia fet. p ies que aplicar /tia de la Plaça de Catalunya.
en
gran
escala
en
aquesta
obra
Cal
imanes balear les escales
postra terra.
els prc nediment s que iteren que hi porten 1 aixecar els ulls
Quan es varen començar
de Catalunya s'emplee n per i estendre la mirada fins a la
'obres dele Metrepolltans, les
al recaleat de mitre, cosa HL/infanta per a tenir una idea
,Companyies respeetives varen que done per resultat aquesta
del que elle es; pene una miraereure necessari confiar-ne l'e- rapidesa Inc o ncebible, s que en
da als càlculs de les estructu:recua-1e a' personal d e / •Cpte
un altre país hauria festet galres i als procediments de Ireditien espectalitaf en equesta rebé inexplicable.
ball i al plantejament i soluel6
melle d'obres—f ja es especia- I Pere a casa nestra el procese
de les dificultats, que una darlitzar-se d'especialitzar se
eliment segun no és cap invent, rera l'altra s'anaven presentant,
ja. constru e cie de ferrocarrils eerese q ue abre rebaixi per a res
es cosa que, cortantent, esbersubterrants. Ale! fou com nrriel, mèrit del constructor — el rouri.
haren a Bereetona tot de consmeerei de molts invents este en
Cal pensar que els treballs de
•truetors• f capatassos 'd'altres e4 ''pensar-id' pere en
la platt 'u d'andenes hagueren
,regions. que per la semblança 'aquest, en l'apliracie d'un prind'esser efeetuats amb una alde les galeries amb els treballs eipi vulgar a una eeeala gegande mineria e remenearen a fer- tina calla, ultra la pensada, eada d'aigua de 320 metres, per
ho per pro endiments ?semblante. un talent, un estudi, un atrevi- esgotar la qual calgueren 120
HP. de forme per tal d'elevar les
nri si haguessin de cercar el mete 1 una confienea en si mas
aigües a una altura do te meeremi per sota terra i aleguesti x beti diffeils de reunir en
tres , ja que sine. tot esforç per
sin de treure tresors. 1 comen- una sola persona, quien/11s que
caree les obres 5 -gens ele pro- han ecaliat de tiongutstar-li el a treballar hauria estat inútil.
Per?) una de les coses que mes
mu l te-tenle correete en elle. va- respecte i l'admirache de leelliee
celda ratencie es el sentiment
beni - ee d'epuntnIal i earraeion4
i preeties de la construcció.
d'art
pur que ha teja', sem,••, e re•nuPriPil veritable i; !losen,
eeom han esta!. construits
flgfes. rme ralla construir f
aquesta magnifica tímele, de pre els directors de les obres,
arnunteaer raen una lentitud climernsions desconemeles per
que fugint de paelitxos i d'endesee-ea-ademe i plena de perilla enormes a casa riostra? El Se- redecís conceberen i han realitper ale obren' i per a les p ene- ayer abemola he explica nmb eat una estructura genuinament
trtirelone veinee. 1 tot. plega gran senzillesa i rom si es traede ciment armat i l'han decora:mil un aparell imponent
tés d'una obra do rada dia.
da amb els selle propis elestemideve que qui cap mite
— Vaig comenear — diu a ments, que en tots ele detens
fessin.
perforar la galería d'avanea- acusen el sistema emprat , però
Vingué després que l'Ajunta- ment per la part alta de la su- amb una elegància de !filies 1
ment, deeprbe de tot el llarg pe- che projectada, galeria que va conjunte que barmOnitzen SeMrfode de diecuseie de el es con-. servir per al replanteig de l'o- pre l'obra d'enginyerla mes
verle te en sublerranl el ferro- lira; després
després s'excavaren transatrevida amb la mes pura becarril de Barcelona a Sarrie,
eersalment anelles d'una am- Ilesa.
.subhaetä les obres, 1 ilesa casa piada variable entre vuitanta
Es maese sabut, i remitir) que
construetera genuTuarrient eacentímetres, com a mintmum,
encara n'hi hose per remes, quia
amb un director gerent dos metres, com a mäxlmum.
es construeix molt a base de cl-

1 qug no tenen res a veure,
de 120 metiese eicCrestilti-fa- trade ala tiee teten que foamen que, quan us disten que real
amb els seguite per a la cons- Hiles per a la vista grecies a la
el conjunt de l'estad&
tecle pròpiament dita es troba,j
truccie del túnel, fou també distribució emprada. El perfil
Un d'aquesta tímele ¡s'el que encara, a sota, queden meravee
repidament acabada, i avui ens d'aquestes columnee, que amieste
situat
sota
el
carrer
de
Ilat. Aquest vestfbul, que äs
preguntem amb admiració com den 4'50 metres d'alçada per
Vergara, de dues vies, i I t mepot ésser que tote els carrera
0'80 en Ilur diàmetre mexim, tres de Ilum; un altre es troba esplèndid, ha d'esser una ves,
de Barcelona ne s'hagin vist guarda perfecta relació amb situat sota l'Hotel Regina i edi- ritable avinguda de la ciutat,
de 144 metres de llarg per,
envaits de terra, pols i fang l'estil general,
ficis que formen aquella qua- mes de 202 d'ample,
avine
per l'enorme volum de les ter- El sostre d'aquesta immensa dra,
i te 20 metres de Ilum, guda subterränie amb colums,
res extretes, que hum no pot sala de viatgers este format per igual que el que es troba situat
imaginar on hagin pogut ca- plafons que tanquen les bigues sota la sala de viatgers, tots nes per arbres i amb tote
bre.
ele serveis que poguéssiu :robessones que s'aguanten dade dues vies 1 tres andenes bar en un carrer, a Inés
En un altre lloc tem ja refe- munt de les columnes 1 un nervi elle
1
d'una
llargada
total
de
102
dels que es troben en una es,
renca; a la impertencie da-. que corre en sentit longitudinal metres.
questa estacel.
tecle, en una casa de ball»;
de les dites bigues. Aquests
La centinuitat de les voltee, amb
Cal també reconelxer el mèrit plafons
l'expedició de bitllets, fac-:
formen voltes per ares- que d'altra manera haurien
turacIe,
mercaderies, consigna,
de l'enginyer director de les tes 1 aixf desapareix el gran semblat xucladors, ha quedat
barbería,
banys, waters, cimaobres, senyor Cabestany, i de gruix que haurla calgut donar destruida per uns nervis que,
l'enginyer encarregat directa- a la playa si s'hagués considebotes, estanc, periòdics, bar,
häbilment
perfilats,
eviten
la
ment de l'obra, senyor Jara, els rat plana i sostinguda pele' seus
restaurant i d'altres , Ei haurà
monotonia deis túnels ordina- també una secció
guate portaren amb gran encert guatee costats,
de propaganrls
i
que
a
mes
tenen
la
utilitat
la direcció técnica de les obres,
da comercial, mitjançant una
Per
a
repartir
les
cärregues
de
les
càrregues
de
rebre
les
i varen resoldre satisfactòria- dinàmiques i el pes propi, evacolumnes del pis del damunt 1 installaci6 de petites botigues i
ment complicate problemes tec- luat tot en 8.500 quilos per me- sostenen d'aquesta manera tole aparadors.
nics com eren l'encreuament tre quadrat, calgué adoptar l'estructura.
després trobeu les grans
amb el Metropolità Transversal una estructura t disposar uns
escales, i l'ascensor. 1 les quaEs
difícil,
veient-ho
al
natuamb la tinta del ferrocarril de nervio diagonale invertits que ral. apreciar les dificultats ven- tre escales meten, i a sota el
Medra!, Saragossa, Alacant en /lomee absorbeixen esforaos de
mides: les distencies que sepa- gran túnel, meravellosa obra de
travesear el carrer d'Aragó, tracció, amb la qual cosa s'ha ren
els elements fan que la l'enginyeria moderna, que de1 amb la collectora de la Dia- reduït considerablement
e 1 vista no es pugui fer càrrec de mostea el que pot aquest magonal 1 les extraordlneries de gruix
el conjunt. Cal pensar Pe- terial humil un temps, ara el
restarte de la Plaça de Cata- llocs del sostre. que en alguns tot
de /tomes de 030 metres/ nen/te maese que gravita da- rei de la r onstruccid. que es el
lunya, que per la seva gran- Cal
pensar en el que això re- munt del túnel central. el (mal elment armat. Arribeu 1 us
dlositat passa per sota de nom- presenta: 30 centimetres
de ha d'aguarttar els edilicia ocu- trobeu a la veritable estarle:
broces cases.
gruix
de
volta
per
suportar
el pats per tot el grup que emiten quaranta metres d' templetes
Ja tenia rae l'enginyer secarrers de Pelayo, de Ver- deixen lloc a cinc andenes de
rodat1 d'un
nyor Llansd. delegat d'Obres eltrànsit
de Pelayo
no carrer com els
vuitanta metres de llargada, que
Ja avue sine gara i la Plaça de Catalunya.
paliques, guau digné en la seva
Cal tenir en compte que. des
hom .s'imagine ja plenes de
quan aquest trànsit s'hagi mulvisita qu e "tuesta obra és un tiplicat
del traschls de la colla, o sigui trens anant i venint amb el
gràcies al progréé i al
motiu de glòria per a tots els
de la pare exterior d'aques- perfecte ordre que correspon
que hi han intervingut, ja que creixement do la ciutat. Atece desfins
al nivell del sòl del so- una maquinària governada per
amb ella ha queda: demostrat sol demostra la meravella d'en- ta
terrani
de l'Hotel Regina no hi un sol home des d'una cabina.
d'una manera ben palesa que ginveria de la construcció.
La sala de viatgers premia- ha mes que dos metres de gruix
Les vies deis dos tímele de
Catalunya no ha d'envejar ros
terra i que totes les carre- l'estació i del túnel de mercaa la resta del mete pel que fa ment dita es troba emplaçada de
gues
sen
concentrades,
cosa
sota el carece de Pelayo, té una
deries s'ajuntaran al oomensareferència a la cunee ruccia.
Ilargeria total de 144 metres I que fa mes dificil l'execucie.
ment del carrer de Balmes, en
En efecte. una realització com
Per
a
donar
nouses
una
idea
del
una
arnplade
de
21
, i la destiel Iang túnel de la tinta, amb
aquesta lia d'ésser orgull de -la
portar
a
teme
ha
calgut
que
nada
a
la
facturació,
que
'au
les dues vies Manada j tornada.
riostra tie rra i de la riostra geEl túnel ha estat censtruit
neracie. sera' una fila cabdal sota el carrer de Vergara. es només cal dir que s'han hagut
d'aixecar
plans
1
fer
celcuis
de
70
metres
de
llargària
per
de la marea del imetre preper descote mateir de Ventisca
de
170
pbrtice,
eis
guate
seria
17
d'amplada.
De
a
mes
n'As
via,
fins a restaci6 de Gris=
gréS.
d'aquesta sala lìi ha espaioses interessant de veure publicats, cia.
dependències de barberia, cima- puix en ells trobaria sempre el
tecnie el cas que cerques per t Trobem després l'estaci6 sub-,
botes, urinaris. Nee C.1 cambres
errenia. del carrer de Provens'
dificil que fos. ja que ha val- ea,
de bany per al servei
que té un e s pejee e-estibul
Per ale aceessos a la planta gut resoldre problemee veril a - s uperior, amb despatx
de bableinent
extraordinaria.
En
els
d'andanes s'han disposat nou
i un túnel amb andanee
escalinates fixes, cine de les càlculs es pot apreciar l'enor- llets,
i
condicione
semblante
a leo
quals són de tres metres d'am- mitat de pressions laterale. fins d'una estació
de "Metro".
piada i les altres dues d'1"50 de 300 tones 1 mes.
Per a entrar i sortir de l'estae;
Quant al sistema e consmetres; per?) de mes a mes h1
el públic pot utilitzar quatrucció. aquest no ha estat sis- ció
ha guatee escales automàtiques
tre
entrades i sortides; uni
temàticament Unir. ja que en g lavant
que us pugen com si somnrésde Fedifici de ¡'esta-id
el
mes
ment armat, pera) que aquest es siu, un muntacàrregues 1 un cada cas s'ha adoptat
ardiese per una escala diver-'
cportee
dominant.
perb.
eempre.
ascensor.
que
tot
plegat
pot
amagat com a quelcom de verde la del Gran Melle, 1gonyós i poo noble. S'aprecien descongestionar l'estad(/' en com a mes corrent, el d'emmot- geut
molt pocs minuts, amb sortida llar-lo sobre el mateix terreny. aproiltant el mateix edicule
les q ualitats de resistencia pealtra a la vorera del xamal carrer per les escales deis As a dir. per a fer una paret fer una
re es nega bellesa de limes e
rasa. omplir-la de material fre P elayo-Balmes, i una a'
les estructures que realitza; es ...arrees de Pelayo i de Vergara. iuna
després buidar les terres. At- en projecte encara, vera •;,
A la planta d'andanes o túnel
desprecia la Vienesa que resulta
quiose de Canaletes, que s»1
de les matereetieues pures. be- preplament dit. la cosa admi- ice per a ter una emita, esculpir de
utilitat puix que &eIlesa apreciada avui 1 tot arreu rable es precisament aquest tú- un gran cilindre sota terna. om- 1 n i/ gran
g estionare la circulació per
plir-lo de material 1 despees
i es !Hura a mates dele Ate-erenel per la seva grandiositat
buidar el tub de les terres. D'a- aquells difícil indrets de la
ctora, que les converteixen en l'elegància de les seves linies.
l'enereuamnt amb el F. C. Me- questa manera s'evitaren ele plaça de Catalunya a l'entren
pastitxtes d'altres sistemee, con- A
apuntalat s. sempre costosos. de la Rambla.
siderats mes nobles perque sen tropolitä Transversal comerm a lents
Quan tingué !loe la Inaueu-'
i subjectes a accldents pemes velis i en fan construceitme l'eixamplarn e nt de /a foradada rillosos.
T sobretot cal tenle pre- recia oficial, el 27 de mere, al!
in,•11:ida s telescopi". i en
puix que els clemente
sent qu í? per a tot ene no han havia encara mol l a fer: el'
una llargada 'le 50 metres pasdecoratius no responen a cap
ea del perfil normal de túnel. calgut més que ratone me- tren no podia circular Inés que
necessitat constructiva.
ses.
temps realment fantestic per una vis; les escales no que es de 8 metres d'ample, a
Es per afxb que es admirable 21
de tan curt ; un 'veritable reeord t ave n encara ben acabades; el!
metres.
el
qual
mes
endavant
aguaste estació: per l'atenc16
eimen i armat era un de t cii
divideix en arcades de 40 me- de velocitat subterränfa.
que s'ha prestat igualment a es
decorat; no hi havia cap irstres per a arribar a donar enl'aspecte artistbe i al que depèn
f alleció tela. cap fustatge, sap'
de l'eetetica, i en trobar-nos
t aquilla. I d'això no fa mee d'un
diles la s ala se'ns presenten a
mes t tot l 'essencial ja iii es. La
la nostra vieta nombrosos depresea, pene, amb qué l'Ajuntalle d'aquest genere.
tament ha exigit la InauguraLes columnes que sostenen
rle per poder urbanitzar urgeetel sostre de la t' ala do viragers
L'entrada en servei de la no- grandiosa (Ten aquesta exigeix ment Cl eae l er de Balines ha
formen quadrieltles .le 7 x 7 me- va Ifnia subterränia del Fer- perquè signi una garantia en fet que sMagi hagut de ramontres. col-locades per una carrega rocarril de S'arete a Barcelo- comptes d'un perill.
ear el servei eense que (uncestotal de 400 lnIleS per los edifi- na es per a la ciutat un vedeaquesta rapidesa, aquesta nin ni les escales niebils ni elS
eacions que suetenten i amb veniment de major imporlän- perfecció,
es deuen, no 45 'pos- as censors, la cons irucció dele vistes al trefec deis carrers, no cia, clirient, que la ntateixa Ex- sible cap dubte,
ale procedi- guate s'activa tos el possible —
a letetual pr e risament, eine
hont sap et de presea que es
posicia, , i ja de die, pule que ments i als metctdes de techan
de l'esdevenidor. Per a evitar la l'Expoteició
fan aquestes ceses en aquestes
és
cosa
transitispesats
a
contribucie
per
"Maconstruecie d'una enorme coi especialment per- als fo- terial I Obres S.. e.", casa Corle- itbres—pee recluir al mínimum
lunma que batirla estat con) un na,
Iasters. mantee que aquesta II- tructora de la linfa i de les la incomoditat de pujar a peu
pilar d'un subterrani deis temps nia ha d'ésser perrnanent i un estacione des de la de la pla- be s escales fixes.
feudale, s'han format grups
Tot marea, tot es mou, el pule
benefici continual per
ciu- ea de Catalunya fins la Diadues que formen aixf un grup tadans de Bareeloua, als
blie emple el veetibui, les Peque es gonal.
agradable a la vista, mes ele- \entran lliurs finalment d'un
rales
tune
en/en. ele frene 'eneL'aparent modestia exterior
gant i amb mejor ul Unid pibe- perill , molts cops inevitable.
ben
i
mareen
per dintre la imde
l'obra-una
barana,
un
tica, ja que alei PS dietribueix
-La rapidesa i la perfecció de edfcul—la fa encara más gran- mensa eme) buida del tema,
la cärrega en millors condiles obres eren condició indis- diosa per la sorpresa QU8 pro- obra magniflea de l'enginyeria
cione.
pensable d'elles: la primera per dueix el viatger en trobar-se , en moderna, de la noetra enginyeAquests grups de columnes la
de la reforme, que havent beixat unes escales, en ria moderna. gredes e « metebessenes resulten esbels i el seu nourgencia
pedir' pascar un any mes el grandes, — fantästie cal dir rla, 1 Obte e , S. A.". que ha s econjunt es tan agradable que, sellen Asees- un fet; la segcnia — vestibul de restarla de la hnt (tener un impute magider
amb tot 1 cobrir l'enorme exten- per ¡a se guretat que tina obra placa
de Catalunya, tan gran les activitats que havien d'aseollr uñ tan ;flagelas; resulta!.
zan
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Com fou construida
l'estació de ja. Plaça
de Catalunya

L'obra acabada
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El terroccarril subterrani

La solució
del gran problema
teu-vos id resolt un problema
ie eabdai importancia per a una ciute caen Barcelona. La necessitat
„ite d'alliberar la via pública dels
oca§ d'un ferrocarril superficial rata feia molt de temps que es deirara sentir; ni la installació de guardes als encreuaments— un d'ells
watt en ei compliment del deure —
ni les bateres, ni l'esperanga que
el públic s'acostunlés a preveure el
ces del tren, no havien estat suficients per aminorar el perill ni
ver a advertir-ne eficientment les vic
al ;a marxa moderada dels
atens, arnb perdua evident de temps
preuu5o, era suficient a evitar els de_
sign1s del que era considerat com
fatalitat.
I no obstant, aquesta invencible
fatalitat ha estat venguda, i aquells
que fatalment estaven predestinats
a fuer aixafats pel pas d'un tren
de la líala de Sarria entre tal carter i tal altre. han perdut. des d'ara,
:eta oportun1tat de complir llur desti i hauran de cercar altra fcina. El
carrer de Baltnes, lliure del xiulet
esgarrifós i del tumult deis cembeis, s'obre &triple i tranquil corn
.au aquella diet de vaga general. Per6 aquella dies eón ja Iluny i la
tranquillitat que s'hi observa no és
cesa anormal, sinó la beneficiosa
norrnalitat que tots esperavern, plena de seguretat i eficacia. S'ha acomplert el somni de tants d'any3: el
ferrocarril va per sota terca.
Encara recorda tothom les primeres gestions, i sembla ahir que
rliern la cosa corn inassequible per
flunyana; es deia si potser per tal
temps, si potser per tal altre. Aquell
temps del qual es par'ava, és el
temps d'avui; i avui és el temps
mes pròxim que hem pot desitjar i
imaginar.
Fon l'any roa.5 en la seva primera nteitat, ple de converses i de
comentaris; a la segona meitat començaren, penis, els fets. Aviat el
públic hagué de caminar una mica
mis per arribar a l'estació, q ue s'ha.
va traslladat; aviat aparegueren uns
7 Y.:5 de tant en tant: aviat canela

.

mes

el curs dele trens a partir de la
Diagonal. Res mes no nota el públic;
totes les altres coses seguien normalment; però silenciosament, els
obrers, baixaven cada dia pels pous
i la foradarla anava avançant; per-6
per al públic, com si res, perquè
no en veia els avenços. Fins que
un dia es parlá de la proximitat de
la inauguració, i un altre dia una
munió de personalitats baixaren les
escales i, prèvia la benedicció del
tren, aquest sortí vertiginós per la
linia nora.
Els ulls s'admiraren aleshores de
la grandiositat de l'obra: sense que
ningú no se n'adones, homes i mes
hortes havien anat buidant la placa
de Catalunya i havien deixat, com
palaus encantats de nibelungs, sales immenses, escalinates imponents,
columnates, voltes, i tot com aceretament, com misteriosament, com
mägicament, perquè mentrestant res
no s'havia paralitzat ni s'havia pertorbat a foca; perquè l'organització
dels serveis del ferrocarril durant
les tres havia estat tan perfecta,
que fou possible de traslladar les
estacions de Barcelona i Gracia,
apartant-les dels loes on les obres
necessitaven, per la seva grandiositat, més quietud: fou possible de
modificar l'estació de Sant Gervasi, i fer tots els canvis de les rasants en els punts d'empalme entre
la via antiga i la desviació provisional del carrer de Balmes, que
donava la sensació d'un viatge per
pals desconegut, sense suprimir ni
un sol tren; sense cap mena de molestia per part del públic, que va poder seguir fent els viatges a les mateixes hores i amb igual freqüen,
cia que tenia per costum, puix es va
mantenir l'intensfssim servei que representa una circulació cada dos minuto i mig des de les set del mati
fins a les nou trenta cinc de la nit, i
cada cinc minuto les altres hores
de servei, que comença a dos quarts
de cinc del mati i acaba a dos
quarts de tres de la matinada.
Per cooperar a aquesta
beneficiosa per a tothom, l'Ajunta-

e..

u
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Una de les primeres locomotores per al servei de la finja dei carrer de Balraes, , construida per la Maquinista Terrestre i Marítima

ment, com ja estava convingut; unió del carrer de Balmes amb el
construi i cedí a la Company1a. de el de Pelai, 1 encera una letra al
Sarria a Barcelona un túnel que,
carrer de Vergara.
bifurcant amb l'anterior a l'estació
Totes aquestes , escales porten a
subterrània de Gracia, arriba, de moun amplissim vestíbul que s'estén
ment, al peu de l'Avinguda del Ti- per sota els carrers de Pelar i Verbidabo, però que sera prolongat per gara, vestibul magnífic. sostingut
la Companyia de Sarria 'a Barce- • per par-enes-de columnes que pro
lona fins a la placa de la Bonanova,
dueixen un efecte extraordinari. A Ir
de manera que molt aviar es podrá - part vestí/u/1 corresponent ai car
establir un servei molt ràpid i fre- ren de Vergara, hi ha nstallada
qüent entre la plaga de Catalunya
secció de mercaderies amb els gran:.
i aquel] barri elegant i ric, cosa que
magatzems, munta-càrregues que pul'aproparà a la ciutat i el tara mes jaran fins la voravia del carrer de
fàcilment assequible. Viure per
Vergara i arribaran al nivell del
aguells indrets será aleshores com
tauler de/3 carros i camions, i a
viure en el centre de la ciutat sen- baix fins a les vies per apartat de
se tocar-ne els inconvenients i gau- vagons que hagin de posar-se a la
dint-ne, en canvi, tots els avantat- carrega o descarrega.
ges de tranquillitat, silenci, aires
A la part del vestibul que <Una a
purs i proximitat al camp, cosa que la sortida del carrer de Pelai, hi ha
ha d'augrnentar la tendencia a anarLa gran sala de les dues files de dohi a viure, engrandint-se, d'aquesta
bles colurnnes, que la divideixen en
manera, la ciutat amb el curiós fe- tres naus, a l'extrem de les quals hi
nomen que produeix sempre la ma- ha, perfectament distribuits, tots els
jar facilitat de comunicacions d'en- serveis per al públic, mentre que a
grandir les ciutats en l'espai i emla gran zona central hi baurä diverpetitir-les en el temps.
ses installacions mis o menys celaÉs clar que un augment de Ser- cionades amb el que pugui convenir
vei aixi requerirà un considerable a la comoditat dels viatgers, com
llibreria, bar, propaganda comercial
augment de material rodant: però
sabem de bona tinta que la Comi industrial, etc., etc., apro fi tant les
panyia té en plena activitat els seus excellents condiciona de capacitat i
tallers per a la construcció deis situació. puix la sala Es tan gran
que pot nontecür botigues sensenombrosos cotxes que es necessitaran, a mis de procedir a la transr es,
formació de les subcentzals, per
Per a passar d'aquest vestibul a lea
tal de millorar i disminuir el preu
andanes de les quatre vies d'arride l'imergia elèctrica que mou els
bada i sorbida dels Creas, vies que
seus treac cosa que no pot redunestan instaHades al final del túnel,
dar sinó en benefici del públic, al
que es troba sota d'aquesta gran
qual el servei va destinat.
sala, hi ha, per a baixar, grans escaNatur lment, el temps ha estat linates i escales mòbils, que pugen
curt per a acabar totes les obres; pe- el viatger com en somnis, i per pujar, un gran ascensor. Però encara,
ro el que s'ha fet és admirable,
sembla tosa de titans; el que manca per si algun viatger no volgués,
fer As poca cosa. Aquestes obres per alguna circumstància especial,
consisteixen en la gran estació de utilitzar l'ascensor, que segurament
la plaga de Catalunya, amb entraseran pocs, però sempre hi ha algú
al qual no ji agrada, hi /lama una esdes per factual edicul d'entrada del
Gran Metro, per la porta que aques- cala que els permetrà de pujar a
ta té al davant, davant l'antje edifici de l'enstació de Sarria. Una altra
El baixador del carrer de Provenentrada es trobar ä prop del quiosc ga, que de tant de temps bavia esde Canaletes, cosa que ha de re- tat reduit a aquella barraquela S
soldre el complicat i perillós pro- una andana que semblava una pa-..
blema de travessar aquell entrellat ret, ha sofert una transformació
de passos de carruatges, que hom comparativament encara mis radino sap mai cap a on tirar, problema cal. En baixar l'escala es troba un
tan dificil per al transeünt com per gran vestibul amb les taquilles
al guardia que l'ha d'aconsellar. Hi després les andanes, habilitades per
ha una altra entrada a la voravia de la parada de tots els trens de Ferdavant la sabateria Minerva, en la rocarrils de Catalunya, cosa molt
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lada important encara, ja que ne
obligara el viatger a baixar fins a la
pillo. de Catalunya o pujar fina a
Gracia, coca certament molt

moda.
A l'estació de Gricia es conotraeixen cinc vies; quatre de corresPonente a la bifurcació per la 'filia que podrfem dir del Tbiidabo i
Boaanova, i una per a l'aputdt de
vagons a la carneara i descarrega
mercaderies, ja cut alli hi ha .aa.134
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Des de la Diagonal fins als dos finals de la linfa

L'estació

de Gracia

Quasi ens eirsenyen una gran
les obres cana deixar lliure el
obra d'enginyeria acabada,
terreny
o sigui desviar
llesta i a punt de funcionar el serveid'elles,
de superficie. Aquest
ene sembla sentir corn una vendesviament havia d'ésser l'inici
lada de sospirs de deslliurament.
dels treballs
treballs
i satisfacció i una Corrua inter- el terreny de la deis
practiea, natuminable de números i plana corralment
,
perque
l'estudi
d'auna completa instaHació per a factu_
rent, inservibles ja, acabada quests ja s'havia fet anteriorració d'expedicions a gran veloci- llur tasca,
cap als a nfiUS que
ment,
i
aquesta
data
inicial
de
tat, L'estació de Gràcia, que serapre n'han de guardar memòria eterles obres Unge lloc el 15 de
havia estat Insuficient per al gran
na i dir als nostres descendents
setembre de 1927. Aquest dia
incisa que siempre hi ha, estará ara que els avis també
feien coses
els trens començaren de eireuen les condiciona que la importan_
grans encara que no linguessin pel segon tros del carrer
de Balcía d'aquetla populosa barriada reuna maquinaria tan mastodau_
mes, km-lb l'estació de Gracia
quereix.
tica com tindran ells.
traelladada al nou indret.
El baixador de Sant Gervasi, deEs per ara?) que ara, ro conballs
i
Tot seguit començaren
els
gut a la profunditat a que passen t emplar aquesta gran 'filia subtreballs per sota terra. Agafant
per a111 els trens, puix com es re.
terränia del ferrocarril de Bar- pl túnel a la Diagonal caflia porcordarà,, la trinxera hi era ja P ro celona a Sarrià velem un sena tar-lo a l'estació de Sant Ger-funda,
fi d'esforeoe musculars i mentindrà ascensor a mas de
vas!. i després, amb un nivell
i hi hauri andanes que donaran tale deixar los eines ami, la sa- per sota la vja que aleshores
a lea vies de la Unja de Sarrià i de tisfacci6 de la coaa reta 1 lles- passava per la gran trinxera
tatu a banda a les de la lila del Tita i ben deixada, i el que es mes, del carrer de Muntaner, dur ele
bidabo, de manera que servirá d'en- feta amb la máxima rapidesa trens cap a Sarrià.
Ilaç i transbord de viatgers per a les que les circumstàncies, adverses
Per altra banda hl havia l'alCombinacions entre les estacions alguna vegada, permeteren, que tre projecte de bifurcada de la
ei
no
hagués
etil
d'una altra Unja, de més enllä del
per elles
Urda amb un ramal que havia
baixador. D'aquesta manera, l'esta- aquest article que escrivirn ara d'anar a l'Avinguda del Tibida(aria
que
eeria
ternps
publican.
eió de Sant Gery asi, que no tenia
bo que surt de l'estació de
Dels dos trossos en que. per eia. Aquests túnels són dosGräcap irnportäncia, o molt poca, serä
que,
a
la
.seva
exeeucia,
es
dividí
la
amb una llargària de 500 meara un baixador importantissim pel
Ifnia.
el
que
comença
a
la
Diatres
tränsit que hi batträ, i la barriada,
havien d'anal- a una estaque es trobarä en el punt de bifur- gonal per anar al final de la cia al carrer de Guillern TeIl on
finja, fou adjudicat a "Cubiertas s'unirien en un de sol per anar
cada), hi guayará extraordinàriai Tejados. S. A." (Gompanyia al final, l'Avinguda del Tibidament.
L'estació de Sarrià, per altra ban- General de Construccions) - bo. Aquests dos túnels, en sorPera, caldrà que fem una laica
tir de Gràcia pugen, amb UD
da, s'amplia i millora notablement,
pendís de quatre per cent, fina
a el mas important de tot Es que d'història.
Un cop
a travessar per damunt del túqueden suprimas tots els passos a que més decidida la reforma,
que reforma podria
nel de la Ifnia de Sarrià, poo
nivel!, perill gran, la solució del
anomenar-se reconstrueció per abans d'arribar a Sant Gervasi.
qual ha estat el motiu principal d'a« via
sybterränia del Ferrocarril
Per aixa calia fer un movíquesta formidab!e obra que serà orgull de Barcelona i de la qual po- de Sarriä a Barcelona, calla dei- ment de terres del fabulös voxar
Hilare el terreny perquè es
lum de 200.400 metres cúbics.
ques e cap ciutat europea, si ex.
pogués treballar sota terra, de
Els treballs de perforaci6 seceptuem. naturalment, la de Picadi- manera que els trens eirculants
lly a Londres, que és la més gran per damunt no produissin peri- gons el planejament general de
la lfnia determinaren en aquesdel món.
llosissims desprendiments de ta , puix que havia d'anar a paterra. Es a dir, bans d"iniciar rar a l'estació de superficie
de
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anaven abierta en dues direc- big-ues tenen una alçaria
cions aniran ara en tres; el 2'50 'ristres.
vaivé de trens serà extraordinaNo cal dir l'aspecte magna
ra i aixi mateix el moviment
d'aquesta estació si ateu. les andenes i magatzems.
gini que té 33 metres d•aMpla.
Le per alza que calia donar a
ría i la llargària, àdhuc el teGracia l'estació que es mereilescopi, és de 14075 metree.
xis. i aixó ha eatat fet.
Tota aquesta estació, coberta,
Aquesta estada tindrä cinc com les sities je rajola blanvies, dues generals a Sarria, ca, tindrà un bell aspecte de ne.
dues lateral. al Tibidabo i una tedat i d'elegància. Gracia, 1.4,
via per a mercaderies. Per arriclonca, la magnifica estada que
bar a la distrilmeid de les cinc
es mereja.
vies es parteix de les dues proo
cedents de Barcelona, mitjançant un telescopi.
Els muntacärregues
No cal dir que la construcció és, en la seva totalitat,
formigó armat, i basada en la
Guardiola
majos- part en cintra de terra.
Aquest telescopi esta colas-Quan es porta a cap una obra
»•11•11111111•••••••••••••••••••••••••••••••2 1211C per una placa de formigó armat de 050 metros de
en la qual cal traslladar mate• gruix que se aosté en els eier'- rials
en sentit vertical, com, pez
•
vis en forma de volta empoexemple, aempre que ea
•
• trate en el terreny mitjançant sota terra o per damunt trobaila
del seo
•
• sacols arrnats. Aquest telesconivel, ja no és sistema recoma•
•
té, en la seva mejor Burra
•
• pi
nable
el de la corriola, el lliventi
• 1820 metres i l'alçària dele
nervis del telescopi es de set els cabassos. Amb uns apareas
• metres sobre rasant i la longi- tan primitius les obres s'eternit•
tud d'aquest telescopi és de
zarien. perqua cal que l'home
4110 metros.
que estira la corda faci de taza
•
L'estacha está formada tamen tant la cigarreta i es fregui
• bé per una placa de forrnig6 les mana.
armat de 0'50 metres 1 se sosté
u.
u,
En una obra com és el Ferro.
damunt nervis amb una Ilum
in;
carril subterrani de Barcelona a
central de 9'55 metres 1 lateSarria un tal procediment reprea rals de 5 metres.
Telefon 70702
sentaria un exèrcit de jornaiers
A l'extrem de l'estael6 1 per
a donar pas a les escales, s'ha
dedicats només a estirar cordes,
augmmeetr
n etast la Bum central a i la seva multitud impossibilita• 12
ria ta altre treball. Es per anta
En el tros de la deeviaelö a
que calla un altre sistema, en
•
•
l'andana de mercaderies, els
el qual cada unitat les el treball
pòrtics arriben a tenir una
d'un nombre considerable diellum de 14'40 metres.
••
SS
ntes. .Aquest sistema tothom
•
Les andanes centrals tenen
el
•
coneix: és el muntaearregues. Ai.
una ampläria de 4 metros 1
xi cona, pera, hi ha eines i eines,
una Ilargaria d'uns 86 metres.
Pägs—eig‘de Gràcia i
L'alçaria o Ilum de l'esta- hi rountaearregues i muntacha fins els nervis és de 8
eArregues. A un bon m
damunt rasant i de 6'50 gnes el primer que seuntaeärreazil...1111111111_111•11111111111111131•111111111111111••••1111111131•111111111•111 metres
li exigeiz
metres damunt l'andana, i les és la regularitat,
ultra la veloci.
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Sarrià per una banda i a l'Acontinu, porqué ca
vinguda per l'altra, una paulati- formigueig
tenir en compte que actual
na elevacia de nivell que donament no sonn pas gens lluny de
va p endissos d'una maxima de
15 de
i actualment to
quatre per cela i una niajana esta a gener,
punt. Per installar le
de tres per cent.
alee calgueren 3.200 metres d
Un any despres, el 18 de sedoble sense comptar la ins
tembre de 1928, vingué l'adjudi- via
tallada pei al servei de les es
cada de la superestriactura.
tacions i apartadors.
Perú quan tot estava disposat
Tot anava endavant febroea
llr installar lea vies vingué el ment;
naturalment, essent l'es
locaut de la conca metallairgica lacha de
Gràcia la més impon'
de la Ruhr, que durà aproximatant, del trajecte, aquesta fo
dament mes i mig, i calgué es- la que dona mes latina.
perar l'arribada dels materials
La populosa barriada d e
que havien de venir d'AlemaGräria ha proporcionat semnya. Els primers que es rebe- pre a aquesta
Unja un taafec
ren arribaren el 15 de gener enorme i
la aova bifurcada,
de 1929.
n'hi ha de proporcionar encara
Tot seguit s activaren els tre- miss.
les foradadee eren un
Viatgers
mercaderies que
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si en la canstruccid del ferrocarril subterranI de Barceirma
a Sarrià s'haguea pogut
comptar amb ultra cosa que
amb Velement bumä, encara estariem als començaments; mlflor dlt, no s'hauria pogut peasar del projecte, ja que obrea
d'aquesta importäncia, sobretot
pensant en la presea que corna, no es pcdien fer abans sine.
era comptant amb un regim
d'esclavatge.
El trigmf del ciment armat,
sfmbol de la nostra febrosa
epoca, no bauria estat possible
sense la rattquina, 1 especialment sense la formigonera, que,
fent el treball d'una pila d'hames, ocupa pon espai i pot treballar sense interrupció i servir
tots els equips d'obrera que es
presentin.
En l'elecció de maquinària,
però, cal tenir un encert, sense
el qual es facilfssim el fracäs,
i aquest encert no s'aconsegueix
més que a base d'una gran experiencia ajudada per l'estudi.
Es per això que "Cubiertas y
Tejados, 6. A.", concessionäria
de les obres del ferrocarril des
de la Diagonal fine al fina) en
els seus dos ramals, no ha emprat altra formigonera quo la
de "Société Française des Machines Millars", de la qual té
la representació general per a
Espanya el senyor Marian Manan (Passeig de Gräcia, 127).
Una mhquina imperfecta fa
treball imperfecte, t no solament l'obra que en resulta no
ofereix cap garantia, sinó que

1.111111111111111111

Boriles "Els Ocellets"

pateix el compromfa contret
pel contractista per a l'època
del lliuraraent, parque per mes
llarg que sigui no podrà mai
comptar la probabilitat de les
avaries, perqué aquest es un
element del tot frnprevlst.
Cal, dones, per fer una obra
perfecta, emprar material perfeote; una obra perfecta no solament exigeix la perfeccI6 de
l'obra acabada, sind, modernament, la rapidesa de la seva
marxa cap a l'acabament, 1
aquestes dues condiciona no bi
ha cap dubte, parque la präct lea
ho ha demostrat, les reuneixen
en el grau mäxim les formigoneres "Millars".

en

Eis ferros per a la
construcció
L'època del ciment armat, earacteritzada per rúa preponderant del ciment, no tindria cap
significaci6 si no eonsideréssim
el ferro com a esquelet de tota
estructura. Es el ferro el que
aguanta i el que arma el ciment,
i la quantitat d'aquest és el que
dóna mes o menys força i regiatricia a una eonstrucció. Si una
obra es res de ciment simplement emmotllat tindria una resistencia i una durada minimes;
els agents atmosferies la desgastarien i la c1ivellarien; qualsevol moviment de terres podria

trancar-la reduir-la a migues.
El ferro que 11 fa d'esquelet, en
canvi, dóna una fortalesa extremada a la pressió a la traeele, amb una elasticitat extraordinària. El eiment per ell sol,
en una gran extensie, seria coxa
una roca a la qual el pes trenca;
el eiment armat timbra cona una
planxa metellica. El ferro es coneixia des de l'antiguitat més
remota; el ciment tamb6i calia,
perd, esperar la nostra epoca per
a associar-los d'una manera dicient. El ciment armat es, en .11s
nostres dies, l'element construetiu de mes importäncia, per la
rapidesa amb que es converteix
en obra acabada, i per la seva
resistencia, tan difícil d'obtenir
amb altres materials. L'arquitectura del ferro ha donat naixement a l'arquitectura del ciment, mes simple, Inés ràpida i
tan útil i resistent com la primera.
Es per això que en les obres
del Ferrocarril de Barcelona a
Sarrià ha estat usat exclusivament el eiment, i es per això que
el ferro ha pres tanta importäncia. Nomás cal dir que la im-4
portantissima casa rill de Miguel Maten (An,gels, 3) ha subministrat la quantitat enorme
d'unes 1.000 torres de ferro per
comprendre el que diem anteriorment.

immussamastasezzimiummaa

FONERIES \

PE FERRO

Oriol Mestres, 4, 9,11 - Tel. 75850
(abans St. Mallan -

V

.

Sarrià)

Manuel

Mestres

MIQUEL ANGEL, 38

31151111115511551111 1111111311151511
tat; cal que el desembaràs de
rre s sigui fet ràpidament i coniinnament; cal seguir el rendiment del treball subterrani i la
riés petita avaria comprometria
la marxa de tota l'obra i faria
inútil el treballs deis obrers i
.:e les maquines excavadores.
Es per això que abans de decidir-se a emprendre un treball
,raquest genere cal assegurar-se
primer de la bona qualitat de
maquinària, per evitar despr5s reparacions, que vol dir inTerupció dels treballs. I és per
elle' que les dues companyies
coneessionärie_s de l'obra del Ferrocarril, "Material i Obres, Soc:etat Anbnima", que ha portat
a cap la construcció de la lin1a
rl:s de la placa de Catalunya fina

a la Diagonal, i "Cubiertas y
Tejados", que ha fet el tros des
de la Diagonal fins al final, coincidiren en encarregar llurs
muntacärregues a la casa Fill
de Josep Guardiola (Creu Coberta, 130. Aquesta casa, que no
és una constructora improvisada,
car fou fundada per l'avi de
l'actual titular fa uns 70 auys,
entre alires coses, es dedica especialment a la maquinaria per
al rara de construeci(5, i és de
pensar si amb 70 anys d'existancia haurà reunit experiencia i
tècnica. Els muntacàrregues que
fabrica són els primera de producció nacional, i és de notar
que durant tot el temps que
han prestat f2ervei a les companyies construetores del fenecer-

ril no han tingut la més petita
avaria, quan d'altres de producid estrangera emprats en
obres similars han vist aturar les
obres per culpa del sen mal funcionament.
Es per això que cal tenir els
muntacàrregues Guardiola com
un dels elements de l'èxit de rapidesa deis treballa de construcei6 de la líala subterrània.

Les formigoneres
Una de les caraeteristiques
que exigeixen les construccions
modernes es la rapidesa en enIlestir-les. Si s'empressin et s
antics procediments, Ilur lentitud faria que quan l'obra seria

acabada, seria insuficient o
potser inútil. La mà d'obra, a
més, s'ha encarit de tal manera, que ha calgut inventar rnäguinea amb les quals una unitat mecänica pagues substituir
gran nombre d'unitats humanes.
Això i la necessitat d'obtenir
un material homogeni, d'una
consistencia uniforme, i sobretot d'una uniforme resistencia,
ja que si no l'obra acabada no
oferiria les garantice de seguretat que hom està en el dret
de demanar.
Es per això que ha caigu;
calcular màquines que fessin
el treball de l'homo rm , s ràpidament i mds perfectament que
el mateix home, i grades a les
quals l'obrer pogués pasear, de
la categoria da peó a la de vigilant.
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Es de tan fäcil reguiació con le9, de gas
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te cebadura, rascaLe
t'anoria maleables rescata.
Tubs crecer senas ss;daJura, per a ca l deras - Tuba
d'acr. r per a pramace hioriuligues. Tubs de planza
ter, asfaltats.

,e1

.1•2 Tubs de ferro ron
Tubs le
ff e re f' o' E
P cij ht u"
fe y Cordón". Tubs do ferro tos amo alet,33
Tube de cour., scnie .soldadur:',. Tuba de Ilauf, cense
ealGadura. - Tuba metallice
flexibles. - Tubs de plom

USTF.S PER A CONSTRUCCIO I EBENISTARIA
:
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Francesc Salazar
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Ahir de boxt metí els veins del caerer de Balmes i carrers pi-exima tingueren una gran sorpresa co despertar-se, en ree.; d'un sacnci d'una eh>
tat en vaga. Qua zeraa—ce preguntaJ2
ven anganiejats—. Pena ben aviar la
persaren. Era la ienuguració del sersei subterrata. En efecte, en aarlir al
carrer, l'actadatat pel de Balraes era
e e teaortliaaraa. Semblava Ve en cerril,trs d'urbanitzaaors hagueesin centractat tramaistes i que estiguessin canvaint el decorat: ans posaren vareres, ealltres treien Idea ene
ven altres delempedeaven. S' s'ere:a:e:
a ea-mest tren denla passat estera tet
acaleat.
Per sota la cosa anava eneara mea.
activament. Baixävet: a la Vara de.
Catalurya o a qualsevol estació i strnbieva un dia de feste. Amb metiu o
tnise motiu tothom arriva a avalan- ei
trea i lethorn s'admirava
te! ; de
le

11

escei2s, pera tothom mira amb caperanea próxima els aseensors i les escales mebils, les peces de les quals
jeuen eieerant el rapid muutatge.
Aeueata esperança és prau fouanenlada per la ichre anta qua arreu els
earers enlhateixen la feina.
Mentrestant el púalic baixa i puja;
les andanes i altres deereaencies san
plenas ar pale:e, tot ell viatger, que
contemplen i comenten la conetruceita
ele detalle; la gra.ndinsitat, la insta:lee:e sanitaria ta, batee les estaciens,
el han post, la nuvetat de poder u ll'otear el baiatador de Provenea per als
trens dr !latea' trajeen-.
En fi, l'exit extraordioari que ha
ob:ineut el neu ferrocarril detnestra
vi se‘pir de setisface:5 per un peenmbre convertit c sonint real, ortual de
la ciutat.
Duran t tot el die la multitud que
tjä les tal:daca: no ininvii un tilome sst. cl que ia esperar que. en la nova iretallkia cl Etterocee rabea: Saeria.
ser., Inés utilitzat que mai.

33 ez e e e
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EMISSIONS
UNIO RADIO BARCELONA
La nora emissora del Tibidaba
Aquest potent equip transmisor que
aviat s'inaugurara. al Tibidabo, porta
en total cnn l'ampares, acuse comp-

ter les tres de; rectificador d'alta tensita de les qual, les dites fiaals, caparee de dit.Sipar
una 15 qui'!0vats en pleca. es • u refrigerades
mitjançant la circulada constant d'un
corrent datiene. de 23 litres per e-anua excitat per inri bomba cont:
fuera aeobleda a un reator de 2 HP.
Llences dele filarrients s'efectea
mitianeant dos grups.
Un d'ells este format per un meter
trifassie de 22r1 volts acabad a Una
dinamo d e 16 valts 7o amperis. Aquestu ciinama subministra a través ele leu
resesneseee necessàries el torreta de
filament toles les e-Maulea lleva:
de les dues darreres de gran noten:a?.
7 - a altre grup, format per nn ton• de 4 HP. i una dinamo de 24
veles
amparis. aliene:te ea, filaAh

g

l

3

s

IDLEs

9 ¡Ah('

Magatzem:

L'emiscua ose firss .,'Ta ha vingut
funcionant a Tibia:nac. anns,a fe 4

Comissió tècnica senyor Joaquirn

Sr:mea:Me.
PROGRAMr.IS

BARCELONA
11 11

II II II

11 11 11 11 11 11 11 Id II NI
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All111

42'oo: Carmetnades horaries de la
Nota del Servei Meteoroló-

Catedral.

ele de la Diputada Provincial de
Barcelona. Estat del temas a le:repa.
i a Espanya. Previsie del
NE, d'Espaaya, a la mar i a les Tules aMes. Nota meteorolagiea raaiotelegra:a-a per a les linies aeries.
13'307 Emissió de sobretaela. Tancement del Barsí del mata "Nos
Catherinetes" ferarxa, Ch. Sainmez.
Trio 'baria; "El anillo de hierro"
(preludia, Marq ues, Oreuestra
ea , te maaeia , 00 t 0 Gelabert
"Daetie a (tanga), T. Dentare. Trio
llearia: "Un aa:ale a Mariquifia" (cene/A. Chama pe7
UN3. Nieto; "Del
Chae," (pericon) P. Valle. Tri n
r;R.

" (711,11(lo 11,: p !a rtlik . 111 "

(tango). cantat per Corles Garde!.
i g : .Parnren-ir5 Ira fral

(xotis). L. Patifio, Sextet; "GovesCes ". Ta Granadns. per Par: Caeals.
/Km 7 Cotitzacions dels mercats
irtarnae7enals canvi de valors. Taneateent da la Eincsa.
,a. .n • Fi Sextet Ralli0 Interpretar' • "Catanillo de Triana" (pa% doble),
T. Franco: "Le rol dir" (melecci61
T.ao:. "Apache celeso" ()ava) . E.
Novi i Refala: "Deuxiarne C a n e o
netta". D'Amarosio.
Noticies fe nremsa.
Sestid

Pi

PR

RADIO BAreCELONA. 350'5 m.

"La vida breve", Falla. Orejeaste:1
Simfenica del Gratreafen, mestre
Coppola; "L'esprit de la liberte"
(marra), J. P. Sellan.. Trio D'aria,
14'45: Tancement fe l'estad&
re'30 7 Obe:, tirr. si l'estació,
"Rosita"
P. Dupont. Sextet:
"Mamut Leseatit". Puecini. pel tener
A. Peetile i Orquestra de l'E.seala.
afila: "Cardaba" (tango). J. Erigela. Sextet; "La ciutat invisible de
laitene" facie aecen), Rimakv-Koreaene. O r-mestra del Gran Teatre
Liceu: :7-rate que volcamos"

Ferlandloa. 71
1:3 II lb

/I %I 11

a
2227=9~
C'S

lampares.
LES ACTIVITATS DEL
RADIO CLUB CATALUNYA
Avui a les vuit de 1; tarda, fora
el Radie Club Catalunya, Avingula
del Portal de langer. 7, una demostració d'un receptor de cinc lampares
de rella blinea.da el metrhre de la

"Lohengrin" ..eleccr. 5 . R. WaraerAlcier. Trio Iharia; "E1 harter de
Sevilla" (Aria de Resina). Roasini. per
Coneenció Superbia : "Celebre Ilaer:".
G. F. Haendel, Trio !baria; "El,
remece del Volga" (caneó popular
russa), pel Quartet de Balalaikas 1
orquestra Saln:ska, de Madrid, eol:sta
Kontitcws.ky; "La princesa del chalar" (valsos, L. Fall. Trio Iberia

a la casa

Rospitalet

19

ES COMPLEIXEN ELS ENCARRECS AL DIA

1

mente de les dues lampares de graa
potencia. que formen ei darrer pas

Ceràmica en general
rer a edificacions,

Fabrica:

28.

MADRID

EL
I.

1

a

' PASEO

APARTADO 3

BARCELQNA
la grandioeitat eae l'ha! ! , de la bellesa
La inauguració
de links deis tímele; de tot. Natural reist que encara manca molt a irr;
del Jervei
no hi ha altea cosa per a beixar OC es

TALLFRS MECANICS, DISPOSANT DE TOTA MENA
DE MAQUINARIA PER A
TREBALLAR LA FUSTA

vaia ...

• ,.-7,,
,,i, ,,,,, ,,,,..., ,:,,,,..,....z.1)!
,.........y. ......2_,
-CASP
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UN GRAN ENIT DE PUBI IC

a

marea "Guiados".
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Tuba necee*, de ferro t'arpe, rescate. Tubs d'use, 'en-
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infantil

tle'en: Aciudite, cantee,

endevina-

LLEIALTAD, 6 / Tel. 17346
Al

ne Y9 NZ

te 73 me 71 Pi Re 9! g U2 /1 13 MZ le n: 3.51 T1 1Z 31 /1 11! 117

lles. poesies, etc., facilitat per la revista infantil "Alegeia".
!S'en: Contirtuacio de l'interessant
litre de riatges i aeentures del c è lebre explorador alueai Tiettn. titula;

"La danza de los caníbales", de
IT:diterial Lux.
ta'so: Cellegi de nene. El diàleg
"Vis carrers de Barcelona" ((raeraen origited de Toresky. Teas els
tre balls sera,: Ilerats per anueet seny'-' r.
to'oo!! Tuncament de l'estaciti. 2oa30 : Obertura de neta:ata.
Cicle de ennferanciee setinanale pro
protecció animal= 1 elantes: "Le eretemió a' les haetles des del punt

vista de la medicina veterinaria", per
En Reman Lacra. tic! Cos de Vete'.

rieenia

aren: Cotiteacions <fe tr,netirç
del Rorel de la
tarda.
21'05: L'Orqueetra de restaria internretara "Catea/el Potes" (ntaretaa.
Tacaneth i T. a la-al: " la l pelotari"
(va le iota), A. C. i té.
val-ore. Tancament

r,,
27'20: 1.a eanconetista Ramte/ita
;Meta/arfara: "Piar eaativa a. T. realnrtibiaT. C. Remara': " r e ta:e a de
Talave ra". T. Costa-A. a l, •-•-l ea • "97
era valentessie ner 5..
Balar-J. Plar.o: "Sia el arao,' (taeena . A. A. alaea-F. Garcia Gimaaez.
21 . 1S t Ffarm.^.}t de les ni-lees teatral, "Marama". de-Tnsea Eedleaaely.
i "La prineesa beba". de Jo -'t Beaaveete. interpeetate re- raetrin Risa
Ceta i l'arto" Víctor. Blanca'.
22'0, : Campanadea ho-arie, tic la
Cat,tral. 'Z'r•a a d i 5--ve, Veteare/Me-ir de la Diputara; Peca:in-le/ rle
rarcelena. Estat del ternne a Eueoaa
a Fenanya. Previsia del tenme al
NE. d'Eepanra. a la mar i a les

ca

vana reizgiose

Sants d'arta. — Sant Marc, evangelista; Sant Aniä i Sant Ermini, bs.
i Santa EN:0de Hermagen i Calixla,
gerinaw màrtirs.
Sants de dernä. — Sants Clet i Marceo papes i màrtirs; Sant %saca,
bisbe i martir, i Santa Exuperáncia,
eerge.
Quaranta hores. — Avui. Església
parroquial de Sant Cugat, de les sis
del metí a dos quarts de volt del vespre.
Denla'. A la mateixa esglesia i a
les mateixes hores.
Comunia-reparadora. — Avui. Esgrasa/ de Sant Vicents de Paul,
Derna. Església parroottial de Sant
Pere.
Cort de Varia. — Arta. Nostra Dona de Betlem , a la seva església o a
Sant Felip Neri.
Demut. aaostra Dona de les Gräcies,
a Sant Pere, o Neutra Dona del Call,
a l'Esperança.
Adoració nacturna. — Aval. Torn
ael Santissim Corpus Christi.
Vetries en sufragi de les animes del
Pergatari. — Avui. Torn de la Nativitat.
Dema. Toro de Jesús Salvador.

LA VISITA PASTORAL
Demà, divendree, el senyor bisbe

retes aMeg.

practicara la santa pastoral visita a les
parròquies de Sant Vicente dele
Horts, TorrellesLlobregat, Santa
Colonia de CervellaZ i Colänia Giiell.
NOMEN A M E NT
Ha estat nomenat 1-arree tinent de
Nostra Done del Pilar, d'aquesta ciutat. el revcren t doctor Ramon 1321.1ccils Serra, Pvre.

22'00:

DONATIU

Notleicat de nrcmsa.
rrfr”. Cmnrcrt rer l m ermare, Varia Teresa Pl ace x . tence raavanni
Parearen; i rOreruestea le l'e,taela'
.Cevalleria ~tíreme" (fra gmenta. P.
afe e eleral: "Cavallerla rustienna".

duo. P. 'Masca gni: "Aida" (mara-e).
G. Verdi: "Aida" (duo). G. Verd7:
"Carmen" (intermezzn, dan, 1 preludia. G. Rice!,
23'ort: Tancament de l'estada.

Catalht

LA PUBLICITAT

él; el

teu

da de la costra Regina. El Roba: e
Nostra Dona de Montserrat, instiu
ció benèfica de la parróquia, per
d'honorar La sera Patrona, conva:
tots els devots de la \lene Bruna
en especial totes les associacions
:a mateixa parniquia, a la missa
comunió 'inc se celebrara dissabte i•
nens, dia 27, a les vuit del mata I
reverend senyor ecianom Lluís Me
fort.
Acabada la mista es reaarä la a
sita espiritual a la Verse de Montst
rat que es repartirá a tots els fids

El ni o .e.rixnent

maritim
VA:XELLS ENTRATS

Vapor espanyol "Rey Ja
Me 1", amb càrrega general
105 passatgers, de Palma.
vapor espanyol -Canalejas".
amb cärrega general i 5 passafgers, de Cartagena.
Vapor espanyol "Monte Toro". arnb cärrega g. neral 12f
passatgers, de Maó.
Vapor espanyol "Cabo Roche", arab càrrega general, d,

Vapor rspanyol "Cabo Corona", amb càrrega general, d'

Marsella.
Vapor noruec "Segovia", arW n
cärrega general, d'Oslo.
Vapor ,panyol "Ebro". RI11:'

càrrega g,nerat, de Santa Cita.

de Tenerife.
VAIXELLS DE 3 11 ;" '"XATS

Vapor espanyol "Monte T.

Dos caballee de Sabadell han Iliurat al senyor bisbe soo pessetes per
al Eoment de Vocacions Eclesiasti-

ro", amb cä:rega general. cap

PER EGRI NACI O
Diumenge, dia 5 de mate, sortirà
per tal de visitar el Sent Crist de Piera, una peregrina'-ió organitzada pel
Cos er Portaras de la parrequia de la
Purissima Concepció, d'aquesta ciutat.

a Cartagena.
Vapor espanyol "Virgen d
Africa". amb e he-rega general
cap a Gandia.
Vapor holandès "Thescus'
amb chrrega general, cap

LA FESTA DE LA VARE DE
DEU DE MONTSERRAT
A LA PARROQUIA DE ST. PERE
Enguany, en aquest temple, se celebrará arnb el majo, esplendor la dia-

Vapor alem ['ny "Krono scàrre ga general. cap
Tarragona.
Vapor espanyol "Canalejas"
amb eärrege general. eao
Cartagena.

ates.

Maó.

Vapor .s spanyol "Enrique'
R.". amb eärrega general, cal

Gtmova.
amb

oso, 25

d'abril de t910 N

LA
da, el donado del

senyor Cornejo, *a-

gora la voluntat del donador, hauria
cal t'Inri/
— de destinar-se a l'adquisició de 'libres
per a la biblioteca de la Corpotació.
cura EXCURSIbNISTA DE
!
GRACIA
CURSETS I CONFERENCIES.
Aval, a les deu de Ta vetlla i ha lesA l'Ateneu Enciclopedic Popular,
al del Club Excursionista de Gradijous, a dos quarts de vuit de la tarda,
ee sant
da
Marc. mina 16, primer), donará En Josep Parunella la tercera
amb
motiu
de
la
repartició
conferencia del . seu curset sobre "Edu.adra U0
cació del carácter".
de P remia de la cursa d'ea-quis
seccie cE"Esporfa de Neu" del
—En l'Associació Nacional d'Agents
cal a celebra a les pistes
La
d'Assegurances (Canuda, 41 i 43, prinlolina el dia 13 de gener; una con- cipal), donará avui, dijous, a un quart
feineja per l'entusiasta excursionista
de vuit de la tarda, la quarta Lliçó
tia; Estasen sobre "Unes escalades
sobre "L'estudi juridic de l'Asseguranamb diapositius. Després ça dintre el regia' legal vigent", cores
lliuraran
els
preresponent al segon curs tècnics d'assedre la cc'n ferencia
ai; ab corredora
guranea organitzat per la dita entitat,
PIERRE
WORIN.
E L DOCTOR
l'illustre advocat Antoni Ribelles Barratxina.
GER. DE LA FACULTAT DE
NA
Es d'interes per a tots els elements
D'ESTRASBURG
MEDICI
de l'Asseguranca , rassisfencia al dit
El doctar Pierre Woringer, agre.
acte.
.
• de Pediatria d'Estrasburg, roman— L'Acadamia d'Higiene de Cata% tira euants dies entre nosaltres.
lama (Santa Atina. 2S. primer). cele„dar a la invitada feta per la
brará set.sió científica deniä, divenNata Corara la Mortalitat Infantil,
dres, dia 24. a les set de la tarda,
Barcelona, amb motiu del curs de
en la qua l e l uróleg N' Albert Carsi
• paericuaur a i afeccions digestives
donar* la ve cuera c .. nierencia de la
a genera infancia" que, sota la di.
serie que s..hre -1.4 •, r• logia higiénica
arrió del dador En Miguel Torelló
práctica" es proposa explicar amb
Ceta, ve descabdellant-se a la dita
l'ajut de prejeccions Ilumineses. A
ptitst.
continua ció el doctor Turell farä la
Les eorencies seran les següents:
presentaciO d'un modern aparen estidaaas. a les set de la tarda,
binador i desmineralitzador de les ali Laboratari de Ciencias
Mies.
Catalunya. descabdellar
fi,diques
— En la sessió cielitifiea celebrada
taaa "Variations ,aisonieres des
pel Cos Facultatiu de l'hospital del
Demä, dicen- Sagrat Cor el dia t; del corrent, el
madres
ia torda. al Foment doctor Borràs i Torres real una reta¡res, a le ,
de saffla
el Tea:
ció de tres observacions rares d'" Al-, cxposara
núm.
tenia de
gia maotoidea palúdica", modalitat
enilsaci. ; •-•-tifica "La canté per la eh:u:ea amb que s'oiereix aquesta :líaiaaare'. e dissabte, a les datze del laltía produida pel hematozoart de Ladia, al :aló de conferincies del
varas, rguim, particuiaritats, quan es
pinie r con-altori de la Lluita Contra
desenrotllen en ele pwfunditate de
Msrtalitat Infantil, Via Laietana. l'organirme ,on les de determinar freit.tero 13. entresol,' ,:iesertará sobre
ciientivent neuritis o dolors nerviosos,
'Concepti . :a pathogenique et traite- els quals si recauen en l'es temporal
sed moderne de la tetanie du nourriscom en aquests Casos. Ilur g ran du;en".
rasa e s de gran iittensitat paré que ceCENTRE EXCURSIONISTA DE
deixen a l'acci.1, de la quinina. En la
CATALUNYA
discussió intervingueren, aportant dades molt vahioses els doctora Lloret.
flema. r,. :,enZres. a les deu de la
Gamez 'Márquez i Puig i Sais, que
tela. el scuyor cointe de San Jorge
erni er aquest Centre una sessié han exercit en abres epoques en llora
7mjeccions d'escollides diapositives 011 rearma el rialudisme endemicament.
jI Marroc trances i sud ,l
El doctor riera dissertà. sobre "El
colleccie que posseeix valor clinie de les investicacions cerol -enentat sem.er.
1.-.iiiune5 d'avariosi i tuberculosi",
materia de gran actualitat científica i
-EL SOKOT, TXECOSLOVAC"
en
canvi de multinlicades sorpreses, i
dij . -ns. a les des de la vetIla,
lettatge del Centre Excursionista aporta prop de 3 00 observadora del
tot
interessants, que li valgueren la
Binerra (carrer de Santa Clara, 8 i
(Barceloneta). tir.dri lloc una inte- intervenció dels doctora Puig i Sais,
Malareta Cabrer i Claramunt, Breton
realce conferencia amb projeccions,
ebre e: terna "El Sokol Txecoslovac" i Gómez Märquez en la discussió entaulada.
mereixen de tots apreciacions
cirrec ce lentusias'ta excursionista
laudatòries,
Vazadeu Serz. L'acte será públic.
LA FESTA PATRONAL
5EL CENTRE EXCURSIONISTA
DE CATALUNYA
AL FOMENT DEL TREBALL
Ab motiu de la diada de Sant JorNACIONAL
f. el Centre Excursionista de Cata—nya celebra abans d'ahir, a la nit, la "LA 1VIOBILITZACIO
DE
era fasta patronal, que es veié molt
cmorseguda per un selecta públic.
LES INDUSTRIES"
Ocuparen la presidencia el senyor

E

e

llaspor.s arnb dr altres membres de
Junta directiva senyors Casadas,
Olivella. Reparar imitas= amb els honorats en anys anteriors amb la .3,fedalla d'Or de l'Exesionisme senyors Francese IMatheu
ierasi Girona. i el senyor Rafel Patist. 11105.q. - Liurel , C i la senyoreta
fan Perr'”yä.
11 .-rlsen L'e.renc Riber Ilegi un intetssant treiaall ea el qual posa de
rneu la nabilíssima figura de Sant
ladi arr.b Lmella traça a que tan acos
ceats ens
clergue.
legos la senyoreta Maria Pera.
aräcia exquisida, llegí una
.s .nr..!a de la seca musa. albis-

CONFERENCIA DEL' SENYOR
J. SERRAT BONASTRE

Organitzada pe- la "Cornissió per
mobilització d'industries civils",
ahir, a dos quarts de vuit del
vespre, cl senyor J. Serrat Bonastre,
enginyer de la Maquinista Terrestre i
Maritima, sobre "La mobilització de
les indústries a la nostra regió en cas
de guerra .. . •
Presidia u:1 representant del capita
general i hi assistiren nornbrosíssims
caps i oficials de l'exercit.
Comença el senyor Serrar estudiant
primer les possibilitats de Catalunya
pel que fa *a la indústria metalltirgica. alts forns, etc., i pel que es rodefr. a la feta.
reine a força eléctrica pel cas que,
Parla de -rés el president del Cenet atti l'acte eme se celebrava en un cas de guerra es trobés Cataretarci I seva significació. Imme- lunya separada del nord.
Passi &sures a estudiar la qüestió
Etareent 1 .»rä la Medalla d'Or. insde la fabricació d'armes i projectils,
itda
r ,,yor Rafel Patxot. i que
s'atorga en aquesta deixant de batida la primera per més
aa al sr . me a judici de la Junta
difícil ¿'adoptar i per exisefr ja en alEreetba re .r. eix mes mèrits, l'adjutre; indrets, i passà, fent sempre reécaci6 de :a ¡tul recaigué er.guany en ferencia a exemples de la gran guerra. a estudiar la fabricació dels diad s ea. e Lluis Estacan. •
El smycr Estasèn., q ui passà a
versos tipus projectils, la maquií-e ae 110e la presidencia. Pegi °cuuns naria necesaäria i les possibiltats d'adaptadó de l'ad existent.
el , de g r-:e5 per Eadjudicacia nun
ert
Explic à cont a Anglaterra la Cuada.
P nalmer .-oci senyor Rafe! Patvars, comilanyia naviera. adaptà tot
el seu material a la indústria de g,uer''41k e e
tabla treball en el qual
fa te' lremosIssim elogi de la
ra 1. ' mitjaiiçaui ir ie•-cions de la una
eäussa.
i du aaltra estudia les possibilitats de
Tat
la Maui/Mista Terrestre i Marítima
la presidencia, seguida ‘le
els a...:stents a l'acte.' passaren en ei mr,teix seanit.
salons e hi ha instaHat el Segon
Parla despre.o de l'adaptació i transCatalà ð.e Fotograf ¡es de Munformació de la matillinaria, torne,
ina u garant-se amb això aquespremses, laboratoris, etc.. i tragué la
1, intereseaet Exposició.
conclusió que existien possihilitats d'una rápida transformació sempre que
NOVES CLASSES
Los possible l'educació del personal, i
CON CERS PER AL PREMI BAper aixe, demana que l'Estat estableixi
LARI
Catalunya una factoria per a la faCorp eraci6 Taquigráfica del
bricaciä de projectils que podria fixar
¡lana Garriga, vist l'èxit que han asels preus i no es donaria en cas de
les classes que hi sosté al cazguerra la repetició de l'escàndol dels
"; dt Pelayo, 24, principal.
obrirà el fabulosos negocia que
es feren en l'alm'S e:mera nou curs. Per a fasCr 6)115.
tre al s paisos belligerants.
a dreear-se a Ecsmentat loFa després l'elogi de Paul Boncour,
de set a nou del vespre.
el socialista que tant treballä per l'orDeis, p róxim a terminar el curs,
ganització de les indústries de guerra
i'eettada
ta, a tut r entitat taquigráfica con- a Franca. i acaba esperant que la tasatear; escolar per a*cialar
tj
de la Cornissió serà fecunda i
•reini fialari. consistent en cin- caEl
c ,,,nfereiaiant fou molt aplaudit.
tanta liessetes donades
per l'entusiasa
Saixeca a'eshot i es el vice-presjdent
quigraf madrileny En Joan Cordel
Foment, dóna les grades al conCarvajal. a la meméria d'En Joferenciant del oral fa l'elogi, i el reBalari Jovanv, fundador i primer
presentant
ataident de la
del capitä general les
fit,
Coroaraef'
n1 ‘.. .na al senyor Serrat, i clon l'acta.
L,sdecl S
istema Garriga. •Twluigrásenyalades pel dona.11
—
Que eta concursants sigan:
de q ualsevol de le class s on
Atracció de Forasters
''911.n el sistema tiarrissa : n noie.
cinc IflUts. seuse interrupció, esEn la darrera sentó celebra-

a l dato. a raó de 125 a 130
podent mai (líear velocitat de lee 125, 1,
7.147.nt. tr aducció
perfecta.
ras que
els reaseurr."1 escolar ! a arribessin
la velocitat demanaDer
ar141"
le a leen,minut, no

a la
donà

da per la Junta directiva de la
Societat rrAlrarciú de Forastera, 8ota la presidència de
eellentIssint aenyor Mallan Bu bi, foren adntesos com a socas
numeraria els senvors Emití

Torner, dibuixant, de Parta,
VIelor Puig, del-coMem de Quito (Equadcr)...
Es van prendre als acords
següents:
Recolar les gestiona reatazades per l'Assoclacia de Pro-

pietaria de la Barriada de Santa
Madrona, prop de l'excellenthssim Ajuntament, per al traslInt
deis Encanta a !loa apartat deis
terrenys de l'ExposIca5; comennan el dale de conferencies
artístico-arqueolagiques desti‚ alustrar el personal
nadas a
l'atetar afecte al servei d'altarprets, i el del Cos de -guies alcarones, en formada; aprovar
els itineraria i tarifes definitives per a ús d'aquests darrers:
atorgar la medalla d'argent de
la Societat per a asear adjudicada en l'exposició canilla que
l'aura de celebrar-se al mes de
juny vinent, i en la nacional l de
clavells, que s'inaugurarà a Sitges el dia 2 del dit mes de juny,

i haver vist amb gust la publivarió de Iles tarifes a preus re-

dilas arorclades per les
nyies de ferrocarriles espanyols
amb motiu de les ExposIcicauc
de Barcelona i Sevilla.
Es dona per assabentada
les comunicacions rebudes deis
senyors Pau Sams6 David Fabregat, que centellan atinadas
observacions, que l'oren presea
en ecnsicleracia per a tetar-les
oportunamant en ec . mpte, i d e itres robadas - deis delegats de la
Societat a I'llavana i Chinand e ga (-Nicaragua), relacionadas
amb 1111r artnació.
Per la secretaria es dona
compta del rapartiment de faseieles illtistrats fet entre les
raravanas del Chor Smetana. de
Praga: de r"Anglo Bank apart
Club", de València, i de la Cotospanyia Intarnacional d'Excur-

siena, de Masita alai cono del
preparat amb metal de la imminent arribada del vaixell "Arcadian", arnb nombrosos turistas angleaos.
Trunba queda assabentada la
Junta d • haver estat tramases 12
grans fotografies de la ciutat.
amb destinació al Saló de Turisme del Gran Casino de Sant
Sebastiä, aix com d'ultras: tantas destinados al Pavellú del
Nacional de Turlsme en 1 • Exposirle) de Sevilla. junt aria) un
.stack esrallit de publiracions
de la Societat, en compliment
d'aerrda presos en sessions anteriors.

Per altim, fou concedit el
canal amb la Revista de la Societat, antliritat per "Vida Universitaria. "Boletín de la Ca.mara Agrícola de igualada" i
•
"Cedok", de Praga.

Les 9ardanes
Diumenge valen!, a la tarda,
se celebrara a la Colania sangasa .(La Plana) una bailada
de sardanas, organitzada per
l'Agrupaciú Els Bous Amics, a
carree de la cobla La Principal

Je Bages, la qual executarà el
sagüent programa:
"La procesad de Sant Bartomeu", Catalä; ''A la plaça",
Morera; "Les noies de Prats de
Molla". Juneä; 'Lana roja";
Pi; "Cala Farriola". Vallespf;
"Salts i camadas", Serra.

La reina de Romania
a Barcelona
Ahir a migdia estigué al Govern
civil el cònsol de Roinania e Barcelona per tal de comunicar al governador que la reina de Romania arribará probablement a Barcelona dimarts vinent, dia 30.
El cònsol particip á així mateix al
general Milans Bosc que la reina
de Romania farà el viatge de rigotós
in cógnit.
DE TURISME MARITIM

El viatge inaugural a la
Costa Brava
dia p de juny tindrà lloc la inauguració de les excursions maritimes
a la Costa Brava, que anda éait tan
rellevant organitzi Viages Blaus durant l'estiu passat. Aquesta primera
excursió prendrà unes proporcions no
assoaides encara fins avui, puix que
es realitzadi anda tres vaixells alhora,
tots de condicione insuperables per a
aquesta mena de viatges e "Jaime I'',
El

"Jaime II" i "J. J. Sister".
Hom portan a bord sis cobles de

primera categoria: Barcelona, Barcelona Albert Martí, Els ),fontgrins, La
Principal de Bages, La Principal de
Perelada i La Selvatana, les q uals donaran segles audicions durant la travessia i per altra part els Amics de
la Sardana, de Sane Feliu de Guixols,
treballen activament en l'organització
del I Aple Sardanista de la Costa Brava, que tindrà lloc el mateix dia de
l'excursió, al mare escaient que ofereix el passeig de Mar, d'aquella dallara ciutat mediterränia.
Prometem donar tota mena de detalls d'aquesta magna excursié machtima, que vindrà a inaugurar amb una
solemnitat insospitada les passejades
per aquesta mar nostra, tan encartadament iaiciades ter Viatges Blaus.

Prni.irrra'r•

La politica.
ELS ESTUDIANTS I;VARQUITECURA
De gprés de la visita dels estudiants
d'Arquitectura al Govern civil, el governador va trametre el següent telegrama al ministre d'Instrucció:
' Recibida comisión alumnos Arquitectura me entregaron escrito firmado
por 65 componen, haciendo constar su
compenetración' alto proceder su digno
director y profesirado, que han sabido
mantener perfecta disciplina, por lo
que hacen constar públicamente su
ag radecimiento adhesión. — Le saluda."

Catalunya
La Premsa catalana
ELS ItlANRESANS HUMILS
I L'EXP‘811.40 DE BARCELONA
D'"El Pla de Bages", de atanrasa:
"Les classes humils de la sacletat manresaua sentiran la
necessitat i voldran gaudir el
goig de visitar l'Exposició Internacional de Barcelona tan
aviat com sigui oberta.
A molls, malgrat els bons
desigs 'd'.anar-bi, els serà un
problema la qüestió de les despeses , especialment als obrera i
ala petits industrials. Viatge,,
fonda. entrada a l'Expoaició i
altres pujaran una quantitat
que será per a ella un, gros sacrifici i en 'loe d'anar a illustrar-se. en ¡loe d'anar-se a etn_
papar de coneixements en aquella grandiosa exhibida de la
ciencia i d'e les arta, no tindran
Inés ramal que acontentar-se a
visitar-la ccmptades vegades i
a corre_cuita, per no estar en
disposició econòmica d'anar-hi
sovint i entretenir llur atenció.
'Aquest aspecte tan interessant d'ajut a la cultura del pable hurnit ha estat ja previst
per alguna ciutat catalana. Les
autoritats que, y ealant per llurs
administrats, han portat a terma les neeessariea gestions,
han tingut un complet èxit. i
han obtingut d'una companyia
de ferrocarrils la de )1. S. A.)
una rebaixa notable en els
preus deis viatges, per tot el
temps que duri l'Expasicia.
Els preus han estat ja fixats
i resulten més econòmics que
ela que 1-aguzan per als ballets
quilornatrics. Aixa fa possible
el trasllat a Barcelona i tornada per una quaraitat molt inferior als preus que regeixen
ara, la qual cosa facilitara la
concurrencia a Barcelona, i con.
tribuirä al major esplendor de
l'Exposició i al millorament de
la cultura ciutadana.
La ciutat a la qual bem de
felicitar per aquest benifet que
II han gesticnat les autoritats
locals. és la de Tarragona.
No cal dir com ens serà
plaent que algun dia poguem
manifestar que a Maui-esa s'ban
fet gestions en el inateix sentit í aun han donat resultat satisfactori."

Fets diversos
Un guardafrens amb les carnes
talladas a Granollers
A l'estació de Granollers fou
atropellat per la maquilla del
tren exprés un guardafrens.
Resulta amb les carnes sec-

cionadas.
Del orlm de Sallent
Per ordre del Jutjat de primera instancia de Manresa fou
traslladat sl dipbsit del carpentiri el cadaver del pidolaire que
fou trobat mort d'una ganivet ada a la gargamella prop de la
masia Font de la Tot-re d'En
Roca, de Sallent.
Els captaires que foren detinguts de resultes de la batuda practicada per forces de la
guardia civil, ItIOÇOS d'esquadra
i someten han estat posats en
llibertat després de prestar declaració.

Un d'ells samba' que declara
que el mora arnb • un company
seu, es dedicava a la compra.venda de pella de cenia i que
sovint es barallaven, i que és
probable que en una d'aquestes
renyines es va cometre el crim.
El declarant digué que ignonava els floras de la víctima i
del que suposa el seu agressor,
pera en canvi dona, les senyes

d'aquest.

La guardia civil de Terrassa concluí a aquella Ciutat un
tudividu al qual s'acusava d'haver donat mort al captaire de
Sallent.

Con/ que TIO resultaren atarees contra oll. fou posat
l'Iberia,.
Un atracament a Manresa
A Manresa diumenge fou defingiut per indocumentat Gabriel Can-11)ra Bernal-Idea, de 37
anys. soltar, sense °lid ni dotalada Passa la nit, a la Comandaneia. I l'atalanta, per disposició de la superioritat, fou
acompanyat als afores parque:
marxés da Matutes:1, pena di-marta, a un quart de deu del
vespre, resatentat individu va
entrar a l'escala de la casa nú-

mero 19 del carrer de Santa
Maria, on trobà a Marguerida
Jo y as, esposa del vigilant Fornells, que viu en aquella casa,
i abraonant-slii Vagan pel cola
L'agredida, malgrat l'esglai
que va causar-li l'escomesa,
demanà auxili, i en aort ir el
seu mara va agafar . aquell individu. Als . crits del vaina t acudiren de seguida al Roa del suceda Manuel Balcells, sots-a111poral del Sometent, i alguns
individua de la Institucia.
L'agredida fou auxiliada poi
rnetge senyor Arola d'una fortt excitacia nerviosa.
El detingut fou acompanyat
a la Comandancia municipal 1
posat rs disposició de l'autori-

tat g overnativa. Aquest subjeote dula a les -butxaques alguno
e/em a nts per al robatori.
Un hone mort a Santa Colome
de Gramanet
A dins d'una barraca de
Santa Colonia de Gramanet lut
estar trobat el cadáver de Francesa Pasqual, el qual presentava dues ferides d'arma de fue.
Com sigui que junt al cadáver
hi havia una pistola, se suposa cuc es tracas d'un istlieidi.
Un Incendi a Manresa
A Manresa es cala foc a la
tenda de comestibles d'Antoni
Llobatera i Vida], situada al número 2 del carrer de Cap del
Rae. degut a haver-se incendiat
un foga de gasolina.
Els bombers van acudir . al
lloc del suceda i aconseguiren
•sufocar l'incendi. Foren destruits pel foc diversos bitlleta
del Banc d'Espanya per valor
de 5.000 pessetes, els guata
eran dintre un calaix per al pagamera de diversas l'aires de

cansa.

Un inoendi a Torre de

Cabdella
del que son) es
declara un incendi en una casa
propietat de Josep Erenar. a
Torre de Cabdella.
El foc destruí gran part d'e.
(laica i es pogua reduf gracie3
als treballa del veinat.
S'ignor e n les causes originäries del sinistre, que es considera casual.
Les pèrdues san d'imporEl

dia 20

tancta.
Un home ferit en aocident del
treball a Girona
A Girona, treballant en un
ascensor carregant bales de papar, l'obrer de "La Gerundense" Josep Reixach posa un peu
en fals i el muntacàrregues
trae t trata
Auxiliat pels seus companys
al boliquí de la fäbrica, fou
conduit després a l'Hospital.
Una dona morta a Albatarreo,
Identificada
Ha estat identalleat el cadàver de la dona que va morir
a conseqüència de l'accident
d'autonaabil ocorregut a la carretera de Lleida a Flix, terma
d'Albatärrec.
Es tracta de Presentació Sabroso, de 28 anys, natural d'Ateca. Acompanyada del seu marit, Benet Borge, venedor ambulant, i dunas filla d'ambdós,
anava en l'automòbil que va
caure al canal.
Un detIngut a Girona
Ha estat detingut a Girona i
posat a disposició del Jutjat
Antoni Sola Castells, de Sant
Pau de Seguries, per haver-li
trobat al damunt una pistola
carregada amb un carregador
quatre càpsules i no
tenir

l'oportuna

GIRO NA
Nota d'aviació
Mort d'un periodista
Apat de corniat

Obituari
Divendres evolucionà dainunt d'aquesta ciutar l'avió "Imperial", del
fabricant multimilionari ianqui misten Charp, deis Estats Units, el qual
va recollir després, a l'aeródrorn del
Prat de Llobregat. el dilecta Josep Maria Dalmau i Cat-ademont, i
emprengueren el viatge cap a Madrid.

Diumenge, cap al tard, va tornar
a passar per la nostra ciutat, evolucionant-hi magnificarnent., el mateix avió. que conduia el senyor Dal.
mata Casademont en viatge de tornada.
L'avió de misten Charp va anar
a aterrar a Perpinyà, des d'on va
tornar en auto el senyor Dalmau,
cotnplagudíssim del viatge.
Una cegada més alla demostrat
/a necessitat d'establir un camp d'aterratge a Girona, i per aconse
guir-ho caldria reprendre activament
les gestiona iniciades arran de la
interessant conieriMcia que el nostre
aviador Josep Canudes va donar
temps enrera a l'Ataneu . de Gi-

rona.
— Divendres va morir el p eriodista senyor, Linis Ramos, funcionad d'Hisenda i redactor del (liad
"El Autonorilista".
La mort del senyor Ramos, al qual
adornaven excellents condiciona personals, ha estat molt sentida, com
va palesar-se a l'acta de l'enterrament, que fou molt concorregut.
Els seus co m pa n y s dc
ció de Periodistes varen dedicar al
senyor Ratitos una artística corona.
D. E. P.
— Dissabte els meinbres de la
Junta de l'Ateneu de Girona varen
obsequiar amb sopar intim de comiat a llur digne company senyor
Estere Colomines, soci fundador i

y
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1 Detall

r'altrt . a a , Lt Est ve L'e Casta lar

..an tres dies de realització s' ha radian a la
meitat la Llarnbrosa existencia amb la qual comptàvem
en començar, prova
evident de la superació de l'èxit que esperà-em.

Si no us heu aprofitat d'aquesta o p ortunitat, que
diffcilment
es podrà repetir. no tarden en fer - ho,
puix en
Llanas, Sedes, Gèneres blan os, Fanta;les,
(limeras de punt,
Confeccione p er a senyora, Llençols,, Estovalles,
4008 de
Illt, Tovalloles i un sens fi d'articles nido,
els trobarea en
aquest; Magatzems a preu de cosa verilat.

Tots els

dies obsequi cle Globos

Darrera hora
DE

BARCELONA

PESOS FORTS AL NUEVO
MUNDO

Mata i Olaguivel es desferen per k. o. en un round
de llurs adversaris
Jim Terry vence per punts

Atlani •
La , vetllada pugilistica d'anit passada al "Nuevo Mundo", pel que fa referencia als dos matchs principals del
p rograma, a cal-rae de boxadors del
pes fort, no a tenir altre allicient
que el de la brevetat. En Mata, que
boxava contra Ealemany Scheuman, va
expedir-lo al país dels somnis, per mitjà d'un croxet de dreta al mentó, al
primer round: En Kremt, endevinant
serme dubte que un dia o altre l'Olaguivel sera acarat a En Mata i que
davant d'aquesta perspectiva no hauria
estat be que ell llagues resistit mes
que ralemany, es va ageure al primer
wund, per be que, repensent-sc, s'alca
als vuit segons a fi i efecte d'acornplir
altres dos acrobätics viatges al tapís
abans que el director de combat el dedanés "out", cosa anals la qual es va
creure sense dubte que el merit de l'Olaguivel amb relació al d'En Mata que-

dava realeat.

Els espectadors, pera, ho entengueren d'altra manera. Efec
tivament, després del combat
tothom estava d'acord amb qua
En Mata havia tombat per mitjà d'un cop prects un boxador
i que l'Olaguivet havia tingut
davant un simple comparsa.
Reatinent, Kremt, malgrat del
seu tftol de campió de l'Africa
del nord del pes fort, ni tant
sols arriba a donar la impressi ó a! pablic de qué era un bozador. Creiem que quan es té
una figura i unes maneras tan
per a despistar. els organitzadors, per tal de sincerar-se,
haurien de fer exhibir la corresponent llicència i documentació a la porta del local parque ningú no es creiés enganyat.
A la mateixa vetllada l'encaren a
vuit rounds Jira Terry i el francas
Atlani, combat que va guanyar el prirner esmentat per puntuad& Fou un
encontre disputadissim, en el qual Terry va imposar-se al començament per
decaure el mig combar i recuperar el
terreny perdut vencer als dos darrers
rounds. Una part del públic protestà
la decisió; per nosaltres Jim Terry
guanyà clarament i sense lloc a dubtes
de cap mena. Avantatjà en eficäcia,
precisió i execució dels cops al sen
adversari; Atlani va anar breument a
terra al primer round. per obra i gracia d'un fort croxet de dreta al mentó. La boxa d'aquest brillà a estones
pel joc de carnes, les esquives i fina
per la varietat, peres. quant a efickia
i precisha la de Jim Terry /a supera en tota la linia.
A quatre rounds foren disputats
tres dels encontres amb els següents

resultats:
Palornir s'ene Bernabeu.
Tony Martín cene Altés.
Minguell venç Boira.
Tots per punts.
CRITIAS

DÉL CAMPIONAT AMATEUR
Dissabte vinent, a la Bohemia, continuaran les eliminatóries del Campionat amateur. Es disputaran els cuneas
de final dels pesos g-all i Ileuger.
Els organitzadors ens preguen de
fer públic, per tal que arrihi cona mis
aviat millor als interessats, que el pesatge i cl reconeixenient medie dels
inscrits a les esmentades categories,
tindran efecte demä, divendres, de les
vuit a dos quarts de non del vetspre,
al local de la Federació Catalana,

Nftintaner, 17, entresol.

ex-tresorer de la dita entitat, que
d'aci a alguna dies sortirà cap a
on ha fixat la seva residencia.
El sopar va ésser exquisidament
servit a l'Hotel Peninsular, i
transcórrer amh gran cordialitat.

Lili -Alvarez jugarà els
Campionats Peninsulars
de Tennis
Abs a la atrda, a la Societat
Esportiva Pompeia es va rebre un
telegrama de la campiona espanYola
Lili Alvarez donant la coraerznitat

definitiva a la seca participad() Os'
Campionats Peninsulars de Tennis,
que luan de començar a jug,ar-se a
les pistes de l'esmentada entitat el
dia 3 del mes que ve.
De moment sola se sap que, ultra
l'individual jugara el doble femeni
arab la tenrusavoman senyora duquessa de Santonja.• No és conegut
encara el seu " p artenaire" en e:

mixte.

No ene cal pas assenyalar la importancia d'aquesta noticia, caz per
fi ens será possible d'admirar el joc
de la senyoreta Alvarez, considera.
da unänimement com la segona jugadora mundial.
TIVOLI

"Zarevich", opereta de Franz Lehar

Aquesta opereta, estrenada abans
d'ahir al vespre, entra dintre els
taotllos clàssics del popular compositor. Música Fácil, Ileugera, que seit

ganxa a l'orella de l'espectador. El
públic va rebre-la molt bé i va exigir el bis d'una colla de números.
L'argument no té gran cosa de
nou. El fill del tsar de Rússia que
no demostra interés pel sexe femeni, una conspiració palatina per veure de canviar-/i les inclinacions,
al fi nal, gairebé no caldria dir-ho, el
tsarevitx que s'enamora d'una noia
que no és de la seva condició i cal
trencar-li les oradora.
El més interessant, seas dubte,
i el que va ésser l'element principal de l'exit va ésser la interpietació i la presentació. Agnes LideIba
va aconseguir un altre ¿ale franc.
El tenor Ferrini, excellent, si bé
cona a actor no va estar a la tinateixa altura que com a cantara- Molt
be el tenor cómic senyor Trucchi,
i molt graciosa la Joya actriu cómica senyoreta Mina! Trucchi.
Eta decorats, vestits i la preseatació en general, digna de tota mena d'elogia.

DETENCIONS
Al cariar de la Boquaria (oren'

detinguts ahir Antoai Vall i Benet
Ende Martín, els quals trencaren el
cidra d'un aparador i s'apoderaren
d'un paquet de cinturons.
Seinbla quo tots dos són profes-'
sionais del robatori.
MORT t'UN LESIONAT
Alar va morir a l'Hospital afino
l'obrar Josep Riera, a conseadincia

de les ferides rebudes en accident
del treball el dia za diquest mes.

DE .L'ESTRANCER
El record femeni de

durada
Nova York, 24.—A l'aeròdrom
de Roosevelt Field, l'aviadora
Miss Smiah, de 17 anys, ha tdtrapassat ja el record de 22 horea 3 minuts 12 segons reekamtment establert per a vols (emenins de durada, a byrd d'avió
d'una sola plaça.
L'esmentada aviadora seglieix

volant. — Fabra.

—o--

Nova York, 24.—A l'aep5dron)
de oosevelt Field , ¡'aviadores
iss Sanith ha aterrat a lea 14'02.
hora americana, desairas d'Asver volat- durant 2 0 horaa,1
segons, establInf aixf un nou
reccrd femenil de durada ian
aparells d'una sola' plaea.
Segons la descripcid que els
periódica fan de Mies Smith, és
una joveneta de 17 anys, que
reuneix totes les raracterfstiques de la tipica dona mo-

derna.
L'aviadora havia carregat a
l'avió una bona quantitat de
sandwirbs. caía I aigna.--Fabra.

1..5 ..`1B

I

•

bijeus, 25 d'abril de »e

ti.i.-tre•themareelteo•setreitiree+114.111+114r4

efeeeeel lell

JD ASTI , LLES FARINOVA

--Laborator.--

FE

Petrumen t retresquon la boca e Preventiretredats 1de totes les ateccions
de laparell respiratori : Curen la tos ::
Preti de la capsa:

--S4:4444+0444"-14.

TEA TR
•

F

050 pesseta

'

•••n14.+044~~«.,....~0-_e-c
TEATRE CATA1.;/
NOVETATS
¿Raes COMPANY. carate,.
DIPPetio( CARLEA :a.nAoi. s
A les _6. gapetlICIOS per • Intente. Ultimes del gracis). especiaTul re,,
- crIe cl'Ld Potril
•
a • • ,••ic e • a .a •n ••••-•ae•
elatre actes de broma col/Mula.
Uralle ovacione a tole ele (Inadr . .- s
t reu pop1111r.
Alt, a le', ro: Tersun• Caraian.sio:
CORS DE MARX
QUI COMPRA EIADtaXES
larda, la laneum obra (trata:elle:a de 31de e 011 ••al rIga.
LA ALOMA
I UN COP D'ESTA1.
Prell impuras
Murmura-E, a doe 51• ••r•
•le
LES AVENTURES D'EN maSSAGRAN
de
,
A ao, qu ans de
gr ao rail, 1,
LA TIA D'ANIEHICA
• „
scIce . d'Es :oidevild. t

I

< h
co-noanyi• d'AsSUMPCIO CASALS
Primar Pctor (OSEP DROGUERA
ls
popular. Tarda, a le .
rii1r. El grakilios 01511011 eli
ac;
II e A- verle:id Anorlialls,
Gran

EsFECT.A l l ES VE! ASC0 pan/mire.
farda. e
.•• 5 Prom ;a 1110.11ml o Ii oeras lorrelbles de LAS MARAVILLOSAS. Ide revis-

irlES• SE/ M ANA PrIPTI, %II

Sant Pau, 44

BARCELONA

Preu de la capsa: 0'50 pesseta

1

i.. LIT
DF LA
De.). divendres. larda,

.EMPRESARIS!
Tournde per Galt ti
de
l'espeetaele de gran exit

(.:1

de LA

;lit

TeATRE BARCE1ONA
Companyia de corn&na

LA COPLA ANDALUZA
ii - vcs.,s a

TEATRE VICTORIA

Avui,ilijous. lar da. a les 5'15,
i nit, a les 1015: Ultimes reeseulacions de
¿.QUE -1E11E3 EN LA MIRADA?

divendres.
1;1 la primera ;tul t • Itt CZRNIE
LA NIP.JA. ;Ni:. LA
Tarda,
DIAZ.

JAULA DE LA LEONA.

Teatre Català NOVETATS

rimefeeeece4+4444....+>5444.
- ')-e-zeeeo+04.1:

TIVOLI

/CINEMA

.g La gran batalla naval

Grande semaine française

e La TRAVIESA NANETTE, Ter V IOI.A PAN A.

Cómica i

12 mal, au

TEATRE NOVETATS
JACOUES BAUMER
BETTY DAUSrelOND

:

obr a en tres actes
enestre Ernmerlch Kaimann. del

LA PRINC1 8888888888 CZARDA.
Pro/mtord,
st
ArINE›. I 11(EI.H 1
11111, la rollabor amo del.rerari aerne

c p rulr 11EINATO 1-fincan .. l'a-luósa presentarla. Espientfirl clermat
Dendr. orr. reposlei6: BOCCAcCIO.
I erulaguedste. , AUNES LideLLu %

SOURIANTE

I

4.+4.34.e.e4444444444.eseees..0

orada: LA COPLA ANDAI-UZA, per les
el:duendes de rara flanlen •.• ANGELILLO,
CHATO DE VALENCIA, NIÑO DE TALAVERA, LOLA CABELLO, CONCHITA BORRULL, ANTONIO VIRUTA' I eTaltres
prestigiosOs elements (Vaques-la gran
L'espectaeic que veura tot

C. VILIINDAVI. Primera (mirra: 91 VIL,
. •rimere actora: -114Vi
se0t LA
Tarda, a lea 5. TEATilt. 'crINIANTs;
UNA VEGADA MRA UN REI... 1 EL JAN01 MERAVELLOS. les rIeJ. 1.1

•••n •li a arOloal 5111
EL PIROCEN DE (RAR'! DUGAN

TRIO CORTO'!', THIBAuD, CASALS

TOltollESTRA PAU CASALS, augmen
32 taoloncelloa. Dirigir- se a
C/flasaSuecjetarla (Diagonal. 410, Instilo,
"amnnn•

Gary Cooper i Fay Wray

Le feu qui reprend mal
ir:talluda al cabria per J. Pons

*

en la s.0-an superpi•oducció
Pa: .1./I111:11
-La LE.GION CE LOS

1 Tages.

i-

1

Illirl«MeTeMe421.117111•21MV PM. P.2.1212fLUNZMIIIMIn

FSPARTS

11

coces

Denla, 41ivendres, BENEFICI

sor

10116. 10.

PROCES DE MARY PU.

PIUS DAVI

PRIMER PARTIT

I Nil a ' 1 5 5 1 O . / 5:

Uranga I Manir,

YESUS QUE TORNA I BATAUEROS EN
COmeNeserg
ROMEA: Dome, devanares.

benarlel

CATALavEa. 63m

DIA 25 D'ABRIL 1929
. PUNGID PER A AVUI,
' l 'a p il a ;t lo , l'30:
SEOON PARTIT
Eoenarro I Elola II
conl t a
.
Muñoz I Jäuregul

de la nrimeia act rol CARME
DIAZ. r la, LA ALOJA. N tl, LA
JAULA DE LA LEONA.

contra

.4

Ortlz I Toodoro

Falta

•

taqul-mecanAgral'a que saplga catala
francas g la per/Nacen). Escriure a LA

PUBLICITAT nurn. 6.000.

DIVERSOS
Malalties deis bronquis

tia absoluta de conservació de mas
ries alimentäries. Installacions
consum reduidíssim per a da dona
tic, Hotels, Restaurants, Bars, CCe
Colmados, Cha rcuteries, Cartas»
ries, Polleries, etc.
FUNCIONEN SENSE SOROLL
FABRICA GEL EN CUBETS
Disposititt especial per a regular la intensitat del fred
Exposició z venda
•

EXCLUSIVES -LOT
Passeig

de Sant Juan, 07.-Barcelona

aletee esperlallsta DOMENECH 1 ROCHA,
Corta CatalaneS. eilmero 614.

Comuniquen amb el 51366 i un agent FRIGIDAIRE es posarà immettb

MALALTIES DE LA PELL

11111•111M11.1111111~1~Emmom

tomarle, Detec ,.e. eal,ass. 600 /
a14. Analisi de sang. F•rrö Pilotan, melga especialista. arria. Canaletes, 11, ter.
O les

tament a la vostra disposició

VENDES

••••:-Neeelletelle,--~~-e---- _ re

manero 155. Interior.

en medicamento eil tue stempre cita mir•

a terminis des de 5 a 100
LLIBRE pies. sense augment de
oren. Escriure LA PUBLICITAT nürnero 4026.

ca. Is cual sera oun
ganaseis ele u Impt
Mi44,0 del redacto

\ l ene Rochet-Schneider 6 cilindres,
torpeder convertible en limatusine,
propi per a gran turisnte. Tracte
directe. Raó: Caso, 3 50, magatzem

s.irei.laPHHIL166
Ericistolors jard ii s

hlagnitiques
itte.aceimis
Obert eada dia fins
cap al tard
di jous, 1 arda,
testes dedicades a lo,
mal/lada. Alegres sessions al
Tea rol de Putximtllis. Ungegada de .FOCS JAPoNESOS,
que distribuiran entre els nens
(loteo. ijouoines.

Valldoreig

Medicataeolos
extranjerns

TISICS

l'albina tala

Vda. de

Salvador AlGina
P asa!e del Crechto 4-BaRI.F LUNA
Teteros°

s•

2429

Casa (Lindada en 1878
JedlCada a la unta
'Ode c11,5r
de medicamen:os legitimas

licer la ceritat que demani fasci
eles gratis a la ponerla de la Casa
.TISICS

ciencia • té thitjans segurs per a
ettarir aquest ira!, si se cerca el reinri a tenqc 1 tainhé es guareixen les
supuracions de les hl-elles i les matatGes de Is pell ; lupus, herpes, etcètera.
Demanett faseicles gratis a l'autor,
m Iliria finctu(O. ValerCia.

PASSEIG
CINQUANTA CENTIMS

BENJARB A LA CATALANA
BALO PER A BAXIJUNTS
ESP.ARTERIA,

acreditados

La ciencia té mitjans segurs per
guarir aquest mal Si se cerca el
remei a tetrips; també es guareixen
bronquitis ,retnica, supuracions de
les orelles, herpes, lupus, etc. E
rnetge senyor Llora, autor del sud
métode, romandrà a Barcelona 20
dies. al Carrer de Valéncia, 235. entrescd. Consulteti.lo. Qúi desitgi co-

ENTRADA DE

S'Ala t'vii

etars,. s

nie sen p. tot base solars des de 23.000
a O rep til/1s. R.: Anbau, 43. pral.,
d't a 3 1 7 a 9.

'1

DIVERSOS

FONUA

Camelo se sen,..anise

catells OCHSIO, tot acer, des

CAIXES de 150 pessetes. /detienes,

*

CIa IIA
P.LARCITA SiOriMtip*

'Litt

-y

TEATRE BARCELONA

CARMENciTA NimAts.aft

D'una a cm 5 quarts de g uatee
,a(la. Dancing al pail de toda:meamatirooen roqueta 1 origin 5: CABARET
uer Taplanalda orquesolna PALEreCIA

"VINO TINTO"
pei Conrad Nrgll
Cómica

ROUGE

rErg La.“

*

oONDENADOS"

TEATRE APOLO

OFERTES DE TREBALL

Produeix mes fred que un bloc S
gel. Completament sec i amb gira

Per 2.500 pesseies

Oda Sita. SS t 96 (Parallel). Tel. 31056
SESSIONS DE VARIETES
CADA
les 4'19 Ir Nit. 5 es 'Y30
arp an
Vera ~Micro de Dolieses
4 PAULGIA SART. 5 :Aarilue DIAS
SUSANA SEBASTIAN * ENCARNA GIL

FRONTIL) NOVETATS

re

I Frontó Principal Palace

MOULIN

Aquesta tarda a les 445.
A \Ti, nit, a les 930.
UN PROGRAMA COLOSAL

el

101 seguil e.lrena de la seca obra rnestra

I•siAnDes

1 bestatIci de PILS DAVI! 4111Bus
l'ORPIA I IIATAIlinos EN CTA.
ete, tcrda 1 telt, nt. PROGEB
DE
eltARY DVGAN. Dlurnenge, tarda. • les
/ IZO: UNA VEGADA ERA UNREI... I
G.31,
p. ame EINERAVELLOA.

4Ista
CrIBERT I
l'OREE° GRACIENC
Que dirlgrit e! treslre J. BALCELLS.
Estrena a Barce¡ona de /a importan!
• runposicla voral-nrquestra per a tenor
enor mixt 1 «nuestra (IPI .111(33
normares IMI.T.AN KODALY,
PSALMUS HUNGAR:CUs
Completen el p rO g raara la Tercera
simfonia, de Saint-Saens: es estrenes
Ira 5 ANTONI aLaSSANA. Mor/imane a
Debussy t L'Infanta no vol doemir. 1 lec n ortn ,, ,c10tY+ :le Borrad, En .tä e•troy•
do 1 .51P central I Divises e s , ns ncec
•ors
Localitats l eutrades a taquilla.
•
... . otro.
o1,0rta ku
Fi/muestra per poder assistIr
concert extraordinari pe/

Orquestra Blaf Net

e" en

ioguet cl
les
de peeseteya rnes ,, iiIEGEtt.
unce , o

ClUIPAJIMIE
- Denla, ttlt, a ,es 1 030. Funr10 si 11,5-

ilt

'MUSIC-HALLS

Cnrnorr y , 1 . • (-,-( r drrelc -pnpt,
Avul, dllons. tarda. a 'cs
Pepo"atan de EL CASERIO, per cabillie 1 PeAalver. Nit. , a les 10 Iesilval a bep elle! de la clernaueolat obrera riel 1111111
del ällere. 1..(eXil LA MEIGA. PI prolessor» Morquestra.- (Peinad de u:31231M I
Pcflalver. 'roo! les nits, LA MEIGA.

SS O NO MES

PALAU MUSICA CATALANA
nR OIJESTRA PAU CASALS
Essnmanagavai~Terg-ca
•• .•
111.
i.oraelA

lada nos ä

MAIG
BERNARD

Producte dc la "General Moton'

NEVERA AUTOMÁTICA

Cada di& tarda I nit.
''''' ordinario ama,.

Til-lustre literal Ir:alces
.9211223'

j•••••••,,•

Metro.

Barechnia.

dissertarä

CARRER JJE L'11.0SPITAL -12
Telèfon 12401
BARCELONA

:5511 10

-.54404

Teatre Català NOVETATS

TEATRE CATALA ROMEA

CINEMA FEMINA

DISCO PARLANTE. GATO FELIX
SE SIENTE CUPIDO , ACTUALIDADES GAUMONT. LA SINFONIA PATETICA, obra inspirada en la celebre i,ltiutslllll de Cimmortal, cotaposuor TCDAIKOWSKY, per (Icor.
ires CARPA:1\11E11, BEATO' KBAUSS,
/UNE 14011ERTS, en la seca gran
Creació de :a cianea de/ ventall de
la revista -tirase Matar!". Marea
Selecrions (M'atol/
Pro g rama nit, El disco parlante.
El eterno fe-nenino, Comedia. Enciclopedia Pathe I la super-pro:lucera La Sinfonía Patética.

Companyla de comedies Maques dilagrel• per V n centa Maula
Atol. dimita larda, a les 5, 1 Mi, a
i 11 ris prcsentacione del
1015_
les
grandites 1 910101111e1 -1al 1. 7(11 de la tem-

la

(Espectacles CINJES)

tenor H. BHUMB. el pie
J. ROMA, TorgueMsta V. M.

to'5151 • /. dijIms intarrtd. 1 /e9
4*:ele.
I
1112, 3 22 2,2 % 5 :50. 11,0,a11121
neda, CONTRABANDISTA VALIENTE TI • \ - I . POsTURITAS
TENDERO M• • VI fi ; EL

TEATRE VICTORIA

JEAN JACQUES

barat és

D'Adrice
Industrialde Cataiunia
12-

dIJou n . Ett-rlIENES: La clnla LEJOS DEL OESTE, per Ton/ Trier.
juelta . 1 Vivales. El ltltti Paramount No LO DEJES ESCAPAR, per Clara
Bow / Charles !nacen. La cinta cre la Pro p ale Ellins LA FORTUNA DE
UN INFORTUPIADO, per Ilarry Lirdtke 1 Marta Paueller. GÖmma 5 Diario

del

A, di,

MME. BEUDET. - FELIX. - NOUS
NE SOMMES PLUS D'ENFANTS. JE
11, ert
T'ATTENDAIS. EUGEBE. Es despatxa a complaaurla
1•• -rd ;muerdes

3 DE

mes

.1Ni/1.

d.t.

O r cloestrina Fausto 1•1 Caer*
Passeig de Gracia, 23, Tel. 13352

AGNES LIDELBA

La formosa

Revista.

4.41-±<>0-e..7.-se-:,,,e414-44{14.44.4144

-

AGNES L.IDELBA

PARIS /

OrquestrM• V. Granado.
430
NIT, 9'30:

cOeiv. aaviA ITALIANA DE ' GRANS
•
ESTECTACLAIS

DARRERS DIES D'ACTUAC/0
D'AQUgeZTA CONWANYIA
.4 3111. ali ne ts. larda. a les 5. BUTAVV ES a'3' T
FE,.• -- nano, repre • seniaci• ded :o-airaras especia_ ele sine en lue i actea
• 'te
1A
Att,. as les deu:
SERATA ITONCIIIE
1 -11ENE1W1 de l'e g regia artista

millor i

(Espectaclea CIN/ES)

CONCERTS f el i ls Ames tässiiim3
TARDA.

I'V• ces, TOPAZE.

La casa que ven

MONUMENTAL, BOHEMIA, IRIS PARK, PEDRO

•

ammM11(

la leona.

senno dolor

Arel, dlious, estrenes: La ',011a EL JARDIN DE ALA, per Pan l'elimina
A/ice Terry; e/ film l'OK CON RUMBO A PARIS, per s andov Cohen- ha
cinta Pararnount EL ULTIMO BANDIDO, po r eran, Coopere - Còmica
Noticiario FOX.

1 NOU
.15tii. finolis: La chica del
perro, Hijas de Eva, La ruta de
una mujer, Fortuna y amistad
Actualidades Gaurriont.-1)iuW..1/L2,.
Panik.

COMANDITA

1

DIANA - ARGENT/NA - COMTAL - WALKYRIA - ROYAL

TRIOMF. MAMA

hlt. TERTULIA CATALANISTA
CORS DE MARE
Gin GOMERA MADUIXES
Es Cr - PA Ize o • a.s. deloo..erta Mis
oor Dasalladr ne lo Pread. teleton
'e IS 1 Cm:Pilar la 4lti, dosoltai

do A al]

Aval. dlJous. estrenes: La cinta TRES HORAS DE UNA VIDA, per Cmanne
CrifIllh I nobart BOatcorth; el /Mis Paraloollal RECLUTAS DETECTIVES,
pe 3
wanace neery 1 Raymond natton. - Cómica i Revista.
A/ Patri/. Palace I 1:acelerar, l'esmentat il l'ograll/a I ES"I MENA de LA BAILA.,
RINA DE LA OPERA, per Dolores del le 1 Charles Farren.

NkME

JESUS QUE TORNA 1 BATANEROS

Denla. n IiV011 n 11.',,, BENE-.
FIC/ de Carme Diez. Tarda, ..‘
La maja. Ni!, La jaula de i

amo

I

PIUS DAVI

MI •WER ES UN GRAN
HOMBRE

Ferheirte.1 unlvlarstea1 xvlair usalairs

eg,47,4„/,4) Aphquau - lo a qualsesulG0

lostatladora:*

(Esperitacies CIN/ZS)

Amb tot el 'editor (lel seu colossai
reperiori. Prens populars. Es despatxa
a CompIrMuria sense augment. Denla
sensacional .1.1iitt de Torlginallssim E/TECTACLE 11 1 - ic crliA T.ALEDA. LOS
4 ASES TROPICALES, creartors clels
balls exinies ! z.inermans de mes exit
de Nova York.

e4'41Pells1

CINEMA

PATHE PALACE, EXCELSIOR I SALO MIRIA

a Barcelona! de

TEATRE BARCELONA

en tres actos

DOTRES-Vil:A i TORRENTS

4'30 1 fT3e, LsIl.s. lo

(Espectaclea MIES)
Orquestrina LIZCANO
Aval_ (Mutis, a les 130 I 9 - 30. PIIEU UN/C, 1 pta. ESTRENE?: I.a
TRES HORAS DE UNA VIDA, per corfune totritin i Roban Flosworth,cinta
1 ed
tlim Paramount RECLOTAB DETECTIVES, per AVallace Beery I Baylliond
Hanoi). - Garnica u Revista.

DELACID. humorista. :aorta. DELMONTE, bailarina; LLOVET, vera:110c. JAS.
sEVITem -ran ('VE, halls InternaciOnalS.
'ME miEar BOSCIII,
MAS5 . saltador eseetarle, amb MISS DORA 1 Mi p S JOE. JESUS OLLER, 1100.
sies MIMOSA.
estilista de tangos. N'Al:Al/Ni:: KELLE. dances classlqu:s. I
at.eu.

GoraDar sis coralca
de Set:Ve:t.-0 • Aloe.,

les

P A THE

PROGRAMA MONSTREll

Derna, ..livendres, beneRc

otea.

(Espectacles CINIES)
la elraa Seta Arti7lea ASSOcialli
EL HEROE DEL RIO
per BUSTeft KEATON, ERNEST TORIIENLE 1 )I n 1110:9 BYRON. El tila rol
POR LA RUTA DE LOS CIELOS
per Suc Carroll, David ItullIns 1 Arthur Lake.
Cómica 1 Noticiarlo Fox.

AlKt
GI)
eINEMA 1vArt.ETAY-P
Aquesta larda, a /es 5. VII rnatiride
enrama ami) present
bombons als nene
5 NOTABLES ATRACCIONS,
5
Adeu a.13arcelorin del genial VIANOn.
15 51. a Iss 5i
cdt.AND/OS 1••ESTIVAI.
A 110Ni III 1 C•1511
Si ric !Insigne VIANOlt, I in .u p erittite interpret
de les mes

i'mipresa del

ROMEA:

tarda Butaques a

D'ONOIIE D'AGNES LI DELBA.
•a

OrquestrineS:

CARRIE DIAZ
Avui, dijous, larda, a
un quart de sis, i nit, a un
quart d'onze: La comAdia

AD: s g aArA

em•

ARIST ,r.t rRATICS KURSAAL 1 SALO CATA/ DNYA

lb/

dIJ o ire, a

acinesia

1.4444444444,444.44.4444.44,44.

COMPA N 1A ITALIANA DE 011ANS if SPECTACLES•

AGNES
LIDEL3 BA
AcuI , dIJOus,
Orquestrina SUAR

*IllVIA

BORDA. Ni!, u Cada

TEATRF PO/,/;1•R
PORADA OFICIAL DE
PIll"tNVERA . (Exposició Interbacional ..1e Barcelona t.-Queda obert 'rabona men i a l'AdrniListraeid del Gran Teatre f ear
de *San( Pan. 1 bis, entre--re
sol). .Als Betryörs abonats a la
darrera ternpora" de () :tares tut sels teservaran Ilurs loca1:ta1S Ibis al dia 30. Donat
crescut nombre de persones
que tenen sol-licita! abona') ment, transcorregut el dia 30
l'empresa disposarà de les localitats que no haguessin estat
relirades.

TIVOLI

(Espectacles CINJES)
.11021. dIjo(19, a fea 4'30 1 930. G./A N SiGIlES de GARY COSPES
1 FAV
/AMAN en el 111151 Moarnount
LA LEGION DE LOS CONDENADOS
Conrad Nagel en la cima Fox VINO TINTO. - Cómica s Diario Metro.

ramuses 1,4,111, ue.

GRAN TEATRE LICEU

-,••,-4414•4

CAP1TOL CINEMA

• (“Mcdemoi.eito Co mare")
?di, Ire i o - li.
de ia tenilar g ada en tres actes.L'exilas
de Gandera 5 Unehrs,

-.tres artes del poeta Segarra.
La Oce p aaa a curOptadurra

1

-iemow.

I

LA SENYORETA MAMA

5

COIUractes

. 1E5 '1!`ilLLOR.5

2

2'12

pel

,s14,74
?t,(1 );',..1.‘,111 •sr

Lles

can: buiaquos 1 riasse, 5 pie. De
elas.e, Flio pres. Svieln21 pla
cimera,. 050. Nil, a les !tul S: :amo' ice', Ce le rotbila LA FERIA DE LAS
HERMOSAS. una aPra ara. n •• o% ii, Ve
5_ss., Ii lISO, dhandlree. •1 .,...ddr. 1lo
Mena,
marinó., repulais. LAS MARAVILLOSAS, 1 a :es tale LA FERIA
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L'ANUNCIAR A

LA
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les un negoci per a l'anunciant i un abt a una

empresa que no cerca guanya materials.
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de les cases que ens afavoreixen amb llur
propaganda.

