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Frederic Mistral a 23

FULL DE

an

Comença l'any del eentenari de Mistral, at el dia de la Mere
de Deu de setembre de 1830. Si Lleó Tolstoi ' lumia modernament
, el patriaraat oriental de les lletres, Fredari Mistral és el nostre
f criares d'occident. Rares vegades el geni . 'incorpora al seny;
m •s aviat és una flama excéntrica que illumi de biaix l'home que
Ia lluu. En Frederic Mistral el geni és tan f iliar, tan local, que
s'encarna perfectament en l'home i crepita cris llar del seny. Per
això la sera obra plan indistintament als de tes i- als senzills, i
ix, sense minve de la seva perfeceió,literbria, universal
• - .. .. ,.
ia,p...aritat.
z. - La ira anal _Alfil— el &my cl nlheie e 7aptl,s er loa 55vcr,
..,:aram•tf ",. are senziita— el dugué, na * que a Cautor de la
Legal materna -que ja tenia — a cenreuar- amb tetes les exi* i tota la confiança de la seva robusta i d i nada espiritualitat.
1 en di s'operà, uma vegada més en la histeria .• 1 miraele del verb.
Tfri heme —per migrat que sigui—val a llengua. Mistral
reereia i glorificà per a ell i per a la seva ma i per al seu poble
i per al anína sencer, la seva deia llengua natal. omorta abans d'ell,
decaiguda després, li bastaria el moment ill o l de la producció
mistralenca per a ésser immortal. Peró un geni cm Mistral justifica,
ruda que molts d'altres, les prerrogatives de tott llengua. Fent vida
patriareal en el mas. o en la petita • rija. Mitral ekvil la seva
llengua familiar i literària a la categoria. d'ese a produecie terral.
En ell és evident el dret natural que O tota IIer4a a ésser respectada corn he ha d'ésser l'home que la parla d'i int.
Les finors literàries d'un Barrés— de les / uals parlava amb
tan justa percapció el nostre Puig i Ferreter —. retórica opulencia
d'un d'.Annianzio, no saben encomanar a la 11 gua aquella. tebior
divina que la fa gairebé sagrada com e l , pa de Oil: De tan artificial
Cona esdevé en llurs mans d raitifeireosta de ve -,-la com un &me, cratie dret natural de lletrats •i- d'illetrats, d pobres i de rica,
1 d'imperialistes i de provincials.
I certament la llengua d'un Mistral és ve familiar, flarneig
(l'amor, legar d'humanism e , glória de tot. el lli ge; »o instrumentn. i tintures de tocador o calitja (l'imperial pre aini. La una, amb
' et-eo que involucra, és pacifica i fecunda radia , familiar; l'altra,
amb tot ço que ?anca, és agressiva i negativa r liaeiú estatal,
La una és rica d'efieleies en toas els erde i: l'Església, gran
erelestidera d'esperits, d'altra no espera. com 'ella, l'evaligelitTzajó efeetivament católica. 3liatral cantava co' un pages al tros,
i en ell tot revisquè: Provenea. Llttrinitat. N annitäl. Com un
avet de Nadal, es constella de llumetes. Arbre d vida, en les seves
tranques nia reeellada.
AU3IE BOFILL
Catalunya a les

mars-

política ;-d e la Méditerränia
temps de l'expansió catalana

Sitia-CIS .

en

lIern donat un ràpid cop d'un a la
Itt(ditcrrania, t eatre Yexpamtió cat,' tr.a. Veg(5„ará quina- era la situapaisos que la eregen.
Premie cm a base el segle XIV,
lyry• . pe a la vida de Catalunya
1 Segl: d'Or, l'època rk
ampla expansi6, de mi, gnu el neus reis desaajot 1 ,22éS útil acsivi• f. "hit la grandesa
gÇi. ^ ä, tome:nata amh
;tre iou Jaume II,
1. horne tan entès
niu a, i (pie tant conI eLa (artografia ca-

ri

n-cclental de la Medija sols queden ni>
•n
en el reialme
hav4Cle contenmoritzar
DAtenS.
aeins. Estava
s
lar.
del reisiase jagmé s per
petanyia ea›tella. Al nord
vil es- v4iano.cataianes i
.1a ere,.
aforts dels Alps,
;r
. rança. Després
ttoral
'a la igúra ,iì formara lEstat
erds 1 de Catalunya,
a navWantr cienos als quals

•

!li
a humanitat de bona part les
grans descobertes (lelo progressos de
la ciizIcia näntical de la cartografia.
La resta ée la peinsula itàlica estava
formada per notmosos estats petits
—repúbliques, p ria-ipats, marquesats,
estat del Papa. e-.—. Pere no oblident (me en el fons de l'Adriática. tense tenir encara ga:.e.ie cap dependencia continental (sslvades Chioggia i
una part éu Viste)), s'amagava, darmint les seves illet la formidable potencia maridma
Venecia, l'altre
dele tse; gratis ese!: que dominaren
les marc nt l'Edai Mitjana. Venien
de3prés — sei ester3 ja a la Isfediterrana Orien.al fiongria i el reialme de Serbi:..11s Bilcans ja hi
posat pea e turca, ormidahle potència. nlena de l'orces, jovenivoles, que
aviat nugohr.ats els palios de
la \ictliterninia Orieätal.
A la Mar Negra r'havien apropat
els mongols que en les darreries
segle XIV i c omençaments del setolent es sur:ir:taren ssta la direcció
del ferrtgi Tirtur-leac (Timur el
Coix. Tamerli). l'horne que té la glir.
na d'haver dirigit les raajors matan:
ces d'éssert humans cim registra la

e

DIETARI

FORMALITATS DUANERES
Ja hi sonn 1 La primera critica apareguda sobre la nieva novella "Fanny"
cuita, amb una diligencia que agraeixo,
a posar-li l'etiqueta que mis pot afavorir-la des del punt de vista mercantil. En efecte: el ruar antic company
de curs, Josep M. Capdevila, des de
les päglnes del Mati l'ha bateiada de
libidinosa i d'insana.
Adhuc a risc de perjudicar la venda — que. gràcies a Déu, no pot anar
millor —, declararé que no sols no
crec hacer fet una nave% pornogrifica, sind que he temut sovint de veure'm acusat d'escamotejar-hi amb massa cornpte les escenes crues o desearnades. No seis he fet una novella per
a tota mena d'adultes, sind que basta
posar-li un colofó de caient ascètic
yergue esderingui una novella exemplar. "Velen — podria dir — com
acaben les noies que entren en rambient corrupte del mude-hall; miren
quina fi fan les animes que no són
constantment sostingudes per la flama
de la fe i per l'horror del pecat..."
Ja comprene que el mett ande Josep
Maria Capdevila en la present etapa
de la sera trajeciäri
a — l'he conegut
en altres que no la feien pressentir —
voldria que los jo mateix el que dins
la nieva novella prediques aquests
principis salvadors. No el puc complaure; el rneu error
com ell
roen priva.
Tainbe. ,u la sena diligent benevo!enea, troba el co-director de El Mari,
que is un defecte n'en trentestar-me
a descriure els éssers febles, flotante
irresoluts que poblen el ntém modem.
Es evident que per a el sols compra
la novella que es confon amb l'hagingrafia o amb repopeia. Es sir. punt de
vista tal vegada digne de Sant Tomás
d'Aquinn. però que inutiliza per a
exercir la critica literària en el nostre
temps. La qiiestió que planteja Josep M. Capdevila deixa fora de combat a tants i tant grans escriptora
que, baldament en qualitat d'acirt, no
trac doldrem de fer-los conn anyia.
Cridentment, el meu ex-company de
cura no batiría donat el premi Nobel
a l'autor de "La mort a Venecia'.
En fi, a través de tosa la crítica del
dingtor de El Mod, es ia transparent i fins exnlicit el propòsit d'enrarir el públic a rentorn de *Fanny"
i de toten les novelles que se li assemblen. Ja sé que ho fa completament
a fi de bi, i no li en guardo rancúnia.
Deixi'm només deplorar que Catalunya estigui tan sobrepoblada de politics que no rolen fer politica, de literats oy e no rolen fer literatura i de
periodistes que no rolen tenir públic.
;Deu meu, quants àngels, i que divinament intítilsf I
CARLEO

SOLDEVILA.

història, glória que sols li poden disputar un altre mongol, Gengis-Kan i els
generals que mellaren la matanga de
1914 a 1918. Del poc tranquillitzador
veinatge del temible Timur sofriren
també els mercaders catalans que negociejaven a la Tana.
A la part asiätica pre&mainaven ja
totalment, a les darreries del segle
XIV, els musulmana En 14 00 Timur
prengué Damasc i en 1404 derrotä el
turc Bajezi (Bajazet de les nostres
històrics) a Angora. Però els turca
renaixeren i el poder mongislie acabà
per sempre a l'Asia Occidental amb
Timur (a les Indies encara els seus
sc c ndents fundaren l'Imperi del
Gran Mogol, que tíngué grans bornes
com Albar... perd amada es un altre
historial).
A l'Egipte els soldats mamelucs se
surceien els uno ala abres ràpidament,
i rar era el que moda de mort natural, igual que a Espanya en temps de
?a sagnant barbärie visigótica.
El Magreb, amb la separació entre les ciutats i el caray, entre els ciutadans i sedentario, per un costat, i
ets transhumants i nómades per l'altrz, vida en l'anarquia. En el segle
XIV vides/ precariatnent les dinastics deis Hafsidct. a Tunis (els quals,
quan partien. cstenien Pues dotninis de
Trípoli a Bugia), la dels Abd-el-Uadites a Tic-meen (amh Rachgun i Oran
cona a ports), i la dels Merini(les al
Marroc.
Tal era, räpidament esbossada, la
situació (lei món mediterrani en el segle XIV. En aquest ambient, agitat
per lluites i competicions constants,
havien de moure's vis catalans i de negociejar llurs reis.
Acabarem observant la gran inmortäncia cine des del punt de vista estratigic, per al domini de les comunicacions, assolien les illes de Sicilia
i de Sardenya, que dominaren zis camins entre ambducs cosques medites.ränies. Aiscb explica que els catalans
fessis tot el possible per apoderarsen quan llur comerç i marina prengueren una gran expansió.
GONÇAL DE REPARAZ (fill)
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la censura governativa
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Ens volem divertir
palie espectacjes encisadors. Ara
són les aigües de les cascades i dels
brolladors; adis una panera de flore
en un squarc; aquí una banda que
dúna un concert; enllä uns colonia
divinament municipalitzats que daca..
Ben fins als peus del transeünt i
permeten d'imaginar que és un sant
llegendari...
Si. No es pot negar. Les aparences
aún favorables a la idea que el món
es mis divertit que mai. Cal perdonar, dones, els que ho creuen amb
irreductible fermesa.
No ocie d'aquests. Em temo que
la diversió fa una medicina que no
tolerem a qualsevol dosi; aja( que
en prenem mis enlla del nostre limit
de tolerància, és inútil, no fa cap
efecte, o be ens perjudica.
En el nostre temps hi ha indiscutiblement una set frenética de
divertir-se, però ja es mis dubtós
que aquesta set trobi Faigua que
necessita. Fins i tot, per a una bona
part de públic, lanar als espectacles
i el freqüentar els concerts Es més
aviat taus costum que s'adompleix
per inercia o per esperit d'imitació
que no pas un acte deliberas.
Ahir mateix, després de Imita
dies de no haver-hi posat els peus,
vaig entrar en un cinema. No sé si
ho faria el desentrenament o be la
mala qualitat del programa, oil la.
insigne estupidesa que és fina a la
data i a la nostra ciutat el cinema
pariat representara el piat fort... No
sé. L'innegable és que vaig ensopir_m'hi intensament i vaig sospitar
que !a meitat almenys de les persones que ern voltaven, moltes de les
quals feren semblant de conservar
un vestigi d'inteldigéneia, tampoc
trobaven la diversió que havien anat
a cercar.
No obstant, ningi no protestara,
ni tan sols revelara impaciencia.
Amb una resignació admirable, escoltaren cançons en angles, que no
entenien; trepidar de motors, brams
crelefant i lladrucs de gos.
Probablement no ens divertíem.
Però ells i jo rentàvem dala la penombra, quiets, tense ressort crític,
tres avis ha pogut somniar una meraesperant la primera avinentesa de
vella !luminosa coas 14eie carrers ristre e d'emocionar.nes, talment
d'unp gran clu'at mt denla?
t.,.m uns captaires obstinats... Deviern
El soeialismit d'Estat, vencedor Lee raolta pena.
:aren del món, no para d'oferir al
MYSELF

Cada generació Bol mere que
posseeix el secret de divertir-se i
que les precedents no sabien pis
on era e, món del plaèr i de la gau.
banca. D'aquesta pretensió egocèntrica gairebé no se sarta ningd.
Tots, en nigua moment, hem escoltas els versos vals, les danses passades de moda, les comedies del
segle XIX. amb un somriurc de pie.
tat... Les ¡acedes que els nostres
pares narraven amb exaltad& com
coses insuperablement divertides, a
nosaltres, jovencells petulants, ens
feien refecte de litografies descolomides.
Avui, potser mis que en cap %km
epoca, hi ha la idea que la gens
es diverteix molt. I val a dir que
si observem superficialment la vida
que ens volta, la idea sembla ben
defensable. Teatres i cines, cafés i
concerts funcionen amb una intensitat mai vista. Sla acabas rascitic
costum de treballar tota la setmana
i de sols esbargir-se moderadament
el diumenge. Ara les hores de feina,
reduides al minimum concebible, tenen diversos paréntesis agradables.
Hi ha raperitiu a la terrassa del café; hi ha el café al club o al casino;
hi ha el cinema a les tardes i el
concert a les nits. Hi ha la rächo
a domicili, capaç d'amenitzar les
operacions nido vulgars de la vida
domestica. Quan cessa raltaveu, hi
ha el gramòfon amb nn be de Den
de plagues que no s'acaben mai. No
parlem de la perspectiva -que han
obert els esports al qui cerca maneres de passar !'estona; només els
matchs de futbol, les regates, els
concursos de natació i els partits de.
pilota poden omplir l'existencia d'un
desvagat distingit.
I ja no és solament els espectacles
que aspiren manifestament a ¿osenho el que fa divertida la vida contemporänia, sitió que les mateixes
practiques de la higiene o les mateixes aparentes del carrer adquireixen
un to de Lenta i esdevenen un ala lau per als sentits. ¿Hl ha res me's
espectacular que una platja de moda
a l'hora del bany? ¿Cap dels nos-

Pessetes
Qul vulgui furgar en la història
de Barcelona, particularment en la.
histbria de la Barcelona vuitcentista,
que és una histèria apassionant com
poques n'hi hagi, será aviat colpit
per l'esforç deis barcelonins a deseixir.se de la feixuga decadencia
que havia ensopit tota la PeninOula
extremo-occidental. Es pot dir que
l a Renaixença catalana la feren els
barcelonins ajudats dels altres cataans que venien a establir-se a Barsense que els poders pública
hi intervinguessin per a res mis que
per a obstaculitzar les iniciatives dels
contribuents. I si alguna rara' regada l'Estat, e 1 n Municipis o les
Diputacions provincials ajudaren
aquest desenvolupament no fou sinó
a força de precs, d'esforços, adhuc
de coaccions que des del carrer empenyien la inercia i sacsejaven la.patis. d'aquests organisme creats en
realitat per al simple funcionament
de la mitquMa caciquista. Les grans
obres paliques, les grans ernpreses
culturals, socia/s, cientifiques, industrials i comercials, eren d'iniciativa,
d'organitzadó i funcionament particulars.
be, tot això es ¡tia amb dime;
no n'hi hauria hagut prou de la
vc'untat, (le l'esforç, de la persercranga ni de la intelligencia si alhora
els barce'onins no haguessin compres que aquestes virtuts només
podien ésser coordinada i explotades amb i'ajut del propi diner de
Ilurs butxaques gasives. Perqué has
de saber i entendre, barceloni d'avui,
que si nosaltres sorn barcelonins gasius, molt mis ho eren els barcelo.
nins dc las-irr. A l eshores un "xavo"
no eixia de Id butxaca sense podetoses raons ten préviament considerades i sospesades; i llevat de la
despesa d'una manutenció modesta
i d'una indumentària extraordinàriament aprolltada, sota altra despesa era tinguda per follia i
pidació.
Perú aquells barcelonins es diferenciaven dels actuals en què,
alhora que individualment i fatni.
liarment gasius, tren generosos des
d'un ample punt de vista collectiu.
Els barcelonins d'ara són generosos per a si mateixos i sovint per
a la i tot, peces sons diuna
gasiveria feroç per a tot allä que
centré a la collectiritat. No abandonem a les necet.sitats de la collectivitat :mutis qué aquelles pestetes que el fisc ene obliga, "ma.
Du mi i itari". a cedir. Els pa,pers
invertit. Ara (ributem més a
la manerrr ettropea; pesó també havem perdut el control de les nostres
necessitats collectives. Ara tribu-

tem mis per tal de poder repatriar
captaires i hospitalitzar polonesos
siamesos, perú el programa dc les
nostres conveniències ha fugit deis
nostres nlits. No cal dir que, tot
ben considerat, en aquell desgavell
del segle XIX, els nostres avis fo_
ren mes assenyadament egoistes en
llar generositat, perquè llur justa
manera de tributar, precisa com la
sageta que fa Mane, en beneficiar
la collectivitat reportara el major
benefici individual que mis o menys
intencionadament tarjen calculat ela
donadors. Aquesta és !a Hei interna, llei savia (i sobrehumana de ten
humana que és) de l'individualisme.
Totes les grans coses que abans
feia el nostre seny calculador avui
ho fa el recaptador d'arbitris i contribucions. ¡a se .sap que a tot
arreu del món un cobrador de contribucions és un pobre diable tense
initiativen o amb iniciatives terrh
blement estrafolàries.
Es per totes aquestes raons que,
ens COI/Vi reprendrc tant com sigui
possible el domini sobre les grans
coses que ens són indispensables
i que el cobrador de contribucions
mai no voldrä ni dz lluny considerar. I saber destriar quintes aún
!es grans coses que ens convenen
de les que no ens COIIVNICD; perquè es el can, que entre les dues
èpoques precitades la transfcional
fou de paorosa desorientació. No
havicin perdut l'anhel de grandeses
pecó confoníem les gratis quisieres
arob les gens realitats•
Avni dia, som molts els que tributen] perquè /20 s'ensurri la catedral vella de Lleida, o per al just
hontenatge a Mistral, o per al proni Creixells, o per als esguerrats
de de Sant Joan de Déu, o
per a l'edició de les obres completes del gran Maragall, o perque
tal artista estimable ixi del mal pas,
o per a propagar la !lastra prenisa,
o el nostre teatre, o la nostra música, i per cent altres necessitats
sanes i bones; Perú alhora sin
molts els que de bolsa fe, acuse
adosar-sets, tributen per allargar
l'agonia de coses moribundes o que
cal que morin; per a homenatgridiculs, per a sostenir enveses ridícules i inoperants, o que
han degenerat alai.
Contri, dones, de tant en tant, fer
un examen deis nostres tributa vo!untarla per tal de suprimir els qui
no &fin dignes d'ésser mantinguts.
Perú alhora cal no rondinar contra
els nous tributs que amb un bon
actiu a llur favor vinguin a trucar
a les nostres portes. Si— ja ho
sabem que la vida va encarint-ic...;
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Tot un any

Tenim tot un any per encetar: Ba'a dir: tot un any que d'aquí
a un any será, l'any passat. Dinfre la seva baatida, com una aranya
al mara d'una finestra, hem de .rieisir-hi un pm de la riostra vida.
I que is un any, si km abstracci6 del seu contingut? No res. ¿I el
contingut d'un any, quan aquest any ha passatt També no res, llena
ací que l'un no-res devora l'altre. Queden el record i la histeria;
una reino/landa, un eco, que, amb tot, és mes real, i més etern que
la realitat fugissera que els ha donat naixenea.
Nesaltres no som més que aixb: que un bit de records, com
una garba de llenya, cremats per la flama de la vida, atiada
pel vent de les esperance». Es molt poca cosa; jlerò això és tot un
heme.
¿Quina déritt devia ésser la que y a empènyer ela bornes a voler
mesurar el temps? Alguna salvatges la desconeixen. Un amic fa
una visita a un altre i resta a la seva vora o minuta o meses, segons
el seu antull. I nosaltres tenim alguna Cesa d'aquest salvatge quan
les hores felices ens semblen minuts i , en canvi, les amargues e
ensopides ens resulten segles. El rellotge no té cap sentit per a la
vida afectiva, que és la que sentina més al fons nostre; més l'ostra.
Per això en començar l'any seria natural que desitgéssim a
tothom que el trobi ben curt, si no fos que aquesta felicitad() contradiria aquella altra de desitjar a tothom llarga vida. "Que l'any et
sigui lleuger" s'assembla massa a la fórmula Pagana: "Que la terra
li sigui lleugera", que es deia ais difunta a Vade cl'inhumar-los.
I As que, evidentment, la felicitat no feta per a una vida
temporal. La devoraria massa depresaa. Cremaríem amb la brillanter
efímera de les flames de magnesi. Ens calen hores treballoses i àdhuc
doloroses per tal que ene puguem uentir viure, trobar-nos experimentar una mena de felicitat més oculta i me% transeendent: la de
tornar daraunt de nosaltres mateixos.
El treball i el dolor sen les dues agulles del rellotge de la ¡ida.
Cronemetitzen el pas de la nostra existencia. Fou possible la diversitat de les alegries, ben separades la una de l'altra. Allarguem,
ordenant-la, la nostra vida. La nostra vida que, cona dèiem. seria
massa surta, massa poc "viscuda", per a una felicitat paradisiaca.
R. LL.
que tosa estera aclaparats de tributo volnntaria i involuntaris...; que
això no reporta res en particular...;
que Ja riaestressa es revolta a pagar
una nora cotització, etc., etc., etc.
Fem-nos cärrec, perú, que de la més
encerrada i copiosa manera de practicar el tribut voluntad en di pen
una magna empresa que interessa
primordialment a tots: la grandesa
i perennitat de la nostra terra, gran_
desa que ha de repercutir poiimeir_
ficament sobre co las -un te cena',.
tret. Pensem que hern de tributar
per l'enorme massa passiva dels inconscients, i que aquesta hora és
més apremiant i crítica per a deixar
de tributar, el moment del màxim
esfor ç ; que tots els qui en som
consciente, i harem de posar-hi el
bra6 que convingui, el saerifici que
ens pertoqui; i que ho hem de fer
sense rebufades, amb el contentament le Poder-ho fer i la satisfacció de veure'ns soHicitats a tan honroses cooperacions. Hern de saber
tributar amb l'elegancia d'aquests
cooperadora deis "Amics de l'Art
Vell", que en tornar el butlletí d'adhesió amb la nota de l a. cotització
que es comprometen a pagar hi afe_
geixin una lletra d'agraiment per
l'atenció gut harem tingut de donarlos a conèixer apesta entitat i
d'haver-los sollicitat la cooperació.
o com aquests altres cooperadors
que tris dentasen buflletin's d'adhesió
per tal de fer-los signar a llurs
coneixences.
Les ratlles que precedeixen ser-

a

L'homenatge
Pompeu Fabra

La Comissió organitzadora de l'homenatge a Pompeu Fabra prega a totes les persones o entitats que hagin
recollit aportacions que se serveixin
enviar-les a la Fundació Bernat
gç, ti Laistana, ao, VI1.è, o be al

rldFt«,i.siSciasailsres, AteOrn Barealon g:larrer . de la Canuda. 6. per tot
el »V tse goal, puix que la subscripci6 es considerara saneada el die
ar de l'actual.

Detencions a les colònies
holandeses
Amsterdam, 31.— Diuen de Batävia que han estat detinguts tots eIs
caps principa:s del moviment nacionalista de' l es illes neerlandesen.
Fabra.

veiire,n dones, per cridar l'atene"
dels nostres amics envers aques
entitat "Amics de l'Art Vell'', prc
bablement la 111(2S eficient empresa
collectiva que, en llur dera de perfeccionament, d'afirmaciO i de per.
duració, hagi mai mogut els catalana.
;Signeu-hi la majoria, en aquesta
obra de reconstrutció, • i fiu-nos 'venir nous cotitzadors! ;Ajudeu ele
"Amics de l'Art Ven!"
JOAN SACS

SORTIDA DE TEATRE
—Sembla mentida que en aquestea horca dc nit enc.ara es y eti tanta
gent circular pel carror...
—Oh t i això que Ea fose, que a l'Asim al sgig qeI die en veuriesn
*I dobla
si
A

1

en

e i
ami* PridtPles
,Totes les msciunalints d E4u,$qj
de

•••••••••••

El. 011•514011 del Brasil han tinant

la desg racia d'aconseguir una altra colina, abundan..
La sobreproducció ha produit una
:torta depreciació de presto i una inigualada reserva de cafè i ha inutilitzat els
esforços de l'Institut del atfe per a
prevenir la influencia de lee gran. colines sobre el mercat.
Sernbla, per ara, que el café quedarì de tense a baix preu, i per
annit els colliter. s'aferren a Produir
amb cost inferior, ensems que rolen
millorar la collita.
El Govern de Sao Paulo ha Publicat
Eenprema del promete de Defensa del
Café, i encara que l'esquenta pugui
tenir èxit, aixi i tot no deixa d'eme
clara la necessitat de teduir el cost
d'obtenció.
El senyor Langsford James, presiden de la Mimara C,offee Co., ha
cridat l'atendó sobre el punt mes flan
del problema del Gafe, i és que essent dificultéis el rnercat per a l'ab&oreó des stocks, el finançament de
fe* operació sobre rafe també va prcnent dificultats creixents.
Recentment s'ha deblarat que és imperativa la neceerftet de recluir el
copreu del café perquè l'Institut no pod r indefinidament retenir gran s
stocks que poden estar sotmesos a perjudicis, ensems que la retenció prolongada ha d'encarir el genere i ha d'Ester cärrega pesada en les finances
quell Institut.

El tipus de descompte
del Banc de Dinamarca

:

Aquest Be= ha reaixat el tipus
d ' int2reS del 31/2 per roo al 5
per ano.
quell Institut.

Els Sokole tteeetkvaes
.

Sisan asuman eh' a teje a ?te-

ta, jocs internizeionals per a joventut, en ele pan prendtan part 29.0ca
invitats procedente de tots el. pisos
europeus. Les societats gimnütiques
d'obren txecoslovacs comptes amb
mis de 5a.00o mentira /en.

Torrar la !la

ticecliv

PÄøslt Subierpitica atan 16tge1
proveidn en el dontini 1900142.

Daten« dered4

cera de t'Uy pesset, la que hile estat
mur:emita 630 n0o qteilitinetres 'unte
CII1 ineident. $018 1.1 hit hagat tg afeesufres totuosos, galrebi tóti a causa
del ten», disfaintable, la quid cose
&mostea la Itguretet extriordintrie

Les fibriques reunido de vejaren'
en esmalt Sfing, han celebrat a Pap
Itur astemblea general; l'empresa, amb
37 milions de capital, ha realitut
4.894.000 kg de benefici net, sobre
les quals es distribuirà el g per 100
de dividend. Les reserves anoleixen
z6's

tat en 10.407 vol. 97.854 persones,

44.6:2 q uilograens de cartee i 6,s4.:111
de mereaderies. L'any que ha acaba
freqüincia s'ha au gmentat en un

La construcció
a Txecoslovàquia
Segons les estadfitiques oficial',
l'han erigit a Tx ecostoviquia, durant
els última deu any s, en 74 civeto de
mis de moco habitants, 47. 889 edif icis amb 737.4er habitaciont,
me

Banca Magi Valls
les cinc de la tarda, al dornicili de la
Cambra Oficial de la Propient Urbana (Via Laietana, 12), es reunliä la
junta general de l'Associació d'Obligacionistes dels Ferrocarril. de Madrid, Caceres i Portugal i de l'Oest
d'Espino., per • tractar de les condiciono de retad inserid,, en el R. D.
de 3! d'octubre darrer.
A aquest ame hi poden milite tots
el. posseidors dels dits valon encara
que no figurin inserits en les !listes
de ami..

d'ea:incluid. En :Ojo el de per ido
de tots el, municipis seran electrifi-

x
junta del Port

La indústria del moble
txecoslovac

Instrucció Pública

Des del die 2 de gener
101s Sis dies feinere, de nou n
dos parir; de dotze del matt,
es
pagaran, per aquest Dalle, els
cupones 1 tftols amortilzate del
Deute Municipal de l'Interior,
v enciment de 31 de desembre de
1929, emissions 1903, 8904 i
1905, sbries A B 1 C, 0Mb/elogia
de 1906; series b de 1907
1910; series E 1 F de 1912;
series B de 1912, 1919, 1916,
1917, 1918, 1919 i 1920; emis@ion. de 1921 (Décima), 1921,
1925 (F. C. Sarrià), 1925, 1926,
1928 (Port Franc) I 1929 • 8
per 100; aixf cona tanibti els
cupons de les o bligacions de
l'Exposició d'Indüstries Elèctriq ues, emissió de 1922; Serriä
de 1911 i Bons de le Reforma
de 1908.
Barcelona, 30 de desembre
de 1929.-El director - gerent,

Eduard E.' Laderas.

CAPES
Amb la torta puja que ha experimentat la moneda estrangera i l'or
per al p a g antent de &sanes, ha quedat continguda la p ersistent baixa
que hacia 'sofert aquest article; de
moment es poden cotitzar per al
consum als antele°s preu s cm havfern indicat.

tate. Fin. era 4.148 municipis de I3ohernia ho s6n ja deis 8-oad; a Morir
via-Siläsia z.3or, deis 3.3r4; a Esloviquia 242, dels 3.325, i a Rússia Subcaraittica ty. del 470.

Banca Nonell I

I

CANYELLES
Ceilan extra, a 1.075.
Ceilan número e, a 935.
Idem 2, a 905.
Idem 3, a 880.
Idern 4, a 833.
Quillings, a 66e.
Rasures de
_
Pre118 per p onte. els ZOO tullo,.

La Junta del Port d'aquesta
capital celebrä la' seva darrera
malee seta la p residència del
senyor Francesc d'A, Bartrine,
ea donà cocnpte deis aseutnptes 1 s'adoptaren els meses
aoords:

Rambla del Centre. 18

Cota:amo/le anoste oomum-

Rambla del Mg, número 1
Donas del Oran T114930 del Lime
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venciment primer
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Fills de F. MAS SARDA

Les fibripes txestelovaques reunida de mobles de fusta corbada Muss dus han celebrar Ilur anemblea geneL'antic ministre d'InStrucció
ral, en la qual ha estat aprovat el be.
M. Stefanek, ha comprimas que en
IsnS d'estabilització; les instailacion,
FrImulta
1918 sois havia a T aecosiovàquia 94
ex perimenten una valoritzaci6 de 46
cszales primiries eslovaques,
mentre
a 58'5 milions; l'excedent s'atribuelx
ue Co complacen 3.08 4
CAPEILL
....
de magiars i
al fans d'estabilització, El darrer eneno hi hacia cap escota superior eslocid acusa 3•396. 000 corone. txecoslougieggp
ras.. L'any passat T xecos/oväquia teet earns, s'u
baques de benefici net i u dittribuiri
%
Ma ja 2.8r3 escotes primáries eslova(mOrenes)
el 8 i mig de dividend.
Trutamente especials no o p eratorio, no dolorosos .
Salmeren, 42, de 4 a o
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Pida Vd. e

SANO 10111811N04)0LONIAL

Sense cap variacid
CACAUS
Sense arribades d'aguat igrai idintinuen els mateixos preus que donàrem darrerement.

De 15.423 municipio tuccslovaes
han este ja englobats 5.6cy en l'obra

1

runtisrno.

NUNCIS MERCANTILS
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txecoelovac,a

y con
no sólo:
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Electrificació

Diveierts vinent, dia 3 de tener, a

..
Cisne su p erior, a s.dzs.
Destillan, a 595.
Precia per petsetn en zoo quilos.

'Prorrogar per un Doto trimestre, que Ylnirä a 31 de mate vinent, l'arrendament del cobert
número 2 del moll de Bosth i
Alaina, elorget al Gonsorci del
Port Frene.
Adjudicar definitivament l'ar
rendament del quieec 1nstalr
lat al cobee mimen, 4 del moll
de Barcelona, a la millor proposloid presentada a la subhasta celebrada a )'efecte, subscrita pel senyor Damon Mitiguen.
Proposar a hi Calza General
de DipbsIts la devenid() d'una
:le p ra constituida per la Sedetat Espanyola de Conetruccid
Naval, que tenia projectat prendre part en el «silente; celebrat
per e/ sub ministrament de 23
grises eléstriques.

de le navegeeld nena. S'han trampas-

las iibItte 69:-. 4,
Midan ripe

Ptitti pir-puseeee ele seo quilos.
C LAVELLS ESPECIES

arrendatari d'Una pareella de
terreny a la a pila marftlitta, el
qual contraote fou rescindit.

Tneoutovaitde enfade 'un' imputo
ex/moren:ni de l'aviaci6 en el trios.
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SERVEI M ETEOROLOGIC DE
LA DIPOTACIO DE BARCELONA

Situació general a tmosférica d'E>
ropa a les set del dia 3 1 de desembre
C.0 1929:
El euch de pertorbació atmosférica
que altir travessi Anglaterra et troba
a EstandiniNia i p rossegueix la
seca mama las a Orient a través de
la mar Bäftica. El temps Es encara variable i plujéts, amb algunes tempestes
i pedregades a les costes octidentals
de França, Irlanda, Palios Saraos i
Alemanya.
A la Península Ibérica el temps en
general it bo, però es registren melts
Mnols i boires a Arariti, Castella i
.Andalusia i abcnda la claror a lea pror . crien
Prvant.
Eetat gel temps a Catalunsa a e,

vale:

Existeixen dense, boires a la conca
de Tremp i a les planes d'Iírgell.
la resta del pata el ternps is bo i domina cel nimias i venta Rubro' del
sector nord.
La temperatura maxima d'ahir fou
de 17 graus a Adral!. Tarragona i
Tortosa; les minime, d'aquest matí
han tingat !loe a l'Eatangento, Adral!
Cabdella ase s a grana sota cero,
respectivament.

'
SERVEI M ETEOROLOGIC DE

L'OBSSRVATORI DE LA UN I-

VERSITAT DE BARCELONA
Dia 31 de désembre de 1029.
Iorn d'observació: 7, is, 18; Barämetrie e zero i al nivel] de la mar:
767.2, 763.3, 766.2 mi g imetres; roaa.g,
101z.7, 1e1.5 nadases; Terreemetra
a rondara: set, 9.3, 134, 11.6;
Ro, ro& tea; limnitat (eentäsimee
gesaturacib): se, 69, 83; Vent: direcció, WSW, NE, SW; velocitat (m.
Per seg on, 1. 2, a: Estat del tel: ta.
pat, q uasi tapie, tapas: Claase de misola : Cu-St-Cu, Cu-St-Cu, A-St-Cu;
Temperatures extremes a l'ombra:
maxima, 131; minino, 9.0; idem arme dc terra, 8.r; Oscillachi termométrica, 4.8; Temperatura mitjana,
Recorregut del vent en igual pe- ,
riode, km.; Observacions particular., pluja en fer-se tose.
11.4;

PRONTO NOVETATS
Aquesta nit

Repet1016 dele doe partite
mea emocionante d'aclimata
temporada
Dilluns vinent, diada dels Reis, a
les cinc de la tarda, la secció dramitia del Centre Catòlic de Sant Pau
Sonarle una segona i darrera representació de la tradicional opereta pastoril, en (marre actes i en acere, original
d'Antoni Molina i Gelada, que porta
per titol "El nacimiento del Salvador
o la Redención del Esclavo".
Els nene que p ren guin part en Tadoració dels • pastorets seran obsequiats amb Ilarninadureo.

,

Ligue, el valor ale lea cual& es de 903

ehard. Lempira Z. B. Tabla A. Ca,.
leerlos d'Electrieitat, S. A. estile.
Canina. Mate/ Tests..1.' "

ir
etraitir fralutulat al • r

„

responent fou trsolladat a rlietellif

peteetes. Els nsalalte aseletits per primera renda han atan slk.

Clan

Illraguers 4`1>alstes
Unto Oablnet Ortoplidlo dlriglt per facultatlu.
Rambla do Clatalunya,
Pirren, 8
Rambla del Mig, 27 ;401
----El Censen Directiu de la Mútua
d'Obligacionistee de Compavyies de

* Serveis Pablics posa a coneixement de

tosa els g ens associats que aviat anuoclari el dia, hora i !wat en que se
cele/Iri la conferencia que el vocal
d'aquesta, senyor Josep Soler Aguilar,
havia de donar el dia 2o de desembre
pro ppasat, al Centre de Gremio de
Gracia, sobre "La ` indefedid del rnodett estalvi i les sena grelo censegüera:lea El as pràctic dels obligacionistes hipotecaris dele Ferrocarrils
Catalans , Se/lució que s'impnta que presalgo.", i que per ordre de l'autoritat governativa hagué de susriendrei,
ja que les difictikats que motivaren
el decret d'aquella autoritat han quedat dissipades per les gestiona que
aquest Consell Directiu ha practicat.

LA PERGOLA
EL RESTAURANT DE MODA
A L'EXPOSICIO

111t18 128111ORZAR8
[LB SEUS TE8
ELS SEL/8 DINARS
Demä, dimecres, n nlb motiu
del partit Trecoslovaquia - Espanya, se serviran esmorzars
ELS

Jovenes Instruotives
Amere flitogräflos
Oinennee fam4Ilars
N'Use - Baby
Instrumente mualcale
Oralnolea I dinos

NOVETATIl
EN OBJECTE8
PER A PRECINTO
—
VAIXELLE8
1 ORIIITALLERIE8

CUY AS

:ore Catalamn ed-

Portal de l'Angel, 29

RAM

Aimmunim
El Jurat internacional de recompenses de l'Exposició Internacional ha
adjudicas e/ Gran Premi a En q uader/adores Subirana, pels treballs presentats al seu stand del Pelan de les Arta
Gräfiques.

"AL LIBRO DE ARTE"

Es el present mas aprecien entre les persones selectee

nango Nou,

Telbfon 20241

Feliciten-, la casa Subirana per

aqueste distincint que és la Ine.1 alta
de lee que aquelt Jurat ha concedit

FRONTO NOVETATS
A q uesta tarda

TEODORO
contra
111190121.1110
XOFER COM CAL
Consol liernandez, vaina del catre:
de la Lluna, 5, es descuidé er un taxi públie que la porti al seu domici//, una cartera de mi arnb jales, bitllets i altres valore. Quan se n'adora
i havia sol ert el consedent drague
per no coneixer el xofer que l'hieda
servida, relea la visita d'Antoni Lurasuain, que guiava l'amo que la dita
senyora havia utilitzat, el qual Ii reetitui l'ennnetada cartera que creta per-

INFOHM
Retaren Nacional
d'Informes Comerolais

• Desitja als
seus amics
i clients feliç i pròsper

SPECTE 1)En CEL AL GENER, ALS ee' DZ LATITUD NORD
SOL. n—• Aviesió recta aparent a les 12. Apogeu (distancia maxima
des de les dotze.
ngle formas p dos plans que, con- de la Terra) el dia r, a les 16 hoces,
CALEF/10010
IDEAL
flirt l'eix tem,tre en la seva inter- i el 28, a les 16 h.; perigett (distintorcí, passetialn pel centre de
cia mín ) ma), el 15, a les o la.
"BISCOTTES
M.
stre l'altre punt vernal o enPOSICIO DELS PLANETES
LA FEDERACIO CATALANA
MALLORCA"
_
-euament de equador celest amb DURANT L'ANY ip so, — Les po- VALENCIA, 844 — TEL. 71018
per e desdetum e belesen
D'ESTUDIANTS CATOLICS
TOPADES
liptica en l'ecinocci de primavera: sicions dels planetes durant l'any viLa
Federació
Cntalana
d'Estudiant
Et
s
millar
complement per pendre erute
Al dispensari d'Horta foren auximesura d'est angle es fa da- nent ( p rojectades darnunt el pla de
Catòlics fa conetar ptiblicament el seu
rae,, Xocolato. Te. Mantee.
liats Emili Vila i Carks López de din: l'equadia dividir CO 24 horca l'ectiptica) poden se guir-se en el grao sigui entre la magnitud s.' i 6.')
agrairnent per les entitats, personaliMenead.
o
Miel
EL
SALO
DE
TE
verses
ferides produi ges en una tog irecció citrina a les agulles vat de la pigina se güent, per a la amb inunersi6 (desaparició de
tata r estudiants que, durant l'assem.
l'esPaquet de '1. de Itno Pendes 1.33
pada d'autos ocorreguda al carter de
rellotge, in-ant des del Nord, interpretació del qual trametem a la
trella, per quedar darrera el disc de
DE
L'HOTEL
ORIENT
brea
d'estudiants
catòlics,
van
retre
la
sigui de Ws E. sobre Fleoritz6)
nota que publicàrem en el va
/511R/CA se n
la Lluna) a les 17 h.
cortesia als hostes de la Federació,
Assletiu avlu, de cinc a vult de unBisbal. Arubdós ferits viatjaven en
m, per un
les 12 h. (india) del ternos znitjé lurn XXI, número sog, pagina La punt de la vora !lunar43separat
dels esmentats cotices.
des» a tots, eapccialment als seus es- la tarda, al Oran Te Dansant
anerorn
deant3aume3/4.
Greenwitl (aquest ternps, dit on es ¡roban la manera senailla de gularment —122* (esquema
—
la placa del Petate toparen
tudiants, associats i no, un feliç any Familiar que se oelebrerä en l'autom¿ibil
de l'obmisa temp le lirersal, és el que SS determinar a p
que ocupaven Angel Ferroximadament la vial-. servador, en visió directa) del vèrtex
nou.
aquesta regle ealons
beentén ,ere en aquestes no- bilitat (per a aixb ajudara la dada
rer
Muntanya,
de 25 anys i Ferran
superior (punt en qué la vora 'del
s, ultime Ices digui explicitament
Upa liernéndea, de
del pas pel meridià, que donem cada disc es tallada pel pla azimutal del
amb un trarnJ0188
VERITABLE
00A1110
CAIGUDES
tra cosa; in els fenúmens que mes pele dies 5, 15 i 25) i posició centre de la Lluna), emersid, (nova
Tapioques i Purés
De la bicicleta que tnuntava caigué
PSI. a oomprar a bon preu aneu
rico arnb Ilatitud del lloc lob- aparent de cada planeta en
De
aparició de l'estrella) a les t8
l'accident
resultaren
data detots dos amb
aleir al mt.ti, al narre del Carnee',
FICUERE8
a la *Merla Illagrifili, Tallero, 41
nació, enseferim als 40* de la- terminada: en el gravat els
leeions ge considerad&
veiem 34 ne. per 4- /6' (dreta de l'obserJosep Fontbueno Perita de 16 anys.
edil
ele
millors
del
ud N.) de elles ,5, i 25 .(en- segons la sera longitud veritable
món
vador). El 23 la de 25 Librae (6'9),
o
Resulté de l'accident amb lesione de
Al dispensari Pompeia (Sant Gague a el ateix respecte de 1
hehocentrica. Noti's la dislocació Se- de les 2 h. 43 m. (+ 153') a les
pronòstic
eneeka e pel meridia)5
briel, e, Gracia) s'han practicas du- .
ho - peal .de l s sigiles del zodiac en reta- 3 h. 28 m. (+60').
C'Al„ENDARIS REEITS , , dgl cos. reservat a distintes parte t
hoces,_
• 3 tn
cm" amb ,es seves c onsteHacions
Al sud (segons l'Almanae Neutic rant el mes de desembre finit, 1.818
Hen rebut ele
con— Al correr de Sans, clavant la
use
résponents.
visites o curacions, 274 aplicacions que stramm?. segnents calendaris,
1
de l'Observatori de Marina de San
J. -:.
Defina ( separació entre recasa número 443, caigué casu'alment
MERC URI.—AR ( ascensió recta Fernando) taran visibles les se- electriques, 217 injeccions, 34 anal'.
Indestries Ilfagátzeds Jorba. Casa Frederic Carbone!! Sardas, de
..dor ce • el parallel que passa aparent deis
sis, 6 vacunacions i 6 petitee opera- Segala
42 anI's,
5, 15 i 2s de gener, güents dia 13, la de J12 B. Aurigae
IP. Fokrá. Baten
I centr l'astre, presa en graus a migdia): 20i:ies
h. 23 ni., .ea h. 39 ni.,
(5'7), de les 22 h. 39 in. (—ar) a r i nnt, la qual cosa clima cm total de pansa. aftitua General Vitalid d'Es- arent d'Arbitris de rAjuntament, 1 e3
[irr el diä: el signe que pred'Asseguranrrodui
una
ro h. 33 m. D (deducir; aparent les 23 h. 36 rn. (4- roe). Dia r4,
fenicia contusa a la regid
3 . 353 serveis. A més alean Iliurat grala
Copisteria Casals. Antoni Mata, occipital amb probable fractura de la
deix lass indica si és boreal + ídem ídem): — zo•
2r., —. r6° 48', de c Geminorum (5'5), de les 17 h. tuitament 200 especialitats fannacéu- P. Rtger (lean).
austral' : — 22' 4e, — 21° 12',
Arnau-Ors
i
Barbase
del
crani,
de pronbstic greu.
—17' 17'. P (hora del pas pel meri- 54 minuts (— 530°) a les 58 h. 43 tn•
l q ° a'.
UNA INAUGURACIO
dià su p erior de Greenwich els dies (4- 21'). 015 '24, la de 57 B. Scoridià superior de Green- esmentats): 13 Jr. rn,
Ahir. a les sis de la tarda, tingne
5 3 h. 2 M” p/: (5'8), de lea 5 h. 26 ne. (-12e.)
eh
t-se del S01, es l'hora re h. 37 ne. Visible28
lloc
la
inauguració d'un nou bar-rescoree astre ves- a les 6 h. 40 en. (-I- so"). Dia 26, la
nil de
temps 'le' migdia local, pertí només durant la p
taurant-cei veseria que amb el tkol
rimera quin- de ro G. Sagittarii (5'7), de les
it tamb a table): 12 h. 5 ni. ra 5. cena, a la c
"Mar
Azul"
lea establert el conegut
onstellació de Capricorni. 6 11. .52 m. (- 533') a les 8 h. es ne.
I:. 9
3 s., tz h. la ni. er
industrial Joan Ferrer Albareda al
Màxima e longati6 oriental
(+
6r).
(ro"
14')
questa &die?. l'hora civil que el dia 6. Estachanari
número 29 de la Rambla de Santa
el 32; després
Estrelles fugaces. — Del 2 al 3
nyalats rellotges oficial; (fe- moviment reträgrad. COnjunció
Métrica. L'agençament, senzill i eeacostuzna
a
verificar
.
in.
.e
e/
pas
de
le.,
g els s que regeixi l'hora dita ferior amb el
taient i el decorat serié, conviden a
estiu) .1 moment del Veritable el 23, a les Sol el 22, anill Venus boGtides, dites aisti perquè tenen el
passar-hi (largues estones en la inti4 icores, i amb Març
radiad pròxim a Bootis bita. AR a
El; fimerale que se celebraran nerni, erais, a dos
ggia
ia deis rellotges 5o1ae7, 28, a ICs 2t hores.
mitat de la "pensa". Els invitats toquarts ,vonze.
tote loraiiiats situades el
d'aquesta tintar, les mieses ctle es diran mateix dia a l'e a t'eh/léela de Santa Clara,
V ENUS.—AR: a les 18 h. zo ne, les 15 hores. D +4n". El ser pas
ren obsequiats amb un exquisit lonx.
P arroq uia' de Sa n '
Es rapid i deixa llarga este'a.
eridiis Greenwich, o sigui del 19 h. 24 m., 20 h.
Quinti de Mediona i les que es diran divendres, des de dossn'ésia
77m, D:— 23' 32',
quarts de non, a l'església
Estar del Cel. — En els mapes
erieliä ngitud ó', per obtenir —22' 42', — 2o'
parroquial
d'Arenys
de
Mar
42 ' , P: , re h. 32 ni.,
(pella dels Dolors) seran aplicades en sufragi de
que tenim el costum de publicar en
tiesta a, es resta algebraicaI/ E 47 ni., /3 h. t tu. Précticament
aquestes notes a s t ronbmieuea s'innt
l'equació de temps invisib l e, per tenir el Ilerant
Fibrina de Generes de Punk
be tu signe corresponent temps abates que el del Sol,molt poc dica la posició de les principal. cona_
amb el tellacions visibles durant les nite de .
rben obro 1, número II, Pi- qual entran
ä en conjunció superior cada
Milgitizerns Retrem
que morí eldia 17 de desembre de 1928
na er a les localitats situames. A les hores indicades (en
el dia 6 del mes vinent. Conjuncid
Exclusiva b acreditada
temps
s en alt meridiana, ella de tenir arras Mart
local),
per
als
dies
5, 15 i 25
el dia 1, a , e; 17 hore3
FABRICA FARRAS
compt longitud geogràfica del (Venus quedan
del mes erresponent, el meridià
separas nennés
Ca r me, 8, I Xuoiä, 1, 8 I
, i sur o restar a la va l
C an al S. 'i; amb Saturn el dia 3, 33' central del mapa coincidiri atril) ei
or que
a les
en dOr.(segons si la
localitat 7 hores (Venus 57' al N.), i amb meridia del lloc d'observaci g . Si Icheda al . o a l'E. de Gr.) un afercuri el dia
ser r ador es troba en una latitud ma23, a
que mor' ddia 6 de gener de 1929
nut delires per cada 13 minuts nus 4' 25' cap al N.). les 4 h. ( V e- jor 0 menor de 40° N., el seu zenit
l'arc contingui la dita IonMART.--AR: t8 h. 23 ne., 18 la estará. separat del centre del mapa
(A. C. S.)
moviment
.ud; si localitat es troba en un 56 ni., 19 Ir. 20 ni. D:
(cap al N. o cap al S.) un nombre
te fue sei, sIati.ré de
4',
de graus igual a !a diferència de
tenir en —23' 37% — 22" 45'. P: ir h. 26 ni.,
maritim
Llurs familiars 1 la raí social Filles de Pau Fàbregas, demanen
siee l'ha crit en altres
rr h. 30 in.,
h. 13 ro. Inobserva- latitud en referid amb la des 40°. El
zsiona ibérica", vol. XIX, ritl- ble, per estar e:
als amics i coneguts que preguin per ells i que assisteixin a alguna
lector podrä marcar per ell mateix
encara molt orfeicine
VAIXELLII ENTRAT8
al
eto lag. 358 t llocs alli ano- Sol. Conjunció amb
en aquests mapes els p lanetes visi.
de les misses esmentades.
Veinte el 2, a
te); trad. de la rariacid de les ty h. (Mart
Vapor espanyol "Infante don
NO
E8
CONVIDA
PARTIOULARAIENT
Mes
del
mes
corresponent.
estaca. separat 33' en
q uise I temps, abans i deaars direc Ci6
Jaime", amb carrega general i
); amb Saturn el 3 , a les
(Dc la revista setmana' "Ibérica".)
98 passatgere, de Palma.
pas (Sal pel ineridia de Gr., 18 horcaN.(I°
28' al N.), i amb MerVapor noruec " Estrella
ran r també els segons.
curi el A, a les 2 1 h. (V
amb càrrega general, de MarJ UPIT ER.—AR: 4 h 21' al hr•)•
, a les 18 h. 33 m., en•
sella.
e?: el signe Aquari del 20 m., 4 h. ro ro. D: -i- 20°3334tri , 4 h.
' , + 30°
rae: din, arribara ale
Vapor anales' " Arandora
49% + 20° 48'. P: It h. 24
300 ° de
os.,
20
h.
Start", amb 326 turiaies, de
gitu tonómica aparen, o geona , an Ii. / i n, Visible
fins
a
la
.ric partir elel p unt vernal, matinada, entre
Londres.
étatilen i 99 Tauri.
Vapor trances " Córdoba ".
at
bre l'eclíptica CO sentit Eetacionari (és a dir, ceesari
el
seu
amb càrrega general, de Geegui segons el curs 'anual moviment retrégrad en ascensió
recnova.
la mateixa ecliptica: ta) el dia 3 1 .
Vapor esparyol "Maria Merxactament en el mateix
SATUR N. —A R : r8 Ii. t8 ni.,
re atiuè hem dit,que es comp.
18 la 23 m., 18 it, 28 ni. Di cedes", amb chrrega general 1
a
37'.
cine passafgere, de Palma.
/e ,cersions reates damunt —_2 35', — 22' 34'. P: Ii h.-2e
31 M.,
r a deelese. • ,
1
Vapor. eapanyot 'Marte.", ama>
ro 1/. 47 ni', 14 11. 12 m.
V
hinale
:Volt
narb ga de Cardit.
! g stari en 't1 seu perigeo poc te:71ns abans de la sorrida del
Ardeistiricia del Sol a la Ter- Sol, a la vota de Sagittarii.
VAIXELLII DEEF'AVIATO
ConO deor
Vapor trances "Le Rhn", anal
(lit, la Terra passarà juntó amb Venus el ,3, a lee 7
h.
peri el,dia 3, ales 12
trinen., cap a Marsella.
(Saturn distará 57' cap al S.), i
NATURAL
h. 38 ni.
V1C
— CC (luan creixent) Mart el
Vapor trances " Córdoba
Kit 4, signe 951 zodiac que al S.), mateix sis a les 18 lt. (0'28'
amb tränell, cap a Buenos
17
én d de oe a 30' en l'ecliptica)
p
Aires.
UR ANI.— AR: o h. 59 na, o h.
Vapor espanyol "León XIII".
a 8, leo 3 h. is st. LLI (Lluna 30 07., O ly. 3r m. D: + 3'33', +
amb trinad, cap a Bilbao.
4) aCincer (da deis so' als 2 9 '. + 2 36', P: 17 h. 3/ M., 16 2.
h.
gel el dia L, a lee 2 4 h. p rn rd h. 14 ne. Visible
Vapor portugués "Catalina",
la primera
• e: (quart mimant) a Esterer; llast, cap a Cacha.
meitat de le
entre 20 Ceri i
dg. di -antele 54*) Ci dia 21, a Piscium, lluny!lit
Vapor holandés " Merope",
de totes /es etrelles
La seva afligida vidua Na Enriqueta Porret, ge1ana, germano politics, nebots, cosins i
16 1,7 rn- LN .1una nova)
nmb trànsit, cap a Tarragona.
d'alguna importancia.
ri ¡lee dele ane als 3 3 0') el
N EPTC.—AR: ro le. 23 ro.. 10
familia tota, en recordar a llus andes tan sentida pedua els demanen el piadós tribut de les
Vapor trances "Mora ligóh.
2? 01., lo h. 30 m.
les in la 745.
vial", amb chrrega general, cap
-1- to° 54'. +ro'
seves oracions 1 els conviden per assistir a l'Ofici i doses que, en sufragi del difunt, seran
enjuntions (cferinçies nul- 58'. + 11'3'. P: 3 h. e6 ne., 11. 46 rin.,
a
Selle.
, celebrats
e bgirud g eotérmica) amb els
11:6 ne. Visible leg
Vapor espanyol "Sao 5", al;
el vinent divendres, dia 3 de l'actual, a doaquarts d'onze, a la parroquial església
les praneres
te se succeiran ter l'ordre se - hores de !a nit, molt de
1
llast, cap a Bona.
del
p
Carme,
acte
reurfot
siseara
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que
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sea
ben
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l: : d,ia e aml Mercad. a a alta 'mutis (Rigul).
Vapor espanyoi ° Mahón °.
S: el 7, amb !renta, i les
Oculta ciene.—Al centre de 4
amb càrrega genettal,
cep u
,
Vic,
1
..,de
gener
de
1930.
Pen.
n. amb ;pite. a les !nada (feches rAnuarf sie l'Obser2iviessa.
•
L'Eme, CardenoMrqurbisbe de T419 '02 0
l
el,
fume.
Sr:.
Bisbes
de
y el 37,mb Neta. a les 9 h.; v a t ori Mtnnóm(c de Madrid)
Balelona i Pic s'han dtgnat conc c fir indulgencies en la forVaporesp54(.4. 1 . ¡ Infante don
ma ara:fumada
po1'
a(e
cl 28. dré obse -su el dia 14 l'acuiteiainl&.• Ir'tb rärrega general.
ció
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li;-amb Mer n
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Vapor spanyol "Marta )Ierleed estafáis 04
cedes", in11 chrrega general,
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CoNcus MUSICA
fD'UNIC) RADIO BARCELONA
MI id Aras
/fla pou a eanixement dele compasaban que han prea part en el Cortara
d'obres musicals d'Unió Ridio Barcelona que el fall emes pel Jura! Ea
següentt
Prima premi. Núm. 5. sao puse•
ges. Letra: "Triptic".
• Se on premi. Número 2. 300 paseles. Lema: 'En la reia".
Tercer prend. Número 6. 200 pu'Uta. Lema: " Cäncons".
D'acord amb la base cinquena dauest Concurs, els autors prerniats han
de trametre els sis primers compassos
'de llurs composicions per a acreditar
llur identitat.
Segons la base sisena, els treballs
rs premiats podran ésser retirats per
llurs autors mitjançant el rebut que
els fan Ilinrat a la presentaci6 de tetes les obres, ultra d'identificar llur
personalitat amb una nota dels sis
primen compassos de llurs obres. Les
obres que no ha in estat retirades fins
al 3r del mes de gener actual seran
inutilitzades.
Una vegada feta la identificar:té dels
amors premiats, es publicaran els
t/.
els noms.
Les obres premiades seran donada
o conkirer per l'orquestra Unió Ràdio
Barcelona en un solemne concert que
oportunament.

g

g

Proarames per a avui
UNIO RADIO BARCELONA,
346 III
rfoo: Campanades horäriei de la
Catedral. Comunicat del Servei
teoro ógic de la Diputació Provin.
cial de Barcelona. Estat del temps
a Europa i a Espanya. Prerisió del
emps al NE. d'Espanya, a la mar
a les rutes aèries.
Emissió de sobretaula. "La
oración del torero" (Turnia), pel
Quartet Rafael; Les fonts de Roma ,
núm. a. "La fontana del Tritone al
Orquestra Simibnica de
Londres. Mestre Coates; "Sincope"
(Kreisler), per F. i H. Kreisler,
piano Raucheisen; "Htmgarian Lutaniet", obertura (Keler Bela); "Noc.
tutti" (E. Cools); "Leonor", vals
song (M. Samaniego), Sextet; "Rosa
de Espafia" (Montilla i Demon),
xarleston, Orquestra Demons Jazz;
"No te fiar, jara (H. Krayton);
"La chula de Pontevedra", seleceil,
(P. Luna), Sextet; "Marxa !tongarema" (Berlioz). Orquestra del Coven: Garden. tfestre Goosens; "L'invitation ä la promenade", ballet (G.
Almayrac); "Bebé", havanera (D.
Sänchez), Sextet; "Te quiero". pet
tenor Borracelli; "The Singing gin".
Selecció ( . Herbert), Sextet: "Sa.
rabanda" (F. Blumenfeld), Quartet;
"Los flamencos", romansa (Vives),
pe . tenor Paredes; 'Winny", fox
(R. Gälvez), Sextet; "Los flamencos", duo (Vives), er l
S.
Pérez i el tenor Paredes; "Alegrías
'toreras", manta espanyola (M. San
Miguel), Sextet.
Informati6 d'actualitat referent a
l'Exposició Internacional de Barce.
lona.
rs'oo: Tancament de l'estació.
17'30: Obertura de l'estació.
Opera: Retransmissió parcial dc
ópera que es donad al Gran Teatre
del Liceu. En els intermedio: ButItetf Quirmenal Sanitari, facilitat per
l'Institut Municipal d'Higiene de
Barcelona.
22' 00 : L'Orquestra de l'estació in.
terpretarä: "Midnight Dream The".
obertura (R. Schlepegrell); "Pizzicati": haltet (P. Fauchey): "Datm
hongaresa núm. 6" (J. Brahms);
"Confessione d'amour", caneó (O.

P . Castellanos); %Da", xarleston
((Gottler
Tobias Pinkard); "Airea
mendocIno," (G. Aletear i Raque.
ne); Guzlarea. "Pantomima" (Morad), RIgoletto. 'Tete le feote"
(Verdi); Tosca. "t ir:ce ar' le ste.
Ile" (Puede); "Amistat", sardana
(A. Puig, L'Escala); Boris Godunov. 'Dura is la mit de la recompensa' (Muesorgsky), per Chalia.
ene; Concert en "re" mejor. "Adario (Brahma), primera I segona
parto; 'El *ami d'una nit ¿'esti, stberzo (dendelssohn); "Corita de Hoffmann", barcarola (Offenbach); "Angela meva" (Schipa
Rapés Pollack), per Schipa; Ernani.
"Gran dio" (Verdi), per Franci;
"Chanson bohérnienne" (Boldi);
"Vieja. loca" (R. Collazo); "Mi
Granada" (J. Sindica Aparici i E.
Mari), per Pilar Garcia; "Oriental
dream eyes" (Platen Meyer); "La
verbena de San Juan", per Paquita
Alfonso; "Perdónalo" (P. Grau,
Martimira i Mignon). per Pagnita
Alfonso; "El noi de la mare" (E.
Martín), per Carlota K. de Puig;
"Fum, fur:, fum" (E. Martín), per
Carlota K. de Puig; "Lluisa Miller"
(Verdi), pel tenor Pertile; Carme.
"Sortida de Qinne", acte primer
(Bizet); "Sams6 i Dalila", aria
(Saint-Suena); "Sams6 i Dalila",
dansa de les sacerdotesses (Salat.
Sacas); °Senry's made a Lady ont
of Lizzie" (O` Keefe); "Carnaval"
(F. García Giménez i A. Aieta);
-Una negra i un negre" (Tagle
Laxa. i Magaldi Noda); "De Málaga de Alosno" (P. Grau Martimira
i Mignon); "Sa Excelencia (J. L.
Ila,ckay).
33 00: Taneament de l'estad&
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¿Concebeu aquesta festa sense liklegria
de la música? ¿I qui millor que un Aparen
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Qualitat 1 assortit en accessori, 1
&perdis per a T. S. F.
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versos els autora de la rifirt de
Casado.
L'escrit que fa poc prentio
Aleara. i les manifestaciois del
defensor, done navui més valor
a aquesta hipätesi.
De nade. el senyor HertrIndez
Gras ha manifestal als ieriodistes que els perruques de
Casado li han corroboraid'una
matrera categòrica que flor
de cabello trobat a la nà del
cadàver, tenint en comte la
sera deseripeiú, no pertrnyen
al mort. Cont que del dicamen
es deduia que podien és:er de
dona, 1 s'afirmava rodonanent
que no perlariyien rtl Tticrrd.
no fossin tampoc del Cas,do es
demostrarla la intervenc6 d'u»a allra persona, o 'd'al:unes,
perquh els eatiells ristrin allats
m'ab licores.
E! senyor Hernandez fas ha
proposal els harhers ' o ris .:leotnionil, per a rae:e de la vista.

Eles Tribunale;
L'ASSASSINNT.
DE PAU CASADO
La Sala ha acordat que la
causa per la mor', de Pau Casado passi per a qualificació a
la defensa.
El defensor. senyor Felip de
Solà, ha manifestat als periodistes que espera que l'estudi
de la causa li ha de confirmar
la irnpressió que el Fernández
no mata 'el Casado.
Creu el senyor Sola que es
veridic el relat de Iticard Fernändez davant el Jutjat, quan
digué que foren diversos els
autors del crim.
Es signifieatiu fer notar que
l'acusador senyor Herniandez
Gras, ja fa temps que ve sosleitinl la hipMesi que foren

ESTADISTICA JUDICIAL.
Durant l'any que va finir
ahir, en els diferents Jutjats
d'aquesta capital s'han instruit
les següenle
Distriele de Llotja, 713 per
680 de l'any passat.
Districte del Nord. 870 per
1.020.
Districte de Drassanes, 732
per 900.
Districte de FliÓspital,
per 619.
District e de la tini'vers41,
978 per 881.
Distriele del Sud, 1.160 Ifer
1.020.

DislrIcte de la Concepeiö, 9.104
per 993.
Districte ,te l'Oest. 685 per
•
730.
l'Audiiincia,
Districte de
per 882.
Districle de la Barcelonesa,
625 per 564.
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de

Catalunya

Rambla dels Estudis, 10 • BARCELONA
'Capital escripturat: Ptes. 50.000.000
AGENCIES I SUCURSALS: Barcelona (ans, Sant Andreu, Gracia,
Rambla del Centre i Plaga d'Espanya), Alalrid, Girona, Lleida, Tarragona, Arbúcies, Arenys de Mar, Badalona Banyoles, Blanes, Calella,
Hospitalet, Eivissa, Igualada, Llagostera, 1Vasnou, Mataró, Palafrugell,
Palamós, Port-Bou, Santa Coloma de Falles, Torroella de Montgrí,
Valls i Vendrel

--

TE L'HONOR D'OFERIR AL PUBLU ELS SERVEIS DE LA
SEVA NOVA

.

Sucursal

En total, l'any 1929 s'tran
incoat 7.832 sumario per 8.304
l'any passat.
reAt repartiment civil
parta 6.604 assuruptes.
S'han rebui 7.650 exhorto de
causes criminals per 1.489 do
causes civils.

Diputació
LES NOVES CUINES
- DE LA DIPUTACIO
Itetallern d'un col.lega:
"Ha sido terminada la instalación dalas dependencias contiguas al salón gris que han
sido habilitadas para el servicio
de cocina.
En la prixnera se han eónstruído tres magnificas vitrinas
donde se guarda ristosament.z
colOcado los lujosos servicios
de mesa adquiridos por la Diputación y que se estrenaron
el dia 29 de mayo último en
la fiesta celebrada en aquel
Centro Oficial en honor de los
reyes y /os infantes con motivo
de la inauguración de la Exposición.
En la-segunda dependencia se
ha conitruído el "Office", con
todos los adelantos modernos,
y en el tercer loral, que es espaciosisinio. una gran cocina
elt ct rica, último modelo, con
horno de pastcleria y asador
tambi'ot aléctrieo.
Se Ira- efectuad . además, en
la cocina una inslalariAn especial para-la desaparici,iii de los
,lesperdirdos. Estos Van a parar
a un foso donde existe i in horno
momento los
crematorio qtIP
hace desaparecer."
.
No tot ha d'ds'ser preocuparques.
se de etlhairdecions'd
„. n
L'HABILI*A010 De LA CASA
DIU CA110111t (II
IiVerrere. iers,6 ordlna
na del ple provincial. s'aelstdia
l'habilitael6 (l'un credit t'eraonenari al presenprist lo 19,11.
da' 283.310 pe g swItts per s tihiec
installacinns al f3ssiss444,11ityato iiisrfanu-steer
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PREU 925 PESSETES

•

a la Casa ODEON

d'Olot

pata pel BANC D'ILOT (per triiipelf Yenal› mio..eixos locals
d'aquebt
Banc), i que otirä les seves oficines
Kició dele negocis
dijous, dia 2 de gener, i realitzr,rä tota Trina d'operacions de Bañes 1
Bol ' a l'igiwl que la Casa Central i totes es seves Agències i Siete:sala
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CASA SIMPAR!
Balmes 56

CASA SUBIRANA
Porta FerrIssa, 14
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Capital desemborsat: Ptes 40.000.000

d 5r t

7" o5m i denortiva.
'.-;trut ó .1 actual "t referrot a
Buce,.
ft4erniefou.1

• 4

aprovat la concessió d'un suplement de crédit al dit pressupost, d'un millo de pessetes,
per a la restauraci6 i habilitació
de les Cases anomenades dels
Canonges, per a ampliació de
les dependències del Palau provincial.

1tm-

Ci gilliS

1 L'in

Reis

Tgt

amb 79 fotograties orig41s

per N. M. Rubió i TUduri
—'5cetes

.Ir

periods . '16. oarlider iatarliesi* •- 110. 11 d.

NICIP)

aportaciá de l'Estat a les
despeses de l'Exposició

ei Debiera° concede, &lb osse.
cepto de cooperación del Estado
a Soda elan de gastos reeditados
por el Ayanta»siessto de Barre.

con »sativo de la Exposición
!tifo-nacional, una subvención de
dos millones de pesetas durante
el sito 1930, y otra de tres millosubvenció
ilions de pessetes en concepte de
seiscientas mil pesetas en
an s, mu- 74a
34
altra de 3.600.00 0 pessetes durant cinc extraordi- anualidades sucesivas hasta
ne l'Ajuntament, per mitjà d'arbitris
como m'a j arme, siempre que el
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tuado, al Passeig de Pujades, 1 i 3, o administradors dele manicomis
establiments de beneficencia i cIS
de. bou tuna, él necessari que es
caps d'establiments penal,. respecte
preient el carnet de l'autor:166A
ilteanater -d'Obres publufnes u al re- als individus que, estrut acollits o
reclosos en elle, tinguin l'edat per a
P uf! da - rer ,xtisfet du l'expressat arbitra tranaiteri. Per al pagament col- ) ésser allistats.
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asieigjornal, occidertil, 'n'anta e
lentrional.

Centenari de Frederic Mistral

18304930

MEIREDIANS
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le>

s' Los sots-dialectes mieigjornal
són los mai homogeneus e los que han
lo melhor servat la fonetica de l'anciana lenga. Se diferencian dele autres
grops per l'evolución de ct latid en ji:
factam, taita, que lor es comuna rmb
lo gaseó e lo catalä. Hom pot hi d is

tinguir:

1,.

la Per Ventura CJJ.I01 i J. parter-B:* La Arate de "Les ales fat.
prega de fer s 'atetar que la dita
obres premiada en el Caneas de l'editorial esttleniada, a veredicto del qua
fos fet palie el dia 2.4 de dearubre
darrer, foros %Mes d'un adoleseent,
original de Xavier Beitguerel, i La
ciutat de la por, original del malaguanyat fCCIIn Crespi.

L A.

1 de genet tate -me

Itt U S, 1 C A

PALAU DE LA MUSICA
CATALANA

Associacions musicals de Catalun;&

Bibliografía, Noticiari Obittrari
En la secció dedicada a l'Orfeó

tali són esmentats els principals ace,

Rock Ferne, pianista de l'entitat: la conferència que hi sic
a) Lo parlar central en usatge dina
lo Careaseis, lo bas-Razes e lo Lau_
ni el mestre F. Pujol, la visita dt
Fi C8iiiig Catea' 'del que Ilt rescon dins lo bertäs,
Celebrem l'haver pogut tornar a es4
ragués, es assaber dins lo yesinat de
•
"Coral Vallisoletana", l'incrernent de;
coltar aquest artista americä en el re'Centenari de Mistral ¡esa me rendrai la lur.a plena
Carcassona, Limcs, CastelnaGdari e
cital que diumenge paseas a la
Museu
de
la
Música,
etc.
tarda
he La poesia.—Segous cl: super- Vilefranca;
Que dins la niue fai lume i mast:
Es d'esperar que en entrar ras,
dora al Palau de la Música Catalana.
realistes fr ancesas (signat André Breit) Lo parlar g olosa foneticament
En Francuc Matee
rint-i-sete de la n'y a vida, "Revieu
Com en la sessió do l'Ateneu, a la
*** El lector fisterei...
ton
i
—
O Magtli, se tu te fas
Paul Eluard): "Es l'asstiig de
pariu al precedent, mas netament caEn M. Alcintara
Musical Catalana" seguirà el casuf
qual ens rtferirem fa noca
represen tar o de re stituir, amb crits,
dies, els
"Sr. Redactor d- la secció
Luna, serena
racterizat per la conjugació del preteNa Iola Anglada
perfecció i trobarà rajas del palie
Ilustres primers elogis han d'ésser pel
Ieu bella nebla me farai,
llàgrimes, carícies, besos, sospirs, o
rit, en usatge als alentours de Tolosa;
Les Lktres.
NA/exandre Bulard
bon
encert
de
l'artista
a
disposar
el
T'acatarti.
amb
objectes
e)
Lo
aquestes coses o aqueaparlar foissenc, que mostra
En Joaquim Cabe
El senyor Josep M. Macip comensets programa. Les selecciona d'obres
s, cosa que tendeix obscurament d'exta, a La Aran, en defensa de Fanti-Nalo mai de traças del substratum iberic,
N'Agustf Calvet
que en cada concert dels que ha do—
Mai
se
la
nebla
m'emrnantella,
pressar
el
Ilenguatge
articulat
en
dal
ço
que
lo
religa
al
cataba
e
al
gaseó,
rus ten article del senyor Manuel
En Josep Carbonell
oit
NOTES OFICIOSES
Tu, per açò, non me tendrie;
que te doparen fa de vida o de dibuir
nas aquí ens ha fet escoltar, diuen
en usatge dins l'anca comtat de Foix;
Brunet en defensa de la poesia de NaNa Víctor Catalä
proa el seu bon gust i excellent preley, bella rosa viergenella,
suPosat. ,-Iquesta tosa no és pos defid) Lo parlar narbones, que s'apa- dar i contra l'actitud soviética publiEn Fern Coromines
nible altratitenl. Té la na turalesa de renta ja al grop oriental, en usatge cas al nostre diari. Corn a lector im- paració artística.
M'espandirai dins l'espinis.
En Joan Estelrich
En aquest darrer recital executa una
ORFEO EL ROSER
l'energia que refusa de respondre a
dieta Farrondiment ele Narbona;
parcial, molt interessáts per la lloable
En Porpeu Fabra
— O Magall, se tu te fas
delicada "Siciliana" d'autor desconee) Lo parlar Done:aliene, que des- aportació ideològica de LA PUBLIeo que es,.. El pensament ha d'ésser
Heus aci el programa Integre de
En J. V. Foix
gut del segle XVI, molt traçudament
La rosa bella,
amagat en els vers o: cotn la noconcert de presentació que interpreta.
CITAT, cm permeto senyalar al
borda su) Fenolhedése e sal pais de
En Tornis Garcig
seLo parpaion leo me jaral,
dridora ho is en fIll fruit. Un fruit
nyor Idacip, de La Nau, perquè hi re- transcrita per C. Respighi; una "Gad. :iota la &recelé del mere J'oses
Saut (confine de l'Asirle, dele PireEn Carlea Grand6
Te besarai.
eco is 11 0 drifIlent, 110 és sitió pensamner.
vota"
de
Gluck-Brahms;
la
"Fanta.
neus
orientals
e
de
l'Arieja),
remarcaflexioni, i al senyor Brunet, de LA
Marlinon, diumenge vinent, dia 5, a
En Jan M. Gtascii
Ifom no percep cap plaer, hom no rep
ble pel bunhament frequent de 1 e per
sia eromätica i Fuga", de J. S. Bach;
les cleu de la nit, al seu estatge
En Jeep M. Jtmoy
PUBLICITAT per a la sera satisfac— Väi, calinhaire, corre, co,,,
la conservació de a aton final , en usar- ció. el darrer número de Monde (28 dee
tres composicions de Brahma; el "CarRoses-, 33, en lloc del dia es. con
En J. M. L6pcs-Plc6,
Jamai, 35mal m'agantaräs.
ge dins lo Donezan ariejenc.
naval", de Schumann; "Polichinelle",
tembre), que dirigeix Henri Barbuss'havia anuncias:
N'Eduard López-Erran..
Teu,
de la rueca d'un gran roure
.A aquel parlar s'aparentan los de la
de Rachmaninov; "Poissons d'or", de
N'Alfons Mueres
se. en el qua) aquest grup simpatitMe vestirai dies lo liosas.
partida nord del país de Saut e del zant amb les tendancies soviatiques reN'Apelies Mestree
Debussy, i "Mephisto Vals", de Lisas.
"El cant de la Senyera", Mille;
Quercorbas, tant pla coma aquel de
(in programa, can hom pot veure, ple
acciona diefem d'una manera gairebé
"Nadala", Romeo.
En Link Mili«
— O Magall. se tu te fas
Saurat
(Arieja).
"Oklä11, pescado-e de Galilea" (4.
violenta contra l'actitnd soviética en ia
>Mark Morera
d'atractius i de no poca responsabiliL'aubre di moure,
2° Los sots-dialectes occidoetals commemoració del 25
ns:oretes), Rorneu
En Lltds Nicolau d'Oler
de desembre. tat.
leu lo clot d'eurre
faral,
loan
per
caracter
coman
de
pronunciar
Sense
alludir
per
"Cançó alegre". Nfarirnon
En joto 011er 1 Rabian
a res la posició
Rock Ferris sabé sortir força airós
T'etnbracarai!
las palatals eh, j, is, respectivament,
moscovita Monde r rprodueix a primede la prora que representad l'execuEs/ J. Puig i Cadafaleh
'Cançó de Nadal", Pérez Maya
ts, da, s. e de cambiar et latin en
ra plana Un nada! d'Albert Dürer, i ció d'un programa d'aquestes proporgn Caries Rabola
eh:
"Caneó de Nidal, Romea.
— Se me vos prene a la braceta,
faetam, facha. Fan partida d'aquel
En Lloroso Riber
sota el titol Nadals d'ari i de poesia,
"Jesús en el pessebre". Madama
cione. Tingué moments de veritab'e
grop;
Ren qu'un viei chaina arrapar:ha.,
dedica les seres dues planes centrals a
En Santiago Rossinyol
" Al Naixement", Marimon
encert , sobretot en l'expressió que doleu me farai blanca mongeta
a) L'agotes parlas dins lo deparla commemoració nadalenca repro- na a les diles primeres obres i a
Joan Ruiz f Porta
"Al
bon Jesuset" (estrena), ídem
Dau monastier dosi gran Sant Blas:
altament de l'Olt-e-Garona. Cal notar duint dibuixos (escenes
Na Maria-Antònia Salrä
de la naixença
guna de les de Brahma i tothora paIt
que
lo
parlar
d'Agen
e
de
SOS alentours
d e Jesús) de Bermini, de Tiepolo,
En Jipen M. de Sean}
lesi que és un artista seriós i respec"L'emigrant" (hornee), Vives
— O Magali, se tu te fas
ha
tots
los
caracters
fonetics
del
grop
d'Albert Dürer. de Lleonard de Vinj. Soler i Pla
"El bon caçador" hnmes). Morera
tuós amb la milaica que executa. Per
Monja blanqueta,
mieigjornal.
ci i de Botticelli. Publica, a la vegada,
Eta Joan Versta
"El ra s- sial". Pére Moya"
ala& potser , es feren remarcar mis
leo, capelan, confessarai,
b)
Lo c a rcit 0 i, en untge a MonN'Anadeo Vives
set cançons populars de Nadal—molt
"El mestre í la vi ueta", Pecanint
algunes llibertats de la sera interpreE fausirai!
talban e a Caors sena granelas varia- semblante, per cert, a les del nostre
En Joan Xabde
"L'hereu Riera".
tació — per exemple en la Rapsòdia
elles Pifió.
cions.
cançoner
—
i
un
Gante
de
Nadal de
"Sant Josep i Sa ha n"- Pires
Op. 159, de Brahms — que en un
1 els tenora J. Pelliceifa-Cirnic-ho, — Se dou covent pactes las porta'
c) L'albiges, que s'espadis SUS tot
arDickens i acompanya el text i
Moya.
t i sta con/ da que s'esforça a
,director de La Ve» de Catalunya; Totas las monjas trobarès
lo departament del Tarn, d'Albi a
trobar
:vos d'un comentari sentimental a
"Sota de l'olm", I. arera.
' Carlea Capdevila, director de LA PUla Justa p onderació, sorprenen més
Qu'a mon entor -eran per orta,
Castras.
favor
del
Nadal
popular
—
simbol,
diu,
"La dentella moras (estrena), Maque en un altre que slagi acreditas ‘le
BLICITAT; Josep M. Capdevila, di- Car en ousari me veiräs.
3° Los sots-dialectes orientals st de la història
dolorosa d'un fill de po- poc escrupolóa.
TIMMI.
rector de El Molí; Antoni Rovira i
n
separan dels occidental, per la peonanbre—que acaba : "Teme de poe"La ea-era", kiem.
yirgili, director de Lo Nao.
— O Magali, se tu te fas
ciació de las palatalas ch, j, que equiRock Ferris fu encara molt jove i
sia, d'art i de joia tal rata la festa
cap substancia. El fruir 1: encisat."
de
La pura morta,
"La poesia Es cl contrari de la litera- salen a ich (ti) e j, mentre que fs serNadal, i és aix6 que trobareu sobretot no sería jtist exigir-li els refinaments
1.7N ()AFEO NOV
adune la terra me fas-al,
va lo son de s sorda. Se desparentau
que s'aprenen sobretot amb l'experientura. Repita sobre els Idols de so ta esen aquelles belles imatges dele graos
Aquí faurai!
tia. Mes cal dir que de la sera roL'OREE° "EL ROSER", DEL
dels mieigjornals per l'evoluciö rt latin
pieie i les illusi ons realisies: entre fe'
pintors i en aquests poemes nats anen ch: factam, facha. Aquel grop tany
i de les seres qualitats, tal com
POBLE SEC
feliotent l'equivoe entre el llenguatge
del cor del noble". En rigor, (en
— Ara comence enfin de ere:,
compta tres parlare:
aval es manifesten, tenim dret a esde la "veritat" i el Benguatge de la
112••nn•nn2....
número de Nadal de franca heterodóEra realment Ilas; • rnós que una
Que non ene parles en risent:
a)
Lo
sots-dialecte
b
ezierenc,
"creació". I aquest sol creador, real
xia a ¡es directives Tutees.
perar que aviat aquest artista prengui
parO Migaif, ma tan amada,
barriada tan popuhaa com la das
Per sovenença, o beu jovent:
lat dins la part occidentals del deparBasta, senyor redactor de la 'es-cid un flor destacar entre els minore condel Ilengualge (di d'origen mineral)
Poble Sec no tinques una emitas
Mete la testa au fenestron!
Vaquf mon anelon de veire
tament
de
l'Eraut
(Beziers,
Agde,
Pecertistes
del
dia.
esdevé
el
Les
Lit
estés
:res, tenir dos dits de front per
evident possible per la
Escouta un pau aquesta auba,„
que es preocupes de la difusió d'utia
zenas, Bedarieus e Sant-Pons).
FI
nomeeessitat total a priori del tema,"
pública una mica me nombró, cultiva musical que respongués a
saber llegir, entre lisies, que el grup
De tamborin e de violo.
— O Marrali, me fas de ben!...
19 Lo aots-dialecte morpelhierenc,
"El tema d'un ;arma Ii és tan propi
neomarxista de! 3fonde, fine ara gai- que el que va assistir als darrers con- les necessitats de la dita
barriada
remarcable per la conservació de a f
Mai, tre te veire,
importa
tan
poc
eom
certs
celebrats
a la mateixa Sala, li
rebé
orb
&ora
censura
de
Moscou,
no
a
un
home
Ei plen d'estello, aperamont I
Cal, doncs, elogiar sense re-•
Ve las estella', o N'agá',
ser, nom. Els mes Vell en ces lo POeSia nal atón: se parla de Seta a Lunel e comparteix la campanya antinadalenmanifesti
la
el
més
expressiva
sir/panovel; Osito "El Roser-. pei
L'aura es tombada,
com han pali.
de Lodera a Montpelhier.
1111Ci ocupació de iota sjtiiitat, una inta 1 raplaudi calorosament durara l'ayer estat el primer d'iniciar
ca dele governs de la U. R. S. S.
Ma: las estellas paliran,
c) Lo sots-dialecte cevenol forma
Del "Cant Tresen" de afirelha, "No- düstria banal que no pot sind prospeAixò no vol dir, és clar, que el lai- sota la sesea
aqueata
tasca, ben feixuga per cera
Quan te veis-so!
ra canto Magan". de Frederic Mistral, rar. 1-lotse podría augmentar el nombre la transició amb lo provençal. Es en
cisme dels socialistes de Monde clauB. S. i es p ec r.alsnent cal elogiar-lo per la
usatge
a
Ale
e
ul
Vigan.
menee
que
segases l'ortografia unificarla.
diqui ni en la vida privada... Ente?
dels fabricants d'outomObils 1 d'obusera activitat. car en poc mes. d'un
—Pa' mai que dou rnurmur di bronda
lo mieigjorn del Gard parla provençal.
y sos, Els oll res hi veuen el fenamen
any d'actuac ji p reparat6ria ens
De ton sobada len tau cas:
Rafe! Garcia Juan."
se Lo grop dels parlar, septentrioI d'una propie tat o d'una activitat molt
anuncia ja el set] concert de preuenMai iett meo vau dis la mar blonda
nal: se separa netament deis autre< per
rectinddria, deslligat de la situad6 de
Un nou magatzem de tan ten
- L'Orfeó "El Roer:" comença
Me faire anguiela de rocäs.
Lo dialecte lengadociä ¿'ésser intien ent re la coneixença,
tina tendencia generala a assolir a atón
la
2
u_elsizelquu impuz
- ttd
e
a
tonic
nasal
en
o:
campana (compomúsica
1 durado, les relacions sexuals, la memdlar pel- nonibre de p rotector, i
(Ensaig grammatical)
.— O Magall, te tu te fas
ria, el somni, ele." "El lirisme is el co), calat (volat), assoef (oueel); de Exposicions d'Art
ailaictee
amb
que
ta, fent ja
Lo pesa de Fonda,
Per
mai peri l'alteració de l intervocalic en
desenrotllament d'una protesta." "El
Tuolt bon teure Sesee Seelen, lo p escaire me farai,
De poca dies una comptem a Bar4
o g: Pa lo (paga o pava). Cambia el
LOIS ALIBERT
SALA PARÉS celona
liristne is el genere de poesia que suclon g de senyoretes, eS r
'Te pescas-si.
amb
bornes,
un nou establiment de
Co poolcld do pintor« de
latí en eh e pronóncia ch, j, is: real:
posa la Veo illa Ctiss7,— !a veu indireei s ,brepassant ja de e:
Fonetica e grafía
nombre
/1101,38T
I
RICA»
UR011.1.
música.
Adjunt
a la Casa Cuyas,
(tx), j. s. Compren tres sots-dialectes:
l amen( retornan( a, o pr
rms a) ID SCI11111
les
— Ohl mai se tu te fas pexeire,
Avinguda del Portal de l'Angel. 20, de cantaires que a sien a lee
caracters generals — Lo dialecte coses que reo es veteen i deo vocara,—
a) Lo parlar Roergat que presenta
les quals esfileres d'aquesta
titat.
Tota vertulets quan gitaräs, ,ha
estat
inaugurat,
sota la direcció del
cloae varietats: la de Vilafranca e GALERIES
lengadocii es parlas dins gairebé sota ;roseta l'absincia.El concert de p ció tindria
LAIETANES
Ieu me fas-al l'auceu volaire,
senyor
Sebastià
l'anciana provincia dc Lengadoc, lo
Mas,
el
magatzem
Sant-Africa aparentada a l'albigis; lo
(En
el
grazal:
Fragment
de
la
pitelloc
el
dia
5
CONT8
CAT/L4111(11,
1118
de
gen
m'envolarai dins las campis.
es den del
"Universo Musical", dipòsit de música
häut-Auverni, los paises d'Agenés, de
parlar de Rodeo e de Milhau, caracteDENQUI
tura Els plaers illuminats de Salvador
Pintura
impresa i mecinica. d'instruments Ms- vespre, al sea esta ocia) RoR. 287IVILL
Carcin e de Roergue que fasian partiristic del grop;
Dalí.)
er, 33, i coincideix esta
— O Magali, se tu te fas
data
ticals, grambfons i accessoris de sota
isp021t16 da pIttde2 catalana rob) Lo parlar gaziauclanés, palie dida de la Guiana, e lo comtat de Foix.
a p roximadamem arn
eada d'eLaureo de l'aire,
troopoctiva
mena.
ferent del preceden!, mas despartit inEn disent dialecte, pretendem pas
xercir el càrrec de
*as B:sturis. —Fa poc que cls docFins al to astual
e
Ieu lo caçaire me farai
director
La cola casa inicia les seves activi donar a aquel mot una valor absoluegalatnent per la limita ca, cha:
Bn
tors Champy i H e itz-Boyer han preA Josep
p á
Te caçarai.
50;5 amb un importan; stock de milc) Lo parlar orlhagrais, en usatge
da; lemplegam aonque per la facilita!
sen l at a l'Academia de Ciéneics fransie, crea.
ESTUDI
ARENYES
:
,a,
en el qual hom pot techar. al
de l'estudi. Pensase pas tanpauc traçar cesa un bisturí elearic en cl qual la dins l'arrondiment d'Ohlhao, f oneticainversemblant
COI11-3 CATAILANIIII, 470
— Los perdigau, los buscaria en tan
costas del fons que constitueix el rement lengadociä.
amb precisió los confine del lengado- part tallant, en Iloc d'ésser tina lámina
art
espai
de
temps
0. CfRONIEll
*tat
Pintura
Se venes, ty, cala tos las,
pertori conegut de tots els gèneres, les
tia, car cresem pas que los parlan poFlna
uest
caire
pogués
fe
d'acer,
is
constituida
al
3
actual
per
una mena
Ieu rae jaral l'erba florida
et-olució
pulars Se presten a de talas delimi- <relee/ P-0de que recorre un corroa
novetats interessants i les coses dacan significada, peda iment
cie
les
E m'escondrai dins las pradis.
tacions.
a n,ituds i la constan
gran freqiiencia d'ondes entretinLA PINACOTECA tualitat.
rgia d'aInformada catalana
Hem rebut les millors impressions,
Anain çaquela ensajar de lo caracte- gudes. ¡malea al que alimenta l
uest mestre, que té
C DE MIMA, INI
es esta— O Magalf, st 11.1 te fas
25
deirreen veure l'organitzacid de l'establirizar per un ensemble de particulari- ciares d'emissió r adiotelefónica. Aquests
R. 1.1.11.10113
les a un régim de se
Pintur a
La margarida,
mena i, sobretot, ene ha fet goig e as estranya que ens studi, no
tate que son comunas a tots sos parfans a) 3 actuat
satis han denrostrat que l'acció secciocii ja el
leo raiga linda me jaral,
lare, e que permeton de lo destriar dele nasa dirfem que els icixils s'obren Un àpat 'd'homenatge
l'anunci de l'activitat Sditorial que
eu
primer concert. H
t fi ja
a
T'arrosarai.
dialectes vesins.
"Universo
Musical"
es
proposa
dese
Is
assaig,
de
¡es
davant l'electro* — es ass festoneen
obre
MARIA
ESCLASANS enrotllar amb tota la intensitat possi- e ple ajo extraordin n entra:
e.° Lo lengadeciä diferit del cata- d'ardre essencialment mecetnic. El
PIETAT, 10 (alarma si Catedral)
En
Joan
Puig
i
Ferreter
e C012— Se tu te fas l'aigueta Ene,
bisCOMille. ”11dI da
lan:
ble, puix que aquest és un dele
not. Tot i les reserve guarden
Inri sc eeiona a fred per eselat dels teiasleu ene fas-al lo nivolie,
Immdeiatament després d'haver estat
ANTIOUI1A78 I 011114C118 D'Al?
a) Per la pronunciació francesa sito per les espurnes gairebé
pectes que Mes MIS cal que sigui ate
e le dirigents de l'entita
—..
•
concedit el "Premi Joan Crexells" a
Eleu menanarai ansinda
SliS per
de u: lang. madi». (fi francés). cat. ma- contingudes i sscoij coses! auto dels caraqui ami en dia.
/a sera prudent modas
A l'America, perabäs
pecte 2
Joan Puig i Ferrtetr pr la sera novel- SALA BUSQUETS
dur (u espanhol);
Es una garantia de la bona orienta.
la futura actuada, po
retas d'ondes entre ting udes."Ilom conSI
la
El
tercie
aase
màgic hom parla de pab) Per la persistencia de a, lotee- ceft— din un repe rter—
Picasso OR GRACIA, 34 ••
ció
d'aquest
establiment
en
orar-se.
a judicar pel tat deie
e
l'empresa
que aquests
— O Magall, se tu ten las
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CONSELL DE MINISTRES AL PALAU

tl general Primo de Rivera declara que és la primera
reunió del Govern de caräcter politic que ha presidit
el rei. er El decret relatiu a l'Exposició. -- Militara
eastigats a Sevilla
Madrid, 31. — A les dotze sha
reunir al Palau, nota la presidencia
del ni, el Consell de ministres.
La reunió ha acabas a tres quarts
d'una, i en sortir el cap del Govern
arrab els ministres, i veure nombro--a periodistes, ha dit tot rialler:

—Veig que hi ha expectació. El
Consell, després d'alguns minuts,
aproximadament un quart, s'ha dedicat a donar coMpte al rei de respecte ipternacional de conferències i de gestions a les quals pren
Part Espanya.

tractat després de la política
interior, tal com estaca. previst. Per
primera vegada 111 ha bague un Con.
seil politic sota la presidencia del
rei. Els altres havier, estas administratius i governamentals.
De paraula Ii he exposat el pla
que ja coneixia, i Sa Majestad ha
dentanat el parer de tots els minis' tres, i jo he tingut l'honor que tots
aprovessin amb unanimitat el pla,
e cuan el rei aman a iniciar una resposta li he demanat que l'ajornés
un, dos o tres dies, no fos cas que
se sentís impressionat per la unanimitat dele ministres, i també pergua, tractant-se d'una cosa de trans.
cendencia tan gran, no vull pas que
manqui temps per pensar-s'hi.
Després Ii haz estat sotmesos a la
sig na tura diversos decrets de dite Sents departainents, entre els quals
• hi ha un que a referència a l'Exeosició de Barcelona, el qual será,
: facilitas a la premsa en quartilles i
!densa el pablicari la "Gaceta".
t El general Martínez Anido ha estat objecte de l'honor que ei rei, del
.seu puny i llera, li signé; un pergamí que li ofueixen els funcionaria del ministei de la Governació,
amb motiu de la concessió de la
Gran Creu de 3eneficincia.
Ara —ha aagit adreçant-se als
ministres—a dssoldrens a:nb l'esperança de pastar una nit tranquilla
i familiar. Jo Der la meya part dinaré en familia i aquesta nit em diaertiré tot el que pugui. Això vol
dir que en vnta-quatre hores
taré res, ca ra he treballat prou.
Ha anuncia: el cap del Govern
que facilitara ur.a nota oficiosa referent a la imposició d'un càstig a
un tincan coronel i a dos capitans,
els quals es dedicaven a Sevilla a
manipulacions l'cbjecte de les quals
era la creaci3 d'una Junta de defensa.
—Els casagats van a un castell—

LA 4.1D-.4-02k1CIAL
Madrid, 31 . — Procedents de
Barcelona :san arribat a la Cort
els infanta don Joan i don
A les sis de la tarda se celebrara, a :a capella de Palau, un
Tedeum a»b motiu de fi d'any.
Hi assistitä sota la reial familia.

— La reina i el seu germà,
el marees de Carisbroocke.
han passijat en autornäbil per
la poblacd.
— Senbla que en represenlatió dIspanya assistirà a la
Conferércia Internacional de
Ginebra el ministre d'Economia
Nacional, senyor comte de los
Andes.
— Il general Primo de Rivera ha estat aquesta tarda al
ministeri de l'Exércil, i ha despatxat smb els ministres de Foment 1 d'Econornia Nacional;
amb el secretari general d'Afers
Extericts, amb el director d'Econcita Nacional i comissari
,regi de:a Banca privada.
Va rebre també el presiden/
'de l'Arrendatària de Petrolis.
senyor Dómine.
El cap del Govern ha sopat
.ta l'Hotel Palace.
— Signatura de Marina:
' Cread() de l'Estatut de projecció a la Marina mercant.
Aprsvacid amb caràcter provisional del Cos de practicants
de l'Armada.
ConcesiG de la Gran Creu del
Mèrit Naval amb distintiu Mane
nl princep Forran Humbert de
Savoia, princesa d'Udine i contraalmirall de l'Armada italiana.
— Signatura de Foment:
Retal decret amb l'aprovació
iel Reglament del Consell d'Energia.
Reial decret declarant regletrable l'espai de la provincia de
Lleida l'indret anomenat
Malagarriga, compras dintre In
coneessid "Salinas Vielbria", la
' qua l venia farmant part de la
-orla reservablo per reial decret
41 d'orillare de Stil
La roneessid d'aquest Papi»
r ot aernanar - la d'acosa-1 ami( lee
ileis( Ileglarnents de mines 110tásriques.

El Dr. Franceschi
Se-dlla. 3r. — El doctor Francesc hi, protagonista del tucas desenrotllat a bord del yateh qifary",
anhat arad i ha manifestat que ron/aula en aquesta capital uns quin
. dies 'per tal de visitar l'Exposició -a
D 2#. fan un viatge a Madrid
a Barcelona
la coli rtrmar que tornara a Puerto a laord d'uta tranntlintic, ja
VII ti enllestida la venda del kacht.

Ira afegit—i a la nota no solament
es consigna això, sinó que ho comento.
El president seguidament ha demanas al general Martínez Anido
que li deixés l'automòbil per a sortir del Palau, i, en fer-ho, s'ha aco-

miadat deis ministres i dels penodistes, tot desitjant-los salut personal i familiar arnb motiu de Capd'Any.
El ministre de Marina ha ampliat
els seus desitjos, i ha demanat que
la rifa de Cap-d'Any correspongui
al número que juguen els membres
del Govern al sorteig de "El Nifio".

La reserva dels ministres
Madrid, 31. — Davant els
anuncis d'aquests dies de qué el
Consell presidit pel don Alfons
tindria avui malta importancia.
alguns periodistes han intentat
obtenir dels ministres una ampliació de la reunió a Palau.
Tots els consellers, sens dubte obeint una consigna, sisan
rnostrat reservadissims.
Malgrat 'de tot això. s'insisleix en qué la importància del
Consell ha estat transcendental.

L'exposició feta pel marqués
d'Estella a don Alfons ha estat
extensa i detallada, i escoltada
'atentament pel rei, el qual, durant el curs de l'exposició demanä determinats aclariments.
Tots els ministres exposaren
lisie absoluta identificació amb
les paraules del marques d'Es-

tella, j quedaren les decisions
exposades pel general Primo de
Rivera en mans del manaren. 1
mentre aquest no rrsalgui. no
ea podrir saber res de cera'.

Expectació
A primeres hores de la tarda,
e) ministre d'Hisenda, senyor
Calvo Sotelo, ha estar, al seu
despatx del ministeri ultimant
assumptes de secretaria i diversos expedients que requereixen urgent solució.
Ela altar es ministres han dedicat la tarda i dediquen la nit
a la familia.
El ministre del Trehall. que
es proposava marxar avui a
Barcelana. ha saspes al sea
viatge fine d'aqut a aras quanta
d les.

DISPOSICIONS
DIVERSES
Madrid, 31. — La "Gaceta" publica les següents disposicions:
Disposant que e l recàrrec per a
ins Duanes per drets d'aranzel de
les rnercaderies importarles i exportades a la primera desena del mes
de gener. el pagament deis quals
es faci en monedes d'argent o en
ballets del Banc, en lloc de fer-ho
monedes d'or, sigui de 44 . 30 per
cent.
Disposant que les cotitzacions que
Iran de servir de base al mes de gener per tal de liquidar el tant per
cent al qual estan subjectes les mercaderies i productes procedents de
les nacions a les quals s'aplica la
primera columna de rAranzel, o da.
quelles les divises monetäries de les
quals tinguin una depreciació a la
seva rar monetaria amb la pesseta
igual o superior al setanta per cent,
seran les següents:
Bulgaria, cinc antela 203 miles:mes.
lugoslavia, dos enters set rentes
vuitanta - sis milesimes.
Nomenant secretad general del
Consell d'Estat el sena-oc Josep
Hernändez Pintefio.
Admetent al senyor Jasep Lluís
de Retornara marque; de Retorta
110, la dimissia del cartee que asienta
al Col/cgi Naciorial dc siords muts
i ceca, i nomenant per a substituirlo el senyor Julia Diez de Valdepares.
Disposant que es constitueixi una
comissia per les persones que se
senyalen. amb robjecte de reorganitzar l'Associació Mutualista de
Funcionaria del Cas de presons.
Convocant concurs per a proveir
6o places d'aspirants a guarda-Jis de

presons.

El viatge del cap del
Govern al Marroc
Madrid, 31. — Possiblement el president del Coasell no podrà utilitzar
el creuer "Extremadura" per al seta
y iatae al alarrac, ja que aeuest vaixeil haura de fer-se servir per a les
',rayes d'un di- clue demana un
de dura
dura mil lenes..

La Hei de protecció a la
indústrie.
Madrid. y. — El cemte de .Los
Andes poraä anís' passada al Cansell
una modificació de la lid de prosee& a les Melastries, en virtut (le la
eral gitarlen recluirles a la meitat les
menciona fiscals que fins ara es
concedien a les Companyies i Sacie-

tata protegida.
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UNA NOTA OFICIOSA

LA CLAUSURA
DE L'EXPOSICIO
INTERNACIONAL

Les suposades mobilitzacicions a Africa
Madrid, 31. — A l'Oficina de
Premsa han estat facilitades les següents notes:
"Es un poco vejatorio para el Gobierno salir a diario, para desmentirlas, al encuentro de versiones absurdas, pero la facilidad con que se extienden y la estúpida credulidad con
que se acojen, lo hace necesario para
que al fin cl buen pueblo, a fuerza
de oirlas salir de labios que lógicamentea no debían ser eco de dislates,
no se " impresione por la continuidad
del rumor.
El último, que viene circulando
hace ya sernanas, y que por absurdo
creíamos no seria preciso nunca dtsmentir. consiste en suponer a Esa:tafia
obligada por razones o promesas, que
ni los inventores precisan ni nadie
podría imaginar, a movilizacones
tropas y colaboraciones marciales;
unas veces se dice que en tierra del
Marruecos francés, y otras en Ifni
en el Golfo de Guinea.
El enunciado desatino no merece ya
el honor de refutarlo."

La presidirà el rei
Madrid, 31. — Un dia d'aquests
el rei passarà part del rmatf i tota
la tarda en una finca de Ei Escorial, per tal d'assistir a una cacera
organitzada al seta honor.
Després de Reis el rei marxarà a
Moratalla. Alli ha d'assistir a la
cacera de costurn. El set, sojorn a
Moratalla durará uns quants dies.
Don Alfons marxara tot seguit,
per tal de traslladar-se amb la reina
a Barcelona.
En aquesta chatas els sobirans prc.
sidiran la clausura de "Exposició en
el seta cancter internacional, i assistiran probablement als primen zictes
del certamen en la seca segona fase,
o sigui cona a Exposició Nacional.
De tornada a Madrid hi hattna. dues
noves absencics del monarca, peró
toses dan seran per pocs dies i dedicarles exclusivament a la cacera.

La disciplina a l'Exèrcit
"Al Gobierno nc puede extrafiar, ni
menas inquietar, este local y personal
incidente, aun en todas partes, en todos los tiempos y co todos los regímenes se produce. Lo triste seria encontrarse tan débil que hubiera que
ocultarlo, transigir con ello o caer en
la vergonzosa Mamara de llegar a la
claudicación.
El Gobierno viene atendiendo y
atendera siempre, sin espoleas ni recordaterios de nadie. que ni necesita
ni permite, los dictadas de su conciencia can relación a todas las jerarquías y clases militares, y el primero
y mas importante entiende que es el
de mantener la disciplina, porque ello
serä el timbre que mis le enaltezca
y justifique el amor 3: la confianza
que el país tiene en ella, y, al quebrantarla, los militares, cualquiera que
sea su categoría, siemnre pierden fuero y derecho y condiciones.
Pera como al Alto Mando pueden
escapar o llegar tardiamente las maniobras de los pocos o muchos, creemos que muy pocos, que por lo visto
se dedican a quebrantar la diseinlina
y a alterar el orden y, la tranquilidad
pública, no estan dc mis que, en
p roceder de solidaridad, y por el honor militar que cocada asonada pierde
un preciado galardón, cuando no se
trata de retajes e interpretar un
movimiento del alma nacional en mo-,
mentos de maximo peliero, los propios comparteroe en cada clase, que
suelen 3er los mis conocedores de estas maquinaciones perversas y quiméricas, sepan abandonar a sus promotores y sigan firmes , naturalmente,
sin ridículas minorías, pues seria bien
triste que por /a conducta de ellas
se juzgara dentro y fuera de Espafia,"
de un Ejercito. modelo de virtudes y
comprensión ciudadana, que sabe corno ninguna otra colectividad lo que
se debe a si misma y debe al país.
FI nimio incidente no hubiera merecida esta extensa nota de pac te del
Gobierna, si éste na se viera obligad
n a n la opinión, en la que mantiene 511
coefianza, a no ocultarla nada, para
evitar exa g eraciones y falsedades
Ha s ta ahora no hay nacla mas nuesto: si algo mis hubiera. se
nara y se sabr3 al minuto."

Madrid. 3 1 — Fu el nou pressupost figurara una consignada de non
milians de pessetes destinada a reíosear les primes a les construccions
la marina mercant , pera, com sigui
que una quantitat igual figurara com
a impostos en el pressepost d'ingresaos, aquesta xifra no alteran al volum total pressupostari.

El setè centenari de la conquista de Mallorca
Palma de Mallorca. 3t. — Amb
gran solemnitat s'ha celehrat la Festa del seta centenari de la Conquista de Mallorca.
Hi ha barata una funció religiosa

a la qual han assistit les autoritats.
Després s'ha celebrat una procesque ha anat fine a l'estàtina d'En Jaume el Conquerdor.
Salan pronunciat disearsos allusius a l'acte.
Al final la pluja ha claalluit la des-

sará' a coneixement deis interessats
per a llur presentació amb robjecte de
començar les classes el 7 de gente i
senyalar el pla d'estudis i el de practiques.
A excepció dels alteres alumnes les
famílies dels quals resideixin a Segótots els altres seran interns. .

Els accidents ferroviaria
Saragossa. 31. — Entre les estacions de Pina i Quinto ha descarrilat un tren de carrega.
La via ha restas interceptada ducant unes guantes hores.
Degut a aquest accident el räpid
de Barcelona ha arribat amb asa:va
retard.

BARCELONA 1
fons "La Epoca". i sota el títol "El
momento político y las clases consesvadoras". diu :
"Ante los anuncios lanzados por el
marqués de Estella en la Prensa de
que el próximo a¡ci no dirigirá' él los
destinos de Esparta comienzan ya las
izquierdas a exponer SUS deseos de
cambios ultra-radicales, y como a medida que se acorte el plazo, que se
acerque el día de que la sustitución sobrevenga, serà más decidida la agitación, creernos que las clases y Mementos conservadores se hallan en el
caso de actuar también en la esfera
ideológica que les compete.
España no quiere saltos, ni desea
tampoco reemplazamantos anodinos de
la Dictadura que puedan barrer las pasiones.
España quiere un estado de legalidad preexistente y reglamentada. Quie
re un orden público. salido, servido por
un ideal , sin esnobismo. Quiere continuar su vida sin acrobatismos, pero
sin paradas. Quiere a SU s instituciones
fundamentales, Monarquía, Religión,
Propiedad. Ejército; y todo esto sólo
se puede tener con esa situación conservadora de que hablamos.
Ah, pero las clases y elementos con
serradores tienen deberes que cumplir.
El tener-al Primo de Rivera pone
fin a su gestión y lo anuncia.
aEs que las gentes de orden pueden
cruzarse de brazos y encogerse de
hombros? Creemos que no; y creemos
que hay bastantes perscnalidades directivas con prestigio y competencia
de ese orden conservador y constructivo a que aludirnos, que tienen las
coincidencias fundamentales precisas
para dar al país y al rey la sensación
de que la salida de la Dictadura es un
proceso evolutivo firmemente conducido, que tiene como met la normalidad
constitucional al servicio del derecho
de todos. pero no de las pasiones o
estridencias de nadie.
Fuera de este camino, los elementos
conservadores tendrían mucho que lamentar, y prevenir es siempre mejor
que corregir.

Comentaris de l'òrgan del
Govern
Madrid. 31. — Per la seva part
"La Nación" escriu el que segueix:
'Apenas conocidas las manifestaciones del jefe del Gobierno, les comentaristas, que suelen ser los acostumbrados a las prácticas de la politica :vieja, empezaron a hacer cäbalas
a difundir las mas descabelladas suposiciones sobre inmediatos cambios y
novedades próximas.
Estas gentes son cada clia más tontos, mas vacuos o mis ruines.
No parece sino que el presidente no
hubiera anunciado so propósito de someter en plazo brevísimo a S. af. el
rey el pian del Gobierno para im preparando la instauración de la normalidad y ele ahora les cojo de nuevas
cosa tau revista.
Gracias a que el país toma a beneficio de inventario todas esas invenciones y hules y sabe con plena seguridad que la Dictadura no dejan ra
ahora ni despis a ninguna situación
caótica.

La protecció a les construccions navals

Madrid, ji. — RI "Diario del Ejército" publica una circular concedint el
reingrés a l'Acadèmia d'Artilleria a
32 alteres alumnes i a 58 alumnes compresos en la relació que s'insereix.
La Direcció de l'Acadèmia ho po-

L'ACTUALITAT
POLITICA
L'actitud deis conservanors
? Madrid, 31. — En el en article de

Claro que no conocemos el plan so
metido a la consideracian del monarca, raro estamos seguros que en M estan tomadas todas las previsiones y
sefialados todos los prudentes plazos
que son indispensables para esa instauración de normalidad, sin dejar resquicio alguno para que se filtren por él
las pasiones y practicas que tanto darlo
hicieroa al país.
Al terminar el alio, ya lo dice en
su artículo el general Prima de Rivera, la Dictadura está firme y robusta y se produce consciente de
sus deberes y responsabilidades. De
modo que los alborozadores de tertulias y corros pueden acrecentar su
alborozo esta noche que se presta a
ello comiendo las uvas 3- viendo caer
la bola de la Puerta del Sol, que es
la ataca bola admisible en la noelle
vieja.

El cambio vendrá euanda tenga
qut venir, pero antes ha de llover
y la paz a todos."

Els tecidrnts (41 treball
— ararle de Vilarnarlin i.a.cansegüencia de les pluges ala
praault una esllavissada i han resulte tres ubrera Imita greument.

EL PRESENT I EL FUTUR
Un article del general Primo de ItiveraS,Zet Nadie

Ahumes que reingressen

Militars castigats, a Sevilla
"Hay algo mis de cierto en el rumor de que al g unos militares, en corto
número e ínfima calidad, faltando
abiertamente a sus acberes. se han dedicado a recojer s- extender murmuraciones. con el manifiesto propósito de
dar organizacian a los descontentos,
que nunca faltan, a estilo cano de
Julio de Defensa o protesta.
Como esto es naturalmente delictivo,
se han impuesto. tan pronto como lo
ha sabido el ministro del Ejército, las
penas de separación (le mando y de
residencia a un teniente coronel de infantería, y arresto e castillo a dos
capitanes, los tres de la guarnición de
Sevilla, y se impondrän cuantas correcciones sean justificadas, aunque es
de esperar que el excelente espíritu
militar, cuasi unirme en los cuadros
de mando y el exacto concepto del
cumplimiento del deber de los jefes
Superiores, sean bastantes a extirpar
immediatamente este pe q ueco br ote de
indisciplina, que a quien dalia 3: perjudica es al país y a la colectividad
castrense."

L'ACADIMIA
D'ARTAERIA

L'EXPOSICIÓ-1929
La Taquigrafia a l'Exposició
Latand que l'Academia de Taquigrafia de Barcelona té installat al
Palau de les Arte Grifiques, i en el
qual hi figuren, ultra interessantíssims métodes de taquigrafía antics i
moderna i altres llibres relacionan
amb aquest art, les recompenses otras:leudes per l'Acadèmia des de la seva
fundació Vany 5872, i diversos grafies
i fotografies demostratius del constant desenvolupament d'aquesta entitat co cin q uanta-set anys d'ininterrompuda existencia, li ha estat atorgat
"Gran Premi" pel Comité de l'Zx•
posició, encarregat de concedir les recompenses.
També a la revista mensual "La
Ta q uig rafia", irgan de OAcadémia,
que en el mes de novembre darrer publica un número extraordinari dedicat
al nostre gran Certamen, amb informada, gràfica i tina extensa ressenya
dels Cencursos i Campionat de Ta.
quigrafia celebrats a l'Exposició,
lía estat concedida medalla d'os. Es
l'únic periädie p rofessional que es publica actualment a la nostra ciutat i
que ha estat premias en el Certamen.
L'aportació dels taquígrafs barcetonina a l'Exposició ha estat, dones,
un veritable éxit, demostratiu de la

popularitat i avançament a
qué ha
arribat l'art de la seloç escriptura al

nostre país.

Sopar deis Artistes Reunits

de Barcelona
Els "Artistes Reunits de Barcelona" es reuniren en intim sopar al
"grill-room" de l'Hotel Ritz, per tal
de celebrar l'èxit assolit al Pavelló
aixecat per ells al recinte de l'Exposició Internacional de Barcelona.
En destapar-se el xampany el president de l'Agrupació senyor Santiago
Marco féu ús de la paraula per a par-

ticipar als seas comensals haver re-

bar del secretara de l'Exposició el comunicas que transcrivim literalment:
"El Jurado Internacional de Recompensas de esta Exposición ha acordado adjudicar a esa respetable casa,
Gran Premio, por los artículos presentados en el certamen. Oportunamente ." etc.
La lectura del comunicat de referencia, revelador fidel de la incomprensió mis absoluta per part dele
mandataris d'aquell digníssim Jurat
Internacional, ea esser rebuda amb
Kalks generals. El senyor Santiago
Marco va manifestar que la satisfaeció dels Aetisteo Reunits estava com.
pletament al marge de tota incomprensió, ja que es consic'eraten tots suf icientment recompensats en primer
lloc, per l'honor rebttt del públic més
selecte, nacional i estranger, que ha
visitas el Certamen, i en segon lloc
pel fet d'haver demostrat que els "Artistes Reunits de Barcelona" no han
assistit a l'Exposició amb mires de
carnet:a: industrial, sitió per presentar dins l'Exposic i ó el mes fidel reflexe de l'estat actual de les arts decoratives al nostre país, i això a costa de s acrificis que queden al marge
de les recompenses i (le les incomprensions.
Les paraules del senyor Marco foren rebudes amh forts aplaudiments.
Lacte acaba a maja nit.

La Dona a l'Exposició de
Barcelona
Acció Femenina fa avinent que la
seva Oficina d'Infama/ea') i Allotja-

n-.ent per al Turisme remen patrocinada per l'Exposició Internacional,
segueix prestant els setas acracia al
seta domicili racial, Rivadeneyra,
pr-badea!, de quatre a set de la tarda,
tots ele dies feinere,
Les senyores i senyoretes forasteres
que desitgin visitar la nostra ciutat
arel motiu l'Exposicia, poden dirieir-ra a la dita Oficina, ort les hi
seran donades tota mena d'informa-

cions.

Aquest número ha
passat Der la censura governativa

Madrid, 35. — "La Nación" publica en finalitzar l'any unes extensea consideracions del general Primo de Rivera solare "El presente y
el porvenir político de Espafia".
Dita que els mis exaltan defensors del dret potaje i de l'ortodòxia
constitucional saín en aquest moment
els representante de les organitzadona que tiraren en etnia les rnäalmea juridiques, que viurien enrobustides si ells no les haguessin desacreditar.
I continua:
"El país no pide otra cosa que lo
que ahora tiene: orden, trabajo, justicia y libertad.
Es imposible el volver a las prácticas antiguas, a aquel caciquismo,
al diario crimen social. Todo eso
hay que torpedearlo. Esas compuertas deben estar para siempre cerradas.
Vengan los hombres del pasado
en buena hora, con noble intención
y sincera contrición.
Pero la política :s siempre para-

(lógica. Las ilasts aristocráticas,
porque entienden algo mermados en
los propósitos Je la Dictadura los
privilegios que les otorgan determinados puestos ea el Senado, se distancian de la Dictadura y más aún
de futuro programa. Las clases
conservadoras se niegan a sumarse
a la Dictadura porque sc han aferrado al artilugio de la Constitución
del 76. Las ciases que más afinidad
mantienen con la Iglesia, porque a
pesar de las palabras y de los hechos
constantes de la Dictadura, en rMación y acatamiento a ella, no llegan
tal vez al punto máximo que incluyen en su ideario, tampoco asisten
a la Dictadura ni aplauden SUS propósitos. La clase patronal, porque
la Dictadura se interesa para que
al obrero no le falten leyes de previsión o justicia social. Los funcionarios, porque se les exige más puntualidad y trabajo. La Prensa, por
causas que a todos bien se alcanzan;
y otros sectores más, por razones
tan deleznables como las apu,ntadas,
no apoyan. con calor la Dictadura
y se suman, inconscientes, a los que
dicen que ya es vieja.
'Error de todos, que Dios quiera
evitar que paguen caro, si por los
mismos caminos u otros semejantes
que condujeron a la charca volviéramos a ella. Lo que nada podría
evitar la recidiva del paludismo, daría fin a la vida de la Patria, si pronto otro hombre más ;oven que yo
y que llegara a tiempo, no desenvainaba la espada y tras él, como
en el 5 3 de septiembre, no se movilizase todo /o que siempre es de esperar que se conserve bueno y sano:
los instrumentos armados, la juventud, las mujeres y el pueblo, que no
quieren conocer de argucias ni doctrinarismos políticos, porque un sano instinto les acompafia y no sienten egoísmos.
Uno de los argumentos mas impresionantes y repetidos entre las Dicta-

duras, que naturalmeitte llevan
a(
restricciones a la pleeda, el Wef
al órgano fiscalía/140r, si es afte
quiera lo crean, ea el de que la taba
de critica y medios de denuncia Peden determinar el demaimietna ae la
pureza administra4J y favorecer los
abusos e inmorandides,
Cierto seria ello ai la D ictadura a
quien movió con Mü fuerte impulso
el de moralizar II Adtainistraeidn pEblica y hacer infle/titile y s
I*
j usticia, no st cuiltra por siolera
mima
de recoger en lo que publietn id periódicos, que no es mucha, y en las
mismas galeradas que se les censura,
que lambido son pocas, tos hilos de
todo desafuero y. ademäs, no excitara la acción pública, preservindOla de
contratiempos, a case formulara directamente sus propias quejas y latM recogiera y amparara las ajerm. Esto
seria vàlvula bastante si esta aecidri
ciudadana se ejecutan mis, mejor decumentada y mis virilmente, si bien
es verdad que torpezas o ildisereciones de las seerettrItt en los camitazos de su funcionamierto dejaran al
descubierto alguaa vez a los deltasciantes, cir cunstancia que 1;1,48

hombres tigres, de los que mis abominan iu la tiranía de las dictaduras,
para perseguir con mtfla a los pobres
y colocarles en una tan mala postura,
que no ha vuelto a repetirae.
To creo haber agrupado en le s tres
cuartos de millón de afiliados a la
Unión Patriótica un. conjunto de idudadanos que me emprenden y seclan fielmente.
'
Digo ahora, y diri 'cien veda, tse
quien cubierto COA dIgnere manto. Metido ate polizón en nnestres fila, procede de otro modo, hace rnis dahe
es mis merecedor de anatema que e/
mis encorado enemigo.
He querido hacer de la Unión Patriótica un núcleo capaz de contenté
con su actuación cívica los ernbabm
de • la impiedad, del desenfreno, de la
inmoralidad, de 13 sedada, de fa extravagancia,,
La Dictadura, 21 tirminar el atto y
estar en el séptimo de su actuación, se
mantiene firtne, prestigiosa, por su
fuerza moral, por a decidido apoyo
en el pueblo, printipalmente porque es
honrada, pues estay seguro <Me nat0e,
pues a la calumnia y e la difttnación
cub'erta y clandeatins, cree que yn
mis colaboradores nos hayamos lu-

crado a permitido a sabiendaa que
otros lo hicieran en ninaún neaoein

público, ni mis hijos perciben un solo
céntimo de sueldos de empresas, ni
del Estado. Raleo el militar que cobra su etamata en el destino momio'
del der&JTotro sle Vitla Cisneros.
yo haya adquirido, ni posea una 3012
acción en lanzan nervio, ni oteos
embustes que han circulado para un.

presionar a mentecatofr y a perveries.
Deseo toda stierte de venturas a te'do! los ciudadano* que me asisten con
su artnyo, el Rey con su confianza y
Dios, que también me asiste, ton su
misericordia infinita."

Catalun
Fetos diversa»
—

Accidente de la oiroulaeld
L'automòbil que fa el servei

de passatgers entre Manresa i
Castellgalí, en sortir del pont
de pedra -va donar una torta
patinada, a conseqüéncia de la
qual perdó la direcció i an ä a
topar cotnra el mur de la carretera.
L'anto resultà amb grans
avaries, però afortunadament
it oes féu mal nIngú.
— A Manresa, una nota de
18 anys que anava a acomiadar
el seu pare que passava amb
l'exprés capa Lleida, sorpresa
per la mana inesperada del
etimboi, colgué de l'eatrep del
cotxe.
A conseqüència de la caiguda
rebé una ferida al front, de pronòstic reservat.
Curada de primera intenció
pel rnetge senyor Arola, fou
traslladada despees al seu domicili, carrer de Sant Miguel,
número 19.
— Al quilòmetre 24 de la
carretera do Girona a Olot,
l'automòbil número 26983, de
la matricula de Barcelona, conduit pe rJoaquim Miguel, a conseqüència d'una rebentada an ä
a estabellar-se contra un arbre,
resultant arnb una ferida al cap
el seu conductor, de la qual fou
(assistit i curat a Besalú pel
farmacèutic d'aquella població.
Detenolone
Ha estat detingut a Tarragona Joaquirn Querol Rigau. de
18 anys, natural de Santa Coloma de Bonmali, al qual se li
va ocupar una bicicleta que havia estat sostreta.
Per la policia ha estat
detingut, a Reus, Joan Madinez, per indocumenlat . I per no
saber explicas' satisfactòriament el motiu de la seva estada
a Reue.
— En el Iloc conegut per ri
Fuscal, en terme de La Jonquera, fou detingut per la gukrdla
civil sin ineliaidt, anomenat Fervan Ternat, presumpte autor de
furt,
— A Manresa ha estat detingut Manuel Dorninguer, gas-

Ire portugués, per promoure
escändol al carrer dele Infante,
estant ernbriac.
Com que es tracta d'un reincident. ha estat poeat a dittp0sitió del Jutjat.
Desoarrilffitentis
En sortir de l'estield de Satt •
Cugat del Valles tin dele trena
deis Ferrocarrils de Catalunya,
que es dirigia a Sabadell, descarrile., acose altrea eonseqUbi=,
cies pie la de quedar interceptada la dita via fins a printerea
hores de la matinada.
Molla dels viatgers utilitzi-„
ren ele trans amb arribada a'
Terrassa, prosaeguint Ilur vidtge a Sabadell per. la Ifnia del
Nord.
— Una vagoneta 'de la vil
del Nord que anava plena de
treballadors, va bolcar isrs pite
sar per la mina de Rajadell)
Tots els que hi anaven reilultdai I
ren amb ferides 1 contusioos.
ambienta del traban I.;
Al serme municipal d'Oßd "de'
S16, Josep BolUnyk, de 41 anyei
natural de Tremp, 'ei de Maldad
i repatee d'una brigada 'd'O-1
brers de !a Companyia La C $ .:
nadenca. mentes arranjava ui;
Unta de tranßport d'energia
eléctrica, softi una desarrega
.d'aquest fluid. que li ocaaiOrds
la mort al eäp de poca astOtra.
— A Santa Colom a de Fatnés. mentre desca r reg itylli•.
bo;
cala d'un autocarnid Vobeee
mon Jover, n'hi calgtui Un
munt i el rontuettatik fettattialit
a•O'rf!
del cap.

Josep Berinyet, 'dé lo Ola;
ve( de Marea, post% 4 1 e lb StNit
vida tirant-se a un pou qtle hi
ha al corral de la p artida ano-:
menada Pajarell.
pelar«
Uaéu esclatat uno pele

que bavlen eatat.comuta
la casa de PalIaider
La detnne6)0 ek
Vilefrance.
No ocorreguere>all
persona le.
Ls gultett.a civil dettngue al;
gnus individua ceo a stleoeldi
autora del 40.
Hom erfiu 410, diddigeW"

e
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EL 141A,CIONA1IESIB
EINDU

UN CINEMA

••
e üii l'Atrae.

kan reatatai

:lakorts,IW ferlts

(conatat"dir Lantaited s'ha declarat
inceinie en un cinema durant una
Matice
El pànic que es prodtd tóu indespiptible.
Nembrosos neta, •ni Wat han¡ trepittats per les personas grana que de manera esboilixtada pratenien guanyar la potta
de acaricia.
Fins ara no es coneix el nombre
di víctimes, però hom tem que sigui molt crescut. - Fabrv.
Londres, 31. - Et "Evening
News” diu que l'incendi del cinematógraf de Paislay ha ocasionat
vint morts, tots nens, i que 150 ferits, en /lur mejor part nenes, han
ingressat a l'hospital, algunes en estar molt greu. - Fabra.

Una dbuisaló..

tras ültürs

Medras, 31. -Un deis lides, del
Consté' i membre del Conté!. Pto.

vItteial, doctor Varadarajulul Naidu,
ha presentar la dimissió d'aquel!,
cirrecs per no estar d'aeord amb les
decisions preees pel Contras de Lahore. En aquest, cona is eabut,
demanà la indepeudència de l'India;
es rebutjä l'estatut del Dominion
provee el boicot als consells legislatius.
El dimissionari qualifica aquelles
derisions de veritabl

ESTRANGERS A XINA
• Les boites ' disposicions

Els acords del Congrés
Pan-Hindú
Labore, 31. - El Ccmgr6s
Pan - Hindú ha rebutjat una proposicie en la qual es demanava Pajornament de tota acció,
i una altra en la qual es dernanava l'establiment d'un Govern hindú tival. - Fabra.

Eh morts es fan pujar a L'atemptat contra el virrei

seixanta .
Glasgow, 3r. - Hont creu que a
'conseqüencia de Pincendi del cinen'asiera! a Paislay, els morts són
.seixanta. - Fabra.
-

_

Oficialment, hi ha 69 morts
2

37 ferits

Glasgow, 31. - Segons noticies
que es reben de Paialay, el nombre
total de marta a la catistrofe del
cinematògraf fa, aegons les dades
oficials, de 69 ames i 37 ferite, tots

gens.
Totes les morts han estat produldes per l'asfixia.
La identi ficació dele cadivers al
dipòsit ha donat lloc a escenes verament patitiques, i moltes dones
hin estat cictimes de desmais.
jove que assistia a respectaele ha salvat en sol al nens.
L'edat de les victimes osciHa entre els tres i els catorze anys. -

Fabra.
la intanci6 d'esporuguir l'esmentat alcalde i fer-li rectifica
determinada actitud en un afer
de política local.
'ami lee

En una finca del partit de
Monterols es barallaren dos pagesos per antics ressentiments,
ocasionant-se diverses lesione,
no obstant la intervenekt d'uno
companya que aconseguiren
apaivagar els i,nins d'ambda
contendents.
- A La Selva del Emití) es
a• renaren els Neins Joaquim
Guillen, cabrer, i Sebastia Tort,
pagès.
Després .d'agredir-se mútuament i de causar-se diverses lesions, Sebastiä Tort produi algunas ferides al cap al seu contrincant valent-se d'un ganivet
d'una altra eina.
Plobatorl

A Tarragona els 'ladres entraren al rnagatzem deis Fills
;fe J. Batet, j se n'emportaren
una maquina d'escriure.
Un homo cremat
A La Selva del Camp, Bona-

ventura Sugram es Rabescal, de
17 aneo, vidu, es trobava al
. camp descansant de los tasques
agrícoles. i en encendre una cigarreta i l'anear el llumi va
calar foc en unes brosses. En
voler apagar el foc se II van
encendre les seves robes.
Uns pagases que observaren
que passava quelcom d'anormal , acu.tliren i aconseguiren
apagar les llames, i trasllada
a Sugranyes al poble, on 11-ren
foren apreciades cremades de
caràcter gravfssim.
Un homo Umat

A Manresa, dos desconeguts
varen emprendre Francesc Rot a Enrich. 1 ii proposaren que
guardés una ninfa que contenta 50.000 peseetes, a canvi
que ell en lliurés 2.000.
El Roca, que no portava les
2.000 pessetes les aria a cercar
a la Calas de PensIons. i les
lionä als dos desconeguts. Tot
seguit marxà a .casa seva per
l'Untar les 50.000 peseetee.
ben satisfet del negoeiet que
havia tel. perb en obrir la calza
no hl trobk res mes que retalle
de *diaria.
A Manresa, un nen que jugava al Passeig de Pere III tinguß la dissort de cauce, i es
produf una extensa ferida al
. cap en topar contra la voravia.

Fou portat al seu domicili.
IT. 1110ENTS Dl CISTILLET
Lies fieles nadakonques
6
Y.

Lahore, 31, - El Congres
Pan-Hindú ha aprovat per 942
vots contra 792, una resclució
presentada pel líder nacionalista Gandhi, anatematitzant
temptat comès contra el virrei
I felioiant aquest per haver sor fit illes.
Diversos membres (hei Congres, dels que clan oposat
aquesta resolució, han exigit la
celebració d'un escrutini que
es prrtare a cap aquesta nit. Lahore. 31. - El Congrés
Pan-Hindú ha aprovat per una
gran majoria de vots una resolució del senyor Gandhi aprovant ele esforeos realitzats pel
virrei per tal d'arribee n una
solució pacifica.
La mateixa resc • Itleid fa referencia a la independencia absoluta de la India i demana el
boicot als Consells Centrals i
provincials. aizi con) també la
dimissió dels membres d'aqueets organismes. - Fabra.
a la representarle el dia dc Na-

dal.
La pianista que va substituirlos féu el que va poder, peria
no havem pegot assajar com
els atines, era evident que la
cosa no podia anar be.
Durant le segona quincena de l'acfunt mes de gener
ha de celebrar-se l'aesemblea
general de l'Ateneo de Sant Vicente de Castellet.
Han corregut rumore ?119iSents afirmant que la majoria
d'accionistes que posseeixen
Inés acclans (l iegettrs in"
vots l pensaven Rendar la iiquidació de la Seielat.
Creiern que tot això sún males volences. La Junta actual
sap prou bé que Ita d'acabar la
ó, i que no pot
seva actuaci
atrevir - se a aspirar a la reelecció.
Elle se'n velen anar perquè
saben In impopularitat que durant aquests darrers teraps han
aconseguiL al poble, i saben que
el més oort ú i hdhue el mes
djserel, As deixar el pes lliure
a uns altres serie que lic facin
mis bé que elle.
Sembla que la Junta que eriri
elegida. i que mereix més simpatice entre els socis, esterh
formada pels senyors següents:
Josep Bosch, president; ‚Toaquim Sunu, vire-president; Jaume Muntaner, tresorer: A. Ponf.,
vire-tresorer; R em e n MacUi.
se.crel a ri ; Amadeu Bosch, viceseeretari; Joan Cadevall hibliolecari. i Joan Badenes. Enric
Miravent, Francesc Vall i Joan
Collell. vocals.
En la reunió general reglamentbria i que. com hem dit,
ha de celebrar-se durant la g emelas quincena del mee en eure.
es variara pro/u-ademen', de la

revisió dele Eelatills. en el sen-

tit de modif icar-lom. pel que fan
referenrin als vote deis Socia,
eis quals fine ara mesuren llur
força airare la socielsit. segons
llur nombre (l'accione. es a dir.
segons Ilur raqueen.
Ele Javes. que san( en entusinsme per la eullnra i per l'engrandiment de In eorielat. pera
que no tenen els mitjene reont,mies dele rice, han de trobnr
mes facilitats per a trehallar a

nord-americanes

-

Washington, 31. - El president
del Conde d'Aeri estetingers dc la
tambri deís repientants ha declarar ente 'segons el desig expressat per l'Adminiitraeid superior d'abandonar el dret d'extraterritorialitat a Xina tan acial com sigui pos-

siblé, els plans dc l'edifici consolar
que serâ eonetruit a Xang-Hai no
preveu ni sala de tribunal, ni presa.
-Fabra.

El memoràndum britänic
Londres, 31. - Sha Jet públic el
text del Mernorendurn britànic trames a Nina el dia 20 de desembre,
el qual constitueix un adicrtiment
contra tot atac als drets legals dels
andadas britänics, pena expressa samba que Anglaterra esta (iisposada a
causentir que en data de demà, o
sia la fixada per rabolició gradual
de rextraterritorialitat. sigui considerada corn la data a partir de la
qual haurä començat en principi l'esmentada abolició.
S'afegeix a la nota que el Govern
anglés estada disposat també a entaular negociacions per tal de decidir el mètode d'abolició gradual i
progressiva.
La resposta xinesa del 24 de l'actual expressava la profunda aprec iada q ue aquell Govern feia
l'esperit liberal i simpàtic de l'esmentada nota anglesa. -

LA CONFERENCIA
NAVAL DE LONDRES
bra.

La situació d'Espanya
París, 3r. -"Le Matas", comentare l'entrevista que en el Qual
d'Orsay celebraren ahir els senyors
Briand i Quidones de León, diu que
evidente/ene en ella va tractar-se del
montear que Espanya podrä participar en les converses del desarmament naval, ja que la seca coope.
recia és considerada indispensable
perquè arribi a esser una realitat
el pacte de la Mediterrània. que palpablement es veu que és la uta.
nera més practica per a arribar a
una reducció en els .armaments na•
vals. - Fabra.
París, Saint Erice en "Le
Journal " diu que en la conferencie
celebrada alija tant el senyor Quiñones de León cont ei &unte Manzona degueren exprcssar els punta
de vista dels neue respectius goveras referente al memorändum
mancha per a un pacte naval de la
alediterränia.
Aquest escriptor crea saber que el
Goteen de Madrid és favorable amb
ele punts de vista expressats en
aquel1 memoràndum que considera
/aecessäria la participad ó d'Espanya
per a la conclusió de l'estatua
El Gocen d'Italia, en canvi, coin.
cideix en algunes apreciacions dels
francesos perb discrepa del conjunt
de la nota. --

La delegad(' italiana
Roma. 3r. - La delegació italiana
que el dia 3 sortirä cap a La Haia
per tal d'assistir a la Conferència
que ha de celebrar-se. estarà integrada pel ministre de Finances sevor afosconi, qui la presidira i pc/s
senyor Pirellj, element financier,
Zuvich. de la Cambra de Diputats,
Brecha del Consell d'Eetat, i
Conseller d'Ambaixada. -

AL

VATICA

..empm
Et /fder %admita/1f a croata
Sr. Matzek ha estat detingut
sota la inculpació d'haver
subvencionat les organitzacions terroristes

El president alemany, ntariada( Hindenburg, Ita dipositat una querella per injüries
contra un diputat nacionalista

Roma, 31.- El cardenal Gasparri
tenia al/ir 40 gratis de febre. El seu
estat inspirava alguna inquietud.Fabra.

El cardenal ja està bo
Roma, 3 1. - El cardenal Gasparri eetä completanient restablert del
seu atac gripal.
',ui ha relate la visita de dos cata
denals 1 ha cicspateat diversos afers.

favor de l'aixecament

%dalen'n so-fgraix es..ntaoi
mb lot
s p iel ttelit
3i0'
11, 1i1:4
utt fre s
dos plani. tes
flzdy ,? e, ry tetal I 1
ate
. netaitir

SANT ANDREU DE LA BARCA
Becurei6
Teatrals
Com cada any, en aquestes diades
es vénen representant "Els Pastorets”. prenent relleu important els
d'enguany. pel fet que ultra la interpretació fidedigna a la qual ja
.ens té acostumats la secció dramática del Foment de Cultura. s'hi
afegeix una presentada digna i aneada.
- Per Sant Esteve. un grup nodrit del Foment Va efectuar una excursi6 al castell de la baronia de
Castellvell de Rosanes. En aquest històric casta anomenat de Sant Jaurne, idas d'un esmerar d'íntima amistar i d'una acmrada visita a le,e seves rimes. delatores ele la SeVa magnificencia. per
un dele elements de rexcursió va
tenir lloc una breu ressenya de la
seva hietbria.

El malefici
de Tutankhamen
Paria 3r. - Telegrafien de Columbue (Texas) al "'l'he Chicago
Trihunc" donant compie d'haver
mort a conseqiiimcia d'un accident
d'automòbil, entre dissabte i di 1menge de la setmana passada, el
doctor Jonathan Careen un dels
mendaces de la missió cientifica que
descobrf en 1922 la tomba de Tutankhamen.
L'esmentat doctor Es el dese deis
niembres d'aquella missió que mor
de more violenta. - Fabra.

Aquest

número ha

paste per la censura

governativa

DE SAMOA

Seran tramesoi reforços
Wellington (Nova Zelanda), y.El primer ministre senyor Watt),
la sortida del Consell del gabinet
h2 que elsavia fet saber a
l'administrador de Samoa que en cl
cas d'una nora agressió per part dels
indigenes o d'agitacions provocades
per aquests, s'hi trametrien els refereoa necessaris.
El primer ministre afegi aue el
Gomera seguid aphcant una politice

El Sr. Herriot ha deixat
l'alcaldia de Lió

-4>

L'AERONAUT/CA
El projecte de non rdifici
consolar dele EE. UU. a
Xang Hai no preven la
construcció de presó sai dc
sala de justicia. "Luxé, és
interprefat en el senfit que
el Govern nord - anterica
esta disposaf a abandonar
els drets rl'extraterritoria-

!dril

La volts a Europa
Londres, 31. - L'Aeri Club ha decbt que Anglaterra prengui part en
el circuit al voltant d'Europa, amb
avions Ileugers de turisme. iniciat pel
Club de França. L'any passat va guanyar-lo l'alemany Morzik, Hi ha un
primer premi de cent mil franca
Anglaterra no va prendre part oficialment en la prova. Els aviadors anglesos es varen inscriure al Club de
França. No (alistarla el capita anglas
Breara ya guanyar el eegon premi

acs000 francs.-Fabra.
El Gong,* Pan-hindú de
Lahore ha aprorat per 942
vote contra 792 una resolució
del Sr. Gandhi que conciemna l'atemptat contra el
virrei

ELS ACCIDENTS DE
LA MAR
Vaixell embarrancat
Batavia, 31. - El vaixell anglis
-Silveray" ha embarrancat a 65 miIles de Macassar (Illes Celebes),
pera gräcies als actius treballs realitzats ha pogut éster posat a flor
d'aigua i remolcat fins al port de
Loornadjang.-Fabra.

Salvament de la tripulació
d'un veler polonès
Quimper, 31. - La canoa de salvament "Duperre", del port de Guilcinec, ha salvat la tripulació del veler polonès "Pomorre", el qual havia embarrancar a Peninarch diumenge passat. - Fabra.

ELS LABORISTES
AL PODER
Les forres del Govern
a l'Alta Cambra
Londres, 31.-S'assegura que amb
motiu de la festa de Cap d'Any
amb l'objecte d'augmentar els voto
del Govern a la Cambra dels Lore
seran elevats a la dignitat de Par
diversos relumbres del partit socialista.

Demà serà publicada la llista deis
Pars nous. - Fabra.

Accident a Texas
Amarillo (Texas), 3r: - Un avió
ha caigut a terra i han resultat monte
els seus cinc ocupante. entre els quals
hi ha el pilot 1 la seva dona.
L'avió havia balitar per tal d'abandonar un paesatger. i en reprendre el
vol va fer una falsa maniobra i h aperfil va caure.-Fabra.

A la recerca d'Eie/son
mascou, 31. - Diu l'Agencia Tase
que l'aviador Gronow emprenda la
recerca ele l'aviador americä
Es proposa passar per Kharbarosk
i per la cordillera de Falyn per arribar al Cap del Nord.-Fabra.

inquietud per un aviador
Bluemfontein (Unió Sudafricana),
31.-Un avió pilotat pel Major MiIler. el qual e•esta esperant des a'altir
a primeres hores del =ti, no lia arribat encara i es tem que li hagi pasear algun accident.
Ele trebatle realitzats en recerca de
Eeementat aviada,- ban donar cap
reeultat per ara.-Fabra.

La desaparició de Lier
Oslo. 31. - En un document trobat en una cabina, a bord del Italiener
"Kosmos" l'aviador Lier. que lia desaparegut declara que tenia el propbeit d'efectuar Mi Vol cap a la illa Ea-

Ileny. •
Aquesta noticia ha ocasionat sorpresa, car hom supoeava que Lier sois
tractava de realitzar col' a'observació
de poca durad
Dos ballenere retan realitzant investigacions pels voltants le Balleny.
pera les tripulacions han dit que as
impessible apropar-se a la illa. can
aquesta es troba completament cobeeta de glaç.-Fabra.

LES RELACIONS
XINO - BRITANIQUES
Canvi de telegrames

El Sr. Herriot ha dimitit
l'Alcaldia de Lió
Lió, 31. - Als centres autoritzats
es confirma que el senyor Herriot
ha presentar la dirnissió del seu carrec d'alcalde de la ciutat, a Comiseqüència dels incidents que es varen
produir a la sessió dahin, motivats
per l'actitud d'alguns regidora. -

Fabra.

La malaltia del cardenal
Gasparri

ELS DEMORES

d'orclre i de respecte a les Ileis, en
ot el territori -Fabra.

El bandidatge a Palestina
Jerusalem, 31.- En tota Palestina
&observa que els bandolers despleguen una attivitat extraordinaria.
Prop del poble de Pardieh una
partida ataca els seas babitants i
es crcuaren nombrosos disparts amb
els policies àrabs que acudircn a
dispersar-los. A Dasdets, uus bata
dolers varen detenir un autonnabil
en el trajecte de jaita a Jesusalert
i robaren als seus ocupants de tot
el qu duien de valor.- Fabra.

de Sant Vicente de Castellet.

_.dent
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TRANGER

Detenció de terroristes
italians
Parle, 31. - Han estat detinguts
tres italians als quals foren trobats
paquete de querldita i 11115 metres de
hie.
Hom creu que tractaven de hanear una bomba el dia 5 de gener
contra els membres de les delegacions de la Societat de Nacions. Faba-a.

El president Hindenburg
es querella
Berlín, 31. - El president
/Impera manescal Ilindenburg. Ira
dipositat um n querella contra el diputat Groebbes. un deis capa
partit socialista nacionalista, per un
article que ha signat el dit diputat
i que el president ha considerar
- Fabra.

Londres, 3. - Contestant un telegrama del president de la República
xinesa felicitant - lo per rally MI, el
rei Jordi ha enviat el següent des-

patx
"Mata produit gran satisfacció el
vostre atent missatge cíe cap d'any i
tic prego que exposeu al Gomera nacional i al poble de la República xiilesa la meya sincera reciprocitat als
desigs per VOS formulats.a-Fabra.

LA CRISI POLONESA
Desacord al Senat
Varsovia, 31. - Shan manifestat al
Senat diferencies d'opinia entre el
bloc governamental i ele partits d'opo.
sició respecte a les interpretacions de
les regles constitucionals, en virtut de
la qual el Senat ha de pronunciar-se
en un termini de trenta dies respecte a
les Ileis adoptades per la Dieta.
El president ha ceidit que la (Mestia sigui eitudiada i resolta per la
Comissió de Reglaments.-Fabra.

•Un drama a Perpinyà
Perpinya, 31.-Li n espanyol anoturnar Este Font ha rnatat tin fill seu
de poca edat en les següent e c i r cumstancies:
Font tornava del café embriagat,
i en entrar a casa amenaçà al seu
fill Josep. La dalia del parricida
anee a avisar a l'elite fill Artur,
de aa anys, que savia a prop per tal
que apaivagués el pare. Per() aquest,
en veure el MI NI gran les emprngué ea cops de puny.
Artur va fugir cap al carrer perseguit pel seu pare. L'a l tre fill pelle, Josep, trattä d'ajudar el set:
serena i sorti també al curen El
pare clii torna i li clava una ganive t ada al enr.
El fill gran sofri una crisi Im Ilagrimee despees de la qual queda
orb. Ha estat hospitalitzat.
El pare deenaturalitzat ha estat
detingut. - Falara .. •

EL CONTRABANK .Atie

ESTATS UNITS
Les victimes de la Bel seca
Nova York, 31. - Durant divenárea i dissabte de la setmana paseada
resultaren cinc persones mortes i guatee tic ferides a conseqüència de toludes tingudes entre contrabandistes i
agente al servei de la prohibició.Fabra.

LA SEGONA CONFERENCIA DE LA HAIA
El punt de vista francès
París, 31. - El president del Catea senyor Tarclieu, ha reunit ¡gasata tarda al ministeri de l'Interior els
siembres de la delegació francesa que
ha de prendre part als treballs de la
Conferència de La Hala.
Han assistit a la dita reunió. ultra
ab ministre', els delegats i els ex-

perts
A fa reunid s'han examinat les conefusions del Comisa d'experts de lt
tresoreria cate e1.1 reuní a Paris la set
mana passada, estudiare detalladament
ele reporte emesos pele diferents setsComités.
Sama concretar també a resmeatada reunió eLs punts que han de disco,
tir-se a La Haia. ja eigui entre les
principal s potencies o he amb lee potencie, d'interés limitat o amb Ale-

manya.
A la reunid ha estat ultimat fi nalment el programa que ha de dur a
terme la delegació a La Haia. i s'ha
atribuit la tasca entre els diferents

expert'. - Fabra.

La delegació francesa
París, 31. - La delegada francesa
que ha d'aseistir a la Conferencia de
La Haia estera formada ptls senyors
Tardieta Briand. ateten i Loucheur,
membres del Govern, i pele senyors
Motean, governador del B,anc de
Franea; Berthelot, secretari general
del ministeri d'Afers estrangers; Peycelon, cap del Gabinet del senyor
Briand, i d'altres consellers i experta
L'esmentada delegació sortira cap a
La Hala dijous, a le! onze del mati
- rabea.

La delagació polonesa
Varsòvia. 3r. - La tomaos/chi de
la delegado' polonesa que ha d'assistir a la Conferència de La Hala ha,
esta t definitivament fixada.
Presidirä la delegada el senj.or
Meosowski, president del Tribunal de
Casada. el axial es traelladara a La
Hala direetament des de Paris , an es
traba actualment.
Ele altrce membres de la-delegaci6
sortiran de Vareisaia t'Ala ide gener. - Fabra.

El Senat de Dantzig es vol
fer representar
Berlín. 31. - L'Ag è ncia Wolff diu
que el Senat de Dantzig cha adreeat
a la Cornissió de Reparacions tiernaflammt que la ciutat Iliure estigia representada a la Segona Conferencia de
La Haia. - Fabra.

LES EPIDEMIES
Hi ha 450 atacats de verola
a Anglaterra
Londres, 31, -- El "Daily Telegraph" anpncia que .s'han presentar
So nous casos de verola des del dia de
Nadal.

El total d'atacats és uns ara de
430.-Fabra.

LA M'el
- A CROACIA

La detenció

_. g •
_ Mitzei
Belgrad, 30. -a El aaiari aPplitika"
darte la segaran txPliaasi6 de U4G
tole:je, del líder croata Matchek.
A conseqüència de la detenció de
les-coronel de lexeritt„autro-hongaris Vinco Beguiich, de reyadiputat Jefachitch i nombrosos estudiants
a aaaat e dt realitsar maniobres terroristes contra t ía Parridazia del ragim actual i entre elles, la de qui
intentaren volar en pont del feriocerril per tal d'impedir que sorda la
delegada( oficial de Croacia que h z.
via d'asar a Belgrad a presentar la
seca adhesió a: Rei. sernble que alguna deis detingtts allegaren que
havien rebut diners de Matchek, adecensor de Radish en la direcelie del
Partit croata.
Matchek va icen detineut Mimediatament a Zagret. pera raga retan-

dament d'haver. pu ticia at Pe, vt"n
aquest com p lot, emigras que en és
Serconfrontas ¡ob lexcorose l.
aquest persistis en les StNtS.

DARRERA HORA
DE BARCELONA
ATROPELLAMENT GREU
a! vespre, a l'Ainguda del
Portal de l'Angel, en traimaa da la
etnia 37 atropella a 1aume
Riera, de 26 any, ratee, fiabifut'al
passeig de Sane Joan. 133, 'segar, Iegona, el qual pitientava' fracittra eomaneada de les dues canea de Prón6.stic greu. Trasliadat'seguidament a la
casa ele seaors de la Ronda de Sant
Pere els !mes Ii praaticaren una cura crussgencia t'a:temes 'fois trastlaAat
a l'Hospital Clínic.
.•
UN ALTRE ATROPELL
Ahir, a vespre. al Dispensari de
Gracia. va ésser auxiliada Teresa
'Rossell Camas, (le vint anys. la /mal
presentava, diverses lesions a tor el
cos, de pronòstic rescrvar. -ocie ele.
hi va produir un anta que, VO ateo
pilar-la devane del seu doma-ala curen de RoseclIel, 302. primer. '41tjMera.

L'ANY NOU.. •
Amb una nit plujaea saacontleatSe ran' vehl i ha fet b seva 7tntia
lany nota • Maigrat del tirarte pee falsa
auca- les ratnbles varen veure's
concorrastidee, i torea mutis -eh Cifik11:(1•314-ä12.31-44eAr.,N44aWnji..
aenjar-se els elan:e girara& ranneamb
la dolea iéeiió de boas augnrie.

DE MADRI,E1.;:
- :-r•
LA CONFERENCIA e di V111-;.;

Mndrid. 31.-lia esta( facilitada la següent nota ofielovul
- "No es exacto que. con/ se-ke
supuesto por algunos peri6tW
nos, el Gobierno eepailoi hipo
sido solicitado para "er invite
do a la Conferencie de Londite
..,..,sobre et deenrme naval.
El Gobierno de S. 31.. paran:
verante en su constnnte 'orlar;
tación lincititl a, y con la aspe_
ranza de que las coneereacierc
nes que vnrias poteneas cele.
brea en Londres para tratar de
ponerse de acuerdo sobre algunos aspectos de dicho peoblensa
tengan el axil° más feliz. ha

mantenid o a la expertativa, de5505(' dr que puedan facilitar
EL GABINET
labor de la Sociedad de NacieHELLENIC
nes en cuyo., organismos si.Gas
hierre de S. M.. debidamente
represent ado tendrá octi8Wqi de
ietervenie activamerite para
Les dimissions dels minis- rentri buir e n lo que de(1Lt dependa a la renserueirs u 1 fin
tres condilistes
propuest o, cuidando. e ee es
Ateneo. 3r. - Els rninistree connatural. de, que queden 4 salve,
dilistes 'enyors Algiropoulos i PapbiS lsgftImo intereses &Iluspas han insistit en presentar la ditra patriti.
mieeió i en conseqii¡ncia cl eenyor
Ahora bien: • cu el itdirtento
Venirelos les ha acceptades.-Fabra.
mismo en que per inferticienes de • que venia hati ose
La cartera de Finances
ceo la prensa hubo lttger e
Atenes. 3r. - EI Govern ha aa- timar posible
posible y ami te abic
ceptat la dimissió del ministre de' el plantaamienta de la cu Bel/
l'Interior senyor Pappas, cl qual semediterrenea, el Betel« e de
rä substituit pel diputat Siderisza,
Sll Majestad, sin aparta dp
qui es troba actualment a Suissa. la actitud de reserva en ante
Fins que torna la cartera será inte- al problema . dl desarmi s inrinament ocupada pel ministre de nade h'aela entonces con. úniFinances, senyor Maris.- Fabra.
co Objeto de la Conferei de.
Londres..Se consideró o adt,
0 c om unicar a los de Fi eta.
GRAN BRETANYA :Inglaterra e : Italia. nalsc tan
directamente interesarles me
•
LES INUNDACIONS
España. que esperaba JC i rl
Londres, 21, - A consequencia
problema d'o esa, mal le . andels temporale que hi ha d'enea al- ieaba por ellas, sttrei'la, o di.
guns dies a Anglaterra. el Tàmesi
rectamente. 110 lo hn lar Sin
sha desbordat i han quedat intercontar desde el primer o enper
diles
comunicacions
rompudes
to y en primer plano co el
verses carreteres imrpediates al da.
ecncurso del Gobierno '
Les aigües han isolat nombroses
Conste, pues que ni E5N hateatorretei i cases de camp, i es sera
liado ninguna gestión para ist en
que hi har hagut desgraeles persola Conferencia de Londres las dic.
nals.
cusiones sobre el desarme / 1, ri ha
Tarnbe a Irlanda són alguns eis
suscitado ni pretendido que suscite
ríos que s'han desbordat. - Fabra.
que se
bestión del alediterrineo,
Londres, 31. - Comuniquen de
ha limitado . 5 afinar MI Pre
York que el riu Ouse va aeribar ahir
tiSi011 su actitud para el c de que
al nivell mis alt que ee recorda en
por otras potencias igualm. Matra.
vint-i-cinc anys.
•
Uds' en el asunto fuese- . plan
afilers ttliectarees de terra han
quedat inundades pels rus Dersvent, ,trasto.
e Esta gestiées.Ceereni ande a noti•
Ou5e i Fose.
Moltes ceses de pagas han hagut
tira de sinceridad. lealtad s laridad
d'ésser abandonades.
q ue gula a Esparta con res a los
Els perjudicis causal, a ragrieula demis paises, a los cuales k e Ututa san molt importants. - Fabra: na:neme una cardi-el amistad

.AL PRIMO
BL G
DE RIM A I L'ANY
•
kou
lillediapa", de atideet, ha fet a diverkii•trilésents les silents pregun•
te::
15ateti tatiefet de l'any /929?
Qtie Ii d* ernanarleu al 1930?"
SI etaeral Primo de Rivera ha conrestaf:
—No estic satisfet de l'any 1929:
No; * atigóricament. Ha estat difícil
desistrás, i al finsh una cegada mis,
tradie, amb l'accident de Sant Sadurní. Any antipätic, que se l'emportin els
dirneetis.
l'any spo Ii demano que no
s'assembli als anteriürs: que aparegui
fatil i afortunas per al pals i a mi
em permeti retirar-me a descansar,
manquil respecte a l'esdevenidor d'Espanya. -Que Den el prengui sota el
seti . empar i benedicció!
NOU DIARI A LLEIDA
'Heraldo Nacional". dc Lleida, que
ha estat fins ata una publicació quinzenit de la U. P. es convertirá en
¿latí . des de eterna, dia 2 de gener.
Seguir dirigint 'Heraldo Nacior,a1"
el slitretari de 14 Diputació de Lleida,
senyer Marrad Bola.

,

Atriacileeló
militar

CAUSA CONTRA UN GIMRDIA CIVIL

Ha estat sobreseen& provisionalment la causa instruida pel capa' d'infanteria aenyor Josep Maeztu amb
motiu de la denúncia formulada per
sus paisi. contra un guàrdia civil de
la anona comandancia del 21 terç, per
suposades amenaces de mort i falsificaci6 d'una signatura.

,tbiformael6
universitària
I.ES CIUTATS UNIVERSITA-RIES
. Ettern en una época de creació de
Ciutats TJniversitiries. Alguna en cami
dereilitzaci6, altres en projecte.
Supesern que aquesta diria de construir una serie d'edificis acoblats on hi
puguin sojornar durant tot el temps
d'estudi els estudiants, i tinguin allí
mateix les aules on es descabdellin els
curses, mis que al sospesament de les
causes que determinin llar creació, es
deu al defig d'imitar altres paisos
d'unir organitracie universitaria mis
completa i d'acord amb les modernes
eecessitats culturals i escolars.
A..btasj.usteeasitä d'una
Ciutat Universitaria, potser seria convenient de pensar llargarnent en una
reforma del pla d'estudis i en el deseabdellament el desig de socialitzar
entre els nosttes estudiants, que si bi
sernbla que el posseeisin, no está' encara prou consolidat i orientas per
idees ,fixes que puguin cortar a una
solució inarnediata.
La Ciutat Universitaria requereix
una amplia reforma del pla d'estudie
per una barda, reforma que no tan
sois s'ha d'atendre a la disposició de
les assignatures que constitueixin les
llicenciatures. sinó a l'organització del
professorat. Per altra banda, no ha de
descuidar-se l'organització económica
que ha d'orientar-se per un cand de
facilita: per a l'alunme, especialment
per aquells que no - disposen de rnitjans propis per concórrer 2 les clasEM i que si rolen seguir els cursos
e> celen obligats a treballar i estudiar
sirnultiniament en teriudici d'una
cesa i altra.

Es massa delicat i teten el taus
de trufar da les datara -Uni versinäriea pene es purd fet la un dia,
pea, insistirem mis tard mdlensament
tota vegada que ens en dóna l'ocasia el fet que aquests darrers dies
es parli insistentment d'aquest

fe

E.
VISITES AL RECTOR
Ahir al mati visita el rector el director general d'Ensenyament prima.
ni. senyor Alluer, que es troba a Barcelona visitant l'Exposició.
ESTUDIANTS ESTRANGERS
Aquest mSti arribara a Barcelona
una comissió d'estudiants de la Unicersitat Nacional del Litoral de Rosario (República Argentina), que fan
un viatge per la Península Ibérica,
Itàlia i França, subvencionats pel Govern del .41 país.
ossrzan DEL RECTOR
Ahir el rector, en rebre els periodistes que fan la informació de la
Universitat. els obsequiä, itint amb la
resta del personal gle la Universitat,
anin doleos i vins per tal de celebrar
la insta d'any nou. Tan:be hi }savia
els rice-rectors.

La vid»

soeial

GENS PATRONAL I OBRER
Ilsm recorda a tots els pa-

trons de Barcelona i la seva
provincia l'obligacio que tenen
de facilitar les notes d'altes i
baixes de les variacions que
s'hagin produït entre els dependents i obrers de llurs establiments.
Aquestes notes hauran de
presentar-se com més aviat
millcr a les Oficines d'Estadista (Jonqueres, 2, principal), de les deu deu mati a les
dues de la tarda, als Ajuntaments dels pobles o a les Associacions patronals a les quals
pertanyin, respeetivament, i
aquestes entitats hauran de
sollicitar-les de llurs afiliats.
La Jefatura d'Estadística recomana, per tal d'evitar molestics als interessets, que han( de
consignar-se curcsament totes
les dades que es dernanen en
els impresos corresponents, i
especialment les relatives a les
dates que hagin estat alta o
baixa.

d'enguany, aqu AW eu ha or-, 1
MI 4 u gerber, oberta des de
itzat dos cursos
sitisalmo
ion tina a les dotze ihüla
cartee dels cmi
mora
vetlIa..„
les Pi i Suayer 1..1~ de C.
Dia 41;"dettener; diumene, oberts
des de les f1011 del mag,4iga.441alam • Serra-ltafole..
Él dia no d'aquest mai. comende la tarda.
Dia 6 de gener, Reis, tancats tot el çarà el cure de Gecigrafia • a cin e4
del senyor Serra -Ràfols, el qual seri
dia.
explicat cada divendres, de vuit a
RAM DE L'ALIMENTACIO
nou del vespre.

Dia r de gener, Any Nou, oberts
des de les vuit del matí uns a les dues
de la tarda.
Dies 2, 3 i 4 de gener, oberts des
de les vuit del matí f ins a les nou del
vespre.
Dia 5 de genes, diumenge, oberts
des de les vuit del mati fins a les dotze de migdia.
Dia 6 de gener, Reis, oberts des de
les vuit del mati fins a les dues de la
tarda.
FIRES I BARRAQUES
Les fires i barraques, els venedors
ambulants, els qui tenen llocs fixos
en carrers i places i els qui venen CO
portals i escales, hauran de sotmetre's
a l'horari fixat per als establiments
s'initars cii l'especialitat a que es dedi-

El dia 13 del mateix mes tindrà
Roe l'obertura del cure d'Econonaia
politice a càrrec del sen yor Pi 1 Su
-nyer,lsizodquanexplicades tots els dilluns, de vuit a
nou del vespre.
Per a mes detalls i per a inscriure's cal anar a la secretaria de l'Ateneu (Alt de Sant Pere, 27, Prall
tots els dies feiners, de sis a nou del
vespre.

Es preven amb carácter general que
queden apercebuts tots els comerços,
sense cap excepció, i al mateix femps
es recomana el mis exacte compliment de les anteriors disposicions, la
infracció de les quals portarà rigorosament aparellada la imposició de multes i altres sancions que calguin.

riran un sopar d'homenatge a can So
ler, de la Barceloneta, amb motiu de
obtingut amb la seva exposició
fot just clausurada a la Sala Meñi, i

Cultura
AURELI CAMPMANY

AL POBLE NOU
Per la diada de Cap-d'Any l'eminent folklorista Aureli Campmany
donar una interessant conferencia sobre "La dansa popular", a l'estatge
de l'A. E. Júpiter.
Lacte és públic i comenzara a les
cinc de la tarda.
CURSETS I CONFERENCIES
Demà, dijous, i demil passat, divendres, es faran demostracions dls
niques, amb presentació de malalts, en
la visita del dcotor Freixes del Pa.
echóde l'Assumpció a l'Hospital de
Sant Pau.
Demä, dijous, el doctor Freixes i
Freixes taré aplicació practica del seu
procediment del Neumotórax, i el doctor Elies explicara un cas d'aplicació
del mètode de Jacobeus.
Divendres, dia 3, el doctor Cornude4141141...,
Ila presentad un os d'Oleotárax, i el
Ballester un cas de probable
L'horari dels establi- doctor
aparició de vessament pleural en el
ments per a aquestes curs del Neumotórax.
Disabte. dia 4, el doctor Carrasco
festes
fatä una sessió de radioscbma.
CONFERENCIA
En contestació a les nombroses cpnDE MR. FRANCIS VAUGHA N
sultes rebudes i per tal d'evitar perjuDemà, dijous, a dos quarts de vuit
dicis als comerciants interessats, la
del vespre, hin H. Francis Vaughan,
Comissió Mixta del Treball en el Codirector de l'Escola Anglesa, donarà
mere al Detall de Barcelona recorda,
una conferencia en anglès a la Sala
per a general coneixement, que I'liuraMozart en la qual dissertarà sobre el
ri d'obertura i tancarnent establert per
tema "Some notes on Ire engfish fandisposició governatica per als comerguage". La conferencia, que será
cos de venda al detall i del ram de
mitjangant una invitaeió que pot
l'aliritentació durant els dies de l't al
obtenir-se a l'Escota (Porta-Ferrissa,
6 de gener, és el següent:
so), es donara molt lentament, perquè
VENDA AL DETALL
tots. Idhuc els que només posseeixin
rudirnents de l'idioma, puguin entenDia s de genes. Any Nou, oberts
dre-la.
des de les nou del mati fins a la una
de la tarda.
CARLES PI I SUNYER I JODies 2 i
3
de genes.
oberts des de I SEP DE C. SERRA-RAFOLS A
les nos del mati fi/1s a les vuit del
L'ATENEU POLYTECHNICUM
vespre.
Seguint el pla traçat en el progra-

ANIS
DE 'te(
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EuenieTar.'''

forma-reo part del bell seguid. Després, la gent d'a cavall escassejava
mis cada vegada; semblaven dur males notieies quan venien i a la
fi van deixar de venir i eren pagesos els que , a posta de sol. arrossegaren llurs peus adolorits fins a l'entrada i allí aeomplien furtivament llurs encàrrecs. tina vegada, a altes hores de la nit. rin
vaasall va haver de carrer a l'abadia, i en arribar el metí ressonaven
planys i gemecs a la casa de les germanes; després. un silenci endolat
va aclofar-se damunt la casa; mai Inés no hi foren vistos ni cavaller
ni dama, ni cavall ni armadura.
El cel era d'una foscor sorruda, i el sol s'havia post furiós,
després de tenyir els grossos núvols amb e) darrer eselat de ràbia;
el mateix monjo negre caminava lentament, plegat de braços, a una
aaedrada de l'abadia. Un gam s'havia apoderar dels arbres i les
matee; i el vent, començant a la fi a trencar l'estranya quietud que
havia prevalgut tot el dia, sospirava profundament de tant en tant,
com si predigués, ple de pena, els estralls de la tempesta'propera.
El rat penat lliscava en vols fantàstics per l'aire espès i el sòl era
un formiguer de coses ttue s'arrossegaven, l'instint de les quals
feia eixir per a inflar-se i engreixar-se en la pluja.
Els ulls del frare ja no es dirigien a terra; miraven en torn i
saltaven d'un punt a l'altre, com si la tristor i la desolació de
l'escena trobessin un bon ressò en el seu pit. Novament s'aturava
vora la casa de les cinc germanes; novament entreve per la portella
a l'hort.
Però a la seva orella no arribava ara cap so de rialles ni els
sena una no trobaven les belles figures de les cinc germanes. Tot
era silenciés i desert. Les branques dels arbres eren trencades
torqades; l'herba era alta i vigorosa. Feia molta, molts dies que
cap peu lleuger no hi passava.
Amb la indiferäncia o 1'abstracci6 d'aquel! que està ben avesat
al eanvi, el monjo va lliscar dins la casa i va entrar en una eatanca
baila de sostre i fosca. Quatre germanes hi havia alli assegudes.
Llur* veatita negree feien Hura caree pällides més blanquea encara,
i el ternpa i les penes hi havien fet estrella profends. Eren majestuoMe aneara, però l'esclat i l'orgull de la IIPUPSA les havien
„do

pedadairái
.

&liudes.

I
on era? Al cel.
21 plonjo—futo el monjo—podia sentir una certa pena; perquè'
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C.4STEDO
Dis endres vinent, a les nou, els
amics del pintor Julia Castedo li Me-

de la seca estada a Rarceloda.
Els que desitgin assistir-hi poden
fer-se reservar el lloc, dirigint-se a
les Galeries Laietanes secció d llibreria. El preu del tiquet sera liquidat a can Soler mateix.
Horn crea que a aquest simpàtic
acte d'adhesió a l'excellent pintor i
bon amic que és Castedo, no hi mancará cap dels innombrables amics i
admiradors amb que compta ach.

CINEMA
NOTES OF I C I OSES
VENTS I NUVOLS
El doctor Ulrich K. T. Schulz
está preparant per al Departament
Cultural de la UFA una interessant
pellicula sobre meteorologia. Amb
aquesta finalitat acaba de prendre,
a l'estació meteorológica d'Hamburg, una serie d'originals vistes,
que, secundas pel seu operador Bernhard Juppe, este completant ara als
Moras Gegants de Silesia, regió
apropiada per a l'estudi de les boires i formacions nebuloses.

CINE 1 MOTOCIMIRR
Maxima precisió - Minim cost
El

MONO

per *a

21E11. 7fM 31E

GEORGE SIDNEY
Un termini de 27 anys constitueix
realment una llarga espera per l'èxit.
Almenys aquesta és l'oppinió de George Sidney, l'eminent cómic america,
que hagué d'esperar tot aquest tenme
per arribar al cim de la fama, i que
mentrestant es dedicava a l'escena parlada.
Si be Sidney comencá de molt jove
a actuar en teatres de poca importäncia representant diverses comèdies da .
ficionats, i després formant la seca
pròpia companyia amb la qual realitnava "tuornées" artlstiques, sempre
hi havia quelcom que li impedia debutar al Broadway neiorquí.
Diverses vegades fou contractas per
a treballar en produccions que havien
de representar-se al carrer que és el
cor de Nord-Amèrica, pesó la sort
no l'afavoria i es quedara amb les ganes. Tal obra fracassava abans d'arribar a Nova York; tal Ara inaugurava les seves representacions a Atlan-

millor present

Es ven: als grans magatzems, establiments foto-

gràfics i similars, i a

Pathé-Baby, S. A. E.
Gran Premi Exposició Internacional de Barcelona

8. RAMBLA DE CATALUNYA. 8
IARCELONA

tic City, i no obstant era diferida la
seca, escena pesque no hi havia cap
local gran disponible en la s-asta metrópoli. Per últim aconsegui Sidney
el seu primer èxit a Broadway en una
producció escrita especialment per a
elJ, que es mantingue cn el cartell durant quatre temporades seguides.
A darrers de 1914 l'aplaudit actor
de carácter deixä el teatre i des d'aleshores que es dedica amb gran fortuna a l'art mut. La més recent de les
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camperols malalts: totes les nostres tasques del metí han estat
fetes. I no és inofensiva la nostra tasca d'ara,
—Miren— va dir el frare, prenent-li el bastidor de la ml —, una
combinació complicada de pomposos colors sense fi ni objecte, si no
és el de servir d'ornament va, d'afalagar l'orgull del vostre sexe
frèvol i girell. Dia darrera dia heu esmerçat en aqvesta tasca sense
solta i encara no en sou a la meitat. L'ombra de cada dia passat
ens can damunt la tomba, i el cuc s'engresca quan ho veu, perqu6
sap que ens apressem a anar-hi. Filles, mo hi ha un mitjà millor
de passar les hores fugisseres?
Les quatre germanes més gratas van abaixar els ulls cola a y ergonyides del repte del sant home ; per?, Alicia va alear els sena
i va adreçar el seu dole esguard al frare.
--1La nostra estimada marc... — va dir la donzella—aue al cel
sigui!
—Amén — va exclamar el frare amb veu profunda.
—La nostra estimada mare— va dir amb un tremolor de veu
la bella Alicia— vivia quan començaven aquestes llargues tasques,
i ella ens manava, per a quan ella ja no fos, de dedicar-nos-bi amb
seny i alegria en les nostres hores de lleure; deia que si, amb
alegria inofensiva i ta s ques donzellivoles, passävem aquestes hoces
juntes, ens serien les Inés felices i assossegades de la nostra vida,
i que si més endavant seguiem els camins del m6n i entràvem
en les seves penes i proves... si faseinades per les seres temptacions,
enlluernades pel seu Iluenteig, oblidàvem mai l'amor 1 el deure que
ha d'unir amb santa Iligams els filia d'una paree amats... una
mirada a la vella tasca de l'adolesc6ncia comuna despertaria pensaments de dies passats i ablaniria ele p ostres cors vera l'afecte
i Ifamor.
—Alicia diu la veritat, pare—va dir la germana gran, amb
un cert orgull. I dient airé va reprendre la tasca ecnn les nitres.
Cada germana tenia davant seu una labor de grane dimensions;
el dibuix era de mena complicada, i la mostra i els colore de totes
cine eren iguala. Les germanes s'inclinaven graciosament damunt
Ist feina; el monjo, amb el mentó a les mana, mirava de l'una a
l'altra en silenci.
_-i Molt millor seria —va dir a la fi— de deixar tata aquests
pensaments i cabòries i, en el pacífic recer de l'església, dedicar

nombroses produccions que ha lotespretat és " Rivalidad comercial'', deliciosa comedia plena d'humorisme, en
la qual té per companys a Will Artestrong, Sharon Lyon i Rex Lease.

La vida religiosa
Sants
— La Circumcisió
N. S. J. Sants Fulgenci i Justi, b$.;
Almaqui, s
Magne, mrs,
santa Eufrosina, verge.
Sants de demä. — La Verge Auiciliadora.—La Vinguda de Nostra Dona
del Pilar. Sants Isidre, Mar-tirria, Simidió bs.; Macari, ab.; Argen, Narcís
i hfarcelli, mrs,
Quaranta hores. — Avui: A la Catedral Basílica.
Hores d'exposició: De les vuit del
matf a les sis de la tarda.
Dernä: A la mateixa esglesia i a les
mateixes hores.
Comunió reparadora. — Avui: A la
Catedral Basílica.
Demä: Església dels Pares Carmelites.
Cort de Maria. — Avui: Nostra
Dona de la hferce, a la seca església,
privilegiada, o a la del Pi, privilegiada.
Demä Nostra Dona dels Angel!,
a la seva església.
Adoració nocturna. — Demä Torn
de Sant Josep.
Vetlles en sufragi de les änimes del
Purgatori. — Avui: Torn de fa Sant it,ima Trinitat.
Dem: Torn de la Commemoració
dels Fidels Difunts ,
CIRCULAR DEL PRE.LAT
El "Boletín Oficial del Obispado"
publica la segiient circular:
"En cemplimiento de la voluntad
expresada por el Sumo Pontífice
León XIII, en carta-circular de 251 de .
noviembre de 189n, el día 6 de enero
de cada a% se efectúa, en todas las
iglesias parroquiales y filiales del mundo catblico, una colecta para ayudar
a la Santa Sede en la importante
obra de abolir la esclavitud en Africa
Y de apoyo a las Misiones católicas
de aquel continente.
Esta diócesis, que siempre ha correspondido a las indicaciones dtl Pa.
¿re Santo, estimulada por la propaganda misionera y por la Exposición
y el Congreso de Misiones que tan
a' lto han puesto su nombre en el orbe
entero, se dt<velará :.n la próxima festividad de Epifania para demostrar

que no en vano acude el Papa, por
humilde conducto, a su acreditada generosidad. Procuren, pues, los revesendos sefiores curas párrocos y
màs encargados de iglesias Nnunciar a
sus respectivos fieles la colecta preprenla con oportunas excitaciones,
efectúenla sin aplazamiento y con espirita de verdadero carifio, y sfrvanse
darnos cuenta del resultado y remitirnos el óbolo recogido, para que antes
del 15 de enero de 1930 podamos
transmitir una y otro al Emmo. y Re.
verendisimo sehor cardenal-prefecto
de la 54zrada Congregación "de Pro
paganda Fide".
Barcelona, 27 diciembre de toar.
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istiLIGIOS QUE HA MORT
Ha mort a Cambrils, a Vedar de 6o
any 5, el reverend Germä
Juli Maria,
de les Escoles Cristianes, el qual per,
espai de :renta-sis anys regenti l'Es
de Sant loan B. de la-colaGrtui
Sane, anexa al Pensiona/ Ce II BonaROVa.

Durant els anys de la seca permanencia a la dita Estola descabdellà en
fecund apostolat a les barriades de
Sant Gervasi i Sarri3.
Són inconmtables els alumnes que
Sán deutors d'una sólida
formaci6
cristiana i una acurada educació general.
L'acte de l'enterrament tingué lloc
el dia 28 proppassat el qual posé de
sellen les simpaties i afectes que conquerí en vida el difunt religiós.
De<cansi en pan.

Joan Foruda
CARROS ER
esil

a lee' rdsper

An Nou
als eu.s diere
amics
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FUTBOL INTERNACIONAL

' edo. pon
Cola" "

illavant del partit amb
Txecoslovitqula
Aquesta tarda pot veure's una bon s.
exhibició de joc
Aquesta tarda, a l'Estad' de liontjuie, Ondee Ilse l'anunciat partit oficial entre les selecciona espanyola
1 de Txecoslovaquia.
Es la primera vegada que es combina aquest encontre, per bé que el
futbol tiren elgui entre nosaltres ben
conegut per le3 moltes visites que
ans han fet els prfncipals clubs d'aquell pala. No serk per denles recordar que també amb carácter ofi.
cial shan celebre ele partits Barcelona-Praga i el de Praga-Barcelona.
De totes manares, la reesonencia
que sempr• adquireix el fet que eiguin els dos equipe oficials de les
respectives Fedeeacions china sempre un major prestigi al primer Ell-

turnen a Praga en la supremacia
de llar campionat de futbol.
Diversos deia sets% jugador, tal
són ben coneguta, puix que han des.
fi lat repetidas ve g ades pele nostres
Medie. Slavia, que aV4i OMS 311484
en gran forme, va :Pape /II carne en •
tic del carne de la indastrle, els
dies /6, sp i as de tirare de l'any
1920. El primer die ion hatut per
3 a 2; el argos, empata a cap, ¡ el
tercer —memorable pele incidente
tumultuosos que ta produlten-- dan i il o c eeneeelenal resultes de
6 a cap, f avorable al Barcelone.
La visita del Slavia es reptil per
fi d'any de 1943 i començament de
1924, al carnp de Les Corta. El pripanya-Txeco5love.quia.
mer dia guanyaren els blau-grana
Coses ja és sabut, a la nostra Ciutat
per r a cap, f el segen, foren ventomes es dispute un sol encontre
cedora ele txeca per 3 a 3. "nimbé
amb aquest carácter oficial: el que
en aqueas . adtim Parta es produlren
va fer-se a Les Corte, contri Auslamentables incidente.
tria, certament un dele p arthe 4n
Sparta també ha desfilat per casa
srestesims„
qual s'ha vist millor futbol.
nostra, i tothom té un record Proa
' Els temps aquella, en ele qua!,
vi ude quin era el mi inc.
•
he molla expectaci61
isquests partits estaven rodeja per
Tet plegat fa inútil estendre's en
una atmosfera viciada, plena de x o- recoMenaciens al públic, amb finanatural: com que avui is el dia de lea selecciona.
▪
vinismes ridiculs, que ja eomença- litit d'evitar-li sureste En tot
lea eleccionat
co, aep¡aataa reces:mociona només
ven en les consegüents gelosies en...Ne lime 1 De lea s'Unciese de futboll
tre regions, per a ep ortar e! Majar
Itan d'adreçar-se en sentit que ha
d'evita r per tete els mhjans que conombre de jugadora e l'equip dit +na--distemegme
cional. i acabaven amb menifeetarnee! intemperancies i que deixi ;cpanyel, perb fea aviat eliminat per ben anienadIssIme 1
caneen en la
cions histirique, de joia o de conesar els Impiden: mes cap Cose.
ne tenlr comiere en la seva forma victòria. Hl uta,' tan engrescats,
ció, ja que l'erbitre, M. Cristephe,
trarietat, segons es guanyava o es
actual.
sobretot per la impressies que aquesperdia, afortunadament ja eón iinny.
al qual fe algyne anys tinguirem
Abra la formació definitiva de
ta note. a produiria a Praga.
ocasió de coniixer com un dele mde l'equip es la segiient:
La tasca de seleccionador era
Invites per la Federacie varen
vells (en el doble aentit del mot:
aleshores tota plena de dificultats i
Zamora, Ciriaco, Quincocea, Marassistir divendrea al vespre a la reper redes i pels any $ que porta arsnetivava terribles eampenyes; evui
ti, Guenan, Obiols. Piera, Salitre,
presentació teatral del C ó mi cs í ahir
bitrant) Inés profunds coneixedors
el aenyor Mateos la va complint enRubias, Paciesen
Bosch.
mate invitats pel Contite de l'Exdel "métier".
tre la indiferineia quasi general. Els
a••
posici ó, v i sitaren el P oble Esp5ny0/,
Malgrat que l'equis) escollit pel
reepeetaus "suppdrters" es barallaA mitja tarda ens p ersonitram al
en ¡oren ob se q uiats amb un lunch,
seny-or Meteos sigui lluny de satisven per la inclusi6 d'un jugador seu
local
de
la
Federació,
on
Ij
trobà- i a la tarda acudiren a l'Estadi par
fer a molts i que se'l pugui consien l'equip; el públic durant une dies
re
n
n
reunits
la
quasi
totalitat
*lela
a coneixer el terreny de inc que ha
derar arme mecula, creiem que no
senda la preocupació del match.
jugadors i deis directius del futhol
d'ésser teatre del 1 T atcoslovaquiaés impossible que veaci a la seleccld
Peras ara tot això ja sis acabat.
peninsular
i
alguns
del
fysbed
gatee.
gspanyai
txeca, per poc que els dad i hi ponlo
I si no, siamés cal mirar els cacesEntre e's primers smi eomptava,
• •
entusiasme car dubtem molt que
sos preparatius que hom ha pogut
com és natural, el senyor Matees.
els txecs forrnin un equip de gran
veure al voltant del partit d'equeeta
Kada, que evui enCari d a Pe r a
Li preguntärem si era meta la inrepitiese; pel contrari, ens decantem
tarda, i que els comentaris no han
clusiti d'Obiols en el llae de Cotinosaltres el jugador de mis prestigi
a creure que 111i5 aviat es tracte
Passat del te que tot tema d'acteallo, ja que la noticia ne g altres la ea- de l'equip, no eme d'animar els bellS
d'un conjunt in xic pesat, i en
Iiiat reclama sempre.
conmanys i de moctre-se optímíata
bien, per referències. Ene la va conaqueas cas, la individueitat, que es
Canjeasen que a nosaltres ens
firmar i a mis cris distad eue per
A darrera hora ha reetificat el seu
el nervi sie l3 majada de vis-Atarles
plau molt que eigui així i que s'atora
a resoldre qt:alsevol dififulte que
propbsit de ne fer declaracions, ja
contra equipe excessivansent cientídi ni Mil ni menys la importencia
que sobre el resultat del partit reca es pugui presentar a t'erren Itera,
fica, pot tornar a donar el triomf a
justa que pot tenir l'encontre daIhm d'undiari del vespre les sela selecció peninsular. S'. pel conhevie roncera, els ¡agudas Eigamatat; tarda.
güents
min
gqirre,
ifestaciOns
Alcoriza, Soler . j Vesteldrá,
free els txecs aconsegueixen impoUn match amb els txeca, per a tot
an concepte de syplente, per si n'hi
ear-se per mis rapidesa aleshoree
. amant de l'enmeló, pot constituir
llagues necessitat.
hom no tindrà per que ésser tan op"—El futbol elteco—noe dijo —
una tarda memorable, i els que avui
timista.
La seca impressió de l'equlp tete
atravesó momentos difíciles en las
Ca congreguin a l'Estadi hi aniran
Sigui com sigui, guanyin els d'ara
és
que
es
tracta
d'un
equip
potent
tíltimas temporadas; pero, en la acamb la impressió que no han de
o els de Praga. la victòria seri
i qtte donare feina, ja que els seus
tualidad, estantes Otra vez en forma.
sortir-ne decebuts.
pes faCil, i creen/ que als aficiunets
components
es
troben
en
una
forma
L'equSp txec, con: és sabut, este
F(lernentos jóvenes—continuó Kir
al futbol sena presenta l'ocasió de
magnífica.
integras per vuit jugadora del Slavia
da — han venido a ocupar algunos
presenciar una bella partida.
Es un equip que ve formar. també
i tres del Sparta, els dos cercles que
hueco, existentes y esto me permia base de "linies". L'equip del Slete sentirme optimista, Ademas, con
via amb alguna pegata del Sparta.
referencia al encuentro contra EspeFe aquesta manera de formar l'ete, la juventud de la mayoría de
Les dificultats de darrera hora, originades p
euip nacional ens hem :n'anee
er la Txtenslipdequia
elementos, y el entrenamiento adei
molla
d'eltret
pelcyado
lesió de Castillo. — Obiols és el nou internacional aos que ara van posant en
a que 1140 sitie sometidos Inapsecaica
MI esperar que ea se emes haberque el substituirit. -- El seleccionador de l'equip l'elecció de liniee mata que d'indivls
dna litat s.

o

peninsular és optimista. Kada també creü que
no perdran. -- El Comiti de l'Exposició
ha ofert una copa

/L'expedid?, 'suscitada per aquest aius devien
pensar d'aquesta manepartit internacional que °posari ert ra o altrament el aett optunism
e ei
el terreny de joc de l'Eetadi de l'Exfalle/Stas, tota cegada que al vespre,
Posicia els equipa r tate sentatius de
guau ens traslladarem al local de
Taecostosiquie i d'Espina «a P ren
la Federació, lloc on els organitzamoporcions insomitaden-derahi dore del match han installat el sea
leeeque entre els eipartius, i mis quarter general,
sena va informar
eencretament entre els aficionats al
que la venda de taquillatge havia
fetbol, ahir no ce Pariaea dc
ies estas ¡oree animada
tris que d'aquest match.
• ••
En primer Hpe, la i ncògnita que
A esperar l'arribada del seleccio•
A tIF al darrer momees ha existit amb
(mece senyor Meteos, hi hayal
motiu de n 'o saber-se d'una manera asudor
l'estació del Nord bote els prolsoms
cateeirica quin seria en definitiva
del futbol que aquests dies. amb
Pequip que defensaria, enfront del motiu de la celebració
d'aquest perjoc i de la técnica del futbol centro- tit i nternacional
a 'han tra slladat a
europeo els prestigis del futbol penBarcelona. El tren na entrar amh
insular. La lesió que patria Castillo
un retard considerable i cotas que
ha altetat le formació de l'equip que no érem els
única que vares parler
primerament havia projectat el seamb el senyor Meteos, virem preUceionador ¿ole, senyor Mareos,
ferir deixar . ho per a més tird. La
aguaste baixa, tenint en compte el
nostra decisió, Si tenim present que
cdeeri' del seleccionada; de formar
a les p ritneres maniiesta
j oma ja
equips a base de Urdes completes' declarar que tenia
co ne i xement de
per ta' que el joc doni un rendi- la !está de
Castillo, persa que encameed, representa un greu inconve- ra no havia decidit qui serie
el subanien
time!, va donar bon resultat De =Apestes reflexiona sen les que reent no podia dir-nos el
non, del
ahir es feil tothom que s'intcressa
jugador que samaria
isaer inter.
per l'ixis de l'equip qyasi ratee que
nacional o Le que ho ser i e per pr:
ami jugarà contra els ? g en.
mera vegada
L'arribada del aeleccionador, se—Faci el favor dc tulefenar•ree
nyor Matees, i la ràpida decisió que d'ad
a una hora a la Cesa (le la
degut a la premura del temes va Prensan que se g
urament .ia POdei
prendre despeé; d'orientar-se i d'as- domar-li la noticia—va sur
o un cont.
sessorar-se per les persones que po- Pan a' d'un diari del
a raer,.
den fer-ho, va aclarir aqueat puntI acompanyat dels s enyors
i la formació definitiva de l'ermita i, Cabed va marear al local Ressieh
de la
peninsular ja van donar-le els colle- Federaci ó.
gues del vespre. La substitució de
La decisió ja la coneixen ele riceCePeille pel jugador de l'Europa tres lector,. Decoré/
d'escoltar diObiols
estat la sei ee ee qu e s'ea sa
ersos parers so d ecidir-se pel mig
dome a aquest conflicte.
ala de l'Europa. Obiula, j classe
Valtra preocupació no tenia res del qual, segons ha declarat
el sea vetee amb l'esport. Es trota del nyor Mateos, varen
ponderar-li en
mal temps que va iniciar-se ahir,
gra n ntanrea.
a migdia. 14 temença que el p
artit
E5 diu que el Ilec a l'equip se'l
es vegi deslluit per la pluja amb !es
°bada i Trabe, de l'Esconeegüents moleaties que ateas ori- ditputaren
panyol, però que la i m p reestó prosista, tened creta tema de conversa.
dulda pel primer en el partit que
La veritat és, pub, que tractant- ne diumenge
va jugar contra la Real
de partits de futbol i molt mis de
la importancia del que cm ocupa, Sociedad de Sant Sebastiá va deci¿ir-lo al sets favor. Per altrea entino Pasta de rePreseutir una petita dueles també saben' que va
p ronunanil ietia4.4 . 1frafirpkif deb >,ii‘n* Çcr.ae
:
af n O M d g Till i I. dc l'Ee:

lf

—Sign e ri a, ara illateiX, anib un
dos a zero a levor postre. L'interessutil eità a mantenir el serio. 1 aisò
e. rnolt difícil davant els tete»,
cae
Per la acusa part ein jugadora txecs
que dedicaren el dia d'ahir a visitar
la chitas i l'Eaposició. també es tres-
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EN EL PARTIT ES DISPUTA.
IRA TM vaoritu
El Comité de l'E xpoeició, tenint
en compte la i mp ortancia del
Partit
Txecosl ovaquia-Espanya que ha
de
celebrar-se avui a l'Estadi de Monta
juie, ha acordat c oncedit tina formosa Copa per a l'essuip vencedor,
el qual ha d'ésser un s'Imita mis
perquè els equipa poain ritt mejor
entusiasme per a obtenir la vietaria.

BILL AR
MATCH EXHIBICIO

SOUSSA-VIVES
barcelenina- molt ha d'estimar en eo que val el geste del campió mundial Edmund Soussa,
que amb
l'objecte de realitear una taca de
propaganda a favor de l'espert del billar, ha correspost a la invitació de
Ii Fadersele Catalana per a jugar
un
Mstch al quadre 45-2 a benefici de
l'orza:Idearía del campionat del món,
que Undre lloc cl mes de febrer sestea.
Aquest match que tindrà un carieter de revenja del jugat el tres de gener de l'any passat, en el qual el nostra cameló eeetí vencedor per escasea
diferencia, té en aquests moments un
gran interés, ja que pr óxima la gran
prova mundial pode apreciar-se l'estat de ¡oc d'aqu e st s dm jugadora, que
sera, ind ub tablement els mis chismes
espinare al Ceptre mundial.
El trlenif de S'omisa en el darrer
ternilla de Berlin, en el quid va assolir un promedi general de 23 1 malita
zant en el 31311 erenseurs m' u skries
mes de roo i dos de 20n carambolee,
demostren la etl'a gran forma actual
i una solideo mejor en el seu joc que
la demostrada en la eme
Prime ra vf
-cita.
Aquest mete!, seri disputat a enea
carembelee en deu melena de 4110,
les quals tindran lloc els dies t,
3, 4 i 5 d'agüe/e mes, al local del Billar Club Barcelona, Corte Catalanes,
isómero 5111. II rió en duce sesione
titirite de sis a vuit 1 de deu a dotze.
En la darrera tenle, n sigui la que
tindrà lloc el dia e. a les den de la
vetlla, &serie d'acabat el match ingarà un partit a tres bandes amin el
aistingit sportman En I sranceac Selee, un arls nostres malees prestigis
(finte, l'especialitat. 0178 si timba la
seva gran forma de la temperada rascada, aqueas perfil deslave lloc a una
llanita melt disputada intetesaant.
fa Federació Catalana per tal de
f eeilitar l'ehre de difusia pro-billar i
estimular l'afició, invita tets els ¡ficionats al noble esport que assistrixin
a la dita frita espretiva, ele quals titiritan acres al local del Billar Club
Baacelona mitjançant invaacions, que
pod-an d' icen retirarles a l'entrada.

ESPORTS DE NEU
CENTRE EXCURSIONISTA
RAFE!. CASANOVA
Diunienge que ve. dia 3, es ci:irrerä

á la van de Núria el I Trufeu Social
d Eaglits. adjudicació de la copa Karacalbo, que orgasetza la secció desport de nee del C., E. ;hiel Casanova.
per Ventulimma que Id ha entr relente:fi del Centre i el g ran nombre
d'inscrits, promtt éster muir disputat
4011831 tría ten.
Ia cnpa ee exposada e la egaa M g
-racibe.Ss/án,l

F t3.t.z„ro taz "La 1' smic iTAT"

al tel les VOSil l tS rides! Infantesa.
joven t u t, maduresa, ea gasten
tan rapidament ton, s'empenyen.
Penseu cons la
avain;a rodolant vera la tomba ; giren amb fermesa pols humana
aquesta fila i evite,' el ni/vol que s'aleta (l'entre ele, el rostro ,vers
plaers mundans
I roba als sentit; llure adeptes. El vel, filies
anevem, el ve!!
—Mai. germanea —va exclamar Micia---.
No barateu )3 1112512
i l'aire de! cel. i la fyesseoe de la terna,
i lotes les beutals que
hl afeiten, PcI elatisti'e . fred la beila colla. Les
bondats (I( la
natura %t'en els béni Me.atents di; fa vida i
en podem participar
Coaftl1; sertse peeat. $nbem
que hem de morir, P e rb MOr/in 131111eByti
vdtades per la vida; quan el nostre ron
fred deisi tle bategar, que
hntegnin u prop una Ores PC1 1. *3 plens d'exealf ;
que la nostra darrera
intrada a'adgeèi ale Hmits 'que
flmi mateix lia posat als Sena eels
brillants i un a tuurs i erixes i, li
erluanee itelimatiet,
j
moritn. Ni votees. dios el s, Ihnits
iragneet jardí ;
esquiven/ la
fo%ea i la trietor del elanstne i sereni
felices,
• Les Ilagrime; quejen seguldes deis
ulls de la doncella guau
aquesta al s abova el seo apassionat parlament
i amagava el roetre
al pif de la germana.
— 1 'emisor/8'f, Aliso— va die la
Inés gran besant el front de
la D ei ¡t il
El ve) inc earè mai m'Ara
al ten front jove. ¡Qtta
gennanea1 Parlen per vostaltres, no per Alicia
ni per nst•
Les germano; exclamaren ensems que la sort
d'una era la
lotes i que bi /tenia enfade; dd pau 1
cie virtut fora de les parets
dele convente.
_pare — va dir la mis gran,
alçant- SC anal) dignitat —heu
sentit 10 nostra &cinta final. El mateix piadós
afecte que va enriquir
i ene ha deixa, òrfenes, sota lo seva santa
tutoria, orde
nava que no ene fos fetn torea en la
nostra inclinació i que fóeciin
Piltres de viure segons la !medra tria. No
ens parlen mil d'això.
us he prege. Germane*,
mlgdia; reeerein-nos fina al
vespre.
Fent una reverèneia al frare,
es va alear, i ea va
enesminar'n la casa donant fa tnä a Alicia; les mitra
germines
van geguir-lee.
El religiós, que ¡savia insistit altres vegades
punt, parb no a'havie trobat mai anab una repulsaspbre.' el tnatdiz
' tan dizeeta, les
seguis • una Verte diatincit, amb la vista b g
ig, movent el.

FUTBOL
ESPANYOL-SABADELL
Invitas pel-Club Esportiu Espanyol
per a jugar un partit de futbol a benefici de la Comissió dele Reis Megics per als eres pobres de Sabadell,
avui, dimecres, a les m'en del mate
se celebrare un partit al carnp de la
Creu Alta entre una selecció de jug ador! ¡lila de la veina i industriosa
chitas i un combine blanquiblau.
L'Estaanyul presentare el següent
- . once: Aznar, Moliner, Sarasquete,
López, Antolín, Ciceran, Nicolás,
Blanco, Calucha. Xifreu, joven Suplente, Mongrell i López M.
Antelín, Cicerón, Nicolás, Blanco i
Cebiche eón jugador, procedente de
diverso, Club de Malló. els quals fisguen aquest partit com a prova en les
fileres blanquiblaves.

El futbol a les comarques
A FIGUERES
Riveloise E. Figueres
Figueres. — ha gran expectacid's
per al partit que es J ugará aquesta
tarda.
Tots dos equipa es presentaran complete, ele quals s'arrengleraran de la
manera segiient:
te . 5. Reveleise: Cabaussel; Bigot,
Audeon ; Vidal, Barrigozzi, Henal f
Bernond, Pende, Augier, afercier i
Sichel,
U. E. Fi g ueres: Gutiirrer; Juanete),
Santamaria; Medina, Besa. Meciere;
farde /I, Mas TI!, Nave!, Noguer i
Armenguer.

erseNdec
tuarrrtspS
q Gikte
anbnear
a tic—'
, mercev:ctabruina
la
gel aconseelt en cada part
El Gimnistic ha retirat la cubris
dels profeseicenals que tenia a l'equip,
i ea aquest Parnt ,
tgav 4 inerat
cament per jugadors residents a la locatites.
Es feren remarcar pel Vilafranca,
ultra Seismo', Llorenç i Ferrer, 1 Del
eSm
Dek
ititat ic, Sanahuja, Martorell ;
Ele equipe s'arrengleraren
Vilafranca: Sabater; Lkg enc, Te
no '; Via, Guasch, Ferrer; Suriol, TCrent, Mame Aguad i Diez(
Gimnatie de Tarragona: Sanahuja
M'encestan. Bordes; .Marturell, Bordeas, Orturm; F ernindet, TarragOn,
Delelbs, Ferrer i Alvarez.
L'arbitratge, a carree'diiIrttarl
del Vilafranra, he.-,
A InfOLLERCSA
Malierusa, 2 - Térreo, n
Ifollerusa.-.L'esuip del T'estrega +-a
visitar-nos diumenge uessa t Pe r 01 de
Jugar el quart partit de la eegena
velta de la Lliga amateur.
Per a presencia- el partit va am.
dir al camp una rivada de gent
tets els pobles del voltant i efe la lecalitat. aidd eern tambe de la capital
de la Segarra.
A les tres va començar l'encontre.
Acta d'arbitre el senyer Espart, de
Fonetarella.
Ele eqltipc se arrengleraren de la
manera següent;
Nfellerusa: Lluc III; Eontanet. EeMalta ; Amor. Mimases I, Datase'es II; Rogeli. Vilar6, Une !, Veadesee; i
Terina: Poni. I; Costa , Nevell:
Cerio!, ifairrid, Tela; Cucaran, Se-

A LA BISBAL
guEraMs rmoiertcaItLunP guir
al per Part del Me.
U. E. Figueres - La Fisbal, e s a
l'eruta als trenta minuts de joe. per
Figueres. — Diumenge. el camp de
I.Itic I, d'una pastada de Vilar6, e!
Bisbal, varen jugar el partit corqual havia rebta la peta dam centre
respenent al torneig del Cempiamat
de Tapies.
amateur de la previsacia de Girone, enA la segona pare Da/mases Y -tira
tre efe primera equips de La Biabal
un penalty contra el Terrega, i mara
i el Figueres.
el segon gol per al seu equip.
El partit fou en tot moment inteCreiem que la vicebria de dos a cap
ressant i jugat d'una manera admiea justa, perque ei brollerusa lega
rable per tots dos equips, principalmés que el seu contrircant.
rnent pels hishalencs, qut feren
FI pfibliC va donar mostea, de moldel; millors partits de la temporada.
t3 esportivitat i d'une correctió que
Totes les linies. wat ben selecciono és freqiient veure er molts camps.
nadaa, i eMb un entusiasme gran, han
Diumenge vinent acaba la serena
jugat ame, gran fe per a obtenir una
volta de la Upe Fla partits a justas
vic thrla damunt dels figuerenes, els
Cervera-Balaguer. 'aireo Alee- ea
Remata feeder, del Campienat giren!.
ges i Igualada-Malles
fc
bfelgrat jugar amb deu jugadors
L'Igualada va reta-arce a la pelma.
l't
durant tos el partit els fignerencs, per
inIta ; per salte el Infollerusa s'aL
haverese lesienat Carreres. al cemenventare els dos punts d'aqueet
eement del parte u mancats d'algun,
irr. que en 11 5 jagari.
del; ama titulare, com són Nasal i
De la manera C097 ct:1 la. pu5tu3
re
/s itiaríall. efectuaeen una billa particl ib el McSleasa, almea, ha d t nnda. i prescurereti que el marcada fanset crstE7in- 707.¡:TrilitSiäMtill. ---ra
rinde a favor seu (iris a poca segons
Els dies 5 i fi es disertara el nosele
d'acabar l'encolare, en qui en un chr.
Ire camp el Troica Geeesca, entre el
els
tren els hishalenes obtingueren l'empat.
titular i la Unió Espert isaa Sant .An
no
i o arribaren tan sols a centrar, pule
Tus:u. FI troten será aellaeirat a l'equie
por
que simas-la acabe el partit.
rice 'faci
1161
gel% durirt els des parAleo empat aconseguit pels biaba:
era
lencs na els modifica gaire est la cíascon
sificacid actual, i creiem rnsaltres que
pui
el nostre equip mareare del penadsin/ lloe. puix que el darrer ja el ta
tire
segur el Casals.
res.
Dels nostres es destacaren tots per
LES TIRADES A talNielleIC
L
llar entusiasme i fe en que jugaren
Diumenge pessat
de e
:ectuaien
Per tal d'obttnir /a victaria. que nomea
Lame de afoetjuic du provea dr
E!
paguud esser un empat. i encara aquest
ttr sie masita sigaifica
i interés neta
en circumstancies anormal,.
espors(u. Per dos equip
La
seleccionats s'efectuare el. matcl - i Gas
A TARRAGONA
Copa Madrid, amb fume a 200 use
Ginindstic dr Tarragona, 3
tres, e posicions, 35 dis nra, i Cepa defina
Fila/ranca. n
Duc de Hornachueloa, amb eme
M'a
Tarregona. Bastant igualada .va
curta de guerra de fabr ció nacio- a: )11
transcdreer aquesta partida. Davant
nal, a 25 inetree i /5 sis es.
Per f
de gol, els ataca tarragonins l'oren
L'equip de limad llia constitui: 6.
mis deeldits, 1 malgrat la tasca ben
els ernyors Sola Presos ejedplep
BAI
exectlent del porter del Vila fra lea —
Bordera. Roch i Cerda
e actuat

rin.t

Y1
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DI Mermar
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coas S preguis. Quan les {termites atenyien h
porxo, el frare va
apressar la passa i tes va eridar que s'aturessin,
— Aturemvost— va tlir, alçant la mis dreta en l'aire
i adre;aut
l'eaguard enutjat ara a Alicia, ara a la germana tnès gran—.
Aturemvoa 1 escolten! Jo ves dirsj què taún aquests records que
vo/dr(eu tenir en mée que l'eternitat i despertar (si per sort vostra
dormiten) mitjançant galindaines t'anea. El record de
les ensas
terrenals esta earregat en 1 'altra vida de deeepei6 amarga, ael,kei,,
mort ; de canvis frisios i penes eixorques. Vindrh dia
en qu'e
tina mirada a aquestes badomies sense guita
esU lleixarn nafres Profundes al ror d'alguna de vosaltres 1 us eolpirA el ion; de
l'espertt.
Qn aquesta hora arribi (i Miguen bel' segures que arribad) cal
q ue deizeu el tudni a qua- os aferren, i que acucho al r
efugi que
rebritgeu ara. Cerquen una calla més fredn que no es torna
e/ be
dels mortala quan provee i enlarnitats l'entelen, i ploreu allí ele
,sontnis de la joventut. Aquestes coses siin voluntat del
cal, /10
Irles a— va dir el frare, abaizant la ve/1 en mirar
les noies t rentoloses. Que la Verge 118 beneeixi, fines meves!
Després de dir aquestes parid, el monjo rs de s
aparèixer per
la portella i les germana 111/1 cuitar a
entrar a Ii- ca,aa 1 no foren
visten en tot aquell dia.
Però la naturalesa no s'esta de somrinre per mis que
clergue;
s 'enfurrunyin, i l'enderak el gol brillan, esplendorosament,
'endemà passat. i l'altre. I en la resplendor del metí i
suau del veopre, lee eine germenee continuas-en passejant ei reps
o trebaI l ant o en g anyaven el temps amb animades converses en
Ilur hért
tranquil.
El temps paisana cona un color eontat
Inés dii presea, , de fet,
que molla de (r obles que són contats. del nombre
dels qurls teme
que aquest sigui. Lal cata de les cine germine; ex dreqavn al seu
i ele mateizos arbres posaren llur ombra plaent d
amunt l'herbs
de l'hort. even les nermants,
Yenes rom al prinejp), per?,
en llur residènria s'havia esdevingut un eanvi. De v
e g ades bi Lacia
iin• ressii d'armes i Itt Iltilasor do la !luna en elms c
recer; altres
, vegades. eorsers fatigats eren eiperenats fins a l
'entrada i
forma femenina lliseava räpitlaine»t enfora, COM ansiosa de
rebre
les noticies del missatger cansat Un bell segnici tic
cavallers i clames
es vi allotjar una nit a l'abadia i l'endemà dues de les
germancs
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NOTES PREGÁVtg
BENSA-TORRES?
'Per a la p róxima cetllada horn fa
zestions per a acarar el notable boaador Bensa, campió mOitar francés,
s: caminaran Torre., el mis destacat
iris nostres plomes.
Per a Torres aguces combat que és
'a seva consagració definitiat com a
t tternacional, Es una dura Prova, en
• qual si surt vencedor, COM cal es...erar, donada la seca superhst forma,
;follara cm gran salt en le seca carrera de boxadoz. Per altra pirt, un fra.
ce davant del gran esgrimista, que
la hern vist &veas de Girons.i que
• Paris i Londres esa conceptuar corn
1,n veritable camp, res pesarla !Obre la sera classiticaci6.
7.
Per a arrumes 'estilada s'es& treparant la inauyuració del torneig dels
pesos plomes, en la dirigió deis quals
s'ha inscrit' beta lot de Iluitaclors,
corn eón nades, Redon i Fercadell,
el Firn0,7 Farras i Catalä, del Barelona; Esplugues i Macla', de la U.
R. G.; Castella, de l'.9sell.4; HernIn'ea, del Tormera, i Cuenca, del Palace.

B ASKET-BALL

6.

LAIETA S. C.
D. EL
PANYOL 17
.Aquest encanta-e va éSSer interesaant, sobretot al prir
' atr ternes, que
fon molt igualas, el qual acaba amb
l'score de 17 a 13 favorable, als del
A la segcma, el ion, que té el Laie.
té, aquest de les grans jornades, va
re,:far-se amb totes lea de la lief.
L'Espanvol va fer el os bonameat
va potierr-vrtgrnsar-se arnb cera
el ciärmia, pero hent de fer justicia:
e
e•
els .-r.anci, un raig centre; Rodríguez
▪ no es elernent prou capte per a suportar un marcat g e tan canina i perillós com En bfuscat, i idhuc en, esrtranyem cons d'a..x6 co se'n donessin
compte els directita de l'Espanyol,
— paix que aireó ne Es cap novetat.
R i Del Laietä, teta força iré; sobresortiren Garreta, Muscat i Guix. De
; l'Espanyol, molt bd Colomar i Cardé.
L'arbitre. juet con, tenme, "modelo
.; (de energfa".
de
Es presentaren els equipe de Ja
Ine-a gegrient:
11 ,Laietì Pla. Remen. Muscas. Guix
(-rae-era
Espanyol: Dominge. *terineu, Roerd-iguer, Cardé 1 Colomer.
Marcaren eh punt, pel Laieti, Pla,
/I.
a; Ifuscat. 8; Garrete, /6, i Guix, IT.
Per rEspanyol, Domingo. 2: Cardó,
Colomer, p..
uit
BARCELONA re _ 11ARTIell
a
ast
NENC ra
Aquest errare era tentgatefx poe
esperas. Francament, la brillant st
tuació del Martinete ha caaaat sorpresa en aquest Campionat; ens reapareix un eguip molt voluntarias 1 que
auglnentara les seves viabries amb
les lluites carnpionals 1 ara enea encara, perqei no hl ha un individu que
els destorbt (ens referim a Vellver).
El partit foil malt renyit. La primera part acabi arnb l'score de 4 a 7,
i horn posi molt interès ami., la defensa del co,,.
Els equipe tren:
Barcelora: Carbonen, Roiger, Ra
rol!. Pagan! i Armand.
Martineue . Alberuch. Rubio, Cher.
'a 1 Beada
EUROPA 20 - JOVENTUS 23
So rPr e n TIfiTTICTO 2. Per, que fa
1'EuroPa 7 aquest any? No li 'reten
/ tren coejunt de les grane soletnnitats,
a seguir per aquest cenit, auguren
ama classircació poc satisfectória, tot
/ ienir encara temas per a mover el
centrar!.
5 .2 primera part fon de domini dele
:ne s , pero a la segona el de Sabadell
ccionaren i prengueren la revenja
.ora manera brillant, com ho demosseo clar ?atore del partir. ne sena
... es arotestes dele partldaris de
Rgrepa, estenent-se entre ele antagosita, per la qual cosa no podem
anys que protestar enéalcament.
. S PATRIA 39 - GRACIF 9
.1 'I resultat com era d's,peritr, e:,
leeantä a favor dels francesas. Na
istant. el Gricia jugä bé. Es diseinc' ren Placa pel inc.
ioc i F hregues Del
st a basket.
Els equips eren e
,•
'
Pätria: Canela Gelabt,: 34c/frien
rmand i V itchell.
' Gräca: Martinet. Mart!, PliM. Fä..1nene! i Coromines.
e., x0a rier T.Air.TA. so
-f _:i . Nii/FITS. 16
I riurtenge pa issat. a/ carnp del Laie.
juraren aquests dos tetes un en-
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Aun, FESTIVIT-kfige -CAP-D'ANY. A les 2'45 de la tarda

ESTADI DE

, .1

BLICIrAT, 'gire una vegada mis
subscrivim avuit pera tus permetem

re.>

ren de suples
Rdtflan 1 Bagaria.
ceiniCients
Ela esmentats tie0
Reprede la missió delirad
serfititren a
sentad& els conferí,
es.
descabells mateixos, i cl
serePitat i
dellä en un ambien
gi, i ari mig
rnestria digne de tot
er per! deis
Cuna expectació gra
qut•assistinombrosos concurres
12 1T al camp de tir.
Assistiren al contr ;de bi; tirada,
en representació de &al ele, el tinent d'alcalde sena Natearto Perarnau; en represen asió de l'autoritat militar, el comandant don Pau
Palau i l'alferes dad Frarreelle Mea-nandez, i en representació de rentitat, el p resident, senyor raeint Tort,
: el secretari, senyor Frantesa Florit.
actuaren de jutges de clamp els senyors Rotllan, Cots i Zapita.

B

yeti lleggetres ;mente, a LA PU.

quia -

Espanya

•
•

mema()

EXPWIA GENERAL A L'ESTADI: 2'50 pessetes

wallummiiimilmum.11111B111111111111111,1111111
contre ansistós, el qual resultä molt
anivellat durant quasi tot el partit.
Va éssir un dia desfavorable als
teces, puix que en camelear es lisio
nä enjuta Mi Maese, suspenent-se el
pare per. blaus moments. Abre, i la
poca moral d'aquest equip bou la causa que perdis davant els Neófita, els
goal, desplegaren tots els seus coneixementi basketbolistics per a vencer
els seas contral:is.
La primera part fou molt anivellada i acabà amb empat a guste punts.
La segona fou de eonstant domini
dele Neófita, els guata obtingueren sis
baskets mis per tres que n'aconseguiren els toros, vencent per l'escassa diferencia de 16 a ro els Neófita.
Els punta del Texós foren obtinguts per Pantaleoni 6 i Maese a. En
relaja dels; Neófits ¡liga Tonet, del
resetara del Laietà. Arbitrà el senyor
Pedrós regularment i a otä el senyor
A. Aloy i els equips es formaren, pela
Texas: Costa, Izquierdo, Maese (FI
Pantaleoni i Piulats, i pels Neófits,
Gómez, Isart, Armengol, Visili i Tonet

PILOTA BASCA
PAR.TITS PER A AQUEST
14 AT1
•
Club Balicania. — (Frontó Principal Palace). — Primer, a les deu
del mati, a "cesta": Rosal i López,
vermells, contra Oliveres i afuste•
rós, blaus
Segon, a "cesta": Renom i Baldó,
verstelle, contra Frigola i J. Viladomiu, blaus.
Tercer, a "cesta": Mompart i Artfis, vermells, contra M. Viladomiu
i Asís, blaus.
Quart, a "cesta": Giménez i Terrrats, vermells, contra germana Recalde, blaus.
Club Barcelonés (Frontó Novetats).—Primer, a les deu, a "cesta":
Vázquez i Nogués, contra Vallmitjana i Iriarte, blaus.
Segon, a "cesta": Gabriel i LIDveres, vermells, contra Orús i Trinxet, Maus. •
Tercer, infantil, debut dele germano Erdoza: Germans Salsamendi,
vermells, contra germana Erdoza,
blaus.
Quart, a "cesta": Llopart i Steegosan, vermells, contra Costa i Rovirosa, blaut.

PRONTO NOVETATS
Aquesta nit:
EMILIO - ARRIOLA
, contra
IU - CASABE

in.out

TENNIS
CONCURS DE NADAL

Resultats d'ahir. Campionats:
'alaier-Sindreu guanyen a Ncre!Carhä.
Juanico- J. Durall a Durall-Boter,

Criterium:
Noel a Puigniarti (M.).
A. Durall a Cortés.
Haudicap:
Sra. , Morales-Srta. ramos) guanyen a SP. Herberg-Srta. Fontrodona. . s
Suqua-Gonzalez a Sangrä-Carbó.
i a Casanoves-Garibaldi.
Srta. M. Fentrodona-A Roter a
Srta. Vensura-Cases.
Ordre de joc per a avui:
A les den:
Dttrall-purall colea Boter-Boter.
Cortes contra ist. Purgmarti.
A les onze:
Maier contra Juanico. Final.
Sra. Herberg contra Srta. Mona
Dutton. Final ,
X. Boter Contra vencedor CortésId. Puigmarti.
.A lee dotze:
Final doble homes Handicap.
A les 2:30:
Maitri Sindreu contra Juanico Jau nie Duran. fri2M.
_ Final ist ate.

ISME

de la condel públic a les
carreres

4S, erOpÓtigit

Pafta el comentari a qui ene' re.
feriem en el número de LA PUBLICITAT de divendrea passat
d'itser la causa de ta indiferen la
de MOlta part de palie per a lea
carretee la ignoräncia la valor del
nutre' bell esport de la pista cerda,
cae ea va a l'hipòdrom sense saber
que es va a veure, i dóna la culpa
d'això a la manca d'interès de les
societats de carreres, a procurar illustrar rópinió, entenent e , comentadatar alludit que la premsa hauria
d'entenyar tota la termita de les cara
reres; nosaltres estem en absolut
identificats amb el pensament esmentat; però en primer lloc caldria
eneenyar a la majoria d'aquesta
premta, dejuna de la veritable mecánica de les carreres, pula que en
el nOstre país es poden comptar
amb els dits de les mana, i sobra.
den dits, els escriptors capaços de
traçar unes quartilles par , ant de "pedieta", acoblament, dosificació de
sang, .creuansents racionals— estem
segura que a Barcelona no hl ha den
persones que shiguen, parlant d'aquesta qüegbió, el dosatge normal
o 4096°—, naixement d'un poltre,
cria dele tala, temps de desmamar.
loe, cura del seu desenrotllament,
rnentació, sumäria idea d'entrenas
ment per a carretes de pla i d'obsteclea, esbea sintètic de preparació
per a ritt dia fix d'un poltre qualsevol, amb a culminació de la forma,
etcétera, tot el que iba de coniixer
en ales generals per a poder concórrer a unes carreres, amb vota
coneixementa, a l'objecte de poder protestar o aplaudir la tasca del
lot concurrent a una prova. Per
això aquesta prernsa que es vol que
ensenyi el gros palie quan ha de
dir o escriure aló que ha vist en
una carrera, en comptades excepciara i n'eh honroses, cal illuatrar'a, ja que d'un esport que celebra
vuit sessions a l'any no en poden
sortir crltics, car cal viure endintzant.se en la textura interna d'un
esport, i aleshores dissentir
les veritables actuacions dele seus
autora. Creiem fermament que si
fossin mis freqüents el nombre de
carretee a casa nostra, aviat un bell
estol d'escriptors es destacarien en
la secció de rhipisme de la nostra
premsa.
Segueix dient el comentad com
elsa volgut començar a casa nostra
per la teulada, paraules seres, fent
solansent sur esport per als potentats, arreconant el públic i sense recordar-se que els esports a "aire
Piare tense posar-hi ränima, valgui
la paraula, la maese general del noble
són esports de vida esllanguida i
febre , entenent que s'havia d'educar
el pala amb carreres petites de premis i classe de cavalls i arribar en
suan asee/lijó a la constitució de
carures amb bons cavalls, grossos
prensis i obertes es inscripcions als
'.111 a Ils de totc els paisos. Nosaltres.
en-les colunmes de LA PUBLICL
TAT. havcrn defensas aquesta opini() en Inoltes ocasions, i la nostra
Yeti ella aixecat inútilment, sense
trobar ressó, i en tant ho harem
fe t, qi quant potser C11 de te un in a de s
esleres se'ns ha menyspreat perso.
latines per la nostra sinccritat. Cal
acabar l'era de les lamentacions je.
remiaques i venir finalment a la de
racció, única que pot resoldre aquest
prei. Con'? Unint-se tots e's amaras

del turf de bona voluntat amb deotg ele treballar per a la formad()
d • un públic d'una opinió, d'una all'
rió nombrosa, la qual faci per ella
mateixa al') que no sla salsas rea.
litzar Bus ara. Per aquest cansi es va
a Barcelona, i noticies molt reccnts
ene permeten albirar la fi de l'estat
de • coses presents, ja que un grup
amb Póten s ia b solvencia moral i
económica, prepara la constitució
china noca entidad exc,usivament
destinada al foment de les carreres
a la ostra ciutat, la qual societat
no tindrä res a vcure amb cap so
actual destinarla a la propaga--cieta
ii6 i encoratjament de les carreres

cavalls; malgrat la noticia, desconeguda, Western segura, per la
gran majoria deis aiicionats barcelonins i quina certitud poden afirmar, continuem entenent com e! comentarista la veritat d'ésser la curiositat la causa d'assistir gran part
de palie al nostre hipòdrom, puix
que han sentir a dir que fe a Anglaterra l'esport mis csoncorregut
de tote, el nostre, i al Derby d'En.
som eón presenta 800.000 persones,
volent saber com es el motiu capa;
de remoure la sang freda británica
per a desplaçar tan grossa quantitat
de gentada, i per tal, assisteixin
a veure unes carreres de cavalls
bastante, i naturalment, com que no
tenen l'educació dele presente a la
mis famosa carrera de cavalls de
l'Univers, no hi trobem motiu, ni
sabem comprendre que per veure uns
guante cavalls muntats per une genets vestits arnb vistosa coloraina,
corrent a molta velocitat, siguin capaços d'arrossegar les multituds d'un
gran poble com és l'anglès vers respectacle de les carreres de cavalls;
doni's una preparació i !larga al nos.
tre públie, estranyat de ço fet pelo
fills de Britänia, i al cap de poc
temps, si no un Derby com rangles,
tindrem unes nodrides carreres, amb
prou assistents capacitats.
Un mitjà per a cridar els assistents, diu el comentarista alludit.
Es fer temporades populars amb premie petits i paScligues entrades; ajaf
es pot fer encara gros públic, i si
abans ela director, del surf haguessin tingut una clara visió de l'esdevenidor, avui l'assistència a rhi.
pódrom seria automàtica, gräcies a
les temporades populars esmentades; encara — din— s'hi és a temps;
per qui no es fa? Direm la veritat:
per manca d'energia de l e uns i dele
altres. Tots ele que s'han ocupat d'aquestes qüestions han passat ele
anys parlant i mis parlant, sense fer
vida veritable d'acció, i avui reben
les conseqüències de la malta xerrameca inútil vessada, traçar molts
plana i dibuixar en la sorra movediosa grans concepcions, esborrades
l'endemà.
Fet el públic, acostumat a rhi.
pódrom, vol l'escriptor l'escrit del
qual anem a descabdellar que sigui
la reunió de primavera la principal
de la ciutat, i que els programes
s'anunciin un any endavant, i que les
matricules e, tanquin molt abans
de les carreres. per tal que la premsa
pugui fer calenclaris dels probables
guanyadors, començant a cotitzar
molts nicsos abans, i abrí l'entusiasme s'estendria a toses , es clanes
socials; la indüstria i el comerç serien els primero afavorits per la molta concurrencia a les reunions.
Aquests elemento industrials callaborarien al més gran exit de l'esport del tun, i seria per a Barcelona
una altra riquesa, que ajudaria a
donar-li la importäncia requerida.
Repetim ala que rus llegeixen que
saben com de nlot temps es aquest
el crac-1 sostingiu lar nosaltres,
de

dir a l'esmerar comentarista que

CI:171,-,14.4CÄCS BARCELONA

urgeix posar mi practica /ates atines.
tes idees, gravedes ja en dels
verittblet eiffellistiats de casa.
Ntlf BUS

A

V

l'A

meta demostraci6 alefflidb, gnu donara a totes les entitats egitivadorea
d'equest lec una vitalltat insoepitada,
i que fomentara sens dubte la präctica
i descabdellament dele mies.
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CLUB D'ESCACS IBERIA
Ha estat ,ajisimat, delta al v inent
CatiOnat .04 Catalunya per dquips.
el glatCh DominecibVilardebó per al
tittil de corte del Club. Hora creu
que se celebrara_ aquest metch uses cop

C1 0

Ha acabat amb gran exit el Caenpiouat interclubs corresponent al grup
A, el qual eta celebrat a una sola
volta.
El resultas obtingut is el següent:
1. Angel Lainez, 9 punts.
2. Joan Gros, 7 1/2.
3. Lluís Maui, 7 1/2, perdut en
desempat.
4. Francese Canseco, 6, empat amb
el tinque.
5. Ramon Climent, 6, empat arme
el quart.
6. Ricard Climent, 4 1/2, empat
amb el sete.
7. A. Baseols, 4 s/a, calza amb

finit l'esmentat, Carabidhat.

4ENOVACIO DE CARRECS
DEL CONSELL DIRECTIU
DE L'AERO CLUB

cuis .Vt ed
g

D'acord amb el que disposen els
seus estabas, ha celebrat la seva Junta general, com tots 'eis anys, el Reial
Aero, Club de Catalunya, amb assistilda de bon nombre de socis.
El secretari dona lectura a una merabea, i reesenyä la tasca realizada
Per la societat durant l'any que acaba
de futir: Concurs i Rallye Internachina!, electa« sota el Patronat de
l'Exposici6; velo gratuita seestinals,
en els guata han rebut el bateig de
Faire bon nombre de socia; beques de
pilotatge, i d'acord amb ei eriteri dele
directius, que creuen que es tan interessant com la formad() de nous pilote, conservin el seu entrenament els
socis que ja posseeixen el tito!, ha establert sin conveni amb l'Escola d'Aviació Barcelona, mitjanffant el qual
podran volar en les sevts avionetes
els socis pilots del Club.
El R. A. C. de Catalunya ha concedit al mateix temps molta impoitäncia al millorament del seu estatge social, el qual va ¿asen inatallat, a mitjans (le l'any pasee, en ple Passtig de
Gràcia, i ultra una proveida biblioteca — en la qual troben els gens socis totes les revistes especialitzades
tots els libres interessants d'aeronàutica que apareixen installat un
saló de billar, un aalt5 de ;trefilo" i
un ben servir bar.
Després de 'le ida la memada, e8
va procedir a la renovacid sie alerces
en el Consell Directiu, el qual quedà
constituit de la manera següent;
President, Miguel Mateu: ecs -president primer, Francesc T. d'Andrade;
vice-president segon, Josep 71. Martlno: secretara Mainel Trilla; ‚icesecretan Joan N, Klein; tresorer,
Jaume Llopard; tresorer segon, GulIlem Xuclä; vocals; Antoni ele Caetafiondo, Antoni Núñez, Ardor; de
Ferretee, Ramon Alonso, Unís Gellier, Tomas Mo-ano, Franceae Quintana i Josep Calan.
En el transcurs de l'any que entrem va a intensificar el R. A. C.
de C. encara mis el seu camp de divulzació seronäutica, per a donar al
públie el "sentit de l'aire" i fer tot
el que li sigui possible per tal que
aquest es doni compte de la importància excepcional que ti l'aviació, que
no is tan sois un nou esport mis.
Curó un mitjà admirable, räpid c aval
ja segur de locomoció, a part de la
, mnortancia que te per a la defensa
nacional.

ALFIL

Divendres ¡Bit& tiPatom ibavia
andociat, se Cdebra el matCh revenja
a quitase taniert, arnb el Club d'EsTívoli. Després d'una Iluita en
extrem interessant per ratee dues
parts, resulto% vencedor l'Alfil per
8 r12 a 7 en. Guanyaren per l'Al fi l
e ia senyors ltoney, L. Gama, J. Garciii, Aymerich, Bartule, Sinchez i
Abeli; feral tableo els !enyete Pasmad, t Servat i Reure.
Mea pastee, dia 30, se celebra la
<marta ronda del grup C i la tercera
del grup B, del Campionat Social roo.
El . lotal es va veure rnolt concorregut
d'amante del noble joc, que Segueixen
amb interés les pertides Que s'efectuen.
Els resultats d'aquestes rondes furen-eis següentr:
Gag* B
Mauselo, o: Aymerich. t.
Pérez-Sinchez, ajornada.
A. Garcia, t Rich. n.
Serena-V'tee. ajornada,
Mena, o; Buiza. a.
Alcaraz, 1; Puig, o.
Carpio, o; Gironds,
Rtrbert, o; Sastre, r.
Alinee, 1; 74. Semit, 0,

Caes

el sisè.

8: A. Alberti, 3 1/2.
e. A. Méhes, 3 1/2, pera/1f en desempat.
lo. A. Serra, 2 1/2.
15. E. VilltleSa, 7/2.
Oportunament s'efectuaran les partides rae. dicord amb els reglamente,
tenen establertes per a decidir el campió del Club, entre l'actual de 1928.
senyor Vicente Climent, i el primer
classificat de l'actual Campionat, senyor Angel Lainez.
A mis, la constitució del grup A
(request Club és molt mis extensa a
causa de no haver pogut prendre part
al Campionat elements tan importante
com són els senyors Juli Liptak, primer cmpió del Club; H. C. Rudoy,
F. Frutan i Alfons Eche, classificats
al Campionat anterior amb notables
puntuacions.
Avui, dimecres, a les ente del mati,
s'efectuari el repartiment de prernir.
consistente en tres torrnosee copes
d'argent de llei, abs tres primers clasSificats a l'actual Campionat
Per a aquest acte hi ha en organització un brillant acte escaquista, al
qual queden invitase tots els aficionats,
siguin o no socis, d'abres entitats.
Amb motiu del Campionat per
equipe, organitzat per la Federació
Catalana d'Escacs, ampliat als grups
B i C per a primeres i segones categories, queda suspès el Campionat dele
grupa B i C que tenia anunciat aquest
Club.
Hi ha gran entusiasme entre els socis daquest floh per a la signatura
de les fitxes per als Campionats que
s'apropen.

Crup C:

üärrufet, t; L. Garcia,....
bfaulles, cr; Esplugnefs:i.
Mena-Xarrle, ajornada- •
Pan/MI, 1/2: GUinett, lit
R. Servat-J. Gama. aiornadta
Divendres vinent. dia 3, se celebrara la cinquena,ronda del grup C.
Hi ha gran afició, entre els satis
d'aeuest Club per a poder prendre part
al Campionat per equipe que tan encertadament ha organitzat la Federad() Catalana d'Escace.

FEDERACIO CATALANA
D'ESCACS
fli ha gran entusiasme entre els
clubs d'escacs davant la vinent competició que, organitzada per la Federad& Catalana d'Escacs, comenzara a
lugar - se el mes que som, i en la qual
es disputaran per equipe el Campionat
de Catalunya els clubs de primera, segona i tercera categories, en Ilurs dietinte genes A, B i C.
La Federació ha circulas ja ele corresponents reglatnenta 1 fitxes federatites, ja que fa requisa previ per a tot
jugador que prengui part eis_äquests
Campionats atar provee de l'oeartnna
fitxa per un Club determinat.
Felicitem la Federació Catalana
d'Escacs per la vasta organització d'a-

PENYA D'ESCACS RIPOLLET
El dia 22 del mes proppassat, a l'estatge de /a Societat L'Aliança, se celebrä l'anunciat match amistós, a nou
taulers, contra la Unió d'Escacs de
Sant Cugat del Valles, en el qual obtingué un resultat favorable la Persa
d'Escacs Ripollet.
Els s'enredare de l'equip risitant foren els senyors Sales i Vasicard, i de
l'equip local ho foren els senyors
Soler, Cardona, Guinot, Gener, Sallent, Escureell i Castejón.
Diumenge vinent, dia 5, a l'estatge
de la Unió d'Escacs de Sane Cugat.
se celebrarà el match revenja.

PROBLEISA N1714.

NATACIO

.Arranytankb
1,1egrea (rt peieä)

ROYAL BRUSSELS V. c
C. N. BARCELONA

s

1111111.

La sessió natatória internacional de
diumenge que ve al mati ofereix ample
camp ale nostres valore per a demostrar llur actual forma.
Ea un encert innegable del, organieztdors enfontrar els nostres nedadore i water-polistes amb un club de
la välua del Brussels, taxim si es té
en compte les simpaties amb que compten tutee nosaltres els que (oren els
nostres primers mestres en el dificil
joc de polo aquàtic i la tècnica dels
quals han sabut apropiar-se perfectament els nostres representants.
'L'equip campió de Bélgica que diumengt vinent ene donarà una noca
ocasió de poder-lo admirar ha ohtingut rectntmcntgrans rictóries, totes
elles de tal magnitud que el colloquen
en un lloc preeminent dintre de la natació europea.
La próxima actuació de recluir) de
Van Schelle, Villote, Clette, Coppieters. Matthieu i altres noms famosPs
que :'integren representa un esdeveniment per als amans de la natació. Lev
pectació amb qué es esperada la seca
sisita és en aquesta ocasió més gran
que cap altra de les anales anteriors
rer les raons caposades

Estudien des 'd'ara

Anglés

en petits grupa, amb professor que estudia els seus
deixebles.

Una sola

Ilkó.

us convencerla que es tracta no sols d'anglesos nadins, sind també de

Profeasora naacuta

a
!largues (st peces)
Mat en dues
(La selacio dunecres vinent)
A•

VILARNAU

Informes a toles hores
a Claris, 36, primer, primera

I

lirISIVEZMT

Me"

lea MAQUINES D'UNA FABRICA DE CORDILL3 I PILATS
DE CANSM, er`enlualment lambe mäquines soltes. Producció
diäria: coNills i cortletea, aproximadarnent, '3.200 quilos; cordeles de cànem de fibra Ilarga per a fer garbes i per a rarxes, aproximada/p at. 1 ,200 quilos. Dirigir ofertes a Nidua
P. d : A., MIS - Vial taidlarta, 3 his
'

,

-!

FINS AL DIA 15 DE GENER

GAVANYS
I VESTITS A PREU
:: DE COST

VENDA DE

Per que?... Perquè el /lastre sistema americà de venda continua ha
estat un èxit. Havem cobert ja els nostres beneficis, i tots els gene/ res que ens queden de l'actual temporada els venera sense cap galläncia

3E0010 DE CIAVANY8 38 MODELA Dinutiwre, COLORS D'ULTIMA NOVETJIT
a 18 Pes,setes.
Els de 25 pessetes
"

"

so••• .•

15

''

30

f"

" 126

• • • • 44 e.1 1m•

••• ••• •• n ••• ¡ ••4

4«

1.11 tee

"
"

40
60

"

Abrics de jovenet, en tots els modele, n 1111, 25, 30 i 35 pesseteS
ics de sien, en teles, les formes i colors, a 7, 12, 17 i 24 Mes.'
Trinaeree tres teles, .do senyor, a' 30, 39, 42 i 48 pessetes'
Peinases panyo castor, a ... ,...... ... 50, 25, 30 i 36 pessetes
Vestits llana i estam, de senyor, confeccionats, 35, 45, 55 i 05 pts.

Vestit a la mida, de rieestam dos capa, a
a
, Vestit a la mida, de llana i estam Austràlia,

'15 ptes:
95 ptes.

SASTRERIA C A S ÄRRAMONA
a. 111*
23 — HOSPITAL
•

n

.

111111111111111111111111111111111111111111111M11111111111111111111111

TELEFON 22944

•
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&Ti' it E S!

?tecito Mete 3011011 amb apare " Pnoro
me, mamo a les
"
Tuda, a MI rae 1 a tes 895 PHolerg
a les 10. Cintes sonores11.
(meseta». 5 ah.
Fox. No(. liox, I es» crelzent
de TRAFAIOAR.
FERINA CINEMA SONOR amb
ap
ares! WESTERN
AVul, dIntecres, larda. a les
1 a lea e (especial), ELECTRIC
1 nit, a les 10:
Revista. Noticiarla Fox Mov ietdite.330
Cebona, 1 EL COMPARSA, Buster Eeaton.
« NIMIA". - C ATA/UREA
Ave maltea] a les li. Tarda, a lárd'a0 1
a les 6 (especial). 1 all, a lee
030: FELIZ A110 NUEVO:
S ECRETARIA IDEAL.
per JacquclIne Login,
L1100 CINEMA
Aval, matinal a les 11. Tarda, a leaI 330
I
a
les 6 (especial), 1 tut, 930:
EL cinc() DEL CLAVEL I EL DRAMA DEL
MONT CERVIN, per Luis Trenker,
PATRI PALACE >8
lEXC'ELSION :.: 111111111
Avul, Matinal: VIEINd (no 80110111)i
sato Y NEGRO. Tarda, ~mielo del
P rO MMI irroP Cómica
1 Re vise, SI SI, ROM DESAME,
pel s'amilano.
SIONUMERTAL-1-: 1101111111A t .
: IRIS PARE :-: . 111 R0
Avul, ~Mal, 2.. j ornada de
EL CONDE DE M ONTE(lR/STO. 1 4Cómica
Revista. Tarda. a rnes.
LA MUJER CAUTIVA. :SIL MARQUES EN .. LI MANDITA.I
DIANA :.: COMTAL >a IMALIIVRIA t-: ROVAL
Avul,
matinal: DONDE LAS DAN 1411
tOMAN. I CARA!. OLVIDADAS. Tarda, amb COmleil I Revista. Nit,
del Illm EL PATRIOTA (Ro Mor).
ARGENTINA >Iestrena
• ARCELONA :-: COLOM
Avul, tarda 1 n11, LA BESTIA
DEL MAR 1 VIVA MADRID, QUE ES MI
PUEBLO! I CÓMICS I Revista. - A rA
110111/Ita, rdattrial a les onze.

COMPAREN'
Deleelet C. CAPDEEN.A

EIS PASTOREIS
A lee ale, el tradielonal
Cacle

EIS PASTORETS

O L 'AOVENIMENE DI L'INFANE

ocou,

=0 l'arreada dels Reis crOrleni,
Amper, Melote I Saltaseis, que Obsequiaran la Minada. Meres, cmplets. sardanea, [medros plastles.

g

~fa.

"Caei.

11% ç
.e

b .91>

ita ser "a:ye.

•
•Vt.~.
11

caes. OeVeß»..»..1.4,3'

TEATRE CATALA ROMEA

La filia del Carmesí

ELS PASTORETS

nyat USANDIZAGA,
LAS GOLONDRINAS
Principals intérprete, ele celebrete art.istes C.AMPINA, REVENGA, GALEFFI. Mestre PADOVANI. La célebre pantomima serk Interpretada per tot el
cos de ball rus i espanycl. Demk, nit: AIDA. Dissabte, estrena a Espanya de la joia
musical de l'immortal Mozart,
0081 FAN TUTTE
Dia 11: ANNA PAVLOVA amb
la seva Incomparable COMPANYIA DE BALLETS.
Es despatxa a comptaduria.
eiMMM044+14.4.444+11.94+4~4

TEATRE BARCELONA

de EL» P ASTORETS d'En
Folch I Torres obsequia-

Cem p anyla de •odevii 1 grana
seessdaeles de JOSEP SA EEEEE
P
agitare 1 director,: a men lad rimer.
ee,* 1 M e
San g re Nona. Primera
astrlu: fiarla
Persona
i uf, (muere, l e
stGitat d'Are Non.
'larda,

MANCHA QUE LIMPIA

c omptadurla tense migment
SS

osseren 41 3. tompturettoRs mis
ES LOC.> MAIti E LI C

1 221u0Z1.2RLsey'NEAR
d'aquesi 8/oc TROBA RA

la Pare que a oost_ lt correspon .

Proa, d e

a volt.

1

L'obra de les grano
sorpreses

EL FAKIR BENGAPUR

Avul. ellmecret Pestletat d'Any
Tarea, a tes O. Nilt, a lea 10. p ues Nou.
tortrartatles

The Great Faludy's

i Al Wiser Norman Ward

Ex1t Immens de POWELL I LIS II
RIENEGINT.

Teatre Català Novetats

FEATRE VICTORIA

Companya !frica de TOMAS POS,
en
la (mal figura
GOROE. (tuneen-s, iba 1PAU
tic (tener, tarda, a les
. ; • 00 ci milinr t'arte]]
de Barcelona. 4
ACTES. 1, 1: LA MALA SONARA,
Per
tota la r om p auyia. II:
CARCELERAS, per Irs p rtnrtpa/sLAS
p arts. ID 77
ItEP RESENTAcIO DE L'EX1T
DE L'ANY:
EL NOMINAL
Per una a rompan
Ni
i. a Irs 2
1, LA VERSE:4A DE la.
LA PALOMA, era42.
s
cId risaquesta r
11: 78 REPRE-.
SENTACIO nt:ompanyka.
L'EXIT DE L'ANN't
EL ROMERAL
gran riterft ir,ortins I Interpreta
Aques•
si setniana e str e na del
LA GUITARRA. Es nespatxa a lasalnet
iadinna srnse
rdnl . ladnria. Cada OIL EL NOMINAL.

dPu dol itiatí

1

Nit, a les 1015:

NOSES DE TOT L'ANY

PISTON-UGALDE-ANISOLA

ROMEA: Tarda

SEGON PARTIT

En Belluguet i En Bieló

EMILIO ARRIOLA
contra
£1.012 III - RASARE
P'er a aquesta funció no

Tarda i nit

EL FAKIR

BENGAPUR

444444.444.060444444+1144+

seran valida eit passis de
favor.

TEATRE NOV

Demlt, diJcus, 2 de gener.
Nit, a les 1015:
EXTRAORDYNATO PARTIT
LarruaoaIn - Navarrete

Companyla dramatice dirigida itte

ENNIC 80111eA3
Pilmera actriu: ENRIQUETA TORRES
ul. FESTIVITAT LvANIf INOU. Tarda, a les 330. 9 latell, B. Par ENER:
BORRAS. L'aplaudit drama en 4 artes.

contra

El bandido de la sierra

Ramos - Berrendo II

1 l'obra mes gloriosa del teatre clase
espany01 de Pedro Calderdn (le la Barca

..o.e.o++.441.844444n144.4

LA VIDA ES SUEÑO
m1. a les 10'1 0 :

DIVO RIS O S
e
Al
•
'

LA VIDA Cl S'AMO
Dama. OIL 1 cada oft. LA VIDA 15
SUEÑO.

11.4

SECCIO JAPONESA

Avui, dlmecres, a les

el millor i

togs

TIbidstbol

L EXCLIIIII6 obngada. P
un
1.A
Partible. M e r avellosee rist . Incoa,
TAT 1 l ' EXP OSICIO IL.LLI de la COL gensaelonals atr accions: AERO NADA.
. TALAIA.
TREN AFRI. ere.

a

BLOC PETIT 0460 PALAU ALFONS XIII
No oblideu de posseir per a vostres
ESTAD!
temples el
•
245

4
•,

de la

Larde

GRAN PARTIT INT ERNACIONAL DE FUTBOL
TXE COSLOVAQUIA ESPANYA
Deeinilx dtt
i enlradcs lId

1 'Esladi a les t aquilles
Couninivions), i a les

n , el carril" Marques del Duero (Palau
de fEsintli.
•

PALAU D'AGRICIJLTURA

Avui. dimecres. dia 1 de gener. A les 11'15 del matí
CONCERT l'ER LA BANDA MUNICIPAL
dirigida pel rnestre Lamote de Grignon

d'En Folch 1

LA BOHEMIA

dap landid sale de lell
%N'uf Materna Fasta d4 Cap d'Any,
CRANS BALLS. TARDA 1 5tt.
par la
rempre ap latulldli BANDA 1
Insuperable prog rama en ball.cst55.
te, de no('elar.
IMPORTANT: el ball delaanani Jara
CONTINU. La BANDA tot. IAS alternara
nara am el f enomenat Jala
COCKTAIL.

TEATRE GOYA

Companyia ELENA miste
ANul, larda. a les 430. Dat, a les 10.
L'obra en tres antes

LAS AMOROSAS

1 laxa rreixent de la revista de F. Madrid 1 B. Solsona, mdslca del mestre
Dentón.

Venus Sport Palee Ball

2

" 9"
Densa. terna. LA PRISIONERA. Preus
POPulars. Butaime5 a 2 ples. ren. f Cada
alt, LAS AMOROSAS I la revisteis °MI".

Rda. la.l antnsnt, U t 44.
EISFe,
Ara. festIvital de la r'r cleld del
Sare0r. Ball de socletto. r da
1 en.
Coleaseis esirenes.

MERES

RESTAURANT DEL PARC
rc, rh . u .0 de 1 le 'ANY
farda. a doe mutile dc

IESPLENDID CINEMA
C e n asen da Cant, 217 . TM. 30e11

1

1. 70 1 1. I 2, 3, 4 I 5
Grao estiena:

GENES).

YIYI 111111111 OHE gS 11 PON

1' II o 0 II A NI A

4'

FRONTO NOVETATS

Ilapetieló dela dos partite
mas •moeIonanta p roseo&ate aquesta temporada
PRIMER PARTIT
zalitleRitrry - 09111110Ir

ES desmato "vales" Rellotg erla ale•
ilee, halada de la Preed, fi. Tel.
16013,
Capellerla 0111, Hos p ital. le.

,.

PARC D'ATRACCIONS

IIINELIC
Inés útil de

sota la ensacas g el Matra
LLUIS MILLET
~GRAMA altTlatettleellael, del
(wat [firman part leo obres de malo,
iSIS recentmen1 erseamiem.
LOcalltats 1 entrados a twellle.

con a

la tarda

En1r,n, r•rdininio ............... ••• ••• .•• •••

MILI

CONCIRE

l'ORFEO CATALA

LUCIO - MAROELINO

Tertúlia Catalanista
LA TIA D'AMERICA

N

IOC 'FAN 1090

AVul, DIADA De CAP D'ANT
A les cinc de la tarda,

Tarda, a les 415:
EX TRAORDINARI PARTIT
GABRIEL - TIIODORO

Cada, din un consell per a %Medra salut
Porteu " ele vostres filie
:Cada dia un rato d'excediera literatura, PALAU ACIONAL avui a
al NOVEles
TATS veure
festiva i amena, en sa majoria inbdita obert
tptaire de la tarde
ELS PASTORETS
El BLOC MANELIC 'us proporcionará
PO II E ESPAN IV O
Torres
un DICCIONARI DE CASTELLANISMES
pessela
P

Palau Música Catalana

AVOI, DIMECRES, DIA .

Acinesia setmana, MES DEBUTS.

441444444.06.444,64444444 4

Oberta cada dia, des de les nou del matí fins a les
deu de la nit

força Intressant

ONCEli TS

P

fencions amb lotes les alrae•
rions I ele formidables debuts d'ablr,

/

:XrúSIGIO leiftRNACIONAL
DE BeRCELON4
eada dia des de
Erst en 1•

tren.

Denle, Int:

PUERTOS;

Tramp ea, 10.
Telefon 73331
COMPANYIA PUJOL-FORNAGUERA
Aval. dImeeres, tarda. 4311. Butaques
a SAN ptes. N it. 000. normes a /.75
pasmes:

n at, colme oa morevapetaTp

ESPORTS

OLYMPIA

•

COLISEU POMPE1A

L'adroguer de carrer Nou

rPO4.4444444.6.444444.0.61

ELS ALLOTJATS

e4444114.6444444.1.,.......4

5 5Ansuperable emtta

ran la gent menuda

Avlii, dimecres, lar da, a
un (luan de sis. Nil, a un
quart d'onze. La cunèdia
on tres actes, n vers. d eis
germana Machado,
LA LOLA SE VA A LOS

Nit: ESTRENA de Petenera.

La mame de la tarda comenrara ene
11. FAKIR ERI NSANERUCII, I
de la
nit amb EL CAP D'ANY OIL la
TALIA.
Denle, dIjous, larda. AL MERCADER
VRINSANERUCS 1 coamerva,
r
O A GUST DEI. CONSUMIDOR. Nil.ama.
a les
deu: AL MERCADER 1144111-CNIN-CRANO

ItIAGICS

THE F ARDACCIO I INA.REA-MAU
Nil
I irt deis Nraievils.

Demä. dijous, larda i !lit:
La Lola se va a los puertos. Divendres, henctici de
Marfil Palou, Tarda: La
Lola se va a 1013 puertos.

I Debes Pla. Primera asiere
e. Alees I M. Almenea Peles
dB:meres. FeatIvIlat a, Can
d'AM'. Tarea, a un 4. NIt. a lea 10:

L'adroguer del carrer Nou

Segona sessió, els

Director: EELIP SASSONE

al~44144.6~00.1H144•41

n'ora
M Ansa

TEATRE TALLA

4.41.4444444444.4.44.44~4
AvUl at NOVETATS

TOMMY, L'HOME DE LES
DUES NITS

EGMONT. Obertura
ARIA de la primera Suite
Mlnuello de IFIGENTA EN AVIADA ...
DEJANDIE.

BEETHOVEN
BACH
GLUCK

Jota Je EL MOLINERO DE SUBIZA

t5I;DRID

PIANOS

Ileguer, des de momees
SI 31111 .

C.

RI ELC, 78

augrnent, a Curt termini

SCHERZO sobre un tema, popular ... (1 ,‘...pRtiOrTI L: DE GRIpNON
Espaladanza de l'òpera "AMAYA" ....
PASTORA ENAMORADA
SARDANA
MESTRES CANTAIRES. - Fragmente del !creer adv. Preludi. Vals
dels ;sprenents i Mai . xn .L les ror- WAGNER

.

TE SELECT

VEND ES A CREDI
Sense iiador, tense entrada avençada i

sAINT-SAENS

Entrada al recinte de l'Exposició . .

Rivalidad comercial
Es auparas per a l'especial de lea 4
Denle, ~iris, canvl de programa

TRIOMF, MARINA 1 NOU

Companyia de irodeeit 1 teatro medarn
Primera eetrius Marea N loelau.
DI.
motee: 1111. &Set. Primer« eetriuer
vidan tipa

I

a les [malee,

Companyia dramht ica
MARIA PALOU

1

l'el 14844. Matinal d'll a I. Tu.
da. 3'30 1 d. eaDeetst le. IPS01
Revista Ileurodedj II Gel deremses,
per ;canse Nomen; C04044, 1 el
aran axIt de °torne SIdney co

5, 111. ree,thdat p rimer d'u y . t.. Jor.
nada de 111. SON= DI MONTICIIIMBL
per Jean Antelo. - AL
Of
Los meso, amerIcan_
a. 14
min IL, mello* 01 LA
Prome1LL4te«
pieticiam poK. 7411, M'ame E
per Lols Moran. - D all11. I* Nesedal

LA ATROPELLAPLATOS

BULLO, amb &asistencia dais rama
de
SS. 0 101. A les deu. Terttlifa Catalana;
L'AMOR, BON D IP LoMATIG
1 LA LLAR
APAGABA.

A

cranou,

CINE PM., ir=

Deinä. tarda. Ele BELLUGUEE 1 EN

REIS

. 1 ,05 ptes,

•

10'64)

1. F*NTUq
(del
I 6' 3. - NI!: 10181
•
I 634.... /411fr:eln)
PESAR«
nota Paradeptent per
SI NANCY
1 6118. - lftt: 10.47)

NAPOLEON EN LA LUNA

EL FAKIR BENGAPUR

Gran Teatre Espanyol

111111 POPULANTAT

ZistreeM
I (Tarda: 4'

A les ola Set0/14
UN MILLON
de Mulloz Seca.
N11, 45 rep resentacia de

IN SELLUOUET I KM 11111.0
.15 petge de). firts Mieles reeolltrat
It
i• o'r e spondio ncla i obsequfaran tots ela
Delits. A les 31.0 1 10 nit, l'obra de les
g rans sorpresas.

de sis. A PETICIO GE,NERAL,
Ja fan c elebrada i
n-tara espany,t_
la en tres netes, del malagua-

1 n'OO..-

(Tarda,
ROM'
(Tarda: S
KI.

Seminal@ obmloa Ill e p Olvetla 1
%te
Aval.
ocre,. FaelivIlit d'Any NOU,
larda, pr. era 'aisló:

espectacle

duel aeaMelalt,,A lee
E tPEC/AL 111:114f..
• :ea desuilistAs
ell.
MERMO
°nora PartuntIngt

Laut

TEATRE POLIORAMA

Companyle VILA- UVI
Avul , a i r a 530 tarda. El sorpreosal

I nterpretad() ma g istral. 1
ELS APRENSIUS
Demt, larda, ELS PASTOREES.
Es despatxa a Cornotaluria.

041444444.044.0eme+0444,64.eie

Quin» anys de indi eutele Amad i lemerr
i milers de llegidors, el proclamen I Nano

.

RADA. 11
II
Nove
(Tarta:

Magnffic apotebsi.

A tres quarlu de den. el formidable trlorne (le d. NI. c/c Segarra.

GRAN TEATRE LICEU
Av121, 14 de propietat i abonament a tardes. .4 dos quarts

el

AM ta:
l 180 1 a le

..:*plivol,.

Avul , larda, a les 330, el magna
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dude emplric, casolet, o de perfumeria, preparat sense reponsabilitat científica. Pe I contrari,
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brin damunt el coll de la seva roba exterior.
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FABRICA BE GENERES DE PUNT

Unics— concesidonaris per a tot Espanya
de les insuperables mitges "EVA" i "RAQUEL", aixi com
I també dels tan populars i
acreditats mitjons "NO'S TRENKAN" (de fil) i

"BOYSOLIT"

(de cotó)

CENTR AL: Vía Laietana, 49 - HUMUS: Hospital,
36 i 38 - Comte del Asalto, 8 Fontanellaji - Carme, 73
26 Salmo*, 17 - lit de
Sant Pere, 15 - Telefons: 14730 - 19222 - 19072 -18204 - 11714 -14305 - 19335 1 10347

Hieratin,

Apartat de Correus 839 - Direcció telegràfica i telefònica
"MEDIAS"

Dames caritatives - Guarda - Robes - Asils - Cases de
Beneficénela
PROVEIDORA AQUESTA CASA DE LA 3IAJORIA DE GUARDA-ROBES,
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CASES DE BENEFICENCIA
TOT CATALUNYA, TE EN EXISTENCIA, A PREUS ESPE CIAIS,
UNA GRAN VARIETAT D'ARTICLES DE
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