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AQUEST NUMERO HA PASSAT FULL.11'DIETARI
PER LA CENSURA ,

—E. deuen —
agef
" er snolti !ladres earob 133 Apvell Don »Medid_
Abans al que se D'hl agitaren— per6 era... ara el un fas.
,tig: ja nz n'h1 hant l'electriatat ha mainah da oficia—

La trallS111i8816 telerifica
de fotografies
Londres, 6. —El servei Abile de

fotografies per ral4traf erfre
Len.
drei i Berlin setä Inaugural oficialmero demà pels ministres de Correas
alemany i anghte, els quilla es trametran mútuament llur fotogra : ia 1 can,
vieran ilusa ealutacions ertega-af es.
S'espera que gradualraent agreste& fakilltate de transailsside podran eta-

altru pelen—Kb%

gLS ESPORTS

No hi Itburà combat
Primo Camera- Carter
Nora York, d.—La Federació de
Bosta de l'Estat de Nova York ha deriegas la sera autoritraci6 per a la
eelebracid tY111% mach entre
Primo Camera i el negro Carter.—

Zebra,

•n•n••nn•••••n••••

U imitador dificil de: .
guardar
'Parta IS. — Mut osad ha estar
eetingut el zeilit ang16 Williams
Es un malfactor nott conegut
Franca, Anglaterre, Biela, SulaAustria, Holanda, hala. Zapeara

Portugal.
gavia fugit en luir tulladat de
te pealó d'Al% a la ceerd de Nililef.
,

'Ami, en Easer condult a la Comiat..ki Ma iftsou e411:,-..

L

prodneel6 deetaitr,

Singapoort, 6. — D'zord amb la
'»cocaanaei6 feta per l'Associació
04 productora d'ataos, ahir meaCure treballa zp ene, d'eatany
re Malaya. La mateiza decisi6 os
eguira durant tota ej diumengea
jiquest any.
L'acord Es motivat ter l'excés de
producc:6 d'aquel] mmeral. — Fa./Pra.

VAERONAUTICA,

Undbergli

• »o vol monuments
Nora York, 6. — L'aviador Lindberg ha declaras que s'oposava a Floreta dele seno compatriotes de Sant
Linfa que rollen aixecar-li un mono-

ment..—Fabra.

Un aviador desaparegut
Londres, d. — Telegrafien de Nova
York al • Thaes" que per ara no o
ti cap noticia sobre un deis aviadora
que tordilla de Fairbanks, en Alaska,

PRECISANT UNA MICA
I El meu amic Rovira i Virgili ha
dedicar dos articles a la meva novella
"Fanny". No Tul) amagar que, tot i
haver-me avesat des de jovenes a meriixer l'atenció literäria del meu antic
company, ehe restat fosca corprès.
Veure que dos dies seguits abandona
els alts problemes del alón per deseendir a ocupar-se minuciosament del meu
estil, és una cosa que no gosava pas
cayeras. Fina he arribat a imaginar
— la imaginaci6 da tan capritxosa I —
que el meu amic, mes que no al desig
de fixar el seu criteri respecte la
meva obra, obeia a la necessitat de
provar-ene la persistencia de la leva
amistar.
I això Es evident que ho ha aconseguit. Tant, que fins era sento encoratjat a dir-li que si mohos de les observacions que li ha suggerit "Panny",
la seva psicolegia i l'estil amb qué
l'expressa em semblen justes, n'Id ha
d'altres que no m'ho semblen gaire.
Susceptibilitat d'autor? Es possible.
Però si preciso ele punta dels quals
es tracta ja veureu que poden ¿sur
estudiats amb una certa objectivitat
Exemple; En Rovira i Virgili combat la denominació de "moneleg interior" que jo aplico a /a forma Reste* de la meva novena. Ell diu que da
un • roonóleg exterior". Pateix una
conftnió. En primer lloc, aquesta denominació no ha estat inventada per
mi, Es d'U, corrent en la tecnIca moderna; àdhuc si no fos d'una exactitud
matemätica convindria acceptar-la per
a entendre'ns de pressa, tal com n'acceptem moltes d'altree, defectuoso; o
aproximades.
En segon lloc, el monòleg de "Fanny" es perfectament interior, puix que
Es pensat i no pronunciat, llevat dels
breus moments que dialoga amb una
altra persona. Però en tau s momento
ja no es pot parlar de monòleg, sin6
de diäleg.
De manera que en dir "monòleg interior" no pretenia pas definir la sera
guatitas intrínseca, sinó precisar el lloc
on es descabdellava: la consciencia de
"Fanny". Pot ¿ases, doncs, un monòleg versemblant o inversemblant, patètic o ensopit, pede é3 interior.
Un alara exemple. Rovira i Virgili,
amb un compte que es d'agrair, ha
llegit aquest monòleg i hi ha descobert
alguno moto que li semblen malvinguts: clestaeotae, empipar... Deixant
de banda que aquests mots, repetidament tnats per Cerner, representen
contentes de molt dificil traducció en
altres de mes fins i que no es impossible que estiguin a ptint de passar de
l'argot a la llengua literària, cal no
oblidar el medi que fre q üenta Fanny
— un eecenari del Parallel —. Ene
sembla que si d'alguna cosa cal acusar-me .1.3 d'haver estat massa medie
a senyalar els efectes de contagi verbal que fatalment alar-len de pro1 res mès: les nitres observacions
de Rovira 1 Virgili sobre si el mes
estil es alat o fluent, sobre si els metes
personatgei i jo mateix — com tants
comparrIcls nostres! — estem mis ben
disposats per al raonament que per a
receló, són Coses que pertanyen al domini del subjectirlsme No cal sinó
acceptar-les amb sincera gratitud per
l'interis que demostren.
.

CALLES
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en menea de Parlador Nielson.—Fabra.

Allan Coblian sofreix un El bandidatge a Palestina
accident
tellsbini, 6. — L'aviador Allen
Cobitam alta vist obligat a abandonar
el seu propòsit de vol al Cap, a Moika, a conseqüencia d'en aterratge forzat en una zona pantanosa, on lapace!! lea
ha quedat atascat.—Fabra.

Jerusalem, 6, — Dos bandits ärabi
han estar capturats a la regió del
nord, despres d'actives operacions
efectuades en gran escala per la politia, per tal de castigar diversos actes
criminals realitzats darrerament en
aquella regió.—Fabra.

-44sAilaci6 de.:Lhz 269,11CITAT_ e »vele de la Pr.tiu, de 1'E4

Les altres vies del dret
Hl ha en el Uibre de Joan Esteirich, "Lea vies del dret", que
comentàvem dies cerera, una part,
molt breu, pesó molt substanciosa
(representa la part potser mEs im.
portant del sets programa), que po.
driem anomenar: "les altres viee
del dret". Aquestes visa, com les
que constitueixen l'objecte pri.nordial del 'libre 1 li donen el títol
general, haurien de mutar, segons
el pensament de l'autor, a l. mateix
resultat, objectiu final d'un daler collectiu. Divergente en direcció diguem-ne geogràfica, les unes cap
a una banda, les altree cap a l'altra,
haurien de trobar-se en el desenllaç.
A la base d'aquesta doble actuació, l'autor posa una declaració alhora doctrinal 1 practica que l'ex.
plica. Els principis actius han estat
modificare— escriu—. "Ja no es diu
com abano: it cada Nació, un Estat.
La doctrina ortodoxa és ara: nacionalitats Iliones dins Estat complex.
Nació i Estat essent distinte i independente, pot convenir que una
nació estigui distribuida en dis ersos
Estats (Alemanya i Austria, per
exemple) o diverses nacions o fragmente de nacions, en un lol Estat
(Suisia). La dificultar de !es fronteres s'esvaeix o atenua. Els sepa.
ratismes, com a tendencia, esdevenen
anacrònics. Si es ¿emana per un
costat garanties internacional!, per
altre costal s'aconsella la tendència
a l'acostament dins el mateix Estat. Per?) això no Es possible cense
llibertats prévise. Ningd no pot do.

nar - se el no es posseeix."
La sitnació de l'autor davant de
problemes concrete apareix, dones.
ben definida, 1 no coneixeriem sinó
aquestes prernissee del seu pensament politic, que ja podríem treure
algunes conseqüències sobre les solucions que propugna. Es digna d'el_
ment especial aquesta frase relativa
a! federalisme: "El nou federalisme
no serä el de Pi i Margall, tot i el
respecte a l'home i a les seres idees,
com tampoc el federalisme imperialista de Prat de la Riba, amb identic respecte a l'home i amb gratitud
per la sera obra d'estadista."
Hi ha tot seguit una ¡Ilustradora
alhajó a les experiencies tete, a
Rússia. No cal compartir la doctrina marxista per convenir que hl ha
hagut realitzacions interessante. I
l'autor imagina la Unió amb govern
central executitt nomenat per ¿tres
Cimbres i assistit per elles: la
Cambra representativa dele interessos, de les professions, de les organitzacions econemiques i de cultura;
1 la Catnbra representativa dele interessos politice t de les naciorrali-

tato. Imagina també, din; la Unió;

la possibilitat de distintes evoluciona
per a cadascun dels membres, se-.
gons les necessitats de la cultura,
de la vida económica i de les aspi.
raciona de cadascun, i segons la intensitat de la sera diferenciació respecte als altres. Hi ha gradacione
que van des dels Estats lliures fina
als territoris autónomo, passen' per
les repúbliques aliades. Evidentment,
el federalisme, aixl en la doctrina
coses en la práctica — i precisament
pel conjunt d'experiéneies acumula.
des de la guerra ençä— ha guanyat
en elasticitat i possibilitats d'adaptacid a la multiplicitat de casos.
De les vies del dret que miren
enllä i de les que miren eng,
telrich no vaciHa a afirmu que són
aquestes les que creu en definitiva
capaces de donar una enlució adequada. "En el grau necessari—afirma—nornés podrà trobar-se lote.
riorment." Significativa declaració en
qui és al mateix temps el campió
del treball en altres direccions;
prora —si prora ca l gués — de com
són completament mal informase
acuello qui encara parlen ¿ilusione
excessives formades en torn d'una
tal actuació. No hi ha ni hi ha hagut
cap iHusió extensiva: no hi ha hagut sin6 l'aprofitament d'un instrument que oferia alguna aspectee
aprofitables.
Tot això i les paraules que gai.
rebé clouen el 'libre ens presente,n
l'autor com a intervencionista dina
la vida peninsular, "amb un ideal
generös per a tota la Península, sentint da catalans un vivissim interés
per roto els altres problemes peoinsulare de llibertat i de consciencia,
d'estructuració social i d'endegament
econòmic, posant-se en contacte
constant amb tots els elemento renovelladors, i aliant-se, si cal, amb totes
les forcee nobles i' autentiques, capaces de transformar el país i contribuir a la gran renovació indispensable i fatal".
Horn podrà ésser o no Usen
d'acord amb les tenclencies propug.
nades per l'Estelrich; però hom no
podrà negar que les coposa eense
emboiramente i que les terveix amb
cc te s.
Per la nostra banda, ens limitarem
a remarcar com, en el moment en
qué el paréntesi sembla a punt de
tancar-se, la major part de /es fign.
res que, a dreta i a esquerra, semblen prestes a actuar, són, en aquest
punt, distanciades, d'aquelles que de.
tentaren la mis intensa represen_
tacid al moment en què el parèntesi
va obrir-se.
Tema digne de meditació.
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El proveïment de les aígües
de Barcelona
(Acabament)
Coniinuem en l'exposició-defensa
que fa "Societat General" a la sera
gestió en el proreiment d'aigqcs a
la ciutat i que començärem din.
menge.
El pese de raigua. — La "Sociotat" costé que el preu de la ma.
tisis per ella subministrada no Es
paa mis ter que el que paguen d'altres ciutate espanyoles. Es una red
aquesta, que només els tècnics poden contrastar eficaçment. Per o Ea
del tot evident, que si hom consulta
qualsevol ciutadà que hagi de tenirhi tractes, sempre en treureu la impressió que tampoc és barata l'aigua
que se li dóna ni equitatiu el tracte
que re.

En el nostre públic, existeix la
impressió — tal volta exagerada però
que tampoc no està mancada de fonament — que totes les empreses
arrendatàries o concessionäries de
serveis púb l ics, com aigua, gas, e,ec_
tricitat, tramvies, etc., el tracteu en
forma abusiva.
Per!, terme mig entre el que diu
la Companyia i el que en pensa la
sera clientela, bé pot admetre's que
el preu de l'aigua que subministra
des Esser remunerador i no ¿co
guardar cap relamió ash el d'aquelles
poblacions espanyoles quan tothom
sap l'estat pròsper de l'empresa.
El preu de l'aluna, per molt im.
portant que sigui (per més que al
nostre entendre si realment és cxcessiu, bastaria que l'Ajuneatnent
rounds els múltiples ressorts que té
.a la sera ma per ( cr entrar en raó
tant aquesta Companyia com qualserol al tea que explota serreis
de caracter públic), no Im is tant
com alió que ea refereix a les sevea
condicions 'de salubritat
La eatitat d ¡aigua. — En aquest
punt és on tete els barcelonins ens
hem de fixer be, car no se'n treuria
res de tenir aigua abundosa i barata,
si ,era arnb risc d'epidèmies intermitents. Per això ens expliquem que
l'empres: nqueeta regada hagi rolreut
defensar-se de la insinuació que per
tia oficial s'ha fet sobre si les seres

:Ideales reunliojem toles, Ita -eoAdielens
ideeitiablet
•

Segons certificar estés per les Tnáadmes autoritats tècniques, les condicione
bacteriològiques i quimiquee de les
aigües són raolt satisfactóries. La Societat s'esforça per tenir en perfecte
estat les seres captacions, la zarza de
distribució, i en funcionament eficient
les seves installacions esterilitzadores,
I a la insinuació abates esmentada,
replica l'empresa amb una afirmació
contundent:
"Només a una lluita imprudent crinteressos es deu el fet intolerable que
la ciutat espanyola que compta amb
les aigfies mès pures bacteriológicament, per lee condicione de Ilur captació subterränia, i rúnica que per
aquestes mateixes circumstincies no
serveix lagua tèrbola un sol dia
l'any, per torrencials que siguin les
pluges. resulta ¿asen la de fama pitjor
quant a la hondas del mi proveiment."
L'endèmia tiiica que absurdament
s'atribuía a la sera qualitat abans i
després del proveiment de les aigiies
per la "Societat General", tenia a
Barcelona les mateixes proporcions
que a les altres ciutats d'urbanització
deficient No es vol saber que les tifoideee d'origen Iddric no es matutesten per endi:mies, sind per explosions
epidèmiques, com la que es produi en
19 7 4 per la infecció accidental de les
aigües de la deu de Montcada,
propietat se l'Ajuntament.
La xarxa de més de mil quilòmetres que te l'empresa a Barcelona és
objecte d'una atenció constant. La
mortalitat per rnalalties aguo a la
nostra cimas ha disminuit en vuit
anys en l'orina proa sensible per a remarcar-ho: Del o,39 per mil que representaren les defuncions per tifus
l'any mo. han passat al 0,25 per tnil
l'any 1928.
• ••
Aquesta ec, en termes generals, la
defensa que la "Societat General
d'Aigües" fa a l'escomen que representara el repetit dictamen municipa)
sobre el provelment d'aigües a Barcelona.
Així i toat. ncsaltres ens guardariem
tsé prou de mostrar-nos tan radical,
en negar, com ella bo fa, que no
esuateur aquest problema "perguä

remprea es pm:cupe acepte d'ami*

Liinur, eitrawsu

g .. .. - • •
e Carne • di 'Estimula, 246. — BARCELONA

z

e
MUNE

litiltatielditillilllatilillliaidlaillii

COMENTAR/
14

Cap a 1 e at adulta?
f

g

Lea roderes de 1930 han eotnengat de fer'dibeisoe en la territ.
Mai de la vida no he estat bit en el neopitagorisme que, des del
misticisme aritmètic fins a la traducció dele somnis en xifres por a
da deis jugadora italiana de Lotto, gap extreure prometences, averanga i significances de lee adrede. Perol) 1930 té aire de voler Iniciar
alguna cosa, com 1830. Un selle, demés, als trenta anys ha de
eomenear de posar enteniment. L'efectiva liquidació de les pústules
de la postguerra, que han afligit àdhuc la bona gent tutelada pele
1ngels de la neutralitat, seria un bell afer a emprendre. El segle
paasat, darrera ele seus anys infantívols de reacció contra els
aementa espargits poe abano de la sera naixenea (recordeu aquell
rei piemonth que fu llevar la i1nminac.i6 de gas pesque era una
reliquia napoleònica), va orientar-se, a l'hora de posar seny, d'una
manera més baronfvola que no hauria fet pressentir el seu passat
dales d'arrossegar el passat polsós envers ell i servir-se'n com d'un
embils contra les aspiracions irreparables de la humanitat.En altra forma, nosaltres, els noncentistes, hem vist tamb4
l'ajovament del dret popular per l'absolutisme de l'Estat: i ens
n'ha estat dat com a motiu el deure de defensar-se en una mesen
crispació terrible contra el comunisme mongòlic, o el d'assolir una
expedlncia indestorbada, o el de reaccionar. amb un salt endarrera,
contra l'abjecció d'un parlamentarismo falo, decadent i intervingnt
per organitzacions irresponsables. Hem visent. veratuent i prinaiament, a la nursery, embadalits amb rondalles de dracs esgarrifosos
i de cavallers que en tot reina; sumàriament comandats; podent
optar entre la mermelada o el sojorn a la cambia de mala endressos.
Infantesa d'un segle. Delfeies del bergansf.
Perú en fi, esdevenir adulto él, a la seva hora, un deure. Per
molt que ens requi.
I el senyal d'aquesta mena d'assoliment és sempre una contesa
o altra amb el paterfantaies, o, fina i tot, com en el cas de Jacob,
amb l'Ungel.—J. C.
pat-se a les necessitats del públic". La
frase fa borde, innegablement, per?,
tampoc hem dadmetre-la al peu de la
Iletra, car és lògic de creme que el
ciutadi — i per tant el Municipi en
representació seva — si no excitara
el zel de les companyies concessionäries deis serveis público, aquestes s'adormirien sobre elo beneficis fàcils.
Ha bastat ara, per exemple, que la
Corporació Municipal fes un gest demostratiu que l'afer el preocupara,
porqué ben aviat ea parla de les in.
tencions d'adquirir nous cabals per
part de la proveidora d'aigües. I, Set
1 fet, ens sembla que ia l'únic que
interessa: que la ciutat pugui augmentar ei seu consum d'aigua ara el
mínimum de cost
En el darrer perfode deIs ajuntaments populars, el problema del proveiment d'aigües a Barcelona va
ser enfocar en forma que, d'haver-s'hi
insistit, avui no hi hauria per qtA
parlar-ne. Ens referim a l'oferta que
féu la Companyia al Municipi de
traspassar-li tota l'explotació dele seas
serveis. Aquest rescat, que hauria pogut fer-se en ccedicions molt favorables, constitula el primer pas vers la
municipalització d'aquest servel públic.
Els feto posteriori ens han ensenyat
quin gran encert no hauria eilst reocabalar el tervel de les aigües per a
la ciutat. en lloe d'aventurar-se en el
negnci del metropolitä.
Ele actuals dirigente del Municipl,
per?), en aquells moments no inin me'tirar la importància de l'afee, 1, considerant que hi havia qüestions d'urbanitracid mes immediata a resoldre,

com iS Diagonal, el Palau Reial de
Pedralbes, ele., preferiren aplicar-hi

sense comptar amb les installacions de
l'actual empresa. Téenicament aquesta
pot demostrar les perfectes condicions
en qué es troba per tal d'acorneguir el seu propòsit i la ciqtat, sobre
la qual ja pesen graos obligacions de
caràcter econòmic, no esté en condicione d'emprendre's una obra de la
magnitud que representaria una non
canalització d'aigües, el cost de la
qual deixaria petit el de l'Exposició
de Montjuk, encara que les novel
aigües Ii sortissin a un preu infim.
Tampoc ha d'oblidar-se que la Societat Gene., 4_1 d'Aigües està constituidi - a base6t-tapitals netament 1:arcelonine.i.que, per tant, cap Aatteutsint
podrta atreyir-se per obcecació a lesionar uns interessos que en definitiva
eón, en Ilur majoria, dels seus propis
administrats.
Hotn pot deduir, dones, que. plantejada la qüestió en !Mies generals,
hi ha entre l'empresa d'aigües i
l'Ajuntament de Barcelona cap antagonisme que no els permeti ¿'arriar
ficilment a una bona intelligència.
El dictamen municipal, molt plausible per l'intent que representase. pro-.

bahlement haurà portat per cense.
qüencia la demostració del! "boas
propdeits" de la Societat General d'Aigibes. I aquests bono propósito Es ciar
que siamés poden consistir en una baratura en el preu i dotar la cintas de
mes aigua. arnb la qual cosa ella no
es perjudica i la ciutat en surt beneficiada. Es de doldre només que la
forma en que va essen presentat
aquel' dictamen hagi afavoritat certes

especulaciono alarrnistes a l'esquena de

dels negocio mes sanelats, com ha de.

l'accionista que ja es velé una incastació al damunt.
Dany ben fútil d'evitar. de limitarse nornEs a seguir la mateixa confinen' que l'actual Ajuntament ha seguit
amb les empreses del gas i de l'electdcitat en tractar de la illuminaci6 pd-

rostrat éseer el proveiment d'Otean.
Es utopia, ara com ara, parlar de
raprofitament de noves 'lene d'aigua.

blica: negociar directament amb le)
interessades.
virasen s BERNADES,

els crèdits inieialment -votes per Hure
antecessors,
D'haver-se insietit en aquella política, avui la ciutat es beneficiaria d'un
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Altea" tu per zoo.%
Unces, 141 P e r ano.
4 1 a dura, 140 per rob.•
1 duro, fjo puteo.
Isabel, ae per roo.
Punce, rir per me,
Llinret, 36 peesetet,
152,14r,. fas Pelee«.
Cuba, 7'3(e pessetes.
/luid non, tu per roo. •
Venezuela, Tu per 100.
Marc,, 167 per ton.
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EI moviment

en» "sitiregga general, cap a
Ore) 1 escalde
wipoe kenny 01 -Reina Victala Leugliela", atea carego
F e6efäl , cäp a Buenoo Airee
canea.
Vapor eepanyol "Monte 'Toro", ando carega general, cap
a Alnlerla.
Vapor esPhyol "Cabo Santa
Pea", snob carega general,
cap a Tarragona.
Vapor espanyol " Mallorca
arnb carrega g e neral, cap a
Palma.
Vapor eepanyol "tisola"-, emb
cärrega general, cap a Gijdn.
Vapor eepanyol "Cabo Roche", amb eterrega general, cap
a Bilbao.

marta' ni
VA lx1oLL8 timan
Vapor espanyol "La 1 -1uard'a", amb cärrred galera!, de

Marsella.
Vapor eepahyol " Mallorca
amb ()irroga general i 141 pasbatiere, de Palma.
vapor belga "Brabite", amb
earrega general, de dertegena.
Vapor eepanyol 'Teresa
rales", amb cató mineral,Pede

Gijón.

Vapor hpanyol «9. J. Siater",
amb carrega general 1 406 pat.

satgers, de Valencia.

Vapor espanyol "Cabo La
Plata", arnb càrrega general,
d'Avilás e escales.
Vapor espanyol > Cabo Santa
Pola", amb clirrega general, de
Santander I escales.
Vapor espanyol "Cabo Edita:,
tel", amb carrega general, de
Gènova.
Vapor espanyol ".11hambra",
en Ilast, de Palma.
Vapor espenyof "City of Hong
Kong", amb careara general, de
Bombay 1 escales.
Vapor llalla • Maya ", snob
Cärrega de tränsit, de constan,
ea 1 escales.
Vapor eepanyol "Rey Jaime r, amb carega general i
115 paesatgers, de Pelma.
Vapor singles 'Diadem", amb
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Amb la deaaparició del Con.
seil Provincial de Fcment tete
ele servele que tenia a/ se;

Garree armes, Corporackle haz
peseta a depeedre de la Dipt.
tadó provincial. ate el Donaci
A g ropecuari que s'eetä orga.
nitzent.
Et fa avinent, dones, a tote.
les Associaelons agriccies de la
provincia i als agricultors
general, que en el succesaia
per e tot alió que els interese,
han de dirigir-se als Serva
AgKpeobarie de la Diputee%
Provincial. Palau de la Diputació, personalment u per mitji
de carta.
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transeünt
Visa absorte:el que, d'un ter* 8114,
/S agiten] mateisa seeci6 del diari

savinteges les critiques *reanimes contra el locutor de la Radio Barcelona,
conegut per Toresky. Critiques pites
de violencia, que, ultra coincidir amb
Teseissid que s'Isa produa entre els
elements directius de la radio, fan
C rlart tole atiat que obeeixen a una
ean•penya insidiosa.
Toresky no sera cap geni, certamen', pera per boca del rete "3filiet"
trete els gree escolten i ha fet una
obra ben banica 1 ahornen simpatica
en propagar les itutallaciona de radio
als establiments :-enifics. ¿Que tot
aixa is habilment explotat ter la di.
receici de la Radio Barcelona per portar l'aigua al sea moli! No en dubto
(as, pera ene penso que totiwnt ¡aria
el ma t riz, i sobre ist qu e, 3'i ais,) fos
censurable (que no ho es), no se :letaria de carregar el mort a un 1301/10
que, despea' ee ter, és persona %O
da, i el ve flt Vt coinplir-amb

millo+ set que pol.
Rio quistes radio .oients: Les entres
censures "3 la direecia de Radio Bor.
tetona, si les creieu justes, esteran bj.
Acarnissar-se contra un borie que
compleix la 3C30 feina, es de mal gast
1 poc noble.
• ••

TASTEU-LO

MOST ARNAUTEU
OROGUERIE8 I WARMACIES

El dia yo de novembre de ;929, el
nombre d'automòbils matriculeis a tot
Esponjo era de 236.356. D'un any a
la!! re, o sigui del 30 de •ovembre de
/928 a la matera data de ¿'soy 1929,
¡oren ntairiculats 38.364 autos.
Tot i que is dificil de calcular el
nombre de catees que circulen, pus
que cal descomptcr els innttittsats per
vells o aerideni, e., pal dir que en
acabar l'any els vehicles matriculats
$11/1301 310600.
A rg remonten autonsobilisa di sig.
nifícatiu, si tenim en campe que de
0.0 40 catees matriculen, lany 1922,

04134413401
Pea

seremos. Me • ›. • a 1111
enrame non . anumern,rs•
*menea tedien
•
Ore•
111i re. pavee
e • Per-

.

OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE
BARCELONA
Dia 6 de gener de 1930.
H01115 d'observació; 7, 13, iti; Baròmetre a cero i al nivell de la tnar
751.6, 75 4 6, 76o.7 millimetres; 1002.1,
10064, 1014.2 millibars; Termòmetre
a l'ombra: *cc, 9.8, 10.9, 9.6; huís*,
9.0 ; Hurnitat (centiaimes de
saturació): 9.9, 7.5, 9.3; Vent: direcció, E, NE, NE; velocitat, 9, 5, lo;
Estas del ce!: tapat tapat, tapat; Classe de núvolt: Nb,. St-Nb, Nb; Temperatures extxemes a l'ombra:
ma, 1,2; mínima, 8.7; id . e rra n de
terra, 7.5; Oscillaci6 tennometrica,
3.5; Temperatura mitjana: reta; Recorregut del vent en igual periode:
recollit a les se'. ar.3; recollit a les
18, 9.0; Observacions particular.:
pluja durant quasi tot el dia i vent
iert; Recorregut del vent, 338 km.

BOMBA PRAT

Lea obres de l'odie de Santa Anna

Bloc del

mi»

a

TODA

PUBLICIT \AT

5.628 cotses; Barcelona tasa inserir
6.773.
El deteabdellaeneKt de la matriela
es ai.ri:

la Inda Indicada per a l'elevaoló
d'algilea per a rúa doMea/l0
De venda:
E. 1 . CAPO

Trafalgar,

Diumenge a la eh, al Parallel, da.
sant del arre del Roser, un auto que
fugi mati un borne d'uni 30 ami, deeentment vestit.
El jutge de gtuirdia acudí al lloc
2933.-13.132.
del succés i orden& el trasllat del ca1934-- 75•422.
1935.-18.120.
dáver al dipòsit de l'Hospital Clinic.
140 se li trobis cap document que
" 1927.-25.372.
pogués facilitar la seva documentació.
" 1938.-30.552.
- Sole se lt trobaren uns papers sense
" t929. -35.820. (30 novembre).
importancia i 700 pessetes en bitllets
finir el »Va de desembre, la del Banc d'Espanya.
matrfruk és 36.170 .
Pel jutge es donaren les ordres
oportunes per a la detenció del colee
BARCELONA:
conductor de l'auto causant de la mort.
Any mao - 6.445.
- Al caree cíe Sans un auto pro"
1 921. - 7.728.
dui una ferida lleu a Ramou Artigues.
1 922.- 9.749.
1,
- 12n altre auto produi a Ramats
1923. - 22.705.
López Ruiz, de 48 anys, al carrer de
1924.- 16.m9.
Roger de Flor, cantonada al d'Au1925.-19.579.
olas :4arch, lesions de proa/3de re1926.-23.763.
servat.
194.-25 .725 (lee)).
- Per haver-lo atropellat la ca1921-25.305 (novembre).
1939.-41.078 (30 naveynbre).
mioneta número 41260, fou auxiliat al
dispensad d'Horta Julià Torres, d'una ferida contusa z la parpella superior esquerra, de caricter lleu.
MADRID:
4ne 1920.r931.- 8.o4r.
^ 1 921
94216.
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Fundat en 1919

Foment de

¡'Exportació

Cobrament de Gredas
Informes Comerelals
Dimanes Pros p ecte gratuit
Placa Urcmina me, tg, primer
Telefon 19532
Barcelona

manca (SA.),

smeander

4.34 0 ; Sane Sebasha (SS.), 7.3 ( s.).
2 8; S eg òvia (SG.), 898; Stz" ile (SE.). odure, 13134; 53ria (S0.),
octubre,
778; Tarragona (T.), 3.506; l'eral
(TE.), 725; Toledo (TO.), 240: Va.
lencia (V.), 10.110; Val ladolid (VA.),
2.806; muda ( V
I). 8.4o; 8.240:
Unan, (ZA.). 857; .Serapoue (5.),
3953.
.4 39 de novembre la diferencia de
m aniendo . entice liorceloks i
Madrid,
Ii fa vor de la
',rime ro. pujato a 253
eodues; ,P1 el moteje die de
ron <su ferio', la dife r encia era de 4.105.
Madrid ha inserit en dotar meso,

.

Telet*,•'ele *de (pub IN,
anillada al *necead del cartel' 84-:

que non

Claves. -

Dende -fea palada a Tkinditil,
"

ROBATORIS
Al moll du Sent Sarta% a Lidien
Soler dos &Integro li premueren
tot ti que portan j que pujara une
en penen en metilik.
Els !ladres tugitest.

PER ALS n'ES DELS TEERIse
LLADORS DE LA COMPANY//I

- A reatada del Nord, nuestro
Hipòlit Panza anava, a treure el bit!lee, dein la maleta una momento, la

Con en anys anterior, s'Ita teleWat el eort e i n de Ilibritee de la Una

qual va desaparèixer
Contenia roba i efectes ,per valor
d'unes mil pessetes.
- En uaa sastreria del earrer de
Sant Andreu varen entrar 'ladres i
se n'emportaren tretze vestits confeccionats i diverses peces de llana i
œtå.
Hom ignora qui va éster ¡autor
del robatori.

JOIEE VERITAIIILE 004810
per a campear • bon P r ou 4neu
• la dolerla Magrtfli, Tallen, 41
AGRESSIO
Al dippensari del carrer de Barban
fou auxiliat Estere López, de 34 anys,
d'una ferida inciso-pmeant al braç
esquerre, de pronratie reservas, pro.
¡luida, segons les seves manifestadora,
al correr de St. Antoni de Padua, cantonada al de la Cadena, per quatre
individus que no coneix i que es feren escàpol.

DETENCIONS
Coro a presumpte autor del roba.
ton cornee al canee de Castillejo,
admiro 226, dornicili de Teenis Carruco, fe detingut Barbeasen Mercader i posat a disposiel6 del jutjat del
Nord que instrueix el atonal per

aquest delicte.
- A disposició del Wat thl
la ingressis als calabossos del jutjat
Adoració Garcia, serventa d'una caes
de la Via Laietana, que s'havia moderat de 115 pessetes d'una altra mercara.
- Per patir alcoholiame agut foren conduits a la caserna municipal
de les Drassanes un borne i una dona, els noma de les quals ¿ignoren.
- Pe! vigilant Joan Fent bou conduit a la Delegada de Policia Aureli
Gines, de 28 anys, el qual el die primer de novembre proppassat robi del
portamonedes de Maria Borde, *
25 anys, un anell d'or.

CALEFACCIO IDIAL

ESTUFA

1

M. B.

VALENCIA, 344 - TEL 1111018
CAIGUDA
Per hacer caigut casualment resulti
amb una ferida a la boca i conunoció
cerebral, de pronòstic greu, Dolors

Aval

.

deetalvis qüe enualment 5 asá modu
de la dieda de/. Reis destina la So,
cien dq Tramvies de Barcelona ala
Ola del' seta funcionaria.
Les llibretes sortejades han estat

ni de so pessetes cadasctusa 1 so de
uso pessetes. En sorteig especial es

presentan% ten dele modele

cal Oferlreor, lector.

La colleceld (mica. Colleccl6 de MINUTA.
Aqueot asodel que

representa el dibez, It

sflè més depurat que existetz en la fabrlead4

del calçat.

Laxe popularitzet. Qualltat raes. Simplement; un model MINERVA e',

dietribniren duee llibretes de roo pones. donatiu particular dels manee.
ros de Formula.
L'acte del sorteig tingué lloc davant
el de n del Collegl Notarial d'aquella diste, N'Autord Par, i Ial coscar.
regueren representacions de funcionen de toro les necios de la Canpenda.
PAVIA100t4 CARDUll
Porta Po p elina, 10
Fet ja el repis i ordenació anuals
dele voluma que figuren en el cela
fono, obrita, novament lea caves
portes ah; lectora la Biblioteca Pdblica , establerta per la Caixa de Yensions per a la Vellesa 5 d'Estalvis,
en la seva Sucursal d'aquesta ciutat.
EXCURSIONS MATINALS
Patrocinades per Viatges Catetenia, hom organitza un pla d'osecurlora matinal. en autocar per a visitar el que de In* notable pounnix
la nostra terra digne d'ésser conegut
En cada una d'aquestes exeuroions hi assistirk una personalltat
d'alt prestigi, especialitzada, que curarä de donar explicacions documentades sobre tot el que sigui objectiu de vieita.
La p rimera d'aquestes excuraions
matinal. tindri lloc un deis darrers
dlumenges d'aquest mes de gener,
i 110 tal dubtar del bon acolliment.
que han d'obten>, donada l'emetada orientació divulgadora que es
penes donar a aquestes sortides
tiatals su diumenge, que vindran
satisfer una aspirarle!) temps ha sentida per molte, i acomplIran a mes
el doble objeetiu de constituir tras
veritables viatges d'art i de plaer.
•

I FRONTO NOVETATS
Aquesta

Sabata tall anglas, de pell de Rússia Cornelius,
de color, enfrenes copats, taló sense rodar.
Cosida a mil

Preu: Pta. 52

1

LARRUMAIN
contra

JUARISTI I

118 La1et888, 30-rel8i8, - 1 1 -eitinsti118. 4
Sahurós, 71-Colom, 2 (ami t Essudellei 8, 6
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MORT
DE DOS LESIONATS
H0111 dank compte al jutjat de la
mort als Hospitals Clfnic i de Sant
Pau, respectivament, de Dolors Torres i Francesc Pinyol a conseqüència
de lesions sofertes dies anterior,.
TOPADA
Al dispensari de la Ronda de' Sant
Pere foren auxiliats ....madeu Aparicio Cendrol, de 52 anys, i la seva muller Anna Maria Josafat, de feriCes
a la cara, de pronästic reservat, produlden en topar un auto que guiava
el primer contra un pal de la
nació pública al passeig de Sant Joan.
CAVALL ELECTROCUTAT
Al carrer de Ribts un carro del
servei de neteja va topar amb un pal

4.

ege

4:1

INDUSTRIES DE

111

PELLETERIA

BRONQUITIS,

CATARROS, ASMA, em.

TaDbioles i Pirretas

La vida religiosa

Casa Central: BARCELONA

%ante d'avui. - La Tornada
d'Egipte del Nen Jesús. Santa
Lluciä, bien; Julfè i Félix,'

Fernando, 21, - i - reaurich, 8 i 10

MADRID

PARIS

6, Avinguda

68,Boulevard

C. Peñalver

Sebastop 01

Fàbriques a BADALONA

45;

Carrer d'En Coll i Pujol, núms. 38 al 46

USEU EL RASPALL SEC
KOLYNOS embelleix i emblanqueix la dentadura. Un cenfimetre
posat damunt el raspall dur 1 sec,
dIssol la pellicula, fa desepareixer
mita:1cent una bona neteje les
detalles deis alimento en estat de
fermentad!, destruint els microbis
que produeixen les cAries.
Pros,' KOLYNQS I veurä com la
seva dentadura resplendeix blane.a
I Iluenta com maL
PUDE« 'ONU

• zozdef

He • Airtemw

`.CREMA DENTAL

KOLYNOS

Abrlos !minoró cantor
""
petlt gris
"
petit Orla legitim
"
In/Huele!. Idean
"visan legitlen
Catites pell, 80 X 140 ...
" 'm'Une tigre, 70 x 140

dee,de
11

11

1241 ptas.
378

martire;CrIspi i Nicetes, bisben.
Santo de dernit-Sants Apolinar, Paciønt 1 Màxim, blebee:
Tebfil, Eladi i Ettgentis.

mete', 1 Severf, abet.
Quaranta Hores. -Avul: EsglUis parfequial de Santa

Arma.

Hores d'exposic16.-Avui: De
les vuit del m g )! a lea si, de
la tardo.
Demä: A la mateixa eogIesia
i a lea mateixes

les MInimee, o al Sant Esprit.
Demi: Nostra Do na d• la
Concept14, a Sant ?nene, a
a Santa Clara, a l'Eneenyattlie
(Eirampla), o ala lava 4804-

sir', privilegiado. •
Adoració Nocturna. - Asrul:
Torn de la Immaculade, Goneep-

eid.
Demi: Torn dNep erra Dona
del Roser, a la Tiziincla perroquial del Roser.
Veflles en sufragi de lea
mes del Pur g atori.- (vui: Tern
dels Dolmre d e Maria.
Torn de la Temanladt

,

Aquest número kg
passat per la an.
aura governativa

~44,«•~4444,444,4~,4444444444444.•

NOVETAT LITERARIA
HA

SORTIT EL LLIBRE

1ß00"

226
6000
1•
26

NOTA: Els nostres preus són incompetibles
Visileu el nostre montuternial Stand a PExpoelold de IlarnIcon.
Palau d'Arta InduatrIala I Aplloadee, núMe. 10 al 16 1 42 al 45

GRAN PREMI
a

loe el spe•Wrins

PASTI LAS MORELLO

Pere M1aIetresellta...

1111M181411111111111111MILNIIIH11111111911111111111111111#111N111~11/1111!0111111111111101111011101111M111111111111111

Barcelona, 24 de novembre de 1622.

-

La

S

Comunió reparatlora.-Avni:
Esglesia del Ean-Sucres.
Demà: EsglOsia parroquirthie
Sant Jaurne.
Cort de Maria.-Avni: Nostra
Dona de la Font de la Salut, a

Cenreennnerd:

elite

tren la mole meravelloss collecdó de Mete 1101i

DE TRAS/Mil

AMA IMPERIAL VICHY

en dos unys remes augmenten en la

xifra de 29.000; en dos anys mis, del"
24 al 26, uns 48.300 , i del 26 al 23;
6/900.
- Ara le., dudes referents a l'existeneia d'automòbils o Espanyl, el 30 de
nevernbre de 1929, stIn les següents:
Aloya ( 17 L .), 1699; Alccant (A.),
4-9581 Albacete (AB), 2.558; Altneria
(AL.), 1 .570; Avda (A 703; &disk,: ( B.4. ), 3.697; Balean (P31.).
4.814; Barcelona (B.), 41.078; Burgos
(BU), 1.644; Cache (CA), 3.355; aceres (CC. -t, 2.122; Ca s t el l ó, (CAS.).
(.953; Tenerife (TF.), 3.370; Cena,
760; C. Real (CA.), z.90 Cardirze
(CO.), 4.384; Coranya (C.), 3442;
Cuenca (CU.), 996; Giro n a (GE.),
3878; Granada (GR.), 2779; Grau 4
Can'inia (GC. ), 3 . 377; Guadalajara
t.336
ffue/va (In 1.237;
Osca 1,431; .ra
t'n (1.), 447;
Lielda (L .). 3./ü3; Lleó (LE.). 1.876;
Loaron° (LO.), 1.340; Lugo (LU.),
1.430; hfad• id .),
3542o; 3falaga
(31A.), 4220; Melilla
atE.), 1.759;
1.759; Efiírcia Of U.), 6.335; Navarra
(NA.), 3. / 1 4: Orense (GR.),
1.332;
Oviedo (O.), 6.776;
['ciencia (P.),
1.113; Pontevedra (PO.). 3.910;
Sala-

de Peldutricilei 4MAiie: A
toneelpientie.* Jis topada el cavall

la -

Exposic'd In'ernacional de Barcelona
La mes alta recompensa

CORTE:
Manifeilaclons previere. - Doto meses de vida. nula Ilelja. - El fIll dela •tres. - La pedra de 8411. -

Doe enamorare l un din de fOnergeat. - L'homo que
porta un paquet.
Sol, ml, fa,
- La sarna calguda. - El suicida. - Tres amin estora d'una
La calza tincada. - História trists. d'Una oadlra
PREU:
le ven

4 •ROORTIIII

a teme 126 ifiterepkre 1 Auleeem
DIPOSIT CENTRAL'

Llibreria Verdaguer
RAMBLA DEL MIG, 5 -- BARCELONA

Lo.1
Aquello Me, crea acabada, ea-

el.gailioardele neetrep,we,
Itichatt »urbes., serpi
Globo" Cata a Shalte
r:
"¡Mina ele nobles ja .datittiacess.
d'arribar! ;Mal, eicampate per 44
sala! Ara ha entrat Sir Pitad.
Drake, i abona d'escoBir el' lloe alta
p assejat per tot el pati per a col.
locar-se al costat de la dona ale
bella. El pati s'ompli d'orgullosa
dames i altius cundiere. Aquesta
porten trajes de uda 1 vellut, ca.
denes d'or, gruixuts collar. espanyo ls, fins puna de randa i alte
capells o gorree babees adornada
amb plomes d'eattnz.

010SES
" T HE

TAMED SHREW"

Quan a eatreni a Amèrica "La
fiereciä :domada", de Mary Pickford i 'Douglas Fairbanks, qualse.
roe cronista cinematogràfic podre
descriure'ns la vetllada que no tia.
drä. punt de eomparació 'amb la de
l'estrena de l'obra teatral del mateix
pom l'any de grada de z600.
Charles Belvin Davis, cap del
Departament de la William Chris.
man School, a Missouri, va extreure
de !a "História de l'Art Teatral" la
crònica äe la primera presentació de
e'La fierecilla domada" en el Globe
¡Theatre, similar a les altres estrenes de les obres de Shakespeare que
smasi totes es donaren en aquell
teatre.
Els llums no presentaren cap problema, puix que es tenia el cel per
gente i les obres eren presenta les

1

••

dzz.

•Pellicula basada sobre el
progrde d'Eapanya
AL GRAN TEATRE
DEL LICEU
• ?don twist, detalle per la
ment cinematografio

I

No obstant, no totes mostren la

saluden a Hure amistas amb gracia
elegancia.
Els actor, maleixen interiorment
aquests intrusos que ele prenen es.
pal, perb no eatrevebten a quebrarse alt; aquests noblea eón masa
poderosos i paguen molt bé..
El pròl eg s'arregla la capa negra, dóna la senyal i Urv so de
trompeta vibra per tot el • teatre.
Tot el mita es prepara, la gent s'asseu, ele jugadora de cartee de la

a punt de comenzar. Unicament
Burbage i el pròleg van vestits de
negre. Alguna nobles, intenten ar.
ribar fins l'escenari on estan adulesos a causa de Ilur jerarquia, i se

-

DIJOUS, DIA 9

• 411
dorVinen

I

L'ESDEVENIMENT DE LA
ikNASSII

a les tres de la tarda. Als tres costats
'de l'escenari i havien balcons, i
entre aquests i l'escenari es debava bastant espai que podien ocupar.
lo els que pagaren per a ésser admesas allí, on romanien de peu
tota l'obra, o es sentaren en tamborets o caixes que es portaren ella
o se'ls feien portar per llurs errata.
Es venedors es passejaren per tot
el teatre pregonant la, sera mercaderia. D'altres preferien no entrar i
estacionar-se als seus costats Una
bandera coHocada en la part més
alta de red:fiel, anunciava que es
representara una obra teatral.
En una casa del vcinat, que Lela
les regades de cameri, c's actors
es posaren nerviosament els vestits
i perruques. D'altres, particularment
el; que interpretaren papers teme_
nins, acabaren de pintar-se.
Abans de començar l'obra, era de
rigor que un deis actora, recite, el
prédeg de l'obra, i es donara el nom
de prideg al que el recitara. Peces:
avellanes! cervesa!, cridaven els venedors des del públic.
De sobte, cl pr6leg enträ per una
porta situada darrera de l'escenarl,
estelons es separaren i William
Shakespeare en persona es presentà
a recitar el set: propi pròleg davant
d'un stapelt públic compost per una
arapcida mu:titud d'aprenents, sol.
dats, Lialiers, marinera, lumbres de
la noblesa, etc.
' La majoria dels nobles, no havien
arribat encara, csperar.t la sera arribada, Ilurs criats els guardaren el
Boc asseguts als tamborets que els
harten portat.
En canvi, les galerics Cataren ja
plenes de gent, que entretenia l'es-

TEMPORADA

Douglas Fairbanks

:

EN

• LA
• MASCARA
DE HIERRO
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DELS ARTISTES ASSOCIATS

21#1111,INIfflOgninileig

E/ gran Douglas en el seu rol d'Artagnan, més jove 1
mes agil que mai, salta, grimpa 1 es bat impulsat
per,
tres sentiments sublims: l'Amor, l'Amistat.
Ha Pàtria.

U
•

:tada produce( una meravella d'art :
swwwww 11111111311111111111111111111111111111111
:

senten a la vista del palie,
en tamborets de tres peus, que llurs
criats els han portat.
Saluden al seu ro l tant, t saluden
ala actors.
"Jiones tardes Dick, val la pena
la fundó d'avui?"
"Hola Will, no tens por d'endurte'n avui una pitar"
Se acoten, encenen les pipes i

ci; la mateltio trompeta, es deixa
sent-r de nou, les conversación' i el
soroll cenen i els venedors de poMe, paren de cridar pregonant la
sera nercaderia.
Un altre so de trompeta, el darrer. Tots els ulls es tornen vera
l'escenari. Regna a la sala un silenci
sepulcral.
Darrera de la grossera cortina, ro.

Abir cOnStitni tiii ' è1t - rätilifillstrena

2tr.

de

¡Qué noche?.:
4

_

El mes inesperat, el més sorprenent, emocio.
nant i sensacional es troba hàbilment combiant anin interés, sentimentalisine i fina gràcia
en aquesta darrera producci ó

Bebé Daniels
1

Neil Hamilton

També es projectarà CRISPULO EN TIERRA
Penkica); REVISTA PARAMOUNT, sonora;
blibuixos aniinats, sonors, i TITTO SCRIPA
que cantarà SON RETOUR.
4n ,gi

moommuramp

EL PRIMER FILM SONOR DE

•

,

públic beu. Alguna espectadora, romanen silenciosos meditant sobre el
que han vist i sentit.

galeria, es donen presa a acabar /a
p artida, abano que la (unció comen-

•azzemamizzazzawszumuizeis
: TEATRE TIV

jJ

7

LA ESPAÑA
DE HOY

:• premsa d'aqueet esdevenl-

cara, moltes clames sobre tot si- foren afavorides per la naturalesa,
porten la cara al descobert, Pera'
tambe es reuen atapeides disfresses,
grocs, color marra, negres, a través
dels guate brillen ardents ulls meatre lee enjoiades mane, agiten grane
ventalle de ploma d'estruç.
La sala està ja plena, 1 els actor'

Kursaal i Catalunya

Onciret.

Ufrâ'4 públic
MI Mal ateviaravieds al ael.más apartar lee vacIllaslogs. 'tira a.
un cOstit la cortina, 1 un aa 1071).
riure tinalé, saluda a la encaran:
cit.
"Ee Shakespeare! lie S hake.peste!"
/aldea nota, corre tit boca ea bo.
a. Ele grane lerda el dluden amb
una afectuosa inclinaci6 de cap, ele
aprenents i marisma] del galliner
aldea i saluden a eta "Will" i les
li marinen.
Amb gracia i dignitat, Shakespeare recita ele versos d'introd4cci6
1 es retira pausadament iota ela
a p laudiments de Ilurs mica.
L'obra ha començat. Un rapid
canvi de trajes, i Will erra de non
per a interpretar el «u papet.
En acabar l'aete, se dienten mane
aplaudiments. Burbage i Shakeepea.
re, els dos principal s actora de l'obra, canvien en silenci una ripida
encaixada de mane, ambdte estan
masa nerviosos.per a poder canviar
p araulea, pera) tenen la sensació que
aquest as un bon treball.
Durant l'entreacte, cl aovan i lee
conversacions tornen de nou, i es
tornen a sentir els criti dels 'cene.
don de pomes. Els crítics discuteixen
l'obra, les ladis flirteixen i el gros

de blanc.

AVUI ESTRENA
els aristocràtic s salona

r.yenny

lee

isi4na

Les clames, porten resplandents
vestits adornats de costoses randes,
maneras abollonades, colla de

randa, alts znonyos entreteixits amb
perla. La cara la porten pintada

ìš
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Vegi-ho avui!
TOTS SON FILMS PARÄMO-UNT

togattlamozzzaasammitese

De sobte se sent un crit, tothom
ei gira cap a on ha estat llanca 1
es veu a un homo que amli una mi
sacuderx fortament l'orella d'un sei.
cot mentre que amb l'altra blandeix
un gros ganivet.
El propietari de l'ore/la mida a
més i millar, i la multitud forma un
grup al seu voltant (pie, malgrat els
crits del xicots, l'homo continua tirant-li l'orella.
"Voto a tal", exclama, "el millor que pors fer éa estarle quiet".
"Torna'm la borsa i serà de rúnica
manera que salvaras l'orella, sin d té
la tallaré i no ho dic de broma".
Era un lladregot agafat infra.
ganti.
Entre cié crita i exclamacions de
la multitud. l'agafen i el lliguen a
una post de l'escenari, on roman
durara la resta de la fundó.
Aquesta, 011 t els actor, treballen de la millar manera que poden. Un d'ella no es agrad6s al pu'.
blic que ;i dedica una pita fenomenal. Un altre, cada regada que surt
a escena és escarnit ara/1 crits, un
tercer, pot a dures penes protegirse de les verdures 1 fruites ajue el
[alíe li tira.
No obstant, l'exit de l'obra ét, evident. Burbage i Shakespeare,
aclamats, mentre la multitud es dispersa complaguda, ; maniiesta a
grana verla, la seva aprovació per
"La fierecilla domada".

Els que aneu a París
NO OBLIDEU
que trabare)

LA PUBLICITAT
• tote els guiase« deis

Orane Boulevards, de la
Place de la RipublIque a

le %delata.
A te Pisos de la Bastilla.
• A la Pisos de IlaInt allehet
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Al Boulevard Salud 1111dhei
Al Boulevard Sebastopol.
I I kit. ele
grane q uioscos de Pdrla
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340 a
' ze00: Clairpaaadts herirles de .la
Catedral. Comunica del Servei me.
etorológic de la Diputada Premia.
elal de Barcelona. Edita del tema
• Europa i a Espanya. Prevista del
tempa al NE. d'Espina, a la mar
i a lee ruta sirle& Comunicar metenroldgfc raliotelegrific per a les
líniet etnies. Voo: Eng lobó de abretaula. Tancantase del nora del matl. "Napa.
xarlestón (Dixon Was- ren),
Orquetta Víctor 1 Nat Shilkret/
"La proceetó de Sant Bencina",
sardana, (A. Cabila), Cobla "La
Principal" de La Bisbal; "Chiquita',
vale (Mala] Wayne i Alcazar), tenor Jaleo Medres; 'Lorenzo",
tango, Orquesta] Citulo Cateado;
"Palmu y pita", pu doble (y.
Franco); "El rancho de Tm', patine] (J. Moles i A. Vinyolee);
"Arritnate!", ami' (C. Bergante),
Sextet; "Otello" (Verdi), per Nena
Melba; Informada teatral.
" Canción canaria` (F. Moreno
Torroba); "La Navarra/se", alee.
ció (.1 . liaseener), Sextet; "La vida
breve" (Falla), Orquestra del Gramòfon; • Tenderloin", one step (I..
Montemar); " Gigan tes y cabeiu dos", seleoel6 (M. F. Caballero),
Unte; "Et pato moruno" (Falla),
per C. Su p arvia; • Ceprtcho andaluz", intermedi (F. Orejón), &abete
"Bello Montreal", xarleston (Dixon
Wanda", «ardes (G. Ifichiels),
Sextet; (Chulee, Tabla",
Pinekard), per l'Orquestra Warinee
Pennsylvania.; "Minen:" (J. J. Paderevtaky); "The Rive of eh. Jani.
uries", marea (H. Pinck), Sextet.
Informació d'aetualitat referent a
l'Exposició ' Internacional. de Barcelona.
rs'oo: Tancament de l'estafó.
Radiobeneficancla
De 16 a ty: Sessió raellobenHl
organitzada exclusivament en obse
qui de les institutions benefique

asils, hospital, i Ases penftenciirie
d'Espanya.
17'30: Obertura de l'estaciO.
"Es rni barrio", pu doble (Mo
rat6), Trio Iberia; "La clutat inri
sible de Kitege" (Rimsky Koraa
kov), Orquestra del Teatre del Li
ces. Mesera Costes; "Danzas valen
cianas" (M. Coronado); "Broke
dreams", vale (M. Spitalny), Tri
Iberia; r Corazones partidos", cueca
xilena (Salines), per Giliberti i or
questra "Els Set Asa"; "Pete
Pan", fox (R. Knig), Trio Iberia.
t8'oo: Cotitzacions deis mercat
internacionals i canvi de valors. Tan
carnent de Borsa.
18'o51 Sess16 femenina: Plätique
per a' la dona, per "El Duendecillo
de las Ramblae", redactades per
l'escriptort Maria del Patrocini Alba
18'3o: Noticies de prensa.
El Trio Iberia interpretara:
"Triomfar...!", one step (J. Lito);
"Le-petit choc", selecció (J. Szulc);
"Suspiros del Darro", serenata espanyola (A. M aillo); "Solera final",
pa, doble (P. Marquina).
19 .00: Tancament de l'estad?).
2030: Obertura de l'estad&
Idiomes: Curs elemental d'angles.
amb aetistencia d'alumnes davant el
micròfon, per les Eseoles Masse, a
cirree de la professora nadiva Mías
Kinder,
2100: Catnpanades horärlea de la
Catedral. Comunicat del Servei meteorolägic de la Diputaci6 Provincial de Barcelona. Estat del temas
a Europa i a Es p anya. Previsió del
tenlos al NE. d'Espanya, a le mar i
a lea rutes aeries.
Cotitzacions de monedes 1 eslora.
Tancament del floral de la tarda.
21' 05 : Opera. Retransmissió parcial
d e . l'Òpera que es donarà al Gran
Teatre del Liceo.
En els intermedia: Noticies de
prernsa. Informada) d'actualitat referent a 1'Exposici6 Internacional de
Barcelona.
23.00: Tancament de l'estad&
UNZO RADIO CATALANA,
268 111.
ig'oo: Obertura de l'estada:).
Cotitzacion3 de i Borsí de la tarda.
"My Inspiration ja You" (Ni.
cholla); "La pícara molinera", els
borratxos (Luna), per Palacios, Merién, Armengol, Llorca i Clos; "La
picara molinera", dueto cbmic (Lura), per Ardí i Palacios; "Alublcia:41" (C. Tapia), per Irusta i Fu552 0
. 1; "De mal agüero" (R. de Ro.
sas): "Llnha noite na eira do trigo",
cantó gallega (Curros, Enríquez,
Alonso, Salgado), pel bariton J. Pu.
halo; "Dandy" (Dentare); Noticies
de ventea.
Fandango, per JoseP CePerol
"Una mitja virtut", sardana U.
Blanda Reynald); "Thais" (Masse.
net ), soprano, F. Iieldy. primera i
segona parta; "tinta - (Pergolesi),
per Schipa: "Scheherazade" (Rirnsky
Korsakor): a) La mar i la nau, primera i segona parta; b) El conte
del princep Kalender, primera i segema parta:- "Caminito de Arilés",
caneé asturiana (B. Fernändez);
"La molinera'', cançó asturiana (Galo Borbolla), per la Choral Vetusta,
d'Oviedo: "La copla andaluza", fan.
dingo» del deeafiament (Quintero i
Guillén): "La copla anda ! tiza", fandango cenia de la Mere (Quintero
i Guillén), ' per Manuel Centeno;
"Cuando llegue el ototo...", tango
(Solito Rocca). per Rdaita Quiroga; "Just like a melody ont of the
sky", xatleston "DOnaldson).
.20'30: l'encaman de l'estació.
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garanlia contra les
',talantes de ¡'h1
¡'em.

KM de

aw

mollea, a ks qual.

est,

«pacata, penetren al co. pel oe i els pulmons. Pa gint
&en"
ÖITS1111
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Els Centres La Música
NOTES ()M'OSES

NOTES OFICIOSES
TERTULIA CATALANA
AL TEATRE ROMEA
A la segona funció del tercer mes
d'abonament (dijous, dia g, a les
deu del vespre) a les sessions se) lectea que Tertúlia Catalana organitza al Teatre Catala Romea, es posará
en escena la comedia en tres antes,
de J. Millas-Raurell, "La sorpresa

NOVETATS
L'actuació al Novetata de la componla francesa del Grand Guignol
Recent encara el gran dzit aconseguit per la "tournée" de vodevil
de Fernande Albany, l'empresa del
Novetats, fidel al sea propòsit de
fer lunar pel seu teatre els millors
elpectacle, nacional' i estrangers,
ha contractat per un reduit nombre
de reptesentaciona la companyia del
Grand Guignol, de Parla, comiderada actualment com la millor en
el genere al qual as dedica.
Format aquest elenc per enlates
seleccionats, en3 donaran a coneixer
les obres trägiques de mes sensació
emotivitat, les quals alternaran en
el programa amb produccions francament amigues i alegret remb el fi
de donar amenitat a l'espectacle i
rodejar-lo dels millors atractius.
La companyia del Grand Guignol
p arisenca actuara al Novetats el.
dies 24, 25, 26 i 27 del mes que mol,
no li Ea possible d'allargar més la
seca estada a la nostra capital ;ter
harer d'atendre compromisos contrets amb anterioritat.
Oportunament seran donats a coneixer els noma de:3 actora, lacia
de les obree, etc.
Segurament lea representacions
que donarà la companyia francesa
constituiran l'esdeveniment teatral
de la temporada, i com de costum
es reuran rnolt concorregudes.
TEATRE TALIA
Debut de Merca Nicolau amb l'estrena "El paradla artificial"
Per a la nit del vinent dijous esta
anunciat el debut de La notable , primera actriu Mercè Nicolau amb l'estrena de la tragicomedia de Gasté
A. Mäntua "El paradis artificial".
Sobrerarnent coneguta i justament
apreciats són els mérito artística que
adornen la aenyora Nicolau perque
ara hàgim de fer la seca presentada;
i el tnerescut elogi, però si direm
aae no podia trobar-se una actriu
71163 capacitada per a crear la interessant protagonista de la tragicomedia de Ifintua "El panela artificial". Aquesta obra, pul seu anibient a original modalitat, amb seguretat que cridarà l'atenci6, car s'hi

KAIDANOV I POSSEMKOWSKI
O EL REALISME EN LA CANO
El realisme en la canzó, asá mi
qualificar la modalitat • del precaves
d'avui a la Sala Moeart, interprete
pels artistes Pasemkevaky i Keidanov, tan coneguts per Ilur interpretació viva 1 realista dele MES dificil3 personatges de lee 6perel
meses.

El senyor Possemkowsky cantara,
cota a homenatge a la música cata/ene, la "Caneó de bressol", de ToldA; a Mi, les desea de les Operes ei
"Ncion", de Rubinstein, i "Tche•
reviera" -, de Tclabilsovale.
ball" i "Ni un mot", del mateix actor; "Anem", de Rachmaninov;
"Elegia", de Retchkunor; la beis
"Caneó India", de Ritn slq , / *Me
-lodía".eGrtchniv
El .enyor Kaidanov cantarà
de les ¿aperes "La vida pel tsar", da
Glinka, i de "Sadko", de Rirnsky,
i les melodie, "Els dubtes", de
Glinka; "Estic sola", de Rachmaninov; "El vell caporal", de Dama
m/c1/ 317: "Els dos granadere", de
Schumann, i "La puça", de Museorgsky.
S6n rnoltes les obres que es denle
en primera audició.
Finirà el programa amb tres duets:
'Elegia ', ale Glinka; "Les muntenyes", Rubinstein, i "Jan i Tara",
de Dargomichsky.
EL REALISME EN LA CANO
Per tal que es pugui ben cíanprendre el seetj sie les encone que /interpretaran aquesta nit a !a Sala
Mozart els senyors Possemkowslcy
i Kaidanov, ja que les dites cançons,
sobretot les de la segona part del
programa tenen un argument dramàtic de fort carácter, es publicaras
en els p rogrames que es repartirla
en el concert unes ex p licacions sin.
tetiques de cada quadro musical.

ORFEO CATALA
Diumenge vinent, dia as, a :es
cinc de la tarda, l'Orieó Catala dallara al seo Palau de la Música Cetalana el ccncert-repis que mensualment dedica als seus socis protectora.

descabdella amb foro mestria un
assumpte d'alta emoció i teatralita:.
"El paradita artificial" serä p reientat amb tota propietat i tiquesa, i
s'estrenaran dues decoracions noves
dels tallers Muela, 'nobles expressos
ale la casa Paquita, atrezzo especial, etc., etc. La senyora Nicolau
utra es p lèndides toilettes confec.
cionades expressameat.
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disci plina mental" de 1 . «non Tetó
(Colleccid Pende Barcino)

per Renten Pei
"La disciplina mental', de Turt6,
un eassig !lee a Salamanca! l'any
1974, Pel doctor Marinen, co nom de
l'autor, en Faces Mauleara( del IX Len.
ar4s de l'Auociacid espanyola per al
progrés de les dende,. Ara, la "Collecció Popular Barcino" araba d'editar-lo en Pala — !lengua en que fou
eacrit — i cura del doctor Landre
Cernera.
Aquest diem' de seixanta-vuit planes és un ruar clar òel pensament
iilosdfic que ba presidit sempre lee
genials investijecione biológico-micolägique, del doctor Turró. Hi trobem,
tambe,—i a quest punt ja Ea d'un j'iteres secundari en l'obra turroniana-la seva posici6 davant la ieeelogia social moderna.
Remen Turró, en el repito': la
enecomid deis idean", posa en llavis
d'un vell 'tira mica mes de centenari", une3 paraules simplement penal:tristes; o, mis ben dit, esceptiques.
- Airó fa que el doctor Leanere Cer'sera, en el prbleg que precedeix el
llibre declari que ha de confessar solee palliatiu la seva disconformitat arda
absoluta amb • I'esperit escoldstic i
conservador" que anima sovakt Turra
en la defensa d'algtmes de lee mis
transeendantale conclusions. I eis natural que loe l'embrauticla deeididament acarnissadament areisubjectivieta no podia pan mena: Taro6
a l'optiminne ere materia purament
ideoldmica. Car l'esfera de la idealitat pura que satura l'epera moderna
41 una coneeqüencia Ralea del sub.
jectivieme.
En aquest prdleg de Leandre Cervera fi! hem trobat algunos va guetate que creiem convertient d'anotar
per evitar confusionismo. El paria
graf tercer diu:
"D'enci que Claudi Bernara formula el preceptari del seu fonda metode cientific, els biòlegs h ar. declarat reírla tot alld que no és susceptible de reproduccid o de demoatradó
experimentaL De Claudi Bernard enci
iel bidleg únicament aceepta una mena
'de ciencia: l'experimental. Abre explica la pruija dele fisibaegi moderna
a ;inmiscuir - se en els domenys de les
disciplines afins amb el propenit de
revisar valore i fer exceldir la veritat
per damunt d l'argamana peptrica
que la pugui ofegar."
Empirismc, segons quintana diccionari filmiäfie, ve trexperiéneia i els
empínate skín els partidaris d'en metode ex clusivenent experimental, O tigui empiric i experimental abre dues
percales sindnimes.
Tenint, dono, en comete sind,
el
parigraf transcrit diu:
"D'encl que Claudi Bernard f ormuli el preceptari del len fonda metode cientifie. ele biòlegs ha,, deelarat
Ca-pee-imental
tot alld que ro és susceptible de reproducció o de demos.
tració experimental. De Claudi Pernard ami el biòleg únicoment accepta
mena de ciencia; l'experimenta!.
Aixd explica la pruija dels fikiblegs
moderne a immiseuir-se en els dornenys de les disciplines afina amb el
propdsit de revisar valora i fer excenit la veritat per damunt de l'argamassa exp erimental que la migad
alegar."
O sigui, fot el parigraf no ti sentir. Aixb resulta de la confusiA vulgar entre el meterle empfric—e experimental—i el mètode a pu-'
remete racional-, Si en el parägraf
transcrit primerarnent convicta les patentes erigirle (que nosaltres hem
aubraillat) per la paraula eonträ-ia
•igui apaelstiel vetaren" com el parival diu el que lumia de dir.
Un altre punt del prnMeg del doctor
Cervera és inexacte. I Ea quan diu
que '.' objectivisme t'urania él una"centinuaeid fidel de l'esperit filesdfie de
Ramón Turnó.
(luan o declara obie , tivista, ne resta
fidel a l'objectivisme o realismo phithnic r.i — i cal salvar les sensibles
diferencies — a robi ettivisme arietesbebe. Ho seinem vo 'ern en el traeseurs d'aquetts cementerio.
• ••
"La disciplina mental", de Ramon
Turró, comença amb unes consideracions sobre el mal de U nostra epoca.
Ha d'atribuir-se; o el fet de pensar
maese e al defecte de no pensar de
la manera que caldria fer-ho per a
procedir amb encert La intelligencia
ne ha de limitar-se s ledement a crear
p rojeetes per tal elv procurar la felicitat oe Vhõto denme la terra. Ha
d'aspirar a quelcom de mis troncendental: a unif o rmar el pensament hile
mi. de tal manera, que allb que es
veritat por ala uns ho sigui tuteé
per als
Es el cami que ene ha de menar, se mirameni. a ¡quena unifórmitat tan cobejada? Ei punt de vista Pel
q ual Turró a de r iileix seria naturalment, el eanciam prliens del seu P
en
ee declara deeie--samentfilodc.1
dament objectivista.
Segurament Turra fa Una br erfll
Sr
sintesi critiee don fonamenar del-ma
subjectivisme, "el r iel que weei* ea

ei

nestra epoca". Aquesta celei la dge
bem mes amplieda en el seu ¡libre *PiIcsofia critica". Turró mis tard confesad, a Dwelsteauvers, tolmo ten[=ni del doctor roq uete q ue Le
subscriuria.
Ara bé : :en qui a diferencia l'objectivisme turrada de l'objectiviame
platònic? Precisamente art
de Plató i els reellstes medievals
s'enarenen aixf, perqui creuen, cota
Platd, es la Anima realitat dejes
idees. I l'idealisme insisteix en la dependencia en qui es trota l'objetes
en relació amb un subjecte que el percebi o el penal. Però de l'idealisme
simple hora caigué en el subjeetivis.
me, en el relativirre. 1 Ramon Tuend,
experimentalista a t'Inane, en la
teto forte embranaida antisubjectlvista no gala* ni el corroe filosdfic
que, en admetre a la vetada una exisnada real externa i una realitat ideal,
inicia un retorn a la meditació platónica.
Aquest corrent filosòfic té per cima! Edmund Russen!, el qual en el
seu Vibre mestre "Inveatigacions Idgigues" Turre clusifica precipitadament dintre el eorrettt subjectivista ("Filosofia critica")—aconsegueix una superació del relativista, en
les aoves formes mis descarnades.
• *
El doctor Remen Turra, les investigado:u biològiques 1 psicològiques
del qual 96n conegudes i seguidos arTeti del mdn, de rigorose formeció
cientifica, no arriba a una esperada
superaci6 de l'experimentalisme, a lubrificar — Si ens é perses d'exprese
sar-nos aire( — les seves genials ob
-servacionmbl'des.No
admet que certs principis de lt merkt
simún absolutament impersonals i urtivereals "l'axioma — diu — no is
veritat perque alai el concebem, sind
que el concebem airti perque ant
en Ins experier.cies de les. gneis bou

Cap a la uni ficació ortogräfica dels
parlats d'Oc
QUrni tot jiu' tease» enllestida la
lectura de l'interessantissins
if0C C a rreSpOlient a 24 de desembre
releen, dent i pie de suggestions, e l mímero de caP d'any. Bona part del test
dedicat o qiiestions filològiques. Els
catalaus llegiran aquest número amb
profit. L'article editorial L'esdevenidor
de la Dengue. d'Albert l'estor, que ens
plata de reproduir, planteja, amb ciaredat, la qúestid:
"Hai mandat a una vinterg de per-

sonas tres qüestions que en fan ben
caletr e, sus l'esdevenidor de la lenta
d'oc. Compren,ete de la !enea multare
car lulista, ai las!, alateja, cal hay«
lo coratge de oc veire. Truhana, dele
anchipros, que leal pae interrojat pro
de monde. Es ver que hai bris domamat los bella disairee que son tot jotas
prestes a respondre sus tot rrsais l'auresta: sus l'esdevenidor de la lenga
d'oc coma sus los del peble Poldeve.
Me sol adreçat a los que saben, car
pelote que es pas prou d'ésser laurejat
de qualque academia parisenca per haver lo dret de ribar lar clavos als trobalees d'oc. Pea medie si hei pas interrojat burga gent, los que hai interrojete son de tots biais e de tota mena;
de drena e de ganta, d'amunt e
d'aval. Se vein ben quan respondran.
Mas n'IV ha pro de din. Veique las
q üestions pausadas (Pesto c les tidno
en frunces; LA PUBLICITAT les
tradueix en català):
Primera gieeeti6.—COM veieU l'esdevenidor literari de la nengua d'oc?
Creieu que continuare dissolent-se en
una desfeta de dialecto i de soto-die:tetes, i de varietats de sets-dialectes?
O be ereieu que s'unifican:
a) Absolutament, gräcies a l'adoPcid unänime del dialecte mistralenc o
de tal altre dialecte savi forjat per un
o diversos escriptors de geni,
131 Rektivomtn t , per la filena den
Parlare letals en sis o set grans dialecte, literaria nuvernes, catali, gasea, ilenguadociä. Ilemosi, provençal.
etcétera) que una grafia une arme feria intelligible a tots els lletrats occitans?
Segona qüstió, — Aquesta unificad& absoluta o relativa, és desitjable?
Terrera qüestió. — Pöt realitzar-se
per la sola voluntat dele escripters
d'a? O be depen de la política general?
Qiiesti6 subsidiaria. — La !lengua
d'oc ha de reservar-te als poemes. corito, vaivenes, peces de teatre, discursos en els qua!, les aoves qualitats
carnal!' fan meravelles o ha d'esdevenir abstracte per a poder nacer tett
ele temes?
(Nota bene: Ben entes que en aqueota enguata es tracto mimes de la l'engua literdria, puix que el poble parlarä cada vetada un Patudo mi* conromput pel frentes mentre la 'lengua
d'a t'O sera ensenyada a l'escola.)"
Albea PlestOr oraba dient:
"Lo Cris de Tolato e den dita que
equela orquesta era pes neva. Es pa,
nrcet‘ari que tia nova. mas que abs
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MINIO 1 « pm» 41,-et ii•tehr dele
Prieekia deeemeelde 4 'la elEneie
eXperimentials els minesbd, ens
ademan ene to eón princip1j. oled resultats' (MI se).
No adata eb.feto ex perimemtalment comprovets. I nepe it, al
nutre amere, punt feble del peaaman filoeófic tarronii. El! que lee
ante% tan deddidament 1 sisare.
'least «en ea Oil aubj eetiviente, ano en
un altre relteMstne: Vermiriame. R e
MI Un artit ample de-lativorne,ps
la pedal, Molifica teta Watt que
deriva ele principia Noria de feto. Ele
fe* eón, al wpdavall, contingente/
Podien molt W seo datar e medien doser d'una atera manare. Per !une, a
altas fea, iteres lisia litrigneo--444
quals, al sea torn. leerla+ Mantean*,
serien relatives ils fleta que ell ser.
viesen de bese--. En el paräarat
tic que hent trenserit. Tare', Pule
els principie km/mentan de la c.encia, no stän principie biné. resultats,
Ara be: si els reoultets obtinguta en
m'altero' experimentació neceeeiten
una fonamentació; i tota formalinaci6 es basa en certs principie i tecla
la seta última justificació recorrent
a agudos principia, seria un circo/ Ti°
cifre o un retorn infinit dir que ele
principie mateixos de la foramentacid necessiten fonamentacid.
• ••
Es dificil—ceo ha amarme el doctor ruqueta—que la nimia filodfica del geni de la riostra literatura
cientiiico-falosbfica-e-hem anomenat el
doctor Ramon Turnis,ecooiegueiul
oblectiver-se-r-punt de partida Per ir.
ribar e la tmiformacife del pensament
que l'autor tare enheleva.
"Le disciplina mental", de Remos
Turré, Es un 'libre que no pot marcar a la biblioteca de cap dele joves
que ea primaria d'aquella deetions
apassionats, En 01 es troben lee
ceracterietiques de tata l'obra turro.
solana: la vehemencia expositire i la
claredat i concreció ideoldgiques que
tenen l'ende de les coses racialment
nostrete—com remarca en el prbleg el
dector Cervera.
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útil, mas que venga a la bona hora.
Hai jo ben iatx do posar apuestas
qiitetions? Li, responsas que vendran
me balharan tort o rasó."
En el motel: neimerO, i s la Nació
Los Periòdics, Oc reprodueis daneditorials de La Nau, signadts }el sea
director N'4. Revira m Virgili
des 'Una discussió científica (u de
desensbre) i Catali i provençal (i3 desmedre). BI agote d'aqueas <atice'.
&abata amb el »gimes parkgraf:
"En ele última temps, havia guanyat terreny le darrera hipitui. Paré
ara veiem que, amb enetiu de l'anide
occitanista, hi ha clemente que amb
millor intenció del man propaguen la
hipbtesi de la inclusió del català en el
grup dele Ilenguatges
Fina hi ha qui treballa per la
unificació ortogräfica. Aquesta unificada ene semble poc recomanable.
n'ultra ene decantem cap a la hipétesi de Diez, Wartburg i Ponche que
no pon la !lengua catalana dins cap
del dos grupa lingifistics %mine. Perd encara ojee ens denntessim cap a
la hipkiteli gallarominica meridional
no oblidariern que es erecta d'una simple hipòtesi molt discutida i que no Es
prudent de bastir damunt un terreny
tan poc sblid el vate edifici d'una unificada ortogräfica."
ore Oc comenta niel:
"El senyor ovira i Virgili ha volgut situar, després d'haver llegit el
treball de Foulché-Delbom a la Revue HiSpanirs, Vestal en que ea traba la fixació cientifin del catali
entre els grups de le y Ilengües neo'latines occidentales I sembla que esta
d'aeord amb la tesi d'aquella que no
li traben senyals petes forte per a
permetre de collocar-lo en el grup
ibero-remé o en el grup gallo .meridionse Amb tot, confeetem no cocaprendre el doler parigraf del segon
editorial (La ardru, ra de desembre).
com que is evident que hi ha una al.
lucia a l'obra de cultura empresa per
la postra gaseta, en, permeten' de
destusar al notare distingit confiare
que tingui l'amabilitat de deeenrot.
llar i d'aclarir la sena opinid dende
fica sobre l'otcitanieme que prediquem
que les nora generadora dele palios
d'oc cerquin, com ho feren els catalana, de tornar a Une parle la pureza
antiga 1 a dOnar-li científicament
aquestes qualitats que han aeotneguit
per normal entinen. no pea de cap
manera doler n re sereet edni cap d4gneis i merma encera com un motiu
de mal humor. sebretot pele estilarse,
que san ele que mes poden esperar
d'aquesta depuracid, d'aquesta unifica.
cid de tomes les variantes lingilistiques
del Lfigdia. Taren/átela, Enric ?rae
de la Riba no he entenia pas
Perol el direetor de La Non t6 la
pateada.
Ni ha dos numeres de comprenda)
la hietdria: la hittbrit genere! ( la
batida particular o nacional. La una
cantinela 5 considerar-le eem un coa
more i Ultra, tetona la bit le histdria—le hietbria general de la Numanitat i 4 histdria peeticultr, la bisebria racional de eilde5*l-44i vienen
in el /mitra mateixes i mse val Me
la kit vivim que la viles:die iinse alié
nue ion només ti un valor d'utmnle, que cal saber Mantente si fou un
be que cal corregir si bou perjudicial.
Eh una escriuen la histèria, els alerte la fan. 171 persegueigen. la pro.
!cintilen. Nonitres ' espiren'. i no 'es
en donem vergonya, e aquesta leete:'
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dri recriare, pose ;le wa telartse de redeletenlit me te nIdnifdlia
a eamenternenta del segle XXL dtspe de la Tanino* pertleular da
Catalunya i de relea de Mitraj a
heme. liewnyalb e1 COMencamsd
d'OS unitet
IN.
El nostre distingit edades ti la
pareula...*
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teme eje lfritiregle eareelerloil.
roes de fg tmlske negro, Poderommens
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el sial sON so 4116,-fin
de la mítico wad 4 leonaerie el: oiree
de tememe, ler orgwertres de flearisles ii Xieuldsagei, eI.t ahors ere m'ai
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dderrd Onlr&Lalin.
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Pintura
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«Mal.

INERLDILACTS
per
VOCIIIS

•
Fenra•-•-Nete el aportadas:
Fatigues a la re,
presentada de lo
figura de la protagonima do Faseny, lo disentido
novelia de Carlee Soldevila. Toree
eses, pera, eubjectivontew, reprerwr
ten 41111 lo OVO integritoe "nov. Lo
tendentio moderno i repreontor 4/1
ala di4160113 fledt oneceNtiet 1 perder
seas figwro e un fenoween he oggerit
di mitres lector: unge: Enrie Tosnis i Erario Pwig Son; /a reyroseessoció de Posee regara el gravar ere
/mi finesa lo deferencia de tramet'ene. Quant al comunicar del senyor

Avell Rime, de critico literdria, no mu
41 Punible de publicar-lo per identieste mor a le: ose donarse a das
nitres kctor.r._
.
ER el grave mina z: Farmy repela
el lector :enyor Enric Tomas.
Ese el grava, aden. e; Farn, segoeu
el lector senyor Enric Solee,
4t* Hobbes.-- Per :Ido!! Lata
(1.a Filosofía di Tonmswo Hobbes,
Mita, ere), Nobbes olmos (llover
rebut la infludecia de la nona desvía
de la natura havia je acceptas la intereetraidd orneemsisia de
la realista i piruetee explicar ractivitas humana, sota les 'evos diverses formes, per la sendttecia a la consermscid
personal. La lectura de Galileo i de
Descartes U erneetria Per !Melera
"de determine millar les reveo •rtigas: concepcionr, de modificarles i de
corregir-1u en rerts ped, cri
confesa, rerió fide t a les intseicione
antoldpivies que constitutivos lea eremisses de 01 el seu sirterna". Lo seto
leerla empirista d e lo contisenca is
subordinada a les rever preocupacions
racia nalisles. L'espera de la sera doc.
trina lo racionalisnse alsolset; la
natura es redueis a un uuYaniffne funde sobre determinado', geonektriques
i la vida buscona di dirigida per 1.04a
tenddrecia pr ofundament racional, que
grades al pensament !dale, pes» CONJ.
cilticia d'ella snateiro i a s realitra en
una potencia sobirana, rad e0M4040 a
tots els !golees, c o ucretitsada e* la
Persona del »lira". Hables ademe
tense critica caes principis ldgics
(substancia, causa); la geom e tria da
cidncia que millar correspoes al ata
ideal d'intefligibilitat; res de rité3 $111‘.
*set del seis nominalisene que el convencieses:ti:me que li ha esto atribuit.
c o mprengui, sei podria comprendre
•
Lech—Ja revolucid t'artesiana
inaugurada amb el Cogito. En diverso, aspeetes, dones, defensa. de la
*ova ciencia de la natura, Hollas IS
ben inferior a Bacon. El encamisen,

no *odia donar eompie de la tendencia
o la eonservaci6 de la vida; *odia
meny.r encara fundar "el mdn deis my
loes especificament humees". Aneb
ortos airearse constitueis, sempre se.
gest.! Adolfo Levi, "una •xperidnda
decisiva en lo histèria del Percrameren,
per tal caos nrostra re el nutterialis.
me mecanista, es tala que intulcitt Metafisitei, deseaseis les premisses recion(listes qua Ii serreisen de mit de
partido."
(M 4 de desembre doren es compilen els el: de la 180 /1 de Mobbe:. EZ, seis andes eontemporank U
rturriren per a °guerra cemmensorettel
del ay of y serenen/ o 0.rford. ?fi
oren representar nau pättOS: /dando,
Gran »rehuya, Es t äts Units,
el; Paises Palcos, Txecoslovàquia,
Polenia, sheet Medre de Dantric i Alenionam HtIViet$ manifestat llar simpa.
ho voldemarar (Katuno), Stetnecker
(EndoPert), Gebkonir (Proleforl),
peso (topenhoplies), Ersnuclerig
(Parir), "plano (Mild) i la Sosimas
eluden.. Aguarte du-euro fen vate
per lo cometida d'una Sederas Holtberiana, melklmelf que fow aeceptoda.)
Ildtltica negra —StopAsn Chau.
vet, en el 345 darrer ¡libre Misia negra, treu qm. N'Iteres de la misito
trer reside?" sobrefor en la sera técnica, pm prog enie cerros Perticeia.
Mala; en flot de beor•se, cena la
onírico °tridente!, ase thstrsnools, es
basa en fa arded*, para. La 9S110
d's decretes de la nostra. Bis Peleo
va/s no san constante i fltormenia
,snolt yeti de la rineopacid, del easatcasteltr, de ler anelcipocions

L'homenatge
ESTUDI ARENYES
COSTO 1711111JIMION 670
a Joan Puig i Ferreter
a. DEININIII
Pintura
Són ja nombraste lee inmerja:iota per
al dinar d'homeratga a Joan Puig i
Ferretee. , que se celebrar* al Restaurant del Pare' de la Clutadella diemane, die a, a dos guares de dues da
la tarda.
TembE han este rebudes moltee i
valtsoses adhesions a la persona
l'obra de Pintor de El cercle ad*.
1. novelas tramadora del -Presa
Joan Crexell* 3919"Ele tiquet' per al dinar, al P ral die
ty pasease poden adqui rir-se a lee
administradora del, diaria LA PUBLIC1TAT, .La Vele de Cedan"
Lo Na., 1 a le Llibreria Canalbnia.
"Editorial Proa", .Ateneu Barcelonés,
Atinen Polytecluticum i Ateneu Enciclopadic Popular,

LA PINACOTECA
PA8111816 08 11016C01, 60
601117Ale
Pintura
Fine al 17 actual

MARIA ESCLASANS
P1TTAT. /O (Sanees te Catedral)
Contera-eendo de
INT1111.111111111 1 06111CTIIII 04111111
1nMIB

SALA BUSQUETS
PASMO DE 161A0IL
lildros de Veme
•eblio 1 *Motos mere
Ispeolet4 de pintura
SS

MATIN SALMO.
Ttni it tt astust
NMIaM

• 1.2pistetor; de abrogan..
Slos posas a lo vendo si vol. 4 de la
obre completes de kan Moraga.
Conté les llenes dirigido: • 4/.10/6
Romo. Armen vahos cont é 87 tierras
ere s'e:criaos des de Yany 1886 el
190), prologades per Caries Soldovilla
En aguar volees es donen o conèixer
sum ¡irle d'idee: da Marogall que revelen fni 11046 espete de la JIPO personalitar. A /1141, apeste: ileteee er
temen 661 :bis de fa, i anecdotes
deis barrera royo del ‚Ole pese •
Barcelona.
• L'any de MleeraLa
De El Pla de Bagar
"Pel setembre de l'any que hern este« s'acomplid eent anys que Fredenk Ifiotral mixta en113 en terres de
Provenga. Per la unid de rage 1 d'Ideal que ens !liga amb aquellas terma
minan« cal que considerem aquel*
adeveniment cota una cosa de remarcable interés. Remarcar la personal
tat de Mistral era semblaria
car is per tothom ben coreada. Sole
ens franca dir que el poeta de MiraIt
foil el mas gran cantor de la ter*
aquesta terra generosa de Prevente', i
cartant-la e ella cantara juntament te
~ente amb motín de les afinitats que
ene hi Iliguen. Verdaguer i Mistral
doren les Ilumaneres del notare renalstement literari i espiritual. I Es abil
que ho fa remarcar l'Alfons Mueres
de, de La Ve, de Catalunya del primer d'any, tot comentare la transeen
déneia que representa l'obra mistraliana per la unid dele pobles l'atine
Les fronteros que hi ha entre les terral d'Oc tenen poca eficacia devane
el termal valuós que aguaites duo
figures eminente hi posaren entreneig, fermall que ha de portar-nos en
el grau mea ale de les nutres nie-in.
deudor, espirituals. Caldria que tots
ele catalana ene sadolléesim de l'obra
d'aquest gran fefibre tan xopada d'amor 1 ele pau, i tan Iligada a la terra nadiva. Ben segur que en el transcurs del seu estudi hi trobariem ensenyances enceren que gaudis veramesa profito3os."

SALA BARCINO
V. MOMIA 8111106
Ilarnlita le Catalunya. 116
Maree I metllurome
lipoilele
pormanint do pinito«
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CENTBB
DE CATALUNYA

VI Cenare de loteiindoe
"Panal CataInnya"
Al caló d'expelado» del Centra ea?,
Excursionista de Cataba» ala
inauguret l'expotici6 de familia
que han pral part en el VI Corneta
de fotograbo "Preterí Cataban",
convocat anualment per la Secció
de Fotografia de l'esmentat Centre.
Aquesta exposició mitarä oberta
tot el mes que nom, i pot visitar-se
tete ele dies feinere de sis a vuit
del vespre.
CURSOS 1 'ECON0/11.A. POLITICA Y GEOGRAPIA A LATENEU
POLYTECHNICUlf
Divendres vineist, dia so, contentara en aqueo Atenen ten cura de G engratia a carree del profane •T eleft
de
C. Serra-Rifole.
EJ dia r3 del corran tindrt
l'obertura d'un cure d'Economia Politice a canee del profeta« seaPor Car
-lePiSunyr.
El curs d'Economia Política sed «Out tots ala dilluna, de yak e non
del vespre, i el de geografía cada divendres, de sis a non del vespre.

La poLitica
EL PRESIDENT DEL

A.

GALERIES DALMAU
11411111610 08 ORACIA, ea
a. •4181ANO
Plstura
?U» al ti actual

MERMA, A. G.
8111.811CIA,
Ufano!' - Oestes resurIpteri 1
ceSaS - Pepeno!.

CENTRE CATALA DE
B UENOS 'JURES 'A
P4RCELA:7NC!
Procedent de la capital de la Upa..
blka Argentina, ba arribat a la riostra
ciutat el distingit advocat ma yor Raid Valle, president del Centre Catali
da Bueno@ Aires.
El senyor Valle ha vingut amb la
leva esposa. L'objecte del aeu ‚lame
da visitar l'Expoticiä de Barco-km.

LA FORJA CATALANA
RA11121.11 08 CATAL1011101, 118
Faeno. DICORAT1118
Ezpostete 1 venda

MONTFALCON
queme es 811.1111114 i n : Mareo
ineeffura
Ileltesa
Tiefsiee
"re t ara. e. Anal Porta-Nortafti

GALERIA ARES
guinea anuo. 1 Moderno
Os sellmoie a dmieratlui
PORTAJImt.is;a e. Pass..

perque els !rapo no tenien aguanta
paraula, airó la panul* chastelain
(de Metate) : Primer, perquè la evolució c -1- 4=cha es doné ja • flanera
del segle VII, o comenta:nenes del
VIII; segon, perquè lee vocals ea
nasalitzeren al segle VIII, i tercer,
perque la o no havia pas caigut al
XIVe segle cOm remarca el vell traetat conegut per Orlographia Gdelica.
Soto han« de repetir les coses; ajad
ja fa tenme que ho vaig dir. De natura' que la forma cal ló no la coneitrien els franca. Ja vaig dir que aguasta forma rara (avui ja monta) sol,
es podia explicar per l'aräbic calat
(unten). Ara, no podia donar Cake• Lo casori enganyador...
lonia parqué els mote aräbics no adde Cervantes, seguit del Colloqui dels
meten sufixos llatins.
can, Scipid e Ber ganca, lact estat "per
Quant a les formes Cathalsenyo, Caprimera vegada fidelment traslladet
thalonia, etc., amb ih, nomes cal fuen cata literari tradicional per An.
Ilejar el diccionari de Torres Amat
ton' Bulbena e Tosen". Barcelona
1930. Precedeix la versió una Aclara. per trobar-ne a abundor en noms de
llibres
i en documente.
cid esa la pal "No volent l'editor deAnem ara al Ca g halaunk. Es maectir lo costum de der-ne alguna da.
tarle que aquesta paraula doné, el
vant caserna publicació sétia, acf van
Batí medieval Catholonial St, fa exleo rabona inetificatives .per haver
plicable, perd no pas per l'evolucid
dime a la Iban una novella presenta.
anexo (que no es doné en !latí), sind
c16 e en fe i6rma lingüística que
¿e adoptada". $egueixen $01.1 Lamen. pel canvi de la terminada aunia pel sufix de !loe - onia. Ambdues formo
taris filoldgics re no san sinó Vespa,
coexistiren, coincidiren i Iluitaren
sitió del: Puras de vista particulars
fins
que la oficial Cathalonia vence i
del releer Bulbos) e Tose ll,ben conod'ella derive la actual Cathaleenyo,
guts. Pros del vereda: 3 res.
com cree haver demestrat. Si hagues
romas la forma Celitalaunia (en lloe
6. 0 El lector barril...
de Caledonia) avui el nont de la
"Sr, Redactor de la secció
•
nostra terra fora Can/onyo, car
Le: Listes:
= 0 en catalä,
aurum--.(or),
Permeti'm, encara, un Post-scrip.
pauten§ 4- (pa). nauseam (nosa),
f an' a una llena d'ahir. Rebo LA P 1I- pedem» = (goig), thesoursen km. (t re13LICITAT del a que duu la llena
sor), etc.. etc. I llavors la forma cade mon culte i digne contraopinant set alaunos hauria donat catalons i no
nyor Cubells, i vaig a contestar-lo.
pas catalans. Cree que eitä ciar. Ara
Els caeos que el senyor Cubells cita vale a respondre aci unes lleno que
de caiguda de 3, en catalä, no eerveihe rebut sobre la materia:
xen: san casos eeporädics mole posPrimer. Dono mercés a un Sr. X
terior, a la formaci6 de la Ilengua. qui m'In illustrat amb sos coneixeBona prova que no serveixen Es que
mente sobre la història del feudalissubsisteix la s en ele mete hostals, me i dele castells feudals. Molt intecasa, cío:, doses, so mallorquina (de ressant ço que diu de la vide i miraipston), etc. Subsisteix, dome, la
cles dele guardians. Llästima que no
com subsieteix en les pulules Cartel!, ho publiqui, però no demostra res. A
Costilla, Castellar, Canolld,
don segur que al segle X els guar•
castellel, etc., derivats del cartellum diane de cenen en tot Catalunya no
!latí i teguint, com Es natural, la hei passarien d'unes quintes dotzenes. Co
fonética tantas vejadas cementada.
que diu del celebre Otger Catheld
Repetiré, dones, que no cau, ni pot
soe nou batan is tot Ilegendari i no
cama Les formes dreta i destra que te comprovació en les cróniques
menta sen dues paraules diferente.
l'època. Sols en parla Francesc TaNo detiven pas la una de l'altra. A
nta en la Créaica de catallars
ene, cap d'elles té s en !latí: *eta ve 'Ins. Es interessant, perd, la th del
eo &reculen j ¿estro ve de dextram.
cognom Cathald i a final 6 que sul neulteu l'obra de Korting: Lattipo' upa forma cathakurnis, amb ea.
tdolt-rennanisehes Worterbuch (art.
Segon. Un senyor X em prono»
directas i dester) o qualeevol altre /a paraula keltic (krltanter), celta e
dittionari etimaldgic. El Korting, guerree per a explicar el rtOnt
piré, be i generalment usat pela qui Permeti'm que digui que apuesta
**Mita filologia El recomano: deu etimologia resulta tan lindante cbm
Mar a l'Atenta, seturamert.
aquella del deu Sham o le dels gurTeruel a la pararla cela. Ara re- diana. La paraula Set, mita, bou al
oulta que no folien ele indígena els nom donst originiriament ale galo
qui la formaren, sind que foren els
Cert que vol dir °Herrero (11Is relaciufranca Ja dala jo que calia provar-ho na amb l'anglo- saxó hild (guerra) !
documentalment que eren els indigene
amb rirlande , lmihfr. (Vegeu skeat.
"Ens vingué dele frenes", diu l'emi- Et ( mologice( Din-tionary.) Perä kelt
nent geògraf senyor Carreras Candi. doni en liad sellar (car k-l-erree) i
Dones be: joc dic que ajad no pot per sind diem r elea, reg lie, ciltico, cel.
ser tampoc. I die que no pot ser, rete en lee llegües listines. Un hi-

potétic heltenue (o ketehnout) burla
donat tot el mas la pararla alela, que
no existeix ni ha existit mai.
Per fi, un sen yor R. Pela 1 San.
lis esa ddna raons edentifiqsas. Dio
que castellanas pot donar cela. Primer, per la hei de l'escumement
teman, per la fiel del menor inforc.
Dee dis al senyor Folch que muertes
110s ja fa tenme que eón demodé,: en
filologia. S! el que diu los cert, en catea tindrlar que la pararla correllur
dorarla colla" artellela donaría aleta, parta doneria poto, baga donaria
bato, rast donaria rat, i garlas ¿e.
necia gatets Ja velen com no pot
ser que caigui mal la J. Las formes
*por, 1 les poi.: per agreste i lee post,
no son caeos d'el-dudó fanatiza de
les paredes, sitié casca d'eliminada
de e originats per la flexió de plural:
agstet: esta en lloc de mywort-I-e, i
Pole está en lloc de port+s. A mis.
les formes aqmet, emes, san dialec
tals i trotes del plural agseetr ja explieat. Atad no demostra, dones, que la
!latina de eceuns+irte i de perimm
calgui en watt, car aubeisteixer les
forren amere i post ben viva a tot
arreu. Quals, dona, ja bes demostrat gene la paraula methe (de maritornes%) no pot donar ni corola, ni
Catalunya, ni... catld. Ja esti tot contestat, Ilevat de l'article de La Nao
del 22, que sentó no ha ya pogut tobar e Madrid. Desconec, dones, lea
renos de pes que el savi eacriptor-filbleg pro! essionol dona en pro de l'etimologia inventado pel senyar Bala
-raJsunboltema!.prdsi
que li diré:
Prirntr. Que malauradament tete
els humane sorn tatlibles, tots, absclutament bite fins ele 'pieimicnseti
de la histdria, i dosis, que ele qui
encima de cercar la veriat aotu
ai lee% une mera aficionan, sois uns
pobres aficionets mes o menys "maniitics", perd que gracies a taquees
'maniàtics aficionan' tenim al n'en
una mica de ciencia i coneixent una
mica de voltee, i
Sepa. Que per bé que totes lee
professions san honre«, 1 «Mutables,
ene sembla que san més de plinyer
aquella qui han d'escriure per a nixre que no pas ele qul escrivim desInteressadament per mera elida, as
a dir , per neceSsitat i delectació de
l'esperit.
Perdonin els lectora l'extensió desmesurada que he hagut de donar a
aquesta polémica que jo deeitjo que
amb aquesta Iletra quedi acabada. No
id tornaré mi te nkr! 1 refrenaré les
‚rever ',sanies. Ara no sie caldtia que
omell bon senyer de Buenos Aires.
poeta de mi!. em responguis deltasant el seu ,Chanttaluaya. origen de la
discussid Sí alai fos, Déu ens ajut!
Eu fémia Llorente
aindrid, 4 gener gasta"

A DVERITUENT

Advertirn a leo peesoned ene
ele Interese! le publiueld imane.
dieta d. lea notes que !As somier
que els Original@ han de dirigirse testa a le itedauló, plega de
Catalunye, 3, primer, dbaill de
In nou del vasito. Ele Que ate
arribin mdl tard d'egreses boca
o vagin adreçats a la impremta
del diari, Barbad, al i :3, no
'eran publican fina al cap de
41 hora
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/Madrid, e. — El periòdic • Informaames" inaugura avui la ama anunciada emtoesta 'obre les duce preguntas mgüents:
"¡Qué hombres del antiguo régimen juzga aptos para figurar en la
gobernación del Estado?
¡Qué hombres nuevos adata para
actuar en primera linea en el futuro
politice) esmalto!?

minfP~:
antes dealiSsrhIldsg[elos amigo ?ele
dejar perfectamente a nahmeml lides
pendencia personal y polltirk ego«s
estarán en situad& de pode gbbernar
hasta con acierto, porque iMeégenia

-1600111401044811110«
nertallar
6.—Un peiTiodie‘Olp,
P reg unlittl argeneral Bermfgeker
que hl havia . de cert der rumor
oirculat sobre una entrelista
entre el senyortatinches de Tau
i el cap de la ( 0111; Militier. "del

4-dge

ese»,
•

n

_

•

miortd, S

,
jte.ou-

Li
Madrid, d.
El marqué. d'Ere134 04ne
31:3::
r fet:al
; *ale*
,
'de. "El Noticlero rdel
ma-

nido ene- •imó° a mi memoria,
pero transcrlealo tened, qua al pi.
ObeIrelaga
latatatocació&
les sobra y experiencia no- les falta.
';
,
He pasado hoy unas horas en la
Claro es que yo los juzgo sólo co"En el interreíne
pariamen"A
d
ired
g
m
Ya
100
P
r
Barranca,
Mete
O0
pesSahria
a /latid",
68ifoß Poll
mo hombres públicos, pues en la vi- rol.
toril) ge 'han reunido varios
-itosdelGbirno,¿pdíasber,
propiedad de ton Francisco Ardua
da privada, da_elloe ni de nadie, no
El general ha_ contestati•
CCItr. illoe' C,0 104.10nals de ca- in1 general, cite/ u so programa de
donde he almorzado con el Rey y
me meto.
ir
*—El rumor bit totelnient.inri er económico 440 han el e - trabajo para el aflo so?
otros cazadores. Además, me acose
—fflni hombrea nuevos conoce exacte. Actualment nonuis m'oVado
y
expuesto
su
—Creo
beberlo
.dicho ya en algu- anoche tardisinto, porque desde que
Tots els vells i cap de nou como adietados para actuar en el cupo del
e conclusiones al "Gobierno.
na parte. Mi programa para zgeo ea acabe de comer en familia, acortan.
oomandsment
risa
per
a
la'
rementació
a
la
Santa
deis
futuro político? El Conste de Bugallal, preguntat so
mesto alabardero. Eta momento
. Pródmarnent la apertura de de abarcar poco y apretar mucho, nado por el capitán general de Ara.
Sen.
—Quien como yo no ha perdido d'oci, els dedico a estudie d'Art.
quina personalitats de l'antic ré--bre
la Asamblea ofreceré «asida a es decir, a revisar, retocar, consoli-' góti y la soya, me puse a trabajar
la
esperanza
de
poder
llegar
a
goeón considera aptes per a goveruar
Res de política.
'
los rep resentantes de estos in- -dar, ajustar e Mencionar mi pro- hasta las cinco y media de la mabernar, mis aún, quien como yo manLA
VIDA
OFICIAL
en el futur, contesta: "Todas".
—Qui opneu sobre 'M mopie obra. A todos me gastarla verlos
aana y me he 'entenado a las once
lerellee para tratarles en ella.
I sobre quina bucles nous creu ca- tiene Irme y viva su fe en que ello
ment actual?
este plan, Ministerios, Organis- para oir misa y !herir para el campe
Pon este objeto pueden aoll- en
mos
pacos per a actuar en primera fila en tiene que llegar de modo inevitable,
p
ment actual?—li han pregun?defirió, 8.—El president del citar a su presidente en el turrovinciales y municipales y
Mi secretario, el comandante Caer.
aun lo g propios autónomos que tietat.
la futura governació de l'Estat, res- claro es que conoce y cuenta con los
Gonsell paseé el dia d'ahir a
da, ha encontrado esta maßna
necesarios colaboradores, ;No iba
—To no haig de tenlr °t'asid "'Las Barrancas", prop de Ma- no de ruegos y p reguntas lee nen enlace con el Eatado.
pon; "Ninguno; no conozco ninguno.
mesa despejada de papeles. Me ha
sobre això-.-ha respost al geContra la idiosincrasia de eeparci- ganado, pues, el descanso del do.
Esto no quiere decir que no los haya. a gobernar yo bolo!
on esmeró amb el rel, Interpelaciones, que es criterio
Gobierno admitir con ' am- miento y dilaciones que encontraNuevos, en realidad, no lo son esEs posible. Es seguro que los habrá;
neral Berenguer.
després d'una interessant ca- del
mingo, y me voy a acostar temp - s.
plitud."
tos hombres; llevan ya largos altos
mos en todos, ha brotado la nuestra,
Penco en el moment actual cera.
pero yo no los conozco. Veo hombres
arto.
de historia política activa. Son los
demasiado vehemente y ejecutiva
Igual que peona el rel. No puc
Avul, mema a la' aeva taula
Mañana recibiré al señor Quiño.
inteligentes, verdaderos talentos, en
por el estado de im preparación en
el ministrada la Governació, el
nes de León, que almorzará conlas Ciencias, en la Literatura, en el que, aun contra todo género de hos- ésser mes explica del que m'he
tilidades y maniobras signen obteque cataba España. Hay, pues, que
proposat riesen No hl celebrat
migo, y recibiré a uno, huérfanos
senyor QuIfiones de León i el
LES
Foro; pero gobernantes... Antes se
niendo puestos representativos en la
hacer lo que loa barcos que quieren
conferencies amb Senchez Toca secretan l d'Afers Estrangers de
militares. a los que voy a entregar
formaban y se revelaban en el ParlaMETEOROLOGIQUES
política
de
la
provincia
y
llegar
a
su
destino
sin
grandes
gasde
la
ciulos premio, c orrespcindieutee a la
ni amb ningti. Repeteixo que la la Presidencia.
mento, en los cargos superiores, en
tos
ni
trep
dad,
de
los
pueblos
españoles.
idaciones:
marchar
a
veme
y
a
renta anual de varios miles de peopinió sobre el moment
el trato colectivo; pero ahora no hay
Demà dirtare amb els senyors
locidad económica.
En la democracia juvenil M all o- actual, és la mateixa que la del
setaa .nue sobraron de una tul:arreForonda i fiaré de Viver, amb
nada de eso, y no podemos saber dónAdemás,
'en
el
último
afia,
séptimo
la
hay
infinitos
valores
positivos,
pleciare
que los alcaldes de Espada, por
rel;
parqué
és
així
i
parque
n'o
els
gneis ultimare el &aspes
de estän. Ya no hay escuela de gotóricos de savia, que pueden goberpot ésser d'una /Otra manera. de l'Exposició Internacional al Manifestacions del director de la carrera, y habiendo salvado los inie:ativa del que lo era de Badajoz,
- - bernantes."
nar y gobernaran.
No m'ocupo en absolut de peCertamen Nacional que baure de l'Observatori de Madrid obstáculos de los seis primeros, lo organizaron para regalarme las inprudente ea evitar tropiezos, sobre signias de la Gran Cruz de San
El Sr. Lerroux ha escrit
Podría personalizar citando hom- rnea; sanee que afeó vulguf
de succeir-la, com ja da saMadrid, 6. — El director de l'Ob- que, abierta la eaclusa en la política,
Fernando.
que no m'interesel,
bres de muchos de ellos, pero no sebut.
un llibre...
servatori Metereológic, senyor Mas- la pérdida de tiempo y energias . apliEl martes almorzaré con el marria discreto por mi parte darles ahoNo en probable que denté, dlmoler, ha fet lea següents :tundeara- cables a mejores fines será grande.
qués
de Foronda y el barón de ViN'Alexandre Leerme, a la pregunra esta especie de espaldarazo. Sin
marts, se celebrt l'anunciat cine sobre la tasca del
A p reparar su inevitable, aunque ve, para ultimar los detalles
dit
organisme:
de la
embargo, el propósito de "Informata ¿Quina bornes de l'antic regim jutCensen
de
ministró
per
l'ab«
Es
de
ESPANYA,
doldre
POTENCIA !Mala de dos delle.
l'escassetat de mit- atenuable, renacimiento y a resolver
transformación de la Exposición de
ciones" de ir dando a conocer los
ja aptes per a tornar a governar?,
jan, que els Obserntoris dispensen.
los problemas que ella crea he de
Barcelona de Internacional ea Nacontesta:
nombres de esos hombres nuevos,
MEDITERRANIA
El prudent pulsaré la tarda En La meció de predice, el de Lon- dedicar
mis tiempo de lo que meaptos para actuar políticamente y
despaixant assumptes peudenta. dres té seixanta técnica, i el de París rece en tarde; a los beneficios que ciona:. Me parece que no habrá
—"En primer lugar quiero maniCcmscjo de ministros, y dedicaré la
en primer línea en un próximo futufestar que las dos preguntas de "Inmés de cent-cinquanta; Madrid noma
el país pueda recoger.
tarde a varios despachos que tengoro, me parece muy atendible y con- Amb motiu de la Conferèn6.—Dimeoree vinent, ti tres técnica i <mitre auxiliars. El
formaciones" que me hace, están eta
Hay que p reparar la crisis. ;Qué
p
endientes. Y el miércoles, sólo si
veniente.
cia naval de Londres
bi general Primo de Rivera semi metereoledic mes bei masato bien suena a algunos esta palabra!
un cierto modo contestadas en un lique cumplí menta afios."
Los hombres nuevos que yo conozcompleta 40 anys.
Madrid, 6. — Legan des del
da el deis Esteta Volts, sobretot pel La crisis, dentro de algunos meses,
bro que acabo de escribir, en el que
co, y a los que me refiero, se cono- Govern, "Lt Nación", ocupant-se de
—o—
que fa al servei agrícola.
expongo mi juicio sobre la política
a la que doy gran importancia.
cen entre sí, y entre si pueden irse
Madrid, 8, — Ahlt a la Hit
Un dels finjan, de minorar aqueas
antes del golpe de Estado y sintetizo
la qüestió de la Mediterränia, publica
¡Esto sí que ea nuevo en Espafiat
Els accidente de la
citando
personalmente,
que
no
es
esmane
cap
a
Barcelona
el
miel
següent
servei
interessant
aolt:
es el de les oficina regional' :Un Gobierno preparando su propia
mi opinión sobre lo que cabe esperar
ta
hora
propicia
para
falsas
modesnietre
d'Inetruce16
Pública,
docdia
último
de
de
nartereologia,
del futuro político de España."
establerts a les Con- salida con más de medio año de anaño at Publicó
carretes. •
tias, ni puede haber mis noble y una breve, precisa y solvente nota ofitor Callajo, acompanyat de la federacions Hidrogràfiques i pendent, ticipaeión1 Y es que el actual GoA lo que en ese libro digo me atenMadrid, 6. — Noticies particular,
justificada ambició en los momentos
saya esposa.
d'aquesta Central.
go in extenso, pero no quiero desperciosa saliendo al paso de los que probierno no es un Gobierno político de
ditten' que un antómnibus de la ira,
presentes que la de ofrecerse como palaron que el Gobierno español había
En els darrera anys ha estas fre- turno, o de tanda, como los que han
Aval sortirli, tambe cap a la
diciar la ocasión que me brinda ese
útiles para el gobierno del país, ya
ciutat comtal, el ministre del- qüentment so/licitas el servei mete- pasado hasta ahora; es Gobierno de tricula de Santander ha bolear a :a
solicitado ser invitado a la Conferenperiódico para hacer extensivo al gran
p rovincia de Lleó.
reológic per als raid aviatoria date a
que tan necesitados estamos de hom- cia de Londres sobre el desarme, anta
senda, senyor Calvo Sotelo.
un régimen que vive del prestigio
público mi criterio sobre los viejos y
L 'aulemnibus anava ocupe per
bres conscientes, y que el primor- Ja cual nos manteníamos a la eapecta—Amb motiu de la festivitat cap a totes les nacions. Darrerament de su j uslificación y sus servicios,
los nuevos hombres. Estos en verdad
dial deber de ciudadanía es intervedels Reis, les tropes han vestit ani a càrrec nostre el de Larre, Bor- que ha tenido enorme arraigo en la aficionara santanderins que renten
tira, aunque deseando el seguir el reconformes y compenetrados con el
a Madrid per tal de presenciar el
ges i OsaRes. Tots aquesta serveis es opinión pública, que yo, hasta ahora
nir en la vida del país, activa y perde gala.
sultado de las conversaciones, como de
juicio de opinión pública que pa, y
sonalmente.
realitzafen gratuitament i solament al merme no la he visto solazarse partit de futbol entre el Real Madrid
Al Palau s'ha dit aquest matf
todo lo que tienda a la consolidación
muy expresivamente, ha ido señalando
i el Racing de Santander i tornaven
ni simpatizar siquiera con la alharade la pu.
una miesa de pontifical, que per dedfe de cortesía.
a cuantos yde los antiguos políticos y
Cal fer obra económica
Altre a casos en qub s'acostunia
ca p olitico-periodistica que 5e ha ar- anit passada a Santander.
han oit els reis, llur familia 1
Otra cosa bien distinta ea el planteaa cuáles juzga como bien caldos en el
De resultes de l'accident hi ha
i política
miento de La cuestión del Mediterráneo,
la i nfantesa Isabel, la qual ha sollicitar l'opinió deis observatoris es mado al sólo anuncio de que la Diccstracismo. Estimo que en general son
guatee
mona i diversos ferits.
en
les
processons,
partits
de
futbol,
i
tadura
tiene
el
deseo
de
cesar,
porque
por
importarle
a
a
paña muy dianat al Palau amb aquest obutilizables en cuanto a su mentalidad,
Madrid, 6. — El senyor Sinchez
No s anan rebut mis detalli
els particulars per a les excursiohl.
que cree próximo el momento pani del
rectamente, determinó, según la men- jecte.
y, sobre todo, después de la penitencia de Toca, interrogat sobre quines per _
Hi
ha establerta una guradia pertriótico y adecuado, si es que no lo
lloc on succei l'accident ni dels
cionada nota, que nuestro Gobierno,
sufrida durante estos seis años de rte.:
sonalitats de l'antic regim coneidera
Després de la missa, el rei ha manent
motius
aue
l'ocasionaren.
de set a dues del mati i de
alejan los intransigentes o los persin apartarse 'de la actitud de reserva
jamiento de la acción gubernativa.
aptes per a governar en el futur, ha
rebut el nostre ambaixador a quatre a deu de la Mt.
turbadores, los que, apreciando mal
Borges, 6. . j catástrofe auto'
e cuanto al problema del desarme, hiTo creo que esos largos años . hadit:
embalases' a París- senyor
Hi
ha
divuit
observatoris
las cosas, creen que la libertad de
mobilista de la qual han resultat vicciera saber a los de Inglaterra, Francia
Ein servido al meo os para que esos
"El president del Consejo, que
Quiñones de León.
pel personal del Con: me de quaranta juicio político que se viene pernil,
times uns futbolistes de Santander
e Italia que si directa o indirectamente
hombres inteligentes se hayan dado lleva mandando siete años—en sieAquest, en sortir, ha dit ale a canee de professors d'Universitat,
tiendo a todos es síntoma de debili- que torrumen a aq uella chite després
se planteaba el tema mediterrineo, asperfecta cuenta de los errores Que co- te pirmaveras debía haber cogido
dad, cuando esa amplitud, unida al
periodistea que havia arribat de Instituts i funcionaris del' Cos de
d'harer 'assistiV el partit ceietat a
pirábamos, legítimamente, a que se
inetferon. Entre éstos, digo que el mas
muchos frutos—, se reserva para
torrers; d'Observatoris particulars
Paris aquest mati, invitat pel
anticipado leal anuncio al país para afadrid dogma Roe prerder p-ope
contase con nosotros, desde el primer
eascendental fué el de no acudir a opinar el último, y yo creo que debía
hi
ha el de l'Ebre, a Tortosa, dirigit
prevenir su ánimo y que le permita
marqués de Viena, per tal d'asde Lenta, quan el cobra pasear,:
momento y en primer plano. Era 16gcbernar al pala con independecia liser quien hablara primero. El sabrá
preparar su intervención serena y
slatir a la cacera que Se cele- pels jesuites.
sobre un pont situat sobre e:
gico la demanda, que unánimemente
bre de pactos o compromisos.
a dónde va y ha tenido tiempo de
A
l'Observatori
de
Madrid
es
'rebran it aquests dies a Moratalla.
decisiva, acusa una fortaleza grande
Arlanza.
apoya el pueblo español, con la capeA la consideración de que ante todo
estudiar su papeleta. Que la diga
.ben
observacions
por
parte
de
la
Dictadura.
oficials
de
NordDesprés, tornarä a París, 1 més
L'autor/rabia que anava ocupat per
ranza de verla atendida, ya que no sey sobre todo era preciso salvar una antes y ya le diremos a quienes pa.
•
América,
mar
Reconozco
en
Atlàntic,
continent
eujusticia
que
algunos
catorze p assatgers, patina i caigué
tard anlrä a Ginebra.
ría lógico esperar olvido o pretericuna nadante en sangre, y después una
rezca."
ropea
gran
pan
d'aria
i
nord
periódicos
no
demuestran
su
impaal riu, i agafa a sota tots els ocu—Com que avui no hi ita hación. siendo tan claro nuestro derecho
ronantica situación de viudez que lleA la otra pregunta, és decir, a la de
ciencia tsi intransigencia, sino que
Pacific i obté aquestes dades establint
pants.
gut al Palau recepció militar, a intercanvi
y mediando amistad tan sincera como
vó a aquellos políticos a anteponer a cuáles son los hombres nuevos que
proclamando, sin abdicación, los in_
de serveis. Esperem estaIm medi.:ament acudí al !loe de
la que España ha venido demostrando,
causa del dol de la Cort, aquest
todo otro genero de consideraciones considera el declarante capaces de
blir-ne molt aviat una de nora amb
numerables servicios de la Dictadu„
l'accident ei veinat d'acemite volmati han desfilat pel Palau di- Sud - Amirica.
con igual lealtad y con las mas elevael de su ferviente monarquismo.
ca, reconocen que ésta debe preparar
actuar en primera fila en la futura
tants, i es tragué del ni quatre
das miras por la paz, a las tres poverses comissions deis ocasos i
Actualment és a Espanya el senvgl
su propia substituci6n, en forma que
A ello se consideraron todos com- gobernación del Estado, contesta el
cadáver' i nou ferie.
tencias, que no exaltan sentimiento rearmes
de
la
guarnició,
per
tal
secor
suobra
quede
preservada
de
Nufio,
cap
del
servei
metereológic
de
prometidos y por aquel generar e iniSánchez de Toca:
propóSolament un deis viatgers ha reciproco.
de signar en els älbums dispo- Xile, qui, tot i els aveneos que en
sitos pasionales de destrucción y gacial compromiso se pudo llegar casi
"La situación de España es tantg
sultat
No se trata del huevo, sino del fuesate a aquesst efecte.
aquest
servei
compta,
casi.
fent
un
rantice
el
tránsito
a
un
estado
norsin darse cuenta de ella a situación
economice como política, y no se
Els ferits foren traslladats rápida..
ro; en este caso, es el de la dignidad
Han cumplimentat el rel els viatge d'estudi per tot Europa.
mal y a un ambiente de legalidad y
'corno la de las pérdidas antillanas, el puede hacer buena obra económica
ment al poble de Lerma. on foren
nacional. España, presente en esa Conorden.
capitana generals de l'Exèrcit i
esdeveniment important será la
'Barranco del Lobo y otras por el essi no se hace obra política.
atesos degudament.
ferencia, lejos de representar una comde l'Armada, generals Weyler i propera reina' a Madrid de la ComíaEste caso que examino trae a mi
tilo.
Hemos recogida exactament—terBurgos, y — Eis morts a cm/seplicación, sería un elemento de consió internacional d'altor atmosfera, inmemoria el recuerdo de otro que no
Aznar, respectivament.
Si estos viejos políticos se creen con
mina diciendo el periódico—las res.
cordia. No pensemos en los barcos a
t-lúe:mis de la caiguda de l'autenn.
tegrada per individua de totes les naquisiera ser yo quien lo rememora.
animo le suficientemente fuerte para, puestas dadas por el señor Sanclreg
_Aquesta nit, a les 2240, en
tener en ese mar — por desgracia metribus al ríe Arlanza san: Francesc
Cuando decidí ir a Marruecos el
llegado- el caso, no aceptar el Poder sin de Toca a nuestras preguntas."
l'exprés d'Andalusia, surt cap cions i que s'esperaetaoino shrdlutioo
nos de loa que corresponden a nuestra
Mercedes Mellado, de aguanta -un
cions, i hom espera que serà pel mes año reza mi idea era el repliegue
a
Moratalla
el
rei
Alfons.
potencialidad mediterränea —. sino as
de juny. Els estudis d'alta atmosfera
en los dos frentes, todos los dfas nnys, j ornaier, vidu; J e sús García.
Tornarà
a
Madrid
dintre
quaòp
que consentiríamos un atropello y deticd'ofici: Juli Ovejero Aldnto i
són creditors dels darrers progressos
hostigados, sostenidos bravamente,
LA SITUACIO POLITICA,'
jaríamos sentar precedentes de fuma- .tre o cinc dies.
pero muy a precario, 5610 por el en- Anastasi So'ana, jornalera tots doe.
de la metereologia de predicció."
—Han
despatxat
amb
el
preEls
ferits g ravissirns senr Francesa
tal consecuencias en el Derecho Intusiasmo de oficiales y tropas. Pedir
Arana, Josef Villa Fernández i Je.
ternacional, si asistiéramos mudos e eident del Consell els . ministres
a España más soldados y elemenEn el setè 1 probablement darrer any del seu exercici, inhibidos al hecho de que ce dictase a d'ilisenda, Justicia i Exércit.
sús Pérez la de; i. els de prom.:a/tic
tos en aquel instante era absurdo;
Més tard, el marqués d'EsteEl sobrant d'una
un país un Estatuto ataflente al mar
engallar a las fuerzas haciéndolas
reservar. Atrelia Ramos Fernánla Dictadura se sent satisfeta i orgullosa de la colla- que le baña en su mayor parte y so- lla ha rebut els senyors Dómi-. •
replegar sin aviso del plan de condez, Cristina del Río, Francesa Za.
subscripció
bre cuyas dos orillas tiene importanne, Aritio, el governader civil
junto y de la razón que los detertrance°, Manar! Moneo i e! arafer.
boració de l'Exercit
tes posesiones de snberania, sin llamarde Pontevedra i d'altres.
Madrid, 26. — Fa tres anys que minaba, hubiera acarreado el mayor Cessari Del g ado. L'únic viatger que
També l'ha complimentat el
la
a
la
Conferencia
en
que
tales
resodesastre.
Como
tantas
veces
que,
en
per
iniciativa
de
l'alcalde
resultat ilés s'anomena Angel
de
, Madrid, 6. — El president del Con- orgullosa, en el seré i probablement luciones se adopten y considerarla en ministre de Finances de Roma- tots els d'Espanya contribuirenBadajoz ocasiones difíciles me enfrenté con lis
Veneros Santamaría.
a una
sell ha trames una R. O. circular a
darrer any del seu exercici, de l'asel mismo plan que los pueblos mas
Els cedas-e-u han estat trasliadats
los que bien sabían que, pletóricos
ala, senyor Papevich.
subscripció oberta per tal d'olerle al
totes les autoritats superiors
sistencia lleial de totes les jerarquies
fuertes.
de bravura, preferirían acaso morir a ' Hospital d . l poble de Santa Capresident del Consell les entranyes de
—El general Primo de Rivera
en la qual saluda i felicita tot l'Ex1rclasses que, compenetrada amb l'opien
las posesiones a abandonarlas.
tal:na.
Por ventura parece que el pensala Gran Creu Lorejada de jant Ferassietirä aquest vespre. junt
cit arnb motiu de la leste de Reis,
nió eneral, s'ha mantingut possible la
miento, inspirado en noble esoiritu
Para mí, corno soldado, que había
Tan.
A tres errata; de :marre d'aquesta
i expressa el testimoni de simpatia i
seca gestió, lamentant amb veritable justicia, de las potencias navales lla- amb les seves filies, al sopar
intervenido en la torna de tantas de tarda s'llan taulladat els cadavers
De la quantitat recollida en sobraque s'ofereix al ministre del
afecte que el país sent pels militara,
amargor que la incomprensió o les
ellas,
era,
también,
un
trago
muy
madas a discutir el asunto, nn difieren
a eantander, en una camioneta autoPerú a Espanya senyor ' Leguia. ren Tonos pessetee.
a l'actuada, i disciplina dels quals
passions d'alguns han restat unanimitat del que acabamos de expresar, o sea,
amargo; pero ese era mi deber de
mabil, a la cual ha nseguit altres
Per iniciativa del maimues d'EmeMadrid, 6. — Aquest vespre Ira
deuen la pau i ordre de qué gaudeigobernante en aquel momento.
a aque e ta actitud general que /almea
que cuando la palabra "Mediterráneo"
cotices amb amics i ,parents de les
marxat a Barcelona, on romandrä
xen.
lía s'acordä invertir la renda anual
a la liistória com a exemplar.
sume, España sera una de los delibeLa situación en Ben Tied fue bien
vi: times,
uns quanta dies, el ministre de Fi.
del que sobres en un premi que 'es
Dar que la Dictadura, que apellä,
Acaba dient que eleven' tots en
rantes, con el puesto que le corresport•
crítica
y
un
momento
humillante,
rimada a ar-is alumnes, un de cada
nances, senyor Calvo Sordo. •
no endebades, al patriotisme recte i
ron la Calumnia que se esparcía, en
aquest dia militar el nostre pensament
de en la afesa donde la Conferencia
sexe. dale Carr ero d'Orfes Militan
Madrid, 6. — Aquest vespre Ira
apolític, a resperit atada de les ins- a ells per al he d'Espanya, la familia
se celebre.
hojas clandestinas, poniéndoles a
marxat
en
l'exprés,
el
de
Tolodn
i
Aranjuea,
els
titucions militan, te sent satisfeta i
Rei
quals
a
Moras'hareial i la institució militar.
ellos y a mi en un trance muy difí- EI Dr. Franceschi toririt
Así es de esperar. y no parece aventalla, per tal d'assistir a la cacera
guessin distineit per llur actitud i aplicil de la vida. Mis contradictores de
turada la sunosici6n de que, por sa el
embarcar a bord del
anunciada.
cada,
durant
ted
l'any.
caso llena, el flobierno tenea iniciada
aquel día fueron luego mis -mejores
Acompanyen el Sobira el senyor
"Mary"
auxiliares,
Con)
que
el
premi
s'instittd
fa
)EL CERTAMEN DE
tres
y son hoy mis mejores
Foc en una fira de Madrid prevímramente /as conversaciones opor Quiñones de León, el conste de Ma- anys , la renda que hi havia disponible
Sanlúcar de Harrameda, 8.—
amigos...
tunas con las personas que puedan re'
SEVILLA
I Madrid, 6. — Avui, a migdia, a la
ceda, el monten mejor i d'altres ariaA les deu del mal( ha aortit de
en l'actualitat era de 3.50o pessetes,
presentaron. Ni In afirmamne ni le
El repliegue se hizo en el frente
tacrates.
Plaça d'Antón Martín, i degut al
Bonanaa el doctor Franeesehi
aquest mata arib motitt de la Nagua
reerames. pnroue era es remirad que
occidental, y fue la operación más
El Carnaval se celebrarà fort vent que feia, les flamea d'un esta fuera de todo enjuiciamiento Lo
Madrid. 6.-41 princep d'Astúries
militar, n1 Saló Detraer del ministeri
ea el seu yachl 'Mar-e', amb
arriesgada y dificil que haya practiha
assistit
aquesta
tarda
a
la
foc que havien erices els venedors
funció
N. dintre el recinte de
CII I e nna imnorta es destacor el legitimo
<le rEeercit les tinunt roe l'acte de cado ejército alguno; la puedo elodiroeelú a Cildie, perd no 150del
tcatre
de
de joguines per tal d'escalfar-se, set. deseo de España y esnerar que sea
la Sarsuela.
Murar el general Primo (le Rivera a
gut: priesar la borra del Guadalgiar sin ' reservas y sin modestia,
l'Exposició
L'infant
don
tengueren a una de les barraques, la
Jaume ha assitit tans.
iest lel eramrnte reconocido • rranaldo
treS i ens i tres nenes.
Porque los repliegues tácticos son
quit ir a atusa del temporal. 1
„'Sevilla, 6. — El Comité de l'Expcqual queda destruida.
bé a la [unció del teatre del Centre
lla l arompanyat els nens l'inspector obra más de,ejecucian que de con.
es Neie obligat a tornar.
El Sr. Q&AonPs de León
alejó ha tres l'acord d'autoritzar la ceMalgrat deis esforços que en els
Madrid, 6. — El marques d'EstecepciOn, rnái ' de espíritu y bizarría
deis CoNe gis d'Orfes Militan, geneHa frndejat al redós del velebració de le festes de Carnaval dins
Ila ha estat despatxant amb cl seprimera moments s'hen fet per tal
a Madrid
que de técnica, aunque ésta entra
ral Ferrando; dos comandants profese
dat de Donana, on rornandrea
'del relate de l'Exposició
cretar; d'Afers estrangers.
d'evitar-ho, les ñames s'han correMadrid, ti.— A uir (luan de deu,
por mucho... Pero el mismo di a que
sors : dos capitán, nrnfessnre: el coyReht
fina que amaini el temDespees, amb el seny or Quiñones
en l'exprés d'Hendaia, ha arribat a
got a unes altres barraques, /es
desfilaban en perfecto orden cerca
ronel director del Cebe; de Toledo,
e '
poral.
de León, ha assistit el P
quals també han sortit perjudicades
Madrid el senyor Quiñones d León,
de Tetuán, a todas las tropas que
resident a i el duc d'Hornachrieles
la (unció del teatre de la Sarsuela.
Avisats
els
ambaixador
'Espanya
a
París.
bombera
han
acudit
se
replegaban
les
dije
por
Els accidents del treball
escrito,
El marqués ó'Estella, en tirara,' les
Aquesta nit, el cap 'del Govern i
Ha estas rebut a l'estació pel secreal Iloc de l'incendi i han
según consta en la orden general
r Madrid, 8. — Prop del poble rpidament
les seves filies sopen a l'Hotel Ritz, quantitats, ha explint la significació
aconseguit sufocar l'incendi a poc tan i general 'Afeas exteriors i pel cap
del
Ejercito
de
aquella
fecha,
de
ADVERTIMENT
convidata pel ministre del Petti, se- del premi i ha exeitat als altmmes a que antes de un año volverían a enChinchón, un automòbil par- d'haver arribat.
del Gabinet diplomätic, comte de Baiprosseguir els estudio arob el mejor
nyor
Legua.
;tintar en el qual anaven uns
lén.
Alguna venedors han resultat amb
Advertim a lea paraca« o*
trar en Xauen. Victoriosas fueron a
interés.
' operador» c in ematogràfics que cremades a la cara i a les mana, proDes de l'estació, el senyor Quiñones
els interessi la publicació neme.
Xauen y a Alhucernas. 41 enemigo,
Ha parlas desnris rinsnector deis
impressionaven una peilícula, a duides en provee de salvar del foc de León ha anat al ministeri d l'Exèrque tomó la maniobra por flaqueza,
dista de les notes que ene enojen
Colleeis el usual ha remerciat el precit,
on ha celebrat una entrevista amb nietre de la Governació 1
se equivocó de mbdio a medio.
conseqüència d'una patinada, els objectes que eonstituien llur peque els criticó: han de
sident del Govern per la- instaurad()
el secretari
el president.
El Ejército, que re compenetró
caiguó per un barrnne de molla la corriere.
se rota a la R edecci6, Pi na
d'Afers exterlors.
del Pecad.
da
Des
d'allí
ha
anat
si
Pglau
a
cometa
conmigo
en
seguida
en
alma
y
cuera
profundilat.
Després de dinar han canviat bu-.
.
Catalunya, 3. primer, iban" de
Finalment el coronel director del
po,
pusc
su
fe
en
mentar
el
subirá.
mi,
y
'
s
Ice nou del s'eme. Els que ens
Dcs dele ocupante resultaren
abia que yo
pressions respecte a probleines
Crdie ;n i sie Toledn ha lliurat un tanl
no Ir abandonarla humillado isi venEl senyor Quifiones de León, invitat
greument (evita, i el xofer amb
arribin mi- tard d'aquesta hora
nacionals d'actualitat, com la Confeele zo.nno * pessetes, la renda anual de
cido, y que tampoco ellos permitinúmero ha
pel marques d'Estilla, ha dinat al dodiver g es lesiona i maseitnineitt
o varan adreeats a /a imrrenda
rencia naval, a la qual ha de tractarase
la i7ta qnantitat mea destinada al
rian a su Espnfia tenta desventura
micili
particular
d'aquest.
de
del
diari, Barbaria so i ris no
l'Estatut de la Mediterrinia, qüese EcineralyDer la censura góvernatiYa
Premia i el cap del Govern Ira obseni tanta vergüenza. Acerté.
Han assistit tenté al dinar el mitia que tant interein Espanya.. "
stran publicase fina al acap de
•
quiat els collegials amb doleos i vi bo.
Realmente, no Sé por quédia ve.411 llores
- lsdršd 6Mjr publica la « laome, mas 'e« diroat el' 3o di
madre 'prepptisit, medió el : dec7
te Jamo Mira*, Sbert .biabe
parcelen. P« a hiede 1 bisbat de
Meñarce, pammee:per debacle del eeser Garle! : iiepard, iteetkain-se
lea informa:km i diligénale, necead-

tormietie

tan hui-

'nittat
ota: aele4'14
•
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-BELGUIE
eabirans de Bélgica

Un

erttwe frase

n'ad va arribar a Roma el tren ene
cial que portas-a la familia reial de
Bèlgica.
L'eatatid per on arribava ()feria un
brillitet aspecto, car tota ella estay'
ricarnent adornada amb flan i plena
de perseralitats 'que dostentaven rota
mena d'uniformes.
Eh Reis i princeps d'Italia donaren
la benvinguda als sobirans belgues,
trasnadant-se tot seguit al Quitaral
entre una doble filtra de soldats.
El poble i'lsiOeiä a la recepci6 i
aclama els reis belgues i italiana i mataiesti la seva simpatia d'una manera
sorollosa. Tots els edificis ¿el trajeetelluien ornamenta.
• La princesa Maria Josep prometa
del awincep fiereza va rebre una bona
part d'aquests homenatges mallara.
•• akrellats els sobirans i el seu seguici al Quirinal tingueren lloc les
"ptestatacions, mantee la multitud, es.
tacietiada azacana reclamava la pea.
sancia deis manceras hereda Aquests
autiren al balcó i escoltaren una sorollosa ovació. Acte seguit scrtiren els
reis de Belgica que tumbé doren objacte d'una grima manifestació d'entu4al5me.
Finalment, deslazas d'un breo repòs,
ambdues familias relata i llora seguida aireo misia, acabant aixi la part
'pública de les cariz:alojes oficiaba.Fabr..
•

Feotes a Roma

s.

Rozna, 6. - Amb motiu de acalla;
;del princep hereu d'Italia amb la princesa Maria Josep, els reís de Bèlgica
;han atorgat a Turatti, secretan dels
Feixos, la gran Corona i la gran crear
ide Leopold.
Les Barata italianas romandran tannades els dies 7 1 8 de gener amb
lb de les festes que a tct el país se
celebraran pel casament del princep
tambera
.Ahir arriba a aquesta ciutat la missi6 militar francesa tramen pel Govern de la nema República. Fou rabuda, ultra l'ambaixador de França i
altres personalitats de l'Ambaixada,
pel general Vaccari en nom del govena italià.-Fabra.

!

,

Belgues, al Vaticà
Roma, 6. - El Sant Pare ha rebot aacz personalitats belgues, entre
les quals hi havia multa representanta de les associacions sie mutilats de guerra, així com altres mofaos persones arribados a Roma amb
motiu del matrimoni del princea
lirseu d'Itälia. - Fabra.

El representant dels sobirana britànics
Roma, 6. - Ahir va arribar el duc
de York que representara el s
de Nona York que representara els
reis d'Anglaterra en les onces del
;princep hereu d'Itälia.-Fabra.

Una cacera
Roma, 6. - Ahir al mati els pealcepa que han vingut amb motiu de
'les naces del princep iteren, foren invitara a una cacera a la finca Gaste!
Porriane, propietat del rei d'Italia, situada prop d'Ostia, a deu mines de
la capitat-Fabra.

Els presenta de les
Cambres
/Roma, 6. - las Canabres han fet
"rica presenta al princep Humbert i a
la priacesa de Bélgica.
1 Els Senat ha of ert als desposats
:una eatitua de gran valor artístic. La
'Cambra ha ofert dos vasos dgl segle XVIII.--Fabra,

princesa Maria Josep
a Sant Joan de Latran

la

Rama, 6. - La princesa Maria Josep ha visitat aquest mata acompanyai da del seu seguid, la basílica de Sant
t Joan de Latean. La visita ha estat
'salt detinguda i la princesa ha adrni;mi les obres d'art que atresora la
'Catedral de Roma.
• Poc despees de la seva arribada ha
iestat reconeguda per la Multitud la
qual ha aclamat la princesa en sortir
ida a basilica.-Fabra.

La felicitació del Govern
hongarès
•
Roma, 6. - El ministre d'Hongria

'la presentat al peincep Humbert les
ifelititacions de la nació i el Gavera
,hongaresos, oferint-li, amb motiu del
casament, el present d'Hongria, consiatent en un magnific carruatge, al
igual anava enganxat un trena de
Ca;ells hongaresos.-Fabra.
_
• 'LA SITUACIO

A CROACiA

gl complot de Zagreb

_a a Belgrad, 6. - Els principals acubata amb molla del complot tarro'rata descobert a darrers de desertabre a Sagreb seran sota/aros a la
j urisdicció del T ribunal de Defensa
de l'Estat de Belgrad,
Fabra.

Eh; accidents ferroviario
Port Elisabeth, 6. - Alair toparen proa de Saltlaae S , ding 1111 tren
de cirrega i un altre correa proceden de J ohamicsbrug. Han reanItat
ferie, treu europeas i sis indígenas.

tuceerig~t,

meter fiinc. « Edsa d Quinte. estiva 'resaltant exereleh, quan exaerimenta nna,•forta eotragada per laxar topat arab una roen
no senyalada en les cartea marítima*.
La topada.li prodtif un groe fiare
pel mal entra stigua• eh gran abtmdincia. Una gran guantes inunda el
-departament de maquines, les vals,

r

sortosatnent, estaven apagadas.
Intriediatatnetit el vaixell demana

auxili per T. S. F. i sortiren tots eh
elements de que es disposava a Tobo
1 Oran.
Les darrerei noticies asseguren ere
tata la tripulació de l'Edgard Quinet" ha estat salvada i que han començat els treballs per tal de posar a
¡bu el vaixell. Els treballa preliminars han consistit a alleugerir el val.;
ata.
L'"Edgard Quinet" sofrf l'accident
prop del Cap Blanc. Valmirall cap
del port d'Oran ha rebut ordre d'incoar un expedient respecte les can-

ses del naufragi.
L'Edgard Quinet" 14 un creuer

construit en 1907, de t8.000 tones i
armar de 74 peces d'artilleria.
Eis forts corrents han privat que
ele treballa de posar a fiat el raixell
no hagle avancat gaire Ea creta que
caldran unitata molt poderosas. que
ja han anunciat Mur viatge de Gibraltar. Bizarra i Tolon.-Fabra.

Els treballa de salvament
París, 6. - A "Le Journal" telegrafien d'Oran estant que les bombea de densas a bord de l'"Edgard
Quinet" no han cessat de funcionar i
que fino ara han aconseguit mantenir
l'aigua que havia entrar per l'obertura fina als mateix nicell.
Si la mar es manta tranquilla no
es desespera encara de salvar aquella
unitat, si bé ns hi ha gaires probaba
litats d'aconseguir-ho, ja que estb sostinguda nomas pe • la roca amb la qual
va topar.-Fabra.

Vaixell embarrancat
a Java
Batävia, 6. - El vapor =ladea
"Mariston" ha encallar prop de
l'illa de Seembana. Dos vaixells holandesos han sortit per a socórrer -l.

LA CONFERENCIA
NAVAL DE LONDRES

El Sr. MacDonald treballa
Londres, 6. - El primer ministre
Mr. Mac Donald, que passa les vacalmes de Nadal a Lossiernotrth (Escacia), ha estat molt ocupat durant
la darrera satinaría ordenant el treball relativ a la Conferència naval
que s'inaugurara a Londres el dia 21.
El primer ministre ha parlat tota
els dies diverses vegades per telafon
arras les oficines de la Presidencia.
Es creo que Mr. Mac Donald sortirà cap a Londres el dijous i que el
dissabte que ve prendrä contacte amb
els delegats que han d'assistir a la
Conferència naval-Fabra.

La immunitat deis vaixello
proveïdors en temps
de guerra

L'aplicació del

•

els delegats bulgaresos, els quals expoliaren entensament la situadó financiera d'aguan pala
El senyor Tardieu ha convidas it dinar el senyer Snowden.
Els representants de lea ais poten-

cies invitadas ha decidit incorporar al
protocol per a l'aplicada. del Pla
Young un preàmbul en el qual s'afirma que aquestes sa potencies varen
indicar en la discussió de Ginebra de

setembre de '928 no solament el desig de resoldre del tot el problema de
les reparacions, 51116 que, a anda afirmaren llar voluntat d'aconseguir aquest
acord definitiu.
; Els alernanya han demanat efectuar
äquests pagaments a darrers de rufa.
Els representants de les potències areditosre han reclamat per unanimitat
que aguaita data es fixés en el 15 de
cada mes, ja que els calcula deis experta havien estat fets tenint en compte aquesta data.
La sessió s'ha aixecat prop del migdia per tal de reprendre's a la tarda.
-Fabra.
La Haia, 6. - De l'enviat especial
de l'Agència Hayas.
La Comissió de reparacions alemanya ha seguit aquesta tarda l'examen
del, articles en litigi del projecte de
Protocol d'aplicació del Pla Young.
La discussió ha seguit respecte la
data del pagament de les mensualitats
alemanyes, i com que no s'ha establert
cap acord, ha decida, a demanda dels
delegats alemanys, que els experta da
questa nacionalitat al Comité Young
siguin convocats per a demà a La
Haia per tal d'ésser consultats respecte a les condicions en les guata havien proposat la qüestió quan es delibera a aquest respecte a l'Hotel Jordi V.
En particular els experta halaran
d'informar si, segons ells, el quadro
d'anualitats previst al Pla Young partan del dia as de cada mes té encara validesa.
El doctor Schacht, governador del
Banc de l'Imperi i president de la delegació alemanya al Pba Young, ha estat untat d'anar a La aia on el Gabinet del Reich no havia cregut cridar-lo a prendre part en els treballa
de la Conferència, a conseqüancia de
l'actitud adoptada per aquest senyor
les darreres setmanes.
Hom comprendrà facilment Pinteras que té la seva vinguda a la Hala.
després del paper representas en el
descabdellament de les negociacions.
Immediatament començarà una diacussió técnica respecte a :a comartibilitat en or del reichnarck al tipos
d'i/279 quilograms d'or fi que haurà
d'ésser mantingut a totes les circ-umstandas, car els pagaments d'Alemanya
han estat calculats damunt aquesta
base.
Finalment s'ha tractat, de les moratòries i de les tranferancies previstos
en el Pb,
a per una durada màxima de
dos anys i sota certes condiciona.
Despees del report del Comite coartada de redacció, el text definitiu ha
estat tramas a un Comité de Jaranea.
La Comissió seguira demä l'examen
del projecte de protocol.-Fabra.

Les

Lea dimindens ddanspre.

roan

La Haia, 6. - La Comiui6 de reparacions orientals, després d'haver
discutit ele reatas a Austria, escolta

reparacions orientals

Londres, 6. - El general Srauts,
preguntat per un periodista, ha dit que
no aprova la suggesti6 del senyor
Hoover en favor de la immunitat dele
vaixells que transportin queviures durant apoques de guerra.
Ha afegit que aquesta idea fa la
guaira mis humana i que ha estat astajada diversas regadas, perra sempre
Im fracassat a la primera ocasió. -

La Haia, 6. - La Comissió de
reparacions orientals tornara a reunir-se demä al matí i a la tarda,
per tal d'escoltar els representants
d'Hongria i els de les potències de
la Petita Entesa.
Sembla que la delegació anglesa
estä estudiant els mitjans d'apressar
la solució del problema de les obligacions d'Hongria. - Fabra.
La Haia, 6. - La Comisaba de reorientals s'ha reunit noSOCIETAT DE NACIONS paracions
vament aquesta tarda, sota la preLA CONFERENCIA INTERNA- sidencia del senyor Loucheur, i ha
examinat les condiciona mínimas
CIONAL DEL CARRO
que es poden exigir a Bulgaria ver
Ginebra, 6. - S'ha reunit a fa liquidadó de les secas reparaavui la Conferencia internacio- Molas i, ha encarregat al Comité de
nal del carbó. Hiha representa- redacció de redactar les clausules,
cions d'Alernanya, Austria, Bèl- els terminis de les quals secan defigica. França, Anglaterra, Ho- nitivament ultanats en una nova seslanda, l'adórala, Espanya i
sic') que ha de celebrar-se demà al
cosloväquia. La Conferencia mata i tramesos a la tarda a la deexaminarla els reports de l'Ofi- legació búlgara.
L'acord entre els creditors referent
cina Intern.acional del Treball.
al projecte esta ja assolit
- Fabra.
Solament els representants de la
ALEMANYA Petita Entesa presenten encara obLA RECAPTACIO DE FERRO- jeccions i reserves, car la seva intenció as de no acceptar cap arranCARRILS
.
• jament amb Austria i Bulgaria, mea.
Berlín, 6. - L'Agència Wolf tre no s'hagi arribat a una solució
diu que els ingressos obtinguts
amb Hongria.
A aquest efecte, les converses ofipels ferrocarrils de l'Imperi en
1929 pugen 5.370 milions de ciosas segueixen amb activitat entre
les
delegacions francesa, anglesa i
mares, quantitat que representa un augment del 4 per cent italiana.
Contrariament
al que havia estat
sobre la ecrresponent a 1928.
Afegeix l'esmentada Agencia anunciat, no hi ha hagut fins ara
cap intent d'apropament mutual enque la Direccid dele Ferrocar- tre Rússia i Romania.
rils te en estudi un augment de
Horn creu que l'acord amb Honles tarifes. i l'eeclusi6 de les gria seré abordat
dijous o bé di.
p articipacions estrangeres. - vendres.
Fabra.
Les potencies creditores podran
en aquest interval posar-se d'acord
ESTA TS U N ITS referent
al marernum de
LA SALUT DEL SENYOR TAFT cions que han d'exigir-se.reivindicaWashington, 6. - Regna In-

quietud respecte l'estat de salud de l'ex-president deis Estafo
sed nr Tan.
Tot i no oonaideranta se grau
l'estat de l'ex-president, s'ha
doeidit la seva entrada za una
rlfnica per 1;11 de antmetre'l a
trartnineal. i hom confin que
pcsirit rcprendre leo aeves obligacions aprticulars_dintre_d'un
rnera. - Fabra.":.
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LA SECRETARIA D'ESTAT DEL VATICA
El cardenal Pacelli succeirà
el cardenal Gasparri
Roma, 0.- El cardenal Pikcellf StICCCills el cardenal Gasparri a la secretaria d'Estat.Fabra. '

,lin

esta* airilnit ala itigitiot

antifetixistets detsng,sta a
Frasea el pro feote d'atemptar entre Mili ¿ Roma contra
el tren qua ha condult els
reis beigues

sentaittifen• els Govern6.,
locals
Londres, 6. - Telegrafien de Bombay al "Daily Telegraph" que, mal-

grat que alguna zambra deis organismos centrals i provincials han pro-

ientat la dimissió, es considera cosa
a ' cosa poe probable que dimiteixin
tots ella tala com es dernana en les
conclusiona adoptadas Del Congres
pan-indi.--Fabra.

Un senador nord - marica ha
proposat que el Govern deis
EE. UU. reconegui la inda• pendincia de l'India

Els EE. UU. i les conclusions del Congrés de
Labore
Washington, 6. - El senyor Steine, senador per l'Estat de Wisconsin,
ha dipositat a Mesa del Senat un pro-

Sembla que el Sr. Tzitxerin,
que ha arribat a Hose«,
serd substitet definitiva' ment pel Sr. Litvinov

jecte de resolució recomanant el reconeixement en un curt termini i per
part dala Estats Units, de la indepen-

dencia de l'India.
La dita resolució proposa que el

El creuer francés "Edgar
Quinar ha embarrancat al
litoral d'Oran

Senat sostingui el president dels Estata Units quan aquest cregui convenient reconaixer la sobirania i la independencia de l'India.
Cal fer constar que el senyor Blaine no compta pas amb partidaria al
Senat i que el seu projecte de resolució és considerat cona una broma da
mal latín per la majoria.-Fabra.

El cardenal Pacelli substituí.
rd el cardenal Gasparri a la
secretaria d'Estat del
Vaticà

EL COMPLOT ANTIFEIXISTA DE FRANCA
¿Es projectava un atemptat contra el tren reial
belga?

tistle 1 cap de personal, senyor Joaquim Muntaner.
Cap del personal de vigilancia, l'actual cap de la guardia urbana, senyor
Manuel Riber.

El cos de 'vigilància de
l'Exposició

Parla, 6. - "Le Petit Parisien"
diu que segons informacions obtin_
anides pel corresponsal a Suissa del
periódic "Le Soir", de Brusselles,
el complot antifeixista descobert re_
centment a París anava dirigit con.
tea el tren reial belga, i que l'atemptat havia de portar-se a cap entre
Milà i Roma,.
Sembla que la policia ha dcscobert
documenta i plana -que confirmen
aquesta noticia. - Fabra.

El cos de vigilancia de l'Exposició
de Barcelona que, com tots els tarareis
d'aquesta passa a càrrec del Municipi, quedara reduit a ims 35 0 individua
o sigui, aproximadarnent, la meitat
‘dels que presten servei en l'actualitat.
Naturalment, pena, si la secció d'expositora requerís una major reducció
d'aquest personal de vigilancia, també
ea faria.
A propòsit de la demanda que laguna semblen iniciar parqué eh viga
tanta actuals passin a reforçar el cos
de la Guardia Urbana, l'Ajuntament
s'hi mostra netament contrari per considerar innecessaris els seus serveís.

LA RUSSIA SOVIETICA

Tres ministres a Barcelona

¿El cas Txitxerin tindrà
una solució?
Berlín, 6. - En els círcola diplomatics s'assegura que el recent viatge
de Txitxerin a Rússia té per objecte
el presentar d'una manera formal la
renúncia del seu cärrec de comissari
d'Afers Es mangan, fonamentant-la
en el seu precari estat de salut.
Com que sepas sembla no hi ha
divergencia política entre Txitxerin
i els Soviets, es creu possible que li
sigui oferta una gran Ambaixada, par.
lant-se de la de París, Londres o
Roma.
Sembla que esta fora de dubte que
Txitxerin no tornaré a fer-se càrrec
de la Comissaria d'Afers Estrangera,
creient-se que Litvinov, que, l'asnameix interinament, sera nomenat comissari en propietat.-Fabra.

El Sr. Txitxerin ha arribat
a Moscou
MO3COU,

6. - Ha arribat Txitsze-

raí. - Fabra.

L'ambaixador soviètic
•
a Polimià
Mcaeou, 6. - L'Agència TaSs
dóna compte d'hay ar estat nomenat el eenyro Ovseonko per
al eärreo de ministre deis Soviets a Polänia. - Fabra.

BARCELONA
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L'EXPOSICIÓ-1929

La Comissió de la nova
Exposició, a Madrid
Anit pastada sorti cap a aladrid
baró de Viven acompanyat
dels senyors Ramos i Joncadella, que
integren la comissió que ha de portar
a cap Forganitzacia del nou certamen
de alontjuic. El senyor Ponsa no ala
acompanya perava substituira el batlle
tal ternas que don la say a absancia.
A Madrid es canviaran impressions
amb el Govern respecte el pla que peesan seguir i és fácil que el Govern
t'ad conèixer qui seré el seu representant en el si de l'esmentada Junta
de l'Exposició.
Segons les impressions que es tenen del funcionament de l'organització futera, la Junta assessora formada per les mateixes persone, que la
integren ara, continuara tot el temps
stur estigui oberta l'Exposició de Barcelona.

'

La nova organització de
l'Exposició
Smnbla cc:afirmar-se que seré delegas general dels Serveis l'en7anyer
senyor Marran Rubió i Bellaca
Secretari adjunt, que, a més a Inés
comportara el arrea de director ce-

El ministre del Treball, .enyor
Aunó, que Es a Barcelona, i que
havia de mamar a Madrid ahir al
vespre, ha ajornat la seva partene,a
per a avui, en el segon exprés.
Ahir al varen visitar els generals
Barrera i Milans del Bosch, el acirate del Montseny, el baró de Vivar
el senyor Pich.
Ahir al mati arribä a Barcelona, procedent de Madrid, el ministre d'Instrucció Pública, senyor
Callejo. Venia d'incógnit, acompanvat de la sena mullen S'estatja a
l'Hotel Ritz.
Avui arribara de Madrid el
ministre d'Hisenda, senyor Calvo
Soldo.

El comte de Romanones
Ahir va arribar de Madrid el
comte de Romanones. Va da- que
venia per assistir a un Consell d'administració de la S. A. de Fibras
Artificials. Visitara novament l'Exposició.
El cap del partit liberal s'estatja
a l'Hotel Ritz.

Altres hostes
Han arribat a Barcelona el biaba
de Lugo, el cònsol d'Espanya a
L'Havre, senyor Josep Carnee; el
governador de Mallorca', l'ex-carlí
senyor Pera Lloses, i l'ex-diputat
senyor Joan March.

La festa dels funcionaria
d'stands de l'Exposició
Promet resultar brillantissim el
banquet que se celebrara el dia xi del
carrent a l'espaiós taló de festes de
l'Hotel Orient, sial nombre de tiquets
demanats, els guata poden adquirir-se
als delegats nomenats a
cada palau.
També cal esperar un axit del balltómbola que se celebrara el dio 12, a
les deu de la vetlla, a la Casa Llotja,
per l'animacida i interas dcspertat entre els dependents d'stands, car no hi
ha dubte t1111." sera una fasta altament
simpàtica i de la qual hi quedara un
agradable record.
Diäriament auamenta el nombre de
ameras aestinats a la tómbola, i ela
organitzadora del festival recontasen
una segada mas als senyors expositors
que desitgin lliurar algun objecte, que
se serveixin fer-ho el més aviat possible al delegat corresponent nomenat
a caaa palau, facilitant així l'organització del festival.

ADVERTIMENT
Advcrtim a les persones que
els interesal la publicad6 Jaimedista de les notes que ens ermita
que eh original. Izan de dirigirse tota a la Redacci6, plaça cp.
Catalunya, 3, primer, „basa de
les nou del vespre, ale que ens
arribin nado toril d'aquesta hora
o vagin adreepta a la impremta
del diari. Barbaré. er i 13, no
seran publicats fins al cap de
el horas

*un eme de Frente

lis "at

a pune de 01~ al Top
'
conseqüència de la gran
quantitat d'aigua calguda en
terres de Girona, ele duo Ter
i Onyar, alai oom la riera de
Galligans, han experimental
una notable cresouda, arrossegant terres I materials de tota
mena i Mundant les veras.
A Case, Pedret les aigües
arrossegareu una gran roca de
mes de 30 tones, que rodä per
la mara del riu Ter, i anta a topar contra les pilastras del pont
de la linfa del ferrocarril de
M. 1 A., va fer catare una pilastra i oeaslonä l'esfondrad'una arcada de la construcció.
El pont queda partit en dos.
El guardavies d'aquell Irajede de líala es donà oompte
de l'accident, precisament minuta abano que arribéa un tren
exprés procedent de França, i
amb molt esperit 1 seren1tat va
córrer une cent metres per la
via, 1 diposità, sense perdre
temps, al mig de la linfa dos
petards d'avisos, que feren explosids quart el tren s'acostava a
tota mäquina al lloc de l'esfondrament.
El maquinista del comboi va
veure els senyals a temps, i amb
gran esforç aconseguf frenar la
marxa, i el tren es detingué uns

•

Es molt elogiada reettyltet
del guardarles, poli que ha
tat una gran oatästrote, lee pro- .
poreions de la qual baile» tia-tat träglques 41 el tren bagado
entrat en el pont deetru1 1 bagado calgut al riu, que, cona
Mera mée amunt, baixava extraordinkriament crescut eobre
el seo nivell ordinarf.
Tots els trena que arriben
Girona transborden llurs pas-1
satgers a l'estació.
Amb aquest motiu, els tred
que vénen de França arriben
a Barcelona amb retard.
Tamb6 atinen amb retard ele
trans del Nord, de la Urda de Vio
A causa del temporal d'aigua
persistent a tota la regid catalana, han ocorregut esllavissaa
ments a la ifnia del Nord, en
terme de Sant Martí de Cente-s
Iles.
Per aquesta causa, els trena
que vénen de Ylo arriben també
a Barcelona amb algun res
tard.
Deliraran de acirate alguna
vaixells
A causa del mal temps van
estar suspeses durant tot el dia
d'ahir les operacions de carrea
ga i descärrega deis vaixelle

ancorats al port.
Alguna dels esmentats val«
zels van haver de retorçar leí
amarres a causa de la l'oree
jada i el fort vent de Llevant.

•

Catalunya
La Premsa catalana
LA CARRETERA DE

CAMARASA

santsadurninencs els qui /me

d'acceptar-la en definitiva.
1 ranL'any
1895, les vinyes del Pee

nades van ésser completamenti
devastadas per la filoxera. La
miseria planà damunt tota la
comarca adés floreixent. En
aquellas circumstäncies de dee
pressié moral, de bizantinisme
i dc. depauperació material,
Sant Sadurni d'Anoia va trape,
al Penedes el cami a seguirs
En Marc Mir i algun mes d'aquella vla van posar al ser -a-et
dé tole els seus coneixements
i els seus entusiasmes. Gràcies
l'embranzida que ells donaren
a la nostra contrada durant
aquello cinc anys, es replantä
de vinya tota la comarca. 'La
fesomia rural d'abans fou recobrada, l'economia salvada i la
tranquillitat assegurada. AS111
que amb les exhibicions d'art
fern sima romialge espiritual pel
Penedes, seria bo de deturar-,
nos l'any que ve-com ha suggerit oportunament "Gaseta de
Sitges" -a Sant Sadtirrif d'A-

rae "Pla i Muntanya", de Balaguer:
"La carretera de Camarasa estä
en lamentable estat. Obres Públiques ja ho deu saber, puta que té
dipositats, a la carretera mateixa,
molts nutres de grava que ocupen
l'espai d'un metre i mig al llarg de
Jet quilòmetres. Aquesta grava potser ala dipositat all1 per a altres
feines puix que tot i estar la carretera en un péssizn estat fa més de
tres mesos que dorm allí el son
deis justos.
A una carretera dolenta li pot
pasaj e una cosa pitjor: rebre el destorb de munts de graaa que acaben
d'impossibilitar el pas dels
I si la carretera és de l'amplada de
la de Camarasa l'obstacle d'un matra i mig da prou per fer sortir
camione de la carretera i produir
tata mena d'accidents.
noia, i d'allí estant convocar les
¿Coima és possible que es tingui
multituds comarcanes a visitar
una carretera cona la de Camarasa
tan oblidada? ¿Cona és possible te- 'la IX Exposició.
bo seria lambe que els pe-4
nir tant de material d'arranjament a
riädics penedesencs estudiessin
la mateixa carretera més de tres
Jiessi
convó
o no convé als
mesas sense que la reparació vingui?
¿Ea que potser aixó nomas passa • sos comui,u1a„,, ,onjunturi
amb aquesta carretera? No: els tre. 4.ea--7.1i57--,,,rdemana el setmae
nach sitgetä al qual ens heni
balladors que han d'anar a les obres
referit en el curs del nostre
de Llorenç en bicicleta reclamen
editorial d'asma
el dret de queixa per a ells. I tenen
Optem, dones, per Sant Sli-1
raó. La carretera de Llorenç tumbé
durnf."
està en estar deplorab9lasim.
Es d'esperar que Obres Públiques
ELS AMICS DE
voldra atendre la nostra justa queixa. I si n'hi ha per temps per a
LA PUBLICITAT
apariar la carretera de Camarasa, el
RETENER CUROSAMENT ELS
que millor es podria fer, fóra treure
NOMS DE LES CASES QUE
la grava en dipòsit, que is ara un
NI ANUNCIEN
gran destorb per als vehicles."
LA CAPELLA DE SANTA ANNA,
SANT SADURNI?
DE GANDESA, S'ARRUINA

De "Gaseta de Vilafranca":
"Darrerament, el nostre carfesim col-lega "Gaseta de Sagas" ha enfocat molt be el problema de la continuitat de les
exposicions d'art del Penedes.
Hom havia proposat que fos
Sitges la vila que estatgés
quarta exhibició comarcal 1 alguns sectors sitgetans ho havien acceptat amb somnis compltmentds. La "Gaseta" alludida
ha sortit al pas d'uns i alares
i ha exposat els motius que,
l'any 1930, dificultarien el certamen, ha insinuat la conveniencia de coordinar l'organització d'aquestes performances
1, encara, ha assenyalat Sant
Sadurnf d'Anoia coas a vila mereixedora de comanda de muntar la IV Exposició d'Art del
Penedès.
Si es la premsa qul mes contribueix a propagar les expost(Mona comarcals, es just, com
proposava el contraro suburenc
i cona fa temps demanàvem en
una' nbtula a la nostra "Cranica", en ella sigui intorvirient

-ja convocada expressament o
per mitjä d'una Associacil do
Ist Premsa del ' Penedes-en el
cos de niantenedors do les Testes penedesenques esmentades.
Per la part que ens pugui atenyer, dones, recollim les manifestacions de la publicacld de
Sitges, 1 creiern que les ebjeccions que oposa a l'atecen% de
la seva publicació eón perfectament raonades 1 acceptables.
"Guata de Sitges" ha donat
una prova de sinceritat 1 Iledaltat que tots els penede8encs
Interessats en la bona marea
dels certilnien Ii hatirem d'ag na ir.
Adate .; això, podem tirlmetre
tanthe, i gansa reserves - en
principl -, la desIgnaeld de'
Sant Sadurnf, putz que són els

De "El Llamp", do Gandesa,
signat X. X.:
"Fa molt temps que aquesta
!aceden i devota esglesieta de
Gandesa es va arruinant des do
la cúpula, malgrat dels esforços
per contenir-la.
Es digué en un principi que
el nostre Ajuntament feia ges-.
tions amb el senyor bisbe, en
()misia de trobar - se aci de Sart-4
ta Visita, per adquirir-la per tal
d'utilitzar /lomea el solar peg
engrandir el 'loe on sla trace
tat, sembla, d'aixecar un mercal/
Suara Ilegiem la corresporie
dencia que des d'ad enviä unl
corresponsal al periòdic "Correo do Tortosa", ion donava la
nora que l'Ajuntament havia
desistit d'aquell seu propòsit
"amb molt goig per part de la
població", goig que, a dir la
veritat, no sabem per on pogué
sentir-lo i notar l'esmentat
corresponsal, tot i creient que
aquest goig fóra molt desitja-e
ble h just, --com que es tracto:
d'un deis pocs monuments ane
tics que li resten a Gandesa:
aquella capella del renaixemen%
on s'albergä l'antiga i tamos&
Confraria de Santa Anna, 1 fina
el culta parroquial provisional,
ment, trobant-se ruinosa t'es u
glesia major; aquella capella,
que fou, sens dubte, testimoni
de l'heroisme 1 sofriments dala
gandesans, dels nostres avantpasents, en les passades invasions.
Malgrat d'aquella nova, ben
faInguera,j per la Informaold
que fem do Casa la Cintal
bem que continuen aquellas
gestinns iniciadas entre el seas1
Ajuritament 1 la superior
aulorlInt eclesiäslica, • gestIoni
que.' pel que ens Moll
aviat Ondean rematament MI la
ven-da 'de l'immoble 4416S.
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El llibre, me que un sainet com a boca.
hi els nombrosos concurrente. rulla Prats, Jaume Roe Vicente Patrach, Josefa Moriste Berga,
La Pilar Casanova, estupen- cament del cadever.
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La bicicleta quedà totalment
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Per no haver-hl prou seguretat
esmentats, el senyor
DE MELILLA
Teefunelone.--eroaquirn Mauri
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de tata ele seus contrin- Coneepeld Calvet Ferrer, 80, vfe
hauriem preferit un 'libre de
cia del seleete auditori.
la seva batuta, es mosträ 1110/i
LA VENDA. DE JOGUINES
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el 'libre. Dit sigui tot el Agrupacf6 Romea',
dues millas; del far del Llo- vació 'deis oients, els quals a resultat del Campionat.
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Ale molla de Tarragona 'de nollerf ofereix un estrany as- ha estat coberta pel senyor ToColl Pega amb Concepc16 Licosa es creu que quedará feta a les
la Comiesi6 de reparacions
ser, Bragat Guau, propleteri
M. S. A., mentre carregava bufide Mestre; Jaime - Riera Socinc de la matinada.
pacte.
orlentals i contra el predomiru
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!ceta en un carro, e1 carretee
ler amb Joana Simon Barroso.
Un acord 'dele propieteris dele d'aquesta localitat.
HOMENATGE A CONCEPCIO
dele re p resentante franceeos
EI cel polftic local no estä
•Joan Saludes Cervera, netural bars 1 t'afee halda recalgut en
Al dispensari d'Hoetafeancs va euer
Resum del mea. -43 defune
ARENAL
en diferente orgep temee.s, a La
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d'Aitolje 1 vel de la dita ciutat, la determinació general ‚de fer pas encara ben libre de nuvo- dona, 13 naixementi; 12 matri- auxiliat shir al hilare, Manuel ArFerro!, 6. — Ahir la' celebre i"be. • Rala 1 a "Ginebra.
ya caure sofrf la fractu.a de vaga de les tantee de la termas& lositata, i hom preveu nous es- monie.
riata Serra, de 24 anys, el qual preeenLa deferaci6 Itallane ha aseaa Concepció .erenal.
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Ingressä a triospital ce IS
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¡ge d'instrucció del pertiL
de les cases de venda de vi a nostres lectora.
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els senyors Clavera-Esteve per
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Després d'un desembre totalcenit vespre enuncia per al vinent comte de Flandes, tengue ahir zá
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;Manen Popular comerte& a res ben impròpies del tetnps, ha amb la seva menudeta germana, ea, feii el que lògicament aspe- pecció de l'estació d'Alcázar de San mat, el qual quedarà reduit, per be la tomba dele reis i
des.
ra y en ele elemente organitza- Juan en el qua/ e• donen ele detalle que augmentat fina a vint-i-quatre prés
sotuer :: Sardanas 1 bella arribat el gener fent henar a la una angelical parella alegradoen
dip
osite una altra a le tetapagines.
'Medanos ale alistes local. dita: "Quan el dia creix el fret re tothora de la llar 'dele ven- dora, i que, val a die-he, es me- següents:
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del
soldar
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turosos pares, ele guate sen reixien.
A la sortida de l'estació de Mude.
Ricura d'apetract6
Augmentar també ele m' yen inneix", puix ara les retadoa
Le.,1 trepes reteren honore al Se.
p rogals *de rebre Amb aquestes
Primerament pesaren en es- la l'exprée Sevilla.Barcelona, amb
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fret per les taquee del sol, ha
;Consell directiu.
S'al ç a la cortina, 1 ene tro- dues mäquines. La topada ha estat
Sevilla, 6. — .4 l'Estadi de
m-acou. 6. — L'Ageniia Tass anundevingut una plagada, perque Urdamos :: El por' :: Registre be n) que l'Escrivà s'ha fet "cu- molt violenta, fins al punt que la l'Exposició han jugat el BudaI A la secretaria de la novella
iivll :: Teatral,
randero" I En Plaja, que taquee. locomotora del tren exprés i les al- peal B. C., campió amateur cia que el Censen de cape del treball
;entitat està oberta la matricula amb laques sense friques no
s'ha manifestat satiefet en conjunt de
ta un curs de Terminologia Ge- ens escapem pas del gel.
El dia de Cap d'Any, al migdia fa nit es el seu germà, "herbo- tres dues del tren de mercade.lee d'Hongria, i el Sevilla F. C.
p roduació aconseguide, d'acord amb
han quedat destrocades i empotra.
Diguem, perb , que ele page- i a la tarda vaxen tenir lloc al Inri".
nerat.
A la meitat del primer temps la
el
p rograma descabdellat durant els
des.
El
furgó
ha sofert també grane
sos no es queixen pite pele
Es gratuita per als socia.
s'antilla un gol ale hongaresos
Passeig. davant del local dels
L'acció pasee en - un poble
nietos d'octubre i nerembre. Ha fet
Les Ilieons seran alternes: frets, i alguns n'hi ha que ere- Amles, sengles concerts sarda- muntanyenc, i eis dos germans. desperfectes, aixi corn el furgó am- per un mancament eomb...
bulancia de correus. Igualment el
edillune, dimecres i divendres tenen el criteri que As millor nfstics.
En aquest temps els sevillana Resurtes reserves en el que fa referenexplotant la ignorància d'aque,,arble6s.
'de cada setmana, de set a vuit que en facl, ja que del centrar,
La cobla executant era Jo- lla senzilla gent, amb potin- cabe restaurant del tren exprés ha s'apuntaren un gol, 1 en el se- del
—iF
nciaú'
brtri
quedat fet astellee.
a," metaNürgique‘
ele blats avançarien SIMA.
„del vespre.
gun temps els estrangers marventut Artística, que dtrigeix
gues, herbes, untures i afgües
Sembla que l'accident ha obeit a
— Va rematant-se la colilla Agustf Figueres.
DESCARRILAMENT
— Durant les passaciee tescaren un altre gol.
miraculoses, fen un 'pou de mo- una e
q uivocació d'agulle's. El tren
itivitate, les societats politiquee d'ollves.
El p artit s'ha acabar amb
Xenitra, 8. — Noticies arri— ¿Ser, alguna coca l'auto- neda.
de mercaderies esteva esperant
e 1 recreatives celebraren diverAquest any ha estat ben esbadea a darrera hora anuncien
ritat municipal referent a qui
La cosa va molt be fina que l'estació de Santa Cruz de Mudela l'empat a un gol.
sos actes. sobretot baile.
El
cassa. degut principalment 1
partit no ha ofert gaire
que un tren de viatgers da eleforen ale autora de l'arrancatorna I'legleao, MI de l'Escrivä. el pas de l'exprés de Sevilla, 1
Interès.
/ La cobla La Principal del gairebe exclusivament, a la rient de banca pública del Pas- Aquest ha tingut la mala
fert un series acoldent, en el
rotaaquest ha anat a topar amb el merCamp donä una audIci6 de ser- persietent eecada de l'estiu pas- seig I Rambla de Pi 1 Marital, seda de deixar
UN
Departement de COnItantina.
CRIM
estudiar el noi caderies, a gran velocitat, a conseenes a la plata del Pati.
ee i de tot l'any, car ele plan la revetlla de Nadal?
per 'metge. El fill, com ee na- qiiencia de l'al/tedia
Valencia, 6. — Anit paseada, en una
Per causas que fine ara le
canvi d'agulles.
— El compatrici Josep Fonlate no es pogueren assaonar
desconeixen, la locomotriu destaverna imrnediata a Monteolivete pasPagarla la pena de posar en tural, voldria esmenar tot el
Ha resultar mort el cap del raendanilles, atleta del F. C. Barce- en tote els dotze peesals mesos.
carrilä 1 arrnesegä un vagó pos_
ta la tarda, com de costum, jugant
sasumptes d'aquesta naturalemal que ha fef el seu pare exerjador del cotxe restaurant, Angel
'jeme ha trames unes medalles
L'oli de la rollila va reaul- sa, que tan poc parlen a favor
amb els hus mujo!, Baptista Muller.
dpi
tal i des de viatgere, ola quals
;d'argent a la Penya Ben For- tant de force bona guantee i de la cultura vilatana, lote l'e- La ciencia i la l'art de curar. Vega. Estan greument ferits el cui.
A
les
vuit
del
vespre entrà a l'esta.
caigueren per un terraple.
cobejança Muten
ner Lloren 1.atotre i el mosso de
' jata perquè eigoin Illurades, les oliven no donen ben mala- nergla 1 l'Interee necesearla
bliment
un
tenedor
ambulant,
d'anteper forte batallo. Serà inútil que el menjador Manuel Barceguin. Sofrei.
Horn creli que hi ha nombroieorn a estfmul, als atletas lo- ment.
a descobrir ele autora
cedente no gaire ciare, anomenat Joan
a metge Iluitl dIgnament t amb xen ferides menes greus
ase victimes, però fine ara no
eals que prengueren part en el
— Per al vinent dia 13, td tan nqualificables, per d'ate
el
maquiGonzilez
fe
Olmos.
Regué
unes
guantes
d'illuminat.
tal de
El seu despatx es nista del mercaderies Francesc Nie.
hi ha detalle.
efeetival del 27 d'octubre pasaquesta Alcaldia anunciada la castigar-los d'una Manera Den veu desert: els malalts
copes i sorti. Poca mona després sor.
ne, hi te- to i el fegainer
L'EXPORTACIO Dt VI CIREC
e 'aist.
Moreno. També han ti també Bautista, i tot seguit
visita a aquesta leocalitat de exemplar.
nen confines: reclamen En
trinen
— A Ia plaga del Quarter l'enginyer cap de la Seceld
resultar lenta els nachoos de l'ex.
A FRANÇA
crin d'auxili.
Volem creure que el les auto;elan dele erutes.
;funciona, 'des de les festes na- Agronómica de Lleida, senyor ritats s'empenyebsin
prés Bernard RiVa$, Aquiii Carba.
Els concurrente a la taverna sortiren
Atenee, 6. — La voteció pel Paren
deseoAquest.
que
s'empra sense
dalenques, un espectacle en Franceac García de Cliceree, el
lio,
Nfarceli
Slinehez,
Feliu
lament
Marte 1 troberen Baptista estes a terra enbe ele delinqüents, fets d'a- exore, atint pel seis enser
frentes de la llei prohibint
'diorama., el qual porta per qua/ ve a divii/gar el trectamefli
la barreis de vins emb caldee esquimbo naturales& no es rape- pl d'horne cOntiderate demanat gades i un alee mosso anomenzt mig d'un bassal de san.
;nom "Chrletus".
Gay.
d'hIvern en ele arbres fruiters,
trangers
ha p rodalt gran emeete.
tirien mai mdo.
A la casa de socors de Rutafa morí.
pela ecialalte; aconeellat pal seu
e El propleteri, senyor Roca, na per tal d'evitar diferente invaHi ha ferits igualMent el vittger
Ala centres vitit vánl oalee ata ce
Durant el pasat mes de
Presentava una ferida d'estilet que- li
interessat
g
ermä
,
dóna
a
enitnuneist que organitzerä una &lon g .parasitärles que, en des- desembre, ancoraren en el
de l'exprés Antoni Calvo i un altre
dia que aguan mesura equival a
eeecionava la femenil,
noelandre al seta !III que b d'a-' individu, stibefit alemany,
Ateste, per a Infante pobree.
enrotllar-se; malmeten lee co- tre port:
él nom del
Joan fort trobat en co; barraca. Ne l'exclosió dels vin,3 heHene del merner-se'n a exercir la cenen en
— El ple de l'Ajuntement lillas dele nostre, frulterere.
cat trastee', car sol, iiretportaven
¡I que fos autor del crim.
Vapore: "Vilafranca" .(dues un altre poble, puix que en el
pie *cerdee per aelemael6, en"al
E! sc'iogtneeóel:aco•rreu ha surtir grane
Ea de creme que ele nutres
per a realitzar la dita barree.
Sembla que el meibil del crim fou
"Lanford". "Cabo SaPrepi ünicament l'esperen la
, &titular el correeponent remire pagettoo 1 propietarle no e!! del- vegadee),
desperfectes i ele tres funcionaria
Els centres interessate han proel robatori, ja que els protagonistes no
crefir. 'La Gelärrlie". "Cebo
soledat 1 In miseria.
-` .41'apethoció davant el Tribunal enren perdre l'oportunitaf
que hi anaven han resultat amb conCervera". espentyols: "SapiteLa sala deeerta de Ilegleas; tusione. Degut a aierb ha relata et coneixien ni discanten en la ta- It:istaetvadiajtaenry
Illoprem contra la senf tecla
rebre une bnnn Hin& no t mole re". "ExhrOck". "Ca Molde".
tenclidGPorvoeprndedlein
verna.
Golenexent:
torna e omplir-ese eantost l'Es- attlatthuirdoe
: tetara recalguda, n Tarragona. teórico, eln6 tambe predica,
irences,
tust the COM P an Y 2 de
" Exnreest ". nórd-amerierins: crivà repren el seu "currinche
Reconciliada la roba de la victima.
' t'ego l'afe r de,Ita..concetel&a
rar el repele enzinver, per mitTors
remeció
d'Aleara,
de
San
Juan.
nTtea la
&Luis comenten el jet.
t'adverti la datar-o-Mi', de la cartera.
"Pinto", "Caetelar". "Pacheco".
-ratge".
iCanadepcar"
'eje_de p ersonal a les seves oree "Colón".
i senyalen el gran ()hin que repte1mmediatatnent ha arribar al lloc
ang lesoss "Waring",
Joan González ha ingrestat a la
La croada del deel0e, nena
ta.
mesura per a l'eaportade l'accident una brigada d'obrers
preeó,
.06_ de yins greca. — Fabra.'
tramesa ami). tota urg encia, puix

•

diversos
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PILOTA BASCA
leo finals del torneig
amateur queden vencedora
Navarra, Guipúzcoa

En

Catalunya
A la ciaza del Frontó del Prina
cipal Palace varen disputar-se diumenge lee finale en les opecialitats
de pilota a remonte i a Pala, en el
concurs organitzat per l 'Exposició
de Barcelona.
A remonte ea presentà la parella
de Navarra, L'asuren i Muerte
vermell,, contra Arrieta i Danborenea, representante de Guipúscoa
amb color blau.
Va Esser apuesta una de lee minore fiada d'aqueet torneig, pel joc
de conjunt i per l'interès posat en
la mita pela contendents. Un regular avantatge aconseguit pela vermella en ele primera punts va ésser
a mig partit anullat pela contraria,
que aconseguiren igualar a 26 i fins
i tot Combar el partir. Novament
empatan a 39, 43 i 45, CS decidí la
victòria pele 111PariCSOS per ao a 46.
111erescut trionif pel joc de conjunt
emprat per la parella, ia gual jugä
més compenetrada que la conträria.
En apuesta es veló millor inc per
Pare del eagner que pel decante:.
' En la final a chala guanyä Guiada,eoa per $ o a 4 1, representada per la
Paren& Oyarnbal-Balda, !r i mes, contra ele vermella BelausteguigoitiaCaragorri, de Disco la. A la parda
vencedora no poguérem veure-hi
fogositat d'alerce vegades, no sabem
si per estar balsa de joc o bé si el
fet de trobar-se davant d'una pacelta menye forte ele estalvià el treball d'emprar-se a forre. El cas is
que enyorärern aquella forte pegada
de Balda, que heme presenciat en altres ocasione. La parella de Biscaia
no fon tal parella, puix que Belauste
torti en substituei6 d'un altre, i així
tot el pes del partit el portà Garagorri, la qual cosa li donä ocasió
de lluir-se, tot demostrant les seves
facultats, ja que aconseguí mantenir el marcador molt igualat fins al
punt 32, en que avançaren definitivament ele contraria.
AL PRONTO NOVETATS
Ahir, a la caliza del correr de les
Corte Catalanes, varen jugar-se els
dos partes finals del torneig, que es
veieren molt concorreguts.
En l'especialitat a mi, Guipúscoa
presentava a Múgica - Echenique,
faixats de vermell, els quals foren
oposats a la parella Hormaza-Cinrunegui, de Biscaia, amb color blau.
Malgrat que els guipuscoans guanyaren per 22 a 04, no fou obstacle
aquesta notable diferencia perquè es
veles un partit molt rilotejat, predig en jugades boniques, portades
per la resistencia oposada pers vençuts, davant la superioritat manifesta
deis contraria.
El darrer partit que es jugä fou
la final a "cesta punta". entre Llop ard-Steegmann, vermells. de Catalunya, i els guipuscoans LizärragaSagarna, blaus. Deepres de la primera desena, molt igualada, ja va
veure's que el partir acabaria favorable ais nostres representants, els
quals saberen mantenir un lleuger
avantatge tot el tengas. llevat d'una
pchia revifalla deis blaus que produí
un escadusser empat a 29, i abrí els
v erinells eixiren victori000s per so
a.at.
El conjunt del partir va ésser
poca qualitat, i en les jugades individuals el millor Sagarna, el qual va
éste:- llästima que no anés acampa"yac d'un millar davanter, ja que
Lizirraga, molt jove encara, no ests
a l'aleada d'un parte d'aquesta
importancia, i notorio pogué demostrar
que posseeix condicione per a l'esdevenidor. Ami, les bones jugades, els
borres rebots i pilotes collocades
Sagarna no tingueren altra eficacia
que minvar la desteta.
Eis nostres tingueren moments de
tot. Llopard, mol: afortunar en alguns punta que aconseguí de sortida, peci de practicar mana el mateix joc, sempre pilo:es al darrera.
quan creiem que oingue millor ocasic; per a les rernatadcs i alguna delxada, i ami el guany hauria estat superior. El seu corroan ./ Steegmann.
.sense que tinguis un dele malora
dies, en general supera el seo davanter, i així pogueren vencer eis
contraris, que, corn ja hem csmentat,
no op osaren pas una torta
resisten-

cia.
Per co mencarnent de matinal es

Paga un partit a pala, entre Ubarreehena-Garagorri, v erstelle, i SiinzL arrinaga, blaue. El primer i
el darrer de Catalunya, i els abres dos de
Biscaia. La com p
etició resultä botera i va ésser onoe disputada, i guan y aren ele primen per 40 a 34.
BLANC

)PRONTO NOVETATS
Remos 1 B errondo II
(vermells)
contra Guruceaga i Ugalde

(blaus)

Aquest partir tenia interès per poder-se formar idea de la forma actual de Guruceaga. Ara
que, al nostre entendre, tenint en cornete el
joc que actualment desplega
la earae v ermella, la Prova
era masita

dura. No ea que nalg uear restar miras a Couruceaga, que conaiderem
con, un jugador de primera fila
amb una g uantear d'amor propi del

qual molts p odrien p rendre
excinphe. Pecó actual/riere creiem que
la

mateixaoàsflbMacjõ huna estat brea mde Metieseis:e amb «ventera
eanviits. Eiel deicabdellantent de la
palestra pece comentario te'n poden
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fer, ja que &ni de "calle", com diesen
els "catedritiee", cense que en cap
moment ele binas donessin la sensació de poder guanyar l'encontre.
SobresortInia les enredes, als primera quadrot'de Ramos, q ui gallejad'aquell jefe únic d'ell; la collocació
de Berrondo i les sortides de Guruceaga, qsaeJi releyeren atipla punt.
Ugalde, impotent per contrarestar la
rapideaa de os i una mica apana. La palestff fou guanyada pele
vermells per 40 a 21.

CliONTCA DE LA SETMANA

A MANERA DE BALANÇ
L'escindol de Marsella. — El match Paulino -Von' Porat es disputar&
el dia 10. -- Els boxadors d'Amirica en començar l'any,

L'any lean ha estat pròdig en es.
deveniments de tota meUa agradosos i desagrademos; brillante 1 mediocres; encoratjadort i pessimistes,
NAUTIC.A .,America.aci i a fora; • Europa i a
Lee pigMea mec briaants de ta
LA REGATA D'OUTBOARDS,
boza catalana han estat escrites duSUBPESA
rant l'any que ha finit per Josep
La regata de bota amb motor Girones i per Carlee Flix, els quals
exterior que havia organitzat el guanyaren en memorables Iluites
Club Näutle, per a diumenge contra Knut Lateen i Domenico Ber.
passat al matt, fou suspesa a nasconi, res p ectivament, els títols
causa del mal temps.
europeas de lea categoriee ploma t
Sembla que es far cliumenge gall. Els combate que determinaren
vinent,
Ilur elevació foren bella dele comenOROMI

VE

L A

REGATES COPA EOLO

El Club Maritim dIsputit diumenge paasat al matí la segona
prova deja regata d'Hispänies,
Copa E010, prenent-hi part set
pachte..

De @p elele, "Avant" prenatal el cap, perb aviat fou pas-

aat pel "María del Remei", qui
portä el oap fine a la meitat de
la segona volta, que a la cenyida fou pastilla altre cop per
"Avant" i el "Garbt" entaulant-se una forma Iluitä 1 passant a segon el "Remei" a la
adrrera volta, i acabant com se•
gueix:,
1.—"Avant", d'Agustí Fatj6,
amb M.Sartn, en 44'.
2 . —"Maria del Remei", d'Albert D. FittO0k, en 44' 9".
3.—"Garbi", d'E. Bertrand,
per S. Ribes. en 44' 55".
4.—"Sense Por", de Josep
M. Jansä, en 45'.
5.—"Maria del Carme"., do
Josep Ereixe. en 45' 53".
6.—"Constanee", de H. V.
Hugo. en 46' 26".
7.—"Pipo", de M. Matheu, en
46' 50".

El senyor Manuel de la Sota
novament conferenciant
El conegut sportman baso
senyor Manuel de la Sota, que
tant d'èxit tingué en la conferència del primer Cinta organitzat per la Federació Catalana de Ftrlbol durant fa darcera temporada, inaugurará, el
dia fi dr l'actual, també a la
Sala Mozart. el segon Giste de
Conferències de la Federació
de Futbol. Al senyor Manuel de
la Sota seguirla, segurament, el
doct or Marafión.
El titol de la conferencia del
senyor Manuel de la Sota, que
constara de dues parts, es el
següent:
"el sentido heroico del deporte"
Pritnera part: "Esto, muy
pcco. sé de amor, y esto, que
es menos, sé de futbol".
On hom continua una conversa Anterrompuda. _ Un conferenciara que encara no des un
granuja. - El descobriment de

Barcelona. - A una danta que
fa tina pregunta indiscreta se
contesta ami) discreció. L'antifeministne d'un feminista. - Aquest pcbret Don Joan.

Els petit y herois moderns. - Els
brutals podes del nostre segle.
El mile. de l'off-side. - Alguna
ilespropbsits sobre l'arbitre. 1 qué India dien del cerner? Petites aalfgaritals
- Depoi tivismes inver-

semblante.

Segona pan: "De como jugando linos nifios se hicieron
inmortales".
Parlant amb els esperits. -

Un inventari diabòlic. - La illa
deis designis magies. - "A la
sombra cle los asombros que
irr' asombran". - La lógica del
més illógic dels mons. - Diversió heroica i diversió NjCi0sa. - Dos herois moderno. - La
diversiO que no té ús de Taló. El missarge celestial de Eindbergh. - L'orgult impolent.
in:1ms diminuto. - L'infant,
amb ales al cor. - Scbre alguna
cecs que no són heroics. - Elogi
del risc heroic. - Final,
Com sigui que l'anterior cemferancia del senyor Manuel de

Sota; celebrada l'any passat,
constitu5 un èxit rctund, es
segur que en la que ha de celebrar-se el dia 11 de Factual,
la Sala Mozart, s'omplirà de
gen' a 80111, i bOM prega a teta
els Clubs de futibiel 1 ortiltats
deportives que com mde
a'adrecin 5 la Fedéraci6
Catalmin de Fulbc...1, Laie-

lana. 47,..a014ieitant lea'inyitacions.

A

çament fine a la fi, trucan que
demostratius del grau d'esplendor
a que ha arribat el domini que ele
nostres boxadors posseeixen de la
Iltdta amb ele punyp. Gironès an
batre Knut Lassen, dóna la. nota
culi:Mane d'aquesta Indague esportiva. Sense desmentir la seta preponderara qualitat de "fighter", Gi.
rones demostri un aesabentament
remarcable co ,aullar gnrebe atea.

pre des del punt de vista teenle, de
l'esgrima del puny, el ¡oc &mayadíssim i per bate conceptes mereix.dar d'elogi del ~pió de Dinarnarca. Girones fou en aquest combat
mes que un home batallador i efi.
cient, un boxador que acompli en
el ring una de lee me* belles performances que registra la hietbria
de la costra boxa. Carlee Flix, al un
toro, en batre el campió d'Itälia,

Bernasconi, %u gala d'una intelligencia poques vegades registrad en
els aula de le, nutres Iluitee pugiliatiques; sabent el seu adversari
p erillosissim Del seu "punch" de
dreta saber no solament entallar
per rnitjä d'esquives i blocatges
aquest cop sind assolir en lee represes final, de l'encon tre un do.
mini tan abassegador damunt del
sen adversari que la seva victòria
al final de l e quinze rounds previsto*
no podia &ere el cede petit dubte
a ningú.
Gironès i Pibe es preparen actualment per a novel Iluitee. Ei primer
no ha tornat a boxar des de la lleva
elevació al Campionat. El segon,
esdevingut challenger europeo al
Camplonat del atan del pes gall, ha
sofert una ensopegada, que hom
creu que no tindrà conseqüencies
deeproporcjonadee, en resultar batut
darrerament a Paria per Etnili
Pladner.
Un altre dets boxadon que l'ha
fet remarcar enguany per lee cecee
brillant§ actuacions ha estat Isidro
Pérez, pes ileuger, al qual els organitzadora barcelonins semblen
interès a no afavorir pon ni
molt per tal de facilitar.li una con¡agració definitiva. Pérez ens adducs vegades en els altres tants
combate que efectui darrerament al
Nuevo Mundo; • la primera, en guanyar en Iluita contra Sana el CMpionat de Catalunya de la seca ca.
tegoria, i la segona, en fer match
nul, "volt dies despris", trobant-se
en males condiciono, anea el madrileny Moreno.
Per la resta Blanch, el pes mitjä
de Gracia, sembla acusar en finir
l'any, scrisiblee progressos per mis
que la seva manera inelegant de
bo g ar li ha de representar, si no
aconsegueix corregir-se, un seriös
obstacle.
Francesa Ros, is allá on era en
començar l'any; si hem d'ésser sin,
cers hem de ter constar respecte a
aquest boxador que si representa
un bon element, res permet avui d'esperar que se situí en el flor a que
semblava tenir dret.
En les categories mig fort i fort
la 'losa catalana Ira continuat orle
de valors i sense que born endeviiii
er a un futur próxiin perspectives
mes afalagadores.
En els pesos mosca, Víctor F i erran es troba a América i gairebé
n'hem perdut el rastre; els Vilanova,
deamateur que no ha donat encara
el que prometia, Jiménez, campió de
Catalunya, i Mompó petit, podrido
donar lloc a lluites interessants en.
tre els homes d'aqueeta divisió si no
fos el poc interés dels empresaria
per un cantó i, per l'altre, la passivitat del públic co no demanar
clarament alié) que vol i és esportiu.
Vilanova fa de tant en tant alguna
aparició al ring. Quant a Mono.
p6 i Jiminez els suposem a horca
d'ara completament desentrenate i
(ora de forma degut al tentps que
fa que no han trepitjat la lona.
Es els pesos gall no es veu pas
l'honie que pugui un dia o altre
substituir Car1e Fine, car Güell
altres que militen en la categoria
esmentada li eón marctidament inferiorr.
E. el pes ploma Jira Terry, Tor..
i Micó, formen un tercet notable
baldament cap dele tres pugui com.
parar-se a Josep Gironès. um Terry
centena amb molla fuga però acusa,

en finir l'any, cert defalliment; cal
de totes maneree esperar molt d'aquest boxador i de la, sena constin.
cia; quant a possibilitats el conside.
rem, malgrat tot, superior ale alee.
do,.
En els pesos lleugers l'ex-amateur
Sane comparteix a Catalunya amb
Isidro Pérez ele honore d'una remarcable excellencia; tau de l'un
com de l'altre es pot esperar que mi.
lloraran sensiblement en l'any que
coman*.
Aguilar en ele pes welter ei presenta com un bo g ador que pot donar encara molt de si rnateix. Hom
nota en en el mateix que en els
ex-amateura que l'any passat abraçaren al professionalieme, una manca
d'habitud a lu distinciee llague,
qua es va resolent cada dia en gen.
tit favorable. El amplia Ros no ti
rea a temer que no eigui
Ara, el qual cambia decidit a no
bogar a la Pedneula.
Entre ele pesos mide ja hem
anomenat Btaneh. El carel:016. de Ca.
talan» de la categoría da aval encara Lorenzo, el gual •'entrena en
aquesta moments per veure de mullir l'herència de Ricard Alfil. La
Federació Catalana ha designat Lorenzo com el eatali mi, qualificat
al Campionat peninsular dele pesos
mitjà.
Ni la Pedem% Catalana n1 l'Esp anyola, totes duo residente a Bar_
celosa, han treballat amb l'encert
suficient en l'any que ha finit per
posar una mica d'ordre en ¡'atorga.
ció dele Mole p rofessionals. La con.
descendencia amb qué han afavorit
els organitzadon no ha eetat Oro.
fitada pele umentate organismes en
el sentit d'acon g egulr dele dite organitzadore el petit sacrifiei que su-

po:tarja polar en planta match& de
campionat conduente ß aclarir diversa gllestione de superioritat que hi

pié delle* mitji i el condemni a
indetnnittér p ecuniariament )(ved
Thil. Fet i fet l'activitat de la Federació notnes va servir per a exonerar ele cireanitaadore del Palee.
de le aguda indemnització • Marcel
mil. Alls ha bot i seguir& boxant
ale Elan, Unito i si alean dla torna
i Maree! Thil Ii reclama el degut,
Podri dir que ell no es com.
p tometé amb la sa ya signatura •
boxea amb ell, requIsit tense el qual
i legan* ele acorde de la Federaei6
Espenyola, Un contracte no is vàlid.
Les dut, Federacions, Espanyola i
Catalana, trepitgen avui arnb referencia a aquest afer un terreny
fati, i aquesta de g eguramene la
causa que el, impedeix d'extremar
llar g el en contra de/e doe fugitius.
Li cenar:eta d'Alfil Oroz en mamar
com :testaren le vitup erable. Perl,
jeone fluidificar la de les duo Pede.
racione, q tte buen greue sancione
damunt im contracto que no de vi.
lid i que aesepten implicitament, en
fer-b o,.atiran sol individu pot derer
mune 1 organitzador alhora?
•• • •
La nota ende destacada de la pateada atteMita la donaren a Marsella, on el palle destine( i cale foe
a les Menee du Prado demude dele
combate Kid Frantia - Geo Mide i
Bonaugurs (gern e de l'anterior)
Treces. Ele dos esmentats combata
t'acabaren al llegan round per le. o.
dele boxadors citada a segon lloc.
L. canas de lee ires del públie fou,
Ileon, es va satient, ben diferent
de la que bona va die en principi.
Segons unible va precisent.se que
ele' «cunden de la vetllada torea
objecte d'un veritable frau per part
dele orgenitzadors. Si es confirmen
lee aoves que fina ara ens han arribat /mirador que fou acarat a
Eid Francia no fou Ceo Mack, com
esteva anunciat i com proclami
l'epeaker, tinta u negre arnerin que
no té reo , a veure suab Geo M'ad*
el un pertany a la rae* blanca.
Vatreviment dele organitzadore mar.
sellesos en fer patear un negro per
un blanc Ea queleorn d'inoit fine ara
en mataría de tuplentacione i que
gairebé justifica lar violentfeeirnee
represilies del pdblic.
Procurarem tenir el lector al 'co y
tèrbol afee, del qual-rentd'aqus
preguem ale organitzadors de tea
arreu que p renguin nota per '116
que sie pugui intereses:.
• ••
El prietae dia co d'aguait mes
Paulino tornan a besar ale Estats
Unte contra el nomen Von Pont,
advereari al qual ja va batre fa
tempe i que ara torna a trobar en
el seu camL SI hom no tingués una
idea mes o menye aproximada de
la situació actual de Paulino en
relacid al Campionat del mOn del
pes fort, si hom no l'hagués trobat
en Cqüests última temps sisternäti.
cernerle, esborrat de les llistes dele
"deu millors pesos forts" que han
aparegut a Nord -América, l'anun.
ei del pròxim combat bastaria a
erientar-te sobre el particular. No
trobant-se com no es troba Voto
Forst a la davantera dele pesos forte
del món cal efectivament que Fatilirio hagi retrocede bastant per tal
que hom el consideri una altra vegada com art adversari digne d'ell.
Ara be, els canvis operats en
l'entourage" d'Urcuelun ¿maese,'
dies i Jes noves que ha portat de
Nord - América el seo! íntim Just
Oyarzabal respecte a la seva forma
aconsellen una prudent espera abans
de formar una definitiva °piteó respecte a allö ene Paulino aconseguirà
de positiu en el Sea nou atac al
Camp l onat mundial del pes fort. I
alar& baldament bono reconegui que
cal desee molt càndid per a creure
tot allò que ha estat dit tuesta
dies en els diaria del nord de la
Península per tal d'aconseguir un
nou mame de confiança i de justificar tant com ha estat possible 'ei
darreres mediocres actuacions del
boxador de Rige. Sigui cona sigui,
resulta una cosa clara que Paulino,
mal dirige des del primer dia que
va boxar en púber, s'Ira desprès
darepletament del Ilast d'uns acòlits
nacen per a anar a parar a darrera
hora a les mans de Guss Wilson,
ex-Manager de Tunney i de Benny
Leonbart, un dele hornee mes ben
reputate a Nord América en el
difícil art de dirigir boxadors.
Poc o gens és el que Guss Wil.
ton pot ensenyar ja de boxe a Usa
cudun, pena si és cert c,ue la boxa
americana Es una comedia, lea principie fases de la , qual ee juguen
entre bastidor* Wilson pot Estar
per a Paulino un poderle guillar,
p artietarelent si, ,a l'inrevés dele
Bertye, Caney i Maier, no eafanya
Maese a explotar comercialment el

ha actualment p endents de retolucid.
Els organitzadors eón aval ele fullee
que guita el públie, 44111411 que lea
Federacione intentin fer valer la
leva influencia prop dele umentats
per tal d'afavorfr Aix6 ea
tant mis de doldre quaa de la
politice actual dels mitren orean!".
mes dirigente, la bou en resulta
mis perjudicada que beneficiada.
El trust d'organitzadors que forma l'empreee del Palace, no obstant
d'haver operat cense com petencia 1
amb excellents resultats financiera,
no ha aconseguit "treure" en l'any
que ha finit cap nou valor. Tam.
pon ha fet cap sacrifici durant tot
l'any encaminat a l'esmentada finalitat. Ha tendit en general a llogar
els boxadors de fora que ha poma
obtenir a bon preu i a presentar-los
al públic com a grans campions. Els
fracassos esportius a que això ha
donat lloc no han privat al trust
del creixent favor del públic, ço que
vol dir que dI aquest i no les Fe.
deracions i els or g anitzadors qui té
la culpa de moltissim del que pasea.
De totes mueres el públic cada dia
afina mis i no fóra estrany que un
dia o altre donéi s un qué sentir, cona
acaba de eucceeir a Marsella.
La boxa va, produir l'any passat
un accident mortal a Madrid i un
altre a Barcelona i, contra el que
esperävem, els metges de la Federada no han publicar cap estudi
sobre el particular ni han desaconseIlat públicament determinadas präctiquet tolerades en el nostre ring
en les quals podria trobar-se l'origen d'aescidents cona ala que
hern esmentat. Tot foro dit o in_
sinuat per la premsa, per aquesta
precisa que si de vegades sernbla
en gran part deixar-se convencer
deixar de donar, particularment a
Per les "insinuacions" dels interessats en el comere pugilístic, no va
Barcelona, una nota digna i desapas.
sionada enserns que inspirada en
els ideals humanitaris que aquella
que mea haurien de voler semblen
tenir oblidats.
L'èxode de boxadors a America
s'Ira accentuat encara co I anv que
Ira finit. Hi tenim ara Ferraii, Tejeiro, Gonzälez, Barbens, Alfa i
Oroz. Dele dos primera en sabem
mole poques noticies. Barbens i
.Gonzilez, el primer al Brasil i el
aegon a Cuba, han mantingut
nament el nostre pavell
ó, Alía, desvis d'un conbat a eis rounds del
qual resulte vencedor per k. o., ha
sofert un accident que li impedeix
de boxar. Oros, despees de duce vic.
tbries datnunt desconeguta, es die.
posa a enfrontar-se Baby Joe Gans,
el vencedor d'Hilari Martínez.
La fugida dele esmentats Alfs i
Ores a América fou tan altre epi.
sodi lamentable del nostre pagineme. La conducta evidentment reprobable del primer esmentat a la vet.
lla del seu combat amb Martel
Thi/, provocä les iras de la Federa- bien.
ció Espanyola, la qual el Va desque..
El alabee del match del dia so
'dinar, el despessel del titól de egm. hi.d'intlleer plazarnent lee aoves
pos-

gibilitate d'Useudun, el qua!, anai
tot 1 no desee sue camelé, suela
coliocat aval en J'estiras general en
un p Inferior al que 11 mema
L'amentat resalen ha d'indicar
igualment ti el palia erial •ba
errat o no en considerar Ulacudun,
pugilisticament, mort i enterrat.
• •
Pracent per pauta un article aparegut recentment a la revista americana "Ring" tractarem ara d'establir la classificació esportiva deis
laceadora que ea troben a Nord América en comengar aquest any.
Max Schmeling i Jade Sharkey
eón ele dos única pesos forte que
poden actualment ¿caer presos en
con gideraei6 per a un Campionat del
alón. Hora claudico, • mis a mis,
en primer rengle Von Pone, Grif.
fite, Risko, Phil Scott, Paulino,
Stribling. Quant a Godfrey, l'ésser
negro E impedirà tempre de figurar
a primer gonete.
Un combat entre Schraeling i
Sharkey per al atol de Cameló del
món del pee fort, es considera que
pot produir una recaptació minizna
d'un milió de elan.
Campolo i Camera no compten
per ara i nonada P od en serv i r de
"sensacions momentinles", per a les
guate la p rensa fa una gran propa.
emula; no urja 'etnia1 que resmentada premisa debo% d'ocupar-Be
d'ells amb la =telas presea que n'ha
començat a parlar a diari. DemeseV
ha dit parlant de la categoría deis
"gigante": "Com ates grane sen
mea evita es desinflen."
Ultra elo pesos forte umentata hi
ha Jim Maloney 1 George Hoffman
honres que poden bata* ele Phi
Scott 1 Ritko. Loughran ea rell de
l'empegada que experimenti en
resultar batut Per Sharbe1
I ham
creo que qnan toral al ring es mostritt millor que force e dele comentatELn ele pedes mtg fort no bi ha
actualment cap "as'. Slaterry, recent vencedor de Ro3ebloom, ha de
bogar amb Yate Okhun per a decidir l'adj udicaci6 del titol mundial
de la eategoria actualment vacant
com el dele pesos fort.
En ele pesos ralee, Mickey Wal.
leer ha demostrat que pot fer encara
el pes, pera ha anunciat que pastará
enguany a la categoria superior. El
belga Rdnd Dévoa, l'ameriel Ate
Hudkins i atguns abres s'hauran de
disputar enguany el campionat, que
es troba, cena els abres doe, vacant.
En ele pesos welter el camplonat
pertany a Jackie Fields, que ei
troba en aquests moments amenaeat
per Jimmy Mac LarnM.
La categoria dels weltere junior,

acabe d'hm abolida, en, el que
afecta ale campionats del mdn, Pele
dirigente de la boxa americana, el

zunche que la dele Ileuger juniora,
En els pesos lleuger Sammy Mandell is Campi6 del
neón. Batee recentment per Mac
Lamia, que pesara eine quilos mis
que ell, Manden, sernbla avui neta .
ment superior ale Canzoneri, Al
Singet, Kid Berg, Billy Wallace,
Kid Raptan 1 Bruce Flowers, festejadora del campionat.
Battalino„ campió dels pesos ploma, sembla que no aconseguirä conservar gaires meso, el campionat si
Es acaree ala Kid Chocolate, Fart
Mastro, Bud Taylor, La Barba i
Tar/eton, que l'estalonen.
En els pesos gall el campionat es
troba vacant, segons uns, i en possessió del necee Al Brown, segons
altres. En aquesta categoria hi ha
boxadors notables tale cona Bushy
Graham, Teddy Baldock, Pete
Santsto/, Kid Francis, Gregori Vidal, els quatre Unen' europeus.
Els americans no parlen de Elite ni
de Pladner porqué no els coneixen.
En els pesos mosca Frankie Genaro es el campió seriosament ame.
necee pel negre cubà Black Bill.
Segueixen La ßforte, Volgast, Bunt
(francés), i alguna altres.
El fet que hi hagi en l'actualitat
quatre campionats del món vacante
i e! poc ferms que es troben en llurs
Hoce la majoria deis que ostenten
els altres quatre campionats, eón
factors que indiquen que en l'any
actual, al da que hom s'afanya a pro.
‚e in les vacante i a posar en compe.
tici6 ele títols ja atorgats, ha d'haver-hi canvis molt freqüents en els
primer§ Hoce del pugilisme americä.
Hamo nota, a mis a mes, que hl ha
mole poca boxadors clarament destants i que mereixin el qualificatiu
de super - camnions.
CRIT/AS

HILAR! MARTINEZ ES BATUT
PER E. O. EN CINC ROUNDS
Dissabte passat, a Buenos Aires,
Hilari Martínez fou deixat k. o. en
cinc rounds pel pee welter local Justo
Suärez,
ISIDORO DEBUTA BRILLANTMENT A L'HAVANA
Dissabte, a l'Havana, debuti el
boxador basc Isidoro Gaztailaga, el
qual, oposat al pes fort nord-americä
Webb, obtingué una brillant victòria
en knecaular el seu advenid a la primera represa d'un match centinela en
deu.
PRIMO CARNERA NO ES AUTORITZAT A BOXAR A NOVA
YORK CONTRA CARTER
La Federació de Boxa de l'Estat de
Moya_ :York acaba de refusar

Com pensa donar-se
mida a, rEstacii
abandonat?
"Deportes" d'ahir dita:
"El Eetadio de Montjuich ha coilado ocho millones y lleva tema de
resultar todavia mis caro.
Dentro breves días pague a ser

propiedad de nuestra ciudad y con*
es lógico, de aus deportistas
¿Podría decirnos qué merme
piensa desarrollar en el :laísmo la
"Confederació Esportiva de Catalunya" como entidad encargada 4..
dirigir nuestro deporte?
Porque nos tememos que se quiera convertir el Estadio en una especie de monumento para asombro de
payeses y j ustificación de cargos
remunerados.
Y con el paso que ce lleva, en vez
de ocho, pronto sedan diez y seis
los millones que costaría el Medio..,

sin hablar del arreglo de su drenaje.
Que este ya es otro asunto."
Deixant a part que no coinciden

en creure en refincia de la "Confederació" per a res de präctie 1 perque de fet aquesta entitat, purament
nominal, ten controlada per la
mateixa persona gua ha demostrat la
seva perfecta jinetee u ignoräncia
al devane de la Comissió Esportiva
de Monee, trobem mole raonat
l'advertiment que fa el amere collera sobre la necessitat d'enfocar
la Omitió d'una tunera práctica,
Per6 sobretot digna, leer a treure'n
el p rofit que l'esforç de
Is ciutat
reclama.
Sobre 'quin punt ja fa alean
dies que vire= cuidar l'atenció, i
tambif el odiar/ "La, Noticias" va
sumar-3'1M.

riteaci6 d'organitzar sm combat al
Coliseum de Nora York entre Primo
Camera 1 Cartee, negra de Chicago.
La Federacíd de Nova York no
s'ha dignat fer conèixer ele modus de
la seca decisió.
•

NOTES PREGADES

DE LA VETLLADA
TORRES - BENSA
EL PESATGE DELS BOXADORS
Avui, dirnarts, a dos quarts de nou
del vespre, tindri Ilse a la Federació
Catalana de 13osu, Muntaner ry, entresol, el pesatge dele boxadors que
prenen part • la veülada que dem ä se
celebran al Nota Món, a base del conabat Torres-Benea, i en la qual, ultra
el torneig dele plomes, al lime dels
57 qUilOS, bOUrall Diógenes contra
Grifd, de Badalona, i Ortego contra
Zafios.
Els combate del torneeedels e/ornes
seo:
Catete (verme», del Barcelona,
centre Hernindea, blau), del Torra501/e.

Albareda (vermell), del Box, contra
Etplugues (blau), de la U. R. G.
Castilla (vermell), de l'Abella, contra Mach ä (blau), de la D. Tramviària.
Prades (yermen), del Firpo, contra
Cuenca (blau), del Palana
En aquest torneig, en el qual es
disputan una magnifica coa, oferta
pel marques de Vinent, ultra les prime que podran oferir els espectador'.
als vencedor, per k. o., seis cencedira
un premi equivalent al so les neo de
la bosta que es disputin.
Torres, dacant el combat que disputarä demà contra Betas*, per a classificar-se ertre ele púgils internacionals, es mostra molt anima!. Han tren
que el seu estusiasme i sbliia cenaració el !aran sortir airee de la dura
oro y a que per a ell represran el (arable gis demä Iliurari al aa'.1Ve sarspió frans'..s.
NOTICIARI
La F. B. ha obert una enauesta
per tsl d'aclarir ele incilents de Marsella.
Els árbilres I delegats que asáis:lo-en
a la reunió estan convençuts que l'adversari de Kid Francis no fou Gro
Mack, sin6 un suplantador.
El corresponsal de "L'Auto" a
Marsella interrogä l'organitzador.
Ifr. Sol, al qual tothom considera responsable del succeli t, perb aquest, segons contractes que va exhibir, sembla
!rever deixat demostrar que en el cas
d'haver existit la suplantació, motel
dele incidents i de l'escändol, ell }lauda estar la primera víctima.
Les sospites recauen ara dinant
el manager de Kid Francis, el qual fou
qui proposä el combat a Mr. Sol. El
delegat de la ',Mereció que assistf al
pesatge demani la llicencia a Ceo
Mark. per6 aquest s'excusà per no
portar-la al damunt; promete trametre-la mes tard. Al moment de pujar
al ring, un abre delegat torne a dentellar la llicencia, i Ceo blick va
reepondre que ja l'havia fett a mas,
del primer delegat que li havia demorada, el qual no ea trobarn cts aquest
moment a la sala.
Demä, a París, Kessler, campió de
Franca dele pe•e welter, boxari centra l'anglès Jaek Griffita,
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El arce ona, venedor di l'Athletit de Madrid, continuaEn
stroor
F aconsegueix
nrItilu
de
seguielixal8e1 pprimed
ide ra gol
a la'llavanterti d'aquet Concurs, i: El mal estat
per als seus al cap de tres minuta de

lies

DiMatte, 7 4e

de Fati •

ET XrPrerfii káliZóiiin" va sser
per Reliegos, seguit de prop per Herria'ridee
li

comiet:el Pkrtit. Un. ¡«re ta del,

•del camp de joc no ha permès celebrar
el partit Espanyol-Europa

blaus i una bona parada de Manyer,
amb fama reacció jupiterenca 'que El
categolia del•
I . obliga a Rea i parar, pub pot testa
prei:
f
a treure's battit . ppr Viregli, prodUint- El (hiel Reliegoe Hernindez
interès a la
t
El Barcelona vencedor do gols. El primer vingue als dos mi. Resultats delirad; parto* . se l'empat.
nuts d'un centre de riera, que tes,
Aleshores
els
u& reh altres es j
senciada per miler d'espectadora. — Un èxit d'organització de
l'Athletic de Madrid per tit remata amb el cap el gol, alma
llancas a ataca desesperats per tal de»
•
TO,RNEIG
DE
leLIDDZIA.
desfer aqueat empat i Un atac seguir n i
quatre gos a dos que Sastre hi posava el seu pel eue
"E Mundo Deportive
m'avis n'ea Tres mimas deeprés.
de l'altre es produeix davant el gol
Sepas divise
en executar-se un atener contra
.0 1
.a..!
bidalOni el mal deabarareu -el portee
Ibirig - \'alianda, 1-3. ;"•
De la forma que s'aguantava el l'Athlitic, riera dein caure la bala
i el defensa, però amb tan poc encert
D. Coruña -Real Betis, 1-o.
temps durant tot el metí de diu• sobre gol, pera Sastre la hi torna,
que no allunyen el peral fina que
R. Oviedo - 1). Alavia, o - t.
menge, honr 'preveis eue a la fi
Als ra minuts, el Barcelona saC. Leonesa - S. Gijón, 4.0.
Guix d'una tuitja volta magistral asolguis tombar-se contra ele noatres ¡ aleshores Piera remate el gol.
soleix el segon gol per als setas. El
6.
aficionara per tal de deabaratar.los. punta e quart mitjançant un centre » Sevilla • R. Murcia,
Badalona fa esioreos inaudita per tal
el mis o menys atractiu pro. precia de Piera que Bestit remate
Tercera diviel6
de poder batre a Manyer però no pot
grama que slavien format per a la a-la xarxa.
aconseguir-ho, ans al contrari, encara
Primer grup:
tarda davant ele encontres anunciats.
Dos minuts mis tard, Costa, de
No es jugaren partir,.
és Virgili qui pot minorar el tantejaFfectivament, poca estona abans' l'Athlètic, en executar un free-kik
Segon grup:
dor amb el tercer i últim gol per al
de l'assenyalada per al comença- contra el Barcelana, apuntà el segon
Sestao - Logroño, s -o.
seu equip. Després d'aquest nou punt
ment dels partits començà la pluja gol per atan equipo
R. Valladolid • Baracalcks. 1- t•
aconseguit pel Júpiter no es yeti altorrencial que feu temer ale que
La resta del partit,-si be fou molt Tercer grup:
tre equip damunt l'herba del camp del
s'havien dirigit als campe que ea que• mogut, cap non variació don al
No es jugaren partits.
Poble Nou que el propietari, ja que
darien sense partit. Al camp de Les resultat apuntat.
Quart grup:
el Badalona sofreix tal desmoralitzaCorts no fou aixi, puix que desafiant
No es jugaren partits.
Sota l'excellent arbitratge del ceció que no pot arribar a lligar cap
el temps, els equipe sortiren al ter- nyor Stemborn els equips s'arrenSisé grup:
iaaa rla, la qual CO52 fa que tornés
renyade joc disposats a fer els ?os- gleraren aixi:
• Gimnàstic - Llevar, r
%ejem una defensa tuteada badasiblej per a vencer la diiicultositat
Saguntino - Sporting, 6 - o.
Barcelona: Llore«, Walter, Saura,
Imana i un atea a gol jupiterene.
en %te es trobava el n'uta.
Font, Guzman, Pcdrol, Piera, Sastre, Setè grup:
El magpffic upeete que oficie l'irritada deis mudo= al Saló do Seat Juan, emigren la iuclenstacia del dia
En començar la segona part, aamb
Amb tot, cal recorre= que per Arocha, Bestit i Perece.
Imperial - Hércules, 2.5.'
una pluja a raig, fet que va intensila pluja que caigui, el camp no es.
Albacete • Cartagena, e'•
Diumen g e tintrue Boa l'omisa hom pot dir ha arribat a constituir. judicant-se una bella victibria a la
Athietic de Madrid: Cabo, Conde,
ficant-se a mesura que avança el
tova pas en condicione que podriem
una seriosa preocupaeld de tots els Volta a Terrtssa, ja vIrem presenOlaso, Santos, Galonea Areaga,
edita!) d'aquesta gran prova. la més
„temo, coaligada amb un fort vent de
dir-ne dolentea, puix si bi en Lecube, Molen, Cela, lUcre i Costa.
TROPEU
tu-lo com un dele ra ga ferms ase}
tant en tant, el Badalona sembla vo- espectacular de totes les que se ce- nostzu Club' 1 edite&
cominear l'encontre Pegue hi era en
La gran falilitat porqué el nostre redore al primer lloc d'aqueata nova
"LA NAU DELS ESPORTfr her obtenir algun gol, tota vegada que lebren ach, i malgrat del tulipa pise
J.
T.
R.
gran quantitat, a mesura que la lluita,
Bouin; val a dir que tot i comptant
sala veu treballar de valent i fiu una favorable, pot ben dir-se que assoli palie s'interessi per la prova fa el
Sant Andreu- Santboia a - o.
avançava anava mis o menys des.
lircuit que dee del primar dia ha ere- arnb la sera classe, mal eas ereifretn
un eta francament digne d'esment.
arrencada
que
acaba
a
mana
de
GarMartinene Duro, t
apareixent a l'extrem que en gai- El par* Espanyol-Europa
. que arribia, a poca dies vista, a forDes del dia en qué gricies a la vil de marc a la lluita entre 418
riga
Sabadell • Terrales, «upé*.
cebé tota la legua part, ben poca
tres millors corredora de fou.
: Çti, com ho ha aconee,gult tot tut
iniciativa d'una quanta periodistes
es
jugarä dijous'!
Però
amb
tot
el
Júpiter
no
deediu
Manreast•
A.
Obrera,
mudo.
cosa es feia molestou, natpralment
Creiem que ei el ches* edissie asa Youp Reliegoa un dele gis vano.
tambig apreta, encara que degut a esportilla se celebré aquesta prova,
a la 'vista dula espettadore.
per un altre qualievol, la sos clemente de fue.
reafore del primer tenme ta vegi qui- j a ha quedar com la mis cii,ssica i eubatitula
11=43 eabut, a causa del mal
Virem seguir tota la cursa a moka
popular de totes les nostres i Sna mort o almea» l'apaingament del
El
eran
esgotat,
i
aix6
fa
que
el
BadaJupiter
bat
el
Badalona
camp
de
l'Espanyol
va
eetat
del
COM VA DESCABDELVAR-SE
interia no es fui& pu esperar. • poco mere, i tio diaaircadem eadreji.
dintre les mis prestigioses que hom
lona
forneixi
formidables
reacciona
les
haver-se
de
auspendre
el
partit
LA PARTIDA
Per alzó nimbé eón dignes de fe• t'ida/ vera aquest xicot, les actuacions
eett que Je celebren arrea de la
per tres gola a do.
quals s'estavellen davant la no menys Península.
qile havia de jugar aquest cerMitades eh amics de "El Mundo , del qual aiin tan clarea que realment
Després del que deixem dit sobre col arnb l'Europa per dues veformidable defensa Oro-Botella. Els
Enguany també han tingut cura Deportivo" pu han sabut salvar lee un home ha de lamentar co es proles condicions en que es trobaaa el
moments de peral a la porta de Magades oonsecutives, o sigui diuserioses eficultata que darrerament • digui mes del que ha fa,
la sera organització els companys
terreny de jan de Les Corta, hom
L'érbItre .suor Crusiha alinea di nyer són más freqüenta que no pu • de
menge
I
dliluns.
Mis d'un moment vàrem aterre
s'havien preeentat per poder-la cede "El Mundo Deportivo", i de Ilur
comprendri que el partit havia de
la
segaren
manera
els equipa:
la de Ros, la qual cosa ocasiona un
Segons sembla, hi ha acord
en la sera victória, ja que fina a malebrar.
descabdellar-se en mig d'una airie entre els dos Clubs per tal
C. D. Júpiter: Manyer, Oro, Bote- penalt y per mareta a Castro en el mo- tasca n'han sortit plenament trinosLA BELLA LLUITA
, ja carrera pot dir-se que Reliegos
fants, fidels guardadora de la tr a
de dificultats per part dele jugadora,
lla, Bosch, Ca/lic6, Peiró, Pueyo, Bu- ment que el gol era imminent. Tirada
que se celebri dijons; amb lot,
RELIEGOS-HERNANDEZ
dictó seguida des de que els que
no donava pas mostres d'una plena
i Inés en aquest partit en el qual ehlr al vespre no se sabia l'eS celó, Salé, Virgili 1 Guix.
aquesta punició per Garriga, aconse- feien "L'Esport" tingueren la briseguretat de lea seres premies faQuan fa poca dies comentirem
ambdós contendents es linearen a en definitiva.
F. C. Badalona: Roe, Bordea 01m, gueix el segon gol per als sena
quan Ilant gesta d'estatuir la cursa que reaparició de Josep Hernindes ad- cultats; després de mitja cursa amangran tren la (mal tosa quedava frus.
manoteen tot just vuit minuta per
; te atrita es fila mes evident i mohs
trada en quedar-seas la bala en.
acabar.
Loren els moments en els quals, un
callada en mig de l'aigua j era com.
El
Badalona
domina
i
el
Júpiter
et
després de l'altre, intentaren mútuapletament impossible de fer-la El Barcelona, en una aegona part molt brillant,
NATACIÓ
defensa per tal d'evitar l'en/1.1a cosa
ment rerassegar-se.
obeir.
la
qual
assoleix
per
finir-se
l'encontre
va
batre
l'Slavia
de Praga per sis gola a
Reliegos atta indlorant des del FeoAquest inconvenient, rom is naamb
l'aigua a bota i a banal s i amb
seig de Joan i poc a poc anà agafant
tura t . reportava que els equipa
una foscor que no deixava rd distinBrussels
vencé
En
un
partit
durissim,
uns metres que Hernindez no pogue
Els qui desafiant la inclemencia tarja dei Barcelona ea; ve &atisbe
no poguessin desplegar-se d'acord
gir els j u gadoraevitar que assenyalessin la diferenamb els desigs dels jugadora Es- del terno i dense por al vent i a no solament perqué vingui a reel
C.
N.
Barcelona
pezdos
gola
a
un
Pel
»pit er es distingiren Salé. que
cia que actualment el separa de l'ho'
tern segurs que de no haver existit l'aigua airaren alrir al camp de Les frendar en absolut la impressió gua
aquest handicap hauriem presenciat Corta, pogueren gaudir d'un partit dele txeca ja briviem escrit Motu juga molt be: Manyer, Botella i Guix. El nedador belga Coppiters va batre el rècord me que avui té mis probabilitats de
disputar el tito l de campió al biscai
una partida admirable en tots sen- memorable; mis concretament, de passat, i l'encertar siempre &fallas, sense desmereixer el conjunt.
Pel Badalona: Ros. bé , encara que
Pena.
de les 100 lardes
tits, puix que a mis de notar un la anona part d'un matcic que difi. airad perquè bu la réplica adequeda
CLASSIFICACIO GENERAL
bon dia entre els elements batee. cilment atiborran dala -uva me- a aquell sector de palie que *col(' poclia, al nostre entendre, fer molt mis
per evitar el tercer gol; la defensa.
Diumenge fingiré lloc, a la piad- na duresa excessiva En ben noquea
•
•
lonistes„ també obiervirem que lee mòria.
la presencia d'alguns deis jugadora
ocasiona es vete una jugada clara.
aolenta;
ela
na del C. N. Barcelona l'anunciat
mitjos,
compliren;
de
la
l'equip
visitant
no
aún
.
Car
per
lai
que
nosaltres
mateixos
qualitats de
Barcelona amb xiulets.
L—Josep
Reliegos,
del R. C. D.
per
dos
a
el
ele
belgues
Club
i
Venceren
elavantera, Sangüesa. bi; Castro i match entre l'esmentat
euraviem dijous passat, erran de
despreciables.
Al nostre costat un espectador
Brussels S. C., de BrusseHea, Mal- 110, perca aquesta victòria no repte- Espanyol, senior, en 31 minuta, 7 seGarriga, abusaren massa de la indiLa segona part d'aquest matar, l'exhibida de recluir, tau: "Si Slavia s'esgargamelleva • declarar que ao
la temperatura no acompasenta una supremacía, puix que amb gons.
fon molt superior a la primera, puix a Les Corta no ene deixa entreveure ahavia "estafat", perquè ele preue vidualitat, i Forgues no ens dona mai grat que
2.--Josep Hernändcz, F. C. Barnyava presenciar un festival de nata- una mica de sota el resultar del parla sentada d'avant-centre; Red6. caque un sic mit Ccc el terreny per. gran cosa. mea que ahir a .l'Estadi, eren per veure actuar un "primer
estat el de 2 a cap a fa- celona. senior, en 31 minuta, 17 setit
hauria
ció, la piscina de l'Escullera de Lletastròfic.
metía als jugadora descabdellar un veurem r ZU el Barcelona se'n surt equip" i no per fer jugar unes
gana,
vant es velé concorreguda per nom- vor nostre.
L' à rbitre fou imparcial pera ha fin
mis alrós", i per consegüent la derjoc IT.CA .e44411.1 enérgic que posan
"criatures". (Textual.)
3.----Miquel Mestres, Tagamanent»
El nostre equip no doni tot el
bastant malament i deixa d'assenyalar bró, i selecte públic, el qual sabe
ben sovint el perfil devaut ale rota de atínala txec entreve de ple
No erra fixarem en el que dala
ti acostumats; senior.
en el nostre càlcul de probabilitats; despees del partit, pera a ben segur moho faltes, assenvalant-ne d'altres. premiar amb sorollosos aplaudiments rendiment a qué ensjugà mis a la
mares.
4.—afarceni Castelló. Tagamapart
Amb tot, cal convenir que el tampoc no podiem mai espetar-nos eue aguan mateix senyor devia plo- que per cometes de perjudicar le- l'actuació dels nedadors. en els roo a la primera
defensiva cate a l'atea, i apesta tac- nent, id.
,Els catalana triomfaren
qu in carti g at, encara l'afavoria.
Barcelona va. ésser gairebé sempre el redreeament, que en cele mo- rar d'e.nterniment i devia
5.—Ramon Bellmunt, Barcelona,
metres esquena. pera perderen la rica el perjudica foro; a la aegona
El palie por, avalotador i incoeel mis perillas damunt el terreny, mento adquirí caracter apaterSeie, lar dele qua segons ell, són el primer
no pogué per cap mena de mena de fdem.
cursa de rellene i el partit de waterrecte.
puix que els ataca data amb molta d'aquel' jovenei equip barcelonista. eauip.
6.—Jaume Cases, Club Gimnistic
polo, la primera perquè no es pague
joc, puix que eeliagué d'interrompre
O. P. F.
Batut en arribar al deseaba per
rapidesa, havieh de produir tina de-.
Pera) admetent que l'onze
formar tot l'equip deis nostres miconstantment el partit i encara ho de Tarragona, id.
(Segoeir r, lo página al)
(esa desesperada del marc de l'Atha 3 . 5 1, el Barcelona aronsegtd igua- presentat ahir no hagués ultrapassat
7.—Leonci Ferrer, Europa, id.
llors sprinters, i el partit, a causa hauria estat amb unes proporciona
litic. Estem ben segun que l'Athie- lar el marcador i decantar-Ip des. totes les esperances; fins suposant
8.—Jordi Mesalles. Barcelona, ja.
del mal arbitratge, que desorienta si l' à rbitre senyalat totes les faltes.
que reAnent haguessin estat batuta
tic en aquest partit, de no haver, pres a favor seu en una exhibició
nior.
per complet els jugadors.
honor d'ella, que taus el "keeper"
A la primera part no es marca cap
estat l'exceHent actuaci6 de Cabo i joc sorprenent, memorable.
pels del Slavia, cal reaccionar contra acom
p.—Manuel Cal:cienes, Sevilla FutI.a primera cursa fou la de roo im gol, a causa de la bona actuació dels
els
defenses
eue
jugaren
a
l'EsEls
trenta
cinc
minuta
els dos defenses Conde i Olaso,
que dura aquestes absurdes actitudt d'una part
bol Club, senior.
estil lliure. en la quae el destre neirmria sortit del terreny amb una el desbordatacnt blau - gran; for-n "el públic, que amb una gran' in. tadi ens agradare:1 molt mis, i fins dador belga Coppuiters bate el re- dos porters, sobresortint la del nosto.—Manuel Cutii, Espanyol, id.
tre Giménez, que para p;lotes veritan impressionants que la gent es:a- consciencia priva tota direccid tee- no dubtem en (lir que cren molt miderrota mis crescuda.
cord de les roo iardes (91320 Me- tablement imparables. Anotarem en
Bolix, EsPanyol ,
llore. L'excessiva lentitud dels d'ahir
L'Itra els jugadora esmentats per va corn embadalida, no adonant-se nica de formar jugadora.
sobretot per tres), esmerçant el temps de 56 se- aquesta part dos magnifica xut d'En junior.
part de l'Athletic com a únic q ue plovia ni de com era de fred
Considerem un encert de la Di. va perjudicar.los molt,que
12.—Julii López. Barcelona,. seportaven gorra 5/lo; el record anterior el de- Brull, que passaren ran de pal, i lin
valor de l'equip, cal que destriem de
Allí els espectadora no tenien rectiva fer alternar els jugadora que a desfer l'embranzida
.
tentava el! =tela arnb el temps de magnífic "panis" de Coppiters, que nior
la resta pel seu joc acceptable, l'ex- mis que ulls per admirar i mana per "aspiren" o be amb "probabilitate" els costees.
La línia mitjana, tainBé dins 56 segons 6/10
també toca el pal.
trem esquerra Costa i el davanter aplaudir.
en els partits de primera categoria,
Cuppiters feu una excellent cursa
aquestes marcarles característiques
A la segona part es notaren molcentre Cela.
coro va produir-se aquest mira.
i fina estem per dir que amb equipo de lentitud,
de regularitat, emprant un nedar
(oren no obstant mis
t es ganes de guanyar per ambdues record de Bélgica. que catana insEl Barcelona presentä una davan- cle de convertir la nevera de I.es com mis forte millor. (El pobre
mancar de vistositat, pero de resulregulars, i els mis._ dure. Superior
bandea jugant a tren fortissim i molt tituit en 56 segons i 6 décimas.
teca la qual sobresorti d'una manera Corta en una caldera bullent, el va- diable del nostre reí dele que ale
tata niolt efectius. El segon lloc se'l •
brut. En una magnifica escapad, Sa.
roo metete — Primer, Usandizaben palpable de la resta de l'equip, por de la qual sortia dels pite de txecs eren els "minora" d'Europa.) l'esquerre als altres.
disputaren Usandizaga i Nadal, tots
La
davantera
fou
desconcertant•'
per la seca intelligencia i decisió. tots els espectadora?
Comprenem que les temptatives en començà ami, una "fougue" enor- dos del C. N. Barcelona; guanya bata arriba fins a la porta contraria ga, del C. N. Barcelona, en t en.,
i
Palatchi
desmarcat
i
aquest
13
paseé
a
segon, Nadal, del C. N. E.
Amb tot, cal, perú, que poseso a
Es produi per efecte d'aqueeta pa- partits d'una certa responsabilitat,
Usandizaga despees d'una ferma Ilui- d'un xut molt ben collocat marca el ro,,, s.;
metTe„.quen, ( i nema:wad)
primer lloc l'ala Sastre - Piera, que raula tan simple i tan ¡ligada amb rolo són els de Campionat. han me. general tots els atacs que
ta, puix que fins als darrers paros primer gol per al Barcelona. A parforen
portats
per l'esquerra esdevindebò,
una
actuació
bona
de
el
futbol: JOVENTUT.
d'ésser fetes amb prudencia. Perú
Primer, Brull, del C. N. B., en
i forní
no es pogué veure el vencedor.
tir d'aquest moment ja no ton joc
'Arocha, al centre, amb la seca ecosJoventut, que vol dir entusiasme, contra equipa que el guanyar o per- gueren mis pe/MC.803, destacallt-se
Seguidament es corregueren roo el que es vejé, sino un seguir d'aga- 1 in , 22 s. 1 t_10; segon, Val, del
novament
Puc com el mis
turnada decisió mantingué sempre la bona fe, resistencia i sobretot amor dre fe cosa purament accidental,
metres esquena, cures que constituí fades que donaren per resultat l'ex- C. N. B.: tercer, Menessier, del
i el mis efectiu de tots.
bona disposició dele seus companys. propi.
sempre optariem per la "provatura" temible
R. B.
una fäcil victória del nostre repreDos dels tres gola foren obra seca,
pulsió d'En Gamper, quedant els
• El, mitjos, començaren grisos,
z Es pretendrä fer vr eure que els de jugadors.
A continuació se celebré rus partit
i el tercer va entrar-lo Yoska. l'ex- sentant Brull , que no hagué d'esfor- nostres amb sis jugadors.
pero a la segona part treballaren de "foulds" dels txecs ahir no eren tan
La (Fallir va donar resultats sor- trem dreta.
de water - polo entre infantils del
ear-se molt per a vencer, puix MePer
esportivitat
els
belgues
tiravalent, particularment Guzman al dura com els d'alees regates? I no prenents, inesperats. i. afanyem• •
•
nessier, el representant del Bruseels, ren fora el penalty corresponent a C. N. Barcelona; l'equip blanc vence
qual, pela!), observärem encara en obstant, ja veiérem que mentre Cas. nos a declarar-ho, difícilment ¡guaal blau, per 3 a a.
li manca molt pea- aprendre en aquest
El Barcelona arrenglera: Llorenç,
Llavors es velé una (ora
alguna ocasió el defecte de manca tino (corva pel professionalisme tablee jugant contra teams d'aquest
Zabalo, Saura, Font, Castillo (subs- estil. En els primer,. metres agnan- midable defensa catalana, aguantant
PROV.\ FEMENINA
de precisió en lliurar les bales als mis agut) hacia d • arriar veles a Hi- país.
tituir per Atocha a mitja primera
tä el tren de Brull. perú no pagué
roo metres estil lliure (handicap)
davantera La defensa, si bi a la ja primera part i Sagi (senectud del
I és eme equipa que desenrottlen part), Diego, Goiliurn, Campaidal, seguir-lo, i ton encara passat a l'arri- llarga estona amb lis jugadora conprimera, Pearson, del C. N. B., en
tra set.
,primera part no dona el rendiment professional) no resistia gaire temps. ritt joe con: és norma en el Slavia Arocha (després Pecera i a la scgona bada per Val.
m., 36 s. i 8-io; se g ona, Torrens;
Fou en aquests moments quan amb
• que hom n'esperava, a la segona es tots els altres aguantasen fort, sense troben precisament en els nostres part
Els infautils del C. N. Barcelona un sic de sort s'hauria pogut mar- tercera, Aumacelles, i quarta, Priets.
Miguel García) i Pecera (una
posaren bastant a to, particularment
protestes, sense caigudes truculenta
un camp molt a propòsit per a tota estona del primer temps Sagi).
so metres
efectuaren un bonic partit de water- car un
altre gol.
Saura. Llorenç no estigué al nivell ni eSpaSnled d'aquells que impreasio- mena de filigranes. Els costees juga.
Tots
seus integrants feren el polo, el qual complagui bastant als
Primera, Trigo, en 46 5. segona.
de les teces anteriors actuacions.
nen l'espectador, com ja cateen =s- dors feren joc ràpid i ras, i. natural- que van ncider: a ;a primera part. espectadors. En aquest partit peguéLa superioritat numérica dona el Granicher; tercera, Flora Palatio;
ea habituals de vence en els "tito. ment, deixaren els tNees incas/ea» un xic
nerviosos per no arribar a rem veure sin
d'infantils que gol de renmat als belgues, per obra quarta, Verge; cinquena, Nadal, i
lars". I les entrades que hagueren de seguir-los i de poder-los contra- contrarestar el pes dels txecs. ajo. dintre del poca grup
COM ES MARCAREN ELS
anys seran grana ju- de Coppiters, completament desmar- sisena. Sc-iano.
de resistir els Diego, Goiburta Camp. restar.
cat, i fou aquest tinada jugador qui 250 metres, rellevament. 5
• , GOLS
dais pel venir: no es deixaren,
gadors.
per ya
García,
Perera
no
ahadal,
foren
pas
Els
resultats
trigaren
a
sentir-se,
La primera part, pelé motius as.
desmoralitzar i 1111r reacció al segon
La quarta cursa fou la de too in. marca el gol del deaempat, alelares
estil lliure (internacional)
menys
fortes
ni
menys
dures
que
les
se'ne
dirä;
pera',
és
que
no
hem
de
temps foil emocionant.
senyalats mis amunt, només es
estil libre femenina u/lb handicap. de dos córners consecutius.
Vence
reclino
del
Royal Brussels,
que d'habitud prodiguen els equipiers tenir compte del factor vent. que ahir
Poca moments despees finí aquest
mara ion gol per banda.
Cal subratllar com ele millors a
Venci la senyoreta Pearson, la qual
formar per Betteus, Reyniera. Matera importantisaim? I !a prova is
El primer als 36 minuta se l'apun. txeca.
Arocha (quina ingennitat de mig demostra els gratis progressos que encontre, amb el resultat de dos a thieu, Van Schelle i Coppieters; ernA. nostre entendre, tot ei gran que a la primera part ela txecs aran-- centre llençant-se a partir-se el pit)
un a l'atol' del Brussels S. C.
ta l'Athletie i en fou autor Welter,
Ira fet des de poc temps enea; arriprä en el recorregut 2 minuto, 31
misteri" del comportament
seguiren dominar quelcom mis i so. i -Gatuna que ahir, per primera baren rnolt a prop les senyoretes
Sobresortiren pele vencedora
, en intentar repeHir un auf de Costa.
segons. L'equip del C. N. Barcelona
l'equip
no
es
degué
mis
que
a
aqueperforar
la
porta
bretot
tres
vegaMathieu i Coppiters, i pels ven- .arrenglera a Segalä, Sahara, Prieto.
vagada, sentí aquelles ovacione de
'Aquest punt decepciona molt, com
Torrents. Aumaucelles i Prieto.
lla virtut, que observe-un que va cacle. des, per tina sola ela d'ad. A la I.es Corta que emboten els sentits
ire natural, als esputadors.
'La cursa de reemplaeuments 250 euts Giniénez, el qual tingui un dels Schultze i Nadal; empri 2 minuta
Mig minur abano d'acabar.se el venint rara er. els nostr:/ primera segona, que els barcelonistes tullen i embriaguen d'entusiasme. Per pri- 5 o 5o) fou guanyada netament per seus minora dies, seguint-lo Brull
34 segons i a dirima.
el vent a Ilue favor. endinsaren la
mera negada triomfa: esperem per a
primer temas vingué l'empat: Guz- equipe, 1112;giat de les mollea
l'equip belga, puix el nostre equip els altres tots estigueren a una maA continuaciá els nedadors Anal,
:man acure fort peró la bala topa al !luya:Ices que er amar caetit altar bala cinc vegadec per cap els txeca. t'II que totjust és it romeneament. no pogue forinar•se pela nostres mi- teixa alçada.
Albert, Farreror.s, Ballet i Salat
Afegim que els cinc pote foren També Diego va "destapar-se" i nora sprinters i fou la causa que
¡ pal superior del marc i rebi la bala ncinat.
L'arbitratge
de M. Dolar, vingut
efectuaren variats sa l ta de palanca i
feta d'una manera mestra i deixaren Perera fort consagrat definitivament sucumbis.
Res: la Jura del F. C Bareeln
!Sastre el qual, unte perear-s'hi reexpressament per aquest partit, no ttampoli.
va
fer
malearen
.
de
no
aprofitar
ah
perplexos
els
nostres
aisitanta
cont un equipier insubstituible.
;mata, i reboté la pilota al pal per
Tot seguit' els exceHents saltadora
conven,cé en algunes ocasiona molt Partit internacional de water . polo
la presencia del doctor Asuero ( ' mt
• e•
introduir-se al marc.
Els gols foren obra d'Arocha, Goi- Albea. Arta) i Salat, efectuaren une enirgic, però en altres deixà de to.
Brussels S. C. Schoepere, Van
ida
a
la
presidència)
per
a
fer
tocar
A la segona part el Barcelona
L'equip del Slavia esteva integrat burla Perera (a), Diego i Garcia.
magnifica exhibicia de' salte de pea
car fatua que perjudicaren el joc de Bius, Betmier, Bettens, Van Schelle,
comend anal) una emula= fulcni. el tagemin dels seus veterana juga. per:
Arbitra Steimborn amb . encert, tebanca i trampolí, els quais per Ilur
tote
dos equips.
Coppiters, atathieu.
nant i vejé:eras tot urde es aut dors, i veure si d'aquesta manera
Planicies, Zenirek, Novak, Vale. nint en compte Certs procediments vistositat i perfecció entusiasmaren
C. N. Barcelona: Giminer, Sanroa meten eatil
fortíssim a distancia d'Arocha. que es treien la son de sobre i ens repe- ka, Pleticha, Simperaky, Yoslia, Ves- d'alguna jugadora tacas i la rapides, eh espectadora.
ta', Brull. Cruells, Palabra Gamper
teixen
Sovint
el
partir
d'ahír.
amb qué va jugar-se el match.
Catio pogué detenir difienhosament.
chy, Svoboda, Puc i Kratochvil.
(Internacional)
Finalment ce alga el partit de
Ginnínez (R.).
••
El públic, forca nombró*, a desAquesta enbranzida barcelonista no
Com pot veure's, era sensibleoleat
water-polo, el qua]. responent a la
ron iardes. — El belga Coppieters,
El resultat fou de ra t a favor
pit_del . mal temps.
'Entran< en un alee ordre de con- diferent, en he liniea defuteletss.
decaigan ceca ho &molara que als
gran igualtat de forres entre ela dos e nprimer serme; entena en e! recor- del »muela.
ti dia de la selegeió. Diguem tanta
equipe, fou fortament disputat i d'u- regut 56 segons, 1 décima. Bate el
idee ssigitti itlag uia apega* 401 •ideraeions, direm que l'esclatant
'ffiCENTS BERNADES
Arbitrà M. Dufer, de TO1014,
. _

Barcelona vencedor per equipa, ¡Muelles en la
va donar un gran

i

tres

el

•

•

S. C.

canee,

tgaserf

gener de 1930

:3.-Joat. Pineda, Barckina, Id.

1 4.-Joan Font, Tagamanent, íd.
13 ,-J0sep Casorran, Barcelona,
junior.
r6.-Jos ep Mengot Tagamanent,
senier.
/7 .-Josep Vives, Barcelona, Id.
/ 8.-Jaume F/orensa, Barcelona,
junior.
19 .-Vicents Gonzälez, Espanyol,
ídem.
20 .-Joan Lleonard, independent,
senior.
21.-Joan Sandeu, íd., fdem.
2 a-Miquel Moreno, Espanyol, id.
23. -Joan Font, id id.
24.-Tomä3 López, Barcelona, id.
25.-Dfdac Ventura, Europa, jo.
26. -Josep Casadevall, independent, senior.
27 .--Manuel Torres, Espanyo!, se.
nion
2 8.-Josep Ricard, independent, Id.
79.-Aotoni Badia, Taganument,
Idem.
3o.-Francese Veciana, Club Goza.
nistic de Tarragona, Id.
31 ,-Antoni Serra, Europa, senior.
3 2-Joan Palmero, R. C. Gim.
cistic de Valencia, senior.
33 .-Simó Gaibar, Barcelona, 'senior.
34.-Genls R&11103, Barcelona, id.
35.-Jorep Abri g ó, C. E. Terrassa,
idera
36.-Joaquim Sors, Europa, íd.
37.-Francesc Clemente, Espanyol,

!ene.

Tercer. - A. E. Tagamanent:
3-442-1443 = 56 Pu11111.
Quart. - C. D. Europa:

6-21-34-a7-4 1 = fl Pene,
Cinquè. - G. E. Egtta:
11403 note
37 - 43 - 5 2 - 5.3 - 53
CLASSIFICACIO DZ Iffionn
t. Vicente Folch, Espanyol, ea
03 minuto 4 se g ona (R8smed

ARQUES,

94. Joan Becada" Barcelona.

95. Miguel Nardnez, Petisa:neo.
96. Pau Ceba, Badalona.
97. Josep Rublo, independent

A. Salud

e.

98. Josep Llevat, C. N. Reus.
09. Remen Manresa, Reus A. C.
roo. Josep Boix, Europa.
ser. Joaquim Gaibart, Poble Sec.
rea. Lluis Gibert, Badalona.
803. Antoni Gimen Ateaeu E. p.
To4. Antoni Balcells, independent
105. Antoni Gepzidez, Barcelona.
rol altere Flores, independent.
te. Sergi Bermúdez, independent.
¡os. Joan erau, Telefónica.
109. Josep Nitus, Laietä.
rro. Gumeraind Brunet, A. E. P.
111. Félix Navarro, .G. E. Egara.
112. Anteni Belanguer. independ.
11 $. Félix del-Pozo, Espanyol.
114. Antoni Roig, Europa.
113. Josep Vergé. A. E. P.
tt6. Antoni Greich, Telefónica.
:17. Josep Muertes, Exploradora.
118. Benet Gallego, J. Valenciana.
119. j'oler. Ruiz, Jepiter.
reo Enric Gibert, U. E. P. N.
rar. Alexandre Grau, Júpiter.
122.
thltil Prat. Badalona.
123. Jimia Gadea, Barcelona.
124. Antoni Farreu, Reut Esp.

125. Antoni Tubau, HosPitalet.
726. jet11 Roatori, Telefònica.
137. Ventura Tormo, A. B. P.
128. Rica:4 Cedilla, indepindent
139. Miquel Cadete, Poble Sec.
z3o. Ventura Tontas, A. E. P.
131. Magf Novas. Juventus.
032. Trancase Geie, M. de . Ref.
133. F. M. Casanova, G. T.
134. loan Sibacas, Telefònic...
135. Víctor Ibäfiez, U. E. C. de V.

136. Armengol Eitrnch,
137. Eduard Panales, independent.
138. Faust Fer, independent.
139. Salvador Oliveras, C. E. 'I'.
rao. Josep Oliveras, C. E. T.
141. Josep Ripoll. Barcelona.
142. Alexandre Grau, Europa.
143. Josep Gemía, Reno A. C.
Enric Rubias, Espanyel.
148. A. Josep, Laietänia.
046. Victoriä Pons. Júpiter.
147. Enric Roca, Júpiter.
148. Josep Soler,_ independent.'
149. Isidre Gesaves, Egara.

150. Joma Gispert, Reus A. C.
131.
152.
153.
154.
155.

Junte Giben, Badalona.
Manuel Moreno, Badalema.
Jautne Sastre, independent.
Josep Bonet, Júpiter.
Eduatd Ruiz, Barcelona.
r56. Josep LlIdó,•indepandent.
157. Josep Martínez, Laietinja.
Joan Bofill, Espaayol.159. Josep Rull, Barcelona.
r6o. Alfred Sebastiä, independent.
16r. Josep Espejo, independent
162. Eduard Meléndez, Ateneo Enciclopédic Popular.

163. Josep Arrnengol, independent.
164. Llufa Caseanyes, Barcelona.
165. Miguel Coromines, independ.
/66. Ramon Ohón, Andependent.
167. Joan Castillo, Ateneu E. Ya'
z68. Andreu Maitubau,,Barcelona.
169. Josep M. Ontaneda,
/7o. Josep Siez, Telefónica.
171. Enric Juan. independent.
172. Josep Censó. Badalona.
173. Ramos Une, independent.
174. Manuel Rdidentle, Espanyol.
175. Jaume Porta. Júpiter.
176 Pera Martorell, C. N. Reus.
177. Ferran Guerrero, independent.
1778. Sebastii Roca, independent.

779. Antoni 011er, indePendele.
Joan Mostee., Laieti.
18i. Andreu Furió, Espanyel.
182. David F.struch. independent.
183. Jacint Vernié. independent,
t84. oJsep Pesudo. independent.

185. Antoni Carretero, independ,
i8e. Josep Vilanova, Juventus.
587. Jnaguim Ulldemolins, Atenen

Encic lopedie Popular.
CLASSIPICACIO PER ICOUIP8
DE CINC CORREDORS
Primer. - U. E. Hospitalet: 4-7.
11-27 • 40 = 89 punta.

D'ALTA QUALITAT PER AU•
MOTORS I MAQUINARIA GENERAL

OLIS MINERALS

T OMOBILS,

e. ROA tasamIttna

wie

inda ea

tirg.

AT
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Didac Godine, Teletbalea.
yo. Pramme CorfeN Egar•
71. F. 011er, Laietlaia.
tic Club.
it
77a. joaquita Saltean. Jr.
4. !sidra Revira, U. E. Hospi73. Craneal Cervato, Telefenlea.
talet.
ya. loop Dominada, Rosa E.
3. J. Lieottard, Laistania de Ma73. 7. Ilivillt, Laistinia.
taró.
76. Carlee Clauallas, Penument.
6. Joan Miguel, Barcelona.
77. Anael 'Denso, Eallanri
7. loan Villalbt. Hospitalet.
111. Pere Sineheo, 3.41101.a.
8. Joan Serrat, Reas Atlètic.
79. Josep Pire; Barcelona.
9. Joaquim Gonselvez, C: Gin>
6o. Tomü Colmo, G. E. 1 E.
:asee Tarragona.
re. Erutaste Montaerrat Reas Girola
FIMO SaajOiiikTelefenica.
Esperen.
811. Antoni Rodtlgoo,U.
u. Pare Carretea, F. C. Melle,
pitaba.
ra. Ricard Marina, Reno A. C.
" 83. Enrie Tram a, C.22.1 1. GI.
13. quia Canallas, Hospitalet.
rosa
14. Antoni Pedro, independent,
94. Pera Ruiz, Esparvel.
t3. Manuel bittatur, Eagen1701.
as. Pan Garzo, Poble ese.
16. Pacido Curasao, C. E. Pea86. Ramos Sarda, ntlie Espeten.
sament de Sabadell.
u. Frotosio Goda, Atines Es17. Emití Agalla, Oimnistic .le
cidepidie ~dar.
Tarragona.
rft. Ferro: Secan, A. D. Telefó80. loan Sangra, Inflarse.
pa. Joup Madre, iiitepentlent.
nica.
9r. Joup Remen, T8416811:4.
Joan Puig, Pensameet de Sa92. EFIC Tortoaa, Espanyel.
badell.
so. Josep Torna, Telefónica.
93. Vieran* Martínez, Sarcelosa.

2/. Tetan Cavaller, Barca;!...
38.-Aureli Villacampa, íd., id.
a.a,..-Esteve Soler, Retas Esportiu, 21. Ernest Saludes, Ateneu
clopidic Popular.
fdem.
23. Francesa Trevé, Europa.
40.-Gabriel García, Barcelona, íd.
24. nimia Garcia, Bareelena.
41. Amadeu Vilaret. Barcelona, J.
25. Onecifere Gana G. E. La
.42. Jaume Jover, Pensament J.
43. Josep Rodriguez, Espanyol, J. Mola, de Terrassa
26. Antoni Ferrer, Foment Mo44. Joan Corla G. E. La Mola, J.
lina de Rei.
45. Antoni Aliana, Pensament, J.
27. August Brunet, A. E. Popu46. Sanee Ponce, Barcelona, J.
47. Lanael Badal, Tagamanent, J. lar.
28. Nicanor Gutlerrez, indepen48. Pera Tarta, Pensament J.
49. Josep Pablo, Tagamanent, S. dent.
29.. Blai Trazo, C. E. Terrassa.
50. Joan Poria, Barcelona, J.
30. Carles Tormes, Pensament de
51. Isidre Mestres, G. E. Egara.
52. Josep Torres, Reus Deportiu. Sabadell.
31. Andreu Cavaller, independent.
33. Robert Grau, Tagamanent, J.
32. Josep Tarricla, Gimnästic de
54 . Vicents Torrents. Ind p . J.
Tarragona.
55, Josep Font, Barcelona, J.
33. Joan Chamorro Pensament.
36. Amadeu Pey, C. E. Terrassa.
.34. Manuel Sanmiguel,
57. Joan Carbonell, Tagamanent eles.
58. Joan Bolbena, Europa.
35. Josep Malla, Hospitalet.
59. Prudenci Gonzalaz, Espanyol.
36. Joaquim Acodo, G. E. La
6o. Francesa Ferrer. G. E. Egara. Mola
61. Santiago afinyana, Europa, J.
37 Cesar Garcia, G. Tarragona.
62. Feliu afarti, Espanyol, J.
38. Jose p Tamayo, Telefónica.
63. Heliodor Gebrian, Badalona.
39. Guillern Barquea Juventsts•
64. salvador Blay, Europa, J.
40. Josep Parran, Barcelona.
65. Joan Herran, Tagamanent, J.
41. Jausne Simó, Europa.
66. Lluís Fàbregues. J.
42. Jaume Noguera, Badalona.
67. Sebastia. Canovese, Barcelona.
43 , Pera Cartanyä, Rens A. C.
68. Josep Gabriel, G. E. Terrassa.
44. Ferran Rodríguez, Pensa69. Néstor Souteiran, Espanyol.
ment, de Sabadell.
70. Marian Bayo, U. C. Valencia.
71. Joaquim Candola, Pensament.
72. Francesa Romero, Europa.
73. Josep Pastor, Com. de Bages.
74. Tomäs Blanxart, Telefónica.
75. J. Pando, Laietana, Junior.
negf
Balines. 62 - 1.
76. R. Aiís, Telefònica, Senior.
1;ARC El rp,:.%
Ramon Torra, G. E. Egara.
Miguel Alavedra. G. E. Egara.
CICLOS MOTOS
.Antoni Pino, Barcelona, J.
Artícu los ¡'.ira .ports
80. Joaquim Ferrer, G. E. Egara.
A. Domènech, Laietana, J.
82. Joan Alfonao, Espanyol, S.
83. Vicents Royo. Telefónica, J.
45. Jaunie Andet, Mollas de Rel.
84 Josep Quesada, Tagamanent.
46. Josep Tortosa, Telefanica.
85 Rafael Aggacic , , Es p an y ol, J.
47. Lluis Rubio, Molino de Rei.
86 , Jaume Mas, Barcelona, J.
48. Ferian Garcia La Mola, de
87. Joan Santamaria, Taga., J.
Terrassa.
88. Josep Muixi, Telefänica , J.
49. Florenci Corvette, Telefónica.
50. Josep Font, Laietänia.
CLASSIFICACIO ESPECIAL
.55. Pece Flequer, Juventus, de
DE JUNIORS
Sabadell.
52. Joaquim Sorines, independent.
• 1. Jordi Mesallds, F. C. Barce53. Celesti Joanpere, Europa.
lona.
34. Isidre Sistaré, independent.
2. Mendizäbal Bolix, R. C. D.
35. Miguel Llaó, Hospitalet.
Espanyol.
56. Alfons Tuse?. independent.
3. Josep Casorran, Barcelona ,
a7. Joan serrat, Reus A. C.
4. Jeume Florenaa, Barcelóna.
58. Lluis Canal, Europa,
Vicents Gonzalez, Espanyol.
59. Josep Pujol. Badalona.
6 Didac Ventura, Europa.
6o, Josep af. Gilabert, Barce7. afanan! López, Esparnol.
•
lona.
Antoni Badia, Tagamanent.
6t. Manuel Morera. Espanyol.
'9 Francesa Veciana, Tarragona.
62. Enric de Wanda Reos A. C.
.
Joan Palmero, G. de Valincia.
63. Salvador Baldrich. Reus R. C.
CLA SSIFICACIO PER EQUIPS
64. Antoni Lluis, U. S. Poble Sec.
DE CINC CORREDORS
Angel Carriló, C. N. Reus.
P rimer. - F. C. Barcelona:
66. josep Zamora, Badalona.
67 , Ricard Mussot Poble Sec.
2 -3-7- 10 -11 ra--- 35 punte.
3 ^zon. 7- R. C. D. Espanyol:
68 Frairesc Llamas, Explora.
!-8-9-17 ' 18 -= 33 Punta. dore.
e

PIBEI

PU A CABAL* .-

d'En Lluis Mas, 13 minuta te eagons.)
a. Just Borräs, Eapanyol.
3. Francesa Giner, Reos Aten

L'encame davanter de la "Bonita" a la eorticta d'Etnia/use

Zapote"

g

21.-

Segon. Rime Atledc Cleb: 3496 punta.
ze-33-41
Temer.- J. E. Pensament: rete25.25-34 ,riz punta.
Qlort. - Deportin Espanyol:
341-47-37 = 117 Punta
- Barcelona: 6-18-30-30.
punta.
44
D. Telefónica: 15-17-262645 am 121 punta.
Gimniatic Tarragona: 9.
SO&
-= 1 71 Pons.
Visa - Europa: a1e1/39-4244
punta.
207
Nora.-- Badalona: 3a-43-49-38-7n
* 234 Punta.
Dead.-Laietana: 347-55-33-113=
239 punta.
s,.. Ateneu Eneldopedic Popular:
263 punta
rp-see. 6577 -8o
za.-Juvenms: 2940446-95 m
$3 punto.
t3. - Unió ni:malva Pablo Seo:
415-5o43-7546
322 punta.
14. - Júpiter: 53-85.47-113-114 ne
453 punta.

ze

FUTBOL
(Cetainwació de la

pagina ro)

El Sans bat el Caetelló
per dos gola a un
Aquest partit que l'ärbitre va
suspendre abans d'ahir parque
alivia de jugar amb el camp
del carrer de Galileo en mal
estat, ahir llagué de jugar-se
amb el clamp encara en pltjora
condiciona.
No cal dir que lea males condjcions en quä restan el camp
imposaibllitaren tota mena de
joe, malgrat de la bona voluntat del* jugadors.
EI resultat d'agua« partit va
quedar ja determinat al primer
tempe, durant el qual es féu
osteneible un considerable domini del Sane sobre els oastelicnenes.

Ela del curar de Galileo foren ele primera a marcar, degut • una centrada do Caste116,
que remata amb al oap Miró.
Napa' el *Melló acensaste l'empat, grietas e. Arróniz;
perb al cap de poca estona,
aprofitant una paseada de Miró,
Coromines aconsegui de/hampa,
tar 1 determlitä el resultat definitlu de do. a un favo?able
als d'aquí.
Durant el tiegon Lampa ele
del Sana no d9minaren tant com
en el primer 1 els castellonencs
Jugaren amb mes impetuositat.
De teas maneras, no els va
Servir de res, parque duran t
la segona pral no es va marear cap gol.
El mal astil del terreny no
ena va permetre d'apreciar el
joc dels caatellOnencé, els
quals, de totes manares, de.mostraren eiser gent d'em-

penta.
L'arbitra tge fou mialt dei! cient. Ach a eärreo de Salvo, a
le y ordre ß del qual s'arrengleTaren de la següent manera:

Castelló: Alanga, Casua,
Bertran, Guillén, Conde,
Arióniz, Martínez, Capulteo,
Montalles, Palqual.
Sana: Casanoves, Torredoflot,
Bartoli, Sucia, Duran, Caivet I,
Castelló, Calvet II, Miró, Cort2minare 1 Segura.

c46 i sesteninient
-Sangro 1 literatura al
Faculto de Llenes d
‘i
Nombroma emítale
industrial., OPede111133 3 it
cid da LO/varias de Lee*. Mía
contribuit amb quatitat.=r;
tanta a la creada d'aquesta e
<lateada a facilitar l'apesioliaese
inteNeensal snecn-alensany.
En cae vale Lag mao abs dome
un taa semblant al d'Alentansiernee
vol eixamplar el ami radi (»hm
cultural, mes peinó. que tote *
filtres intercapvie, Per un verbi*
apropament espiritual.
.• Pias ara Alemanya anava a la ces.
questa dele alees nobles mitjaisnat
II guerra; ara s'id va amb la Madera, que no tindri qui s'hi apea, niegue Es an proit de teta. Hl ba•
tes Imanare§ d'assolir la Meterla.

loteen* de Valtecis. S*I/II 1 Ye
Botad que es troben a Barcelona

Ni* 4a

BASCULES

visitant l'Exposició.
III herid una audició de sardanas, tenida d'un verthut d'honor,
roe Mantenerte molt intakt
Ahlr s la tarda visitaren dzverees
neta% callarais, i finalment foren
obsequian amb un lona a l'Atenta
Bareelonk.
DEBA COMENCEN
LES CLASSES
Siseas informatió oficial del rectora., dame, ea reprendran les clubes a toas ele centres de Catalunya
1 Baleare dependents de la :sastre
Univenitat
ALEMANYA I SUECIA
Par subscripcions particulars a
Suecia i Alemanya, s'han recollit
2.380. 000 franca, destinats a la crea-

SAKT AEDEEIU, 0-1ANTIOLt,
Dimane pueat, a Sant Andreu,
va jugar-oe aquit'urdt malgrat reo.
mt bunazabls del camp a cano da
la forra Aja caiguda poc goa de
Mera anunciada.
Sota l'arbitral'e del mayor Camba
els aneo en feriaren aixi:
Umbral Miró, Pula, López, a-.
fuentes, Ello, Barramitur, Millan,
Lepra (E.), Giner, Avellanes totinvol.
Sant Andrew: Pelau, 6prier-Sokr,
Botet, Pasos', inglan, Carpio, Sanui,
Sáneme i Comes.
Transcorregué tot el primer temes
ame que es marqués cap gol, si be
as ¡imbuir hom retiene una jugada
que neressäriament havia de punir-se
en penalty, pub l'arbitre, ei que dorase tot l'eneontre amigué mote =lamen; no el coceen
Fina molt entrat el segon tenem wo
vingué el primer gol, obra de Skiches.
Abano d'acabar encera Maches
Acorneel un tigre d'un bou cap m
reunir nasa pasada de reatan.
¡furo, o; 3(artinenc, o.

••••tionm effloo...o.o.••••

El amegior
4
•

GARANTIZADO

ILURO, o - MARTINENC, z
A Matara va jugar-se diunsenge
w att pirtit
Degut al mal tenso 1 a la aleja el
partit fon dolent Al primer temas no
es marca cap gol.
A la ovo» pan, quin 10111C00011
eoe minuta, Garcia *norueguj al gol

El mes ecoömi c
Casa
Ronda de Sant Pera 7
Aviarais del Portal de
J'Angel,

del MareaseAran:hura va arbitrar discretament
1 a lea amas orden s'arrea/iteraren els
equipa per aquut ordre:
%ro: Hospital, Mas, Blanes, Prat,
Lleonard, Betwanacs, Torrents, Solee,
Coll I, Gabarró 1 Coll
Martinenc: Coeli" Barcons, VIayes., Climent, Pujale, Creixells, Garcia, Cases, Mauleen, Morrages i Fan.

Tened% u
0111108711ACIOns analle
A 00181CILI
»Idean 12222 I 121112

dos.

A favor del jugador Rhtl

•

La crida llançada a favor del
jugador qui ea troba avui en
precitria situad& ha trobat,
com era d'esperar, admirable
ressb entre els nostres espor-

tius.
La U. S. de Sano, el Club en
el qual havia figurat el dissortat jugador, ha recordat en dlverses notes publicadas a la

premsa que te oberta una subeoripció.
•
Amb la mate!» flnalltat,
n'ha obert una sltra l'Europa;
sembla, tambe, que el Barcelona contribuirä amb una guauWat no inferior a 200 pessetes,
1 Ja es sabut que l'Espanyol ha
donat 650 peinetas; entre els
jugadora del Baroslona, de l'Espanyol 1 de l'Europa, es fa, també, una recapta.
Per altra part, tentm noticies oficiosas que el Comitä de
la Federació Espanyola penes,
en virtut d'unes indicacions
fetes, contribuir a la humanitieria tasca empresa a favor
d'Bn Rin'.
Finalment, gairebe pot aseegurar-se, lambe, que la idea de
celebrar un festival púlelo 68
cola forma.
El popular escriptor Valentl
Castanye escrlu una obreta en
un acte, que serä representada
en un dels nostres princIpals
teatral; 1 interpretada per jugador, de futbol, federatins, dlreettus 1 periodlstes esportilla.
No oal,dir amb quina simpatla tothom ha de veure aguaste

propbsits tan humanttarls.
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DIAGONAL

L'AN UN CIAR A

LA,

PUBLICITAT

és un negoei per a l'anunciant 1 un alat a
una empresa que no cerca guanys material
nostres lectora no han d'oblidar ele noma de 1.•
cases que ens afavoreixen amb llur proparroda

Panorama internacional

Torneig de Lligues
LES PUNTUACIONS
Primera divisi6
Partits Gola
J. G. E. P. F. C. P
baretiona
6 6 o o 20 5 12
Ath. Bilbao
6 2 4 O 16 12 8
R. Sociedad
6 2 2 2 19 12 6
5 2 2 I II ir 6
Espanyol
Europa
5 2 1 2 12 13 5
Ath. Madrid
6 2 1 3 14 15 5
6 i 3 2 14 /8 5
R. Unión
6
2 3 17 18 4
Arenas
R. Santander 6 2 o 4 9 36 4
6
4 1214 3
Madrid

Sarria Molde
Partits Gela
J. G. E. F'. F. C. P
D.--Ähives
64!
18 6 9
Murcia
63 3
:5 13 a
S. Gijón
640
la lo 8
Ibäria
6 a 3 I 12 10
631 a 12 11 2
C. Leonesa
Sevilla
630 3 13 8 6
6 3 o 3 13 13 6
b. Corrida
6 a o 4 9 13 4
Oviedo
Valencia
611
12 19 3
Satis
6 z o $ 8 17
, Tariere divida
Partits Gola
f. G. E. P. F. C. P
Cairelló
4a
la
JQpiter
4 2 1 110 6 s
Sana
2 0 8 7 7 4
Pedalees
4 1 p 3 7 15 2

Demä comencen novament les tasques normal, a les universitats
d'arreu. Abans no comencin, pero,
passem una talada sobre Europa.
En primer lloc, serie presenta
agreujada la saludó dele eetudiants
trottee, que es veuen acuses de
complicada, en tote els atemptats i
complots contra les autoritats iugoslaves.
En els recents complots descoberts a Italia, Suissa i França també
:l'acusa de complicació divereos elementa universitario. Alinrnys aguasta es la versió oficiosa dels fets. Entre els detinguts hi ha l'ex-redactor
en cap del "Corriere della Sera" i
professor universitari, senyor Tardan que actualment resideix a Parfs. Es conelderat com una primera
figura intellectual dintre el seu país
i altament aprecien a tot Europa.
Aguaste són els fets 171é8 eignifiCatios de la situació dele estudiants
a la major part d'Estats d'Europa.
MIME malestar repercutid gens
dubte a totes les universitats en formes diversas.
Davant d'aquests fets, una neceesitat s'imposa, i és l'organització sólida dele estudiante arreo d'Europa
1 una coliaboracia mútua intensissima per contribuir a fer respectaAles els drets que avui es consideren
ineadtents.

E.
•n••n•n••n•nn

ELS MOSTEES ESTUDIANTS
OBSEQUIEN ELS COMPANYS
FORASTERS
Diumenge a 15 tarda un grup destediaste de Barcelona, pertanyents a
la F. U. E., obsequiaren, amb la collaboració de l'Orlen de Sane, els
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SPECTACIs
TIVOLI CITIEMA SME em b ISMBI1.9110TOPIMINIS•
Ave a lee O 0 e lea f0: Dronlm Matee rOcoNo Vox, tfottelvls ros MO'detone a la Mana ante TRAPAIOAR. por Cerinas OrIMID I V. Varead.
VIII NA CINEMA SONOR amb Watt» WESTERN ELECTRIC
Avul , a les 11 1 a lee 10, RoNsla Nottolarls Poi -Mooletows. LETRA TRU-'
RICA, revista. 1 la grandiosas cinta ADORACION. Per A. Moreno 2 Ell110'ffle.
CATALUNYA
Anal, a les 430 I a le arto. maza oteslea. La olnia do Soloodens cm!.
tollo ANNY DE MONTPARNASSE,' per Analy °adra, 1 RUMIAS PARISINAS.
CAPIT O. • I LIDO CINEMA
Ana, a No VIO I 510. Cinta Menina. CON UNA MUJER Ni BASTA, Ser
Rod La Ragua. A TIRO LIMPIO, per Wallam Btary 1 Rayallend
emita
•ATNIS PALACE s.s EXCILSIOR
Ami, EL LOBO DI WALL STREZT. per GeOrses BitnerOftb; UN PALETO
EN NUEVA YORK. cunea 1 RevIsle. Ala Pone 1 gredal«, EL SEDUCTOR.
•oNUMENTAL e-a BOHEMIA iss IRIS PARE 11-1 ABOR•
Atol: AGUSTINA DE ARAGGN; la Olnla EL COLEGIO FLOTANTE, per
Rally 011011; la UnlVersal LA COSA ES GANAR. ... cecines I ROMO&
WALEYRIA a-: ROYAL
DIANA t-s CORITAS.
Atol. la canta EARIMICIL per Inn P•trorlti; EL JINETE ALADO, per
amos Olbson. 1 EL CRIMEN DE LOS RATONES, dlbulzos. Cómica I Riman&
BARCELONA a-: COLOM
AROINTINA
Mili, EL FIEL DEFENSOR I LOS SUEROS DE FELIX. Cómica 1 Revista.
Ali Barcelona 1 COIOM: EL CASAMIENTO A PRUEBA, I dilates.

0.0•0•00~4444«.....«
Teatro Catalä Novetats
latilIPRIMA «IMANA
91709eNt 0. ORPOIVILII

lee aloa La divertida comeos rae Temeivam

EN UN

RECO DE NON

Pelo popular. 1111, a les non, la
»en 1 Manida comedia d'En 1.
POIS o pi"

marit
Sanyora àvia vol
IElla rbull0

Doma, larda. WEET
oren DOIXIXTI

ELS RETRUCS
DE L'AMOR
IIN, FOYENTUT 3ORDIANAs

&m'ora àvia vol marit
oor •
Dtlossa. Suda. ItoperAeolle
S, d'En

Ordastlet ELE PAITORET
la &avetada
Pelen 1 TOMA, amb
deli 1» Miel" Sus obsequtaran
reas
menuda.
la
Ea Mg= a comatioaria.
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Dama a'estrena al ROMEA

CONCERTS

LA SORPRESA D'EVA.
Comedia en tras solea
1111111M-Raurell

Sala Mozart — Canuda, 81
Marta, e loa don do la zut.
pels pana artistas

Reettal dale

Kaidanov 1 Poeaetnkowsky

¡RAM TEAM LICEU
1 Avui no bl ha funda. Dame,
metro, 44 de propletat 1 ab°,
ent. A dos quarte de deu.
CIO HOMENATGE a la me.
bria del malaguanyat autor
LAS GOLONDRINAS, icl0P
e. IISANDIZAGA. Comiat dala
labres artistas CAMPISA, GAtEFFI, REVENGA 1 Vela. Melera PADOVANL Darrera rapaMantació de l'òpera eapanyola
ILAII GOLONDRINAS. Abans de
menear el tercer aote, l'orestra, sota la dIreccid del

.

iestro Padovanl, interpretarà
>1 poema del malaguanyat
esandizaga FANTASIA-DANZA
gprimera audtc16). Dijous, dar.
Otra fundó d'òpera de la tara,
'orada. Comiat dele celebres
artistas alemanys. Darrera representaeid de 00111 FAN
KUTTIL
' Dissabte. Presentadd de la
btnlebre companyia de ballets, de
la famosa artista ANNA PAVILOVA.
; Ea despalma a Oompteduellk
r

111110144
TEATRE BARCELONA
Oompanyla dramàtica
MARI!, PALOU
Director: FELIP SASSONE
Avui, &marta, comiat de
la oempanyla 1 benefici de
Felip lutona Tarda, a un
quart de eiw. Nit, a un
quart d'onze. La comedia

en tres actea, de

Manuel

Linares Rivas,
A CARPO TRAVIUA
Ri prendrit part el boasfielst. A la nit, "CHARLA"
per Feilp Sauna Denle,
dimeoree, nit, debut de la
oompanyia de CARNE DIAZ
amb la comedia Cuando

TEATRE TAL1A
Corleareis de vodevil 1 t'otro modero
Primen aotrlut Mema Nloolau. Otros.
ton M. Sal ved. Prilnelie «Vivas EME
Leo« I D'Ion PI'. Motora aotorei
O. aleen 1 EL almena: Solas
Aval. &marta, tarda, a las oinot TO.
TES EN CAMISA. NIR a lee 1015.
clamores tsit

L'adroguer del carrer Non

Dame, dImecras, tarda, a las aliso: TE
LA CURRO° PER TU. Ntt, a les UU. De.
boa de 19 primera aCtrlu MIRO RICO.
LAU amb l'estrena en 4 actea, de G. A.

Csionpanyla TILA - DAVI
les 5. Butanues a
luda.
Indaetee, 1 ni; a les deu, Carrera Set•
,mana de l'obra
EL

FAKIR BENGAPUR

t DO, tarda, =flirtee popular a 2 peo•
meso butaca: EL FAKIR. Nil a lea Oso,
ya11011, DON DIPLOMA= 1 estrena
Se la cOmed1a de l'Insigne literal 511111e asuren

• LA SORPRESA D'EVA
(Deeinat de Morales)

i' Gran Teatre Espanyol

ellampanyla do vodevil 1 grane espantaMas do 4011V SANTPERE. Primen un-

iere I directora; Joeop Santo«, I Alapunir* Rollo. Primera mula: Atarla
Fortuny
jtul, dImarts. /uds, a les cine:
FARDACCIO, A L'EXPOSIC101 1
MARRNEAUt
1,1111. el gran ezit:

JOSEPET DE SANT CELONI
1 A RAES osunas, 'sus etilos
D1vendres, nit, estrena:

4,MnIdes peripecias d'un cor sensible.
Ires artes, per F. Presea.

)TEATRE POLIORAMA

cm.e.

eemIca S'Oleada I More
dtmarts, tarda, a lea 515:

LA ATROPELLAPLATOS
Iflt, • hm quin d'onza,
11, ESPANTO DE TOLEDO
1

il.
MEATRE VICTORIA
.”Companyis Ilrica de TOMAS 1105, en
II gnu ngura PAU GORGE. — Aval,
'dlmerta. Ola 7. tarda, a les 430. Wil;TtCEO A 2 PESSETES. COLOSSAL VER•
UT. I: La sarsuela en un acle LA
DE CADIL 11. La mustela en
pos teles LA DEL SOTO DEL PARDAL,
Del colositil eantent PAU Gol145E. Nil,
a DNI 945. 1: 1,01 APARECIDOS, pu. les
vrtnctpals parte. II: 86 representicld
rel majar Vds de Pany:
EL ROMERAL
Itran encert d'autora I Interpreta. Grane
raciono a 1018 la companyla.

rintal
t

OLYMPIA

.,

As til, clIntarts, all a les 1015. Tot el
programa amb ela 'veril&
.1mits ~SERIN
ARD, ¡OK R1EN, N( unb ele seus Casaos. POWELL,
RMANS ALBANO, LES 8 FALUDY'S,
IIERT imd Cc. COY, SCARLETt amb
•
sena Ilmpanzes, formara en cnnjunt
/211I or programa

vist a Barcelona
; bol, ap,_ a les. deu. Coloidal. fu- ..

1

11111 W1- "

AVUI, DINARTS, DIA

Tarda, a les VIS:

QURSTS neumätics
A donen una força
de tracció incomparable.
S eguretati ¡Durada
Es per aixei pel què
«Més persones corren
sobre neumätics GOOD- ›„_,
YEAR que sobre qualsevol altra marca».

-

BEGON PARTIM

Deernt flau, atleta Desmanteló.

Lucio . dledelei
contra
rotulare° I . Eles
e a les 1015:

Test» Catali Novetata
Denla, una

goventut Jordiana
Senyora àvia vol marlt
Ea deepaszen • vales* Cosa Muele',
porta-Feressa, 18. Tetaron 18165.
Dttrant ele !Mermen' es mensa

Nit

EXTRAORDINARI PARTIT
Le2rusoaln • 21".004Qed

l'Abonarme a l'Adnunhetraeld del Tal"

•••••••••••••
I Denle s'estrena al

oontra
duarleti I - Rönlel

ROMEA

LA SORPRESA D'EVA
Comedia en tres noto*
FAIIIhs-Raureil
460•041444«dedffl4.0444+

1 EA TRE NOU
Companyla draindetloa dirigida per
ENRIC BORRAS
Primera mirla: ENRIQUETA TORRE.
Acinesia nit, a les 10 15. L'obra late:tutean:tia, grandiós, original del
malaguanyat Jalea) López Pinillo',

,

El caudal de los hijos
/NTERPRETACIO GENIAL D'ENRIC
BORRAS
Dama, 1111, EL CAUDAL Da LOS 141408. In p ut nit, l'amansada a la mamória da Calderón de la Barca: EL N.CALDI O« ZALAMEA I LA VIDA ES

TEATRE

•

PRONTO NOVETATS

mutua.
EL

Empleo la vida.

I rEATRE CATALA ROMEA

(Dala)
(a6:1101)
VALLRUSERA,
EL REALISME EN LA CANQO
Operes. carena mases. ale/3mm
catalanes. DUO!.
Localltats a la Salta Mozart, a la Unad
Mag ma Itapanyrda, Panel, da Oriol& 84,
Casa Marlstiny. Plaea • Catalunm ir.

GOYA

Companyla ELENA JORDI
Ana!, amar». Espacian!, mixt, de
cinema, teatre 1 muslo-ball. A les cine
de la larda 1 a les 030, nit, magnIfic programa ds cinema: EL SEDUCTOR, d'hit.
portactona rinematogranques. per Rot
d'Aro), 1 Clain Windsor. UN LOCO DE
ATAR (eOrnica) da Gaumont. REVISTA
D'ACTUALITATS. — A les set do la
tarda 1 a lea «die de la nit, comenaara la representad/ de la revista tac.
t naif tal
Triornt d'actora I Interpreta, NOUS
OUADROS. :vous COUPLETS.
DIJoui, Ola 9, grandlós festIval aMb
mono de la 29 repreientscld da ',VD".

'Axial, debut

de oblebri

clavante2 Mur"

Piellieffleffle$44444144404
BOXA, denti, a leo den

"Nuevo Mundo" del Parallel (d. apott.
7 combata, 4 del tornetr
del pes pierna.
En 4 rounds: catalitiernandez.
" Albo r ada-Es/Auras/4 ball.
"
" Pradel-CUenca.
En 8 rounds.

GrIfol-Dieenes
Benn Torres
En e rOnntlat ›Infioz Ortego
e Pie.. Entrada general. Pto..
En 10 rounds:

ANUNCIS
CLASSIFICATS

PETITS

D1YERSOS
MALALTIES DE LA PELL

viee urinarlee. Detectes «mas. Ralle
Radioterapia. Malteada De Pwrd PI.
Rambla do canaletes, U, (escala
de la Basteerla).

‚ein.

,rffleavir

.AUTORITZADES

VENDES

A BARCELONA

cabila mace un mean de.
CAIXES de
050 mudes. Vallares,
ntliner0 In, Interior.

COMPRES

CINEMES

AGENCIES DE VENDA

Joies or
plata, Dlattl demudares asad«
persas Mäl (Me amo. PI,
mala, cae:anule P.ortaterTlam.

mqUI oec

044.04+444.4444444444......,"

Francesc Abadal

Jaume Barrot

Aragó, 239

Muntaner, 235

Ernest Bretó
Rambla de

Atol, tarda, ansió continua de i
a 8, repetint-se el programa. rut,
a les deu en punt:
"Criapule ten tierra" (Cernlea)
(Tarda . 404 1 606. — Nit: 1004)
DIEUIX0e ANIMATS SONORS
(Tarda: 122 1 623. — Nit 1022)
TITO st.IIIPPA en dues canoas
del sea repertorl
(Urda: 431 t 632. — Illt: 10'31)
REVISTA SONORA PARAMOUNT
(Tarda: 430 1 637. — Nit: 1036)
BEBE DANIELS I NEll, //AMILToN
en QUE NOCHE!
Producció Paramount.
(Tarda: 455 1 656.... Nil: 1055)

.
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6+414444114414444444444144,444
OrquoatrIna
CINE PARIS I/ . arenados

1 Tel. 11511. Tarda. 410. Mil , 0'30:

REVISTA GAUMONT. AMOR CONFIADO, per Born Siena, I Cómica,
1 el gran exit de BESSIE LOWE en

LA CHICA DEL CORO

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

FONDA SIMON
Es on reanimen Li millor escudalla
1 olla. Sed per a banqueta %pu.
tarja, 6, 1 Vidriería, za. Tel. zygge

Vialteu la casa

•
•

Catalunya,- 166

• Comerç, 1

Francesc - Ontiveros Basar de l'Automòbil
Passeig de Gràcia, 89

Méndez Ntinez, 15

Recanvis Accessoris, S. A.
Passeig_ de Gràcia, .1:8

Vda. Baqué
Jocs d'Escacs,
Mah-johnngg
i altres jocs
familiars -8, ARCS, 8

TRIOMF, MARINA I NOU
poni, rislupend programa: VIVA MAorno, QUE ES MI PUEBLO, lob a macera, per marcial Laicado I Cuma Vila.
er. EL VALS DEL AMOR, aran ardament. La comedia RAROS DE SOL. La
eenuca CASADO Pon DIETRACCION
NOTICIARI FOX. DIjous, una altra
atraordinerla: EL DISTERRADO
DI SANTA ELENA.

Josep Dotras

LLIBRESru,3241Z1Z
1.1.1•RER5a

CENTRAL

ESPORTS Capses de laxe
PRO CAIAMENIN1 11 BATEN»
~HM CASA

BA'ROUES
AS — SANT PAU

o

•

Norme. electro autemetlSu«. Anegara gol i fred ese •
per a con AAAAA ció d'aliment, 1 prepara
ció de Desude. deliciosa'. —
alosa, censura inaignitmant. Unte& de gradupeld do fred • volunte. - Eapoilate U rendar
RADIO LOT, F. do tant 4oan, 17. Rarcelone

1 .— "Igrfuk

111 •

MODERN SCHOOL

'

ENGLISH

I
.x
i ilil

!
Caere; de Claris, 38, primer, primera
Per a classes especials, grupo patita i conferendes en •":

'A

1111

•

APIOLES
.k:
Iii
' ..ì- Ensenyança a tothora, entre vuit del matt 1 dtu de la alt 1

Demaneu infcrmes
N
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