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El flirt amb la pau
La conferencia de La Haia, represa divendres passat. es descabdella en im ambient de cordialitat que, si no s'hi espatlla res. fa
pressentir un desenllaç ple de tendreses diplomätiques. A l'arribada,
Els delegats es complimentaren arab efusiú; s'entaularen converses
amistoses; les visites protoeoläries prengueren un to d'amable deferencia. Tardieu troba gust a esmorzar amb Snowden, que es presenta
molt més lubricat que en les memorables sessions passades ; Briand
alee i conversa amb Curtius, dòcils tots plegats a la consigna tàcita
de conelliació que el president Jaspar va establir en el discurs
d'obertura quan amb discreta emoció evocava la figura del doctor
Stresemann i saludava amb fina reticencia el somrient optitnisme
del cap del Govern francas.
L'atmosfera densa creada per les estrideneies inesperades de
Snowden per l'agost.s'ha clarificat considerablement. Un hom dina
que la influencia benafica de l'ambient pacifista de La Haia tracassa a l'estiu; la calor provoca una irritabilitat que no eseau a unes
deliberacions tan rdues. Aquells dies de xafogor el camí que va de
la eititat a Scheveninguen, especialment a les tardes, és tina bellugadiasa de gent que va a atemperar-se a la platja elegant, en els
cabarets i els establiments installats sota les porxades de la diga; les
robes dares i les begudes eolorides s'engresquen al contacte d'un
sol que té l'alegria infantil d'un convalescent: La ciutat queda
deserta en aquelles hores eanieulars; a les dues de la tarda del
diumenge poden comptar la gent que passa pel carrer: l'aigua dels
canals fa migdiada sota un tel immbil i els cérvols de lterteukamp
jauen somnolents a l'ombra dels grans arbres, per aprofitar la
frescor que puja de la terra a través de l'huata perpètuament
tendra.
Ara Scheveninguen és desert, i la ciutat no perd ni un instant
el seu atrafegament, una mica solemne. Plou d'una manera silenciosa, lentament; l'aigua cau sense impedancia. La conferencia
sembla que ha sentit els efectes sedants (1'aquasta hidratad() tan
ben regulada. Els delegats treballen i aprofiten la festa per preparar
les seves intervencions. Aquesta atmosfera pacifica possiblement
no evitarà que en un moment o altre una mä diplomittiett tusti
amb energia la tanta de les deliberacions o que arbori amb nerviositat un plee de paper d'ofici; però tot fa esperar que no es produirii cap incident que suspengui la treva ; tots els delegats sembla
que vulguin aprofitar el confort de la concòrdia i fins el maleta
Cheron no es recorda de la urpada britànica de l'estiu passat
correspon paternalment a la rialleta vaga del sen eompany
conferencia.
Per ara tot macas bé: tret de les qüestions de detall que poden
suscitar algun apassionament, el punt capital, pel que toca a les
reparacions, és la interpretad() de l'artiele 430 del tractat de
Prsalles, que estableix el dret de reocupaci6 en cas que Alemanya
es negui a pagar. Els alemanys sostenen que l'adopeiú del pla
Young crea un dret non; els francesoa en canvi, sobretot els diaria
de arete, neguen que Padopchl del dit pla derogui cap dret reco3d-raepel tractat. Com sempre, dones, la modificad() o anullació
d'aquest document importantissim és el pot de la confitura. Ara,
pera, es dóna el cas que el redactor del tractat, el president Tardieu,
és el que ha d'autoritzar les retraetaeions implícites que la política
briandista signifiquen. El pare de la criatura l'haurà trobada
ben diferent de corn la va posar al món. Aquesta podria ésser una
de les ensenyances mes curiosee d'aquest afer. Amb les amenaces
de guerra no juga impunement; tara o d'hora alta que era
un simple simulacre es torna una realitat que s'ho enduu tot.
Amb la pan sembla que tampoc.s'hi pot bromejar impunement,
perque s'Id torna. Tant de flirtejar amb la pan pot acabar arel)
Penamorament de debe, que tanta de gent anhela al món.
CABLES CAPDEVILA

Paraules al marge
:ELS GATS A LA SEU. — Dies
electa, en una conferència del Centre 'Excursionista de Catalunya, sobre tradicions i llegendes de la Seu
de Barcelona, Joan Amades parlara
de l'amable hospitalitat de que gau'deixen els gats a la Catedral. Aquesti hospitalitat té origen, segans sea:•
en la deixa d'una dama barcelona, a la qua!, de petita, irabant-se adormida al bressol, una
rata enorme anava a devorar. Quan
ja li havia començat a sosegar una
arena, va comparèixer, en sentir els
gros plors del pobre infant, sin gat,
(la, perseguí la rata. La dama, que
ea mole rica, deixi ttaa la seva tors
tara a la Seu, perá amb
en agraiment del gas cine ¡'hacia sal•
de mantel/ir-11i tcts els que
sa. • acollissiu.
Aquesta llegenda ens lis fet
s'-,r en eis nombrases gats que hm
vi-r en algunes eagiésics i sobreto:
a la Catedral de Girona, en haviem
sentit a dir que hi baria també una
drixa per mantenir-los. En tot ras ,
tu canonge amic d els ve % papera
2 deis gata. al qual hem consultat.
no ha trobat cap rastre d'aquesta
deixa a l'"Index" d'En Pontich. ni
en cl s 'libres de comptcs de I.: Su,
i el: gats que fan estada en el temple gòtic són alimentan amb cierre
a una partida de "despeses mentan".
, Aquest tema del: gats a la Se:1,
q ue ens ha suggerit Anudes, no es
pas tan frívol corn sembla de primer
antuvi. Ja és sabut com aquests felina han inspirat tienes obres d'art i
han tingut Ilurs apassionats adda,i.
radar, i protectors. com Baudelaire,
que va dedicar-los un exquisit sano.
"Són, per«). — udiu ei, alnic nostre —
uns petits éssers egoistcs, egelatres
i decoratitte. Viuen en un món a part
I Unnyi,. indiferents a les jo:es i als
dolors deis homes. N; estimen ningú: "s'estimen". El gos, en carvi.
dolç companyó de llame, coni Osa
dit tan sovint, es fidelissini, bondados i cordial. Sois podricm retreure-li, si acis. un excusiti 5e1,1i•
lame, gens recomanatde."
LA "MAJESTAT" DE CRUILLES.— En una de les sales del
Palau Nacional hem vist la "Mai t stat", te Sant Miguel de Cruilles.
, em de confessar que no ens ha
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pas fet la profunda imprc5sió qte
produeix al qui visita, sobretot per
primera cegada, aquest antic moneotir. 1 és que aquestes imatges, psixants í originals, tenen una vida
prOpia en el lloc on han romas durant segles.
A l'Exposicia de Barcelona, rallada de meravelloses obres d'art. religifis, la "Majestat" de Cruilles
perd gairebé tot el sen terrible cocís. Sembla renovellada per a plaurc
als visitahts i hom diria que la seva
torta i austera expressió s'Ira suavitzát. Es troba com desplaçada en
aquel l indret, on la seva "personalitat" s'esborra, Han] resguarda
ami) curiositat exempta d'enlodó.
Cal veure aquesta "Majestat" ernpordanesa en la desolació del nro.
nestir de Cruilles, cap al tard, quan
el sol que es colga darrera les Gay :mes entra Ilitirement pelo finestrals i fa resplendir la imatge nietoriosa de Sant Miguel ell el retaule de l'altar major — aquest retitule del qual aviat no quedarà rastia, si una ma piadosa no el treu
per fi del temple abandonat.
Es veranient allí. en l'obscuritat
d'un altar lateral, en el silenci de
la nan desolada, quan la "Majestat"
de ( - males sobtadansent s'anima en
les tenebres plcnes de mistcri i es-oca els segles exhaurits i les generacions de camperols que en as-melles terres sisan succeit "les unes a
les altres en la pan santa del treball,
entes Iluites fendals o en les, guerres entre nobles". Es allí. "en el
temple que can, ferit pel liamp i
ultrItjat pels llames", os cal veme
la dura imatge del Criat de Majestat que prtesidi la flamenca del cenobi rominic, assistí als scus die;
d'esplendor i va llaves de entre
slesprd la seva definitiva decadencia i zband,í.
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FULL DE DIETÁRI
LA QUEIXA D'UN GRA-

CIENE
Un gracienc es queixa amb certa
aspror dels meus judicis sobre l'exvila de Grácia. Si el seu plany malhumorat tinguis per :nihil aparent
l'afecte d'un home pel tros de ciutat
on ha nascut i viscut molts anys, no
rif atreviria a replicar-li ni dins la
vaguetat d'un article sense adreça.
Eeró el gracienc en qüestió :lo toca la
corda sentimental, sine) la corda "dels
humils". Imagina que el meu afany
de veure reemplaçats els carrerons de
rex-vila per vies csbarjoses obeeix a
una Saliera aristocratitzant. ¡Per que
el meu amic s'esgarria en aquesta suposició? No us ho sabria dir. Les
reaccions d'alguns lectors, davant certs
articles, són extremadament misterioses i sovint no tenen res a veure amb
els articles mateixos, sinó amb famastics prejudicis elaborats amb qui sap
quistes partícules de realitat.
De tota manera, sempre és una bona
obra dc desfer malentesos i de restablir perspectives. El ineu afaus: de reformar Gracia, coincident amb el que
detnostra Josep Pijoan, no té res a
reune amb cap mania de grandeses, ni
tendeix a afavorir cap cstament particular. No cerca altea cosa que evitar
un nus al bell mig de la Bercelona
futura. Tcsliu idea del que és aquest
nucli atapeit, avui que encara subsistela l'escanyament del carrer de Sals
=ron i que la prolongació del carrer
Palmes i l'ex-carrer del Carril encara no funciones plenamente
Sens dubte la reforma de Gana,
com totes les cple es fan i es taran al
<1” g all, tiara de nurs pisos i pisess
una colla d'estadants que passararf
una mala estona. Pena, des d'un punt
de vista d'interès general, únic en què
cal s l ttlar els problemes collectius,
qui pot desconeixer la conveniencia
d'estilar que amb Faixecament de les
cases de dues plantes o d'una de sola
empitjori el problema de la higiene no
rnenys que el de la circulació
Sé perfectament que no es pot matar tot el que és gras. Red) Es convenientíssim que el Municipi s'esforci
a triar en cada moment la cictima que
ama el seu engreix ha d'esdevenir inés
difi‘ilede mare e Si ara eixam plar el
, tener de Salmeron costa coto a 4,
vint anys entera, que ja era una obra
urgent, un-n 1/aneja costat sine, com
U 2 o com a t.
SOLDEVILA

Espanyol. La criatura dormia plàcidament, ben abrigada, mentre la
mare anava conternplant meravelles
insospitades, anth grans ulls picos
d'admiració.
Passaran anys; l'infantó sie pocs
mesos haurà esdevingut tot un home, i aleshores diri: "Jo també vaig
ésser-hi a l'Exposició de Barcelona,
l'any tnao. Quina bellesa! quina
magnificència'..,." 1 potser afegirà,
tot rient, amb bou humor: "Per?)
no em record() pas de res: la tneva
mare ern portava a coll, i de tant
en tant mirava . si la gana ern deseetllava..." I la bona dona —cabells
d'argent, esguard cansat, front
lid — somriurä doleamene.
JOAN DE PALAU

Aquest número ha
passat per la censura governativa

DI PR ESSIO N S PC It I LS. —
'Beta vist força vegarles a l'Exposi-

cid un nen petit, tot embolcallat,
braços de la scva mare. La familia
potser ha vingut de Iluny, i no ha
maga: deixar al poble el tendre fillet.
Asidel dia era inclement — no seso blava pas que ens trobéssim a Bar.
celona i hent esguardat amb pena
aquell s mfanto a les sales del Balan
Nacional i pels carrers del roble
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El ministre de Finances
Mr. Snowden, cap de la delegati6
britànica a la Conferencia de

La Haia
(Dibuix de lnica. Reproducció
prohibida.)

Un fet divers
Cada din Ilegim a dotzenes els accidents que damunt de l'empedrat aterren els vianants e accidente d'auto,
accidents sioduits per tota altra mena
de vehicles, accidents espontanis de la
salut sobtadament trencada o de
la mort sobtada, de la ganivetada i
del suicidi, accidents del treball, de
l'esPAsti de l'atzar, etc., etc.
Els llegint com qui sent ploure, peralte se'n produeixen massa i perquè no
roneixem ni una sola de les persones
accidentades: tate ele accidentats ens
fan Veteen d'innomfnats murcians vinguts expressament a Barcelona per tal
de ter -se aixafar i hospitalitzar. 1, no
obstant, els accidents que amb llurs
fazecics alimenten la crónica negra,
ridiculamenti negra i sòrdidament destenyida, de ß secció mis repulsiva dels
diaria aquests accidentats som tu i jo,
la promesa, el cosí, el fill, els pares
i altres desconsolats parents, amics
i coneguts. D'aquesta veritat, d'aquesta
inedia que ens amenaça constantment no n'haveni la certesa fins que
ens toca el rebre i l'horror se'ns niereja davant dels ulls en la nostra pròpia casa, en la carn de familiars estimasr o en la nostra premia carn. Aleshores es quan percebem, enllä de la
porta, dainunt de l'empedrat empedreit,
les tones d'indiferència que hi circulen, i van i vénen, i entren i surten
de les cascs i botigues com tones de
lasa fluida que un jorn o altre de
maxima erupció curara de soterrar-nos
inbutrananscnt a tots.
Jo acabo de tocar de prop aquesta
tragedia, i per més que passen els
dies no em puc llevar de l'epidermis,
1 del cor, 1 del cervell, Vesborronament.
Es que el remolc del tramvia li ha
segat els pelas. Aquest remate que fa
cedt vegades mis estralls que el desaparegut ferrocarril del carrer de
Balmes. Feu-ne, sind, la comprovació
a l'hospital — tan sols a l'hospital —.
Fou horrible, horrible, horrible. Leo
dents no poden estar-se de trepidar,
ni la caen de vibrar esfereida cada
regada que aquella imatge revé.
;Quanta pietat s'inflama en els avenes
d'indiferència i de ben administrada
jnhumanitat! Era una noia tan jove
i robusta, optimista, feinejadora..., era
tan coneguda i riostra, tan barrejades
les nostres turres en la planta i normal
vida en comú...
Era... Aquest pretera es esgarrifós;

perquè, encara que la noia no en mori,

ja no sera ella antelen, ni la seca
aura de color de rosa ja no serà
color de rosa, ni fluirä contentament;
la vida esperançadora i acollidora que
sobria al set: davant s'ha girat bruscament i ha esdevingut per a sempre
enemiga.
El cobrador del tranivia s'impacienta'
i engegi el conductor abans que la noia
hagués ben baixat: ella trontollä i cal-
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gue sota !es redes — que,comeneeved4
a rodolar —. Ja no hi havia' reinei.' El
tramvia hauria pogut attirar . i evitar',"
aixi que les segones rodes rematessin,
el crin, pecó cl tranivia no es volia
comprometre, volia fugir, i fugí amb
el cap sota l'ala, mentre la noia restava estesa sobre l'empedrat, bo
Ilarseara 'isst Iras/mis i uns xiscles que
desempedraven, mentre la gent 's'agrupava encuriosida a l'entarn. d'aquella
paarosa escena. La noia clainava auxili, i ningú dels qui l'esguardaven no
era bo per a donar-n'hi. La noia pregasa que almenys alga volgués avisar
la familia, que habitava allí mateix, a
guatee pauses, i ningú no fou bo per
aquesta petita bondat. A la fi, després
d'una eternitat de multiformes desespers, algú que no formava part del
centenar tic curiosos, algii que vingué
de lluny, atret pel soroll de la tragedia, pogué carretejar a mig
escolada , la noia accidentada.
Aixó passava a les rail del vespre,
i la familia no n'hagué esment fins a
les (lees de la matinada. Tosa la nit
recorrent dispensaris, llocs de policia
i estacions de la Guardia Urbana. la
familia no pogué hacer raó de la desaparició de la noia. Ni la captència
de la pulida, ni l'estaci6 central de la
GuArdia Urbana de la Casa de la Ciutat no podien orientar la tribulaciä
d'aquella gent, i en algun d'aquests
llocs els soHicitants eren rebuts cont
importuns i acomiadats amb ironies,
si no grolleres. potser inoportunes:
—No us
amoineu; haurà fugit
amb el xicot...
D'aquesta admirable organització de
la t'oficia d'accidents de la via pública
caldea parlar-ne a part. Es un dels
molts aspectes de la collectiva inhumanitat lenta i perseverant inhumanitat,
cada dia més organitzada. Es aquella
inhumanitat que a estones s'agita damunt de l'empedrat. entra i surt de les
cases i botigues, pren xocolata amb
melindros darrera els vidres del balcú
i paga els tributs indispensables per
assegurar la recollida de les escombraries i dels accidentats.
Diu si a Rússia la irreligiositat acabari per empedreir el natural. egoisme
de la gent i , si la vida hi devindra
Per a Barcelona la /eligió no
és pas perseguida, ni molt menys1
De segur que ni un de sol dels curiosos
que enrondaren la noia accidentada',
que per res del nado no haurien cedit
llur lloc en aquell espectacle, ni un
hauria gosat proclamar - se attaQuan la noia fou enduta i en l'empedrat no restä sinó el bassal de sang,
cadascú (Iris curiosos tan afavorits
devia desfilar amb el cap ple de filosofíes: Qui gemega ja ha rebut —
i tal dia faul un any.
sosas SACS

Una nota oficiosa

La baixa de la pesseta
El cap del Govern dóna una
versió optimista del fenomen
Madrid, 8. — A l'Oficina d'Informad.; ha estat facilitada la següent
nota:
"Atento siempre el Gobierno a no
perder su constante comunicación con
la opinión pública, exponiéndola sinceramente su criterio y sus propósitos,
tanto en lo que afeeta al porvenir como en las cuestioneS o problemas que
la actualidad le va presentando, cree
indispensable hacerlo hoy con motivo
de la injustificada baja de nuestra moneda, ante la cual no caben desfallecimientos ni inhibiciones.
Se trata, efectivamente, según liemos dicha %arias veces, de un problema inquietante, miss por stt confusión
y por su aspecto moral que por su
aspecto material, ya que tener que papar las libra, caras (tomando . por tipo,
esta inonedel, acaso es el único medio de moderar las empresas en el
extraajero, que 5i alenna a pllerlell ser
, receszfri, mutha g son, s ' II duda, sup&fluas. pero cona, la realidad es que
el propósito gubernamental no es Ilebar la peseta a este descenso, el no
tener en la mano medios de cantenerlo rapldament y contraria al Gehirnno, al mismo tiempo que se muestran
panosos y satisfeeltós los que sostienen el juicio — para mi completamente erróneo de que las causas de
ello san políticas, viendo, aparentemente, confirmadas . * sus pesimistas
eredicciones. pero ¡los podrían fundamentar sólidamente?
Si en el momento político hubiera
eme ahoyarse, lo (mico cierto es que
In caída de la pesta se ha precipitado
Httadamente después de las declara'nones ofitiales de que la Dictadura
esta próxima a traspasar sus poderee.t
mis tampoco para mí puede estar en',
esta la causa: porque tras el lento y,
suave deslizamiento afondado de la'
Dictadura nadie puede terrier, con fundamenta trastornos ni falta de un Gobierno fuerte can capacidad y autoridad para mantener el ardor y don)" volver las riquezas nacionales.

Sigo crependo que los factores que
influyen en la cotización de la moneda sois, PeiMeen, los económicos, después, los políticos y, por último, los
imponderables.
El principal, económico, es adverso; la balanza de pagos con acentuado
signo negativo; también el político,
aunque infundado, es desfavorable al
crédito, el riesgo de que en el país
renazca la vida agitada i azarosa antenor a 1923.
Los imponderables uns actúan en
casa y otros fuera. Aquí los infundios y presagios tenebrosos y la incon-
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Mo des
'Els mitjonets que ara porten les notes varen fer Phirerii ataiiai
una tímida aparició. Se'n veien gairebé només als molls de l'estació
de Franca, Aquest any los nostres modititetes els han adoptat amb
bastant d'entusiasme. Realment, cona que es tracta d'una moda
d'esport, no els hauríem de veure al carrer, pera anar a treballar
no as un esport? I com que la niajoria dels aallers denen estar•deficientment calefaccionats, aquesta moda pat. evitar el.fred de-pena
i molts refredits. Per eonsegüent és indiscutible el dret d'anar
carrer amb mitjonets.
Retiren de reconèixer que, en general, les noies seis saben
calor lata Les que els duen massa alts obliden aquella frase de
Miguel Angel que si no recordo malament retreu el Vasari: "és
mas noble un peu que una sabata". Les veritables elegants — i us
sera fiteil de fer aquesta comprovació —no deixen pujar el mitjó
més amunt del turmell. Com que aquest relleu acusa la Hoja de la
cama, val més sacrificar el mitjó a la cama.
Si se m'obligues a establir un cos :de doctrina sobre un afer
de tanta importància, em pronunciada a favor dele mitjonets mentre
siguin moda i contra d'ella plan hagi passat la moda. Una actitud
conträria seria ineficae i perillosa. 1, per altra part, la moda, tot
oferint-nos un tema de curiositat inesgotable, ens permet de fer-nots
la illusió que el personal femení és constantment renovat.
L'home que säpiga ésser del seu temps no pot protestar Contra
cap moda. Sueeeeix ami) la moda el mateix que amb l'avantguardisme. No són bons ni dolents en si. Tot es redueix a una qüestió de
persones. L'avantguardisme compromet els artistes. escriptors i
eríties de qualitat inferior de la mateixa manera que una dona que
sigui garrella pot ésser traïda per uns mitjonets insignificants.
„Resistir la moda és la pitjor temeritat en que pot incórrer un
esperit crític. Callarà prudentment qui no oblidi que les vestidures
litúrgiques i la porpra cardenalicia han evolucionat d'una manera
tan radical corn els vestits de les dames. No tracto de fea eomparacione enutjoses; constato fets, només. Una casulla, en ets tempe
primitius, tenia forma de paperina, i després d'imitar d'una manera
sorprenent el perfil de la guitarra va tornant a la forma antiga.
Els moralistes san els ardes que poden permetre's el luxe de
protestar contra les modes, a risc de veure llore &ha limitada a UD
senzill somriure. No cal, pera, plànyer aquests santa barons, 'Yergue
com més augmenta la corrupció de costums Inés feina tenen, mas
s'eixampla el seu camp d'acció i la probabilitat de la seva benefactora influancia. Es dar que sofreixen greus contratemps perquè o es
desplaea la nostra sensibilitat o es desplaea la moral. Unes carnes
gentils, si la seva propietària no es din Fanny, ja no ofenen els
sentiments de cap borne honest. 1 tot mirant mirant hem arribat
a reconèixer que aquestes delicioses extremitats no serien tan ben
deixades si haguessin estat fetes per a ésser amagades i contemplad%
nomas per gelosos manita. A Turquia fa" uns quanta anys era una
immoralitat mostrar el rostre.
Els mitjonets són la principal atraed() d'aquest hivern. Unpretext per a mirar unes extremitats nue anaven °a plane ;lama,
täncia.-31. B.
sisteneia de los caricteres; los que te
apenan y desfallecen y claudican; la
falta de actuación ciudadana y colaboración nacional. Fuera de aquí la
guerra contra la redención y liberación económica de España, nuestra
magna obra: los petróleos, el nuevo
Estatuto ferroviario, las reservas de
las Compañías de seguros, nuestra
expansión hacia América, la codicia
de nuestro oro; todo lo que. ha contrariado a las grandes entidades financieras extranjeras que despreciando la moneda de este modo creen que
nos datan, aunque también puede ser
que se equivoquen.
La baja de la insta afecta mis a
los pudientes que a los humildes. Los
articulas que se encarezcan son las
telas ricas como la seda, los perfumes, los automOviles, las confecciones extranjeras, el champan', el tabaco exótico, pero no el pan, el trigo,
el aceite, los lienzos, los Neto% y los
calzados del país.
No faltarin los que han de querer
al pueblo llano como ruinosa y esencial para su vida, sólo por inquietarle y predisponerle contra el régimen,
esta contrariedad voluntaria: no hay
tal.
Tomando por tipo la libra esterlina
y como monedas similares la lira, el
franco y la peseta, todas -la una libra
que cuesta mäs sIe ao, si sigue nactuando contra ellas los factores enunciados, cuesta Mas de So liras y mis

de ion francos. Es decir, que la situaeión monetaria de Espafia, en medio del trastorno general del problema, no es la peor ni mucho menos,
pero aia la que fuere, requiere, exige
serenidad por parte de todos y que
conociendo que a falta de otro camino y de itras exhibiciones, ésta de la
moneda es el único que queda expedito a los que fuera combaten a España y dentro no la defienden, se opongan con todas sus fuerzas a estas maniobras todas los buenos espafioles para demostrar al mundo que un pais
unido por la elevación ile 51.2 sentímientas y ert defensa de su vida Y.
en este Case, de en sólido y real pressiglo monetario, es invulnerable.'

ELS ESPORTS
Un combat
Phil Scott Jack Sharkey
Nasa York, 8. — Phi! Scott i
Jade Sharkey boxaran a Miami el
dia 27 d'aquest mes. —

L'herència Astor .
Nro., York. 5 — El Tntuntal
pellació s'ha prouuntiat contra lira aman', farmulada pe u deseendents d'Emerick a l'herencia Astor,
que -es calcula en une cinc - mea«
mliscns de :halan. — Fabra.
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Dijous, 9 de gener de 1930
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FINANCIES
4

Llotja, pis principal), «Out
l'ordre del die:
Lectura de les prescripción.
dels Estallas, referentel e la
junta general.
Lectura de les actea de les
sessione ordlnärla 1 extraordinaria anteriores.
Lectura de da Memòria,
Aprovació de comptes.
Tipus d'aMortileaci6 deis
mobles i immobles de propietat
de l'Aßtsociacié i de In Gertnandat (article 44, número 12).
Renovació de Junta directiva.
Barcelona, 2 de gener de
1930-Per acord de la Junta
Directiva, el secretari, A. BY.

.Reunió en pro dels estudie econòmics

, En la impossibilitat de notificar-ho
lIndividualment a tots els comunleants
que han expressat el desig d'assiwir-bi,
se'ls invita per aquesta nota a la reunió que, presidida per "Metrios", tia.
dril lloc dissabte vinent, dia ir, a dos
quarts de vuit de la tarda, a l'estatge

de l'Associació de Comprables de Catatonva. Aviny6, se.

.;•

ANUNCIS MERCANTILS

riss t.' 1 2. , números 1 al
200.000, el cupé darrer de les
guate es va tallar el die 2 de
l'attual mes, sdn avisáis que
des del dia 13 del corrent mes
de gener podran dipositar Ilurs
Mole a 1ea ofIcInee dele Se -tvele
de Comptabilitat General i de
Viole de la Companyia, a M a
i a Barcelona, respectiva--dri
ment, o u casa dele senyors
Rothschild Germans, a Parta,
23 me Laffitte, per a recollirIns amb llur nova fulla de

Egipte, jo pessetes.

í 2 duros, /50 per ton
1 duro, 7 50 pessetes.
Isabel, itst per neo.

.

Franca, 'rae per roa.

Eugenl Espinosa de los non«

ter"

El

Els pagamento
a Hisenda

de impone d'oblipaolone
Els senyors tenedors d'obligacions d'aquesta Companyin
(primera hipoteca), de les sd-

•2

Als tallero industrials:

.

.

•

tisocomuanat is i s

Moral mati: Nords, 10865 , 1U870; Transversal. ..17 . 5 O; Gas*,
15150; Sucreres, 64'50; Aigües 211'50, 21085; Aigües noves.
15350; Hulleres, 127; Explosius, 231, 230; Mines del Rif, 1 1 6:
Filipines, 414; Chad,,. 584; Petrolis, 13, 1320.
tersa tarda: Nords, 10820; Alacants, 10320; Andalusc.s,
8685; Transersal, 4750, 4775; Platee, 45, 4425; Banc de
Catalunya, 106 . 75, 10850; Colonial, 12350; Aigües. 21050,
209'2,5; Gaa, 161. 15650; Bulleres. 127; . Filipines, 415, 418;
"
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Perol vespre: Nords. 10820, 10830; Plates, 4450; Gas. 158;
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DADES FACILITADES PER LA CASA
JOAQUIM SITGES PADROSA
418604Alee
Preeedent 1 D'arel

Sole? Gelí, vocal tresorer; doctor Salavert, vocal segon; doctor Vilartses,

CflADE
13623
°afuere'
•
Buque de Britana«
1310
Dengue Beige our eetranser 1320
Barcelona Traemos
1100
Sien in dinar:es
1505
Estimas
8700
lrueltrop. Canino*
32 4 3,'1
mema aen ae eetrique....
Angleur Albas
10 4 0
Bona
M. B. A.
2400
Afearla Tratara)
2400
Nord d'Espanya

Demaneu prospecte gratuit
Plaça urquinaona, 13, primer
Telefon rama :-: Barcelona

III

ulterior 1% A.

11,129 101100
Obliga. Prov. est 98•63
04•711*
C. C. Comunal.
DIputsclona selles
8'3'50
.Junt. 1,e4e101
95'50*
Idurit. Date. Odre 79'00*
"tete B.
7823
"1906 C.
55•00 ,
"1007 D.
76'50*
"1910 U.
78'901.
"1912 8.
77'5o•
1912 E.
7110.
71'70
"1912 F.
•
1213 B.
77'0J
"
1916 D.
ts'iä*
•
tet7 B.
77'50
•
1018 H.
"1910 R.
77.931.
7700*
"1920 B.
»
05'70
1521 .1%
" 1912 6% Esa 9800
lt '50$
Clamp° 1807.
•
«13.
9000
• 19t7.
osan
11005 Retarme .
.8130
AJunt. Valeti6la 5% 84'50
"
Sevilla Esa 96'00
•
Malage
10200

TANOUla

doctor Mas Alemany, secretar; ; doctor

1/2 105 Ilamburjer Ilip.

mi i imernii mi mumwmilmami

MANCOMUNITAT, COPO.
l'ACtO 5 AJUNTAIllaNT8

VALORII A TERNE

al bienni vinent de la manera següent:
Doctor Riera Vilaret, president:
doctor Oliver Rodé!, vice-prelIdent:

Der. o» abloesurarsiunedoe. s000

Informes Comercials

II

Brasilers, n'os pe$setes.
Bolivians, 2. 35 P esse1n -

BORSA DE BARCELONA

per a la sanitat pública.
Es constitul la Junta Directiva per

181

g

:

V Rambla dele Estudie, número
1 1. R

.

establerta una Secció d'Illuminació al carrer 19 Girona.
númerc 1, on, gratuitament, us facilitaran les dades i detalle
que jutgeu oportuns

gato de Sanitat ha celebrat sessió general, sota la presidencia de l'inspector
provincial de Sanitat, doctor Bercial.
Aprovada l'acta de la sessió anterior
i llrgida la memòria reglamentiria, es
prengueren diversos acords d'interès

1 Id
iza 1/1
173 'A
/11 3/4
t43
146
100
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VIATGES
HISPANIA
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"COMPAÑIA BARCELONESA
DE ELECTRICIDAD"

L'ACTUACIO DE LA JUNTA
DE SANITAT
El Comite provincial de Sots-dele-

BERLIN

Pa ada
118Pa . ac.
..orddeuiscber Lloyd, ett) •..
Illemens una .18121te.

Cobrament de Cradits

BANQUERS

Txecoslo vàquia, 2295 per loo.
Holandeses, 310 pessete
Gricia, 9 per too.
Suecia, 2 pessetes.
Noruega. 20 5 pessetes.
Dinamarca, 2 pessetes.
Finlandia, 1750 per toa.
Romania, 4 50 per zoo.
Bulgaria, 520 per roo.
Turquia. 3 3 0 pessetes.
Estats Units. 798 pessetes,
Canaria, 785 pessetes.
Argentins, 321 pessetes.
Uruguais. 708 pessetes.
Xilens, o' 95 pessetes.
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2500
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1005
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3180
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1172
Electrielte
Gas do Rae .... 1150
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Alemanya (Reichsmark), l'al pis.
Austria (Schilling). 108 pessetes.

Una inuminació racional una bona
inversió de capital

Nalle

BORSES
ESTRANGERES

•
S. O.
• Pareen
• Harpeuer
• Deseable Bar«
• Drettletier Bank
otakontoaeseliscOart Ana, ...
B. A. T.
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: Soler i Torra G." II:

.

dra obiervar-la sense cap esforç.
No hi haurä reflexos inútils i s' aprofitarà tota la
potencia lumínica.

cOMPTAT: Valore encare no compresos p n

°SITUAR!
A Madrid, on vivia des de feia un
mes, i on es traslladà dei de Barcelona,
ha rnort el senyor Joaquim
a del
Pino, gertne de l'esposa del governador
civil d'aquesta provincia, general 5.4
taus del Bosch. (D. E. P.),

ZUMO

.

Anglesos, 39 88 pessetes.
Italians. 41 7 5 per 100.
Belgues. 11120 per roa.
Suissos, 155 23 per roo.
Fortuguesos, 032 pessetes.

La mercaderia ressaltarit molt más 1

forra Melilla 9023
. .
comp. Genes, de) duro.
1
BODreftli_ee. Coila DICA•

e

Foment de
l'Exportació

mós.

Franceses, 31 75 per roo.

Als comerços:

Chade, 580, 593; Cttarle_seril

UNO DE CATALUNYA

BITLLETS

Una millora portada a la illuminacid - d'une fabrica.
pot reportar un augment de producció d'un
% a un 23 %,
vegades superior.
n
L'obrer treballara más a gust.
La quelitat del producte sera Millcr.

14

Govern civil

.
Ara. Cestuerel

Fundat en mg

Vapor ninerich "Ealza", amb
càrrega general, cap a Pala-

B ANO UERS

Ootinaoloee °Miela «muta°adose pel
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VAIXELLS DESPATXATS

OLER 1 TORRA 0!'"

e

r-

vana.
Vapor espanyo! "Monte Toro", amb càrrega general i 56
passatgers, de Maó.
Vapor espanyol " Mallorca ",
amb cärrega general i 112 passatgers, de Palma.
Vapor noruec "La France",
amb bacallà, de Bilbao.
Vapor americä ''Ealza", amb
càrrega general, de Piren.

idem número 40, 13.852; Idem número
44. 5880.

AVANTATGES D'UNA BONA
IL.LUMINACIÓ

4,,tomi

moviment
maritim

VAIXELLS ENTRATt
Vapor alemany ".procida
amb càrrega general, de L'Ha-

El delegat d'Hisenda ha senyalat els
segiients pagiments per a avui:
Adminiatracin de loteries núm. ea,
35.000 pessetes; Joaquim Franch, pes.
setes 281'24; Miguel Mur, 32; Adrninistraci6 de loteries núm. 36, 1 2.8 1 0;

Lllurament d'una nova tulla

•

gona.
Vapor espanyol "Marta R.".
en !test, cap a Susa.
Vapor ospanyol "Mantiela C.
de II.", arnb càrrega general,
cap a Cartagena.

OR

Alfons, 15 0 per roo.
Unces, 15o per loe.

Madrid, 4 de gener de 4930.El secrelari general del Consell,

001111PANYIA DIU PERROOARRILS DE MADRID A SARACIOSSA I A ALACANT

En compliment de l'article 59
da IS Estatuts, la Junta directiva
eonvoca a seseió ordinaria de
Junta general, que se celebrara
el diumenge dia 19 del corrent
mes, a lea non del matt, als
talons de la Ce/labra de Comerç
Nrregació de Barcelona (Casa

Vapor espanyol "Mar Bültico", amb fusta, cap a Tarra-

Filipines, 3'45 pessetes.
Hongria, 130 pessetes.

4

-

Vapor espanyol " Mallorca ".
amb dares* general, cap a
Palma.Vapor espanyol "Monte Toro", amb cärrega general, cap
a Ma6.
Vapor italià "Maya", en Hast.
cap a Constanea.

Venezuela, 125 pessetes.
Japonesos, Sso pessetes.
Algerins, 3150 per roo.

cupons.

amb cltrrega general, Cap

a L'Havana.

Colo ns biene, 615 pessetes.
Peruans, 2825 pessetes.
Paraguais, Piso pessetes;

»de.

A811001A010 DE VIATJANTS
DEL 001131ERS I DE LA IN• DUSTRIA DE BARCELONA

Vapor espanyol "Manuel 'Arnt18",
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Els änecs del parc de la Ciutadella

ploe del
transeünt
Xc

hent pogut deixar dassociar la
a Roma no hi circularan

tramries amb la impressij que ens ha
trechnt zeure que a la continuació del
arree de Balmes ja hi estan collocats
els 'ad., per a aquel! Quan
itfin piiblic el propòsit de transtorna r el correr de Bohne: en pista per
o aufentebils, no .,arcom poder menys
de sentir-nos satisfets antb 1inch-out
estc era una nceessitat urbana. Efectizament: excrptuant l'entrada a Bar«lona per Pedralbes 1 Diagonal no
ea tenint cap més per a oferir duorosament als al!: del foraster, i això
Li ara una gran importancia si com
sembla es tensa aprofitar el fas de
rErpasi,.i,i per a establir un correo
L

t

. - r e, de Innitancr Ol rl de
•: 020 el pas dels tratmies
f itables ter anar a frsla.., - 'sses que en.r porten a
qüestió. de tassar scmfe*.
tre
Pea'ralbes sobretot si es vr dc
o Sant Coged.
, -cra que tassa prof del la'si bis us evita de pasta,
•,.'at correr de Sant ;tuc an al Pineonvenient que
en e • a Sant Gerrasi s'ha d'entra • a Ba r celona pels esfurntals cafre, de Salmerán i Muntoner, atol,
fsel mt's trànsit que la carretera tic
Riln. s. Per això mirtivrtn amb gran
esa euro de ¡co obres del carre, de P77ntes. fe t i esperan: que ren!rada a r7rreloila per qualsevol de les
cer r , -.- que afluei.ren per la dreta
tindria una ent rada digna ,No eres que Id fatal cap
ffe- • a'e fer passar frantries rel
tr
Baltnes. havent-hi les .:irs
dels carrero de Tuse!.
1 3M n"'
..'nterint i, denuss. tenir el ( arre. 1.
'ecs fofa ria subterraio.
...reara hi fórem o lenfrs
RA •
. • - •, e la oran utilitat que
r.7 a Barcelona thidrio el ro,
- . -ss si set reservava tirara' a pista autentobilisto, cota
• a la Diagonal. Ca! pensar
trelongacii; del correr de
Catalanes fins al Besés es
Pc2
r el trànsit lleager de les
-Santa Colma i Bada O• ^ es permet la instailarió de
"
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LA PURLICrTAT

de 19N1
Dijous. 9 de gener

vies teanivideirs, iindrfem otsiot leed
entrades còmodes a Barcelona,. que
me/fa falta ens fan.

'as
No va deirar de causar-me sorpresa
Urgir en els diaris franceses els detallo
amb els quals els "ateos" de la 'bisoja
sovietica hcvien celebrat la nit de Nadal, trecisament amb telegrames da/als
el de desembre. El teralei.r Manuel
Brunet. a les cabina:es de LA PUBLICITAT publicar un article que
traspuava la indignada que la lectura
d'aquells actes li !mica t roduit. SiM
els ineonvenients de creare massa a
tallo chas: tot el que ens fa empassar
la puma f7ancrsa. lata la blanca ron,
la vermella, ¡'erguí' el calendari orlados. va retardat de trelre dies del
nostre, i, per tant. la nit de Nadal a
Rússia. país ortedo.r„o'escate precisanit del 5 al 6 de gener,
;neo en
o sigui de la ‚isst ro Epifania.
Es a dir , que aquel! Nadal soriaie,
etesglisies ianeades al cultr i !horades
als "ateos" per organitaar-hi mascarades I bacanals que ens harien pinta!,
tot tierna resulta una bola co,,, una
casa illa de la imaginació de qualse7o1
rabijs anti-sozietista parisenc, i que,
naturalment, tractant-se de coses de
sempre traba una bona premsa
al sea país... 1 als nitres.
.17r0 les agneies infornialirrs Irl e
Mascan estafa, que rls -grafi.de
todexes grris a Riissia han toga' celebrar lliurement dins Ilurs temtles les
rcrimänies ungieses de la vinguda del
essies, i que les activitato deis
"alees". si hi foren mal trans i
.f • olla mis tonside r at- le, que en anys
anteriers,
reduiren a inaiiifeslacions
anti-religioses feto al carre r.
ais3 da rrer he copien: de la "United Press". que no Is pos gens sospitusa.

LA PUBLICITAT
PRIVO OS StallaCatP1110
Pies.
—

Baretions. mal . . • •
Perdonas lberica. alinearte. 710
• • 11.10
salirles Halls.
• . t 0'—
eltree ceo,
SERVEI METEOROLOGIC
DE LA DIPL1TACIO
DE- BARCELONA
Situació general atmosférica d'Europa a les set del dia 8 de gener:
Continua estacionat a les Balean
el mínimum baromètric de la Mediterrinia, pel qual rnotiu perss:eixen les pluges al nord- est de la
Península Ibèrica, sud de Fraus.,a,
Balears i Algeria.
A l'Europa Central el fred s'intensifica i augmenten les boires prò_
pies del regim anticiclònic, el centre
de máxima pressió del qual és de
775 millímetres a Budapest.
Pel nord d'Europa dominen pres.
sions baixes, amb mar temps a Anglaterra i a les costes de Noruega.
Estat del temps . a Catalunya a
les vuit:
Persisteix e rt , l • trps a tot ;1
país; es registren plm es aillades a
la zona costera i borrasques de pluja
i neu a la regió pirenenca. Les inhximes quantitats d'aigua caiguda
d'enea (Fallir ha estat de 32 litres per
Metre quadrat a Girona, 18 a Ribes,
9 a Tortosa i 8 a Tarragona.
LeS minimes temperatures han
estat de 5 graus sota zero a Estangeinto i 1 sota zero a Cabdella
i Seira.

Joieria, Argenteria
i Rellotgeria
A. BORDAS
Portal de 1 Angel, 15
SERVEI METEOROLOGIC DE
L'OBSERVATORI DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA.
8 de gener de 1930. Hores d'observaCit.., 7, 13, 18. Baròmetre a Zero i al
nivell de la mar: 760.7, 759.3, 760.1
millimetres; 1014.2, 1012.3, 10i3.4
millíbars. TermGmetre a l'ombra: see,
10.2, 14.2, 12.4; humit. roo, 12.6. 124.
Humitat (centesimes de saturació): 97,
82, 86. Vent: direcció, NE., SE., Calma; velocitat (m. per segon): 4, 3, o.
Estat del cel: Tapat. nuvolós, quasi
tapat. Classe de núvols: Nb.. Cu-Frst.: A cu-cu-st. Temperatures extremes a l'ombra: rrtxirria, 14.9: mínima, 94: ídem arran de terra. SA.
OsciRacid tcrmotnétrica : 5.4. Temperatur mitjana, 12.1. Precipitació aquc.sa
recollida a les set. 5.2. Recollida a les
18, 0.0. Recorregut del vent en igual
període: 390 quilienctres. Observacions
particulars: Pluja al mati.

FAM0/0 LICOR DE MEADA/
El. MEJOR APERITIVO

diesuelee afecciones del
eetemilzo, Intestinos. marco. munt,
ofreeimien to, aun e: M:15 crónico.
depure:n.o Sta :goal. Ei exento de
treta droga.
Vente en larmaciu, armarlas,
Gafes y bare
Repreaente n te para Enema:
Juan TORROELLA - (S'ignoras)

FRONTO NOVETATS
• Aquesta nit:
RAMOS - NAVARRETE
contra
GABRIEL . TEODORO
I
Assoli un èxit la festa del Basar de
l'Obrer, amb motiu de celebrar la diada de Reis. Va comenear el programa amb ura tanda de cançons amb
gestos, curosament interprOades pels
infants que formen aquel l bell grup.
Tot seguit representaren la "Carta
de Reis". ‚Id senyor Josep M. Folch
i Torres. amb tota pulcritud, tal con,
he rimen fent, sota el mestratge de
l'abnegada professora senyoreta Merce Vila.
Hi hagu.3 després el repartiment de
joguines. per a les pclites interpretes
i bells pre s ents per als associats a
aquella obra.
INSTITUT DE SERVEIS
SOCIALS
Durant el mes de desembre proppassat han visitat el pavelló que la
Caixa de Pensions per a la Vellesa 1
d'Estalvis té installat a l'Exposició
Irternacional de Barcelona. en el qual
expon la sera obra social i benéfica.
42.844 persones. ascendint a 171.162 el
número de visitants des de l'obertura
del Pavelló.
Les operacions de l'Oficina Sucursal
de la Caixa de Pensions que. des del
18 de juny funciona en l'esmentat
PtIvell6 "Institut de Serveis Soeials"
han gres gran increment. S'han obert.
fill3 a la data present, 894 llibretes
d'Estalvi, amh un ròssec total de
175.711 pessetes.
EL SERVEI AERI MADRIDBARCELONA
En el successiu tto prestaran scrvei
els diumenges els avions de la !Mía
Madrid-Barcelona.

Pastilles Laxants Prats
FALSOS LLOGATERS
El arree de Conde del Asalto. feren
detinguts Enric Marcos i Emili Tornascna. els quals es dedicaren a visitar les fondes, en llogaven habitacions per a dormir i se n'anaven amb
les robes del llit i tot el qne trobaven
de valor.

BOMBA PRAT

TAPAGOTERES "F Y S"

Per portar a tener cl seta projecte van saltar des d'un terrat a fintenor de la casa i practicaren un gros
esvoranc a la paret. pel qual penetrareis al Laboratori. Perú en intentar
torear la porta del despatx, va tocar
tan timbre d'alarma i els Iladres, tenicnt
ésser detinguts, es feren escapol i
abandonaren un filabartitil sena palanqueta i dues espelnies.

La Societat d'Atraecio de Focasters esta circu:ant una folles per a
ésser incloses en la correspondencia
mercantil particular, en les quals es
demostra, mitjz.neant uns grujes claris.sims, que Barcelona, la gran urbs
de la 'Mcditerrailia, gaudcix d'un cli,
nia molt mes suau que el d'altres
ciutats conegudes caos estacions hivernal,, tota regada que durant el
passat hivern. tan sols un dia. el 5 de
gener. el terimitnetre descendí per
sota zero graus. sense arribar. no
obstant. a un grau sota zero. Dn-

socors del Port, li apreciaren ferida
contusa a la regió Innato-parietal dreta
i fractura del fémur dret, de pronòstic greu.
Després d'ésser-li practicada la cura
do primera intenció, fou portat amb el
cotxe de l'ambulancia a l'Hospital
Clinle.
— Al Passeig de Gracia. encrenament amb la Diagonal, el trarnvia
de la línia 22, atropella a Vicenta
i Serrat, de 69 anys. Li produi
una ferida a l'oceipueci, de pronòstic
reservat. La lesionada fou assistida al
dispensari de Gracia i després portada
a l'Hospital Clinie.
JOIES VERITABLE OCASIO
per a comprar a bon preu aneu
a la Jolerla fflagriñä, Tallers, 41

LA "ILUSTRACION IBERO
AMERICANA"
Hem rebut el primer número d'aquesta publicació. un voluminós
exemplar de 128 pagines a gran format, /de dc gravats. A la portada
u::a tricrornia en la qual es reradueix una vista nocturna de la nostra Exposició. Gran quantitat de dibuixos i vinyetcs allegóriques rubornen el text.

P. UrCillina0n2, 13, primer. Tel. 4532

CAMPONAL

rant el mateix periode de temps les
temperatures mitjanes de Barcelona
estigueren compreses entre 5 i 10
gratis.
La Societat d'Atracció de Foraster!, que ha fet tres edicions dr"as
esmentades fulles, en espanyol, anglés i alemany, les posa a la disposició dels barcelonins que vulguin
trametre-les a Ilurs relacions. Poden
ésser recollides a les oficines de la
dita Societat, Rambla del Centre, 30.

la vide indicada per a l'elevació
d'aigiies per a Flis domstie
De venda:
E. I M. CAPO
Trafal g ar. 56
ROBATORI FRUSTRAT
Uns I ladres intentaren saquejar el
Lahnratori Farmacèutic Lanionmel,
situat a la Diagonal. mhicro 309, bai-

A la Via Laietana, davant de la
placa de Berenguer el Gran, l'autombbil 39.593 BE.. guiat pel xofer Anton .' Mein, va atropellar el nen Pan
Monzón. de nou anys.
Transportat
last a 13 casa de

n

BIBLIOTECA LITERARIA

MORT SOBTADA
Mentre, acompanyat del sen fill Marian, anava al treball Pasqual Lahuerta Biescos, de 55 anys. se senti sobtadament indisposat, per la qual cosa el
portaren al dispensari del carrer de
Sepúlveda, on arriba mort.
El mece certifica que hacia mort
per causa natural.
APUNTACIONS DE LA RIFA
DE NADAL FALSES
Al jutjat de guardia va s;sser donat compte de l'estafa de que bou
objecte Maxind Moris, que va comprar unes apuntacions d'un número
de la rifa de Nadal que ha sortit
pretniat, 1 en anar a cobrar-les &ha
trobat que l'expenedor no viu al domicili indicat.

Tapagoteres
Butsems i Comp.
PELAYO, sa
Ha estat identificat l'home mort per
un auto al Parallel, el dia 5 de Factual. S'anomenava Victoria Pérez Pérez, i tenia 82 am s.
DENUNCIA
Josefa Mullat va denunciar un individu amb el qual sostenia relaeions amoroses, i que per tal de comprar mobles Ii va Murar 700 1,C.S5Ctes. El promès ha marxat arnb els
diners i fins ara no se'n sap res ,

Especlal ltats pel
er desdejunl

i

:

MELINDROS-SEQUILLOS I

I SECALLS A 4 pessetes el kilo
i -sfora deSzu2t3aurne %«-i
i...—.—.—.—._._._. . '
DE SOCIETAT
Per al Ilustre particular arnic el distingit jet-e Josep Callan! Vilardell ha
estat demaeada la tila de la gentil senyoreta Antónia Raurell i Costa.
- -MORT A CONSEQÜENCIA
D'UN ACCIDENT DEL
TREBALL
Procedent d'Igualada, ahir va ingressar a una clínica particular
l'obren Julia Palacios, de 54 anys,
cl qual va morir poc temps després
trhaver ingressat, a conseqüencia de
les ferides que es produi en un areldent del treball.
DETENCIO
Acusat d'é.sser l'autor del furt de
500 pessetes comes a Lluisa Arteso,
al seu domicili del carrer de Casanova, la pulida va procedir a la tictenckín de Francesc Puig Cambj.
cl qual va ingressar als calabossos
del jutjat.
UN BON DEPENDENT
Isliquel Garcia va. presentar una
denüncia contra un niosso que tenia,
i que va desapareixer amb 225 pessetes que li Hilará per al pagament
d'una ;letra.

EL CAPOT
de Nicolau Gógol
traduït per Jaume dels Domenys
Pessetes:

3S0'

LLIBRERIA CATALONIA
Plaça de Catalunya, número 17.—BARCELONA
1PO44+6.41444444444444444 14•144•04
edi de la pluja", andantino (Chillemont), Sextet; "Dandy" (Demarc),
per Irusta, Fugazot i Dernare;
"Merche des Pachas" (F. Rogister),
Sextet.
Informacit; d'actualitat referent a
l'Exposició Ipternacional de Barcelona.
15 .00: Tancament de l'estació.
1735: Obertura de l'estació,
"Sol de Espaiia", pas doble (J.
Sentís), Trio Ibéria: "La canción
del Olvido" (Serrano), per Pau
Gorge: "Serenata" (A. d'Ambrosio); "Abandono", valsos (E. Waldtrufe». Trio Iberia; "Sota de l'ohn"
(Morera), per 1- Orfeó Gracienc";
"Lover's lane", fox (Frey), Trio
Iberia.
t8'oo: Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valora Tancament de Borsa.
Sessió infantil. Plática sobre la
villa de Roses, per Toresky. Tots els
treballs seran llegas el dit senyor.
Acudits, cantes, endevinalles, poesien, etc. Continuad() de la latines.
sant novella infantil tituada: "¡Pobre Blas!", escrita per la comtessa
de Segur.
1830: Noticies de prernsa.
El Trio Iberia interpretara: "Els
clowns", one step (De Lesmo); "La
viuda alegre". selecriö (F. Lehar);
"A ella!", serenata (V• Mateu):
"Antonio Márquez", pas doble (M.
Villacafias).
19. 00: Ti,iea,,te,i de l'estació.
20'30: Obertura de l'estació.
Idiornes. Curs elemental d'angles.
amb assistència d'alumnes davant el
micrédon, per !es Escoles Masse, a
,arrec de la profcssora !ladilla Miss
Kinder,
21'00: Catnpanades horiries de la
Catedral. Comunicat del Servei me.
teoroletgic de la Diputació Provincial de Barcelona. Esta! del temps
a Euro p a i a Espanya. Previsi,i del

temps al NE. d'Esianya, a la inri
a les rutes aéries.
Cotitzacions de monedes i yalors.
Tancament de! Bord de la tarda.
Balls natos
2105: Retransmissió dels halls
russos des del Gran Teatre de! LI.
En l'intermedi: Noticies de premInformació d'actualitat referent
l'Exposició Internacional de Barcelona.
UNIO RADIO CATALANA,
•
268 m.
.
Obertura, de l'estació.
Cotitzacions del Borsi de la tarda.
"Who's Blue Now?" (Caesar Meyer ): "Narcissus" (Nevin); "Del
infierno adelante" (Ruiz Acuña);
"¡Qué mala fuiste!" (F. Montoni);
"Moda neoyorquina" (A. Jofre i
Quirós), per Mercè Seres; "La bola de Carola" (P. Puche i Quirós),
per Meneé Serós; "An Old Guitar
vid An Old Refrain" (Kalm Wad/
Moret); Soleares de "Enrique el Me'lizo", per J. Valéncia; Noticie: de
prenisa.
"La Bohéme". fantasia (Puccinil.
pe:mera i segona parts; "Lluna de
mel", sardana (E. Mercader); "Concert en "re major", tercer temps.
allegro gracioso, ma non troppo vivare f Brahms), primera i segona
parts, per Nreis i.er: Asturianada, per
E. Menéndez i gaiter Marcelo el
,le! Fresno; "Cae la nieve" (B. Fer.
nandez; "Amurado" (Mairia Laurees
De Grandis); "A eso de media no.
clic" (Vega); "Las carifiosas" (F.
Alonso. i Relda); "Gatita" (J. Sen_
tis); "El sentir de mi guitarra" (N.
Garcia); cant do withaut you"
(Berlin); "What do you su)'?" (Yellen Ager Ash): "El eterno cantar"
(G. Alcazar i Requena, pez Elyirz
•d'Aniaya: . "Masearada", pas aoth
(M. Salvas).
2o'30: Tancament de l'estati6.'

ca.

TOT5 CONEIXIEN
h'IGNASI I6hE5I115
però ningú eom
el

gran poeta

Maragall: vegeu
cona el definia:
és iin borne alt que en corba per abraor els nds
pctits: és una cara ferrenya, que srmpre estä a punt de piorar dc
l' onda'', de plänyer
yergue ell ha vist el dolor de la vora...
qui coucix el dolor ja té obertes les portes del cor del
poble, i qui el .nap plänyer ja se'l pot tenir per hoz guanyat. Perquè
el poble te un gran instila per a coneizer quina sön els 36114 i, a la
curta o a la liacga, eis tria be.
• ...perquè el seit tresor ele sitilpolt:a és tan abundant, que ni un
moment pot actagardo, i a les guatee paratiles que lenitt amb ell
amb les seves obres, saben de seguida m'id) qui parlen.
Per airé', de Iota els podes catalans, ell és el mis popular,
sii.eä és justicia del poble.

o

T. S. F.
Prograines per a avui

I jo voldrla que aquesta justicia tos cada ella mis efloag, más
activa, que el noble trobés en l'Iglesias el seu herol oomplet."
JOAN ..M.ARAGALL.
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El senyor Amaro Pedra Ten
DENTISTA
NATURAL DE CASTILLO DE LA PLANA
socl de' mirlt ex - preeldent del Circol Odontològic de Catalunya, ex-president del Circo! Carlista, ex-presidant
del Círcol Regional Valenclit, etc., etc,

ha rnort a l'edat de 67 anys, després de rebuts els Santa Sagraments i la Benedicció Apostòlica
( E.PD,)

La seva esposa Teresa Matas Batallé, fills Mercè, Amadeu i Santiago, fill politic Joan Ramonatxo i Gallés, néts Mercè i Joan, germà, germans polítics, nebots, cosins i parents tots, en
participar als seus amics i coneguts tan dolcwosa 'Ardua els preguen un record en les seves
oracions i que se serveixin assistir a l'enterrament, que tindrà lloc avui, dijous, a les onze, des
de la casa mortuòria, Rambla de Catalunya, 5, principal, a l'Església Parroquial de Betlem i després al Cementiri del Sud-Oest.
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT.
L'Excia. i Pm. Sr. Bisbe de B arcelona s'ha dignat concedír indulp:ccies co la forma acostumada.
1.--.n0n111.1.14n1110,

'."."4:::•rneer
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UNTO RADIO BARCELONA,
349 m.
1100: Campanades horades de la
Catedral. Comunicat del Servei me.
teorolAgie (le la Diputacii, Proein.
cial de Barcelona. Estas ‚Id temps
a Europa i a Espanya. Previsió del
temps al NE. il l Espanya, a la mar
i a les rutes aúnes. Comunicat
teorológic radiotelegratic per a les
linies aeries.
13.00: Emissió de soliretaula. Tancament del Bersf del mati. Scheherazade. "El conte del Príncep Kalender" iRimsky Korsakov), Orquestra Sinsfänica de Filadelfia.
Mestre Stokowski: "Caneons de
bressol", recitades per Berta Singerflan: "Jinetea". pas doble (J. Oltra); "Parisina". jara (J• M.* Na
-varo);"Tint“.xs(jPorSextet; "Shalimar" (Nichells).
Orquestra Jack Hylton; "Minuet en
"sol menor" ( \V. A. Mozart), sex.
tet; Informad(' teatral.
"Paul et Virginie". se l ecei6 (V.
Massé), sextet; "A \ s in:holla" (Tos.
ti), per Schipa; "Plus vitc", one
step (R. Tubau Fernandze); "La
Marchenera", selecció (F, Maeno
Torroba). Sextet; "L'Eneltrdit",
sardana (Morera), Cobla "La Pein.
cipal de La Risbal; "La Pastorclla",
número del cometí (Luna i Torr..ih a); "Ilonka". czardes (G. M
mur janes"
Sextet:
"Seguidilles
(Falla), per : C. Supzrria: "La can-

fl

homenatge

que

pedem ter.

a la

memòria

del nostre

benvolgul Poeta, ós tenis' a la nostra biblioteca la collecei6

Obres Completes d'Ignasi Iglesias
el segon voluta ele les quals sorti alsir, dia 8 de gener, i conti:
El poeta deis humils, de Joan Maragall
Els consolents, ‘Irama en quatre artes
El cor del poble, comedia dramätica en 3 aetes

ediciól.

Tres trehalls en sin sol colon,. Preu: 5 pessetes

Butlletí per a trametre al

vostre Ilibrer o a EDICIONS

MENTORA, PuovaNçA, 216, BARCELONA ,
Sr. Llibrer
Tranteti'm, ronsideranl-me g ubseriplor, el segovg.: unt de les
Obres Completes d'Ignasl Iglasles, amb

rebaira d'un 10 % sobre

pres de venda. Puré el pujamen( de cada rol u nt en lliurar-se 'm

(1 maleix.

Jue viu

-Ir

.131:jotis,

LA 1:1313LIC1TAT

Hongria, després Ce tot, no es dificil de trobar. En un curca) reduit i
allunyat van: trobar el que cercàvem;
taules de fusta, cadires de boga, panotxes suspeses . del sastre, olor d'es-

NOTES OFICIOSES

— LA MODA
t3LANC 1 NEGRE

laIPRESSIONS D'HONGRIA

JULIETTE COMPTON PARLA
DE LA BELLESA
Juliette Compton, la bella actriu
!que amb tant d'éxit collabora amb
Betty Compson en "De dona a
dona" té mollas i interessants idees
sobre la qüestió de la bellesa. No
tren que sigui prudent d'usar mol.
tes cremes o lotions per al cutis.
Més tard, die poden ésser n a ces.
Yarias; però Vimportant per a les
jo y as és de conservar els pors nets
i crec que aixi) es pot aconscguir
rnillor pel

(per Dita l'arlo)
Els exteriors per a la nora
pellicula sonora de la Eta
Melodia del corazón"
(Producció Erich Pom-

(mar), doren rodats a Bupest
L'axit de la 2 10)1 ra primera pan:aula rodada a Hongria — cm refcrei-

vell procediment de rai-

gas i sabe,.
Jo uso gel dos cops al dia per
la cara i el coll. El sea d'una
mona en un vas d'aigua tèbia, cada
rnatf abans d'esmorzar, és excellent
per al cutis i per a la salut en ge-

neral.
Crec, Segueix. que si les dores
ballessin Inés no haurien de fer regims tan excessius. No hi ha inhibe,
per a resquena i els muscles que
el tan critica: shinnny: Els petits
moviments circulars desenvolupen
musculs petits i quasi dorments en
els muscles e:s quals, quan estan
un grau conecte de desanvolupament omplen la pell dc:s muscles
i els donen un arrodoniment perJuliette Conmton diu que mollas
dones no tenen cura de Ilurs mans.
Cal traetar les mans amb tanta
cura com el coll i la cara. "No ¿c: ,cu mai que les vostres mans se mblin valles. Si tenen inclinació a
.aparéixer seques i arrugadas cal
fer-hi massatge cada nit amb oli
* d'olivas calent. Fregueu cap amunt
des de les puntas deis dits J.:11s als
canells. Lob d'Ioives calen: o bé la
mantega de cacao són també molt
bons per les ungles. Ea quant al
poliment d'aqucstes jo preicreixo els
pelvors que donen una brillantor
natural. Les mana. naturalment. han
d'ésser perfectament netejades almas
de l'aplicació de qual sevol di. Cal
rentar-les amb un sabe pm- sensc
'nasales de perfumeria — pur i absolutament neutra, i després Irepodes ara!) 22n tal! ' Ir !limara."

EL REGIM DE LAURA LA
PLANTE
• El problema dcl pes i el dc !a
salut sen ducs qüestions que es
presenten a aquelles que de penen de
l'ull de l'aparell per a la brillantor
de llur; carreras. A l gú pregunta a
Laura La Plante si aquestes qüestions importants la prcocupaven.
"Jo segueixo un regnn d'aliments
miaus, contesta l'acuita El metge
em diu que per la nieva salut fislca hauria de pesar cent dii nit
Bistres, o Inés; no obstant, ' tire Inés
bon aspecte a la pantalla quan en
peso TIOITIés cent vuit."
corn resol aquesta qiiestiè entre el metge i la pantanal Scumix

Janet Gaynor, la gran ingenua. apareix més bella encara amb aqueat
vasta de ball de volle rosa pintat,

obra de la modista de Hollywood
Sopada Wacimer
un regirla na de dejuni, sine un dc
compost d . :dime:as niolt sans i
per rebaixar cl pcs. A mes a mes,
es molt activa en els esports atlètics: nada sempre que en te ocasie
: juga tot l'any al tennis.

as a "Rapsodia hún g ara" — contrihui segurament a l'admirable acollimata que Se ' llS va dispensar a Budapest en presentar-nos per rodar la
segona. Tata la ciutat es va posar a
la nostra dispasiciú. Els tramvics, cls
autúmnibus. els taxis i :Mut c els habitants. Aixi pot explicar-se, scamcnt, la insuperable autenticitat
les primeras escenes da l'obra. destinadas a il-lustrar el primer contacte enlee el tumult de la gran urbs i la noia
(It:C. Cense experiancia de la vida ni
del atén, arriba dcl camp i es troba de
prompte submergida en la confusa agi
ladi ciutadana. El talent dramatic es,
entre e:S liongaresos, un do do la raça
i dificiltneat ablidare la sobrietat i el

Corinne Griffith, la deliciosa acida que tothom ha admirat ca
"Trafalgar" ro cree en exercicis ni
n'agitas excessius; ella es partidaria
d'una vida racional b d'un moderat
i natural exercici diari.
Com que li agrada • niolt l'aire
II j ure passa tot el tararas que no li
ocupen les tasques cinemataurafiques
en el sea jardi. trasplantant flors
i arraajant els ratas que decoren
totes les habitacions de la seva casa
de Bevcr l y Dills.
A Corinne Griffillt li agrada de
convidar pera no li agraden c:s sopars taref en la nit o fastas nocturnas massa !largues i el seu seny
s'avidancia en el se a cutis dar, 11
ela seus ulls serena i en la saya
salat perfecta. "Quant menys pensaren en el menjar, din, menys carn
acumularen Jo cree que revea-cid
ne rial crema tant les grosses
; . C. XerCiCi fisic. La gen/ que parla
tant de reohns augmenta de pes
mobaalernent parque salame esta
Pensara en la carn mentre que si
se n'oblidessln i no es preocupessin
tan; a elles i a las aures, evitar i en
que 11er pas anés cada cop cii ringmena"

COLUMBIA
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creació

Revista sonora FOX (Or de hiel de la pantalla),
per LOIS MORAN, i

ABORACION
Selecció Gran Luxor Verdaguer sincronitzada
(fora de programa)

opiniö sobre la !lengua danesa. Li vaig

. 14,4

5;9.

-I-

111.1 I, I L113 141.1 tti2i.tau,A4raunat

de Marceline Day i Ralph Forbes

Carrer d'Aragó, número 249. —Barcelona
'ii11111111111111111111111111111i1111 n1111111111111111131111g
domini efell mateix amb que cl
liria inuntat que hacia d'indicar-me
la pobra licúa arribada del
camp—el mini per a arribar a les senj es que ccocava, representa cl SCU
"papar" sal gan que l'objcctitt esaiava els sella moviments.
Després ikI traban ens en vais anar
Fritsch i 50 en recerca d'un
rc s taurant h a ngares típic, cosa que a

,al!IIIIiii1111a111111111111i111111111121111111111111111111111111111111111A

pedal i una ampolleta de tinta. Vaig
firmar. Després firma
Eritsait
i aleshores cm vais divertir tic ver:tat. No Loa cosa ficé. Willy Eritsch
te una firma un ale complicada que
a les respostes a les declaracions d'amor ha de produje cl neu afecte. Paró
mai sospitä, pobrat, que un dia haaria de gravar-la sobre fusta. Per , a
acoasegulr-ho... so suar tinta.

ama 1 U Buz No U U Ro
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dir que cm semblava d'una gran banca& i musicalitat. paró terriblement
dificil. La mes dificil del nión. A
Nova Verle contestant una pregunta
analoga. vaig declarar que l'anales
cm semblava una !lengua de gran baIlesa i musicalitat, pera terriblement
dificil. la més dificil del món. Alga
es 'co interessar a Näpols par coneixer la nieva opinió sobre litalib, i
vaig (hin, naturahnent, que cm semblava una !lengua bella i l'armoniosa,
perú excessivament dificil, la mas difícil del tnen. No cal :lit- que iliongares és una !lengua de aran banda
i musicalitaa com totes las
A Inés, hont pot afirmar que es isla
de les mas dificils del mèn. Pera a
Hongria no vaig tenle l'oportunitat
de collocar ningú la mesar resposta
csterotipada. Als periodistas hangaresos no els interessa, sambla,
deis estrangers sobre el set! noma. Li
seva pregunta favorita Es: "Que és
el que us cstimeu mes de la riostra
cuino!"
EL PREU D'UNA CAIGUD.%
Una dada curioso ocorreguda en la
filmad() de la grandiosa produecia de
Douglas Ealrbanks, titulada "La mascara de hicrra", que asad, dijous, S.CrA
e strenada Tcatre Tívoli. és el pren
a que foral/ pagades les caigudes fctes per l'actor que impressionà les escenas en la Huila sostinguda a les escales de la fortalesa de la illa ele Santa afarguerida, el qual varia scgons
ialçN ría.
Les caigudes de dalt de tot dc les
escales cs pagaren a ro didars cada
una, i a mesura que hada de rodar
(les de menys esoraons, baixava el preu
ñus arribar a un mínimum da 5 dólars.
"ADORACION'

AVUI, ESTRENA
DE L'ESDEVENIMENT DE LA TEMPORADA
El, P12IMER FILM
SONOP DE

LETRA 1 RIN

A Copenhaguen se in'apropa un periodista i ent va preguntar la meva

Exclusiva PRINCIPE FILMS, S. E.

Mee/fewwww7e94Welefede
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El 'Programa sonor que deixarà perpetu record:
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EI saló de l'aristocràcia

per BILLIE DOVE i ANTONIO MORENO

PARIS I RIALTO
de la magnifica producció de l'acreditada Marca

HOPE SINCLAIR

FEMINA

AVUI, ESTRENA ALS SALONS

GRIFFITH

Douglas Fairbanks

ter,.

AVUT, a

tofat ("gulycs") i la imprescindible
orquestra dc zingars, arab tul primer
violi de pell groga i cabells negras,
capaa :l'arrancar-ti a l'instrument cls
gallees mis esgarrifosos. L'atmosfc.
ra era agradable, l'estofat exquisit, el
vi estimulant i l'orquestra incansable.
De prompte s'apropa el primer vio
la nostra bula i la iniciativa no-Ii
cm fa de n'antela cap gräcia. Trobo
insoportable que cut destillin. a deu
cantimetres de l'oída una melodia sentiman:al ctupitjarada encara, com sol
ocórrer en aquests casos, per un excas de sentimentalisme, Pera, sortosamena no es tractava d'això. El s . plans
del zingar eran uns altres. Es va erescntar. Sabia gulas ercm nosaltres.
Ens coneixia de "Rapsoas ia húngara".
Era t'infra amic de Pongo. e l primer
violi zingar que jugo en l'esmentada
pellicula un papar important. I es tractava del seeüent:
L'instrument del nostre interlocutor
era quelcom Unic. Les celebritats
autentiques el 'Ilangria havien gravat
els seas noins sobre la valla. fusta. En
afecte: alli cataren las firmes del pintor afolnar Sancha-. del poeta Bereny.
No tindricin nosaltres l'amabilitat
Orinar també? Amb molt de gust. En
Previ-ie de tals casos el t'ostra liorna
porta sainare al datnunt una ploma es-
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EL SISTEMA DE CORINNE

Corihm.i'eF•rt
brIlesa.
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"de- , goner
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Duran!, aquests dies el coquetú Sald t'emitid es ven C011—
cím.yrgudissini per una gran
a fluencia (le itúblic t'asid de doloe: ir -so a In], les bellesca que
contó el forinGs film presettlat
par les Sr., 1 ,n ¡ • 0 ion: (lean Luxar

Verdaguer (fora de programa),
i el Mol de la qual encapçala
aquestes t'antes.
"Adoracidn" és oh que podem
dir una cinta completissima, ja
ja que res del que lii intervé
minva en mera, i aixi poden)
admirar que el seu argument,
d'una emoció i interès indiscutible, es troba emmarcat en un
luxds nutre de presentaciö, quia
representa un veritable devassall de .riquesa i de bon gust.
(Mata . la seva- interpretait s quelcom sobrenatural, ja
que mai hem vist a la bellissima Billic Dore i al nostrt compatriota Antoni Moreno, encarnar amb inits amor, ni arnb rnos
sensibililat els personatges d'una obra, co mito fan en - aquesta
producid, que, per altra-part.
es -Irqba . sincronitzada deliciosament, i fa ressaltar a cada
monten, In sentimelitalitar i
drama! iSI110 en les escaries pa-

iques.
.
La sera estrena, verificada
dimarls passat. .fou sIn i'2xit rolund. el_ públic. ornpIL per contplet Mil, i amb- la
soy a aprovaci6 confrmh- una
regada nüjs 1 -1.2.xit que ha obtincut aquestapellieula a tot nitren
estrenat.
"ItAFAGAS PARISINAS"
Atnb aqttest títol sima estronat als Salons Kursaal i CataIntuya una preciosa comedia
sentimental pertanyent a les
Seleccions Gran Luxor Verdaguer, per a la qua( slia cultual
una despean enorme, guata a
vestuari.
La gentilissima Lois Wilson,
remarca en aquesta cinta la
seva extraordinaria bellesa,
amb l'exhibichl de meravelloses "toilettes", err. :; n Ivs pels
tUs. famosos modistes parisencs. i que han cridat l'atenció
de l'element femeni a tot arren
on shtt estrenat aquesta

Un libre deis artistes ç
prenen part en la interpretat
de "Magas parisinas",
l'eminent actos, Clive Brnolt.
deis galans imito pel nett dime
tisme i per lit justesa. amb
sap interpretar els senthner
dels personatges que crea, 1
arriba a collocar-se al ciar
l'art
.Arnb aquesta cinta es projec
ta talubti una preciosa corned'
de les Seleccions Capitolio, li
tulacla "Anny dir Montparna
se", P tu la qual la delicics
!muy Ondra ha realitzat una
les seves millors creacions.
La intervenciii d'aquesta
quisida actriu fa .pujar enéa:
Inés el vahar que ja f.'
pellicula, en la qual ha sala'.
Ilipar ami) veritable mestria el
moments sentimentais i les s
luacions c nuniones.
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Els que aneu a París
NO OBLIDEU
que trobareu

LA

PUBLICITAT

a tots els quioscos dels
Grans Boulevards, de la
Place de la Reoublique a
la Madelaine
A pa Place de la Bastilla.
A la Place de Saint Micha;
(ccstat Metropolitä)

Al Boulevard Saint Micha!
Al Boulevard SebastoPol
I a tots els
grans quioscos de Parle

Aquest número ha

passat per la censura guvernativa
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Molt aviat, presentació als ma 4 eixos Salons
de la formosa superproduceió
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El gran Douglas en el sen rol d'Ar1i4nan, mes jove
mes
que mai, salta, gr
i es bat impulsat per
tres sentiments sublims: l'Amor, l'Amistat i la Pätria
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EVE GRAY
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Mestrivola interpretació de Chali.eminy, Fryland i la bella Hache] Devirys
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SELECCIO GAU3IONT I/IA31ANT BLAU
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LES LIA ETRES
Quan les valors
es retroben...
Per un e r ror de c ompaginació, el
segü ent arriar sea sortir ahir incoinpler

Fa cosa de dos anys vaig trobar-me
3 ks mans un libre de tapes primes
en ks (utta6 el tito' s'esiullava entre
unes figures dcsmadeixades i borroses
de raval de ciutat gran. La modestia
de la relligadura i les columnes desigrals d'aquel plec de Falles consteliades de dibuixos foscos i desmenjats.
etengui un vel sobre l'interés de irr
seva desccberta. Merla la VOlupiat
en l'instant mateix de la seva eclosie.
vate deixar el llihre sobre la taula i
v:g girar els ulk per no trobar-me
amb el contrast de le relligadures netrs. breus i graci-sees dele altres libres
,,s0 esperaren el moment de desinflar
seu misteri er. aquel inateix Meta
Pere aquel da les hores quejen lasses
5nbre la faixa del correr i l'estiu aieiX'agaVa el % muertes gratant en el centre del desig del, jardins
frescos i de lee fonts dares. No si encara per quina raó vaig emportarone
'miel ¡libre trist de tapes i tan inactual d'aspecte oue deprimia els meus
eentits. Reeerdo noms que sota l'ornbra dels arbres i la humida exhalació
dels regadius que sentia en els extrema
clels dits i er. la corba ductilitzada dels
rabells, le5 colutnnes de Usares deformades per la pressió dels dibuixos s'o'brien amb sin interes palpitant de llengua. viu Thumanitat i avisat de p ene.
tacie psicológica. El titol que al Comen G; rr. r nt no em deja res anava guanyant la mesa indiferencia i em con• ertir', amb un deyot.
recordo haver-ne parlar cliverses
vegades d'aquest !libre. del cual em
mleda. junt amb el fresseig Tuna emoció particularissima la clara mernOria
dcl títol: "Ruin ele Mentparnasse".
recordo tambi que tantes yegades
cros tale parlat m'ha estat impossible d'aiegir-hi el non: cle l'autor.
El llibre desaparegué del Tren abast
tot l'esiore d'evocació per conferir
cl tiom dc Charles-Louis Fhilippe es
desfeia sen les ombres ele la impotencia.
traix6 me feia un retret ansst. cl r?15-

YIERIDI-CVS
per

FOCIUS
•
** L'Amor. —D'una enques t a de
La Revolution Surrealiste SObre l'Amor, el qüesti o nari de la qual publica
id LA
PUBLICITAT: "Poso en ro•
sisar una sola esperança: l'esperança
de la desesperança. La resta és literatura ' (Bla:s e 1 endrars5. ".\ firm.)
que per als seritahlt, amants el
di es el comencament d'en poema mesavellós " 1 rjere, Ren,i ,„;, -Den",
mixer de l'amor és lunar crim, rúnica covardia ; la resta es discutible"
.1 1. G.). "L'aniur is la meva única

esperança; sense ell en] mataria. En
amor no calculo. La vida pea trinosfar en el setups. pire l'amor is
.pre victoriós_tis liternitat, que és el
seu dcirnini" 1 Gc o rges Sadatd). "Cree
en la victória de l'amor adniirable sobre l'amor seirdid" (Roger Vitrae.)."Si
l'home riegues normalment, aigó és ,
en estas salvatge, mames existiria
amor la unió harmoniosa. Perö han
ringla els portes, la gent dc luan, els
escultors i els tocadors de guitarra —
tot l'escamot deis emmerdaires — i
han inventas aquesta cosa perietament ridícula: l'Amor. Ridícula en
totes les seres manifestacions, compres. : lee mis corrents: el madrigal
i el tret de revólver" (»eles Rivet).
"Cap esperança en l'Amor. Darant
lamm eran davant la innert, l'heme (i
)a ( )opa) troba aMh ell mateix.
amb pelo brillant al s d : t5, sol davant
la seca obra, treta del Scu fon'. de la
seva cara, dele seis riereis, de la reva
rnemória. Sisife. Tanta!. les Danaídes,
són les tiniques figuracions valedores

de l'amor" 5. 4 . Plenecyttres). "...Pot.
ser l'amor és tot eo que resta en nosaltres de la infantesa..." Une Resque , ). "Cap esperanea en l'amór.
L'esperanca es una feblesa incompatible essencialment amb aquesta força
que és l'amor" rMa• n ••;,.,- heisse 1,

t'n del qua! niava en la mateixa insat'smaeció de no poder associar Fautor

a l'obra.
Potser aquest mariclatg.e no sempre
te el mateix interes. Potser s'asean
ni* sovint que la calor d'un ¡libre es
molt superior a la de llame que l'ha
f e lo. perb, sentia l'emir de no haver-lo fixat be: de no poder cvccar
amb la histeria viva dele lentimente
"sie havien fet vibrar els mens, el non]
dr l'home que fea possible ;gaceta

. coincidencia.
En aquella época jo desconeixia totnient qui era Ch. L. Fhuiiy.s, 1,•1;
me-as ciespres. quan vaig trear
neu non; eu una esquernatita vale• )zació dele autors d'avant-guerra que
vaig fixar tota la alma atencie,
.ós d'aquella descoberta que ass ocia na tot dur top la idea solitaria del
dt amb la idea generadora. totalment
f•h litlada. I ion aleshores encara quan
vaig amendre no s olament el soroll
considerable que "Buba dc Montparoasse" so fer en els medis literaris
de ¡'época. s ine l'ascensió rapida de
Ch. L. Fhilippe i el seu valor cont a
borne.
Després he auat cercant sempre
motius biogralics d'aquest autor
gairabé oblidat de tothom i del qual
sine misa estat possible. rägines i
és dificil trobar-ne alguna cosa.
Precisansent aquests efes que tant
es parla de "populisme"— aquesta
escala literäria Maneada no sabem
amb quistes garanties erais per André Thirive — i que tant es retienen
lee valore del naturalisme com a
precursores del movirnent, amb
enquestes, assaigs reraloritzacions
• 'de tota mena, inla produit una
forta estranyesa no trabar per entice
el nom de l'autor de "Buba de
Montparna.se" escriptor populista
per eaccellencia i no per filiació a
cap escola — no són les escoles les
que fan les obres, ans al contrari,
eón aquestes les que poden fer una
escala —Sine') per iltridesa temperamental i sincera afició i coneixerma
del poble.
Charles-Leo:e Fhilippe casqué del
roble i v:squé del roble: sentí
pintà l'heme del roble en le; seves
miséries i en les seres grandeses.
Cont escriptor, ha deixa: en e's
hres i en :es fulles esparces dels
moments ele' adissims d'aquesta literatura napa erhurnanitat,
de renúncies i de rebeldies del; seLIS
;sersonatges. collocats semprc en el
ritme agaiatós de !a vida, ene escriu
eis seas dies amb els dits bruts de
i de Ilm a la regada. Com a
borne. lluità. odia i compadi. Calentä la seca sang en la fesomia deis
esdeveaimente i s'escrostona els
minys 'Picant en l'absurda altive:5a
de les castes. 'dome escriptor es
prestaren mútuament l'interés l'un
a l'altre.
Charles Louis Fhilippe morí en
plena joventut. quan el seu talent
no baria fet mes que correnear a
rrodnir. Els 34 an y s de la seca vida
te inren encensate: luí un mcment
i ben tost es cuida ef apagar-lo soterrant-'o profundamen • en l'anima
de la. inateixa Mar Ele seas
pdc conekuts: eis seus treballs
espires esperen una mà agraida
' que eis ata:egtn.
Ara. recordant el /hui anilersari
rlj la seca /non, deixo escapar de
la poma aquest fil de ven , trim i
'respecttiós com una arruga de silenci..
XURIGUERA

(En el !va; al: Fanny segun ., lee.
tor seny o r Reman Prats. Del lcct.7r
senyo r Jacint Asnal 11C111 rebut nna
identificació de Fanny que creicm ine.raetcr. Fanny no .'s cap lembra
pie,, sss la tompoc cap inginua inerte-Me. Entre els t:pees de dona novellats
Fonny 1-414 1'4W111a 1114 caraeteristic ele repres e ntació gráfica poc
gen Agrdin, al. scnyer A111411 CIS sens
clagis u LA PUBLIC1T.9T, "el ella-

ni mis intercs sant del país. que honora
Catalunya. Els agrain g al scnyor
.1/. eis .felicil a r la dir r ceió del diere! per
"haver-lo convertit en aquests darrers temps e:1 el feil periedlc mis siven". Ele agrain, al senyor E. Gj.
mine:o-Caball e ro ter la sera nota, que
(ubliquen, a Informed3 eafaiatra.)

** La injúria. — Diu Pasea':
lletn us inju r ia; han, cerca de desplacar-res del voseen 1111 , 11 al niáll del.ç
altres, cus rauthicid. rot-pull 1 la mal,dicincia han esfablert llur
d a nzini. N'o entraré en el can!), deis
scus d e tiul,s. Prega r é a /ah perqui,
arial. siguin, per la sera misericArdia,
e.riliats de llur Inón de nrise‘ria i e im .
frie' en e! liseI n que la gencresitat D,Tina nl'ha permb imm e reseudantent de
sajornar."
as* Pacte ansb el diabla — 1.7 n !q
sic publicad.; .',,rgan dels metafís:cs
del super.realis tne, el Grand len, estableix entre els set..< le, • tors la segiiert
enquesio: "¡Acceptarien de signar el
famós pacte anth cl dial-der. Per a
evitar que han: no cerqui en uquesta
pregunta cap segona intenció o vele...ta l de crear confusions, Granel jett
precisa ele pinas surc e ssins implien!s
ess aquesta enquesta: " ter La ido:,
d'un mercader que no procuri tot cl

poder o tot l'as antatge que 13 plan
d'imaginar en II:sean/5 i de la costra
"anima". te cap scntit per a Nasaltres? 2..550 Si té cap sent;t, quin és?
3. er Aquesta signiitcacius del pacte
essent definida, la signadeu o no?
4.rt Per qué ?— Rerle D011111111.

1Se

tigosos cansina, la zingara es presenta
ah mol', d'En Cestiga per dir-li que
despees de molts precs hacia arribas
a persuadir el diable que tornes
habitants del vilatge al vell moll abandonas. Perú que peque sine sende vingués el diable rala diners. "Quant
;al el pacte amb el diable?". va pregttntar el :tintine'. "Tretze mil leis",
va respcndre la joye diablessa. • En
COStiga va intentar un regateig. Les
instruccions del diable eren, peret, precises i severes. El moliner, conyenctit
que ni tan solo el diable no treballava
de franc, va limar a la Czucar la
quantitat prescrita. Ha passat, per),
i el roble no ha tornas al moli.
Mis desesperas que mai, En Cóstiga
acusara la bruixa. Aquesta li va sortir, pero, a Vencontre. "Com vols, infeliel. enganyar el dimoni? ;. Per que
no m'ho has dit que el mol era el trICS
vell sie la contracta, ruines entre cura?
2 Per una quantitat tan minsa role que
e) diable es comprometi a realitzar un
pacte per al qua' Ii cal dividir el diner
amb les potencies infernals? Dabla'in

el cosiese i el diable compliri." El
rts.oliner va fer ele rens cälculs i va
cedir. El molí va continuar desert..
Fa pocs dies que En COstiga ha denuncias a les autorisats la representant hongaresa del diable "per estafa". La t'oficia de Txicsofaira ha
passat la qüestió als tribunals, ets
guate han obcrt el preces oportú.
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Exposle10 de pinturas de
MODEST i RICA» UNGELL
roe al tn actual
Mapa»

GALERIES LAIETANES
CORTE CATALANES, 818
1- DERGUI
Pintura
R. MITRA.
Expeeleid de pintura catalana re%respectiva
¡'los al 10 actual

ESTUDI ARENYES
CORT8 CA
G. IIERGNES
mwmn

• 670
Pintura

LA PINACOTECA
PAMEIG DE GRACIA, M
PORCAR
Pintura
km§ al 1; actual

MARIA ESCLASANS
PIETAT, 10 (darme te Cat aaaa I)
Compra-venda de
ANTiCitilTATS a OILIECTILS D'ART

SALA BUSQUETS
PAiSEIC DE GRACIA. 38
Vidres da Moreno
Nobles I eb,leotes d'en
Expusiste da pintura
de
MAUI; BALASCH
Fina al 13 actual

SALA BARCINO

CHASSAIGNE FRERES

V. GARCIA MISON
Rambla de CaUllunra.
Alerce I motilures d'art. Exposici0
morm•nent d•

Pianos - amainamos • Graintn Inn5
Discos - Ponlos - CLARIS, 42

LA LLAR

Informació catalana

D'ARAN.
D'ARA
A. VEHDERAU
Canas Nous, 6
Nobles d'astil
Reproducolone
de Mime
Decoracione d'astil M'U

DALMAU
LA PUBLICI- GALERIES
PASSEIGI DE GRACIA, 82
E. EMANA
Pintan
TAT i Mistral. segons
Fina ai se actual
"La Gaceta Literaria" HERMA,
A. G.
VALENCIA, 233
de Madrid
Llibrerie - ObJectee d'etwriptorl 1

"Oc",

reptil - Peportria

En el balanc quinzenal que signa
E. G e ntincz-Caballero, La Gaceta Lit
teraria. de Madriei u gener 1930i publica la s e güent neta:
"Oc.— Melare el Madrid intellec-

LA FORJA CATALANA
41111111LA DE CATALLINTA, 118
PERROS DECORATIUS
Expos1c16 I venda

mal d'avui cerca de pulveritzar tot
ollä que és aiirmatin, imperial i noMe, Barcelona forma cl 5CU feix poúereis, que un dia fulgirá sobre els
tobres i atOnits paräsits del carrcr
(l'Alfa:a. L'esdeveniment intelectual
de Cztalunya. després de l'Exposició
del Llbre Calais a Matlid, is sense
dubte. l'animació donada a la revista
O. de l'alosa, sap a Madrid—

GALERIA ANÉS

amb ›aber tremolós— que tots els oc.citans s'han agrupas en grup disoipli-

compte a la dama homenatjada dc les
adhesions tebudes.

nat? z Que hi ma us magnific setmatan totalitzador d'unu cultura renaixent ? «;Sense exclasió de cap, de ningsi? zQue aquella estimada revista
Oc que nosaltres tan sovint heni lloat
es, potser, superior a la resta dels periódics literaris d'Idispano-,Anaeriza?
Mentre les nostres forres centras
s'atonitten. 11eUS así Alvérnia,
nya. Llenguadoc, Llemosi, Provenea,
Catalunya, \ valencia b Baleare en un
feix úsisr. alarnífic, occitans! El vostre gcst de grandesa troba en mi
l'ande exaltat sempre i per serapre — ele la rastra "Renaixenea Sud".
;Siguen cada cop Inés forts, que la
força us donará la comprensid peninsular, cada cap mes perduda pels altres peninsulars.."
"LA PUBLICITAT.— No gaires
inadrilenys llegeixen I,A PUBLIC1TAT, i ele que la liegeixen sentiran
inquietud. disgust. Jo la llegeixi cada
da amb emoció. Respira volt/Mal, volee, 1 e. Fui?, seaspre que pe:,
la caricatura i la irania en ele seus

davantals. Nicolau. Cande-Pa. Soldevila, 1.1ates, Reparaz Cii i els altres
molts companys temo accents rectes
que commcaren. Heus an 055 assaig
sobre la Medlterränia. escenari de
l'expansió ea t alaaa. Un altre sobre les
aspitacions de la nova literatura catalana (l'astil. Tradici6 i actualtat, carlils de fr catalana:"
"Mistral. El setmanari Oc esta
organitzant amplament cl ccntena•i
de ' Mistral. II: ha comites franceses,
romanesos. grecs... De Madrid cstant
lot jtumt si hom sa atqrgat atenció
aquest centenari... Avai Mistral pot
mil, %Uf icar per a VEepanya futuraallis

nue significa el mateix setmanari Oc.
Això unitat dins la diversitat:
un'verealitat. ;Gran fiemo( per a ésser
honorada pele universitaris espanyols!
La (,aceta Literaria associa el 5C.i
esfmc d'aci avant a la gleria de l'e•
teso í elibrc."
En el nta l eir nrinure i a la seech;
Gaceta catalana con:enea la publiraci..;.
en costilla, serian.< la troducció de
de la conei . dia de Corles
So l der: In (ivilitzats, taiimateix! (iC i
siempre!): publica una Con--zilados.
versa amb Eugeni d'Ors a propi;sit del
se,: !libre en peeparacij Orbis Pictus:
Un Miele d'Engeni d'Ors sobre ;a
re; is ta dort neuella r n , rille5 (de la
qua( I,A PUBLICITAT ja ha parla')
i 1111 article del ;lo g re cailaborador
Case!, Creacie i Mtitació.
14, 4114 Xabas,

L'homenatge

us prega d'adreçar les respostes a la
Direcció del G rand Jets, 3. Cour de
Roban. Pari s' (6e).1"

a Na Agnès Armengol

Te:eg:ames.— BIldapC,44, 6 de
1 negocie d'un mo:iner artemenas Cf u el de Txisoialva, ten:1ns
ha que r..: mi)roa n rn ¡aire be per mor
de la competincia desesperada dels
melir.s de Des. Desesperat. el moliner
romanes es 5 3 dirigir a una zíngara.
bella i bruixa, una tal Anua Criar.
pregant - ii eme el poses e// rac:cn autsu
el lirti:EX diabfe. Je: Dia.
bln?". emiten qsse li va preguntar 'a
Canear. "S:migues que Llucifer necesita. ara me que tutti, collaboradors.."
A l'endemä, coratjosa damunt tuls fa-

La Ceeniss56 organitzadora de l'homenatee a Xa Agries Armengol ha
acordar que aquest tingui loe amb carácter intim el diumenge dia ip del
corrent , avanteigilia de la sera festa
onomiotica. a les quatre de la tarda.
A la eFta hora la Comissió, i tots
aquells que tot simpatitzant amb rhotrenatge desitgin assistir - hi. Iliuraran
a Na Agne( Armen()) en el seu propi
(loin'ail l . carea: (le l'Escota Industrial. a s, (Sabadell). el perganif (me
han signat es escriptors sabadellencs.
En el mateix acte la Cornissió 'donara

MONTFALCON
Qu'Oros :-: Granate
Caros
%lime 5. : Tapletios
lotero, 4, lInal Porti-Ferrieee

Quadres entice I rnMerne
cie coMccie I decoretlue
PORTA-PERRIMA. e. PRAL.

* Han' remarca...
aquests dies l'ea-rellene reccpeie; que
preldic han dispensa, a laics
rerges, la turintrra novata de L oan
Mingues.

* Mirador..,
d'aquesta settnana, niintero so, conté
el sumari següent:

El Congres de Lahore: L'agitació
nacionalista a l'India; Mirador indiscret; L'exposició del teatre, per P. R.
Desclou; L'aperitiu: Les delicades
inentidee, per Josep M. de Segarra;
I...any 3 55, Per Fral4C e SC P11i01S alirant a lora: Un sant Francesc. La
inala vida, Una familia; El cinema:
Estrenes recuas: "Dizier", "Cistic",
"Angel pecador", "Trafalgar", "Drama del afont-Cervin". per J. Pelan;
Panorama: L'''Angel pecador" i
" FallnY": Un film barceloni amateur. per Maribel. Un precursor
del cinema. Per Janine .1 1inwitIles;
1-a próxima sesió Mirador Les arts
i discos: Calcomanies: En Llorenç i
Artigues, per Ramon Xurignero; Mitonel Soldevila, artista esmaltador, per
loan Cali; ascos, Per J. G.
Aecartanyen aquest tea nombrosissimes fotografies i grarats.
• • •
na nota que Mirador eres C117:i0..,
fa observar que en l'article tittelat
1:ii piebiscit, olej oa diss, "A cap chi-

tas (l'Europa, començant per Madrid,
es podria contar tina inrea moral". etc.
ha de dir: " A cap cintas d'Europa,
c.inenerint per Madrid. es podria
muntar una farsa imoral al voltant
Tuna obra com Fanny.."
"Sr. Redactor de la sernos?
-Les Llares.

Algulies obsenacions stiggerit els darrers comunicats de la senyo.
reta In, Llorente, piteó acceptant les
raons que exposa en la sera brillant
editorial el senyor I,. I5ticolail d'01aver que "sense oraumenns nous is
t emps peritar elchatre ternes vais",
cree tmc el ne‘tre delire es deixar el
pres ,-nm debut per tal que els mis cutn•
petent: en el cas i arnb argunsentació
nava puguin jutjar-lo
Amb tot, pub, no elli sabría estar

d'expressar l'estranyesa que Misa causat Herir que el mot ca t 1 ,1 sonsa a tenir la procedencia . del calat alarb
no la d'una creació feta pels trobadoro provençals com deia el comunicas datat amb dia 2. del corrent. Encara em resta el risible de qui fou
l'inyenter de Fusatge rasilani citat
pels autora. No cerquem entre aquests
En Balan. perque no és ell qui parla
del dit usatge . malgrat d'ésser l'inventor (1 ) de l ' etinICIngia rail&
I en lamentar que hom surti encara
en defensa d'una tesi deixada per ha
generalitat. sense Ilegir l'obra cabdal
d'En Balad, fide constar que si tal
cosa es fes abans, aleshores podr:a
isser que rectifiqués l'opiniO, entre
múltiples raons, per la de comprovar
rebsencia de h en le. forme grafique Inés ant:gnee cm surt la Paratda
cafal3 i Catalunya. i a nu'e comprovtirla de passada que la primera vel
gasta en la qual sortí amb h encara

fou en la forma afrancesada (Chatalonia), la qual explicarla la procedencia del calló franc sense la s.
T en dir que deixo múltiples obser
vacions per contestar, per considerar
enéessiya l'extensili del preseas debat
amb les presents ratlles far un punt
final que ser yare per part meva.
loan Cubells i Peris.
Barcelona, 7-1-1930."
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El lector intuye...
"Sr. Redactor de la secció
Les Lletres.
Tot i creure dificil de preveure el
gust literari dels nostres !tete, opino

que. nsis exieents que nosaltres per
ha depuració sie llur gust, siamés lleg:ran dels autors d'avui els que es-

orillen ainh mis correccid Cree que
una bona part de l'obra poética de Josep Carner serä revaloriszada-i que els
Fulls d, Dielari (le Carles Solde la
seran una documental de primer erdm melt consultada. Crec, encara.
que a Carles Riba, poeta i prosista.
se li assenyalarà ums dels ¡loes mis
eminente i que la majada dele altres
autors d'avui. ruralistes o avantguardistes. esdevindran ilegibles. Entre els
politice. Fleat de la Riba prendrä figura de vident, al qual se li retrà un
evite ovni, al . osen entendre, excessiament regatejat.
P. Oliver-Tomas."

Informaeló
universitària
AVUI. ARRIBEN ELS ESTUDIANTS MADRILENYS QUE
VENEN A PEU A BARCELONA
Aquesta tarda arriben a Barcelona
(si l'estat dei temps ho permet) els
estudiants nudrilenys que fan el viatge
a peu de Madrid a Barcelona.
Per causa de les plagen d'aquests
darrers dies Osan vint obligats a retardar l'arribada a la nostra ciutat,
que tenien anunciarla per al dia dele
Reis. Les condicions adornes amb qué
Laus hagut de fer el viatge fa mes meritäria la sera gesta.
Els estudiante que arriben són:
Ferran Segura, Llorenç Salvador,
Fausti Oliver, Josep Joan afatienzo i
Manuel Segura. cap del grup excursionista. Tots ells pertanyen a la F.
U. F. i vénen a Barcelona amb el doble motiu de visitar l'Exposició s posar-se en contacte amb els elements
afins di Barcelona.
Aquesta tarda cal que els nostres
estudiants donin una doble prora de
companyonia i d'adhesió als ideals que
defensen anant a rebre els companys
madrilenys que per comptats dies ro-

manchan a la riostra ciutat.
Mentrestant. nosaltres donen l a
benvinguda per endavant als com.
pan s madrilenys que ja fa uns
quants dies caminen per terra catalana.
VISITES Al, COMPANY
SBERT
Durant aquestes s'analices hem tingut el gust de saludar nombrases
rompamos d'arreu que han estat a
Barcelona de pas cap a Mallorca, on
han anat a saludar l'enyorat company
Antoni M. Shert,
PRESA DE POSSESSIO DEL
SECRETAR' GENERAL DE LA
UNIVERSITAT
Al Rectorat ska rebut el ndmenament de secretad general de la Universitat a favor del catedrätic de la
Facultat de Medicina doctcr Maria
Soria.
•
Ahir al mladia i amb la solemnitat
acostumada prengui possessió del
carrec.
EL DOCTOR BALCELLS,
CONFERENCIA NT
.Abir marxà cap a Reus el doctor
Baleells per tal de donar una conferencia sobre Virgili.
CRIDA ALS ALUMNES QUE
VAN A SEVILLA
Com sigui que ball estat admeses les
instancies presentades pels alunmes
cine detallen després, per anar a Sevilla amb les viatges pagats per la
Universitat, aqucsts aluinnes s(nt pregats de passar avui per la secretaria
general de la Universitat, a les onza(
del mati. Fis alumnes que slign
presentar 5611 els següents: Manuel
afiserachs. Ignasi &dandi. Eduard
de Sales, Joaquiin Guillermo, Agustí
Pcblet i Alfons Leira.
UN DONATIU A LA UNIVERSITAT DISTRASBURG
Ist Allert Blum, de Nova York, ha
posat a la disrinsició del doctor Pilsirr, rector de la Uni yersitat d'Estrasburg, la quantitat de 2.400 elGlars.
Aquest non donatlit, que forma part
daltres tants que e! senyor Bluni ha
frs a la tniversitat d'Estrasburg. estd destinat a repartir-la en (mantitats
de 400 dölars entre sis deis estudiants
més necessitac, d'aquella Universitat.
Vet aci un gest digne d'imitar a
casa nostra. on en mig d'una muMó

d'estudiants filie de cases necessitades
aquests actes no 'es donen ni per casualitat
N'HI HA TANTS...
Fa dos dies • que a la Universitat de
Montpeller ocorregué un fet curiotS

51555

El doctor Deinange-Duffour. profesor de Dret d'aquella Facultas, conmina a explicar la lliçó tal coas tenia per costunt. En arribar a un punt
de . la Hice que explicara, ion interromput en rnig d'una frase per un
estudiant que l'escoltara, acabant
aquest la frase i continuant l'explicació indicant la pàgina i ratlla on ea
trobava alió qu el professor recitasa
de memória.
L'estudiant \fan obligat a abandonar la sala. i aleshores mis d'un centenar d'estudiante e'aixrcaren i eerMren
era company con: a protesta de
l'expulsió, tot exterioritzant el seu
descontent rcrs el professor documentat.
Es reu que a Montpeller per poca
cosa protesten!'

L10EU

"COSI FAN
La temporada d'òpera descabdellada
aquest hiyern al ',icen ens ha ofert
en les seves darreres 'vetllades un esdeveniment que recordarem sempre
amb goig: la representació de l'opera
còmica de Mozart "Cosi fan sute" o
"L'escota dels amants". Festa solemne, aquesta re y elaciú d'una obra de
Mozart desconeguda encara aqui, pensem que haurä estat celebrada amb
joia pele veritables amante de la música i rolen esperar que timen; l'eficacia de desvetllar una mica mes el
gust del nostre públic per les obres
eciniques del creador incomparable,
e,tie mi mis que mai, com un tónic
oportantseim i ben reconfortant, caldria propagar i vulgaritzar.
A propbsit d'aquesta Opera, feaquin' Pena, en la cera traducció catalana del ll2nie, apareguda aquests
dies. Sparta una dada interessant:
"ros! fan tuste" s'eetrena a Viena el
z6 sIe gener de r^90 1 el 4 de IncTern"
bre de z7o8 es representi per primera
cegada a la Casa Teatre de Barcelona. D'aquesta data ençA no havia tonnat ä donar-se, i per això la represa
ha pogut tenir totes les honore d'una
estrena. Suposem que la próxima represa no es fas: a esperar, cota aquesta. 131 atly5.
" CO.Ii fan t'Ate" ea una de les óperes de Mozart menys conegudes, tot
i que la partitura, una de les darreres
que eSerivi el mestre, in de cap a Cap
Una pura merarella. en la qual la invenció. la qualitat de les idees, l'expressie prodigiesament evocadora.
l'harmeinic contrast en la successió
dele fragmente, la mateixa concepció
orquestral i la instrumentació rica de
color 1 eovint exquisidament pintoresca, to-t3 ele elements, en fi, de la creació masical es manifestess en el pla
mis eedairat que hom pugui imaginar.
jugata arnb una suprema rnestria i al
semi de la mis pura i autentica inspiract6.
la poet ellfusiO d'aquesta obra en relació amb les altres mis conegudes de
relaci6 t les altres mes conegudes
Mozart, is la poca qualitat del llibre.
Aquest en efecte do força insignifieant 1 poca-coba, encara que ea pugui dir en descarrec de Da Ponte ,
massa severament blasmat de regades.
que sembla que l'escrivi sobre un
tema que li fou imposat. que a l'època
en que ¡'ópera aparegué no és fäcil
trabar disto el genere modele gaire
millors. Horn s'inquietara poc, o gens,
de mole elements i de retes qualitats que mis tard hom cregui indispensable d'introduir en el teatre lirio.
i que de fet li complicaren forea la
vida. Un Ilibretista d'aquell temps parla arranjar amb la mínima traça
eualsecol petita anécdota in yersemblant, i mentre oferís al músic -les indispensables ocasions de distribuir
Orles i duos, amb algunes escenes
conjunt mis o menys brillant. no li
era exigit ja res mit.
Per tal de salvar de la millar manera possible la partitura de "Cosí
fan tinte". han estat arranjades innombrables rzioses i adaptacions, que
es fan respectar per la bona intenció
que lee Isa inspirades, per?) que considerem ben inoportunes i inútils i palesen altrament una otientaci6 del tot
errada i un criteri mal fonamentat. 175
estrany que hom no hagi vist que la
música de Mozart, per comptes
guanyar-Iii hacia de perdre considerahlement amb qualserol canvi. No pot
esser reparada de l'objecte per al qual
fou creada sense que tot el seu contingut se'n ressenti, i ni una frase ni
gairebé un mot deis que Mozart nossich poden ésser snbstituits sense ter
un dany a la sera creacid. D'aqui
nic retret que hem de fer a les representacions Taquesta ópera al ',icen
estat cantada en lengua almasaya, i amis, per molt que liägim Tetoriar la tasca dels artistee, no pedem
aproyar-ho. Cal fer-se un deure
nigir que les dues obres mine Mozart
cscriy i sobre text italiì siguin cantades en maleta lengua, condició que
aquí encara tindrä antatge se facilitar considerablement la compren.
sió i l'assimilació al públic i de mantenir mes cin l'interes tothora.
Encara que el 'libre tos poc digne
de la sera atenció, Mozart, que sabia
ennoblir i enlairar tot el que tocara,
ren serví igualment fer obrar un dels
sets tniracles mis eloqüenta. No podia crear una acció que no existia, ni
animar uns personatges sense cap consistencia, penis limitant-se a expresar
amb teta la veritat possible cada episodi de l'acció i cada incient de la
intriga, la sera imaginaciO i el Set/
geni, tan meravellosament predige, pos
gueren bastir tina obra inestra, que
com mis íntimament es comanda mis
admirició i deroci6 desperta.
Tothom, eis la primera audiciO,
s'hatträ sentit guanyat per aquesta
música tan pura de linies, d'expressi6
tan insinuant i de centextura tan ararentment simple i ingenua. Cal, pere,
no deixar-se recluir per aquestp enganyadora simplicitat, i escoltant moltes segades la partitura i. si is possibit, estudiant-la atentarnent, lsuns hi
descobrirä sin contingut ric sle tetes
les qualitats i un sentit profund que
no poden copsar-se amb una sola impressi6 fugissera.
Lamentan, per aixO, que nonn's es
donin enguany tres representacions de
"Cosí fan tutte". Algun dia caldea
que el Licett es redimeixi d'aquesta
estranya servitud d'haver de variar
vertiginosament el cartell. Les obres

TUTTE"

que s'hi representin han d'ésser ben
preparadas i ha/1 de mantenir-se en
el cartell força mis dies dels que ara
Iss pasma; i que desavesar el palie
del costura, perniciós cts tots sentits,
de veme canviar l'espectacle tres i
fins quatre regades en una semana
—i cal tenir en compte que no cada
dia hi ha funcie—res millor que començar imposant almenys deu representacions d'una ópera de Menart.
De l'execució de "Cosi fan tutte",
feta la salvetat apuntada de l'idioma,
hem de dir que ene cleboi del tot utisfets. El mestre Szenkar, que la dirigi. i prengué al seu cerrec l'acompanyament dels recitats al piano, is
sin excellent artista que ens farä recordar amb rota la simpatía aquesta
bella actuació sera. El conjunt foto
sempre d'un encaix perfecte i Voznuestra sonä exquisidament, justa en
l'expressió i els matisos que snbratIlayen oportunitat la refinada
trama de la instrumentació.
D'entre els cantaires, no cal en!~
tar ningís en particular, puix que tots
realitzaren una tasca perfecta: les selicores Schram i Maerker, en els papers sie "Fiordiligi" 1 "Dorabella";
la senyora Tilly de Gormo, que féu
una deliciosa "Despina". i els senyors
Xremer, Doingraff i Sterneck, ben
seamrs i correctissims en les parta de
"Ferrando". "Guglielmo" i "Don Alfonso". Tots aquests artistes cantaren
amb uns estil ben pur i ?alelaren la
més perfecta i acurada preparació.
La "mise" en escena, original del
director senyor Leopold Sachse. i que
corisisteix a simplificar la presentacié/ suprimint les mutacions i utilitzant un sol decoras, pot ésser discutida si hom vol atenir-se a les indicacions del llihre. Peris com que en
realitat l'nnic que compta en apuesta
obra és la música i la presentació del
censor Sachse es molt discreta. no
ens sembla frenen-tú d'hacer-la ad0Ptada, puix que ha resolt problemes que
altrament a l'escenari del nostre teatre són insolubles.
BALTASAR SAalPER

Cultura
CENTRE EXCURSIONISTA DE
CATALUNYA
Divendres vinent, dia so, a les deu
de la nit, en el "Centre Excursionista
de Catalunya", mossèn Jaume Oliretes donarä una conferencia sobre
el tema: "La Vall de Castejon de
Sos."
CURSETS I CONFERENCIES

Organitzada per la Societat Eutrofológica de Barcelona. an-ui dijous, a les nou de la nit, a/ seu local
(Roger de Flor. 95, primer), es realitzarà una conferencia a arree del
doctor naturista En Josep Castro,
qui continuarì versant sobre el seguent tema: "La thofotetipia per
les fruites fresques en les diverses
malalties".

La política
LLUlS COMPANYS,

COATERENCIANT
L'ex-dipatat Lluís Companys denara una conferencia sobre "Agrarieme",
diumenge vinent, a les quatre de la
tarda, a l'estatge social de "La Barretina", sie Malgrat.
El dia 26 en donará una altea al
Sindicat Agrícola de Valls, e/ 27 una
ultra al Centre Choral de Sant Sadurni d'Anoia, i a primbers de fehrer
dissertarím cobre ''El delinqdent i la
justicia penal". al Centre d'Unió Republicana de Girona.
MARXAT EL CO!tfTE DE RO3fANO.V ES

tornat a Madrid el comte de
Romanones, Fmi acomiadat per nombrosos atrios politics i particulars.
Per a no haver de ier transbord
amb motiu del descareilament ocorrecut entre Garcia i Mora, el cante de
Romationes fin el yiatge per Lleicic.
. 5 EL PARTIT SOCIALDE3fOCRA TA CAT.4L.4
Ens ha estat tramesa una gasetilla
que din:
Diurnenge al mati. davant de nombrosa concurrencia, i al seu estatge social, Anbau, az, tingué lloc l'acte
d'aprovaci , deis Estatuto 1 nomina.
ment de la Directiva del nou partit
púlale inernenat Social DemiKrata.
Fou aprovat l'ideari del partit que,
amb gran amplitud de mires sintetitza 'els mes modem conceptes de la
democticia
Ele iniciadors, persones tate: elles
de prestigi personal i no contamivades
amb T'asocies actuacions politiqueo.
pretenen asuntar la mesocricia espanyo
la amb el proletariat ronscient. formant alai un nucli si. digna representeció del pais, que coadjuvi. dense! . .,
traust la seca capacitat moral i materia l. a la tornada normalitat jurídica.

DR.SERRALLER
Dent d'or, 25 pts:
Irrompible. — Plaga Palau, 5
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ELS TEMPORALS

LA BAIXA DE LA
PESSETA
/Unes declaracions
» del senyor Calvo Sotelo
"La Vanguardia" dahir porta el
següent diàleg que un seu redactor
ha tingut amb el ministre d'Hisenda:
'-Cómo se explica usted el alza
de los cambios?
-Estamos, indudablemente. ante
un caso de demencia bursátil. El fenómeno es tan anómalo, tan absurdo, que no tardará mucho en desvanecerse.
-sCuál es el valor de nuestra divisa?

A Valencia
Valencia, 8. - El temporal d'ajaste
fou ahir violentíssim i el temps molt
fred.

Els bombers hagueren d'intervenir
en diverses inundacions que es produïren dins de la capital.
A la mar les onades varen arribar
fins a les escales del balneari i restaurant Les Arenes, el /mal es troba a
acio fuetees de la vara.
Els vaixells han reforcat Ilusa nigama i (retires han suspes la sortida.
Han entrat diversos vaixells d'arribada forçosa.
Corre el rumor que en aigües
Dénia ha naufragas un aaixell estranger.
El temporal descarrega amb la
màxima intensitat des de les tres de la
tarda.

-El valor intrinseco de la peseta
es muy superior al que le adjudica
au actual cotización. Esto no lo puede negar nadie.
--s Entonces...?
-No se explica la baja más que
por movimientos de los especuladoLa cotització de la lliura
res, que aprovechan un desnivel
eventual de nuestra balanza de paa Madrid
gos exagerándolo en su propio proMadrid. 8. - Aquest mata a Maverbo.
drid, la Mira ha arribas a cotitzar-se
, --salay causas presupuestarias?
-En modo alguno. La última nota a 3825 pessetes.
oficiosa es categórica y explica en Manifestacions del cap del
forma concluyente la situación financiera del Estado. España tiene un Govern sobre el problema
presupuesto nacional único, en el que
del canvi
se dotan sus necesidades ordinarias
Madrid,
S.
- A les sis de la tary extraordinarias, sin hacer apelación al crédito público. Y el superá- da, tal cont havia estas anuncias. el
vit es una realidad incontrastable. general Primo de Rivera ha reino
!En este sentido, la Hacienda espa- al ministeri de l'Exèrcit les persoñola está más saneada que la de nes que han aliar a felicitar-lo amb
otros países que viven en régimen motht de complir ama vis anys.
Entre els que hi han anat figuren
de patrón oro.
-Hay causas estrictamente mo- els generals Marva. Hermosa, Maatendía: el president de l'Arrendanetarias?
-Tampoco. porque la garantía tària de Petrolis, scnyor Joan Josep
amarilla de la peseta papel es mag- Dómine; el coronel Gil Clemente;
nífica y SUPERA a la que poseen els senyors Sosia i Aristio; el pre,algunas divisas oro. Cierto que en- sident de 1'. Diputació de Madrid i
ame nossotros no existe el patrón oro, d'altres persones.
Al menjador del Palea de Boque evidentemente hemos de implan'ter algún dia, pero el que no lo ten- navista el marques d'Este:1a Ita obgamos explica la posibilidad de una sequiat amb xeree, pastes i cigars
oscilación, mas no la que tan ion- havans els concorrents i ha con'pinada y bruscamente estamos pre- versas molt animadament amb ells.
Ha dit que avui compilen anys,
senciando en el cambio de la peseta.
a mes d'un gran nombre de mortals,
-La causa?
la
duquessa de Santoña, el general
-Repito que, fundamentalmente,
Marra i ell. Marva-ba dit-comla especulación, y además, nuestro
dèficit comercial. Estos días se ope- pleix avui 84 anys i jo 60. Des de
ra poquísimo; pero un par de órde- fa uns anys hi havia entre nosaltres
nes apremiantes de compra de divi- el costum de felicitar-nos l'un a l'alsas alteran el Mercado en medida tre. Jo anava a casa set-a i cll des,exorbitante.
prés em tornara la visita.
El president ha estas parlant des-Pero no hay contrapartida?
-Muchas veces debe haberle: prés amb un grup que formaven el
pero de hecho no se produce siem- senyor Dómine i els periodistes.
Ha dit que aquesta nit el minispre, porque algunos exportadores
comentan las divisas esperando que tre de Foment marcava a visitar un
baje la peseta. Esto es inadmisible, pantan a la provincia de Jaén i que
Ases así se ayuda la especulación també sortia cap a la taarunya el
'desde dentro. El Gobierno se des- ministre de Justicia i Cuite per tal
d'inaugurar el nou edifici de l'Audién
vela por fomentar la exportación,
buscándole nuevos mercados, defen- cia i Jutjats. i que el d'Instrucció
pública
des de Barcelona es traslladiéndola de competencias extrañas,
;gestionando mejores tratados; pero dar à a Cádiz per tal d'assistir a una
!todo esto es a cambio de que los altra inaugurada.
afegit-que tots estiguin
!exportadorea incorporen sus beneelos a la economía nacional, cosa reunits aci dissabte que ve i a tal
;ame no hacen si se abstienen de re- objecte he posat un telegrama al seducir a pesetas las divisas que reci- nyor Calvo Sotelo, ja que no vull
!ben. Habrá que pensar en impedir que passem la setmana acose Cenlego, aunque sea, a trueque de esta- sen. En aquest ens ocuparem de la
:Mecer trabas, pues ese exceso poco situació de la pesseta, ja que sense
: Patriótico de lucro perjudica a todo que hagi passat res. ahir torna a
;el país.
baixar i arui ha continuat avall. La
-El último empréatito no ha
baixa la cree injustificada. Sha de
producido el efecto que se esperaba? tractar ile poc o molt agi, ja que
" -El empréstito OTO ha sido un indiscutiblement el pressupost sha
éxito completo que pregona la ca- liquidat amb un superavit ele 300 mipacidad financiera de España. Su lions i les reserves or del Banc d'Esittflnencia favorable se observara panya i del Tresor estan intactes.
muy pronto en el cambio. Es in- He romas mis de miaja hora escolexacto que contribuya a su depretant, con/ un collegial, l'advocat de
ciación porque puedo asegurar que l'Estat scnyor Larraz, afecte a la
ningún suscriptor ha comprado d:- meva secretaria auxiliar, persona
bisas para cubrir su suscripción. El
mole assabentada i d'una competen;que tal hiciese, a los cambios actua- cia extraordinaria en matèries finanles, merecería el calificativo de prócleres.
repassat curosament
digo.
situada/ bancaria i no he trobat de
ice -aY la intervención de los }ha- cap manera justicaciä a la baixa de
os?
ja nostra divisa. Jo crec que som víc-Si. Es posible que algunos Ban- times d'un miratge o d'algú que es
'coa hayan abierto créditos. Pero dedica a fixar cotització. A mes, pel
'éstos no p resionan el carhbio. Ade- que fa al treball, a Espanya no es
más, la Comisión Liquidadora, auconcia el problema de l'atur forçós,
torizada por el Gobierno, concederá plantejat després de la guerra en
prestados en oro (del que posee el nombroses nacions. Soto l'oasi d'EuTesoro) a los Bancos que lo deseen, ropa en aquesta qüestió, ja que hi
pignorándoles sus bonos. De modo ha provincia, la de Tarragona es un
que este factor está anulado, si exisexemple, cii que fid'nuc manquen bretiere...
aos. No un del, ineus viatges a aque5 -aSe han dictado algunas dispo- lla estada, cm vaig trabar amb uns
aticiones?
nena que reinen a saludar-me. A un,
; -La citada Comisión está ponien- ja grandet. Ii vaig preguntar si ana:do en vigor medidads de gran im- va a estudi i rot respongué: No, seiportancia, que pronto surtirán sus
nyor, jo ja treballo i guanyo sis pes:efectos. Por ejemplo: na renuevan arte; collint garrofes. - Resulta
;ninguna de las operaciones de do- que els graos se n'havien anat a
;ble (contado contra plazo) que se Barcelona a treballar a l'Exposisja
,habían realizado durante la latee- i els menuts es dedicaven a les fcitvención y que van venciendo poco ncs del camp.
a poco. En unas semanas, esta políEtt restan, la baixa de la pestica determinará la absorción de va- seta es una d'aquestes malalties
rios centenares ele millones de pese- de les quals no es troba el mal,
tas, que sustraídas al Mercado, lo
i el mal serveix pesqué davant
sanearán fuertemente.
de la carestia de la lliura la
-s No puede ser perjudicial el pesseta no se'n vagi.
"contado" contra plazo"?
El president de la Diputació
-Evidentemente. El "contado - continua diem el marqués
montea plazo" hay que vigilarlo muy d'Estella-portava, per tal d'es:de cerca y para ello se empleará el
tudiar-lo, el pressupost de la
oro que se recauda por Aattanas, o
Corporació, i jo ja ti vaig dir
que en años anteriores se recaudó, que havia dedicat aquesta hora
que de esta suerte, producirá benea la intimitat, i que, per tata,
t ficios al Erario, y facilitará al comerno m'ocupava de res.
:cio español de importación, operaEl cap del Govern obsequia
;ciones que en estos momentos le
els presents amb una sessió de
, son muy convenientes. Todo esto, y música eh discos, i a les set de
ilo que sea preciso dentro de la :mela tarda- s'acornada de tots I
ssit orientación que se ha trazado, ruarxa a la Presidencia del Con'pondrá término al desconcierto va- sell per tal de rebre les anchenhalaría de estos días.
ries particulars que tenia citaLo ha dicho ya el jefe del Go- des.
•
Poc després de les nou del
bierno, y con gusto lo suscribo:
"Estarnos ante un caso típico de vespre acaba l'audiència, a la
;crecimiento rápido. Un acceso agu
PresidAncia. Aleshores rebé els
periodistas per tal de donar-loa
en un organismo-doefibralt,
' robusto. No hay, pues, que preocu- compte dc les persones que
arse más de lo debido: serenidad y
l'havien visitat.
"km ea la única receta."
• .-La. du quessa 'ele j'a'$e_rersaels

DEL MARROC
Un casament a Larraix
Larraix, 8. - Amb motiu del casan/ent del fill del Paxa de Larraix, hom
ha pogut observar una extraordinaiia
animada) a la ciutat. Els suris han rebut una gran quantitat de presenta,
consistents la majoria en vadells, sacs
de cafè i sacre i altres donatius de la
poblacia musulmana.

Plaga de Ilagosta
Melilla, 8. - A la //ostra zona han
estat observades taquea de llagosta,
procedents de la zona francesa.
Centellara d'indigenes intervenen als
treballs d'extició, cls quale es porten a
serme amb gran rapidesa.

Un Concili a Toledo
Toiel ., 8. - El Butlleti Eclesiàstic 11;1 publivat un edicte del
Cardena I Prima I , etmvoe a n t per
al vinent mes d'octubre un
C.oneili que se celebrara a Toledo i que sera el primer que
se celebri a Espanya, de tres
segles enea.

L'exportació de vins a França
VaIncia, 8. - En els centres vinícoles i viticoles dc la regió ha causal

gran impressió la lectura del preänibul del Decret-Llei que publica el
Diari Oficial fi-anees, en el qual es
reuen confirmats els pessimismes que
eis productora de vins valenciana havien concebut sobre els propasas del
use f ra
L'Associació d'Exportadora d e
Vins i nitres entitats agrícoles i industrials relacionades amb aquesta
indústria han tornas a telegrafiar al
cap del Govern i al ministre d'II:senda insistint sobre la convenienna
que sigui denuncias el vigent convela
comercial franco-espanyol.

Canvi de cadàvers
Oviedo, 8.- Dilluns pasases al rnati
moriren a l'Hospital provincial dos
malalts: un reí de Mieres i un aitre
d'aquesta ciutat.
El primer s'anomenava Jesús ',lanedo, i el seu cadáver fou reclama:
pels seus familiars.
Portat el mort al domicili de la seva
familia, aquesta vetllä el cadáver la
tat del dilluns, i dimarts l'enterraren.
La familia de l'altre mort també reclama el cadver, pera en fer -sea/ càrrec reicren que aquell cos no era el
del 5ell parent,
Esbrinat el cas es cornprovä que
a l'Hospital havien sofert una equivocació, ja que cls cadáver; halan
estat amortallats arnb les robes canviades.
L'estrany de cas és que la familia
de Llenado no s'adones del canvi,
meleras d'harer tiagut el cadáver a
casa seva.
rn'ha parlat d'un Wat de familia, sobre el qual rii'ha exposat
alguns anlecedentaa
La senyoreta Cadenas ha
tornat a visitar-me per tal de
parlar-me del projecte de creació de l'Institut d'Educaciú Física Femenina.
L'estudi d'aquesta q üestió .ia
el Vaig encarregar fa lins sis
IneSuS sl ministre d'Inatruceió
Pública.
El senyor Fierro m'ha parlat
de la loaran le I "Ifonopoli dels
ilionins.
El general Mustela' lis ringut
ami-) l'alcalde d'Algeeires per tal
d'ultimar els detalle (lel mesa
viatge a Africa. i del/lanar-me
que en desembarcar visiti les
obres realitzadea a .algecirea.
ja que la cesa sha val,
El senyor Sussini, representant dr
la Companyia Radio-Argentina, mata
donat compte dels serveis i de l'enorme tràfec de l'estaca), no sois per a
Espanya, siiu tambe de pes cap a
restranger.
L'almirall Puertas, company de
Crea Horca-ida ae Sant Ferrara ha
-virad a felicitarme.
El senyor Albadalejo inha parlas
de les conclusions acordades en el
Congrés d'Ultramar, celebrat a Sevilla. el qual ha estas comissionat per
tal que estudi, el comerç estranger,
sahretot en ea eme es relaeintla amb
l'aspecte hancari i ela
El reverend P Correa ha vingut a
donar-me compte dels resultats d'una
camiasia que ha exercit a América.
Allí ha estudiat la implantada, ele
Borses de Treball per a emigrada
atnh ohjecte (le matara, llurs candicimas. anta donat uns quants detalls,
vis quals Kan/cts.(' als ministres de
(aoven/echa per tal de veure si es pot
fer quelcom a favar de l'etnigrant.
Avni-ha afegit-he /miau maltea
felicitacions. El Rei mita felicitas per
telègraf, i la Reina. el princep instarles i la infanta Isabel per teleion.
Estic molt agrait de les peores d'afecte que sha dignat donar-me la
reial.
Ha acabat client que aquesta
paria amb la seva familia i at- -- el
seu 110171 el sets ajudant seit 'r tatuo
llo baixaria a l'estaca') del Nord per
tal diacomiadar al general perua eenyor Martínez, la llarga estada del
qual a Eepanya-ha afegit-ens ha
resultas molt plaenta. Al sets ajudant,
tinent coronel Aguilar, se li ha concedit la Crett del Mèrit Militar blanca, la que el geesral . Martínez té la
Gran Creta

Dijoua, 9 de gener de t930
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ELS Hoings QUE
PODEN GOVERNAR'
. 4
El Sr. Sänchez Guerra no
vol opinar
Madrid, 8. - El periòdic "Informaciones" publica aquesta nit les següents respostes a l'enquesta oberta
sobre e! momeas polític actual:
"E cx-president del Consejo señor
Sanahez Guerra se ha mostrado cortes. pero resueltamente a no opinar:
-Yo-ha dicho-he hablado y
obrado en los momentos que estimé
que era oportuno, y no quiero por
ahora decir nada más.

Altres opinions
El comte de Gimeno diu:
"Hombres del antigua régimen que
puedan gobernar en un futuro prbxi1110 ? Creo que deben ser todos los que
ett estos seis años y medio han meditado lo bastante sobre las causas que
motivaron el golpe de Estado del 13 de
septiembre y estudiando los medios de
evitarlo, a ls ! y los de corregirse ellos
mismos si fuera necesario.
ah/labres nuevos? Estos no pueden
conocerse "a priori". De seguro los
hay, y cuando llegue el momento que
los empuje saldrán a la luz. Las dictaduras son a manera dc estufas donde
ccultamente germinan plantas que al
aire libre dan luego flores i frutos."
El senyor Joaquim Pimenez s'expresta en els següents termes:
"Qué hombres del antiguo régimen considero aptos para volver a
gobernar? Cuando se llegue a mi
edat, 75 años, no se piensa más que
en esperar la muerte, siendo lo que se
ha sido siempre durante tan larga
existencia: consecuente en sus ideas
y leal para con sus amistades. En el
año o me afilié a In política del conde de Ron/allanes, y crin él sigo y seguiré mientras viva. Todos los hombres políticos del antigua régimen,
para mí, siguen gozando de plena capacidad. Ell cuantos cargos ocupé en
mi vida pública adquiri el convencimiento de que todos ellos hablan procedido siempre con la misma austeridad. Que es posible que entre ellos
hubiese podido hacerse alguna selección? No lo discuto ; pero tampoco
he estada en situación ni en el deber
de hacerla por mi cuenta. ni se si, llegado el caso, la habría tenido que hacer. Lo que digo es que no me explica cómo un hombre de la capacidad
mental y moral del general Primo de
Eis era, a quien admiro y con quien
mantengo lazos do amistad desde que
siendo covernadar de Madrid en raos
tuve arasian e tratarle a fondo, ha
podido obcecado o mal aconsejado,
cometer la grave es/invocación ac
agriar, faltando a la debida justicia,
a los hombres que actuamas en la
política nacional antes del golpe de
Estado. Eso. para mi, no tiene ninguna justificación ni acierto a dar cm,
la necesaria disculpa para que pueda
ser olvidarlo.
Hombres nuevos para el futuro político? Yo no se si los hebra; lo qte
digo es que en esto= seis años y medio
no he visto surgir ninguno, porque yo
no puedo considerar como nuevo al
señor 'S'enguata por ejemplo, pues ya
contribuí, en recuerdo a la gran amistat que me unió con su padre y en
aceptación de su incuestionable cultura y mérito, a hacerle diputada las
dos reces (pm 10 fué, llegando en una
de ellas a anunciar mi dimisión canto
alcalde ac Madrid porque aquel Gobierno pretendía quitar los ayuntamientos para entorpecer su ele:ció:a
Y fuera del señor Yanguas. 110 he
vista dibujarse ningún otro bornbre
nuevo políticamente. Es sensible, pero
esta es la verdad."
L'ex sots-secretari sic la Preside.cía senyor Josep Feliu de Lequerica
dit«:
'
Hombres del antiguo régimen y
ha mbres nuevos que estime aptos para suceder a la actual situación? Pero,
es que cl problema es de hombres/ Yo
creo que no.
El problema de España es, en realidad, el problema de Europa, pues es
algo general ni cl viejo Continente.
E s ta cris', es un problema de régimen,
de saltee as precaria del principio de
autoridad indispensable para diridir a
los pueblos. En nuestro país, a mi entender, lo primero, lo inicial e indisp ensable. es asentar en forma legal y
jurídica la defensa de ese principio de
autoridad. El fracaso de los llamados
a políticas del antiguo régimen" no fue
por falta de capacidad, sino por falta
de energia, por no haber podido dar la
batalla ir:a/cemente a los que un día
y otro perturbaban en todos los sentidos la paz pública, los constantes brotes del separatismo, la hostilidad de
la demagogia para la accian indisnen.
sable en Marruecos, etc., cte. Y en
estos etcéteras esta comprendida todo'
asunto famlamental para la vida del
país. Si se consigue esa legalidad jurídica, que permita evitar la accian negativa, nefasta. i la constante claudieacian del principia de autoridad de
las ara/lemas, los antiguos y muchoe
fiambres modernas de incuestionable
valía podran laborar con éxito en el
g oblerno del pais. . Si c, to no se logra,
da lo misma que sean unos a otros
que hereden la actual situación, porque
titlit tarde o mas temprano, hoy como
mañana, con mas 0 menos daño para
España, Unos y otros, inevitablemente,
fatalmente. fracasaran. Además, yo
no puedo precisar sobre hombres nuevo s . porque no les he visto ni alentar,
durante estos seis años. Unicamente el
,, eneral Primo de Rivera ha destacad,
s toda, luces su personalidad política.
Los ame le aeompaRan en el Gobierno, en su mayoría, eran conocidos y
estaban canceptuados en la antigua política; y, la verdad, para mi no han
ascendido en nada tul el er&lito que me
merecían."
També publica "Tnfarmatione=" algunes opiniono de particalare. La ma-,joria deis opinants es dediquen a con-
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L'ASSEMBLEA
CONSULTIVA.

Sobre la colonització de les
possessions del golf
de Guinea
•

Els membres del nou Comité de l'Exposició tornen
a Barcelona

Les Seccions tornen
a treballar

Madrid, 8. - Aquesta tarda, a
"(farrera hora, ha estat facilitada
i la següent nota:
"En el vapor correo que saldrá el dia 20 (lel actual del
puerto de Cádiz, embarcará,
para visitar las posesiones españolas dels Golfo de Guinea,
el director de Marruecos y COJonias, señor. Saavedra, a quien
acompañan los jefes de sección
señores Fefiñanes y Duque, i
,e1, teniente coronel de Estado
'Mayor, Ecilor Ramfrez.
Esta visita, que s'extender»
a los territorios del Sahara español en el viage ite retorna,
obedece a los deseos del presidente del Consejo de que oi l
señor Saavedra, antiguo conocedor de dichas Colonias, aprecie "de viso" sus necesidadets
y progressos y como derivaciones de ellas someta a examen
y resolución del Gobierno ei
programa de medidas a adoptes
que tiendan al desarrollo de
aquellas comareas. facilitando
la acción privada y restvingiendo en su grado maximo y prudencial la actuación oficial, en
la segurdad de que crin la primera ee logl'arii un resultado
mas tupido y eficaz.
Merced al intrrias 11 1112 el Gobierno viene prestando al progreso de las citadas poseeiani,s,
secundado en Guinea por el gobernador general. señor Muñoz
I le Prado, eon verdadero entusiasmo y laboriosidad, la
acción administrativa va alcanzando la posible perfección:
pero se hace preciso. se impone, no sólo por el bien de la
Colonia, sino poi' el (le la Metrapeli, necesitada de los productos que aquélla dé o pueda
dar. y CIIIP hoy adquiere de prOeedencia extranjera, la ereacibn
de empresas de capital robusto
que con derisión y medios arometan la explalación de aquellos ricas territorios. de cuyos
(los millone suc 1/Pe/arcas ad e
-cuadsiferntapovehmientos. sólo unas ochenta mil
esliin en producción o en visa
prielneeión.
Propicio. al parecer, P I (m
- dial nacional para tan prove--i
ehosn plan. el Gahiernn se propone proseguir a mollea. abrir
caminos, suprimiendo toda traba a- dando toda clase de facilidades, concentrar el mantenimiento de la soberanía. la conservacions la tranquilidad y
el respeto ii 1 derreha 'de tes in_
dig.nnaa y a In3 ya adquiridos
par las actuales empresas coneeaionarias."

No hi ha hagut casos de
verola a Madrid, en 1929
Madrid. 8. -- L'Ajunt
desmenteix catearOrieimment la
cert Pea del rumor que durant
rany 1929 hagin mota a Madrid, a conseqüeneia de la verola, cine persones. .11 contrari. no ha mota. en tot l'any de
iesultes d'aqueala inalaltia, cap
persona.

Un desequilibrat es talla la
llengua i després es mata
Granada, 8.-Al noble de Pinos de la Puente, Atitoni Baena,
de 115 deaequilibrat, amb
/uta navalla d'afeitar es talla la
!lengua i la guardb dins la butxaca embolicada en un mocador.
En adonar-se'n la familia anà
a auxiliar-lo, pera el noi, en
vetirels arriba!* * es donit diversos talls, i es mala.

Els accidents de la mar
Vigo, 8. - Als baixos de los
illes Cies ha naufragat la trainera (le la matrícula de Vigo,
"Urbana .", tripulada per trea.
bornes. N'hi havia dos que no
aabien i per alai.s tot seguit s'enfonsaren i de.sapareameren. L'altre fon salvia par
la trainera "Filomena".
Les autoritats de Mal i na instrueixen les diligencies del cae.
lecciones eanisteris més o menas capritxosos, zesultant de tots ells
conglomeras de notas i ideet, i hont
assenyala per a ocupar carteres, entre altres, el doctor Tapia, els senyors
Besteiro, Saborit. Marañón. jiMéne2
Asúa, alarcelli Domingo, Ferrita de
/os Rios, Eallevarrieta, duc
i
Entre aquestes opinions de particuTare figura la segiient ele Tomás Fernández Vargas, de Barcelona, el (mal
escriu:
"De los antiguos, ninguno en absoluto, pues. aunque no dudo que haara
Personas honorables, lo hicieron tan
rematadamente mal, y esta tan vivo en
mí el recuerde de las incendio?, ateaCO5, asesinatos, robos y otros muchos
excesos, era tan inmunda esta ciudad,
era tal la intranquilidad reinante durante el Gobierno de aquellos eefirees.
que creo de buena fe que si vuelven
habrá que etnigrar como estuve dispuesta a hacerla ya. Venga, pues, gente nueva.7

Madrid. - En l'exprés han tornas aquesta nit a Barcelona l'alcalde, bar() de Viver, i els tinents d'alcalde que formen el nou Cornite de
l'Exposiegia
Cardava, 8. - ..a les sis de la tarda han tornas el Rei i els caaadors
de la primera batuda, ti/ la qual
hom ha caçat trenta-dos cervols i
dos senglars.
El Rei ha inort guatee cervols.
El monarca ha conferanciat teleiónicament amb la Reina i amb cl
President del Cansen.
Seguidanient ha ares el te amb els
altres caeadors i després ha celebrar.
una llarga conferencia amb el senyor Quiñones de León.
Demà es caçarà a la part del coto
"Los Morenos", coneguda pel nom
de "La Mancha".
Madrid, 8. - Aquest metí han
anat al ministeri de l'Exercit per a
despatxar amb el president del Consell i felicitar-lo ami) rnotiu del seu
aniversari, els ministres de la Governació, Exercit, Foment i Economía Nacional; el secretar: general
d'Ajen exteriors; el disector de!
Marroc i Colianiee, i el cap del gabines diplomatic.
Despees ha rebut el general Foiltan, el batlle de Barcelona, que li
ha presentat vis dos tinents d'alcalde que formaran part (lel nos' Comise de l'Exposició ami) carácter nacional.
Aquesta tarda. a Ics sis, el maraues d'Estella robra al ministeri de
l'Exercit tots aquells que vulguin telicitar-lo.
De set a noa, a la Presidencia, rcbri diverses audiencies.
Madrid, 8. - Divenares vinent es
esperat a Madrid , de tornada de
Barcelona, el ministre del Treball.
Madrid, 8. - Aquest vespre, a
les mato, el ministre de Foment surt
cap a Ubcda per tal de visitar les
obres de la peinarte Prance de Beas,
Madrid, 8. - El ministre d'Econcania Nacianal, restabler; del refredament que 'lluvia reinigut a casa cera els darrers clima ha estas
aquest metí al seu despatx oficial i
ha rebut diverses visites.
Madrid, 8. - El ministre ao Justicia i Cultes marxarà dema passat
a Corunya per a inaugurar el Palea
de l'Audiencia.
Madrid, 8. - Arta han s isiiat ei
ministre de l'Exercit el general Cano i diversos coronels.
Madrid. 8. - El ministre de la
Governació ha rebut els governadors
civils de Madrid i de Ciudad Real;
cl director de Mines i Combustible;
el governador militar d'Atila; el vice-president de la laiputacia provincial de Madrid; l'assembleista senyor Puyado i el baffle de Barcelona, senyor basó de Viven, ami; el
tincas d'alcalde senyor Ramon.
labeda, 8. - El ministre de l'ometa visitará les obres del pantan
de Franco i les del ferrocarril de
Baeza a Utiel.
Es descobrirà al aaló de sessions
dc l'Ajuntament el retrat de l'assembleista marquesa de la Rambla.
Després el ministre será obsequiat
banquet.

El comte de Guadalhorce tornará
divendres a Madrid.
Cuenca, 8. - El dia 20 és esperas el general Martínez Anido per
tal de visitar uns terreny; on ah/atener-a tust preventori antituberculós.

Madrid, S. - Acabas el període de
/aceitas, avui reprendran el traen les
secciona de l'Assemblea Nacional. Per
a avui está convocada la Secció Politica Aranzelaria. Les secciona que entenen a les Ileis constitucionals i politiquea no han cstat convocarles.

.Un plet al Suprem
Iladrid, 8. - Avui, a la Sala Sea,na del Civil, del Suprem, ha tingct
llar un interessant debas sobre el
Dret Catalá.
El catearatic de . Dret Civil de la
Lativersitnt de Barcelona, set/y« Sánchez Diezma, ha defensas el recurs i
d'impugnar-lo sha encarregat el jove
Iteras Fui Josep Antoni Primo de Rivera, fill arl marques d'Estella.
Origen d'aquest plet es una demanda interposada per qui venia obligat
a restituir un patrimoni donat en CAtitulacions matrimonials contra el beaciiciari de la dita restituciä i amb
la pretensió d'exigir un dreh a algaves detracciom o deduccions, is a dir,
el] part ele la (ad i en el nitran/en
d'un esponsalici, en les d'algunes millares úuils i necessàries i en la sietroceáis de la Quarta Trebelianica,
El Jutjat de Tortosa falla ii'acord
ami/ la demanda, peral l'Audiencia
Territorial de Barcelona la va revocar
i declara que no pot reclantamse la
r estitucia de la det Seite acreditar el
Ilitharrent d'aquesta. i que si manca
el IIhrament de la dot no pot reclama--se nesponsalici.
MéS, lee millors', útils no poden
é sser reclarnadee per l'usufructuara i
el Iliurament de la quarta part del llegas no ha de procedir quant el fideicenas és producte dam pacte indas en
carbol, matrimonials.
El amor Sanchez Diezma ha expe.
sal un per un els quatre motius del
recurs, qut responen a les guatee demandes.
El dot pot consistir en tota mana de
bies, i per aixa que ea tan credit. la
:Sala. en no rec. ineixer-la. infringeix
rarticle 1.33.1 i les Lleis 36, 37, 8ia i 83
Digest i no pot allegar la falta de
lliurament del dot.
El senyor Primo de Rivera ha a-aumentas extensament i ha peccurat
demostrar la inexistencia d'aquestes
iniracciens. Ha analitzat una per una
aquestes lleis. i ha demostrat una gran
preparada cm Uds romanes, de les
quals ha Al que estan desencaixades
per a llur aplicació a les tradicions i
cratums catalares.
Per la ntateixa raó ha deleneat el
pazament che l'esponsalici.
Un tercer mafia persa el remes: In
meongruènzia clels falls amb els prrc,

les parts en segona instancia.
El senyar Sanchez Diezma ha dit
que no es poden resoldre destiona noVe « . Es discutí en primera instancia la
naturalesa, classe i import de les millores. csra ell segona es resolt una
medica) jurídica, com es determinar
qui és el cae les efectua.
El senyor Prima de Rivera ha negat aquesta incompatibilitat de les sentencies arnh els precs. incompatibilitat
que ¡UN paila denar-se en les eentem
des absolutaries.
Estudia •lespris les hiele romanes, el
Fur ratala, una copiasa jurispruelfacia relacionada anth Valer. i els cf,mentaristes catalans. I en tata la seva
eopasicja, vesitaale arsenal de doctrina. ha. tractat ,le nlemastrar que na
existeix cap nreccpte que hagi estas
vulneras.

de

Un brau en un Ajuntament
.Salannuica, 8. - S ' Ila tingut
noticia eu aque, ta poblaciti d'un
succés que ha passat al pohle
de La Alberca.
3lentre ae celebrava tina ecrreguda braus a la Piara Majos' de l'esmentat poble. la bestia torejada cn segon lloc salta
POL. les tanques i produi un
gran esverarnent entre el
bite que p resenciava la testa.
L'animal aeonsegui passar
per la poi talada de l'Ajuntament i puja escales arnunt, salvant anib forea Ilesteja la dificultat que p resentava la torta
inclinació de l'escala.
Despres de tirar per terra tot
el que trc-bava, no Nit parar fins
nl ual de sessions dt l'Ajantament, on trobia l'agulzil Sebaatia Antonio Moreta, al qua l
envestí i produi greus ferides.
Seguidamenl. sorlí
al ba lea principal de, la Casa
de la a'ila, enrnig de ;l'estupor
de la gent que assisli it la resta.
Al cap de poca p atona i quan
Ii gent sha es decidia encara a
prendre cap determinació, el
brau baixa per els escales i
cap novament a la plaça, envesti dues persones mes, per
be que sense eonseqüencies.
El palde continuara fins que
un vol anomenat Tomas
enfilat en una eolumna adossoda a la tisana de l'Ajuntaalela i proreit d'una "puntilla",
aconsegul subjeetar l'animal
per una hanya anill una nili
amb raltra trola un ecp encertat Ii dona ?mol.
L'esmentat vea que corregué
fosca perill. ha esdevingut l'heroi popular; àdhuc eaPera rebre
ofertes de contracta com a
"puntillero'.

Aquest número ha passat
per la censura governativa

DISPOSICIONS
DIVERSES
Madrid, 8. - La "Gacela"
publica avui les següents disposicions:
Concedint la Gran Creu del
Mèrit Naval, amb distintiu
Mane, al príncep Ferian Hunibert de 8aboia, princep d'Uditni
i ecntra-almirall de l'armada
italiana.
Reial ordre circular perqui.
1.0 a'auturitzi cap nova coticessia de radio - comunications,
fina a »ova ordre.
II. O. de la Presidencia, amb
el reglament deis Scnietents
d'Espanya.
Disposant que d'ara endavant es conaideri corla a requisit indispensable que tots els
que es presentin a oposicions
de catedratic hagin deixat trena
eórrer un termini de tres anys
(lea de la data (1.-i revalida de
doetor.
Dictan( no t-nies per a l'aplieaciú de les quantitala rentanents ala preSsupost( e. de le•
Universitata.
Declarant incompatibles els
carlees que s'ocupin ala . Comités Paritaris i Coludas Mixtos
del Treball i a les Delegacions
Regionals del Treball.
'lambió publica aval i la "Gaceta" una reial oree del ministeta d'Inatruccici públiea actarint una altra R. O. que diepo>ave que a lee. portadas .1•1:Ilibres ha de conatar, entre qltres dades que s'espetificaven,
el lloc de la impresaió i la data
que aquesta es realitta.
La R. O. aclaridora eatableix
que aquesta obligació "neme,
es refereix ta les obres publieitdes a partir de gener .le 1929 i
no a les bagin estat impreses
abans d'a q uesta data".

LA

Deous, 9 de ganar de 1930 s

PUBLICITAT.

LA II CONFERENCIA
DE LA HAIA

LA CONFERENCIA NAVAL DE LONDRES
Manifestacions del president bover

LES FESTES ITALOBELGUES DE ROMA
Un present
de Gabriel D'Annunzio
Roma, S.- El poeta Gabriel D'Are.
nunzio ha ofert com a present de
boda al Rrincep Humbert, un 'flagnific voluen que conté música i
pnemes originals seus.

Els vots de l'Osservatore
Romano"
- El diari "Observatore Romano", órgan dc la Santa Sale, en un
anide publicas "Vots", adreea afectuosas paraules als Princeps amb
motiu de llur enllaç i fa restallar la
asii r a ndesa daquest neatrimone- Fa-

Per cuitar cl contraban d'alcohol, el Goucrn nord -amefard acordonar per
10.000 homes la frontera

canadenca

Note senadors i vuit diputats
han estat exclosos del Partit
nacional revolucionari
111exicii

S'ha celcbrat, a Roma, el
casament del princep Humbert d'Ildlia. i la princesa
Harta Josep de Belgica

:.eert.i ea! tr-ozur d'obfenir is de privar res retires flotes ds 'bus
efiraço s. de defensa,
(De Telegraaf, Anuterdorn)

•

iWaslengton, 8. 7 Parlant de la
preairna Lonterencia Naval de LOn&t5, el Presiden: senyor Hoover ha
inaniies sat que aquesta conferencia
sra :a mes important de caràcter
interna sional que s'In reunit des de
fa nasas anys i probablement la mes
arao:alas també de les que se caletea:en cr, tnOlt temps.
Ha afegft que la consolidaci,S de
n en: mundial reposa sobre Vespa:11a
jois isssinbres de les cinc Delegacena ase la iinportáncia i gravetat
¿es 2:C75 que han de tractar-s'hi
ec,a 7,:e:A• gudes per les cinc potern,s • eue han de participar co
1 - onferincia com ho demosno. e: f a : que cadascuna d'elles, trames a Londres horneo d'Estat cmiqtic hi van animats de 'a
:nasa. va:untat d'aconaeguir lt
da .daiat per tosa. -

El Sr. 3facDonald torna
a Londres
8. - Aqueata tarda el
7 alacDonald ha abandonas la
7'.sidència d'Eacécia per tal de
a Londres. cm dissabte nierira
bäruinct als delegats japonee, s.

1 Im assegura que el senyor MazDanald s'antrevistarä amb totes les
de:egacions que han dassistir a la
Oinicrencia abalea que aquesta irmesar: :s• •eves tasques.-Fabra.

La delegació
nord-americana
La Delegad('

ELS TEMPORALS

L'AERONAUTICA
nou model d'autogir
0. - S'has decir:al 'as
' tautest t aatiafactórica.
pot emprendre eI vcd
• cspai de trenta lardes
yi un espai anean més
- almirall Brancker. del .le- . : aviació, lea declaras que
de conatruir
sapitals. -

.1uident a San Diego

, ego (Ca'liórnia.). S - Dos
dc la Marina han
catire en barren,
:,,en des di:

•

e

Al Rosselló
Pernil/ya. 8. - fusa la regid, está
batuda eer intensos Ineracana acornpanyats de iones nevadas, les quals
han interromput en miss indrets el
tràfec ferroviari i telegräflc. - Falira..
Perpinyà. 8.-La pluja segueix sanse interrupció.
A Cerbere sala sortit de mare
Ribera!.
A l'ola • Romeu la neu te un gruix
de en ccutimetrea. -

•

,l1

Els accidents ferroviaris

d'avions

•

americana que ha de prcenire part en
els treballs de la Conferencia Naval
de Londres s'embarcan &allá. e [s'aya
York cap a Eurcpa.
Tots els delegats han maniiestat
ele bons propósits que els animen.
La unanimitat que es manifesta arreu en palesar el desig que la Conmis complet
ferencia assoleixi
no te parió en els anals politics de:s
Estats Units.
La elelegació americana s'esforçarà
a aconseguir la limitació del nombre
dc cuirassats. creuers i submarins
posar fi a la carrera empre-a respecto
als armaments naval:). i ensems obten'r una igualtat real ami, Anglateae
la respecte a les categories de navilis,
Nse obstant. roptimisme dominant
no impedeix que la premsa i l'opinió
americanas es (Inteire perfecta compte
do la• nembroses complicacions que
peden sorgir i destruir les magnifiques perspectives del momeen actual.
Llevat eralcunea censures .lels partidaris d'una marina de gran poder,
la prasma. sense distinció ile partits,
palesa una generositat extraordinäria
erivers la delegad() americana i la politica que aquesta representa.
FA diari independent 'Nass- York
Times" diu que la delegació s'enduu
les esperances i cls desigs de tots
aquello que, corre cl presiden: mistra
Haaver. arenen raro les gratis cilleatinns de la pan i de la segsiretat ele
tot el neón deponen del resultat de la
.-Fabra.
Conferencia

a. E,c1.1,1z Sta-a; que Turre ocials angldos
• a Egipte a esteseqüercia
• -n ple vol del, asdaes asee
-

VATICA
EL MARISCAL PETAIN
AL VATICA
• - El Papa ba reines en
z al mariscal Pctain.- Fa-

ALEMAN YA
ELS VEN LDORS DE TABAC
VOLEN PLEGAR
aiiliats a la Fe-•,S alernanya de vareadora de
a clan disposats a tancar lt uro
c••selailerds.
cas de portar-se a cap,
•
a uns mil iuncionaris.-

ITALIA
_./L'EXPEDICIO GABBI
'pols, 8.- L'expedició cientifica
dir:geix el senador Gabbi etnsr,ee alee- ande direcció al Sudan. -

.ti g i mateix publica la "Gaceta" una disposiciú dictant le,
normes d'acord amb lis piulo
les Facullals ele 1,s 1:niveraiLtit hauran
a uxiliaries que 3els asignen i
a qUelles nitres que ja lingue5.555 alignades.
' A la tniaersilal ege Bareebena
se li adjudiqu gri tres auxiliarico per a rada una dn Ins, Faeultais ele hiel i Medicina; una
per a cada una .le lc F uoul11I s de Filr noria i Farinàcia, i
enes per a la Facultat de

Alge:. 8. nómine total de
MOTU'. ca. :a vasaasroie ierroeiásizt
del dia re. s'elcva a ti).- l'abra.
Moscou, Lt. -- El ripiel de Moscon ha deseurrilat prop de Balde a
causa trhaver topos amb una locomotriu que feia maniobres.
Les (Mes mäquincs i dos vagons
lean resultat arnb desperfeetes dimportälecia.
Ui lea enes quanta emarta entre el
personal del tren.
La circulació ter la ?hila de Bakil
a Tlflis ha quedas intcrrompuda. ez,Fabra.

BALCANS
UN DESMENTIMENT DE
L'AGENCIA ALBANESA
Tirana. 8. - L'Agencia albanesa
nublicat una nota en la qual diu
mie el: rumors que aquests dies han
circulas procedents de Viena, o sigui
que el rei estava són completament falsos i han estat Ilanaats
la publicitat per tal de perjudicar
els interessos d'AlbOnia.
Segons resmentada nota el rei
gaudeix actualment de perfecta salta i continua visitara diäriament les
institucions taut de Tirana com de
la resta del país.
Desmentim, dones, categéricament
- diu la nota- aquestes noticies
tendenciosas, per tal que ningú sigui
vietlina de semblants maquivacions
del, enemics del país albanes, els
ejuals dc tant en ta»t tracten de desoricutar ropinió mundial ce, el que
es refereix a •bänia. -

AMERICA LLATINA
LA TEMPERATURA
A RIO DE JANEIRO
Nova York. 8. -se:ami, ncticie•
reg eueles de Rio Janeiro, una eran
sin de calor S ' ha abatut sobre aque„
lla riutat oso ha arribat a registrar.
se la temperatura de 57 Fardabais
a rembra.
Manea i la poblaciO cc i eis
cela' • eada a utilitzar la del mar por
a teats do usos posaihles per ta l de
conservar raigua potable per a besre.-

Han cstat detinguts a NiDa
tres italians acusats d'hacer
prcs part en els atemptats

antifeixistes

S'han produit desordres de
caràcter comunista a Berlín

Banderes a Roma
Roma, 8. - Tots cls ediiicis públics catan endomassats i hi oncgen
les banderas d'Itàlia i Bélgica. A la
nit seran tots illuminats.
Al Vatica, al palau de Latran i al
Seminari afajor hi ha les banderas
papal, italiana i belga. Les mateixes
banderas s'exhibeixert igualment als
nombrosos edificio papats que tenen
el privilegi dextraterritorialitat. -

La cerimònia del casament
Roma, 8. - A les deu del mati,
al palau reial del Quirinal ha tingut
Hm: la ceriniónia de la boda del
princep Humbert aneb la princesa
Maria Josep de Melca. El scguici
dirigit a la canalla Paolina,
situada al mateix palme El seguici,
ultra els reis d'Itälia i Bélgica, ei
formaren setanta p rincePs e s t rangeles.
En entrar ala reis a la canalla Paulina els ha estat oferta l'aigua banda
ta en os salpaaser d'or. Quan la
comitiva s'Isa assegut. ha comeimat,
previa !a llicència del rei Víctor
Manuel, la cerimönia del casament.
El cardenal Maffi ha pronunciat
un discurs, que ha duras vint mitema. E l discurs ha consistit en una
explicaciú dels articles del Codi
Civil italizi referents al matrimoni.
Acabada la cerimònia isa tornat a
formare la c.omitiva, de :a següent
manera: di 1111V15, la reina d'Itälia
dc baacet amb el rei de Bélgica, i la
reina de Bélgica de bracet amb cl
rei illtEus. Venien després el rei
Boris de Bulgària. rla ex - reis de
Portugal i els ex - reis de rAiganistan. En representació del re; d'Es.
panys hi hada riniant Ferrare de
Baviera.
Toles les banderes qua l'avien
internas l'altar sisan posat al cap de
la comitiva reist, que anava precedida pels veterans.
Inunediatament el lluït seguici sha
dirigís al balcó del palay del Quidnas . A la plaça hi hacia una gran
eentada, en la qual abundaren les
atni:- .25 negras. La multitud ovaciona llargament els princepa.
Poc lampa després eis mida ce
dirigiree al palau t del Vaticä. Entre
armar i el Quirinal hi• havia esta.
donada una gran gernació. que ha
victorejat els nuris.
Els reduces foral' reineis al l'asid( ami, els honors corresponde),
per la guärdia suissa. Els primera
que el; donaren la benvinguda force]
cl cardenal Gaoparriiel Nunci, mor..
senyor Borgongini Duca. Inmediata/e/cm einspres s'oren introduns prop
ele Papa. L'entrevista amb S. S. ha
durat mitja hora. Plus XI ha ofert
al príncep Humbert eis valuó: tapir;
representant la Mare de Dén i el
Neu Jesús. Fl • tapia ha estat confeczionat cxpreasament als tallcro
dar VaticO. A la princesa li ha oreas
un neagnifie rosari d'or i padres
preciosea.
Els princeps lean agrait al Papa
tan espléndida prcsents, i Ii bate
manifestat que constituirien el enea
preat record del seu matrimoni.
En sortir del palau del Vatin
a • lean dirigir a la basdlica i han reunas
davant ha tomba de Sant Pers.
Després de la n isito a la Inteill,a
eis princepa i la comitiva han tu, ea'
tal Q:uintn-tf - Fabra.

Indulgencia plenaria als
assistents al casament
[Zoma, 8. - E! Papa ha antenas
que concedia indulgencia plenziria a
tots eis assistoas a la cerimónia del
casament del princep Humbcrt ami;
Ii princesa Maria Joacp. - ['zebra.

La signatura de l'acta
Roma, 8. - Usi cup acabada la
ccriniónia de retina.; del príncep
hieren arnb la princesa alada Josep
da Bélgica. en presencia del cardenal Maffi, ton signada lacta del casaincnt pel cardenal i pel president
del Senat. s rnyor Federznni, en funcione; del Registre civil, tal toril e•
gula l'a rtiel n nn del Cndi italià.
F's novells casats hagueren de
sort r moltea cegadas a un dele balroes del Quirinal, per tal de rebre
els ,eplaudiments de la geles que aleas
via *plagas daca ta del pallen.
roe despres, el princep lacren i

L'acordonament de la frontera canadenca
Ottawa, 8.- Ha produit cena
agitació el projecte del Govern nordamada, comunicat oficiosament al
Caven' canadenc, d'escalonar al llarg
ele la frontera canadenca un exercit
de ro.000 bornes arrnats amb fusells
i de mil metralladores, destinas a
impedir el constaban de begudes
alcohòliques. Es creu que cl primer
ministre senyor alassey, no arriban
a entaular negociacions sobre aquest
afee-. que disguata profundament a
la població dcl Canadä.- Fabra.

Contra el canoneig dels
vaixells contrabandistes

Revista aèria
Roma, 8.- MCS dc 300 aeroplans
de l'Exercit prendran part en !a gran
revista aérea eme ha de celebrar-se
a honor deis prfnceps casats de nou.
:S'efectuar a: un gran "carroussel"
aeri sota la direcció del general
Valle i en el qual els participants
descriuran sis cercles de 1.0o0 metres de diämetre, acabara amb una
dcsfilada en ordre concentrat.- Fabra.

EL CONTRABAN D'AL- La qüestió de la moratòria
a Alemanya
COHOL ALS EE. UU.

Els indigestes de Samoa que
harien abandonat (litre domicilis han estat comminats
a reintegrar-s'hi

Washington, 8.- A la Cambra. de
Rep7esentants, el diputat per Nora
York senyor La GuOrdia pronuncià
un enèrgic discurs contra la manera
co mes aplicada la Ilci seca. Denunciä coree una crueltat inútil i contraproduent el jet que els guardacostes
disparin contra els contrabandistas
sense preocupar-se de les víctimas
que puguin fer.
Els representarles "sed" de la
Cambra, dejes:sanee amb no menys
energia cis guardacostas i demanaren que el Congrés presti tot el seu
c5io7e per a suprimir el contrabate
Fabra.

Els accidents de la mar

LES RELACIONS
RUSSO-BRITANIQUES
L'afer de la publicació
d'una carta del Consell
de la III Internacional
Londres, 8. - "The Morning Post"
diu que co l'entrevista celebrada pel
se p yor lividez-ame amb rambaixador
dels Sos-ida no es tractä de l'incident
sorgit amb motiu de la publicació per
un non dad comunista anales d'una
!letra dcl Cenaell de la III Internacional.
Sembla que aquest afee- es de la
competencia del ministra dc l'Interior.
- Fabra.

ELS DESORDRES

DE SAMOA
Els indígenes han estat
comminats a reintegrar-se
a llurs domicilis
Wellington (Nora Zelanda), S. A conseqüencia deis disturb:s reecntment registrats a Apia (Samaa),
cris els habitants que 'melca das--etat deis rieses on habitualinent realdeexan han rebut l'ordre de :ciasegrar_se a Ilurs dornicilis abans de
fi de sasmana, sota amenaaa
acreces S2rC10:15. - Fabr a.

la seca esposa rnarxaren al \latirá
r•er tal de visitar el Sant Pare. Fabra.

Presents del president
portuguès
Roma, 8. - 1,: ambalxador de Portug.al ha lliurat. en nOrn del presidala de la República portuguesa a
la princesa Maria Josep, amb motín
.1c les sayas nocea. dos valuosos ca!salobres Ci5ellaus a rmstIl portugués,
del segle XVIII. - Fabra.

Una divisió naval soviètica
a Sardenya
Ruma, lS -- Des de ra dientes dies
en troba al port de Cagliari una di-

sied.a. naval sc,vietica, comandada per
l'almirall (dallar.
"II Giurnale d'Italia" din que en
rl moneares que a Roma se celebraven
les linces del princep lucres, els naeilis sovietica lean jet les salves a
honor dels nuvis. - l'abra.

A la tomba del soldat
desconegut
Roma, 8. -- Ele eobiraes i els
princepa que han asaistit a la cerineúnia nupcial han concorregin despréa a Un banqUet, servit al saló de
ball del Quirinal.
A la‘tarda. els 111.1V .: S, seguits duna
escolta de cuirassers, ha anat a rcIra borne -salga al soldas desconegut.
Han eata t . rebuts amb lionors militar; per les autoritats de la aluna,
i aclamas; per la gernació qu'e
ja aplanas a aquel' non - Fabra.

Méxic. 8.- La tripulació del vapores "Lulula", que s'esiondrä da.
vant de Port aféela ha pogut ¿asee
salvada pel vapor britänic "Saneosigo", eme acudí de seguida. d'haver
rebut les crides de socors.- Fabra.
Orä, 8. - Continuen activament
eis treballs per tal dalliberar de la
major part de la cärrega el creuer
"Edgard Quinar' i d'aquesta manera
ala aconseguit millorar la situació
del vaixell.
Ha estat possible de comprovar que
el casc no té, cona sisada dit en un
principi, un esboranc de quinze metres, sind una serie de petits esborailes, la qual cosa facilitarà molt la
reparació. - trabes.

La Haia, 8,- Segons l'enviat especial de l'Agència Hay as, el senyor
Tardieu, en cl curs de la reunió de
la Comissiú de reparacions alemaleyes, proposà que s'afegís al protocol, un text que els juristas tin,
dran cura de redactar, precisant que
Alcmanya, en el cas de moratòria,
donan el mateix trace a sota els
Estats creditors.
La delegació alemanya sostingué
una enérgica discussió per a mantenir la teoria de l'anomenada "garantia negativa", combatent-ho amb no
menys energia. el senyor Tardieu.
El senyor Curtius, parlant en termes
ganarais, digné que Alemanya posaria tota la sera bona voluntat en
el cornpliment de les naves obligacions, paró que la sera capacitat
de pagarnent era limitada.
A proposta del senyor Snowden,
recolzada pel senyor Jaspar, s'acordä trametre a la Comissió de juristes la qüestió de les rendes alemanyes afectadas pel Pla Young.

Les reparacions orientals
La Cornissió de reparacions alemanyes no es reunirä fins dijous.
A la Comissió de reparacions
orientals informi el senyor Moloff a
propòsit de les reivindicacions minimes dels estats creditors. Acceptà
la renúncia de la facuitat de revisió
provista en el tractat de Neuilly. A
conseqüència d'aquesta renúncia les
dites "anualitats incondicionals" seran fixades ansb la sola reserva de la
possibilitat de realitzar transferencias.
El delegat btilgar oferi pagar 37
anualitats a. raó d'uns den milions
de francs or. Els Estats creditors
respondran dijous.
Prossegueixen duna manera oilciosa, les converses entre França,
Itäiia i Anglaterra, a propòsit de les
reparacions hongareses.-

Els consellers del Banc de
Pagaments
•Lendrea, 8. - Segons 1" Echo de
Paris'', ha estat convingut un acord
entre els Sanes d'Estat de les grava
pmencies sobre el nomenament deis
cine directors que han de formar
el Lonsell del Banc Internacional de.
ras:ameras. - Fabra.

El dia 16, la Conferència
LA POLITICA
MEXICANA
Expulsions en el partit nacional revolucionari
Londres, 8.- De Nova York li
diesen al "Times" que el partit re,
volucionari nacional mexicà que es
el més important en el Congrés de
alexia, des deis sane:es del general
Obregon ha expulsas del sen si a
nou sanadors i \mis diputats acusats
de deslleialtat i indiaciplina.- Fabra.

NISTA A ALEMANYA
L'AGITACIO COMUDesordres a Berlín
Ilerlin, -.1ntlr rnotiu ele celes
brar-aa renterrament de dos comunistas salan produit desordres que
han obligat a la policia a intervenirhi mere:cameles per tal de restablir
l'ordrc.
Durant la baralla varen ésser disparato diversos trets de revólver i
resultä ferit un oficial de policia eme
llague dingresaar a rilospital; el
Sra estat és greu.
Han estat practicades unes ao eletencions.
Nombrosos comerciants del barri
, cii el qual es deacabdcllaren els fets,
encaren les portes deis establiments.
-

Escàndol a l'Ajuntament
berlinés
Berlín. 8. - Durases la sessió celebrada pel menicipale,els comunistas han provocas grossos aldarulls cts divcrsas ocasicsns i no han
driaat fer res.
Per n'airee ha estat precis aixecar la
5rsSiú sense haver-se pogut entaular
debut sobre cap dels punts que ligorayan a rardre del dia.-Fabra.

ELS ATEMPTATS
ANTIFEIXISTES

L'entusiasme popular
Detencions a Niça
Poma. 8. - rcconeix amb
Xiea. i - 1.a policia Ita detingut
nuanimitat que mai no alavia retrca italians. considorata com a autor;
gistras en Iota la hisharia del tegua
de diterses atemptats nonata a terma
'l'Italia un entuaiasine semblant al
to cl
palesas ara a l'entoni d'un princep
l'cr altea pare thais eiectuat ditic la Casa de Savoia.
verso, escerculls,. ele quals han &mar
U sea gernació innombrable ha rincom a resithat la incautaciú d'un cert
gla a Roma des dels Inés Ilunyans
nombra de bombas i pistolas. - Farecamo d'Itilia. omplint carrers i
ben.
places de la capital i tril-„oe nt cont inuadcs ovaciona As els
quals, cii, cop Anida la cerirrn'inla
heI caeamentS •oternats a
n
FRANCA
sortir trra vegallea a un ' Ida lealD'UN
COMUNISTA
DETENCIO
ron: del Quirinal. par ttl de cortes-- Eis
precise a Ira z alands ore d e que
París.
crea ab jene.
5-ei dintormariia general dr la pra•
r arrers. que PFilt - ed prnival. l a .ta::;p-oli clisa in aM17 'd' e'trin a duesi,
1-rntocaciona a la deaobediencia enro •re illuminata. desfilan contidua•
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haurà enllestit els seus
treballs
La Haia, 30. - La jornada lea estat consagrada a converses particulars
entre els delegats, mentre els experts
examinaven els textos relatius a les
diestions tècniques que estan en suspens.
La Comissió de reparacions alernaleyes abordan demä la qüestió de les
sancions.
La Comissió de reparacions orientals abordará dissabte la qüestió de
les reparacions hongareses.
En general hom creu que la Conferencia acabar:e els treballs cap al dia
16.-Fabra.

Comentaris a unes manifesacions del Sr. Tardieu
La Hala, 8. - Alguns diaris alemates s han manifestat llur inquietud
respecte certes paraules que hom atribucix al senyor Tardieu ces la darrera reunid, de la CcmissiU de reparacions alemanyes.
En realitat, el senyor Tardieu, precisara Irs condicions de confiança reciproca que dominen els debats a La
Haia. es limit'a a recordar als representants alemanys el; inconvenients
eSaina discussió perllongada en les
Miestions de detall, indicant que aguastes discussions podrien pertorbar ralm -fera indispensable per a l'exit de
la Conferencia.
Els dclegats alemanys, la bona voluntat i ractivitat dels quals posä de
mellen el senyor Tardieu, en qualitat
de negociadora, no formularan cap
protesta contra do termes emprats pel
senyor Tardieu, encara ralle mantenint
la seca posició respecte cl fons de la
qüestió.
La discussió 1m conservat en tot
rnoment el caràcter de completa cordialitat.-Fabra.

La Comissió de Reparacions alemanya
La Haia, 8. - La Cornissió de
Reparacions alemanyea, abordará den5 ä la qüestió de les sancions i examinará després les condicions de la
mobilització.
Divendres proccdin a la segona
lectura del Protocol final per a l'aplicació del Pla Young.
El dia 12 es reunirá el Comise especial encarregat d'estud i ar l'Eatatut del Barre Internacional de Pagaments, assistint a les deliberado/es
el senyor Schacht en representació
d'Alenians a. - Fabra.

Ells teatros
NOTES OFICIOSES
TERTULIA CATALANA
AL TEATRE ROMEA;
Avui, dijous, a les deu del raspee,
per a la segona (unció del tercer
mes d'abonament a les sessions selectas que Tertnlia Catalana organitza al Teatre Catalä Romea, es posará en escena la comedia en tres
actes de J. Milläs-Raurell "La sorpresa d'Era".
NOVETATS
Les representacions oficials del
"Grand Guignol", de París, al nostre Teatre Novetats començaran el
La 24 del mes que som.
Els programes completo per a
aquestes funcions són els seguents:
Divendres, dia 24 de gener, a dos
quarts de deu: "La Griffe", drama:
en un acte, de Sartene; "Les vol,
sins", comedia eta un acte, de Du;
vernois; "La marque de la bete",
drama en dos acte3 de Laumann:.
"Le court-circuit", comédia en un
acte, de Rarier i Joullot.
Dissabte, dia 25 , a dos quarts de
deu: "Sabotage", drama en un acte,
de Hellem i Pol d'Estoc; "Fortune",.
comedia di 1.111 acta. de Delamare:
"Les trois masques", drama en un
acte, de Mere; "Depuis ce matin"„
drama en un acte, de Mycho.
Diumenge, dia 26, a dos quarts de
den: "Lui", drama en un acte,
afetenier; "Le beau role". comedia
en un acte, de Maurey i Duvernois;
Col", drama en dos actea, de
D'Asatrong; ''Isolons-nous Gustave", comedia en un acta, de Monear.
Dan.
Dilluns, dia 27, a dos quarts de
den: "Le cultivateur de Chicago",
comedia en dos quadroa, de Timmory; "Le faiseur de monstres", &ania en dos actas. de afaurey, Hellem
i Pol d'Estroc; "Cent lignes emues",1
comedia en un ade, de Torucret.
El dissabte 25 i el dilluns 27 se:
celebraran "matinees" extraordinäa'
nies amb interessants programes.
1
Les obres seran interpretadas pez
notables artistes del "Grand Guignol" i presentadas amb els decorats
especials, igual que es representen a
París.
S'ajorna finsTAA
adtlendres el debut
de la senyora Nicolau i l'estrena de
"El paradís artificial"
El debut de la eminent primera
actriu senyora Nicolau, que eslava
anunciat per a avui, dijous, amb
l'estrena de "El paradis artificial",
ha hagut d'ajornar-se fins a divendres, dia ro.
"El paradis artificial", pel seu des-'
cabdellament i la seva presentació,
exigeix una cura especial, i com que
s'ha d'estrenar decoras, mobles, sastreria, etc.. etc., l'empresa ha disposat que l'estrena tingui lloc divendres a la nit, per tal d'assegurar una
major exactitud en tots els seus detalls.
Amb aquesta finalitat, divendres
la tarda no In baten funció, per tal
de realitzar un assa:g general amb
vestits i decorat, i aixi oferir al miblic, a la nit, una máxima prestolució i interpretació.
La senyora Mercè Nicolau, que,
cona és sabut, debutará, Ruin ri-.
ques i espléndidas toilette,.
OLYMPIA
Per a avui. dijous, anuncia Olympia un rnagnífic programa en la matinée infantil; hi prendran part totes les meravelloses atraccions anab
qué compta avui Olympia, amb la
novetat que els clowns Germans
Albano, en obsequi a llora petits
admiradors, efectuaran la grotesca
paz-Odia (runa correguda de braus,
i a la nit, en funcid de moda, hi
prendran part, com sempre, tots els,
/1CunerOS que omplen la monumental pista d'Olympia.
Mentrestant prepara Olympia els
fenomenals debuts de divendres, junt
arnb la pantomima aquàtica del Calan Schneider. Segurament cridatan ratenció aquests quatre formi-;
dable, debuts de divendres.
ROMEA
El programa que aquesta nit ofereix als seus abonats la benemèrita
Tertúlia Catalana no pot ésser mis
interessant.
En primer lloc es posan en escena la divertida joguina "Jugar a
casats", i després es donará la segona representació de la nova obra
de af illi s -Raurell " La sorpresa
d'Eva", estrenada ahir amb grandiós
éxit.
Demà, ciivendrea, a la tarda, ei
representan. en (unció popular,
l'aplaudida comedia d'Avdi Artis
"Seny i amor, amo i senyor", i a la
nit tindn lloc la tercera represenSació de "La sorpresa d'Esa".
Dissabte a la tarda es representar per darrera regada irremisible.
meist l'ovacionada producció americana "El fakir Bengapur", amb intaressants ninneros de varietats.
•

Un altre accident

ferroviari
ADVERTIMENT
Advertim a les persones que
els interessi la publicaci6 immedista de les notes que ens envien
que els originals han de dirigirse tote a la Redaeci6, plaga de
Catalunya, 3, primer, abatas de
les nou del vespre. Els que ene
arribin mes tard d'aquesta hora
o ragin adreçats a la irnpremta
del diari, Barbarà, ir i 13, no
secan publicats fina al cap de
• 48 hores

ENTRE CAMALLERA I SANT
MIQUEL
El acechador va maniicstar ahlr
a la nit en rebre els periodistes que
entre les estacions de Carnallera i
Sant Miguel. a conseqüència d'haverse trencat el fusell dun vagó d'un
tren de mercaderies, aquest desearrilä i intercepti la via.
Snrtosarnent no hi hagueren desgracies personals.
Hom creia qua la via quedaria HMre després d'unes guantes hores de
Ntreballar-hi les brigadea.
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Acorde
de la Permanent
Heus aci alguna dels acords recai-

guts en la reunió de la Permanent
d'ahir, celebrada sota la ¿residencia
del senyor Ponsä:
Les mitades deis nta/alts al ManiHavent-se augmentat en

comi. —

Factual pressupost la partida "Pagament d'estades al Manicomi" en
la quantitat suficient per a un augment de 0'50 pessetcs en les estades
dels asilats per comiste de l'Ajuntamena en atenció al preu corrent del%
articles de primera nccessitat i les
atencions que els asilats reben, s'a y
-torizlesadmnc,t'homes com de dones. del Manicomi
Sant Boi de Llohregat, perquè a
partir del dia primer de l'actual puguin facturar les estadea. a compte
de rAjuntantent. al preu de ias peaseres la secció d ' lloMeS,

de dones.

i de 230 la

El cadastre urbà d'Eixampla. —

Destinar la quantitat de 45.325 pessetes per al pagament de sous. indemnitzaeions i material dels seavors arquitectes aparelladors, a
Càrrec dele guata són els treballs del
cadastre urb à corresponents a la
zona d'Eixampla.
El monument a Pitarra es que' dará al mateix lloc d'ara. — Sicorda manifestar als parents de Frederic Soler (Pitarra), com a resolucha
a llurs peticions formulades en iniciar-se les obres de construccin dels
urinaria suhterranis de la plaça del
Teatre. perque, per aquesta
los traslladat a un altre lloc el /nonument crigit en l'esmentada p)ea
a la memäria del referir autor. gas
la Corporació considera que tal con/
han quedas el burlador i els acces•
sos als dits evacuatoria, en res afecten ni enlletgeixen el rnonument, i
per tant no procedeix el seu trasIlat , ja que la repetida plaça es el
110C mis a propasit per a honorar
a Pitarra, el monument del qual quedara mes isolat si cal, dels esmentata urinaris, amb la reconstrucs
del jardinet que existia al voltant
det mossument.
Una nova Unja Ilmit de la Zona
Franca. — Aprovar la nova Jimia li-

mit de la Zona Franca de Can Tunis fins al riu Llobregat, en atenció
a venir exigida la dita nora alMeació per haver avançat la mar i ocupar part del passeig projectat en
1020, i aprovat per R. O. de 28 d'octubre de 1923.
La décima sobre les contribucions
urbana i industrial. — Es china per

a s sabentat de la R. O. dictada pel
rninisteri de Finances CO /o de deoctubre passat. per la (mal, en meras de la sollicitud presentada. es
roncedeix a l'Ajuntament de Barcelona autorització per a estahlir, des
del dia i de! mes actual, el recarrae equivalent a la décima sobre les
contribucions urbana i industrial, a
les quotes de l'impost relatin al pudriere net i al recàrrec referent a
les utilitats de la riquesa mobiliaria, previst en l'article 391 de l'Estatnt municipal. S'ha de destinar al
dit recarrec , equivalent a la décima
que s'autoritza, a atendre cl servei
del p agarnent d'inteiessos i amortització dels emprèstits en crics, tal
com disposa FEstatur Municipal,
procedint-se a fer de la dita autorització, de conformitat atril> el
que esta previngut en les Ordenarces d'exernpcions números 41 i 5o
que regeixen per al pre s ent exercici.
Els pagaments

—

nalment es faculta l'alcalde perque,
5 cese necessitat d'acord concret de
la Comissió Municipal Permanen t .
pugui disposar el pagament de totes
aquelles consignacions i crèdits que
figurin nominativament concedides
en él pressupost municipal per al
corrent exercici de 1930.

El cens dels cecs
Nota oficiosa de l'Alcaldia:
"Hace pocos días publicó la prensa de esta ciudad una nota de esta
Alcaldia en que señalaban a diversas personas e instituciones determinadas obligaciones en relación
con la rectificación bienal del censo
de los ciegos de Barcelona.
Los resultados de aquel requerimiento no se han hecho esperar y
las varias instituciones han 51n Ministrado, desde luego, los datos que
les fueron solicitados.
, Pero tiene esta Alcaldía la presunción de que los ciegos que, reír/.
giados por un equivocado criterio
familiar de aislamiento en sus respectivos hogares, no han tenido jamás contacto cultural y social de
ninguna especie, no se inscriben en
el censo en la medida necesaria. Son
varias las omisiones que se han podido comprobar y varias también les
que con fundamento se suponen.
Ello obliga a esta Presidencia a
' dirigirse en llamamiento a todas las
personas caritativas que conozcan
ciegos, ritos o pobres, pero a los
que sus familiares mantengan en retraimiento, roiándolcs se sirvan manifestarlo. personalmente o por escrito, en la Oficina Municipal de Es
Avenida de la Puerta del-tadisc.
lo.
No tengan en ello reparo alguno,

ya que no re trata de causar pera los ciegos que, de esta manera, sean descubiertos a la autoridad. Por el contrario: hoy el ministerio de la Gobernación, en una
amplia medida. y este Ayuntamiento,
en su respectiva esfera de acción,

ajuicio

han adoptado medidas varias de tutela y protección en favor de los se-

res que nos ocupan. Pero en ningún
'caso han consistido estas medidas,

corno muchos temen, desde luego
injustamente. en una obligada privación de libertad, sino en una se-

_ • ele de beneficios de diversa natura-

interesados.
Lo que no sería justo es que la
pasividad de los menos difiriese por
su exclusiva culpa el establecimiento

y aplicación de medidas protectoras
que muchos ciegos desvalidos esperan con un bien legítimo anhelo."
Avui torna l'alcalde

Avui és esperat, (le tornada de Madrid. l'alcalde, bata', de Vives-, amb
els tinents d'alcalde senyors Joncadelta, Ranton i Damians.
Dintre de pocs dies secan convocades les representacions de les (orces vives, per tal de

tractar de la

cooperació de les entitats chicadanes a la liquidació de l'Exposició.
Sernbla que en principi esa acordat el pla d'ames i festes sota el qual
es descabdellarà la nova etapa de
l'Exposició.
Plaça vacant de professora de pàrvula

Al Registre general de l'Ajunta-

ment Ira quedat oberta l'admissió
(l'instancies per a les oposicions a
una plaça de professors de p:rvuls.
Les bases, programa i altres detalls es donaran, als que els sollicisin. a les oficines del Negocias de
Cultura, tots els dies feiners, d'onze
a lit/a.

Subhasta feta
S'ha ceiebrat la sublusta relativa
al subministrament i collocacid de
paviments monolitics al grup escolar "Pere Vila Codina". sota el tipus de 5.33465 pessetes. Ha estat
adjudicada provisionalment a Joan
Juli Arnold per la quantitat de 41.600
pesantes.

El nou pla de la Reforma Interior i l'obertura
de noves vies
D'ad a poc temps sera presentas
a la aprovació de la Comissid aranicipal Permaaent cl projecte
Reforma Interior de Barcelona. formulat per la Delegada, d'Obres Pfi!diques.
Aquest projecte. sobre el qual es
guarda reserva. e, de gran importancia. Sembla que compren la conotrucciú de la Gran Via C del pla
de la Reforma (de la Rambla a la
Laietana). la urbanització del harta
de les Drassanes — una vegada desaparear/des les casernes — i l'obertura de la nora i anspia via que posara en comunicació directa la plaça
(le Sepúlveda amb el Portal de la
Pau

( perlIongació de 'Muntaner).

En virtut d'aquestes reformes, la
vella església de Sant Pau del Camp,
aval oblidada entre velles construcMons, quedsra voltada de jardins i
obrindrá el relleu que es mereix
aquella jo:a.

La vida religiosa
Salas d'avui. — Sants l'ere,
hisbes; Atjlissj, preve-

r"; Baeilisea, Marciana, verge;
Vida 1. lievocato. Fortunat,

Anastasi, Cels, a larcionella. Epictet, Segon, Feliu, mr.

Sants de dernä. — Santa Nicanos .. dc., Sor.; Agahil, Gregori X. pp.; Guillen), Juan Bo,
loabas; Marcia, i Pera Urséolo
menjo.
Quacanla botes. — Avui: Basílica de Nostra Dona de la

alerce.

Hores d'expoaieiG: De les vuit

del 'naif a lee sis de la liuda.
Denla: A la mateixa
sia i a les maleixes hoyes.
Comunió reparadora. —Aval:
Esglesia de les Religioses Es-

colapies.

Església parroquia!
Sant Pau.
Cçrt de Murits, — Avui:
Imatge del Puríssim Cor
Noria, a Sant Just o a Santa
de

alaria de Mar.

Denla: Nostra Dona de l'Ajuda. a la seva esgldaia, priv i
u de la BunanoNa, a-legiad,

Sant Agusti.
Adoraw, nocturna. — Avut:
.Torn del Sagrat Cor de Jesús.
Demit: Ten del Beat Salvador d'Horte (a la parroquia' de

Tres ministres
a Barcelona

La Premsa catalana

darrera hora
de la nostra edició dahin, amb
gran retard, de resultes de la
interrupció de la Unja de Madrid, a causa de l'esllavissada
ele terres entre Gacela i Aseó,
va arribar el senyer Calvo Soteto. acompanynt del Di'ector
general del Timbre, isényor

MALERO
De "Gaeeta de Sitges":
"Es una practica periodística
establir, cada fi d'any, un b a lanç de les activitats de la

Com dèiem en la

Amado,

Va visitar I lExpoaicid i va
sopar e IR Maisoll Dtaree.
Allir el general Milans del
'V erla el va anar a vetare a la

Delegació d'Hisenda.

Va dinar a Miramar.
El aenyor Calar' Sotelo. que
s'havia proposat d'ana r a descansar uns quats dies a Palma
de Mallorca, va decidir ahir a
la tarda, de.apres da celebrar
una conferencie amb Madrid,
de tornar-se'n anit mateix cap
a aquella capital, en el segun
exprés.

KI d'Instruoci6

Ahir el senyor Callejo va visitar -l'institut remen( de Sarriä, que comem. arä a funcionar el día 1 E L'acc.mpanyava el
rector de la Universitat.
Aquest nou Institut Femenf
per a Balxillerat elemental, esta
situat dayant l'estacid del ferrocarril de Sarria. en un paratge eslra/égic i mol( ben
dieional, al cartee d'En DefinaE es. número 7 .abans careen
d'En Cuyäs).
Per tal de donar mes facilifals d'assistència. sembla que
el rector ele la Universital es
proposa gestionar de la Conapanyia de Tramvies i de la del
Ferrocarril de Sarria una rehaha en el preu del viatge per
a les alumnes de l'Institut.
1:1 ministre va recórrer totes
les dependències del laca] local,
i an (mujer la distribuid que
han de tenir les aisles, laboratoris. niuseu. biblioteca, girnnas, patis d'esbaijo, etc.
Després el senyca . Callejo va
anar a la Euiversitat, on va rebre visite p, i a migdia,
panyat de la seva muller, va
dinar a Capitania. convidat pel
general Barrera.
Sembla que avui o denla el
ministre, d'Instrucció marxarit
a Madrid.
El del Treball

Ahir al ma ti el s e nyor Atinas

vis rebre la visita del rector de
la Universitat i la del cap provincial de la U. P.
Després va Marsar a la Delesació del Treball, on va tetare
diverses vieileS.
El senyor Alinda va marxar
atad paseada, en cornpanyia del
ministre de Finar/ces.

Les

Arts

POSICIO DEL P.9ISATGE DEL VALLES A SABADELL
El dia ro d'aquest mes s'inaugurara
a l'Acadèmia de Belles Arts, de Sabadell, aquesta exposició de pintares
que ha organitzat la "Casa ¿el Valles'', sie Barcelona.
Entre els pintora que Id tindran teles podem eamentar: Joan Colom. ‚loa(miel Mir. Santiago Rossinyol, Salvador Serra, Rafe', Benet , Eusebi Díaz,
Enric Galvey, Antoni Vila Arrufar,
Francesc Gimeno, Joaquim Vancells,
afarius Vilatoba, Francesc Guinard,
JI. Puig Perucho, Ramón Cortes, Viernes Albarranch. Francesc Planas
Däria. Jean Vila Cinca. R. Cansí, Rieard Vinyes i encara molts (l'abres.
Aquesta exposició anirá recorrent
les poblacions més importaras del Valles i horn té el projecte de clausurarla solemnialment a Barcelona pel mes

Santa Maria de Jesús, de (irá.-

ciaI.
Vetlles en sufragi de les aminies del Purgatori. — Avui:
Torn de les animes del Purgateta.
EL DOCTOR atiltALLES,
ARQUEBISBE "IN PARTIBUS"
Diuen de Palma de Mallorca
que s'ha rebut la Ficticia que
el Papa, apreciant els meras
del nou bisbe d'aquesta diòcesi,
Dr. Josep Mirallea. li ha atorgat el tito! d'arquebisbe "in
partibus". El prelat es titulare
arquebisbe-bisbe de Mallorca.
EL BISBE DE LUGO
Es a Barcelona Cl bisbe
Lugo, Dr. Rafe! Balansä.
N OMEN A MENT
Ha estat nornenat director de
l'Associació de l'Eseopulari deis
Malalts, establerta a l'església
deis! PP. Cermelites Calçats,
d'aquesta cinta!, el reverend
P. Josep M. Casancva.

NOVES LLIGUES PARROQUIALS DE PERSEVERANÇA
El biaba ha donat autorització parqué les parraquiea de la
Purísima Convenció i da Sant
Vieents de Sarria. d'acinesia
eititat, i a la da Gratiollers. e
pugui establir la Lliga Parroquia' de Perseverança.

Catalun

d'Hisanda. - Anil paseada
tornä a sortir cap a Madrid

KI

Necrològica
Abans d'ahir va morir a la neutra
cintas el conegut dentista sensor Amar
Pedro, ex-president de la Joventut
Carlista i ex-president del Circo! Regional Valencia.
Era molt apreciat a 13arcclona
gaudia de generals simpaties. El sensor Peara tenia sin brillant historial
de vetera tradicionalista i s'havia distinga per la seva afecció a les COStS
(le Catalunya.
Als molts testimonis de condel que
ha rehut la familia del finat, 1k afeMm el /lastre mes sentir, que trametem partieularment al no . tre particular ande el senyor Joan Ramonatxo i
Gal les.

vila.
L'estudi de la gestió municipal hauria d'ésser, a dreta Ilei,
dinlre una situació de norma-

Wat política, el que ocupes Pi

pinner lloc. Ara, però, per
manca d'elements 41e judici.
hem de declinar la revisió ele
les tasques deis administradora
de l'erari comunal, no sense
consignar que l'aspecte urb a nístic ha estat ates d'acord arnb
les ensies d'atraed(' turística
i que considerenl oportuna la
recerca i descoberta d'una nova
den d'aigue, tot t'en i les reserves del rae quant al eaire econamic de l'empresa.
Els exponents de la cultura
eta trobem en la -labor meritíssima de l'Ateneu "El Centaure"
amb el set/ cicle de conferencies

moltissim interessants: Jaume
Aiguader i Miró. "El sentit esporliti de la cultura"; Xavier
"Criminalisme"; Joan
i Vallesce. "El problema
de la pau"; Joan Estelrich.
liumanisme; Mere Aureli
"La sobirania interior dels Eslate i els conflictes etnològics".
'nimbé ens els ofereix la Secci ó
de Cultura del Prat Slanirpne.
la

qual, tol alenent servei de

Biblioteca i de Prernsa, ha organitzat importants aooncerts
confiats al Quartet Ibèric,
Barcelona. amb obres de Rimele y Korsakov, Schubert, Mozart,
Arnadeu Coscó; al bariton Mäxirn de Rysikov i als coneertisles Alexandre Vilalla i Maria
N'elles. El patronatge. per part
d'arnbdues °tafilete, de cursos
ele llengües estrangeres i la

'"Segona l'esta del Ilibre". •livulgadora de la producsid li t eraria de Catalunya, conatitueixen igualment factors le cultura apreciables. Registrem. sense
falsea modèsties, l'aparie'd de
"Gaseta de Sitges", l'ohjectiu
principal de la qoial, o :3:211i
d'evitar que la ,joventut tomangol iuiimôhil i eseaptiea, tnt
dotant - la d'un portento:en naoletal, Hilare de preludicis, ha
esiat ja bellament nosalit.
TI turisme ha tingut en

a

l'Atracció de Forastera, sota la
presidencia del senyor Manuel
Sabater, un estimulan !, remarcable. Cal assentar al seu erMit
l'Eatposicid de Clavells, esdertegucta ja imprescindible -o.tat les
festes de primavera. L'Hotel
Subur, Pavelló de Mar i Tercamar han engegat lambe Hurta
semafors, inentre el nou Hotel
que enllesteix "Hoteles & Playas del Mediterráneo" es disposa a fer sentir el seta corn
mar( a tots els centres europeus.
Culmina el mine catòlic en
els recents artes de la :Santa
alisaba. Arnb el guiatge 'del reverend senyer verter, doctor
Ramon tq udayol, ha estat consolidal Fedifici parroquial i el
tipic campanar de la vila. El
Patrullar d'Acató Social, fidel al

5. 0U pla religiös i pedagògic,
proporcional conhort a joves

inlelligencies,

Quin til a los Socielats recreativas, Pral Suburene i El Retir,
dintre Hur tantea ancestral, han
fet fofa eis possibles per a rhonest i plàcid esbargiment de
Hura soc ia rpSpeetiUS, partíos/lamp en! la primera, que, enduta
per l'en-Tenla jovenívola del seu
presiderd. senvor Isidor Castro
i Robert. ajudet per co l -laboradors almegarlissima, ha realitzat, anib gust exigent, la reforma del saló del café d'hivern, la
installeció del telèfon i la decorad.í de la hora del teatre. con-.
fiada aquesta al ferm artista
sitgetä Agustí Ferrer;
Föra injust de no subratllar
així inateix la feina d'altres
seccions de la rasa, per exempie. la de — recordem
"Cane6 tremor i de guerra",
-"Den hi fa mes que nosalires",
"Els mitin/1s de l'oficie"... —
que. com la da Cultura, ha pro-

digat noves energies.
Eta esports han procuras no
defallir. Club de Natació. Club
Deport ist Sitgete... ;Quanta estoreos han acomplert per a la
cultura física! Es fresc encara
l'article del nostre company Joser) Abel la.
Ens plan.

finalment. d'anotar

la minva o la gairebe total ex-

Unció 'te les piral/malles esterils menades al volt d'homes
lliurats a la vigorització de
l'espiritualitat de Sitges.
Que l'anv 1930 sigui. sense
la mas patita tara, l'any de la
nostra unitat espiritual.

MER Z

PROVEU LES CIOAFIRETES
ORIENTALE REFRESCANTE
De venda a tots els bons estanos

Feto diversos
El descarrilament d'Ascó

Durant aquesls dos dies han
continua l els treballs per a
treure del túnel del quilarnetre 184 de la linia de Madrid,
els vagons del tren stahl descarrilat.
Abur a la n'atinada es a a enBesti r del tot la feina.
Els: vialgers dels lapide- que

sortiren de Barcelona al mati,
i els deis expressos de luxe procedes/1s de Madrid, transborda-

automabils que feren e l
recorregut de Mora la Nova
Asen eta dels primers. i viceversa els allres.
La reste de les circulacions
es feren en rombinariO amb
línia del Nord fins a Saragossa,
0/I, per la titila de eircumvalació
que 'tele poc abans de Casetes.
es reintegraren a la Unía de
ren en

al. S. A.
Tumbe es aombinaren ilineraris per Picarnoixons.
El personal de la segona divisió de ferrocarrils va intervenir eficaement en la solució
deis conflictes que cree Facci-

dent.

Dos morta 1 un ferit en l'esfondrament d'una barraca
Cata familia de captaires, formada per un matrimoni i un
Gil de 24 anys, naturals
Torre , estaven en una barraca
en el Hese conegut per Cenit de
Pasa 1,Ied6, prop d'Igualade,
qua», a ca»stt de les Pluges
d'aquests dies , la barraca s'esfondris i agafe sota Iota la familia.
Un 'sei, P il sentir els insistente Iladrurs d'un gos, acudí
al lloc del acuerda. i junt amb
tres persones més va treure
sola les runes el matrimoni,
mort, i el jove Pau Gómez, fetal.
El :bajel es persona al lloc
del ance a s i ordena l'aixecament dels radas-era i el seu
tresnal al dipaeit judicial, i el

jove ferit fou pertat repidament
al Dispensari municipal.

ADVERTIMENT
--.-Advertim a les persone& gm
els Interessi la publicació immedista de les notes que ene envien
que ele originale han de dirigigse tete a la Reducid, 91490
Catahinya, 3, primer, abans de
les nou del vespre. Ele que .ens
arribin mdc tan) d'aquesta hora
o vagin adreçats a la impremta
del diari, Barban, 11 i 13, no
seran publican; fins al _cap de _
48 horco

Dlious, 9 de putee de in.

Nova mili/paseada a Oirona
A Girona hi hagitut una altra

esllavissada, prop del mateix
lloc n havia oeorregut l'esfondrament del peal?, ocasionant
una altra intercepció a la via
ferrada de Barcelona i Cervera,
en el quilòmetre 207.
Els obrera treballen activament. rar es tensen noves callavissades.
Accidenta de la circulas:316
En al quilómetro -II dr la
carretera de Alnyi.t a Calaf es va

(q u'emite el earnio 2997 - T. ,
propirtal del vei de Castelladral
Cantil Obradora Berengueres,
sense que. per sort, ocorregués
cap desgracia personal.
El dit catsuiíi quede completa-

ment destruil.
— A la carretera de Berga.
a l'indret del cernentiri de Sant.
Fruitós, a causa d'una torta
patinada, (pie el Ilanek a un
costat. un auto de l'orquestra
I.a Prineipal de Manresa, en el
qual aquesta agrlipariA musiral

es dirigia a Balsareny per a caeecul ar in programa de halla.

— .1 Tarragona. les camionetes titiriteros 389 i 227. dr la
matricula d'aquesta capital, lo_
paren en un ~untan-watt 'del

earrer de la Pait del Protectora'. resultaren ambdós vehic les amb seriosos desperfectes.
Sortosament, ala xofers eaentinten il- l esos,
— A Tarragona, el neta Reinen Ellas. que eslava jugant al
earrer, va telar la Mala ()asirrancia de ntuntar da rrera d'un

automòbil en marxa. Va caure
terra i es produt ferides
certa ronsideracid.
Després de coral i h r primera
intenció al Dispensari. fou concitan al seu domicili.
AocIdent del treball
A Igualada, l'obren de Si anys
Julia. Palacios. natural de Sòria,
sobrí un aceident del treball a
la fabrica del senyor Perma-

nyer.

Es predut impor I a ul s ferides
a l'avantbrae i a la ma dreta,
de pronòstic- greta.
Després d'assistit al Dispensari municipal fou traslladat a
una clínica

Robatori
En una casa de camp del terme de Reos alta comes un robahn. Han desaparegut 14 gall ines i 18 änecs.
ES trobaren petjades de calea' . amb sola de gOnia, i fol.]
delingtit com a presumpte
plice el mosso de la .;asa, que
és professional del robatovi
eslava reclarnat per la Junta de
classificació d'aquella provini

cia.
—

En una carboneria del
correr de la Galera, de Lleida,
entra un Hadre amb Pu rara tapada staub un mocador. Esigf a
la mestressa, amb viole/nota,
que li dones els diners que tins'apoderä d'una petila
quanlital que hi has ia al ealaix
del tanto': 1 desnparegue räpi-

dament.
I.a mes1 res s. a de l'ast ablimv ti.
robat &mana auxili, i diversos
veins sorliron a la recerca del

nades, peg ó no lot-in possible

auaceptible d'acOnaegulr

tgobar-lo.

l'Oso terina en el n'algo
A continuació d'aquest combat
ciisputä l'inunciat mate gntre els ps.

Detono:dona
Han eslat.detingudes,1 posades a disposició del jutge municipal de -La Bisbal, Isabel
Manzanas 1 Dolors PU»), de
Vullpollac, per batalla i insulta
en plena via, de la qual reaultaren lleument lesionadas en

agafar - se.

Incendi
A Manresa a-a declarar-se un
ineendi al magatzem de notó
que hi ha al costat del blanqueig del senyor N'orees, proMetal d'ell mateix.
A causa (l'una avaria, pogue trasIlader-s'hl de seguida
rautubomba, i amb una bomba
drs ruh 1 nian g ueres installades
en el mateix local, es pegue
evitar que el frie es propagues,
Po i esperan t l'autobomba, que
arriba, grades a un cernid.
.
Les pèrdues sön d ut poca tn-i
porteneia, ja que consisteixen
en
en els desperfectes
oeesn
ioals pels, treballs d'extinciö. Tarnlar se salVaren moltal mercaderies que as trobaven
en el local sinistrat.
EI foe durà den llores.
acudiren. ultra el personal
del Cos de bombers amb els
cene cape senyors Blasi i Serra,
forres de la guärdia civil. una
rompanvia de soldats. guardia

munieiPat i nombrós

Un altre acoldent
jove (le vint
n
A Maresa.
a ny s. aproxamadament, va te.nir
desmai. a la Muralla del

F o7: auxiliat
Caril
Cirera.

a la farmacia

OARRERA HORA
DE BARCELONA
BOXA AL NOU MON

El torneig del pes ploma
Grifol vencé Ifiógenes per
inferioritat, en dues
represes
Bella %.ictöria del català
Torres damunt el francès

Bensa
Anit C11 Cl popular local del
Parallel l'anunciat torneig del pes ploma amb els resultats següents e
Catala s-ene Redon per punts.
Esplugues veme Farras per punta.
Vilanova venç Castilla per punts.
Cuenca veme Prades per punts.
Els combats mes interessants foren
el mimes. i el darrer, particularrnent
aquest. en tant que Cuenca com Prades
feren exhibició d'una boxa bella , particular-mete el darrer. Prades, dominador al come/lean/cala febli a darrera
hora, i hattria obtingut segurament cl
match nul si aqueata decisió fos permesa en un torneig on, com se sap,
cal que els jutges desitgin sempre un
vencedor.
En general els hoxadors acceptats
a (farrera hora per a participar a
aquest torneig acusaren manca de
preparació. Es de creure cl ac e n els
próxima combata subsanaran aeuesta
deficiencia, car del contrari la competida, perdria tot l'inter è s. En la
segona tanda de combata, que se celebrará probablement d'aquí a vuit
(lies, boxaran els batuta contra els
batuts i els vencedora contra els
vencedors, i quedaran eliminats eta
dos que havent resultat batuta anit
tornin a perdre en ei nou combat.
El match Grifol- Didgenes, celebrat després dels quatre combats esmentats. es decidí a favor de Grifol,
per inferioritat , en comenear la tercera represa. El hadaloní Grifol s'assenyalà en aquest match corn un
remacable "punclicur".
Des de que el combat s'iniciämarsä decidit, verá l'adversari sense que les hàbils
ves d'aquest ni alguna altra replica el deturessin. Tampc-c
servir a Diógenes la seva agilitat ni el seu joc de carnes,
can ja en el primer round Grifo!, sempre molt sere,
aeusar diversos cops de dreta i
d'esquerra. A la segona represa. el hadaloni plaçäun ,cop dret
a la mainilbuld, de resultes del
pial Dibgene .s tina a 1erra per
sis aegons.
En reprendre's el coonbat,
Diógenes, visiblement "grc.ggi",
només aconseguí posar-se en
guardia i tornar a (erra tot seguit que Grifo' el torna a colpir. Diógenes tienda perdut per
fora de combat si en aqueSt
moment ne' a'hagues acabat el
round. En anunciar-se la tercera reptesa. Diógenes volia repr e ndre la Buda, perb l'arbitre.
molt eneertadament, rar el boxador eslava en condiciona
de combatre, el declare batut
per inferioritat. Grifel fou ovaeionat pel públic en fer-se pública la decitió, i nido tivd, en
fer exhibició denme' del ring
de divers o s exercicis d'agilitat
i de forn:a.
Es tracta d'un atleta reinareable, dotat per a la boxa d'una
gran eficiencia en els punys,
baldament hem eonstati en
vveu
e ur e 'l actuar e
n 0 1 ring que si
uses li manea sang froda el seu
‚Iceno és Plleara el aria t i
precie que caldria parque In:in
pugni considerar-lo ja des dara com un boxador complot i

sos ploma Torres i Bensa. Toña'
guama brillantment aquest comba
oposant al j oc del seu antagonista un,

tietica que pels resultats que dona ea
considerar excellent. Bensa, el iort
q ual és el directe d'esquerra casen

räpidamnnt a la tara de l'adversasi
va veure's antalada la seva táctica fu.
varita per l'habilitat del seu adversa,
ei en la colloeació i per les seres es.
trades rapides. Des de l'inici del cons
bat Torres aconseguí desbordar el se,

adversari per mitjà de repetits atau
en croxets de dreta al COS i a la cara
i per svings d'esquerre al rostre i
Festómae. Els deu rounds no lora

sinó airar, car Bensa, desconcertat pe
contrari, no va saber mai replica,
oportunament ni collocar les centre'
de dreta i els svings d'esquerre que
la bsxa de Torres demanaven. A mil
a IlléE, Bensa va estar anit harca co.
vardat; mai s'arrisca a jugar-re e
tot pel tot ni intenta adoptar el ma.
neix joc de l'adversari, que era una
les tactiques que mes fàcilment pn:41
posar en práctica. Amb tot i haver - se
limitar en la major part dels rounds
a. sosa defensiva eairebe exclusisa,
Ber.se acab el combar molt castigat
havent actuat durant la lilaila forces
deis non/husos copa que li envia el sea
antagonista.
Res del que hem dit desmereix el
merit que representa per a Torres
la victäria d'anit pasuda. Aqueo
boxador, al qual eren molts a con.
siderar batas abans de començar el
combar. dona :asir a impressió que
pot avançar encara molt mes en la
seva carrria, amb tot i que Bausa
e. 5 consideras. tant ad com a Franca

i a Anglaterra, com un deis millori
pesos ploma que a llora present

arruen en els rings.
En e l. combar que va cloure la se:liada, Mufioz i Ortego rae fer
nu, en sis represes.
Cejas
GRIFOL BOXARA CONTRA
ISIDRE PEREZ PER AL CAM.
PIONAT DE CATALUNYA
DELS PESOS LLEUGER
E/I vista de la brillara victäria
badaloni Grifol darnunt Dic.:Testes, e:s
organitzadors del Palace han acerrLt
acarar-lo al campió de Catalunya
pes Ileuger. Isidre Pérez. Aquess
que anteriorment havia refusat el
combat, per no considerar-lo de
classe suficient, puja anit al ring
del Nuevo Mundo per reclinar, prr
India de l'speaker. que arceptasa
l'encontre.
El match Perez-Grifol, per al titol de campió de Catalunya dels peFOS Ileagers se celebrara probable//wat d'aquí quinze dies si la F. C. B.
l'autoritza.
_
TEATRE ROMEA

Ahir a la nit, amb un públic
brillant. s'estrene "El secret d'Eart - , de Millas Raurell.
L'autor ha trobat un argument força dramàtic, i teson d'una maner arnolt eint.
tica.
El stres única actora que
inlervenan— senyora Vila. s e nyor Davi i senyor Venlayolss'e,sforcen a interpretar l'obra
tati 110MbröS corn

ami) un gran vigor,

presentació és força acus

rada.
El públic done un bou aeolliment a l'obra i reclame l'autor
al final de fofa ele ocies,
SOPAR DE COFAIAT
A IGNASI ARMENOOU
Ah». a la nit. a l'Hotel Orient.'
va tenir 'loe un sopar intim de •
comiat a Ignasi Armengou, que
inarxa, d'aquí a pries ches, cap a
Madrid per a possessionar-sa
(Irl arree d'advocat assessor de
la Carnbra Hotelera Espanyola.
Tot felicilant-lo, tant pet meresent nomenament com per
l'exit de sinumtia de la festn
il'allir lt de sitgern una feliç estada a Madrid i torea epils en
la gestiA que li ha estat cocotus'

D E MADRID
El Dr. Miralles, arquebisbe
de Mallorca
Madrid. S — El doctor Malles
Sbert. nonienat per a lisglisia i bisbat
de Mallorca, seria premiar per S. S.
com a recompensa als 5eus meras,
el titol d'Arquebisbe "in partibus".
El doctor Miralles sera, dones arquebisbe de Mallorca.

DE L'ESTRANGER
El bandidatge a Xina

Foochow t Xinal, 8.— Uns bandolera que es daten comunistes han
donas un cop de ma d'una audacia
extraordinaria i que bat el reccrd
de totes les seves precedents mili(ches a aquesta provincia la qual te-

ren aterroritrada.
En un dinar oficial que es denava
anit. es p resentaren ele malfacters
eis auals. revòlver en mi, llitaren
a tots els comensale i seis emportaren com etarges. Entre els segrestats hi la Yany-Shu-Chuang,
comandant cap de la marina xinesa.
i el governador civil de li provin.
cia de Fuquien u altres cine membres

del govern provirscial de Fuquien.
V ang-Shu-Chuang es creu que ha
estat portal a unes muntanyes 'crines a Foochow i els altres detinguts
~Isla que han estat internats al
nord del rin alinkiang.
Els bandolers es donen a si ma.
trinos, e l not-us de "exércit del pol. ble".— Falsea_

titiztori;er

DijellS, 9 de geier Be 1930

Tenle convenientment registrada la
propietat comercial de rescut del

ELS ESPOR
aviat els primera Hoce entre els nostres corredors juniort de fono.

*ATLETISME
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DESPRES DEL XI PREMI JEAN BOUIN
Un lleuger comentan a les individualitats que
mis ea dea tacaren
En la nostra edició de dimarts preferirem dedicar tot l'espai disponible a

la publicado integra de la llista deis
atletes classificats: férem tan solo
una excepeie per lanar molt per dat unt de la magnifica organització
e ed asegulda pels companys de "El
Mundo Deportivo" i de lo nota mis
destacada de la cursa, que fou la ferrita Iluita Reliegos-Hernändcz.

‚Se

L'onze na edició de la "Derby" de
les cur/ts a peu peninsulars das ha
portat a una serie de conclusions; una
de les mas destacades és la plena consiga eae els esportius cataaans pedem dipositar en cl conjunt del fular
rquip que d'ad a un mes i mig ha dc
concórrer al "cross" pelli11511!S.7,
com ja CS sabut, tindra lloc pels voltants de Vigo, l'encisadora ciutat gellega.
En efe c te: la forma en que es proea la auita en aquesta "Bouin" cus
porri al convenciment de posseir guate bolees netament qualificats per
colocar - se entre els millors del lot
mis ea:a:lit que actualment hom pupa formar entre tots els pedretistes
paliase:T.
Ens referim a Relleges, Hernändez,
Munes i Castella.
La cursa realitzada per RetiraosHernandez en lluita continuada ens
fa esperançar de veurels estupenda teert, i aquesta parella corrent da cent. i aquesta pparella corrent (raqueta doma pot aspirar a donar un
seriós disgust a qualsevulla deis
sus mes forts contrincants.
Quant a Mestres i Castelló, tot el
este hom digui de la manera com realazaren la darrera meitat de la cursa
sera poc per donar-se compte ele la
magnifica forma en que actualment
es troben els dos notabilissims asos
del Tagamanent.
afestres comeneà la cursa com qua-

sempre li hem vist. indiferent i
fred. anava mal collocat. i Castelló
ro l'abandona un moment per a animar-lo: quasi ens trobàvem ja al passeig de Gracia i no es vea cap dels
dos jerseis verds. Quant ja retaren:
gairebé convençuts del desinflament
deis dos voluntariosos atletes, des de'
ntstre lloc en un dels cotxes segui ere veiérem cern anava avançant de

una regularaat recitablentent notable.
Una de les coses que Me5 hom troba a mancar en aquest atleta es aquella
cadencia i regularitat de moviments
que tant ajuden a economitzar energies que dl crema amb una excessiva

prodigalitat.
Amb la s e va duresa, si arribas a dominar bé la técnica dels mos iments,
Incuria un molt mis crescut profit, sense necessitat del desgast a que actualment obliga el seu esplendidament
dotar.
Aquest atleta, vista la seva actuació
de diumenge, is un dels que mis pot
ajudar la futura tasca de l'equip català
a Vige t les seres extraordinäries facultats en, el mosteen con l'assenyalat
a intentar "desinflar" alean dele mas
perillosos rivals per a la classificació
del nostre equip.

Quan trenys. si la seca actuació no
fou "Mar d'un dia", la qual cosa ens

resist;n: a creme, mis acial ens senf , plenarnent corfiate a esperar que
pcleixi la forma amb el temps que
manca per a la Gran Prova Peninsular.

• ••

Leone; Ferrer es coilocO en el Iloc
setè, nora demostració de les seres facultas! i del seu entusiastne
FI carrpii, de Catalunya dels con
metres realitzi una bona carrera, Bu:.
tä i resisti he les diferent s estirades,
i àdhuc rnareä el tren co diverses aca-

sions.
Aconsegui claarificar-e 1/en honorablement. i confirma que is un dele nostres nalloes corredors sie l'ora En ell
lii veiem un dels capdavanters del nostre segon eseamot, grup que tant servei fa en les lluite s per a cla s sificae-in/1s d'equip!.

• ••
Jordi Mesalles ha estat sana de les
mes notables revelacions de la prorra: durant quasi teta la cursa
numtingué a la davantera aria, els
minora i no dona en cap moineut la
mit petita oroy a de fatiga. sol veu
periectament entrenat i adaptat a les
carzcteristi q ues del circuit. Molt ba
pci flamant campió de Catalunya de
Juniors: el Barcelona té en e:: un
valor d'un //lag/lit -1c esdevenidor :-tkt c.

tnanera clec:elida una figura enrollada

conept niallot
l'entitat excursiinista. "Allí ve Castillo", exclamiren/. 1 efect:/ament, el veten atleta. les actuacions del qual en catapionats peninsular s han estat sempre
tea magnifica superada, a tot el que
s'ha realitzat aci, anava avançant
rima ferina passa i al seu costat o al
5e.: Carrera portara materialment eneaexat ravui notable atleta, nn fa
mula plenament descanegut. que es
irr 3. les:res. Aquest corredor ens
e, lere:/: e: cas que is molt probable que
/5,. co :a yer tingut un company com
Caneó difícilment hauria arribat a
unir resperit de Ilu'la i la "mise"
en forma que el primer a tocar-ne
es eneseqüencies ha eAat precisament el que mis ha contribuís a la
malora que actualrnent galleja. Perä
Castelló que és modest i ben com.
rany te.nr pocs. segunment que inCnumen! nestari mis que sat: , fet dha.
ver com-ibuit a descobrir per l'atleneme calall un dels mes notable, vaI-7s are 's qui avui pndern comptar.

SS.
re que ens demostra saber-se
sm-ns Ramon Bellmunt, el no-

-eiender blau-grana.
za una bona cursa mantenintse a: cap de l'escames fans que la
magan:ro Iluita entre Reliegos i Hernández entra dirs la fase decisiva
Drop ja del carrer d'Enric Granado,.
Fins creiem que hauria pogut
agnarvir mis si no hagués vist que
company es mestrara plena" • ipacitat per a intentar donar la
is Reliegos. Quan prop del mo• ' a :go!sin Jacint l'atraparen
Cl i Castelld. 110 Porté re,Islia
la formidable empenta que els dos ata r es del Tagamanent s'havien impus.t co Ilur desig d'apropar-se tot 'al
Possible als dos capdaiontere fugh
tau.

•

L 'atletistne tarragoni ha estat sito.

PC pie de figures formidables; pera
llevas d'alguna excepció mai s'havia
distinga per tenir un ferio element de
fo a s almenys si l'ha tingut, nosaltres
en aquel moment no ho recordent.
Aula. pecó, en aquesta Botan cene
F a destapa: un element que venia dil aixant-se com a perillós Per
als cinc
metres: és el Sise classificat, Jaurre Cases, del benemirit Club Gimdstie.
Fou de doldre el prematur esforç
e '11 ja de sortida realitzà ainest
Agaiä et cap al començament de
pujada a Pedralbes, i marcä un tren

fer aal que el garantí d'una duresa
re alment formidable.
En principl, ningú sernblava donar

importancla a la fingida del tarragonl,
z eordatit. potser la de l'any paseas
D'r López; pena seient la distancia
lul anava conquistant, alguns dels mes
ae arnissats amb fa pessible eictória
• rolgueren mirar-le amb indiferin.
C15 l'estirarla e , el tarragoni realittova ; 1/salarle toa br i essent atranat
I aassat en ressotadora baiaada re4, 11be‘ a la Diagonal, en es desanimä
momea t i continui produint-se amb

‚se

L'andalús Cardenas no cus confirm is la iinpressie que ens liarla fet
l'any passat a Gijón: amb tot es
aameerta honorablement, teni q t prcsent el seu complet deseoneixement
del nostre circuit.

• ••
:Manuel Cutié, el reteranissim,
asso'i classificar-se en un lloc honra
rat le; bona oroya de Vinteras anib
/me ha vingut tenint cura de la ser a
forma per a aquesta important caca
rera El seu company realitea
pea bona cursa. assolint vencer a
volubles comaineants; esperenu veure-li altres actuacions per aemetre,
un criteri aobre les seres possibil.tats.
Juliä López i Joan Pineda e:1s
Iran semblat una mica per desota
de les 5eN't5 tialurals possibilitats;
esperem que en futures competiciotis
ens causaran millor impressió.

Font. Casorran i atenaot, ja Ines
distanciats, no estas: encara a l'alcäria del .. que els precedien en la
classificació: arnb tot, comptant antl,
ja sera joventut, esperen' minora
ran poc a poc, ja que sembla que
no sen pas facultats que els man-

Obligare a acaba, apuesta Ileugers
comentarle, no volem deixar passar
cense elogi la gesta d'atines% Clubs
tale cono la U. E. Hospitalet, Reus
Atlètic Club, Pensament de Sabadell, Telefónica, Gimnästica de Tarragona, Laietana, de Mataró; Ateneu Enciclopèdic Popular, Joventus,
de Sabadell; U. E. Poble Sec i Júpiter, ele quals, vencent mil dificultats, han donat provee de preocupar-se del foment de l'Atletisme, tasca en la qual brillen amb tot
esplendor els Barcelona, Badalona,
Europa, Gimnistic de Tarragona,

Espanyol i Tagamanent.
A tots la nostra felicitació, que
també repetim per ale organitzadors
de la prora, els de "El Mundo Deportivo",

MOLOCK'S

FUTBOL
NOTA DEL FUTBOL CLUB
BARCELONA
Se'rts prega la publicada, de la següent nota:
"Conseinient el Consell Directiu
amb les normes empradee des de la
seva constitució i establir una con!.
tant relació amb els seus mandataris
i volguts consocis, alai com el gran
nombre de simpatitzants amb que
compta el Club, mancada a un deure
elemental ai després de la serie creoits assolits pols nostres equipo representatius, no sabés copsar el moment
i reflectir-lo, per be «coste-urea, profitoses ensenyances que ea5 esperonin
a tots. tbrigit, i rlirigents, a perseverar en el comí empres per tal d'aconseguir el total ressorgiment del nostre
Club.
En fer-ho no rolen atribuir-nos
cap ea:4 persnnal. ja que el comidesein sama de la ennperaciO de tots en
l'obra comuna. la direcció de la cirial
e n e e5 etleerearlar:a.
La Pfei0 , a barcclonina ha traduit
eneertadatnent l'espectacle dels dos úle's que ting.ueren la
‘ o rt .le fr/d-1 . -s. recordaren' per
sempre mis. ". la justesa dels seus co
mentaris la fa creditora del centre
agraimeet cts palcsar com la ',novatora portada a terme. amb el dictamen
dels ticnics, en el partit contra l'Släcra digna ele l'acolliment benèvol
i simpatitzant dele associats i gens
correspost pel sector petitissirn d'espeatadors que protesta s-en sie l'arren.
glerament de l'equip en apareixer al
eo,tre cama.
FI fet que el potent equip de Praga
fos batut enèrgicament pele nostres
jovenissims clemente, entre els quals
figuraven jugadnrs sense rettorn.
dignes substituto del, qui ha consagrat
la fama, parlan arrea d'Europa de la
valua dele !sastres equipiers.
I el record de la victoriosa diada
sera el 11 1 é 5 poderós estimul per a la
nostra tasca, que !hure d'estridencies
i inipressionismes momentanis, ha d'atenyer amb l'ajut i collahoració de
lote la finalitat renovadora que permeti al Club nostrat la constara progressió de cultura fisica qual maxim
deecabdellament. per gloriosas que si.
guiri els tro( rus i tinas conquarits fins
a la data. no ha de tenir com a ideal
que és fites determinades."

Club.
Comunicar als delegats, per, tal de
facilitar Ilur tasca colectiva, els noma
i adreces de cada un dele restants efectius i suplents, que pertanyen al miele miler.
Atenent les consultes formulades,
advertir, amb caräcter de generalitat,
que estatutariament els rebuts de soei
o carnets han d'esser retirats pele interessats de la correspobent seccies, i
que únicament, cono a deferencia, l'enOtat procedeix al cobrament a
a mesura que les circumstäncies

ho permeten.
Destinar la quantitat de goo pessetes a engroixir la subscripció a favor
de l'antic jugador Rini.
Homenatjar l'equip vencedor de la
XI Jean Bouin i alti es atletes ca m pions de Catalunya.
EL

PARTIT D'AQUESTA TAR-

DA ESPANYOL-EUROPA
Tal cono estä anunciar, ovni a la
tarda, a les 230, tindrà lloc al canon
de l'Espanyol el partir corresponent
al Torneig de Lliga, que, degut al
mal temps, llagu é de suspendre's
diumenge i dilluns darrers.
Per ara, segons rumors fidedignes, no ha sofert cap variadas la conoposició d'ambdós equips. i hom suposa que l'ajornament que ha hagut
de sofrir el partit de referencia }lastra beneficiat no poc els jugadors,
car aquest campionat de Lliga. entre
partits i viatges, no deixa tenme suficient per a reposar ni atendre les
lesions mis lleus.

ELS PARTITS PER A DIUMENGE QUE VE
Barcelona - Athletic de Bilbao
Segons ens comunica el F. C. Barcelona. aquest parta, atenent un
prec de la Directiva de l'Athletic de
Bilbao, començarà a tres quarts de
Ires de la tarda.
Europa -Madrid
L'Europa ene comunica també que
aquest encontre se celebran a dos
quarts d'onze del mata per tal que
els aficionats puguin presenciar els
dos partits que se celebraran el mateix dia.

ESPORTS DE NEU
NEU A LA MOLINA
ELS TRENS ESPECIALS

des preparatòries de l'equis que ha de
representar el Club en el vinent CE111pionat amateur, a la anal segniran nitres, setmanalment, i sense interrupTEXAS, DEL LAIETA.
PRONTO NOVETATS
cid.
CONTRA TITANS 1
Se.
'Diumenge que ve, a les onz. del
Lorruscain 1 Berrondo, (blaus),
Els deu primers pesos forts mun- matt,
al camp del Laietà, Nitran
contra
dials per cedre del seu valor pugilisaqueas dos equipa un encostre miliJaurista 1 i Teodoro, (vermells) tic, segons "The Ring", són:
tó. en el qual la vaina deis doa comJack Sharkey, Max Schmelling,
El darrer partit jugat pele temenponente i la igualtat de force* fa
Georges Godfrey, Phil Scott, Tuff
tate jugadors ene proporciona una
molt dificil dir qui guanyari. Per la
Griffith, Johnny Riskn. Otto Von Poexhibida de les mis interessants
seva part, el Tinas Miura de posar
rat, Primo Cernera, Young Stribling
que hem presenciat al Novetats. Per
tots els seas esforços per restabai
Victorio
Campolo.
aixe, arnb molt d'encert Chiquito de
lar-se del seta partit darrerament ju•
•
•
Vergara ha volgut repetir la mateixa
gat contra els Neòfita, perdut per
A Gijon, als Camps Elisis, se cele16 a lo. Per això presentaran l'equip
combinació i fine donar-li un caire
bra una reunió de boza, en la qual el
complet, o sigui Costa, Izquierdo,
de revenja. El Frontó presentara
principal
era
el
de
Penya
concombat
Maese (F.), Pantaleoni i Piulats.
un magnifie aspecte; ni un sol buit
tra Lara.
al pati de butaques i llotges; l'enfavorable
a
Penya,
El
combat
fou
trdaa general t'esgotà. En sortir els
per abandonament de Lara al sete
jugadors a la eanxa fiaren ovacionats
=I match que es disputan a la capiround, quan el primer portara un
Ilargament; tot feia preveure que
tal inglesa amb el primer serie frangran avantatge.
veuriem una repetida, d'aquella pacés Griselle.
se.
lestra que per molt temps quedará
Immediatament despres d'aquest
arad, aijcais, se celebran una vetgravada a ums els aficionara que
match, i en el cas probable que Roberti
liada de boxa al Circ de Price, el comtingueren la sort de presenciar-la.
resulti vencedor de l'eneontre, seni
bat base de la qual anin a arree
El sorteig de sortida és favorable
acerar. també a Londres, amb el camdel eatali Josep Girones, campió d'Esals blaus i el gran Larruscain copió angles de totes les categories, Phil
panya i Europa del pes ploma, i Jean
men ç a la seva tasca fent un "saScott, en combat revenja del que se
Joup.
que" impressionant que és replicar
celebri als Estere Unir', en el qua l reHom
ha
perdut
el
compte
de
les
veper Teodoro de manera que no
sulta vencedor el britänic.
estat
disputat
aquest
gades
que
ha
dalia libe a dubte que el caguen
Fi combat Roberti-Griselle se celecornbat.
més cientific que coneixem está
brar probablement al dia 20 del mes
• •*
disposat a vendre cara la cictória.
TI! sorn.
Sima fet públic que el primer comEl primer punt després de llarg
se.
bat
de Primo Camera als rings nordpiloteig és favorab l e abs cennells;
americans se celebrar a Boston el dia
Cornunicseen de Chicago que ter:apreper algunes faltes del davanter blau
24 d'aquest mes.
sad Gus Wilson ha acceptat la proes posa el marcador 4 a 5 favorable
Primo Camera s'enfrontar à amb
posta del campió d'Europa de totes les
als vermella. Berrendo comença a
Jini
afaloney.
categories, Pierre Charles, per • cedesplegar tota la gama del seis joc
• ••
lebrar un combat amb el noruec Otto
i amb la dreta fa fantasies; sembla
El manager Deschamps ha dit que
Von Porat. al Colijan= de Chicago,
talment que la pilota, hipnotitzada,
e len poulain Luigi Buffi boxan
al 24 de febrer.
respongui a totes les seres inter.aviat amb el seu compatrici Robert
En aquest combat, Pierre Ch eles
cions; aixa fa que la primera Iris-e.
Reberti per al títol italiä de totes les
tindrà el u per uno de la recaptació
liadaarribi a , punt ro. La segona
categories que esta vacanl per la desarnb
una garantia de as.000 ales.
desena és una lluita aferrissada que
(melificada del campió Giacomn Pan• ••
dóna la impressió que aquell tren
filo.
que salan imposat no podran aguanAquesta lluita tindri Ilee al PoliAmb
motiu
d'haver-se
ajornat per
tar-lo ja que el pum 17 blau, per
teatna de Floreada.
al dia 29 de mare vinent el combat
exemple, dad 2 minuta. Aixi arribem
• ••
que Schmehng haaia de disputar a
fine al punt 20. igualant per darrera
l'Atlantic City el dia 21 de febrer, el
El lee fort italiä Roberto Roberti,
regada. Aqui comencen de sentir-se
campió alemany ha decidit romandre al
Giuseppe
Spalla
en
recet* vencedor de
els efectes de la Iluita i el primer
seu país tres setmanes mis.
la semifinal per al Campionat italiä de
de mehren le conseqüencies és 'reoLa partida tindrà Iloc probablement
lotee ?es categories. ha acceptat l'ofedoro el qual s'ha defensat com un
del 20 al as d'aquest Mes.
riniem d'un promotor londinenc per a
lleó i ara comença a flaquejar bona
part per culpa de Jauristi que no
Ii cobreix tots els quadros que li
corresponen. Arrenquen els blaus
posen el marcador 21 a 29 i ja no
Fui ha MéS que una parella a la
"canoa", els vennelle. representats
HA SORTIT EL LLIBRE
únicament per Jauristi (el seu conopany no pot amb la cistella), hän

BASKET-13)1LE

PILOTA BASCA

NOVETAT LITERARIA

de claudicar i veiem funcionar contínuament el marcador assenyalant
el final de l'encontre amb l'impressionant resultat de 40 a 23 a favor

Pere Mialet nresellta

dels blaus.

CONTE:

OROMI
En vista de la copiosisima nevada
caiguda darrerament a tot el Pireneu,
i que a La Molina arriba a uni considerable grulx, la Companyia dels Ferrr.catrils del Nord ha comunicat al
Centre Excursionista de Cataluma el
seu propòsit de fer circular novament,
i des d'ara d'una n'altera defmit:va per
tot el que resta d'hivern, els trens especials del diumenge a les cinc del
metí, i el de tornada a les 1720 de
la tarda, que portaran els esquiador% a
les pistes de Font-Canaleta, i els tornaran a Barcelona, respectivament.

B

O X A

Dos enamorats i un dis.c de fonóstaf. — L'home que
NOTICIAR'
EL PASSAT DIA 7 A MONTEVIDEO
El boxador uruguai Guillem Silva
va vencer a Josep Lete per o. ca al
segon round.

ACORDS

Amb el fi d'evitar aglomeracions en
l'esmentat Xalet, i estant establert pel
seu reglament la manera com han de
distribuir-se els llit s i Iliteres sobrante,
una volta ateces les demandes dels senyors cooperadors de l'esmentat Xalet,
es fa públic que tots els excursioniste s que tinguin intenció de pernoctarId que passin per les seres oficines

• ••
A Filadelfia, el combat entre Jockie Fields i l'oranes Alf Ross. -es sa
resoldre favorablement per a ranchea, que domina en la totalitat dels
ounds.
• ••
A Nova 'York. dissabte efectua la
sera segona sortida al ring ncoyorqui
el púgil espanyol Ricard Alíe.
LI match anib Fiold Herbert fou
molt comedia per?) quan començava a
evidenciar la superioritat de l'espanyol,
el seu adversari a-a cometre una falta.
Fou donada la victòria a Alis per desqualificació.

DEL F. C. BARCELONA
Alcuns dels acords presos pel Conse! Dircaiu del F. C. Barcelona en
la Jarreta reunid celebrada:

(correr del Panolis, so, principal), de
ks set a les vuit de la vetlla, per a
retenir llur plaça i evitar d'apesta
manera possibles molesties.

La junta Directiva de l'Arenes
B. C. ha pres l'acord d'inaugurar el
dia 14 de l'actual una serie de vetlla-

XALET DE LA MOLINA

Manifestacions privics. — Dotze mesos de vida. — La
nota lletja. — El fill dels altres. — La pedra de Sisit. —

e

paquet. — Sol, mi, fa, sol... — La segona caiguda. — El suicida. — Tres anales entorn d'una tenla.
La caixa tancada, — Història trista d'una cadira
PREU: 4 PE88ETIL8
porta un

Es ven a

totea les %librarles I quioscos
DIPOSIT CENTRAD

Llibreria Verdaguer
RAMBLA DEL MIG, 5 -- BARCELONA
L'ANUNCIAR A

LA

PUBLICITAT

és un negoci per a l'anunciant i un ajut a
una empresa que no cerca guanys materials
ì]š Mitres lectors no han d'oblidar els noms de les
cases que ens afavoreixen amb Ilur propaganda

qui.
Del recordman de la Bouin Miguel Moreno no deu estranyar la
sera minsa classificaci6. ja que l'estada al Marroc és un handicap din: iras/1cm susceptible de v:mcer.
Si realment pot quedar-se entre
nosaltres els dos rnesos que seas
ha dit, no desesperem de veure'l
apropar-se a aquella magni fi ca forma que l'any passat el portä a estahrr la notable marea en la qual
realista Id cursa. mire./ que continua senyalant el récord de la prova.
DOS MOTS SOBRE ELS NEO.

FITS
La oroya per a neòfits que tan
nombrosa inscripció arriba a reunir,
tingué des del primer moment
gros interés.
El defender de l'A. D. Telefònica Seroni, fon un dele mes; directes causants que el record que l'any
pasear establi el notable atleta dels
"Plome", de Reus, Lluís Mas, fos
batut de sis segons.
EH portà el cap mis de mitja cursa 1 sois es decantà (luan, esgotat,
en part per la manca evident d'estil,
es desanitnä en veure's superat per
quatre O cine contrincants; de totes
maneres demosträ posseir clase(' per
a arribar aviat 1 mostrar-se un bon
valor atlitie..
Vicente Folch, el nou recordman,
realitzà Una bonissima cursa, encara
que nosaltres preferim la manera
cnrn Sabé dur-la el seu company Just
Borrä‘, que dernosträ posseir estil
1 facultats magni fi ques. De totes mantees, Folch. en adjudicar-se la Copa ?Ante Mas", ho i uomptant amb
l'handicap de l'estat del nerreny, deMostri 1)05WS classe que si és her
concluida, put portar-lo a escalar ben
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VIDA 1 ÁVEÑTCRES DE N1COLAV NicaLgaT

'FITI,LEM DE "LA PLIBLICITAT%

baró esta v a tan deeidit que no irnportava el que ell digués, no tinc
pes rnitjans de saber-ho Nomis sé que el baró va aturar la ml de
sobte, va obrir els ulls de bat a bat, i va fer una cara com si
veils les coses per iwinIcr con sota una Ilum nova.
—Hotue, és ben cert1— va dir Von Koelclwethout—. No hi ha
res tan espatllat que no es pugni adobar.
--Llevat les eaixes buides — va exclamar el geni.
—Un dia o altre es poden tornar a omplir— va (lir el baró,
—Les dones rondinaires— va grunyir el geni.
—Oh! Es poden ter callar-- va dir el baró.
(retro fills— va cridar el geni.
— No poden ésser lotes dolents— va dir el baró,
El geni s'enfurismava evidentment amb el baró que tenia
aquelles opinions tot de subte; però va mirar de prendre-slio com
a cosa de burla, i va dir que si el but, Ii feia saber quan estigués
cansat de fer el faceciós, ell Ii ho agrairia molt.
—Perb no el faig pas; mai no he estat tan Iluny d'una cosa
semblant — va protestar el baró.
—Eche content de saber-ho— va dir el geni, amb cara (Ir molt
enfurrunyat—; perque una faceein es, sense metäfora, la mes-a
'.
rnort. Apa! Deixeu tot d'una aquest in6n tan trist.
—Voleu dir l" — va dir el baró, fent voltar el ganivet—. Es ben
trist, certamen!: perb no erre pas que el vostre sigui n'oh n'ilion
perquè no fén pas cara de trobar-vos masas bé. I "aixä em fa
pensar... ¿quina garantia tino d'estar millor quan hagi deixat
aquest rn6n 7 — va exclamar alçant-se--. No tse al 'havia acuditfing nra.
—Entlestin— va exclamar la figura. amb un carrisque4t de
dcnts.
—Fora ! — va dir el /Aró—. No em recrereati mis les abres
pensant en les ny2ses penes; taré bona cara al mal temps i miraré
altra !regada si con proven l'aire Iliure i els Össcs; i si no n'hi
prou, fan ti un bon g eneró a la baronessa i renyiré amb tota els altres
Vtn Swillenhausen.
rés d'aix6, el baró es va deixar ;salive aKegut a la iudira
i va esclafir una rialln tan forte que tota l'estalna en ressonava.
;
La figura havia fet una o dues pacaes enrera i es mirava
Iteré amb uns ulls plena de terror, i quan el noble va acabar d'expli-
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—Se sé pas qui cal fer —va dir el baró—. Em sembla que em
mataré.
Era una bona idea. El baró va agafar un vell coltell de cacera
d'un armari que tenia a la vora, i després d'esmolar-lo amb la sola
de la bota, va posar-s'hi bi i se'l va acostar al coll.
—Huml— va fer el baró, aturant-se—. Potser no l'he esmolat

prou.
El l'aró va tornar-lo a esmolar i anava a assajar-lo, quan la sera
ml fon aturada pels xiscles deis baronets i baronessetes que jugaven
dalt, en una torre amb reixa a la finestra perquè no poguessin estire
al fossat.
— Si fos solter — va dir el baró sospirant —ho podria fer ein.
quanta cops sense que ningú m'interrompés. Ei l Porteu una ampolla
de vi i la pipa més gran a la petita estanea de darrera la cala.
Un dels criats va complir l'ordre del barS molt amablement al
cap d'una mitja hora, i quan Von Koeldwethout va saber-ho, va
anar-se'n a l'estanca estnentada, lee parets de la qual, de fusta fosca
brillant, Iluentejaven a la claror dels tions eneesos apilats a la llar.
L'ampolla i la pipa tren a punt, i en conjunt aquel) lloc tenia un
aire molt confortable.
—Deixeu la llàntia —va dir el Inri.
—Deixo res mis, senyor 681.6 t — va preguntar el criat.
—A mi — va replicar el baró. El criat va obeir i el baró va
tancar la porta.
—Fumaré tina darrera pipa — va dir el baró i enllestir4.
Va deixar el ganivet a punt damunt la tenla, va engolir una
bella mesura de vi. Després, el senyor de Grogzwig es va posar bi
a la eadira, va estirar les carnes, s-a eomenear a pipar.
Pensava en ruoltes coses en els seno tribu% presenta, en ele
dies passats de fadrinatge, i en els cavallers etteadors, de feia temo
dispersats vers destinacions deseonegudes; a exeepei6 de doa que
havien estat dissortadament memela i quatre més que s'havieh
ruort de tant besare El pensament Ii corria darrera Usos i senglars
giran, tot emano' el vas, va alear els ulls 1 va veure per primera
segada, i amb un esbalaïment fora mesura, que no esteva sol.
No, no eslava ras sol; perquè a l'Ora banda del fee hi havia
asseguda, plegada de braeos, una figura horrible, amb uns ulla
vermelL i enfonsats, i un rostre immensanient llarg, eadavèrie, on

itsPECTACLES.
TI ÃTR E S
Taatre Català Novetats
COMPANYIA CATALANA
DIrMeeldt C. CAPDEVILA
Avul, larda, a las cinc.
lisies por • Infanta:

vosee-

ELS PASTORETS
d'En Folch / Torres, amb el Role
fileylos ObSettuil a la gent menuda. Glera, cuplets, sardanes, halls.
Magna apoteosl. Preu popular.
2411. a lea den:
TERTULIA CATALANISTA
T a divertida comedia

Senyora ävia vol marit

d'En Pons 1 Pagés.
Dama, tarda. 19111 d'En Soldevila:

Escota de senyores
Ella
Senyora àvia vol marit
Dlisable, tarda 1 nIt:
ELE RETRUCA DE L'AMOR
munaringe, a dos guano de 4:

ALA PAIIITORETS. A les e a les 10,
saN ou SER VOL MARIT
Es despatxa a Comptaduria.

TEATRE POLIORAMA

EL ESPANTO DE TOLEDO
FM a am quart d'onze,

EL

ESTOMAG
L'abús de les viandas excessivament
conclimentae.es, deis tòxics, del tabac, una
insuficient masticació i una alimentació
defectuosa dilaten re-Aórnag abans de perjudicar greument l'orgarrisme. Si no ens
prevenim i a l'aparició deis primers simptomes no ens son/artera a un regim prudent
id•eduit, ens exposem a la dispepsia, a la
gasträlgia, a la dilatació o a l'enteritis
Cal, done, que quan conencin a sentir-se les primeras moleties es practiqui
una abstinencia severa i es doni repòs a
restómag. El millor regim per a descansar l'estórnag és, indubtablement, el del
PHOSCAO, fassimilació del qual no exi-

FILON

Teatre Català Novetats
/muta Mi:

Tertúlia Catalanista
Senyora àvia vol marit
le deapatzen "vales" Rel/0/ g arla Muilor, Saluda de la Presó, 8. Tel , 18018.
Capellada 0111, Hospltal, te.

TEATRE
isarlir. 45 'de propietal I abona/Unte DARRERA FUN-C10
D'OPERA:: A dos quarts de den.
00Miat de la celebre companyla
gernanya. Darrera representaet5 de la joia musical de Mozart 0081 FAN TUTTE. DissabIji -presentació de la famosa
ompanyia de ballets de la incomparable artista ANNA PAV-

EL NOSTRE

0044004 104444440444440041004.004.1144444.
empate!s cbmica aopeleoda 1 Mora
Avui, dijous, larde, a les 515:

VICTORIA

Companyia lírica de TOMAS ROS, en
la (mal figura PAU GORGE. - Aval,
«lona, die 9. tarda, a leS 4'30. RUTAQUES A 2 PTES. COLOSSAL VERMUT
POPULAR. I: EL CO RRRRR II: Debut del bartton non a Barcelona JOSEP
PATALLO, amb la sarsuela LA TEMPESTAD, per les principal! parts. NIt,
a les 9'45. 1: LA MARCHA DE CADIZ,
per les prinelpals parta de la companyla.
11: 88 representacin del mes gran exit
U. laut:

EL ROMERAL
creació d'autora 1 Interpreta. Demä, colma] verrnut. prenent-hl part PAU
GORGE. Nit. I cada nit, EL ROMERAL ,
Acial: LA GUITARRA.

TEATRE

BARCELONA

geix

jagputa e-curiptaduria.

TEATRE BARCELONA
COMP.NYIA DE COMEDIA
CARNE

DIAZ

Avui, dijous, tarda, a un quart
de sis: La comidia en tres artes, de Manuel Linares Rivas

Presentad() del fenomenal
violinista de dIssel anys

PHO3CAO

JOAN ALÓS TORMO
CAliimianyiIlilanoTPCnRMO

Pantomima cämico •
tica del capità Schneider

CUANDO EMPIEZA

LA VIDA
Nit, ti un quart cronze: ESTRENA de la comèdia en tres
actea, d'Eduard Marquina,

UNA MUJER
Demi, divendres, tarda: Cuando empieza la vida. - Nit: Una

Gran Guignol de París
El Teatre de l'esglal 1 de la Halla.
4 /Mies dies. Del 21 al 27 gener, al
NOVETATS. Artistes, els miDors del geriere. Obres mestres del n'UNO!, de
Demaneu programes o Reglo
Distes. Queda obert l'abonament a l'AdminIStraeld.

mujer. - Aviat: Los duendes
de Sevilla. - AVIS: Queden
suprimits els passis de la temporada anterior.

TEATRE CATALA ROMEA
Companyla V ILA - DAV I
9idliesta tarda, a les cine:
;

ELS PASTORETS

L'adroguer del carrer Nou

Solemne adorad() deis Reis MagiCs.
Obsequia a la gent menuda. Mi, a les
den. Tertúlia Catalana: JUGAR A CAklIATS 1 la comedia de Milito Ilaurell,

Les senyores 1 nens assistents a la Uncid de la larda seran otsequials amb
pastilles de xocolata . -San Fernando".
Dema, larda, no 111 ba tundid per a
l'assai g g eneral de la trazicommia
Mantua

LA SORPRESA D'EVA

EL PARADIS ARTIFICIAL

/En Belluguet i En Bieló

Dissabte, tarda, a preus populars. Dar?eta rcpresentaeló de EL FAKIR BENELS
PASTORETS EN IMLLUGUET 1 EN CIELO. A lea 545 1 iO ml,

. 1211PUR. Diumenge. a les 330:

gin s'estrenara a la nit per a debut de
l'eminent primera artriu

MERCE NICOLAU

LA SORPRESA D'EVA
TEATRE GOYA
Gran Teatre Espanyol
Copepanyia de vodevil I grane °epactaohle de JOSEP SANTPERE. Primer, actor, I directora: Joco 8antpere 1 Alevalide. Rolla. Primera ectriu: Mario
Fortuny
.1vul. dijous. tarda:
LA DIMINEER CONQUISTA
A L'EXPOSICIO
1 M AR -RA-MA U I

,MItt

EL8 ALLOTJAT8

Detalla per cartells.

Companyia ELENA JORDI
Temporada de CINEMA 1 REVISTES,'
Ay o'. lilous. larda, a les 4'45. :SIL
645. l'ESTIVAL a honor dels autora de
la revista "29" amb metal de la 29 re.
presentacid. Nou pro grama de pellIcules:
FELIX GANA Y PIERDE. REVISTA D'ACTUALITATr , , DUENDES ANDAN MIELTOS i LA CHICA DEL CORO (Gautriont).
20 representació de la popular revista
d•ezit insuperable:

Preus populars. /Maques a 2 pasotas

FIILLZIÖ DE

Companyla dramitica dirigida per
ENRIC BORRAS
Primera actriu: ENRIQUETA TORRES
Aval, tarda, a les 5. El grandlós drama de l'Immortal Pedro Calderón de
la Barca

LA VIDA ES SUEÑO

II les farmboles I "drogusrles
SE N'ENVIA GRATIS UNA RIOSTRA A TOTHOM QUI HO SOLICITE
DipósIt: FORTUNY, 8. A., 32, Hospital, Barcelona

El caudal de los hijos
SUBL151 CREACIO D'ENRIC 13ORRAS
Demä, nit, L'EXIT TRIOMFAL DEL
TEATRE NOU:
XL CAUDAL DE LOS HIJOS
Dissable, nit: IMPORTANT REPOSIC10: EL NUDO GORDIANO.

7
11444444144444.0.444444444

riZr.:..
"
Tel. 14544 . Tarda, 1'30. NIt. 910:
CINE PARIS

I

.9(iJNeir

carnloa. La luche por el trofeo, per
John Stuart: Periquito, Recinto I
l'exit de MARCELINE DO( en

INQUIETA JUVENTUD
4

MI, tarda, iteSSId COntInua de
a 8, repetint-se el programa. NI;
a les den en punt:
LA CONFESION DE SUSANA (Cca.)
(Tarda: 4'04 I 603.- Alt: 1004)
DICUIXOS ANIMATS SONORS
(Tarda: 4'22 I 623. - N11: 1022)
TITO SCIIIPPA en dues canons
del seu repertorl.
(Tarda: 4'31 I 632. 1031)
REVISTA SONORA PAILUIOUNT
(Tarda: 436 t 637.- NIt: 10'36)
BEBE DANIELS I NEII. HAMILTON
en QUE NOCHEI
Producció Paranaount.
(Tarda: 4'55 1 e56. - Nit: fp'55)

TEATRE

G O-Y-A

Tarda 1 nIt, grans programes de CINEM1 I REVISTES. Lleglu programa
cartellera de tetaren,

ESPORTS
CAMPIONAT NACIONAL
DE LLIGA
Primera Divisió
AVUI, DIJOUS, DIA 9
• a le,1 230 tarda

C. D. EUROPA
R. C. D. ESPANYOL
(Campió d'Espanya);

[ANOS
IlopUer, des de pmetes
al me. C. RIME.
BRUC, 78

81

CAMP DE L'ESPANYOL
Entrada: 230 paseata,
(Tiquet número 80)
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TRIOMF, MARINA 1 NOU
AVUI, DARRER DIA 1 a petleid del
públic. VIVA MADRID, QUE El3 MI PUEBLO, DARRER DIA. GRANO DE ARENA, per Illeard Cortez. LA EXPATRIADA, de gran presentació. La ~lea UN
PRNICIPE EN NUEVA YORK. ACTUADrE:Ir
UrratIrr.o.Diumenge,
IC A-

'PrfiLICTIAT-r

teiment,:
. e-Veig que no hi ha manera d'entabanar-vos. No sóc un home!
ve-Que sou, dones? - va preguntar el baró,

geni- va replicar la figura.
-.e-No en feu pas cara-va contestar el barrí, desdenyosament.
_ i-8(se el geni del Desesper i el Sincidi -va dir l'aparici6-.
ho saben.
i Dient això, l'aparició va girar-se vers els baró, com si es
disposés a emprendre conversa; i va fer una cosa ben remarcable:
erant la capa a una banda, va mostrar una estaca que li travessava
coa pel mig, se la va treure amb una estrebada i la va deixar
'Sobre la burla amb la mateixa tranquillitat que si es tractés d'un
,bast.4 de passeig.
r -Ara-va dir la figura, mirant de reüll el cohen de cacera ;aseen a punt de venir amb mit
• .-No del tot-,va contesta; el baró-i; de primer he d'acabar
I

goeiti .pjpg.''

coinplet, compost i. dosificat judiclosament, per a respondfe -i totes ra
exigencias fisiològiques, agradable al, paladar i de una digestibilitat perfecta, el
PHOSCAO ha resolt la qüestió de l'alimentació racional deis malalts, deis convalescents i dels ancians. Veritable acumulador de force, el PHOSCAO es aconsellat
pels metges als anemia, als esgotas, a les dones embarassades, a les elides i a tots els
que sofreixen de una afecció de restórnag (dispepsia, gasträlgia, dilatació) o que
paeixen afnb difielltat

:SIL a un guau d'onze. L'obra IntensIssIma del mala g uan y at losen 1,017e8
nillos, d'EXIT INSUPERABLE:

iitsieht l'ombra d'uns manyocs 'de grollers eabelLs negres. Duia una
mena de túnica blavosa sostinguda o ornada, segons el baró va
Neure en mirar-se-la atentament, amb nanses ele taüt. De taüt
aren tambó les fustes que li voltaven les carnes nona els camalls d'uva
'armadura, i de l'espatlla esquerra Ii penjava una mena de capa
curta que semblava feta amb retalls de drap mortuori. No feia cap
cabal del turró; tenia els ulls fixos al Loe,
-Ei!-va dir el hará, picant a terra amb el peu per cridar-li
Vi:terció.
-Rola!-va replicar el foraster movent només els ulls vers el
taró-. 11,n1 hi hat
-Que hi ha 7-va replicar rl hará, sensc esverar - se gens
d'aquella veis profunda i aquello ulls sense Iluissor-. Sóc i0,que
;batirla de preguntar-vos. Com heu entrat ad!
~Per la porta-va replicar la figura.
,os-'Què 80u-va dir el barrí.
'e-"Un home-va replicar la figura.,
ho crec -va dir el baró.
...-Dones no ho cregueu- va dir la ugura.
ho faig-va contestar el barrí.
La figura es va mirar el bar() una estona i després va dir plane-

5 a--1.31

EL DESDEJUNI MES EXQUISIT
EL RECONSTITUIENT MES POTENT

TEATRE NOU

TEATRE TALIA
Companyia de vodevil 1 teatro modern
Primera actriu: Merca Nicolau. DIrec,
tor: M. Salvat. Primera. actrius: Visita
López I Dolor, Pta. Primer. actora:
G. sierra I M. Glmanez Sales
diJous. tarda, a les cine. :VIL a
les 1015. clamorús exit de l'estupend
carnet

dige,stiu.

l'aparell

BALLS RUSSOS

OLYMPIA
M'uf, dijous, tarda, a les 430. MATINEE INFANTIL. NIT. a les 1015. FIN :1(1 DE MODA. En lotes dues funciona
prendran part toles les grandioses atrae-sons. Demà. dIvenarrs. Extraordinaria
func16. 2 FORMIDABLES DEBUTS 1 presentarid de la meravellosa

esfore

Diumengc. 12 de gener 1030
a les den del malt.
(Espectacles "Labor". Funcld núm. 2)

UVA.
ze

DijouS, 9 de gene' de 1g3s

VIGi- L

TIVOLI CINEMA UNCE amb aparen «PECTOPHONE»
Aval, a les cinc 1 a les den: ATRACCIO SONORA FOIL nouclarla POI
MovIetone I LA MASCARA DE HIERRO, per l'"u" Douglu Palana/te,
REMIRA CINEMA MOR ame aperen WESTERN ELECTRIC
Ana, a In 5 I a lea CO. Revista Noticiarle Fox Movletone. LETRA Y MUSIGA, revista, I la grandiosa cinta ADORAC1ON. Per A. Moren() 1 111 111e Dore,
KURSAAL
CATALUNYA
Aval, a lea 4'30 1 a les 930. Cinta cómica. La cinta de Selecciona Capitolio ANNY DE MONTPARNASSE, per Anny Ondea. I RAFACIAS PARISINAS.
GAPITOL I LIGO CINEMA
Aval, lea 4'30 1 a les 930: Cinta cbmica. La cinta EL DRAMA DE UN
PUGNES, Revista I la cinta UFA LOOPINO TUE LOOP, p er Warwich Ward.
PATEE PALACE p.: EXCELSIOR t-: MINIA
Aval, AMORES PROHIBIDOS. per Ramon Novarro: A LAS ORDENES DE
S. A. Cómica 1 RevIsta, Ale Pitee 1 Excelslor, a mes. ROSA DE IRLANDA.
MONUMENTAL t-t 11011111111A 1-5 IRIS PARE P. : ? EBRO
Avul, UN MAGNIFICO FLIRT, per Florence Yld0r; la de Seleens. Capitolio 1.1 S1NFONIA PATETICA. per G. Carpentier. DIbullos, Chnnta 1 Revista,
DIANA 1-1 COVITAL. 1 . 1 WALEYRIA
ROTAL
Aval, la cinta ROJO Y NEGRO, per han Musjuktn; tri PALETO EN NUEVA YORK, per Greta Nissen; DIbulsos, Unir& I Noticiad l Fox.
ARGENTINA t-t BARCELONA
t COLOM
Aval, GOLFILLOS, per lobyna lialaton; MANIQUIES CON AL311, per Atice WhIte. Dibuixos, Cómica I Revista. Al Barcelona, a mes, una altra cinta.

y

•' BRA11 TEATRE LICEU

,

LA PUBLICIMAT

ELS AMICS DE LA PUBLICITAT RETENEN
CUROSAMENT ELS NOMS DE LES CASES QUE
HI ANUNCIEN

FRÖNTO NOVETATS
AVUI, DIJOUS, DIA 9

Tarda a les 4'15:
SEGON PARTIT

Juaristi II - Basaba

Nit, a les 1015:
EXTRAORDINARI PARTIT

•

Navarrete

Yles urInarlea. Detectes SEITI1113
Ferré

menoterapts. Dlatermla. ar,

loan. Rambla de

Canalete!, 11 lesas

de la Sastrerial.

VENDE

contra
Gabriel

DIVERSO
MALALTIES DE LA PELL

contra

Sagarrata - Arrlola
Ramos

PETITS ANUNCIS
CLASSIFICATS

Tsodoro

Demä, divendres, dia 10
Nit, a les 1015: Extraordinària fundió organitzada
per l'empresa i que els pilotaires ofereixen al reu
palsä l'eminent doctor
Asuero, que ha acceptat
l'homenatge i ha promès la
seva assistencia.
Primer partit, a 30 punts:
Lucilo 1 Altamira contra
Ouruosaga i Goltla. Segon
partit: Larruscain i Gómez

cabida ocasid, tot acer, 4
CAIXES de
150 pessetes Mal=
número 122. l'Hedor.

COMPRE
Jaies or
plata, platt 1 dentadures usadas comen
pagant Mea que Muge Pl. 15, Cintra
'olerla, cantonada Portaferrissa.

contra Pistón, Ugalde ; An.

sola.
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_ _ 7VID.1 o .AVEÑTVRES DE nc-can
Lr NICKLEBT

• S3

-Afanyeu-vos, dones-va dir la figura.,
-Porteu molta pressa -va dir el baró. •
-Si que en porto-va contestar la figura-; precisament ara
hi ha molta feina del meu ram per Anglaterra'i França, i tinc el
temps molt ocupat.
-Teniu costtms de beure? -va dir el liará, tocant l'ampolla
amb la pipa.
-De cada den vegades nou, i força-va respondre la figura
elxistainent.
-Mai amb mida ?- va preguntar el baró.
-Mai- va replicar la figura, esgarrifant-se--; aixè Cria alegria.
El baró va donar una altra ullada al seu non amic, .que
semblava d'allò més original, i a la fi va preguntar-li si .prenia
part activa en les petites tasques corn la que ell projeetava.
-No-va replicar la figura evasivament- pare) sempre hi sóc
present.
-Pesqué tot es faci com cal, no ?- va dir el barrí.
-Ana.) mateix- va replicar la figura, jugant amb la seva
etaea, examinant la virolla-. Cuiteu, laut cona pugueu, si us plan,
perquè hi ha un minyó de casa bona, segons veig, que pateix de
massa diners i Honre i s •eelama els meus serveis.
-Es vol matar perquè tó massa iliners?- va exclamar el barrí,
si 'olió más divertit-. All, ah, ah! Es bona, aquesta! (Fein temps
i temps que el hará no !savia rigut.)
-Home!-i•a protestar la figura, ami) cara d'esverament-.
No tornen a fer això.
-Per que no? - va preguntar el luirá.
ein fa mal pertot - va replicar la figura-. Fospirel
tant corn us plagui; això em prova.
El baró va sospirar maquinalment en sentir la paraula 2a
figura es va tornar a animar i uva oferir el coltell de cacera atnb
la més atractiva polidesa.
-No es mala idea, tanmateix- va dir el baró, mentre provava
amb el dit el tall de l'arma -aixes d'un borne que es mata perquè
té massa diners.
- Bah!- va dir l'aparició amb petulància-. No es pos millor
_que la d'un home que es reata perqué en té massa poes.
això te li va escapar sense voler, o si és q ue es creia que el

Arnenitzarb, la testa una
renomenada Banda, que interpretarä aires regionals.
Per a aquesta fundó no
seran vhde ala passis
ravdrd
444444444444444441444444.

Capses de luxe
PER A CUA R ENTA I EATEIGI
~U CASA

BARGUES

38 - SANT PAU

38

FONDA SIMUI\
Es on menjareu la millor escudella
i olla. 5a16 per a banquets. Ese»
seria. 6, i Vidrieria, 18. Tel. rflei

LLIBRES
LLIBRERIA

FELT-

BA

compra- ver*
MUNTANER,

CENTRAL

SE

Substitueix
avantatjosament
el Linoleum

assortn per
a cambres de bany
Extens

habitacions
'TAPETES HULE' 'e
PER A TAULES X

raspalls,
camusses, esponges 1 anees artieres
per a la neteja
domestica
Plomers,

cili

II e

h

7, RONDA DE
SANT PERE, 7
28. AVINGUDA DEL PORTAL DE L'ANGEL, 26
33, TAPINERIA, 33

