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Avu$; a lea ida de la tarda, eamençarä a la SALA PARES la
venda d'art antic i modern anun-
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ciada, que ha tingut el privilegi
d'ésser la que mes interés ha despertat entre els colleccionistes d'art
antic i d'art modern.
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El destí dels anys

W".

L'entrada al 1930 ha evocat a França el ressò confús de l'efer•sais política i literària de l'any 1830, i els literata, els periodise Aistoriadors francesos es disposen a celebrar-ne el centenari
usiasme O almenys amb interès. Els anys neixen, creixen i
a 4i
• n i • sn les persones i com les persones sembla que tinguin un destí
e re rna la seva sort. Hl ha anys que talment diríeu que vénen
r la fama, que neixen per a sobreviure's llargament, perquè
al seu damunt una quantitat d'história que els assegura
ritat brillant í dilatada; d'altres, en canvi. s'eseolen entre
iencia dels segles, silenciosos, sense un tret que els salvi
; en tocar les dotze de la nit del dia de sant Silvestre
in obscurament com han viseut, i el número que el distin•
s el seu nom, s'esborra sense plany de la memòria del ruin.
30 és dels destinats a instaHar-se amb un relleu ben singubisteiria contemporània. sobretot en la de França, perquè
deis moments més densos, més roents de la sera vida
El 1830 és el romanticisme integral. La llavor d'aquest
era sembrada de molts anys; perquè tragues llue calguevulsions revolucionàries, la glòria de l'imperi, la caiguda
'adveniment de la reacció. Arribat aquest punt l'anhel
• la pruïja inconformista es desferma i inunda torrents els àmbits de la vida francesa. Es l'any de les barriles cançons de Berenger ; els fracs cenyits i les calces
es barrejaven amb la roba grossera dels treballadors
:era de les descàrregues pels carrers. Ara rídol era la
licada amb tirades grandiloqüents. La revolució de juliol
la monarquía imposada per la reacció i n'aleara una
1 a uns principis expressió de la burgesia triomfant ; els
e la democràcia francesa actual quedaren solats; ells
• r possible la tercera república, avui .seixantenäria.
.
••ra d'una fecunditat prodigiosa; les lluites literàries no
les politiquee: unes i altres havien de deixar un 'seo
n la vida europea. Aquell any Víctor Hugo feia repre:ire •
•ni", que significa la primera batalla campal de la
; Balzac donara "La pean de chagrin"; Stendhal
rou g e et le noir"; Chateaubriand eserivia les "Memej.'ultratemba"; entre el remolí de les obres inspirades en el
nou iredo guspiregen els versos llampants de Gautier, les estrofes
•iaminvedores de la Mareellina Desbordes Valmore, els versos
-endre i amarga de Musset, i Paul de Bock, innocent i plaga,
•onquita la popularitat i capta les rialles de la burgesia satisfeta
lel setrei Unís Felip.
Ialuropa no es pas insensible a l'eselat vital d'aquesta
1at. EA 1830 Goethe s'extingia a Weimar, apareixia la jove Aleinanraarab Erric Heine i els Esteta germänies imposaven constitucions :oyes als seus sobirans ; Anglaterra es democratitzava i preparara període victorià: els italiana pressentien la unitat i lluitaven
per aranquir-se del jou austríac; Bulgària obtenia l'autonomia ;
Gre,i • consolidara la independencia, i Barcelona aprenia de París
el gut i l'estratègia de les bullangues.
f-1-degkísivve•generós amb el 1830 de França; els francesos tenen
roí) &conmemorar amplament un any que té una personalitat inconfasilal, un soy que en mig de tants de trasbalsos tingué energia
pea iposar un gust a tota Europa i sabé crear una moda acoblada
Je fetasia i de dignitat. Qui sap el que el destí reserva al jove 1930;
les pessions actuals no aún pas molt diferents de les d'aleshores;
la pot -guerra ha permés de revifar coses que semblaven soterrades,
havitt
sai a d'altres llavors que frisen per sortir. La lectura de
du
la a 18.1 1 equival a obrir el calaix d'una cónsola antiga ple de
recor'b c.tel ;avis: instantàniament percebem tintes que vingueren
en 1 agonia i encara no han acabat d'exhalar l'últim matís,
vi a que en sentir-les fingim una rialleta escéptica per frustrar
ara I rimar necimprensible, ha t os desmaiats, cabelleres desespera102e- mes de línies rendides, armilles detonante, estrèpits
d.,
al s.2 ci :ella bota els cels de llamps, ruines declamatòries, tot
sentar penetrant de llibertat que reconforta; qui
Perf
tiaP
Wan els filis dels nostres néts quan obriran el calaix
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1. UCA 1 EL FEIX

; L'encíclica

abre l'educació
de la bventut

/Roma, 13.— L'eaticlica publicada
dissabte a :a nit pe. S. S. respecte
J'educas:a sristiana le la joventut.
!is casatienda com aolt important
5): ,. 7er ! a
doctrita ;tic encama
; /r :actitud na: representa
;clavas/ aratat feixista.
I

e

consta de 41 pigMes,

24 són cotsagrades a
, cesta pregunat: "¿A qui
missió educiaira?"
1 diu que l'e4icació és
una
, ssemialment ojal a la
al de contribuir la,,fasn'lia,
i rEsg l esia, aquesta última
el mandat divi que diu"Aneu
-sar a totes les na.ciorna
a sglesia, doces, ha d'ocryar-se
de tat els initjans educatius, ;dhuc
de l'educada física, sense opostr-se
sis drets de la familia i de l'Eaat.
Pretendre que l'infant pertana a
!'Estat es negar el dret de famllia
i el dret divi. Conträsiament, la ara.
macla de l'educada de 'a infancia,
p ertany a l'Esghisia i a la familia.
L'E.stat no té cap genere de pater nitat sobre rinfant. Te la
Mib•ió
de p romoure el
bé temporal, d'aisesurar a le famílies la pan, la bcgureta% rexercici deis seas drets. Te
dret de protegir a la infäncia cantas, ek SCUS pares mateixos. Pot
naigir que tots ele ciutadans corsa
g uin Ilurs drete civils i tingui; un
grau de cultura inteHectual, moral
física, coarenponents a les condicions
nal Castre temps. Pera de cap manera pot tenis un monopoli que
n algui les families a enviar els • in_
f ants a unes escotes dctrminades.
L 'encíclica afegeix que en aquesas
latea, termas s'ha vist extendre's
nad onalisme fals i exagerar, enemit
de a veritable pau i de la prosPcritat l sisa_ vial organitzar

ment la joventut i donar a l'educada
física un caracter militar i guerrer
que va contra la naturalesa de les
toses humanes. Sovint, aauestes
pràctiques militare executades els
diumenges, impedeixen a la infancia

el compliment deis seus delires religiosos.
L'encíclica no censura el que pugui haver-hi d'esperit de disciplina

i valentia en aquests merodee, però
si l'esperit de viol encia i d'exaltada de ratletisme, que en eta temps
pagans marcà la degenerada de la
veritable educada. física.
El document concedeix que l'Esta;
ha d'ocupar-se de l'educada/ física
de la joventut, pera no ha d'envair
alises aspectes pertanyents a la familia i a raglesia.
L'encíclica, per primera vegada en
els anal s de la cancilleria pontifical,
esta escrita en italiä í 110 en Batí. —
Fahra.

L300

automòbils assetjats
per la

neu

San Francisco de California. ¡3—
Una caravana de 1.300 autoniabolistes
que es dirigien a una festa coneguda
amb el nom de Carna;a1 de la neu,
que hacia de tenis Boa a Calaveras,
ha estat assctjada per la neu. Els
antomobilistes s'han vist obligare a
refugiarse en totes Ice granges i ccberts que han trobat prop /le la carretera. La nevada ha cobert tata la
Califarnia.—Fabra.

DIETARI

LA CULPA NO ES

TOTA DE LES EM?RESES

En el petit man periodistic barceioni han fet una certa impressió les
dades que ha publicar en aquesta
mateixa plana el nostre company
Domènec de Bellinunt respecte a la
rernuneració que obtenen els nostres
collegues alemanys. Després deis
anglo-saxons san segurament els
aue guanyen mea Altre tant podria
dir-se respecte als novellistes i dramaturgs.
A primera vista, o a primera improsa:), la culpa de la inferioritat en
que ens trobem tots nosaltres pertoca a les empreses. No falta qui les
acusa de manca cresperit organitzador o de manca de generositat, o de
totes dues coses alhora. Sense pretendre que estiguin totes igualrnent
rieres de culpa, convé recordar en
aquests moments que una bona part
ha d'esser transferida al compte del
públic. Les empreses, fet i fet, no
fan sine, adaptar-s'hi. ¿Per que han
de despendre sumes importante en
la retribució d'escriptors veritables
si tal despesa no serà agraida ni
apreciada per la massa de lectors?
s Quin interès poden tenis a evitar
que les seccione delicades— els editorials, la critica, el comentari politic — estiguin confiades a personarges solvente, si el palie no en fa
cabal i s'empassa amb la mateixa
indiferencia els articles imbacils i
les opinions mesquines? ¿Es preocuparan tan sols de fer sortir el diari
escrit correctament, si la totalitat
dels lectors no és capaç de valorar
pee ni gaire aquest petit compliment?
Cree que ha estat el meu amic i
quasi homònim Carlee Capdevila qui
ha sostingut aquí mateix que els
nostres diaris, en general, donen mes
del que el públic els demana. En
aquesta afirmació la pärt de la "boutade" es mínima i la de la veritat
es máxima. Es evident que si algunes redaccions mantenen uit parell
de finales de categoria, no ho fan
per càlcul comercial, sine per satister una ombra de consciencia. Qualsevol craquestes firmes desapareix,
passa a un altre diari i el públic a
penes se n'aiona, o si se n'adona no
es - néidelx a seguir-la. Semblant als
gats que teneic mes afició a les parets que no a les persones, resta adherit al títol, o a la disposició tipográfica, o a tot estirar a la secció de
telegrames i d'informada) local.
No menys evident resulta el fet
que l'element grafic té davant el nostre públic, com davant els públics
infantils, una atraed() que mai no ha
abastar l'element literari. Podem dir,
dones, sense cap exageració que la
despesa que fan les redaccions per
adjuntar-se intelligancies és, ara
com ara, una despesa sumptuäria.
Es trist, perú es així.
Nornes raixecament del nivel(
cultural mita ens padra treure d'aquesta situada laMentable. Es concebible, no ho nego, que una organització molt ben projectada i realitzada amb un gran capital pugui
orillaran una mica les tarifes actuals,
sense deixar de fer un negoci decores. Però repeteixo que la veritable solada del problema es troba
en les escotes, els instituts, les una
"versitats... i en alguna guspira indefinible que infon al cervell humä
l'esma de les qualitats.
;Ah, el dia que el nostre palie
deixi de comprar els diaris mal escrits i gens pensare! el dia que no
sigui la plana esportiva la que, en
tot cas, rendeix una part del dines
que alo esmereal el dia que siguin
els escriptors i no els tacas els que
tinguin clientela!... aquell dia no saldrá el comité paritari per reformar
Ice tarifes.
Ara — i això Es un altre ates — en
els paisos de perita ärca lingüística
mai no es podran assolir els règims
que imperen en nuclis de veril milions d'individus. coas al grup alepu/ny.
es‘ni.ts SOLDEVILA

pital, per sotmetre's a una delicada
operada>. — Fabra.
Nova York, 13. — Gene Tunney
lis estat operat avni a rhonpital;
se li h extret un gros cälcul del
ronyó.
Fins ara l'esiat de l'ex del% pesos pesara és satisfactori. —
Fabra.

Aspectes de Menorca

Caldereta de llagosta
A Istaa ja ens ho recomanaren:
"Si aneu a Fornells, pareu a can Burcló i demaneu que us facin "caldereta
de l'agosta". I ene ho digueren en un
to tan encorniastic, que ens dallem per
saborejar aquesta "menjua", com ells
diuen.
Camí de Fornells, férem parada dalt
del Tor, després d'haver-nos enfilar
vorejant les cingleres calisses, que el
tan mes alt que les altres muntanyoles
de la rodalia, pesque les dolomies liasigues amb llur duresa l'han protegit
de Yesosa) esmussadora. Des del can
de la vella torre de guaita veiem el
poblet marines blanquejar en una re«Azada encarant-se a la badia, d'esquena a la mar oberta per a guardar-se de les mestraladcs. Amb tot i
que ens dalart per arribar-hi, restem
encisats davant del panorama que ens
ofereix "sa Roqueta" emergint de la
mar blava que a rentorn li posa un
farbala l'escuma. Maó i El Castell san
al Iluny, bo i mirant-se en resboranc
de la seca riala. Al darrera tenen el
varal miocenic, tot planes, de Sant
Climent i Sant Liras, reticular de tanques amb un escampall de caserius i
"Ilocs", blanas i abundosos, tense un
arbre, pena clapat de verdura. I al davant ile pujolars dcvänics amb foscors
de burda garrigosos, s'allarguen a tocar en fart contrast arnb les terres
roges de la descalcificada dolonatica
que arriben fins als nostres peus i constitueixen la zona excessivament blatera
de la lila. Una marina emboscada separa
aquesta etapa de la franja erina aut
ressegueix tots els entrante i sortints
de la costa tramuntanenca. El nachi
urbà d'Ataos, el tercer poble de Menorca (Maca 17.542 habitante; Ciutadella, 9.369 habitante; Ataos, 5.0.35 habitante), :riostra amb el seu aglomerament aturonat la importancia que li
prevé d'ésser el Use de contacte de
tres zones característicament menorquines: la de conreus variats de les
arenisques mioceniques descompostes;
la bosquerola, estesa sobre els terrenyspaleozoics, i la granera en les argiles sanguinoso de les calisses secundàries.
A la falda del Tor, n una depressió
oberta dins el r e! ' éi envellit i sever del
Devenia csclata la blancor de Mercada!, corn una etapa nevada. La "Pobla
de Mercadal", cosa l'anomenen els vells
documente, es troba gairebé al centre
//internarle de la illa, als 21 g//dametres de Mar:, i 23 de Ciutadella. Aquest
aturonament de la mitjania ens priva
de veure Mitjorn (Sant Cristäfol),
Les Generies que endevinem enlla entre la cojea de les muntanyoles triäsiques. i Ciutadella la vella capital menorquina, en el caire de la plataforma
ntiocanica de ponent, :usan de la mino
escletxa de la seca ria. Més enllà de
la tersa, la Mayor sense fites; !tomes
vers Mallorca resguard s'atura en un
muntanyam esblaimat per la distancia,
del qual hom hl destria prou be el
Cap de Pera i el Puig afajor.
El sol sea va a la posta, i nosaltres, rostos avall pel predi de Lanzell,
on pasturen pele campells segare ovelles, vaques, entice i pones. Un emboscament d'alzines 1 pins borde ens
mena al petit congost de Sant Joan
"des horts" o de Carbonell. En la canal s'aclofa un sengen gemat que es
Culll 1: 1 oasi entre els gorets i els rostolls. Mes enllà un aplec de cases buides, abandonades en inig dels conreus.
Es hora forcant i no trobem una änima
per a orientar-nos. Les Ubres dels
aiguarnolls propers han foragitat els
homes, que no hi vénen sisé a curtes temprades per a treballar els
campe o recollir-ne els esplets. De les
trenta cases habitades que tenia aquesta
partida, no queden mes que dues fa/alijes. La gent se n'ama altre temps,
a A. i els que ara resten tenen
casa a afercadal i a Alune, i només hi
fan estada al temps de les feines.
Era negra nit qual arribarem a
Fornells. una nit, pera. ami) lluissor
d'estrellada.
Al mata pel ladea de le cambra
vcierem el pable ruhr carrer Majos cm
arc de verde exposat a minan, amb
dues o tres travessies que van fins a
mar, i tot Mane, en tanta de manera,
que ni nn fossin els trans de portes i
nestres hom na distingiria les cases. La
india as tat' a calma rota hlava. El casería con/Mara un centenar de focs i
unes aoo animes Ac tothom és pescador; a dotze alija ja comencen. Hl
compren doacents hannes entre patrona
barmariners, i una norantena
quea. entre saques i grosses. L'indret

és propici; la costa penya-segada
s'eraonsa en les aigües bellugadisses,
i els raquissers submarins ofereixen
frene i alguerars magnífics al peix per
a les crin. Per aquesta configurad()
les barquee potents del bou no poden
arrossegar-hi llurs xarxes arrabassadores corn pel litoral de la plataforma
miocenica, de Maa fins a Ciutadella,
així el pelar s'hi mante millor, i encara abunda,
Tot ala() ens ho va dient el vell
Burda, card del vives, situat a l'altra
part del poble. Fora del gener i febrer, que a causa del mal temps
se sol pescar gaire, pel demés tots els
mesos hi ha pesquera. El peix es fi,
peix de roca: molls, pagells congres,
anguiles. sípia, pop.. Però el fort és
la Ilagosta. Horn la pesca primavera
i estiu, puix que la veda va d'octubre
a febrer. Paneres i caixes van cap a
ala& perú quan hi ha bona pesquera
se n'envia a Barcelona; la llagosta s'hi
tramet autsi tota. Sota un reglar de
canyissos, que unes columnes aguanten, hi ha un engraellat d'atlas pels
guate l'aigua de la mar surt i entra.
Les llagostes , nombroses, s'hi mouen
encongides, entrebanquen llurs antenes,
que, deformades pel moviment de
l'aigua, semblen branques sarmentoso.
En aquests vivers — a la illa n'hi ha
d'altres — els comprador, conserven
vius aquests crustacis fins que els consté embarcar-los. Pel port de Maó eixi:en del /92o al 1926 un terme mitjà
anual d'una vintena de tones de Ilagesta, a les guate cal afegir, pel darrer d'aquests anys, des mes de pelee
de diverses menea I así no comptem
la pesca que hom pugui embarcar per
Ciutadella, on , ultra els pescadors del
país, des de temps immemorial hi ha
una colònia de mallorquins d'Alcudia
i Pollença que es dediquen a la Ilagosta durant testin a cala Morells i
a Fontanelles.
Mentre el vell Burd6 s'enduia la
"nostra" llagosta cap a la "caldereta", i nosaltres ens decidiem a der una
explorad() de la costa per a aprofitar
restona i fer gana, ene digné: Si no
fos "asa" — i sacsejava la bestia,
agafada per les antenes, que tota s'enravenxinava — "es poble Amamort de fam".
La terra i l'aire eren amarats de sol.
El blau de la mar i el blau del cel,
igualment Hitos, convergien en l'horaea Ilanyä. El cap de Cavalleria, amb
el seu mur gris de plom i vennellós,
tallava la blavor magnífica de la badia
de cala Tirant. Capes d'arenisques for-

tarnent aixecades formen els pujols de
la costa que seguiem. Sobre d'elles,
altres arenisques recents clapades de
fragmente areniscosos, potser metamerfics, planegen Ileugerament des del
litoral, corn si fossin d'una platja realeada; semblen, dones, un altre indici
<Id balanceig de la illa. Vaques, ovelies i cabro isolades, cota perdudes,
en mig de les tanques estepäries morregen les pedres en busca d'alguna herbeta escadussera. El sol i el roquisser
n'hi aclaparen. Un corb mari es capbussa a l'aigua d'una caleta, tota clara;
l'exemple en convenç i, corn que no
sóc nedador, m'hi llano con fi ar el mateix que en una piscina; un bany corn
en els temps en que el mar/ era jove.
Portat per una gana arborada, pauso
sense parar-hi gaire compte pel bosquet de xiprers flairosos de lligabosc,
que han fixat les dunes que barren la
"bufera" de cale Tirant ; traveseo
tanques i mes tanques... fine a éster
davant la taula parada.
La cassola fumeja; les rodanxes de
Ilagosta desapareixen anegades en el
brou aperitós; als plats sopese blanqueja el pa tallas: cal escaldar-lo amb
el suc de a sa caldereta" i fer-se
mateas la sopa... No som pas un déu
(limpie ni lampad tenim cor per condemnar a nalga al suplid de Tanta!.
Mes aviar ens sentim guiadors i ens
plan que els altres gaudeixin del que
ens Inc plagut a nosaltres... Lector
rodaman: Si et daleixes pel bon palea
Si gustss de la llagosta, si et plan un
seca tranauil, t'agracia la gent cor
()berra i vols un pai n atge adient per
rellegita lii !Odiseo. ves a Fornells
afenorsa.
P. VILA

Aquest número ha
passat per la censura governativa

4.

Gere Tunney s'ha fet
operar
Nova York, 13. — Avui s'ha celebrat una consulta entre guatee esperia'istes que han estat cridats per
ussistir l'ex - campió dc boas Gene
Tunney, el qual ha ingressat a nos-

_ Dispoaici6 de, les diferenta linar; que arrencaran da l'estada del No-rd -dezpr,h -de leicciar-)1)).” a caen/.
e

tar-ehl, gr.nb motiu de la reducció de Pansplaria de la via

COMENTAR1

L'art de

no viure

Tata els sistemes filosófica i burgesos d'enfocar l'existencia

es redueixen només a això: a no viure o a viure a mitges. Renunciar,
reduir, acompassar la feílla de cada dia de forma que l'ahir, l'avui
a Pendemä s'assemblin tant com puguin l'un a l'altre, de manera
que hont pugui creure's que no es mou de loe.
Erg ben a l'inrevés el programa de Goethe, que volia néixer
cada dia. Era diferent el daler dels mística d'anar acostant penosament l'ànima a Déu. Aquesta virtut filosófica i burgesa es ben
contrària al que era la "virtus" dele romana; As a dir, l'homenia,
l'audiusia, aquella fe a posar proa contra les tempestes, a no recular.
Aquesta manera de veure la bondat que té la massa benestant
f alguna pedants justifica el fet que "persona de be" es digui
moltes vegades, amb un cert somriure una mica sarcàstic: Aquella
pretesa bondat és, a fi de comptes, l'art de no vinre o dur una
mitja vida.
Moltes vegades ens ha vingut al cap la idea de fer un llibre
que versaría sobre aquest tema: influencia de les males persones
en l'avenç del món. Es clar que no ens referiríem als criminals ni
als irresponsables: només a tota aquella gent, mal vista en societat,
que es qui ha fet i fa anar les coses d'aquest planeta.
Es evident que l'home, posat en un ambient en el qual no hagi da
bregar, degenera ràpidament. I aquesta degenerescencia sol anar
acompanyada d'una gran dosi de fatuïtat. Talment la mosca del
catre que es pensava que ajudava els estalle a la pujada, hi ha
tota una serie de persones— gairebé una classe social en bloc —
que es pensen dur el timó del nihil. Són els d'ordre, els útils, les
forma vives. En realitat els paräsits; 1-es mosquea del cotxe.
Ah! com és corrent de reune per casinos i easinets rendistes
que es planyen de la poca tirada al 'traen que hi ha pel món. Que
troben absurd que ningú pensi seriosament a millorar la forma
de la societat. "Són falórnies— els bornes sempre seran els
mateixos." I engeguen una glopada de fum.
Elle ignoren que així que la quantitat de persones benpensants'
i poe átils arriba a fer prost pes el trespol s'ensorra i tot va
dallabais.
Són unes mosquea, però ells són, en realitat, uns terribles reno
lucionaris.—R. LL.

La reducció de l'amplària de la via
-en la línia de Barcelona a Franca,
per Puigcerdà
Com es realitzaran les obres
En el darrer període
del canvi, quedarà suspès per 24 hores. tot el servei
Com es realitzaran les obres :: En
el darrer períocle del canvi, quedan
InaPas Per 34 huesa tot el servei
a _f_aastabliment d'una via d'amplària
internacional, això es, la incorporad() al träfec ferroviari de la resta
d'Europa, va ésser decretar pel Go_
vern el 17 de julio] de 1928, esco.
llint-se precisament la línia que entra a Franca per Puigcerda.
Dels molts avantatges que en tots
els ordres s'esperen d'aquesta mi.
llora, se'n va parlar en aquestes mateixes columnes i no cal insistir-hi.
Entre les raons que varen aconsellar de triar la Unta de Ripoll,
per a l'adopció de l'amplària europea, fou precisament per les condicione del seu tràfec gairebé tot
ell local, ja que una part molt petita del seu volum total, procedeix
o és consignar mes enllà de Barcelona, circumstäncia que no s'escau
en la titila de Port Bou. Un fascicle
que acaba d'editar la Companyia de
Ferrocarrils del Nord ens illustra
sobre una obra de tanta transcendencia i que pot merèixer l'interes
dele nostres lectora.
L'adopció de l'amplària internacional, en l'esmentada línia, requereix:
Printer. L'establiment d'una tercera via • en el trajecte compres entre
Barcelona i Montcada-Bifurcació.
Segon. Estranyer la via actual
entre Montcada-Bifurcació i Sant
Joan de les Abadesses.
Tercer. Fer la mateixa reducció
en l'amplària de la línia de Ripoll
• Puigcerdä.
Per a estrènyer la via, els tècnics,
després de diversos estudie han eregut convenient dividir-ho en duo
parte.
La reduccia de l'ampläria de les
ales que renca 1 rn. 674 a 1 ni. 445
es falta installant provisionalment
un tercer carril, tota vegada que la
diferencia c'amp'aria mine aollo•
•
amb les antes corresponents
plagues i tirafons.
La reducció a les estacione, en
ales generals de circulad?) es [ay
eorn pels trajectes de via lliure. L'a_
nie destorb consistirà en la substi_
tuca) dels aparells de canvi, cosa
que espera poder fer-se co un espai
inferior a 24 hose!.
En les vies secundäries de les estacione es farà la reducció de l'ampläria abans que en la via general,
eo que obligara a suspendre !es fasturacions en alguns casos.
Caldrà substituir les plagues giratòries, les bascules i els aparells anàteas, per altres adaptare a la nava
ampläria.
Perú abans de tot això, calcita
substituir els trame rnetallics, tots
Chis de ferro, de construcció molt
artigua i que no tenen capacitas per
a resistir els esforcos degut al major pes del material motor que bi
circu l a. Caldrà substituir 22 ponte
de grans Ilums i ja s'estan con,truint per tres cases constructores
diíerents.
Caldra substituir igualment nitres
44 tratos de petites llama per llo_
sea i plafons de formiga arruar.
,,,També cstan ja en cura d'execució_

igual que art antic pont rnetállic
que és canviat per un de formiga
armar en niassa, de to metres de
liuni
La reducció d'ampläria d —
e la s- ia
comprendrà, dones, tres periodes.
Primer: Institució i renovad?) de'
ponts.— Collocació del tercer carril.—Collat de la ria i catenaria.
Podran continuar amb tota regularitat els serveis normals de viatgers
i mercaderies.
e
Segon: Estrènyer les ales secunj
elides de les estacions.
Durant aquest periode, que serä de
pocs dies, caldrà suspendre les facturacions en alia que es refereix al
servei de petita velocitat.
Tercer: Canvi de l'ampläria total
que ha d'efectuar-se en un termini
C0111 a màximum de 24 hores.
Durant aquest periode quedará'
suspès tot el servei de la liana, per
la necessitat de renovar i modificar
els aparells de via a les estacione.
L'estrenyement de la línia generat exigiri que també es porti
cap en el ramal d'enllaç de Lesi.
Franqueses (Nord) a l'estada de'
11. S. A. de Granollers, que te'
2.765 metres i que, com es sabut,
serveix per a traspassar-se els generes procedente o destinats en direceló a Ripoll i Girona.
La bifurcada entre Nord i M.
A. que existeix a Monteada, de fe t.
deixa d'existir o almenys, la seca!
importancia disminueix considera.:
blement.
De toree malteses, es fa indispen-i
sable d'establir-hi les installacions de'
transbord per al trafic procedenta
no solo de la xarxa de M. S. A.;
però tamba de la linia de Lleida.
L'estad?, de Sant Andreu, eni
carpa, agafa amb les variacions que
ha imposat el canvi de vio. une importancia malt mes considerable que;
el que se li havia assignat en elsi
primita/e projectes d'ampliada d'installacions i que haurien consistit a
fer-ne una gran estada de merca/feries que pogués substituir la que
existeix a Barceloaa, insuficient
per a atendre les necessitats del tras
fic de Perita Velocitat en vagons
complete.
Ara es preven per a l'estada de
Sant Andreu, doble instaHacia perqué aixi ho exigeixen les dues amplàries de que disposara Sant Andreu. De fet pot dir-se que es tracta
de construir dues estacione especial.
ment habilitades per a regona romplets, reduint les de Bareclona-Nord,
al errad de viatgers, Gran Velocitat

i una Petita Velocitat, especialit_
rada que es determinara.
Aquest as a grane trets el p'a
d'obres d'una importancia gens insignificant, que segueix en l'actualitat
la Companyia del Nord, en aplicada
de restabliment de la via d'amistada
europea. De restreta edadó que el

projecte guarda amb el pla d'Eixampla de Barcelona i algunes de les
obres que comporta 1 afecten no tan
sols la urharritzad6 de la chitar,
ans també al seu servei (ere/aviara
en variarem en una edició vinent.
V. B.
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La reunid del dIresabte

ja

per METRIOS
/Tal "con hada estat anunciat, tingui ?loe 'clissabed )5cfsiai la
;n'Unid que per iniciativa d'un bloquista, acceptada per nosaltres,
;hereden cle celebrar tate els nostres lectors que estiguessin interessats
'en l'obtenoió dels mitjans indispensables per aconseguir tina majar
difusió de les ciències ecandmiques entre la nostra joventut estudiosa.
;Si hem d'ésser franco, no pensaverm que passessin d'una trent n,na
eis que acudirien a una reunió d'aquesta mena, i tau per a nosaltres
una agradable sorpresa veure que les adltesions s'aproparen a la
tetantena. En poc ms d'una hora s'havia acordat la creació d'una
,. Escola de Ciències Econòmiques, que, de no sorgir dificultase insospitades, comeneard el seu funcionament d'aqui a tres setmanes.
S'acordà també que el cure vinent comprengui l'ensenyament dels
coneixements de matemàtiques indispensables, d'Estadistica i d'Economia, distribuí:1s en tres cursets que es puguin seguir, en conjunt,
,
en dues lliçons setmanals; també es fird l'import de les matricules
que, amb el sol esforç dele adherits, puguin assegurar la vida de
t._
.e l'escala per al cure tinent. Es d'esperar, perd, que les entitats i
persones interessades en qué millori la cultura econòmica del madre
poble aportaran el seu ajut per tal que l'actuac44 de l'escala es
descabdelli amb Inés amplitud i eficàcia. El fet que se'ns cacareefinge la presidencia de la reunió i la direcció de la futura escala
ve a augmentar la l'ostra responsabilitat, però ens proporciona la
satisfacció de acure que la tasca de divulgació que des d'aquestes
planes fou comeneada per l'inoblidable Crexells, i seguida per nosaltres, ha fructificat plenament. El primer impuls que empeny els
que hem pogut freqüentar les escoles estrangeres, com hem dit altrcs
vegades. is el de comunicar el que havem pogut aprendre als que
senten afecció pels nostres estudis, evitant els perills de l'autodidacfleme. Els que desitgen augmentar Hur cultura econòmica no treballen tan sois pel seu interés, sind que vn g s o tnenys conscientment
persegueixen la formació d'un nucli d'homes mgs aptes que, posantse al servei de les grane empreses, evitin els trasbalsos produïts per
......„
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VIATGES
HISPANIA
Rambla deis Estudie, ntímero 11. - Telkton 11851

Excursions

Turisrne

Peregrinacions

Faciliten/ QUILOMETRICS a l'acte.
BitIlets especials
reduïts per a l'Exposició de Sevilla. - Ballets de ferrocarril, nacionals 1 estrangers.
Passatge. maritime I
serie per a totes les linfas
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BORSA DE BARCELONA

empreparació i Parriviente. A iota as paleas del món va descepo.
reixent la rutina de fer guanyar per asuste les situacions mis imparfans, i recentment es discuteix a 'Inglaterra la conveniència que
es faci lloc en la direcció de les empreses als universitaris i als que
s'han especialiteat en l'estudi de lee &andes econòmiques. Sobretot
pel que fa referdncia a la Banca, la possibilitat de comptar amb uns
guante funcionaris que coneguin les ciéncies econòmiques i estiguin
una mica entrenats en els mè(odes moderna d'investigació facilitaria la creació de les necessàries oficincs tècniques d'informació
general i d'estudi de la situació monetäria i financiera. Per això
un dele primera articles que vdrem escriure sobre la necessitat d'una
mis gran educació económica anava dedicat als funcionaris de
Banca, i aquests es traben en gran nombre entre els inscrits. L'hit
de la reunió, obtingut amb el minimum de publicitat possible, ene
dóna les snés grane esperances per a l'esdevenidor d'una escota ins
bases de la qual han estat posades pels futurs alumnes.
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Portugal, 0 345 Ptes. escut.
Holanda, 3 .065 ptes.
Suècia, 2.04 5 ptes. corona.
Noruega, 2035 lotes. corona.
Dinamarca, 20 3 75 ptes. corona.
Txecoslovàquia, 22'55 ptes. zoo corones.
Romania, 4'55 ptes. zoo leis.
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Davant les manifestacions
del ministre del Treball, contingudes en una nota oficiosa apareguda darrerament, la
Cambra Mercantil de Barcelona, refermant la seva actuació
de defensa i protecció a la
classe que representa. que en
aquest ras PS tradueix en una
campanya de desgravació fiscal, reiteradament produida, ha
elevat a l'expressat ministre el
següent telegrama:
"Llegida nota oficiosa V. E.
sobre establiment quola corporativa única, Carnhra Mercantil
Id l'honor recordar-li petició
que tributació comerç no excedeixi de l't per 100 reciirrec
quola gremial, pronorcid que
actualment venon a contribuir
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Quotes per al sosteniment
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Alee

"NC DE CATALUM

Canvis de divises xec no
cotitzades oficialment, facilitats pel Banc de
Catalunya

MERCAT DE LLOTJA
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MERCAT

OSMIO poi

etnens una

Interior 4% A.
•
•
" C.

DADES FACILITADES PER LA CASA
JOAQUIM SITGES PADROSA

Al Foment del Treball Nacional
continuà ahir a la tarda la reunió de
representacions de les principals entitats econòmiques per tal d'examinar
la situació creada a l'economia nacional per la insólita depreciació de
la pesseta.
Després de detinguda deliberació,
els reunits arribaren a diversos punts
de coincidencia en apreciar els elemento del problema i a enfocar les
seves possibles soluciono, i acordaren
que caclascun dels presidents de les
entitats presenta a la reunió porti
aquelles conclusions a ratificació de

Cambra Mercantil

OILIOI. PIRROCARRILS

Calas d'Eminiona 3S 99
C. C. LOC81 6%. . 0985
C. C. Local 5 1/2 . 01'85
C. C. Local Interim 8700
CUMA' Argenilnes. 292

Les entitats econòmiques i el problema
del canvi

Potitzente.vs °Mime otmee,

la Junta respectiva que presideix i es
redactin per les distintes societats els
escrita que hauran d'elevar-se al cap
del Govern sobre el particular.

I No pierda Vd. más tiempo

(amb =pos:os)
Amor. 1926 5% A. 10100*

rallase

capitals per múltiples impostos
veurlen amb disgust una nova
modificació que vingués a agravar situació. El saluda respectuosament president Vilardell."

da d'Alfons XIII, des don van admirar la bella perspectiva de l'ExpoSiCió.
Altir al matí les tasques de l'assemblea doren la reunió per ponèncics per
tal de determinar sobre els punts que
a cada una correspon, i en la sessió
de la tarda es procedi a la discussió
dels informes d'aquestes ponències, a
la lectura i aprovació d'estats de comp
tes i pressupostos de la Corporació.
Avui i els dies successius seguirà
les seves tasques el Ple de la Junta
Central, les quals orean alternades
ami) els diferents obsequio que el Collegi de Barcelona ha organitzat a nonos de llurs distingits visitants.

Abata d'ahir començaren les seasions del Ple de la Junta Central dels
Collegis Oficials d'Agents Comercials d'Espanya, al local del Collegi
d'aquesta ciutat.
Els Collegis Oficials d'Agents Comercials constitueixin una de les corporacions mis importants d'Espanya,
per quant en els seus 8o Collegis sun:en un cens de mis de 20.000 inscrits,
corporació oficial per virtut del Reial
Decret del ministeri ¿el Treball de
l'any 1926, i és una realitat corporativa i un exemplar model d'organitncid d'aquesta honorable i activa cías se de mitjancers mercantils, tan important en la vida comercial deis pobles.
En la primera sessió es procedí a
la lectura i aprovació de l'acta del
Ple anterior, i hi concorregueren quasi
tots els assembleistes que representen
a la Junta Central les diferenta regions o rones mercantils d'Espanya, i
hom espera encara mis delegats.
En acabar-se aquesta primera ses au 6 tingué 'loe al mateix local una recepció per a la presentació deis assistests a aquesta assemblea a la Junta
de Govern del Collegi i viceversa.
Les representacions dels Collegis germans toren obsequiades amb un coktali i aperitiu al mateix local social,
acte en el qual va regnar el major entusiasme i esperit de coniraternitat.
A la tarda, sempre acompanyats de
directius del Collegi de Barcelona, eh
assembleistes anaren a l'Exposició, en
la qual van visitar el Poble Espanyol,
maquinäria dele brilladors i cascades i l'stand que el Collegi de Barcelona té instaHat al Palau del Vestit.
A continuació forcn acompanyats en
carruatges uns el final de l'Avingu-

•ANCOMUNITAT, DIP15.
TACIO I AJUNTAIIIENTS

VALORS A YERME

5arce/ona Traction 1927
1010o
torres 5lotrlus 1923 . .
9775
Comp. General del eur0.
,
04'75
bmpresill de 1:03/3 ami, a
13000
MarrOC

Comiseid mixta pròpia jurlediccié. Li record a igualment peti cid formulada anteriorment que
sosteniment Comiles paritaris
vivenda vagi inclòs en quota
thica. Contribuents Barcelona
mes afectats que els d'altres
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Ja un bou eubscrit a la Mi

r

Col . leccid

Popular de
LES ALES ESTESES •

Nomes es mu °m'In el, Nana. d
nuest butnetl, retallar-lo I entiare,
Mitre un ststs re elan esnealat
amb cen ti mi si de fofa I etttc
si tou de elutat, a t'Administrado
de I.... A. E.: Corta. 4* Saneen&

• pel pesa di
Subserioia-me per un dny a partir del
vira pessetes anuals que pagaré per terminis de (9 meso. a (0)
con han amó un
pessele s. Si en Mi, el terme d'abonament no aviso el
mes dantieipaeig, es consideran:, prorrogat per un albo unir.

LA PUBLICITAT
PRIMI

so

SW1114211101:10

gisour

«MI.>
8. reitOn&

Noru
rldreça

SN

• a

e e

Irle

tensada Menea tramen, 710
, rie
Addielen tialina
.•

- Poblarle;

Aneen OSIM

• .

i ( 1) Tetei's e forme que no intermi.

SERVEI METEOROLOGIC DE
LA DIPUTACIO DE BARCE-

LONA
Situació general atmosfèrica d'Europa a les set del dia 17 de gener

Les obres del passeig de Sant Joan

Bloc del

pas ele alleeS ve hicles que fins pugen
dais de les voreres a escometre el
confiar transeiint, i sota el punt de
visla del viatger fa a mis bon preu
que rautdninibus, i sabretot que el taxi. De manera que si no es tracta
de les persones els mitjans econinnics
deis quals el fenicia d'usar el taxi 1
tot drop o passeci.ven auto traPi, el
que es els altres-que .4,111 la majoria-no si pas qué ¡si veuen.

transeünt
Els la nota de bloc Publicada dio'eleve dia 12 aParegue la següent
canica:* Deia: "Jo seria molt radical en aquest mata. A l'Ei.rampla, intrt
parada cad,s das carrers i al final una
parada cada dos-cents o dos-cents cinquanta metres". 1 Ita de dir en (loe d.:
"final" "a la resta". Aixi frase
quede de la segiient manera: .1 ¡Ti:cuela, una parada cada dos carrera
i o la resta una parada cada dos- cesas
cinquanta metres.

TASTEU-LO

MOST ARNAUTEU
DROGUERIES I FARMACIES

SS.

La vida social

Fa a/gatt tempa que s'observa una
persistent of ciisiza contra el rehicle
mis còmode i econòmic: el democra-

LA REUNIO GENERAL DE LA

SOCIETAT ARTISTICA
CUL.LINARIA

tic traust lo. Sembla ca na si hagués
desig de zeurel substituit en la costra Rambla per la baluerna pudenta
i 'rentollant de ratite ynnibus. Si es
mira sota el punt de vista de la segnvianant, is preferible el
r , ht
tete,44 ere, a use pun del rail, un esque
ic
1I0 ¿ase,.
te

La Societat Artística Cullinäria
fa avinent que celebrara reunió gema] dels seus associats, avui, dia
14, a dos quarts d'onze , de primera
cOnvocatória i de segona, a l CO onze del vespre.

Voleu perpetuar el record
de la nostra Exposició...?
-Adquiriu el numero extraordinari del-

D'aci 1

d'all à

que és el millor recull gräflc que d'aqucst gran Certamen s'ha fot

Administrad() i venda:

LLIBRERIA CATALONIA .
Placa de Catalunya, número 17.-BARCELONA
S'ha posat a la venda el número corresponent a gener
d'aquest Magazine català

As4

1 NA

de 1930:
Tot el nord d'Europa es troba sota
l'influx d'una depressió situada a E,.
elida i determina mal temps general
amb vents molt forts de leed i xälees a les Illes Britàniques, Canal de
la 1/fanega, Escandinitvia i Alemany a.
A la Península Ibérica, Meditarania i nord d'Africa el temps és bo
i dominen pressions elevades, el centre de mixima de les quals is a l'Atläntic entre Mores i Canäries.
Estat del temps a Catalunya a les
vuit:
Fa hon temps amb cel seré i vents
fluixos a tot el país i solament es registren Ileugeres boires al pla de Vic.
Les temperatures minimes d'aquest
mati han estat de dos graus sota zero
a FFstangento, un grau sota zero a
Ribes i zero graus a Sant Juliä de
Vilatorta, Cabdella i Tremp.
El cabal del Segre a Camarassa ha
estat de 25 metres cúbics per segon
i el del Noguera a Tremp de n tuetres cúbica per segon.

SERVEI METEOROLOGIC DE
L'OBSERVATORI DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Dia 13 de gener de 193 0.
Horco d'observació; 7, 13, 18; Baròmetre a zero i al nivell de la mar:
7660. 762.2. 767. 8 millimetres; 1022.3.
1024.2. 5023.7 millihars; Termórnetre
a rombra sec, ts.8, i6.6. 13.8; liumit,
q 6, 14.2, 12.6: Hurnitat (centésmes
de saturació): 74, 75. 86; Vent: direcci6. NW, SE, SW: velocitat (m.
per segon): 1, f, O; Estat del cel:
seré, seré, seré; Temperaturen ext re
17.4; míni--mesal'obr:nix.
ma. 10.0; id. arran de teca. 8.1; Oscillació termométrica: 7.4: Temperatura mitjana: 13.7; Recorregut del
vent en igual periode: 140 km ; Observacions particulars: boira en ferse fose.
La Societat d'Attacció de Foresten celebrar3 la seva junta general
re g larnentäria el dia 23 d'altiest mes,
a les set de la tarda, al seu local social. Rambla del Mig. 30. eo que es
fa públic per a coneixement deis socio que desitgin concórrer-hi.

A T R °PELLA MENT S
Al correr Comtal, la bicicleta número 3.203 atropella a Mercè Sobirana.
Li causa erosions a ravantbrac esquerre, de les quals los auxiliada al
dispensad del carrer d'En Claver.
- D'atropellament d'auto foren auxiliats als dispensaris de Sarria i Santa Caterina, Paulina Vidalet i Antoni
Navarro, respectivament, de ferides
que foren qualificades de lleus pels facultatius que els assistiren.
També foren auxiliats per atropellament, Anastasi Navarro Gargallo, de
36 anys, a la Ronda de Sant Pere;
Manuel Pastor Casonan, de 59, al cartel- de les Corts Catalanes, i Antoni
Escoda Arbó, de 54, al carrer de la
Creu Coherta, davant del número 96.
, Les lesione dels primer!, produides
per autombhil . , foren qualificades de
pronòstic reservat a la casa de socors
de la Ronda de Sant Pere, on (oren
assistits, i les del darrer causades per
un tramvia, de gra.etat, segons diagnòstic del dispen‘ari d'Hostafrancs.
CAIGUDES
Al carrer de Lläria, en intentar pujar a un tramvia, caigué Manan Garcia, de 40 anys, i es produí escoriaclon; al genoll dret i braç esquerre.
Fou auxiliat a la casa de socors de la
Ronda de Sant Perc.
-En baixar d'un autómnibus, a la
plaga d'Espanya, caigué Josep Maria
Garcia. de 36 any n.
Al dispemari d'Hostafrancs, on bou

gid superctliar dreta.
Foren qualificades de pronòstic reservat al dispensari d'Hostafranct, on
fou
-Al Passeig de Valldaura, encreuament amb el de l'Universal, de la barriada d'Horta, migué de la bicicleta
que muntava Francesc Garcia Marti,
de 38 anys, maquinista.
Es produi ferides. al cap. icommoció
cerebral i probable fractura de la base
del crani.
Des del dispensad corresponent, on
li practicaren la caía d'urgència, fou
trulladat al seu domicili.

FRONTO NOVETATS
Aquesta nit

Comiat d'UGALDE
ROBATORIS
A causa d'haver sostret una cartera
amb documente i algunes peces de
roba, Josep Carilla fou detingut 1 posat a disposició del Jutjat de guirdia.
- Els Iladres van fer una visita a
la casa del dentista Amat Serraller i
s'emportaren or i metällic per vilua
d'unes 2.000 pessetes.
- A l'estació de Sans, uns desconeguts, que fugiren, sostragueren a Dioni. Gener un embalum amb roba i altres efectes.
ACCIDENT DEL TREBALL
Al dispensad del Teulat fou auxiliat Eladi Velazco, de 48 anys, d'una
ferida incisa al pòmul esquerre, de
pronòstic reservat, que es causó als
tallers de la Casa Ford, situada a
l'Avinguda d'Icäria, 149, on treballava.
Per patir alcoholisme agut, (oren
portats al quarteret de les Drassanek
quatre individus, dels guata s'ignoren
els noms.

AIGUA IMPERIAL VICHY
Per qüestions del treball, s'esbatussanen Sebastià Colón Arqués, de 28
anys, xofer, i Joan Galindo, del mateix o fici.
Resultä Colón amb una contusió a
roh esquerre, que fou qualificada de
pronóstic reservat al dispensari on fou
assistit.
A l'Hospital Clinic mori robrer
Pere Peraire, a conseqüència de les
ferides rebudes el dia 8 en caure de la
bastida uso treballava, al carrer de
V llanta ni.

PARAR:MES CARDU8
Porta Forras., 10
DENUNCIES

Francesc Bocaländria denuntiä al
Jutjat de guärdia que Yarda Ricard i
Manuel Mató l'havien amenaçat de
mart.

'44Rato*
Fundat en z919

Foment de
l'Exportació
Cobrament de Crees
Informes Comercials
Desatanco prospecte gratuit
Placa Urquinaona, £3, primer
Barcelona
Telafon zona

nou de sabata.

401118 VERITABLE 00010
per a oomprar • bon preu aneu
a la dolerle Nagriiä, Tallero, 41

Es clar que l'aclariment no és necessari,
,però no deixareu de convenir amb nosaltres que
anuesta inesgotable variació representa un poderós esforç que MINERVA fa incansablement
per tal de servir tots els gustos i les necessitats
dels seus clients.

INCENDES
A la Diagonal, per haver debrat una
planas eléctrica atnb el corrent estaiblert, es cela foc a lana taula i alguna
pega de roba.
Acudiren els bombees de seguida i
l'apagaren amb facilitat.
Dos canaris que hi havia a l'habita gió modren asfutiats.
- A un bar de la Via Laietana,
número 23, es calä foc, el qual fou
extingit amb facilitat i promptitud pele
bombers.
Les pérdues foren de poca considenació.

foaremonmir PREDERIC

10NET • Aparte MI, aorieéme

CREMA DENTAL

KOLYNOS

I no deixareu d'apreciar també, lectora
amable, que aquesta múltiple varietat d'estils
i de models significa un superb assortit que
potser només M IN ERVA pot presentar al
públic.
Un assortit que mereix que l'examineu a
qualsevol de les noitres botigues.

Munieipi
La patent per a la venda
de pelx.
Es va avinent als concessionaris de patents per a la venda
de peix en els Mercats, que si
dintre el termini de vint dies,
que acabaran el dia 8 de febrer
vinent, no han exercit el drel
que els asslsteix per a renovarles, se'ls consideraran decaigudes, i no podrà prosperar cap
reclamaci6 en contra el que es
resolgui per la superioritnt.
Alumnos de lo Normal
de Girona.
Ha visitat l'Ajuniament una
nornbrosa Comissid d'alumnes
de l'Escota Normal de Mestres
de Girona, que han arribat
aquest matf per tal de ,visitar
l'ExposiciO.
Eis acompanyen el seu director, senyor Gomis, i els professors senyors Santaló, Costal.
Jordà i Font i Fargues.
Han estat rebuts pels regidors senyors Bonn del Rio i
Cerdtt, els quals han acompanyat els visitants amb l'objecte

,

Sabata tall "Mercedes", de pell Lozant color,
graciosament guarnida, pis de crepé, i taló. igualrient de crepé, de tres centímetres i mig
Preu: Ptes. 20'90
................

.......

de mostrar-los les diverses "dependencies de la Casa.

Servels de la Senefloäncla Municipal.
Serveis prestats durant el
mes de desembre per l'Institut

' •••

......

Municipal de Beneficencia:
Als 13 Dispensnris medico-

............... ...

Via Laietana, 30-Pelaio, u-Rambla d'Estuiis,

quirúrgics. - Ferits auxiliats,
1.196; operacions practicades,
166; visites gratuitos en els
locals, 6.891; visites urgents a
domicili, 134; reconeixements a
persones, 769; reconeixements
a persones alienades, 7; certificarions i informes, 2..283; auxilis a alroholitzats, 5 0 ; vacunacions, 1 .032 ; serveis diversos,
268.
Als Dispensaris d'especlalilato. - Oftalmologia: visites
practicades, 2A57; operacions,
17.-Olo-rino-laringologia: vi-
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sites practicarles. 1.2 1 4; operacions, 23.-Vies urinàries: visites prarticades, 3.5 2 7 ; operacions, 17.-Puericultura: toas

1.4
ih"

visitats, 599: vacunacions, 90.
-Ginecologia: malaltes visitados, 411; operacions, 6.-Tecoembarassades assistides,
883; parts assislits. 138; amennacions. 116. - Odontologia:
inspeccions a les escoles necio. operacions practinato, 1207;
c a des. 135.
A rffosoilal - Asil do Nostra
Dona de l'Esperana. - Matalts
de centros nerviosos: homes.
20; dones, 22. D'aparen rospi2
talon 1 eirculalnri: homes. 1;
dones. 10. De tubPrculosi; homes. 5; dones. 1. D'ossos i artieularions: l'Iones, 9: dones, 6.
D'anees malalties; homes, 4;
4.111n.9,

Tot si Itoines, to:*doiieS, tn.
A l'Asil Municipal del Pene.-

t,

KOLYNOS econòmic - un
centImetre damunt un respall dur
i sec neteja i Dlanqueja la dentadura, elimina la pel.licula, fa desaparèixer les deixalles dels aliments
en estat de fermentació i destrueix
els microbis que produeixen les
citries. Provi KOLYNOS i veurá
com neteja i refresca,

Si ens haveu prestat alguna atenció, haureu
pogut observar que cada dia presentem un model

de 350 pessetes.

NjS

Amb un centhnetre
n'hi ha prou

varietat
exeepeion.al

Una

- Isabel Alentarli *estragué 13e
portat, II apreciaran, entre altres
sions de pronbstIc reservat, fractur a . pessetes a Dolor. Lonaso, la qual la
denunciä. La primera bou posada a
de l'húmer esquerre. •
Al Parallel, prop de la plaga
disposició del Jutjat de ,gyArdia.
- Francesc Esteve Torrente denund'Espanya, caigui d'un tramvia »set)
cia • la Delicia que, durant la seca
Mafia Martínez, de catorze anys.
absència,
entraren lladres al ten dorniRetada de l'accideat amb una ferida
contuta al ment6 i una altea • la re- eili i se n'emportaren roba per valor

Salmerón, 71-Coloro, 2 (entrada P. FINA EscudeUers, 6

ii GONZALEZ BYASS
m

10

Vins i Conyacs
XEltlEE,'

DE LA FRONTERA
.-

HR

Llegiu a la pagina 4. columnes 1 i 2

Visites a malalts i alienats,

1.975; operacions, practicades,
cinc.
Al Laboratori d'Anälisis clinics. - Anälisi de llet de vaques, 601; anàlisi d'orina, 450;
anälisi de sang, 81; anälisi de

tumors, 1.
A l'Ambuläncia Sanitària. Perita traslindats, 99; malalts
traslladats, 71; monis traslladata al dipòsit judicial, 47.

CAP D'ANY DEL TRASPAS Di. LA SENYORETA

ocorregut el dia 14 de gener de 1929, a la edat de 24 anys
se

(A. C. SO

Els qui la ploren: la seva mara Na Manuela Rodilla i Tort, vIdua de Torres; germana
Dolors i >Hm, i la familia tota, en recordar a v6s i els vostres aquesta tan dolorosa pèrdua us
preguen que us serviu aniztir als funerals que pel bi de la uva inima se celebraran demà, dimecres, a dos quarts d'onze del metí, a l'esglesia de la Casa Provincial de Caritat, pel qual
favor_ us quedaran cordialment agraits.
Barcelona, gener de 1330.
Les mieses desprds de l'oflol I tot segult la del perdó

e
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Cambra de Comerç
i Navegació de
Barcelona

Rosa Torres i Rodilla

=2
f>

se de produces a rexportació dele
quals es dedicara durant l'any actual, mercats als que es Iliurare, yolasso aproxitnat d'unitats comercials
que en conjunt acostumi o pensi exportar: document que acrediti el
complitnent dels requisits legals d'ordre fscal i tributari i models de les

marques que utilitzi per a assenyalar
les expedicions. El lliurament del,

models de les marques podrà demorar-se si l'exportador troba momentäniament dificultat per a proporcionar-los-hi.
Al mateix temps la Cambra prega
als ittteressats que se servets<in comunicar-li tant aviat com e/3 sigui po.,s'blé les dificultats amb qué pugulit
topar en la practica atub l'objecte
poder recolhr les observacions Han,
rescrit que es proposen. .elevar a !.
Superioritat referent a la dita d

L'es.portació de productes agricoles,
i beguilcs

substancies alimentoses

La Cambra Oficial de Comete 1
Navegació de Barcelona comunica als
comerciaras exportadora de productes
agricoles, substäncies alimentoses i
begudes als quals electa el que ditposa la rejal ordre d'II de descubre
proppassat, que li ha estat confiada
la tasca de reunir les sollicituds
d'inscripció en el registre d'exportadoro a qué la dita disposic'ú es refereix amb l'objecte que puguin cursar-se per conducte d'aquesta Corponació i del -Consell Superior de Cambres a la Direcció General de Comer.,
i Proveiments.
Les (-mentado dades, que han déssen !Inmutes amh tota urt s enc'a just
atnb la sollicitnd corresponent, s6n:
nom i direcció de l'exportador ; clas-

Parasols. Cadires, Sanes
5

eructes
per s terd1

d'ante.

018111.

Llifs dura18
ir terno 001r
link
solera, ese
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LA PITIALIC1TAT

N 1NCIDENT
../tall la amare Ricard L Goluilez Gensdcia, representant a SacMama as k ama Gomales Y *. 111 arte' següents, que amb molt de gust
)1Isprodebn:
ficultar la basa mana de la casa
, ~as Matar de LA PUBLICIe
rAT.
González Byass, degut, segons sembla,
Moft mayor mit
• Ui urea% vena a competències cotnercials que, com
iment que pnbasesisain al diari de la aquesta, sempre censurarem.
Per si ho cela oportú fer-ho cans'vasera digna direeei6 les lletres adjunar en honor a la veritat, sabeu que
to& Domas-vas les inicies a la bes-

Nu

treta, us resta asolt agria el vosee
afectissim a. e.
R. E. Gonzales Cardan.
Calda de les cortes dirigidas ale
'frresidents de les societats "Asociación Profesional de Camareros"
"Sociedad La N11413 Alianza".

Senyor President:
M'han arriben rumors que algú, que
. no se qui és, i voldria saber-ho, per
'proceda contra en judicialment,
Perales afinnar que j o, en un estabawat d'aqttesta clutat (uns dinen al
Ritz, I alees al Colón), he Pronanclat
paraules ofeesives per als cambrers i
aLs natural: d'aquesta ciutat.
Aquest ratear It ben groller. Ningri
t o pot creure'm tan contrari ala mea
interessos fino arribar a fer-me mal
,aeure per aquella qui amb llar treball
bon afecte cortnameixen a beneficiar
els ingresaos de la casa al servei de la
,aual estic com a inspector. Jo par reatiear a qualsevol ciutat d'Espaaya
Lao obstant he triat Barcelona, en fa
ôze anys que vlsc, encisat del tracte
dels catalans 1 de les belleses d'aquelta cridat.
' No cree que calad dir res mes Per
rdesmentir &asesta faltada absurda.
' Agraint-vos Phoepitalitat a les co;Imanes del vostre diari, resto el vosee
t ildare & eta
L rd.
2. 2. Ganan Canten

ho podeu fer.

I creguneme atrae i alar, s. a.
q. e. I. m.,

El president,
JOCO, Abelain.r
L'A:dejación Profesional de
Camareros de Hoteles i Cafés
Restaurants del Sindicato Libre"
Jis dirigí! ¡aneé al senyor Consales Gérdon la !letra següent:

./7.2 `Sociedad de Camareros La
;Vano Mima' ha respost al se;nyor R. L. Gansa>: G6rdon amb
!la lletra segient:
1 /Molt senyor meus En nom de la

Molt senyor mera: Referint-nos a la
vostra atenta Iletra, només ens interessa fer constar, per a la vostra tranouillitat i la del vostre representat
senyor González Byass, que apesta
Associació Professional de Cambrers,
durant e/ temas que ofieialment i oficiosament saben que v6s tenlo la represertació i que la casa eapin els
productes en aquest mercat, no hem
rebut mai la mis petita queixa dels
hojas associats pel comportament de
tots els d'aquesta respectable casa, de
la qual no hem rebut més que atencions.
Tenis la seguretat que totes aquestes versions que s'han escampat a
Barcelona són tendencioses i interessades, i en aquest sertit la Junta, degudarnent informada, no té cap incoavenient a antoritzar-vos perqué
quen aquesta nota a la Premsa local,
per impedir, fin.; on sigui possible,
que contara aquesta campanya mercantilista en la qual es pretén ntilitzar els cambrera corn a instruments,
;per a recomanar alhora als seas assodate que desvirtuin aquesta maniobra.
Meneu i dhposell
_ del vostre s. s.,
Per la Junta:
El President,

jtasta Directiva de la Socletat de
learnbres de Barcelona "Le Nueva
tire Menor de manifestar;Vos que, sobre els rumors que corren
reabre la vcstra honorabilitat i en periacdici de la casa que representes, no
he vacilan a presentar-vos la nostra
'abasia a favor del bon sentit perquè
'anta que, sena dubte, tot el que ha
lesdevingut no té altra finalitat que di-

Es conegüda de tothom la serietat
de la casa González Byass i del sea
distingit representant a Barcelona.
Potser no calia donar a aquest Ileuger incident tant copal perquè quedé,
desvirtuat completament.
Per si calla, ens sembla que les cartes transcrites esvairan el menor dubte
que pegues haver-hi.
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universitària
Si

més no, beques

La nostra Universitat no la
Liare; depèn de l'Estat i n'és
tributaria. El pitjor mal perqua
els estudiants hi trobin facilitate.
Els estudie resulten cars,
per tant san vedats als fills de
gases necessitades. Sembla com
si a la porta de la Universitat
lti hagi un rètol que digui: "La
cultura per als rics". I sort encara que no taita la cultura surt
de les Universitats.
El mal, vingut de lluny, sublisteix, 1 passarà molt de temas
abans no s'hi post ramal. La
!lastra Universitat cana des 'devenir anacrònica i trista. Involuntàriament, potser, allunya
d'ella el lema deis temps moderns: "Igualtat". Resta individualista quan hauria de convertir-se en socialista. La bona voluntat d'alguns elements que la
componen, s'estavellarä davant
els seus defectes fonamentals.
Alza vol dir que el mal actual
no té ramal si no es enderrocant les bases damunt les quals
se semi, tot fent tintines, i
fer-la nova, tota nava: que tot
just resti el record del que es
,ara.
Potser a alga li resultara
exagerat el que diem, però no
ho és. Si en organitzacions socials i reformes urbanes vivim
deu o vint anys endarrerits, en
acuiganització uniaersitäria
.vivim un segle. Una recent re: forma, en lloc d'escurçar aguasLa distancia, l'ha fet mes Ilarga.
Qui paga les conseqüències
Vaquest estat . de coses, es tot
poble, més els estudtants
pobres que ningú.
No es gens dignificador que
;qui té facultats í vocació
;i no té mitjans suficients per
anar a la Universitat, es vegi
: obligat a romandre sense una
;cultura superior a la qual aspiraya.
; Els individüs que es trabas
en aquest cas, cense haver pogut educar Ilur i ntelligenein,
a la vegada que resultaran tablea de cancelar esdevindran
el dia de demä perillosos per
a la socielat. Reclamaran anal
In violència alta que els
estat negat voluntàriament, 1
les farultats que abans, snr meses
a una norma i ben orien'
tadas, haurien donat fruits
,eprofitables en el santa donetructiu. asdevindran al servia
d'una causa. potser injusta.
pera amb el ver afany
rieetruir-ho tot, sigui bo o do;leal La meya intel.ligència in,. datada serà mas propensa a
alle a la PrunprnruziA.
,r
! o r a evitar alta,, caldria que
e! -errores adinerats jo Cata !m'ya copiessin man mira tan
'sets 'dele alises palsos. Ele do-

P. Montoliu

natius a la Universitat aseassegen a casa nostra com enlloc,
potser perqua no hi ha una or
ganització independent.
Si es degut a aixa, es poden
crear baques i administrar-les
ells mateixos. Si no voten fer
un coneurs pública el poden fer
privat.
Subvencionar un estudiant
necessitat es un deure de tots
aquells la posició econòmica
deis quals els ho permet. Si no
es donen pessetes per a la conotrucci6 de laboratoris i biblioteques; si no es donen pessetes
perquè els estudiants mancats
de recursos puguin cursar els
estudis a qué aspirin, deixarem
perdre un estol de joventut que
ens es imprescindible i neceoearia per al dia de cierna, i que
si es veu privada de l'ajut material d'aquells que els el poden
donar, lluny de crear una generada constructiva, sera destructiva.
Els senyors acabalats tenen
la paraula.
E.
AVUI I DEMA, FESTA
El rector, amb motril de la
vinguda del rei, ha conceda
resta a la Universitat avui i
demä.
a'ISITES
El rector rebé allir la visita
dels estudiants madrilenys que
han vingut a peu a Barcelona
per visitar l'Exposicia.
Tambe el visitis una altra
Comissió d'estudiants de la
Universitat de Xile, i el director
i alumnas de l'Escota Normal
de Mestres de Girona.

El moviment
maritim
VAIXELLS ENTRATS

Vapot- e,spartyol "Infante don
Jaime", aria) carrega general i
108 passatgers, de Palma.
Vapor espanyol "J. J. aislar",
anib riirrega general i 282 pasnigeria de Materia.
Vapor espanyol "Cabo San
Martín", amb 'carrega general,
de Santander'.
Vapor francas "Saint-Pierre"
amb sorra, de Rouin.
Vapor norme "Arna", amb
cereals, de Buenos Aires.
Vapor llalla "Donizetti", amo
tiqtnsit, de Valancia.
Vapor esa:tuyo) "Nuestra Seriara del Carmen", ami) aarb6,
d'Avilés.
Vapor espanyol "(ley Jaime I", amb carrega ge»erat i
105 passatgers, de Palma.
Vapor suec "Hispània", arnb
carbó, de Swansea.
Vapor holandas "Jonge
eabbet", amb eärrega general,
de Rotterdam.
Vapor noruec "Sevilla" , ami,
ciirrrga general, ele Trrbrilior.
Vapor espativol "Flora",.ainh
ya vais, de Casdif.,

vapor amarle& "Prum1", arnb
cärrega general, de Nova York.
Vapor espanyol "Marqude de
Comillas", amb càrrega general

1 61 passatgers, de Colón.
Vapor franeas "Salat-Rocht",
amb càrrega general, de Naumea.
Vapor noruec "Borgny", amb
gasolina, de Màlaga.
Vapor espanyol "Manuela C.
de lt.", amb cärrega general 1
33 passatgers, de Cartagena.
VAIXELLS DESPATXATS
Vapor espanyol "I. Figaredo",
en hast, cap a IG,i6n.
Vapor noruec "ave! Janl ",
amb tränsit, cap a Sant Feliu.
Vapor espanyol 'Rey' Jaime I", amb carrega general,
cap a Palma.
Vapor espanyol "J. J. Sister",
amb càrrega general, cap a
Valancia.
Vapor espanyol 'Virgen de
Africa". amb cärrega general,
cap a Caste116.
Vapor espanyol "Cabo San
Marte", amb càrrega general,
cap a Marsella.
Vapor espanyol "Cabo Creus"
amb ca rrega general, cap a
Bilbao.

L'Agrieultura
ELS PORCS DE LA GARRIGA
El governador civil, d'acord
amb la Inspecola Provincial
d'Higiene Pecuäria, ha declarat
extingida la malaltia que sofría el bestiar porcf de La
Garriga, per no haver-se presentar en el temps reglamentanl
cap nou cas de pesta en l'esmentada localitat.
RELJNIO
Asma dimarts, a les quataa
de la tarda, l'Institut Agrícola
Català de Sant Isidre celebrara
janta general ordinaria.

ciNienA
NOTES

onctosgs

" ESTO ES EL CIELO"
En unpressenar "isto es el Fleto", darrera pellicula de Viassa Elanley per als Artistes Associats, i per
a estar mis en careater, m 99 Banky hagué d'aprendre de fer tantea,
per la qual cosa invitä al productor,
Samuel Goldwyn, el director Alfred
Santell, James Hall, el principal interpret el seo marit Rod La Roc
que, els nois de la premsa i d'altres
invitats, a un berenar confeccionat
servit per l'estrella, en el qual se
serviren els pastels que fa en la pelaula, i que tothom trobä exceHenta,

de Norma Talmadge; a Coquette", de
Muy , Piddord, 1 "Tempestad", de
lobs- Rarrymore. (Aqueetes dues
durares no han estat exhibidas a
Espanya.) I "La fierecilla domada".
En "La fierecilla domada", mater
Taylor no sol dalai la pellicula, sin6 que adaptä l'argument i escrivi
e/ diàleg.

París Riaito I
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INDUSTRIES DE
PELLETERIA

TaDbioles i Pirres

Avui, xit grandiós
de la superproducció

Casa Central: BARCELONA
Fernando,

SbBLIMk

"LA FIERECILLA DOMADA"
Joseph M. Schencic, president
d'Els Artistes Reunits, ha signat a
Sam Taylor un contracte per a llarg
termini amb aquesta companyia com
a productor director independent.
Mr. Taylor acaba de tornar a América, despres d'un curt viatge que
emprengué en acabar la direcció de
la darrera pellicula de Mary PickFord i Douglas Fairbanks, "La fierecilla domada".
Actualment Mr. Taylor es prepara
a filmar una película tota parlada
amb Norma Talmadge com a estrella. Encara no s'ha escollit l'argument. Aquest contracte ha estat firmat a Mr. Taylor com a resultat
de diverses pellicules de gran éxit
produides per aquest director i distribuides per Els Artistes Associats.

SACRIFICIO
per CHAkATOUNI i

RACHEL DEVIRYS

MADRID

PARIS

6, Avinguda

68, Boulevard

C. Perialver

Se bastopo

BELECCIO OAUMONT
DIAMANT BLAU
Mr. Taylor nasqué a Nova York,
estudià a la Universitat de Fordham,
ingressant en el ram cinernatogräfic
escrivint diversos arguments que li
!oren comprats per la Kalem Com-

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

pany.

Abrlos ImItació castor
"peilt grls
"
petit grls legftlm
"
Imitar:16 visiten)
a g ucen legitim
Catites pell, 00 X 140 ...
Imitació tigre, 70 x 140

Gran Teatre del Liceu I

earnanammenriemmuniumiameammaamemsemmanimmitanniumnamanora

GRANDIÓS FESTIVAL

Barcelona, 28 de novembee de 1929.

NOTA: Els nostres preus són incompetibles

La sarsuela del mestre Caballero

EL DUO DE LA AFRICANA.

Visiteu el nostre monumental Stand a l'Exposioló de Baroolona.
Palau d'Arts IndustrIals I Aplicadas, núms. 10 al 16 i 42 al 45

la joia musical de l'immortal mestre Bretón.
- LA VERBENA DE LA PALOMA.
Totes dues obres seran executades per la gran orquestra
del Teatre del Liceu

GRAN PREMI
— a la —

ESTRENA de la pellicula documental

Exposic; ó In ernacional de Barcelona
La més alta recompensa

LA ESPAÑA DE HOY
que -va merèixer la rala' aprevaci6 de S. M. D. Alfons XIII.
Demostrad() gräfica del progrés d'Espanya en lotes
les say as manifestacirms: Indústria, Agricultura, Ciénoist,
Cultura, Esports, Turismo, etc.
DETALLS PER CARTELLS

Les cinc peHicules que fins ara ha
dirigit Mr. Taylor per a l'esmentada companyia i que totes han resultat grans éxito són:
"La pequefia vendedora", de Many Pickford; "La mujer disputada",

Aquest número ha
passat per la censura governativa
II II II Ill

•

UU

IN II

In

Després d'estar algun temps emir
a escriptor en la Vitagraff, en 1919
cornencá a dirigir comédies per a la
Century. La companyia d'Harad
Lloyd el contractà i &so/es l'ascen-

dí a cap de la secció d'arguments.
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Procedent de París, ha arribat per avió a Barcelona el director general per a Europa, de
Metro Goldwyn Mayer, mister
L. L. Lawrence.
Mr. Lawrence és un deis mes
joves directors de la formidable organització M. G. M., pera
tamba una de tes mes prestigiases figures de la cinematogratia mundial.
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EXPOSICIO INTERNACIONAL

•

•
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Instruccions per al trànsit de cotxes en el
recinte del certamen per a demà. dimecres,
dia 15

•al
•
•
•
•
•
•

••

Fine a dos quarts d'onze la circulació sera normal, i a partir d'aquesta

pujaran també per la primera de les

hora l'entrada dele cotxes al recinte

a la Plaça de les Diputacions, conti-

tindrà lloc únicament per les portes

nuaran per l'Avinguda de l'Estadi i bai-

dels carrera de Mèxic i Fra Joncosa i

xaran al Palau Nacional per la carretera

de la Plaça d'Espanya. La del carrer

del ferrocarril, i passant per davant del

quedara reservada exclusi-

Pavelló d'Art Modern fine a la porta

de Lleida

vament per a la sortida.

esmentades Avingudes, però

en

arribar

principal del Palau Nacional els cotxes
els ocupante dele quals portin invitació

missions oficials per dirigir-se al Palau

dele colore blanc i blau. Ele que portin

Nacional pujaran per l'Avinguda del

invitació de color groc els correspon la

Marquès de Comillas, pasearan sota

porta de la façana posterior.

l'arc de la Torre Jorba i 11/funtanyans

▪ ; s'estacionaran al costat esquerre i a

fr

•

de lea Missions i s'estacionaran als parca

•
•
•
•
▪

•

•
IN

Arts

UNA OBRA D'IVAN
Corprès l'eminent anises i exce.lent patrici Pau Casals de la torta
espiritualitat de la maravellosa escultura "Langel de la flauta", obra del
sestee iugoslau Ivan Itestrovic, ex-

posada a Galeries Laietanes,
apressat a adquirir-la tara per julirar-ha peca de museu com per evitar
que surtí de la neutra tema.
.9 VIII VENDA D'ART 4
LA SALA PARES.
Avui, dimane, a les sis de la tarda.
començarà la venda a subhasta que
s'ha organitzat a la sala Prés i que
isa tingut el privitegi d'haver interes-

ra les obres ben importaras de l'art
antic i de peces de mobiliari i ceràmicar. Id van quaranta obres de pintors
catalans moderas. Aquesta novetat
dóna a aquesta venda un interés ben
justifica:, mis tenint en compte, en el
que a art modem fa referencia, que si
be no es tracta de cap liquidació, leert
creu que l'actual venda es el arana»
assaig seriös encam'nat a la veritaba
cotització de la pintura local.
Cal anotar que la venda seguirá
gorosament ladre establert en el ca'
täleg.

Els cotxcr. de les autoritats i co.

•

Les

sat tan fortament tota barrelonina.
Com se sap, en nauta venda, ce-

DE BARCELONA

•

11.

contra el Cáncer, per al vinent divendres, 17 de gener,,

Seais assegura que d'ir varen ésser dipositats en un estahliment banctri estranger de la
Plaça de Catalunya. deu vigesims del bitllet de la Rifa de
Nadal. premiat amb la segona,
perquè tingui cura del seu cobrament.
El dipòsit procedeix d'uns
clients d'Ultramar.

••

126 pies.
375
1800
225
5000
18
25 PI
111

"

a bendici de la Comió Catalana de la Lllga Espanyola

La meitat del bitllet de
la segona de Nadal ha
estat dipositat en un
Banc

•

des de

"

a dos quanti de deu de la nit

11113111113

— i — Raurich, 8 i 10

la part posterior del Palau.
Ele cotzeg dels invitate i ¡articulare
11111111118111111111111111111111

Tote els carruatges d'invitats, una

vegada lliures, pujaran per la carretera
que els seran indicats.

weamisealmemsze.C.

Els Tr'evunals
SENTENCIA ABSOLUTORIA

PA Tribunal de la Secca5
quarta s'ha dictat sentencia
absolent a Sebastiä Rodon 1 a
Marian Castellä, acusats di candi intencional a Hospital:
ASSENYALAMENTS
PER A AVUI
AUDIENCIA PROVINCIAL
Sala primera. — Executiu. --Josep Legado contra Cara
Barba.
Pobreta: Petra Lajueliela
contra Irene Soriano.
Sala segarla. — Majar guasa
tia: Pera Roca contra Joan
Monrade.
Incident: Enrie Boixa cona a
Rosa Balad.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Se«. i 6 prime ra .—Drassanea
—Un oral per resistència con.
tra Flora Torres.
acerad sagona.—Conaepeid.-Un oral por e:salare. contra
Itenjurni Cuela.
Seceia tercera. — Acabament
de la vista per estafa comenade
ahir.
Secció quarta.—Universitat
—Un anal ner encrupela de m e
-nor>catTylsFne•
rlot.
rii alba oral :ser fati cotilla
'romas Surinyarla

Dirnarts, 14 'de ganar *de 1930

LA

ES LLETRES
Homenatge a Joan Puig i Ferreter
t

Homenatge a Xavier Benguerel, guanyador del primer premi del Concurs de
"Les Ales Esteses"

PtRiLiOTTAT

Albero autor deis 1ndiferents, Tole Ira ¡libres—tus debute-4M considerar elf mis curiosos i els
mis coeumovedors dels publicas de
poc; tas tres, pera, san acusats per
llar ferie "inuneratista", inspira,
dinos, de Joyte, de Proas:, de Gide,
de la' con de Satina. Die Fra Nino
Franck: "fu is ~my que to literatura italiana que ero tau Pot sensible
• caràcter immoralista d'aquests t'atore, guata sembrara que la puresa i la
moralitat eren a l'ordre det elia —ala menys "arribats", presenti aquesta
i en les intencio ns dels tscriptors mes
o menys "arribats", presents aquesta
diguem-ne contradicció. La cosa cesta
co que, i els ¡ores autors esmentats ho
assegure n formahnent, ni Proust, ni
Joyce tui Gide no els han influit." aCaracteristigues d'aquests immoralistes
j'aliar:s.^ "Sana certa exageració sentimental; un cinisme natural; un pessimisme, . tina amargor acceptada en
bloc, assimilats emú foro; res d'estanyolit, res de factici; un estas d'esperit autèntic, rus diversos autors de talent. Cree, pera—acaba dient !Vino

L'enterrament del
senyor Manuel
Raventós

Tärrega, "Crónica Targarina", F.
..aan sss d'ahir, diumenge, tingué
Valls i Taverner, Alexandre Plana,
:loe al Restaurant del Parc l'anunciat
Josep Sunyol i Garaiga, "Casino del
datar d'homenat ge a Joan Puig i FerComercio", de Terrassa; R. Reig
retee. amb motiu d'hacer estat atorgat
011er, Josep Obiols, Delhi Dalmau,
el Pecan Crexells a L seva novela
"El Radium" "La Gralla" de Granocercle migic".
Tal com oportunament es va anunlees; Associació de la Premsa de
' El dinar transcorregué amb l'aniciar, abans d'ahir a la tarda, en un
Vic.
Jaume Ruiz Manen, Tomas Garmada habitual en 3g:tests actes. A la
taller d'arquitecte del passeig de Graces, Grup de Festes de l'Orfeó Gracia, nana 78, se celebra un acte intim
t arta presidencial ieren costat a 1110done, mes:re Joan Balcells. Jaume Bod'homenatge al jove poeta Xavier
menat j a t les següents persones: Sefill
i
Ferra,
Lluís
Jordä,
Joan
Ros
i
oyera Puig i Ferretee. Pompen FaBenguercl, el qual s'ha revelat reSabater, J. M. Masferrer, Fages
bra, Carlee Riba i senyora. Caries
centment com a exceHent prosista
Climent; tie telegrama de Brusselles,
guanyant amb la seva obra, "Pägines
Capdevila. Josep Maria de Segarra,
de Ventura Gassol; en doeument dels
d'adolescent", el primer premi del
Caries Soldevila. Jautne Aiguader i
presos de la presó de Barcelona, i un
Concurs obert per "Les Ales Estesenyora Josep Carnee, senyera vidua
altre docurnent de Tarragona, amb noses".
Itogent . Joaquim Pellicena. Antoni
ranta-una signatures.
En Ileac d'un äpat , com és costum
Rovira i Virgili, Ambrosi Carrion i
Despees de la lectura de les adhed'homenatjar nestres homes, els
enyo •a. •
eions, algmess de les quals forro caamics d'En Benguerel organitzaren
Entre les persones que hi veiérem
letosament aplaudides, el senyor Nauna vetllada íntima a temor de l'heFranck—. que aquest c l ima lacrar::
recerdera els senyors doctor Borra- varro Costabella manifestà que la Comenatjat, consistent en diversos redIteres. Alion3 alaseees, lu Pasqual,
nou, té una significació social i que
nsistió hacia acordat que no hi hauria
tals de mireica i lectura.
afaredi Antich i Josep Queralt (edi- alece parlamente que els de l'ilustre
seria mita de llançar ¡'anatema sobre
El pianista Pere Vallribera interjoves escriptors que al capdavall no
tes de "Proa"1, Roca i Roca. Ramon
poeta Josep Carner, o ferint el ban- preta "Minstrels", "La illa ¡ojea" i
sarinyach Senties. Julia Gual, Juan
ton sisad permetre al lector italia alquet a l'homenatiat, i el del senyor
"La
catedral
engolida",
de
Debussy,
i
guns Ilibres que no siguin tradu:Tions
eigares. l'ere %hola. sainadeu ViLite
Puig i Ferretee.
una de len "Saudades do Bresil", de
de l'alemany o del frentes."
ves. M Montoliu, Vives i Borren.
fose') Carnee toa saludat amb aplauMalhund. Aquest mateix pianista,
Ribera-Ro v ira, Enric Lluelles, Misnel
slimente. 'Tests aquí el text integre del
acompanyat de cello per Joaquim
Llar. Domènec Geansé, Just Cabot.
set, disenrs:
Monis. interpreta. "Ma mere laye" i
Demaneu a les Illbrerles el
Esclasans, Eduard Nicol, janJan"Minuet", de Ravel. "Airoso", de
"De lluny estant vaig escriure al
DIOCIONARI
esee Fonalleda, Lluis Capdevila, RaBach, i "Révérie", de Debussy; i la
carissim triomfador ab volt del qual
ma Vilaró. J. Teixidor, Alfons
DE CARBARI8ME8
ens hem aplegat fent-li saber com em senyoreta Pilar Rufa acompanyada
Josep M. Folch i Torres. J. Poal
DEL OATALA MODERN
de Pere Vallribera, canta cordiales el
fóra placer de ven:, a seure'm a
Aragala Antera Palau, Francesc Ma- aquesta savia. Mai, perra. creient d'hapoema "L'amor del poeta", de SchuPer Emill Valles
ma, J. afilias Raurell. Florenci Cormann.
cer d'alçar-me per a adreçar la paExemplar relligat, 6 ptas.
net. Ferran Canyameres, :tase marta ra:da cc nom de tots al creador de
Tenias Roig i Llop Ilegi uns quanti
9.
Francas. Manuel Valldeperes. Joan
"retrate epigranlätics" inèdits, i l'ho"La dama enamorada", "El crrcle
Alavedra Cecil Gaseliba i Tiditri.
menztjat un bell capítol de la seva
inigic" i "Ele camins de França".
** L'Amor.— Altres respostes a
A l'hora dels brindis e laixeca el nosnovela premiada.
Tarmateix he haces de feriane dócil
l'enqucsta sobre el fet i la idea d'amar
tse company en la premsa J. Navarro
Aixi fou ben cordialment homenata la requesta dels organitzadors d'aprojtosada per La Rivolution SurCestabella. secreta de la Cornissió quest homenatge i
jat el jure poeta Xaver Benguerel
a la dietincia sle la
realiste (Vegeu LA PUBLICITAT
srganitzadora de l*Homenatge a Puig
del: dies 9, ao, zr i 12: "Meridiana"):
qual he estar object. el comes de par- pels seus armes e:1 un acta ¡sitien
i Ferretee. i 1Ieg le adhesions sepie de simpatia, en el qual veiérem,
"I. Cap esperança: la constatació
lar a Puig i Ferretee en nora de tosa.
güents. manifestant que ncmes citaria
entre altres que es puguin hayer esd'una malaltia irremeiable, la al sesegons el test= esdevingut normal
capas de la neutra mentória, els pares
els neme dele adherits per tal Teseer
gens la vida, hacer de distaigir semde centenir l'oratòria espontänia que
de l'homenatjat. senyor Lle6 Benguemis brea:
pre entre el subjecte jo, i l'objecte tu,
br ataca exuberant en epequee menys
re l i senyora Joana Llobet; les senyoLepez Llausae. Y. Planes Rolases.
i en amor mes especialment. II. Com
civils, naha eemblat tan irrenunciable
retes Rosa Goda, Pilar Rufa Carrete
de Sitges; Marçal Oliver. Cooperatiuna deneificaci6 de la idea precedent
com ee eertarramt irnmeeescuda. Però.
alontoriol, Maria Antònia Pallejä,
va d'Artistee, Pau Romera. Daniel
segons una vertical deecendent tins al
fet i fet, pertanyo a la mateixa proLola Anglada, Zoe Godoy, i senyores
Fern! i Carretes. Maria Villa de
realitzant-se en el món dels feta Per
meció que r tia i Ferretee i orientas
Anna March d'Estelrich. Aurora BerFaene. Carlee Costes Alvarez. Miguel
be que el punt d'arribada sigui mée
cada
scú
al
grat
del
seu
temperament
ï
Montarlo!.
trana.
Duran de Valencia. Feliu EliC3 (Aria\
de la nostra raga que el punt de sen—in certament Inés vagarivol i mesSenyors: Pere Créixerns 3 senyora,
F. Ferrer i Neri-aridez, Carles Rahotida, pot sentir-se hom verament feliç
luí—. ens liga uns amistas cordial
Lience i senyora, Plàcid Vital i sela, Atenen de Girona. Junceda. FoTuna creació, és a dir, malgrat tot
que sap acreditar-se a desgrat de 1c3
ryora, Pene Vallribera, Enric Roig,
ment de la Sardana de Barcelona.
d'una caiguda? Trair sentiments, si;
absències i Ilunyanies. com amb un
Ratnon de Curell, Bonaventura Puig,
T.I Viole t a de Claven Ton Estelrich,
per6 no pas idees. Jo esdevindria jutsigr.e de conspiradors que junta imJoaquim Biosca, Joaquim Monis, To1. Marques i Mir, Biblioteca Sabage de Vésser que can demanés una
plicit un pcnsament comí: he estat
mas Roig i Llop, Josep Palau, Pere
'del/enea. Joan Costa i Diu. Aznes
malea& Essent un amor, una yeritat,
testimoni. dine la riostra literatura tan
Males, Josep Rovira Artigues,
Frasergal. !ai rea Regionalista de Satendeix a contenir tot alió que per a
soviet viciada per les distintes fluii Saltar. Francesc Jota, Rosich Catabadell. Teetälia Bar Catalunya. de
mi es cuitar. No hi ha, dones, traixeses del diletantismos per una inquielana Jaume Rosquelles Alunan, etc.
Tereller: Associació sIe Teatre Soler.
cions ni retractacions a demanar.
tud
sobretot
acreditada
davant
el
miAl
jora
poeta
Xavier
Benguerel
fou
te. C. A. Jordana. Ferran CanyarneIII. Es un joc petit. ES verament menull
i
per
aquella
facilitat
aigualida
Ilistrat
un
pergarni
amb
la
signatura
res. Certre Excursionista de Tercasdiocre de fer-se sorpreses amb una
dels
que
el
feren
objecte
del
simpai
vertiginosa
que
és
el
H.
P.
de
4°
sa Para Gorina. J. Ginet. "Flamee
veritat personal. Ifa. Mentre menarem
tic homenatsse
la peresa, de la iminelacie: persistent.
Iltves. Carlee Sanahuja, Marta Mas.
l'amor segons la vida. cabal sobre les
aspra i gloriosa del nostre amic a la
nasa M. Arquimbau, M. Cardona
seves exigencies, tan be que arriba de
inspiració; i potser. altrament, he es(Ouelusa. Salvador Mbert.
vegades a transmette-la. no veig per
tut cregut que :l'alguna manera ern
'Andreuenc". Pere Cardona Nabes.
que s eria victoriós. L'un segueix
qualifiea tuis (11-C1 que tire, conquerit
argel Samblancat, Josep M.
Falsee, simplement" (Valentina peu.
amb el eaerifici de la me y a dietancia,
reaten. Agrupada Cultural "Franrose).
per
cas :: Ataca". Alumnes 1 ex-alumnes
i és que quan en/ vaga de volar Míade l'Escota Complementaria d'Aet3 i
ginaticament damunt les perspectives
n 'aras de Sant Martí. Bartomeu Cesde la ciutat. puc negar-me a reconeicatalana
ta jeaquirn Atora. F. Pujol i Algueroer, en la bonior indistinta de la seca
:tes "Atenea". Centre de Cultura de
vitalitat, la part que correspon als esr•7 relar de Gubrols, Isluís Fetece.
cara falls co un i altre sentir que pu* itaesi, dimarts, dia
os'
Agrunació Romea de
gen dele reloberts.
** Italia r.uova.—
a les deu de la nit, Josep M. Lópezes pas soFeliu de Guixo!. Benet F,ecriEn nom ile tots. amic ilustre, us
Pica donara una lectura de ¡mentes
tan:er g /a /It c raenra f ranc sa, ni — ai
e. Jcaouim Extrema Barras. de Sant
originals al Casal del Masas de Gralas! — catalana que empaita fanr e gat del Valles; Isidre Mates 013cia (plaça del Nord, g i lo). Aqueot
tasmes al cap del correr i només ¡seis
S'ha publicat el
J. Alsamora, Artur Vinardell
acte, organitzat per la stecia Arto i
el brogit dc Ilurs °t'Ores. ‚Vino Fraude
DICCIONARI
Pela. de Girona: LI. Nicclau d'Oliver.
Lletres deis Lluisos, sera públic.
informa que:. scgons diuen, la literatuDuran i Ventosa. Erntet MartíDE BORBARISMES
ra italiana va cap-Per-avali. P o ts lliese Ferrando, Enric Bosch i
MODERN
CATALA
* La nava colletti6 "PanoraDL
bres,—o cap; les vides novellades que
F. Guanyavents. A. Moliner Gendrata
ma"...
a Franea i a Alemanya han tingut
EmIll
Valles
Per
leusi Gual, Grup Cultural Gremi
que amb la publicació del primer nocert axil, no són apreciades pelo lecExemplar relligat, e ptes.
C. P. I., Baltasar Samper, Marti
luna La mort m'ha deixat de banda
tors italians; els poetes, callen; el
Estere, Joan Drapee, Tipografia Occiha aconseguit un dels b.rits mes reteatre impres, ombra del teatre repretara."Diari de Granollers", J. M. Lómarcables de critica i psiblic registrats
sentat, va de drct, en cdicions sesteeniuro, dones, el pree.ent collectiu del
p ez-Pica. Josep Roig Rabentós, Mard'un temps enea, anZOICia cose itnntires, als encants del II:bre vell. "Res
nostre goig 3 de la costra admirada
ti Bages. "Els Arnies de les Arts",
nent l'aparició del segon volum de la
de vaques grasses; res de renaixotea
enorgullida de vas En la costra a cl a
de Terrassa; "Els Arnics del Teacolleccib sota el atol de Les dones
literaria, res del noucentisme salvador
mació no hi ha estrategia ni lii ha la
tre". de Terrassa; Rafel I3enet, J.
del crup de 13ot:tenle:ni." Res, dirien, que he conegut, del mateix autor Poolroinesa sIe fer la nostra admiració
Puig i Pujado, Enali Gales. Atencu
Aregall. Segons tenim entès, aquest
de temes literaris... si no fos "la pu11er:civeta contra ranga. Ni les mes
E ncieleerdic Popular, August M. Arnou !libre será una obra que apassioblicació de la traducció francesa de
respectables
peculiaritats
estètiques
no
eirnonis. Llibreria de la Sala Pares.
narb enortnement tant per les coses
l'Ulises. de James Joyce!". I tot al'abeja
autoritzar
cap
reserva
mental
Llibrera Verdaguer, Lluís Vía. J.
que s'hi diuen con: per la manera que
tre tema "Pimmoraliete". .4 Italia teingenerosa quan el con, a honor voscirsn : Sala, Adrià Gama Joan alasner' lambe eis sens immoralistcs que
tre, se'ns endornassa i se'ns embandep. Pedan i Serra, Joaquim Pena.
,e'eseatten éste, els ntbs ¡aves: Gabriera. Grandegeu massa perque e115 lio
Sehola Cantorum de Gracia, Isidre
la Neri, autor de Diana 1 el faune;
poguern permetrc, i es massa ric el
Moles, Jaume Apmerich, N. Molins
.1( ario Soldats, autor de Salmace, i
present que en ; heu fct amb sota la
i Fàbrega, C. Fages de Climent, Jean
costra obra. i al qual cerquen tots
•Santamaria, Carlee Pi i Sunyer Pere
plegats de correspondre amb el nos•afasdeu Rovira, de Tarragona; Da: riel D. Montserrat, Joan Povill i Adtre d'ara. Perquè el cate cas haveu
i de passió de veritat. Cap vida d'esdonas és la costra anima mateixa erecriptor catará contemporani no ha essera, Maria Domenech , vídua de Camant-se les ales en una flama d'amor
r:. enes; Pece Vergés Ferrers; Josep
tas tan heroicament oferta als espauebsessionant: veis sou el quart aluciPl. Masip, Xavier Picanyol. "El Canmes i als treballa de la creació, amb
na!. allucinat aigoixas de lee animes
taire". de Sitges; Joan G. Juneeda,
una abnegació total, movent-se amb
• Miguel Capdevila, Ferran
dele alees que una estranva febre,
gestos titänics entre un Ilenguatge,
, Passion Serra i Tonen. J. Farran i
no pas dissemblant de la dels antics
cons és el Castre, encara fluctuant, i
vaticinie, es permet de penetrar com
Mayeral. Joan Bas Colomer, Alexanuna societat encara rudimentaria, on
dre Bulart i Males "El Dia". de Teramb una punyida; i el cuele magie
ningli no pot erigir-se en definitiu earussa"; "Vida Lleidatana". Prudenei
que se us imposa és el del destí en!orador d'aquestes comanealles de tots
:Bertrana. Orfeó de Terrassa. Grup Ezllint ; amillara cl peor:asir, entristint
plegats, ni saber qui cuitara mes a
•eursienista Montserrat, de Terrassa:
esparracant les follee esperances.
esser anacriaic. Sernbla, persa, que no
'C
entre Excursionista "Patria". Club
remite us legua darrera el desastre
tindreu mis rernei que durar, vós que
.Pirenenc. de Terrassa María Teree'
tic l'apariencia. de sentir el paorese
líeu capturat tanta de vida, ala l'esa Vernet. Llibreria Americana, Joan
free a free de l'esperit. Si que el
moci6 que de vegades, fina, púdica,
Vimes, Assoeiació de Periodistes
Sou. luna :nena ¿"augur, que amb, una
amanyaga. i d'altres poderosa, decisi:Barcelona, Carles Grande. de Peralardent pass16 d'humanitat, Ilegitt en
va, baqueja. Sembla que no tindreu
-epa; Llueleta Carryä 1 afarti, Salva!es entranyes convulece. I hom de cemes remei que estar-vos dret damunt
dor Perarnau. Josep M. Plans. de
gades petisa si invertint l'ordre de la
el sócol ves Cine heu vinculat definiVilassar de Mar ; Domenec Oró i Oró,
1: li staras de Prometen beti dentanat
tivament la nostra literatura a la hu•S etmanari "Terrassa", "L'Avi Munque rocen fatidic 115 TOS S e glii leS cosmanitas, amb la costra expressió, ina-a". de Sant Echa de Guíxols; Josep
tees mateixe s per a poder robar la
superada en cetala. de l'angoixa, cós
tranals Gordó. Rosic Catalän, Nacela
llum pagant-ne el preu. altivolament. que sota el pòsit de cendres tradiclo!
;011er, Enric Teixidor, Ramon Revira
a l'avançada.
nals heu descobert i alçat amb corat'Roth, Lluisa Catali de Revira, de
Gran romäntic negre i siena, es desge la brasa viva de la nostra
Vieh: 'Vals Deportiu", Mareal Tritaqueu damunt la costra perspectiva
bilitat com una flor vermella. Bevem
llla Restoll. "Acció Comarcal", de
('
gp
al vostre libre i al vostre nom.
rossegades elegàncies que potser
!Vals; Avelí Artis, "El Centaure". de
Josep Carnee. en acabar, fou ovadeenä
serau
estantieses.
dc
fórmules
!Sisees: "El Prado Suburense", Ra• ean Planes. Pere Curtiades Carnee
eubtils ea . c a l sap si dejorn seran cionat.
Finalment. despees d'haver abraeat
1nSonterint Puisr. "Gaseta de Sitges".
tiasgueles e re s 1:11 berganei massa comefusivament a Josep Carnee, l'heme*T .a ginad n ". de Mora d'Eare: A gr opaieat r- a rntretenir els anys de lacnatjat espen que cessessin els aplautaacia de e ap gehi. Cert, esteu empa/oció Excursionista Júpiter. "La Vete
diments per a pronunciar un discurs
de Satt Martí", Jaume Serra Nun- rentat amb dos dern i urgs dolorosos i
amb
gritties ple de calor, en el qual rete: dentare del segle passat; i
ir, Casal de Reus. "Diari de Matagraciä efusivament el gran.poeta Caruna espaiosa amhicier i amb una torea
Ct>". Amics del Teatre de Mataró;
ner peli elegís eme liarla dedicat a la
cabdalíssima i ama. el llarg ale ; l'aPau Gumet, Rafel Campalans, Joan
' s que
seca obra. i expressä. molt alteras per
bundor ile tnitjan . coneteucti u
:Figets Puielä. Josep Huguet. de Capessa'st.s, Cl seu agraiment als arnice
l:elle; besa Grau, JOSC11 Burgas, han fet mereixer a la darrera de les
g ..e l, havia a la sala.
Fr ancese Deenlä, A g rupadas Cultural
ve:sirca obres el prrmi cobejat. ens ene
Arf
Fou Ilargatnerta ap/audit a mar den
a tots un exemple d'ardiment, de consan:ida. J. .Agner Rabel!. Ateesa
Obrer de Canet de Mar, Ate= de tancia i d: peder, de máranitud de fe 'per la concurrir:tia.
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Informació

Diumenge al mati tingué loa l'ante
d'enterrament del cadàver del senyor
Manuel Rabentós i Domenech. Una
nombrosa concurrencia, en la qual figuraven nombroses rtpresentacions,
s'ajlegä davant la torre del Desert de
Sarrià, on el senyor Rabentós moda
la nit del divendres, d'un atac al cor.
Entre els assistents, ultra una nodrida representació de la Lliga Regionalista, a la Junta de la qual
nyia, ex-regidors, ex-diputats, ex-senadors, hi hacia nombroses personalitats de la inchistria, del comerç i de
la inteHectualitat.
Presidien la comitiva els fills del
final, senyors Manuel, Magí, Lluís i
Jesús: el fill polític, senyor leicard Pagas; els nets Manad Ricard, Daniel
i Josep, i els reverencie pares Casacaves i orrents.
Entre les nombrosissimes personalitats hi assistiren el comte del Val- de
Canes. Valls i Taverner, Joan Oms,
Vicents aforagues, Ferran
Josep Bassegoda, marques d'Alós, David Masip, Royo Val, Pérez López,
Lluis Duran i Ventosa. Josep Maria
Gich, Rabí Mir, Isapont, Joaquim PeIlicena, Jaume Carnet-, Valles i Pujals, baró d'Esponellà. Andreu Oliva,
Isfaspau Camarasa, Puig i Cadafalch,
doctor Lluís Ribea Ramon Conill. Llopis i Badell. Joan Parellada, Serra
Boldta, doctor Vidal i Barraquer, marqués de Camps. Maspons i 'Anglada i

san diles. El 'libre portad tos pròleg
del- propi atetar que fan! sensaci6.
* La visió de Roma...
es un bell ¡libre, escrit per F. Maspons
i Anglasell, en el qual hom traba lo
MCS exacta descripció de l'esperit que
informa la moderna Roma pontificia.
Es editat pulcrantent per "Editorial
Poliglota",

Compreu I recomaneu als
vostres arillos el
DICCIONARI

DE BARBARISMES
DEL CATALA MODERN
Per Emili Valles

Exemplar relligat,

6

ptes.

* La T. S. F...
a l'abast de tothom Es tina obra de
dittulgaci6 que ha estat rebuda amb
gran entusiasme par tots els qui s6n
afeetats a la radiodifusij. Ha estar
escrita Per Agustí Riu, al qual devem
els eatalans el bon funcionament de
l'estació Radio-Barcelona. Va "arecedida d'un pbrtie de Caries Soldevila.

CHASSAIGNE FRERES
Planos - Autoplano! oramatons
Discos -

RotIlOs • CLARall, 43

* La re:neta del Cadi...
és la novel/a de Martí GC,IÍS i
que acaba de posar a la venda Editorl Poliglota. Inicia aquesta novata, que ha d'aser seguida de les catres
obres del matcix autor, un pbrtie que
ha escrit Manuel Brunei', usa deis mes
fervents admirado rs de l'estil personalissim del g r an escrittor vagarà.

Masramon, Ioeep Matis Folch 3 Torres, Josep Baiceils, Antoni Juliana,
Pere Girona, ex-regidor ¿Capdevila,
arquitecte Rubió, Artur Gury, Pau
Forn, Gustan Javas»-, Carretes Nolla,
Masriera i Carreres, Pujol i Thomäe,
Vidal de Llobatera, Siper Cortada,
Salvador Baile, Muntaner Cols, Veçasc Prieto, Ramon Fontanals, Torres
Gener. Gual Mastardit, Ariza Urbano,
Claudi Pa.pirer, Blai Piaran, Borren
de Zulueta. Mundet Perpinyà, Sabadell Mercader, Ramon Aliberch, Sanni
Gelabert, Pujador de Ventós, Joan
Pich. Lluis Sedó, Juli Galve, Garrigasa Ceniceros, Ramon de Gaztafiondo,
Ignasi Castells, Vicents Pb,
a Oliver
Gras , Ginés Arumí. Fenés i Graell,
Krumi Blancafort, Marcelli Graell, el
catedràtic doctor Vila Nadal, Amadeu
Ripoll. Miguel Regas, Modolell Genee, Noguera Soler, Marín Mir, Simó
Oliva, Josep Coca, i una nodrida representaci6 de veins de Reimat.
El cadaver, en cobre a la frederica,
iota traslladat de la casa mortuòria a
l'església de Sarria, i a la pina Mejor s'acomiadà despees el dol.
El fèretre loa posat després en un
largó de la Casa de Caritat, en el
qual fou traslladat a Sant Sadurni
d'Anoia, or cebé a la tarda sepultura,
prop de la casa pairal de la familia.
El nom dc Manuel Rabenters va tina
a una de les empreses agrícola-industrials, la dels vine escumosos, fundada
pel seu pare l'any 1872. Perra Manuel
Rabentós va saber donar-los un gran
impute i porta l'elaboració a la perfecció actual, tot i haver-se trobat amb
els greus estralls de la filoxera a tot
el país.. En comptes, perla, de desanimar-se, això mateix 'l'induí a replantar les vinyes amb tepe adequats
al vi que ara ha obtingtd un tan alt
crèdit. En pocs anys els productes Codorniu obtingueren renom mundial.
Les caves s'anaren ampliant, fins a
convertir la installació en una digna
pariona de les grans installacions franemes.

No en litigué prou anal, muntar
aquest negoci amb tanta perfecció,
sine. que Pany /ara va comprar el
castell de Raimat, de les terres de
Lleida , i convertí aquella finca en una
de les minen de Catalunya.
No sols amb això contribuí al progres de l'agricultura; ja l'any 1889,
en plena invasió de la filoxera, fundà
la revista "Resumen de Agricultura",
en la qual publica meritíssims treballs,
junt amb altres agricultora distingits.
Funda també ¡"Agenda Agrícola",
que toril per primera cegada l'any
1893. L'any /goa funda el periòdic
L'Apat", que sortí fins l'any iqip, i
llavors es transforma en "Bon Seny",
el qual sortí fins l'any 1922, i collabor assiduament a diverses publicacierre.
Publica els libres següents: "La
verema", "Prensas para vinos", "Caestione] económicas", "L'absentisme".
"L'impost fusic del capital" i "Contra
la declaració de la collita i les guies
de circulació dels vins", "Sobre la
repoblació de Instes" i "L'agenda del
eristia".
En incoa s'incorpora amb entusiasme
al moviment de Solidaritat Catalana,
i l'any segiient fou elegit diputat pel
districte de Valls-Montblanch. De
1003 a loaa fou president de la Federaci6 Agrícola Catalano-Balear, i
de 1907 a Parr president de l'Instala
Agrícola Catalä de Sant Isidre.
Amb En Manuel Ravent6s hect perdut un dele homes que al darrer ter-e
del segle XIX mes empenta donaren
a la costra ecoromia i al moviment
pairalista.
l'express:6
Rebi tota la seca
del nostre més sentit condol.

erniats

(Trencats)

Tingueu sempre present que als mntors upareis net neón per al guariment de lote
mena d'bernlee
senas treces n1 eleatIce ens 6 o els seu CASA TORRENT 5Orrosos de cap mena, no
molesten ni fan en:tatua s'enunotnen cero usa imanta llames, cSones 1 nena. [len
d'usar-no. En 1 ne ta costra sales, no ami de comprar malt braamera st embenats
‚je cap
"n "eaue
ab" ! 13, CARRER DE LA UNJO, 13
elaiiiirmena
equesin
molla cura a no !pul-

CASA TORRENT, Barcelona. —

vorar-vos d e c a a a

La venda que aquesta tarda comença
a la SALA PARES, reuneix les següents característiques:
PRIMER.

L'art modern hi té una part principal

SE 00 N

Totes les obres d'art antic han estat sotmeses a una valoració previa

ffeta per Joaquim Folch i Torres, Jo.
ep Moragues i Homar.

er

ati-:- Se seguirà rigorosament l'eïrdre fixat

Cultura
CURSETS I CONFERENCIES
L'Agruparle, Cultural "Atläntida", Internacional, 97, "Cooperativa
Amapola", donare una conferineia
dimecres, dia 15, a les den de la.
vetlla, a càrrec del periodista i crItic'
Daniel D. Montserrat, el qual
sertare sobre el tema: c La
d'una ideologia."
CONFERENCIA DEL DOCTOR

SERRA HUNTER

A l'Ateneu Enciclopedia Popular,
avui, dimarts, a dos quarts de cuit
de la nit, donarà el doctor Serra
Hunter la primera !lea del curs de
Filosofia que començarà aquest :uy
amb el títol de "Lógica i teoria del
coneixement". Per assistir-hi hom
ha d'inscriure's abans a la secretaria'
de l'Ateneu, Carnee, so.
"CIENCIA"
Revista Catalana de Ciencia

i Tecnologia

Acaba de publicar-se el núm. 33.
de "Ciencia", amb el següent an -1
mari:
"Metrologia", Modest Bargallet)
"El Planetari Zeiss", doctor VII.
lliger; "El XIII Congres Internei
cional de Fisioiogia. Sobre la. real..
ció actea/ deis ronyons privats de,
llar inervació", J. M. Bellido; "El
metabolisme del nitrogen en la dita:
betis greu", R. Carrasco-Formigne-.
ra; "Sobre la naturalesa química de,
lagerst colesterinogen que actea al
seguit de la injecció intraduodeckal'
d'àcid clorhídric", L. Cervera i F4
Cornelia Puig; "Noves recerques:
sobre la sensibilitat pulmonar", A:
Pi Sunyer; "Formació de l'amoníac
i papen del ronyó", S. Pi SunYer:ii
"Sang i intoxicació dan/titirita".
Pi Sunyer i Bayo; "Influencia
l'asfraci asobre la glucemia", j. Puche Alvarez.
Traduccions i extractes: Els œ{-'
gens química de l'hulla. — Els recents progrems Ge la indústria del
coc. — L'organització del treban
la qüestió social. — El servei
fotogräfic per fils conduelan. — Els
problemes de l'enriquiment del cae -1
. l
bis. — Dispositiu de seguretat per a
vehicles de tracció eléctrica. — Me;
surament de l'electrització de les'
persones. — El radiófon. — Noticies
i comentaris. — El tercer aniversari'
de Monografies Mediques. — Lal
descoberta de la cadena Tcherski.
Destrucció del vaixell °Carnegie“.4
-- Concursos Massana. — Dues
leccion3 científiques en catalä: lal
"Colleedó Pere Mata" i el "Manuals Arnau de Vilanova". — La
tasca del Conferentia Club ,ISA;
Lliga Internacional de les Associacions normalitzadores nacionals. —
El telefon en els trens en manca. —
Societat de Química de Catalunya.
— Bibliografia.
CONFERENCIA MEDICA
El cha es. a les den de la ni:, el
doctor Joan Vázquez Sane donara
al local del Conegi de Metges de la
provincia una conferencia sobre
"Dignificació professional".
La reconeguda competencia del
dissertant en els problemes professionals i el fet de coincidir el dit
acte amb la celebració de la VIII
.Assemblea de Colegia Medies, als
assistents de provincies de la qual'
dedica el doctor ar äzquez el seu tre;
ball , fa que la Junta directiva del
Collegi local inviti els colegiata de
la capital perque assisteixin a Pesmentat acte.

Exposicions d'Ari
SALA PARÉS
Subhasta d'art tala 1 modern
D.

&eruta

GALERIES LAIETANW
CORTS CATALANES, 81 $
A. ANT1CA
Pintura
D. BAIXERES
M. BRUGUES
exposicas de l'Agrupada d'Ars
rn3 al C4 actual

ESTUDI ARENYES
Expoe:c16 coIlectIva de pintura
G. BERGNES

PUNUNI

LA PINACOTECA
PASSE1C DE GRACIA, 84
PORCIIn
Pintura
Fina al 17 actual

MARIA ESCLASANS
PIETAT, 50 (dame. te Catedral)
Compra-senda de

ANTIGUITATS I OBJECT28 D'ART

SALA BUSQUETS
PASSEIG Di GRACIA, 36

Vldrea de Murano
Nobles I obJeetet d'art
Exposlc i e de pintura
de
MATEU !atasca
I '115 al 15 actual

SALA BARCINO
V. GARCIA SIMON
Rambla de Catalunya, 29
Muros I motIlures d'art. Expo5100
permanent de pintures

LA

LLAR

D'AGANS

D'ARA

vE1111ER/11.
Banye %loe, 6
Moblea
Reproducclone
de alueeue
Decoratione d' estil ces

GALERIES DALMAU
PASSEIG DE GRACIA, 82
E. BASIANA
Pintura

rins si rs

en el catàleg.

QUA:R.T..-- Mai no s'ha celebrat una subhasta
amb les presents comoditats i garanties per als compradors.
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MONTFALCON
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De cottecele u escondite
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Dimarte. 14

ES RONES QUE HAN
DE GOVERNAR

L'EXPOSICIO
DE BARCELONA

¡'opinió del marques

El rei i el cap del Govern
a Barcelona

d'Alhucema
.4-Madrid, t3.—Avui contesta u
•'anquesta política oberia per
- Informaciones", el marques
d'Albucemae, el qual s'expressa
en els • termes seguents:
-;,Quiénes pueden ser los sucesores de la Dictadura? Como
Soy muy partidario de las respuestas concretas, y eso, además, es lo que prefiere el público, contesto categóricamente
que esos sucesores deben ser:
Primero, una personalidad de
prestigio, desligada de la política activa que, secundada por
hombres competentes en las
materias de los diversos ministerios, convoque inmediatamente y dirija con toda imparcialidad y sinceridad unas elecciones generales para diputados a
Cortes y senadores, con arreglo
a las leyes vigentes, sin más
misión que la de administrar el
! país hasta que las Cortes se
l'aúnan.
Después, y segán el resultado
0.1 sufragio y de las concentra'dones políticas que necesariamente habían de formarse, conäidero aptos para gobernar en
lo futuro a todos los hombres
idel llamado antiguo régimen
i que, habiendo sabido perder,
han llevado con dignidad su
calda, y a cuantos se hayan
destacado como primeras figu. tas en su profesión y actividades respectivas, pues si bien
ellos solos carecerían de präd•ticas para el no improvisable
arte de gobernar, darían en
brosos frutos al mezclarse sus
geniales tnlciativas con la experiencia de los avezados en
esta difícil y delicada tarea."

• La del senyor Pedregal
El senyor Josep Maria Pedregal, diu:
"Creo precisa como única solución de la Dictadura la Convocatoria de unas Cortes Constituyentes con absoluta libertad
para decidir sobre la futura estructaración del pais. Ellas
acordarán lo que deba ser de
Espaßa, porque para mí no hay
ni ha habido nunca otra soberanfa que la de la nación.
Personas: las que el país
Es muy seneible que la falta
de libertad no haya permitido
que se revelen nuevas personalidades políticas, y que la Dictadura no haya continuado los
expedientes iniciados ya a su
advenimiento por la Comisión
que se encontró nombrada para
:depurar las responsabilidades
civiles, lo cual habría podido
y) reparar la selección 'de fas
apersonas."

La del senyor Pradera
-En Víctor Pradera parla aixf:
"Hay que repetir una vez más
que sin canonizar ni doctorar (ni

mucho menos) a todos los gobernantes del antiguo régimen, éste fué
inferior a ellos, y la aptitud de los
hombres para el Gobierno no es cosa
exclusivamente personal.
Cisneros y Riche l ieu, gobernando
dc on el antiguo régimen, se hubiesen
diferenciado muy poco de cualquiera

nde sus políticos.
No hay que darle vueltas: dejando
aparte los genios (que pueden con'taras con los dedos), los hombres
públicos deben la eficacia de su ac'tuación más que a si mismos al
•"instrumento" de Gobierno. Si éste
es malo no hay aptitud personal que
valga. Por eso diré que con el antiguo régimen no juzgo apto para la
gobernación del Estado a nadie; ni

'hombres viejos ni nuevos."

La del senyor Barcia
N'August Barcia contesta en 1a se.
güent forma:
'Dijo el Dictador, en un rasgo
de sinceridad, que todos los hombres
del antiguo régimen eran aprovechables; que lo malo no eran los hom.
¡bres, sino el régimen.
' Yo, por primera vez, voy a coincidir en parte con la opinión del Dictador: en que lo malo de lo otro era
el régimen, exc l usivamente el régimen y nada más que el régimen. Claro es que con esto no quiero decir
que de aquellos hombres no haya
muchos que no eran ni son aptos
para gobernar. Creo que, por desgracia, algunos fueron visiblemente
ineptos.
Pero lo malo era el régimen; y he
aquí el gran conflicto. ¿Desapareció
iL o se reformó, se atenuó o se agudizó
aquel régimen? Esta y no otra es la
magna cuestión.
Los que creemos en el régimen, lejos de ser el vencido, fue el vencedor; en vez de debilitarse se fortaleció o se agudizó, contra el régimen
tenemos que ir, no contra los hombres, y estamos seguros, mis que seguros, ciertos, de que ninguno de los
que merezcan la confianza y la estimación del país como gobernantes volvera a ser asociado o colaborador de
aquel régimen, del viejo régimen.
Hombres nuevos: Dónde estan?
Mal sí que no acilo en preguntir
todos los que honrada y noblemente
quieran preocuparse de ese gran necio público de buscar las gentes que
han de asumir, en un mariana más o
menos inmediato, la tarea de regir a
'Espafia. Dónde están las hombres
'nuevos?
, En los casi siete anos de dictadura,
en

los Que se realizó una incansable

Madrid, 13. — Avui, dilluns, en l'exprés sortiran ea direcció cap a Barcelona el rei i el cap del Govern, per
tal de clausurar l'Exposició Internacional i prtsidir l'obertura d'aquesta
amb carácter nacional. No s'ha anunciat el dia de llur tornada a la cort.

La visita de l'Exposició
Madrid, 13. — El Consell Superior
de Protecció a la Infància sisa adreçat
a les Juntes protectores de tot Espanya, traslladant-lis la invitació que- fa
la Junta de Barcelona, perquè pels esmentats organismes benèfics s'c-nviin
alguna menors amb robjecte de visitar l'Exposició, els quals scran estat jata als establiments que la Junta posseria a Barcelona.
Madrid, 13. — Amb direcció cap a
Barcelona, i per tal de visitar l'Exposici6, ha marxat una comissió de caps
de bombees de Madrid, que fou invitada pel tos de bombees de la Ciutat
Comtal.

L'ASSEMBLEA CONSULTIVA
El cap del Govern Informa
a la Secció de Lleis
polítiques
Madrid, 13. — A tres quarts
de set de la tarda :Irribä el general Primo de Rivera a l'Assemblea. Anada acompanyat del
senyor Gavilan.
Digué el president als pene'distes que hacia estat al Ministeri despatxant i que hacia tingut una llarga conferència amb
el senyor Oscilan.

CONSELL
DE MINISTRES
El Govern ha examinat les
bases de l'emprèstit barceloní per a liquidar
l'Exposició
Madrid, 13. — El Caneen de tailnistres ha acabat a dos quarts de
tres.
Vint minuts abans ha sortit el ministre d'Economia Nacional, el qual
ha dit que deixava els seus companys

de Govern reunits, car ell hacia d'anar a casa seca, on obsequiava el
ministre francés de Comete senyor

Hem estat parlant — ha afe- Etienne Flandin.
gil — de la reorganització de
Els ministres, en abandonar el desIst LT .
i /ron enllestit tots els patx del president no han fet cap
delalls. Al mes de febrer, tal maniiestació d'interès.
co ?tija vaig anfinciar, tindrä
El de Governació ha dit que hacia
lloc i renovad() dele aprovat el Consell els Estatuts dels
organismes locals i provincials Collegis de Metges d'Espanya.
de la C. P., i d'abril al maig se
El de Marina ha dit que no s'hacelebrar/3 l'elecei6 parcial dels via tractat cap qüestió del seu DeAjuntaments i les Diputacions partament per manca de temps.
prcvincials.
El darrer en sortir ha estat el seEl marques d'Estella passà a 113-or Calvo Sotelo, el qual ha dit
la Secció VI (Lleis Politiquee)
als periodistes.
per tal d'informar.
—Veig que hi ha curiositat Dones
La colonització
A les vuit del vespre, sortf el no hi ha res. A part dels expedients
de Fernando Poo
general Primo de Rivera, i dí- del rneu departament, els quals figuren a la nota, i que no tenen cap
gale sis periodistes:
Santa Isabel de Fernando Pace—
Hi ha molt d'entusiasme entre els
—La primera part de la meva interés, s'ha estudiat en principi ka
informació ha estat una senzi- concessió de la franquicia fiscal als
espanyols per la visita del senyor
Saavedra, cap del Departament de
lia conversa, molt agradable, qui es dediquen a la cria d'aviram
Colònies.
amb els senyors que ecmposen de corral en gran escala.
El president del Consell, en sortir
la Secció. Després m'assabenEl senyor Saavedra desitja fer-se
arree dele progressos realitzats a
taren de l'estat de llurs treballs del despatx per anar als seus deparla Guinea espanyo'a i del seu règim.
i hem convingut que en els pri- taments particulars ha parlas breuD'acord amb el governador, senyor
mera pleno no vagi cap dels ment amb els periodistes de la cotitNafiez de Prado, estudiaran un pla
projectes de la Secció VI, per zació de la pesseta.
Ha dit que el caz/vi de la ajara.
de treballs que ha d'ésser molt beneI al de donar temps que estiguin
ficiós per a Fernando Póo i eIs ter - . més madura els seus treballs. que el ministre d'Hisenda hacia dut
al
Consell era de 3640 i que a les
ritoris del Muni.
Per aquest motiu els primers
plens seran destinats a la re- dues i cinc minuts havia cridat el
Nagociat corresponent del Banc d'Es
forma de la llei d'Ordre
per tal d'assabentar-se de la
Homenatge a la Banda Jo hauré de dir alguna cosa a panya
l'Assemblea, ja que cree que, darrera cotitzcaió i no ho hacia aconmunicipal de Madrid
malgrat del seu origen, és la guit per estar ja doses les o ficines.
—Com es pot veure—ha dit—, la
Madrid, 13. — Ahir, al teatre de la
representació del pals. Parlaré
Sarsuela, se celebrà l'anuncias bornedeis propòsits pelítics del Go- puja de la pesseta continua i Es d'esnatge popular a la Banda Municipal
vern i del moment actual i del perar que seguirá, car no hi ha lógica perque passi altrainem.
madrilenya. L'acte constituí una deseu desenvolupament. Arnb
mostració de la gran simpatia popu- i arnb algunes interpetlacions
Referència oficiosa
lar que gaudeixen e i s professors
que 1/i ha anunciades i amb els
Madrid, i3.— El ministre del Trela Banda. El teatre presentava un
precs i preguntes hi haurä ball ha facilitat la nota oficiosa que
aspecte enlluernador; es notava la
prou materia per a set o culi, diu:
presencia de moltes senyores que
dies, una mica Inés que d'haEconornia: Reglament del Pateo.
Iluien rics mantons de :Manila. Hi
bilud.
nat de Vendes d'articles nacionals.
llagué concerts i es llegiren unes
El presIdent de l'Assemblea,
Justicia i Culte: Resolució de diquartilles. Acabä Pacte amb un conprenent part en la conversa, versos expedients de llibertat condicert pels professors de 'a Banda
digné:
cional.
Municipal, els gneis foren aplaudits
Governació: Estatuts dula Collegis
—També anlrä 'en aquests'
amb molt d'entusiasme.
plens el projecte de reforma del madics.
El recaptat a la festa es destina
Hisenda: Distribució de fons del
a la bandera que presa oferir - se a Poder Executiu.
I el general Primo de Rivera mes.
aquesta institució musical.
Carta municipal de Trabadelo
centinuä:
—I el projecle d'adrnissions (León).
de l'emprastit dcl municipi
L'Acadèmia de la Història temporals, el qual intereses deBases
Barcelona per a la liquidació de
molt al ministre d'Econornia, l'Exposició Internacional.
Madrid, s3. — La Reial Academia
de la Història acord ä abans d'ahir per tal d'aplicar-Jo en casos diAprovació del programa d'actuaversos i concrete. En resum, hi ció del Banc Exterior.
continuar l'exposició que presenta
al Palau Nacional del Certamen de
ha materia de sobres.
Fornent: Expedient relatiu al proBarcelona, que ara perd el seu carácAra vaig a vestir-me d'uní- jecte de bases per a adquirir per
ter internacional.
fcrme per tal de traslladar-me concurs una cabria flotant de quaTambé es doná compte en la ses- anáb el rei a Barcelona.
ranta tones per als serveis del port
sió d'un comunicat d'una academia
Un cop el marqués d'Estella de Cartagena.
nord -americana que amb motiu de
Idem sobre adquisició per concurs
bague/ sorra de l'Assemblea, el
celebrar l'aniversari de la seca hin.
senyor Yanguas pachá amb els d'un remolcador i dos gánguil, per
dacha organitza una exposició, a la
periodistes i els digné que de- al servei del Port de Santa Maria
qual invita les acadèmies simPars de
ma passat es reunirá la Secció (Cädiz), amb càrrec al crèdit contot el món, i entre elles l'Espanyola
signas en el capital zo, article priprimera (Lleis Constituents)
de la Histaria. D'estudiar tot el que
es refereix a la participació ha estat per tal d'estudiar la noca re- mer, concepte sise del pressupost
dacció de l'avantprojecte de re- d'aquest ministeri.
encarregat el mayor Castañeda, acaExèrcit: Proposant rassistencia
forma de la hiel d'Ordre públic,
dèmic secretari.
el qual ha estat revisat ja pels.. d'un grup del nostre Exercit al conForen presentats a l'Academia di.
curs
hípic de Berlín, que se celebrará
ponents senyors La Cierva i
versos !libres, entre elles una "HisIllana, i que dijcos vinent es el vinent Mes de febrer.
toria de las Matemáticas en EspaExpedient
sobre aplicació a la jureunir la Junta de govern infia", escrita per Francesc Vara, i la
risdicció militar dels beneficis de reterior däe l'Assemblea.
"Guía de Aranjuez", de l'academia
senyor Tormo, rector de la Universi-

tat.

Peticions dels taronjaires
Mara, 13. — Segueix preocupant
ratenció cl problema de l'exportada
de la taronja , fallir es reuní la, Junta
de Vigilancia d'exportació, i entre altres importants acorde, a proposta del
governador, senyor Eastell6 Madrid,
s'acordá proposar al director general
de ferrocarrils que gestioni per a la
concessió de la tarifa de cinc catims
per tona i quilòmetre, amb la qual cosa
s'aconseguiria proveir de taronja l'interior de la Península, descongestionant
els mercase estrangers.

rebusca y captura de hombres nuevos,
ni una solo—no hay hipérbole—, ni
uno sólo fue hallado ui descubierto.
La seicccii estaba hecha. Lo que habla bueno o malo o mediano, allí es.
taba. Espafia era aquello y no otra
cosa. Ni un sabio, ni un genio, ni un
hábil, ni siquiera un 1) .111o, nos descubrió la Dictadura. Todos, todes, los
primeros y los otros, los conocíamos;
y salvo las bajas naturales por defunción, ahí continuara Eso si: hubo un
simple movimiento de polarización.
Por ley de la dinástica espiritual, los
hombres se agruparon según sus tendencias eticas y según sus afinidades
y contextura moral. La Dictadura hizo esa obra, acaso contra su deseo,
pero lo hizo, No creo incurrir en un
gran error si proclamo que es el mayor servicio que la Dictadura prestó
a España el haber llevado a cabo este
cernido de sus políticos civiles."
Entre les op inions partic iars que
també publica "Informaciones", figura la del senyor Bartomen Bernde.
de Barcelona que opina el que segUeiX

"Espaffa se salvaría con un Gob i erno Narional formado por hombres de
todos les part i dos, incluso el socialista y el republicano, y que no pudieran ni dimitir ni produoir estridencias
so pena de ir del ministerio a la cartel, si antes no dejaban ,r_reglado
talan salvador naeional.lf•

Els nous assembleistes
Tot seguit, el senyor Yanguas
facilitä la nova nieta dels senyors que han acceptat el ciarrec d'assembleista.
Són eIs senyors Felieiä Baratet i Jaume tircelay, representants de la Confeedració Nacional deis Sindicats Lliures
panya. els guate — digué di sen y or Yanguas — j'ui. itinh els
senyc-ra Puyuelo, Larranaga i

Bru, completaran la representació de l'enterita f. organismo;
el senyor Garcia Oviedo, en representació de la Universitat
Sevilla; el senyor Francesc
Esquerdo. en representació del
Collegi de Doctore de Barcelotia; eta senyOre Je .sep Riera
Gali a i Josep Stinchez Diezma,
on ropresentaciú del Collegi
d'Adcoeals ele Barcelona; el senyor Miguel Gil Casares., per la
Universitat de Santiago, i el
senyor Josep EscObedc . , per la

de La Laguna.
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habilitació i cancellació de notes en
els registres d'antecedents penals que
estableixen els articles 210 i 212 del
vigent Codi Penal.
Accedint a la demanda de l'Ajuntament de Las Palmas per a construir un cementin a Port de la Luz.
Proposant la modificació sobre noves bases, del contracte de subministre d'energia electrice per la Societat Eléctrica de Los Almaclenes,
per a 1, -fabricada nacional de pólvores i roplosius - (sec ci ó de Miarcia.
Idem ídem per la Junta d'Obres
del l'ort de Santa Cruz de Tenerife,
per a la installació d'un dipòsit i tubenes destinados al subnrinistre de
combustible liquid, per als vaixells.

Ampliació del Consell
Madrid, 13. — Els estatuts dels
Collegis de Metges, aprovats en el
Conscll de ministres d'asan, són carn
a milloratnent dels que regien fins
avui dia.
En virtut d'aquests 1101.15 estatuts
s'atorgeun facultats inspectores per
tal d'investigar la manera d'exercir
la professió i s'In consignen les sancions correspondas; ádliuc es pot
arr.bar a retirar un tito!. Amb això
es combaträ el curandensme, l'intrusisme i altres abusos que es poden consetre en l'exercici de la missiä mèdica.
Per tal d'evitar abusos s'estableix
el receptari oficial.
El Cansen de ministres aprovà
també el pressupost de la Confedenació Hidrológica de l'Ebre. El pressupost d'ingressos está xifrat en

199.050.000 pessetes i el de despeses
en 198.653.63 9,

L'Ajuntarnent de Barcelona, despees de les conferencies tingudes entre el Govern, l'alcalde i el director
le l'Exposició Internacional, redacté
smes bases per tal de concertar 1em21,.., .1 de 50 milions, que li ha de
aerva per a la total liquidació del
Cevtan, -u i amortització dels arbitris extraordinaris als quals al Municipi li calgué recórrer. Era d'urgencia aprovar aquestes bases en
Consell, ja que el monada de la tiguidació s'acosta i l'actuali:at de

gener de t

I EL CAP DEL GOVERN LA VIDA OFICIAL LA SUCCESSIO DE
'
AL PALAU
DICTADURA
Madrid, 13. — Ahir al matí la ronda volant del Someten de Madrid fou
rebuda pci general Prieto de Rivera
al seu despatx del ministeri de l'Exercit, on allá a Iliurar-li les ensenyes
del Someten costejades per membres
de la dita ronda, que estava presidida
pel general Floaes, comte de los Monde, i director de la ronda.
•
El president del Consell agraí molt
l'obsequi, i dedica grans elogie al funcionament del Comité.
Mes tard, el marqués d'Estella oí
mona al ministcri, i no cebé cap visita. Va dinar en familia, i a la tarda
dona un breu passe g, i despees anä
a sopar a casa seca, on tampoc ya rebre cap visita.
Madrid, 13. — En el primer exprés
d'Andalusia ahir al mata arribá el re.
..
A 1 estado !esperasen el president del
Consell, el general Martínez Anido,
l'ah personal palatí i persnnaLtats,
Don Alfons, despees de conferenciar breument amb el general Primo
de Rivera es dirigí en automlvil a
Palau.
El president del CCosell i el ministre de la Governació sortiren junta
de l'estació.
Corunya, 13. — Aquest metí s'lla
celebrat la primera missa al Palau de
Justicia. Ha oficiat rarquebisbe de
Santiago.
assistit a lacte el ministre de

Manifestacions del
president
Madrid, 13. — El president ha romas a Palau des de dos quarts d'anee
del mati fins prop de les dotze, despatxant amb el rei.
Poc abans de sortir el marques
d'Estella ho féu el rei, acompanyat
del duc de Miranda, els quals anaren
en automóbil al palau del duc de Sotomayor, per tal de palessar-li el sen
condol, amb motiu de la mort de la
seca esposa, la duquesa.

En sortir el president del Consell ,

digué als periodistes que havia despatxat amb el monarca i que li hacia

deixat diversos decrets d'Exèrcit i
Justicia i algunes casetes d'Afers exteriors.
Despees el cap del Ca y eren ha anat
a complimentar el princep d'Astúries
per tal de remerciar-lo per la felicitacia que li n'anidé.
—L'he trobat molt be i force animal
— ha dit el president Aquest vespre, a tres quarts de deu, marxaré a
Barcelona, acompanyant el sobirá. Ara
ens reunieren al ministeri de l'Exèrcit
en Consell de ministres, rcr tal de despatxar expedients q u e requereixn
aquest tràmit. El ministre de Finances
ens dirá eran es presenta la cotització
de la pesseta avui. Aquesta tarda la
pasearé treballant fins a les sis. Despeas aniré a l'Assemblea nacional, per
tal de veure com marxen els treballs
de la Secció VI,
El rei — lia afegit el president —
ha fixat la data de la inauguració del
Palau de la Prevista a Madrid, i de
la comunicada, telefónica amb Xile,
així com també el día que rebel la
comissió de caps i o ficials ferits a la
campanya, ele quals ii oferiran un mag
nífic álbum, corn a homenatge de record i gratitud envers la seva augusta
mart.
La Casa de la Premsa s'inaugurarà
els primers dies del mes d'abril.
També ha fixat el sabia la data del
18 de l'actual per al banquet d'honor
del Resident general francès al Marrar, el qual arribará dintre poc a Madrid, de tornada cap al Marroc.
L'n periodista Ii Isa preguntas quan
tomaria de Barcelona, i el president
ha contestas que peseta estar a Madrid
el dia ta, fora que per qualsevulga
circumstància sliagués de perllongar
l'estada a la capital catalana.
El dia la assistirá amb el re: a la
clausura de l'Exposici6 Inten-acional
i als actea d'obertura de l'Exposició
Nacional, i el dia 16 sortirà cap a
Madrid.
Abans de manear el general Primo
de Rivera, ha arribat a Palau el general Burguete, el qual ha saludat el
president i ii ha dit que anava a cornplimentar el primen d'Astúries.
El marques d'Estella, des del Pala y , ha marxat directament cap al ministeri de rExéreit, on l'esperaren ja
tots els ministres.
A les dotze ha quedat reunit el Cons ell de ministres.

Despees de la missa el min i stre ha
- l st t cts eoptoradors, eis
taren formats a l'entrada del Palau,
i despees d'esmorzar en la intimitat
ha sortit a les 14'3o en direcció a Madrid.

L'arquebisbe
ha tornat al Mgcha
cap a Santiago.
Jerez de la Frontera. 13. — Dijous
arribará en aquesta cintas el senyor
Callejee, en automòbil, procedent de
adig.
Serà rebut a l'Ajuntament i des.
pres visitará l'Institut, l'Escala de
Cosiere i la d'Arts i Oficis i despees
alguna cellers.
El isenyor Calleja • será obsequiat
amb rs, banquet a la caseta reial de
l'exposició de ramaderia i mis tard
visitarä el monestir, la Cartuja i algunes escoles nacionals.
Madrid. r3. — A des quarts de deu
del vespre han manen a Barcelona el
re: i 4 enarques ¿'Estella.
Tosa dos han Ocupat el vagó reial.
El tren portava el breada d'Obres
Públiques.
A l'estació han rotzt acomiadats
pel general Martínez Anido, el se/6'0r
Vanguas. el secretari general d'Afers
eatrangers. senyor Palacios, uns quanta
directors generals. autoritats civils i
m i litar N • de S S. president d e
les Dipatacions busques que es trober
a Madrid t altres personalitats, diversos generals, caps : oficiala.
Ei rei yeatia d'uniforme de capith
general de l'Annada i el enarque.;
d'Estella també sestia d'uniforme.
Madrid, 13. — Es molt possible que
el rel no marxi el dia 23. tal com s'havia dit, per tal d'assistir a la cacera
al vedat de Dofiana. puix que el propietari del vedat , dur de Tarif e es
troba =len i els !aletees li han recomanat mole repita.

DEL MARROC
.Assemblea diocesana
de Joventuts catòliques

Els llops i els senglars
baixen al pla
Tctuan, 13. — En les muntanyes
de Gornara fa un fred intensíssim i
no para de nevar.
Els Hopo, apretats per la fans, han
arribat als poblats. Llurs habitante
estan molt esverats.
Un remat de poses senglars causen grossos estralls en els sembrats.
Els animals entraren ahis al poblat
de Bul situat a la cabila de Beni Ziat
i escorneteren totes les pe r sones que
trabaren.
Prop del poblat una moreta enomenada Jabylla, que guardava bestiar, fou escomesa a queixalades pels
porcs senglars que fugien empaitats
pels indigenes. Aquests, arnb pedres
garrots, aconseguiren matar un
porc senglar que continuava escometent la mareta, la qual morí poca
estima despees a causa de les terribles queixalades deis porcs senglars.
Sha organitzat una batuda i un
servei per tal de protegir i deturar
raccés d'aquests animals als pobles.

Santander, 13. — Al Palau bisbal
celebrat la sessió ebbertura de la
primera Assemblea diocesana de Joventut, catòliques,
de la diòcesi, doctor Agurno, el consiliari de la Junta d'Acció Católica i
el pare Garcia Herrero.
El saló era ple d'assembleistes. Primerament el delegas de les Joventuts
de Santander ha pronuncias unes paraules de salutació, i a continuació ha
parlas el seryor Meléndez, en 00M de
les joventuts d'Astúries.
Ha fet as de la paraula. a cantinuaCiÓ, el senyor Valiente, el qual ha presentas les tres següents proposicions,
que han estat a rovades •
Primera. Trametra al president
l'Associaci5 de Catedràtics d'instituts
¿'Espanya una sollicitud respectuosa,
pera enérgica, demanant la implantadas amb carácter obligatori, de rentensament de la religió al batxillerat
aquest sentit obraran toses les Joventuts. cerqué la religió es la filosofia
de la história de la nostra pàtria.
Segase. Llançar a toses les unions
diocesanes la idea de la f ormació de
la Federacia Esportiva Católica, i
Tercera. Que es nomeni primer
jove catòlic cl bisbe de la diercesi, doctor Eguino.
Per últim ha parlas el prelat de la
diacesi. doctor E guino, qui h a exPre'
sat ralegria i sallefacció que sentia en
trabar-se entre els joves, i ha elogiat
la tasca que ha de descabdellar aquesta
Assemblca.
Ha afegit que el que !es joventuts
es comaregsfin en 00 partit de futbol o
en un concert, no te importancia, per?'
el que es moguin per afee! espirituals.

l'Exposició i la seca transformació
en nacional torna a passar a primer
serme durant aquests dies amb motiu de la visita del rei i el cap del
Govern, els guate surten aquest
vespre.
El Consell aprovä lea esmentades
bases.
S'aprAvá també el programa de
treball de! Base de Credit Exterior,
el qual, tal com se sap, té per objecte estendre la seca actuació als
pulsos d'Amèrica, per a la qual cosa
fou creat. Es puntualitzaren les operacions que ha d'atendre, sobretot
sobre les sucursals que aquest Banc
pensa establir.
Els ministres ignoraven si aquesta
setmana se celebraría una nova reunió ministerial, puix que precisament la d'avui s'ha celebras per tal
d'enllestir tot el que era urgent, i el
president no estará a Madrid fins a
divendres. Aixf és que si es reuneixen ho faran dissabte, paré, de totes
maceres el més probable és que no
hi hagi Consell fins a la setmana
entrant.

Despees h'han llegit les adhesions rebudes. entre les guata figuren la del
hisbe d'Oviedo, Unió Diocesana de
Madrid i secretan d'Acció Catalica.
A cominuació s'Isan constituit les
n-eses per a les sesoions de (lema. Acabat s'ha eantat una solemne Sal
ve a la Catedral

ta una carta d'un espany
que resideix a París
Madrid, 13. — L'òrgan ofició, cal
en la seca "Nota del dia" el qk
segueix:
" En una carta recibida hoy 41
dice desde París un buen espafial
aparte los efectos de la espezulaek,

y los trabajos que realizan en cont4
de !os interese ade España enties.
des financieras a las que contraria
verse desplazadas, justa y li'ijaira,
mente, aunque sin atropello ni arri,
tud, de negocios que antes estabat
en sus manos, han influido en la baj,
de la peseta el temor de que cese a
Dictadura, y con ella, la trazum a
dad y el progreso e Espaita.
Afortunadamente, esos temores it
d esvaneciendo a medida ea
transcurren los días y se compruti,
que la Dictadura no dará un sal;
en las tinieblas, ni perderá su
racterística, su autoridad y su pres.
tigio, porque hasta el minuto ante
de traspasar el Poder ha de dar i
todos las mismas garantías que base
aquí.
No se ha hecho nunca en Espasa
ni en el mundo una crisis — sie sil.
gunz trasera hay que llamarla —
se asemeje a la que anuncia cl ge.
ncral Primo de Rivera para dentro
de seis. ocho o nueve meses. El que
se va previene que ha de /tse. Xo
sólo aconseja, sino que estimula I
todos a que se preparen para la se.
cesión a esta contingeecia que de
ellaE:de
ede'
ia
suponer
que los primero,

pasos de tránsito estén previstos, e
igualmente es de asegurar que el
nuevo Gobierna contará con e:
apoyo decidido de las grandes fuer.
zas sociales cine han asistido al actual.

No se vislumbra, pues, ningún
conflicto ni conniocian que influya
en el pais y en la economía de im
nación. Con serenidad, con absolusa
confianza en las previsiones del sé.
gimes:, con la fe en los destinos de
España se llegará a las conven:en.
tea soluciones, sencillas, lógicas, sin
saltos atrás ni avances alocados, sis
guiendo el ritmo que seaale la realidad.
El general Primo de Rivera—aca.
ha dient — no abandonará el Pod,
sin dejar previsto el Mari2IM
para
que no se reproduzcan los. lar:mil:mientes que justificaron lu Dictadura.'

Els robatoris
als Ajuntaments
Largos, 13. —
i'Ajuntarn.-i..
Pob'e de Villamayor de los limeis
entraren fladregots i s'enduguerra
ena caixa ir cabals ainb e.8e7
F.ls ¡ladres abandonaren la caixa,
feta malbé del tot, en un paller peo.
per i deixaren per inad ••
tre la caixa un sobre amb
del sou del raetge del poble, zas- pessesea.
Com a presumptes autors del robatan han estat detinguts tres j'id:vidas sospitosos

DISPOS JCJO
DIVERSES
aftrleid. 13. — La "Gaceta" publica una R. O. autoritzant temporalment la importada de l'instrumental
quir
tirgic i dels aparells medies que
cl presentin al despatx a les Duanes
d'Irún, Barcelona i Port Bou, asea
destinaci6 a reeposició anexa al quart
Congrés de la Societat
d'Urologia que se celebrará en aquc,ta coet els dies 7 al tz d'abril vine.:
Per a q uesta R. O. es disposa: Ola
s'autoritzi l'entrada al Dipósít Fra.
de Barcelona d'aquells envios posta'que amb el carácter de corresponde: cia ordinaria o privilegiada es reb'
l'estranger a l'Administració d,
Correus de Barcelona, sempre que
obstentin en llur coberta i en forma
visible la indicació de "Dipósit Franc
de Barcelona".
Per una altea es nomena nena reeaptadar de la provincia de Barcelana per al cobrarnent de la tau de taranta carresponent a rally 1928. el senyor Claudi Roes Bigae.
Una altea R. O. disposa que sigui
doras: de baila definitivament del Cos
de Correus l'oficial del Centre Telepaific de Barcelona, Manuel Farriols
Pret, condemnat per l'Audiència de
Barcelona per substracció de girs telegrafies.
Una altra R. O. disposa que s'interessi dels governadces civil, que la
conduccio de rresos es verifiqui segons els itineraria marcáts per la ni
recció general.
Una altra denerant l'excepció sollicitada pel Comise executiu d'etnia
comeec i als i mercantils i per la Cambra Oficial de Comete de Madrid. per
a l'obertura dels establiments en ceneral els diumenges, vigilies dels Reis
de Nadal.
La "Gaceta" d'avui, dilluns, publi-

ca, entre altres, les següents disposiciens:
Re ial Oialre de negant la oetteté
d'ainsili de nreteeció a la indústria
nacinnal. fremulat 154n la Breietat
Ananima "Nocitas Boris", de Bar-

celona.

Aquest número ha passat
per la censura governativa

L'òrgan del Govern com
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09 71

Signatura d'Exercit. — Disposart
que l'auditor general de l'exercit, co'
situació de primera reserva, En Manuel Ruiz Dfar, passi a la segona predat.
Promovent al arree de general de

ose usr
LA CONFERENCIA
ligyAL DE LONDRES

LA PUBLICITAT

ESTRANGE

ALEMANYA
REPUBLICANA.
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/Eh punts de vista
idel Govern espanyol

s
11.oedres, 13.-L'Ambaixador d'EsPanya ha lliurat al Govern britänic
eis punts de vista del seu Govern
respecte la primera Conferencia
Naval que ha de celebrar-se a Londres.
Din en substancia U nota, q ue el
desig de les principals potencies
navals de reunir-se per a discutir els
seus afers és legitim, pene considera
el Govern d'Espanya, que si la qüestie de la Mediterränia arriba a
plantejar-se, a aquest país cal concedir-li una representació per estar
directament interessat en ella.
Igual nota s'ha cursar als governs
de Roma i de París.
En els cerdos oficials sembla que
manifestació de1 Govern britànic,
serà que, considerant poc probable
que el problema de la Mediterrània
sigui abordas per ara, la participació
'd'Es p anya ha de considerar-se com
prematura.- Fabra.
1 (Nota.-Aquestes informacions no
lean estat sermeees a la censura. 'Fa.)

/La fam a Xina
)(Londres, 13. - La Comissió nomemada per la Societat InternacioPai de cocamos als famolenca de
Mina ha emes informe sobre les ineestigacions practicades cn les voy/facies de Xhan-Si i Xhen-Si.
; En l'esmentada Memòria s'indica
,eue passen de quatre milions el nombre d epersones que han mort víctimes de la fam, havent-hi contribuit
les males collites fetes des de 1927
i els hiverns rigorosissims que han
impedir que es pegues portar auxiii
a aquella infeliços.
• També hi ha contribuir el que els
habitants d'aquestes regions des:Tu:reo per a escalfar-se tota mena de
vehicles, 1 mataren els animals
te/ per tal de procurar-se algun eh'ment. - Falsea.

'LES FESTES ITALOBELGUES DE ROMA
Els sobirans belgues han
tornat a Brusselles
Brusselles, 13.- La familia relal
Vea tornà ah:: al mar; a la capital,
/ornada del sea viatge a Itälla.
El Govern, el eses diplomàtic i
r ed roses personalitats esperaren
ci, =-,birans per donar-los la beisesils.
• enneep Caries ha quedat a
com també, eaturalment la
ca aval esposa del princep hela familia reial belga, deoprés
afectuose rebuda es traslladà
1 de Lacken.- abra,

¿vistió el general de brigada En Maree! Núñez de Prado.
Ieen al càrrec de general de divis!le el de brigada En Manuel Gonzälez Carrasco.
Leue al arree de general de brigada els coronels d'infanteria senyors
Gregori Benito de Raza, Joan Urbene Palma, Jesualeu de la Iglesia Rosillo 1 Alfred López Garrido.
Idem, idem el coronel d'artilleria
:EN Caries Senchez Pastorfido.
• Noreenant general de la cinquena
dieisib el general de divisió Maximillä de la Dehesa, actual governador militar del Ferro!.
Idem governador militar del Ferrol al general de divisió Manuel Gonzelez Carrasco.
Disposant que el general de brigada Josep Millän Astray cesi en el
deree de cap de la circumscripció
de Ceuta-Tetuan i quedi a les ordres del ministre de l'Exèrcit.
Nornenant cap de la circumscripció
de Melilla al general de brigada Sebastiä Pozas, actual cap de la del
Rif.
Idem Ideen de les forces 1 serreis
d'artilleria de la guarra regió, al general de brigada Guillem Camacho
ej onzälez, que exerceix igual càrrec
en la sisena.
Idem general de la primera brigada
d'inianteria dc la segona divisie el general de brigada senyor Josep Garcia
Saltarte.
¡den cap de la circumscripc16 de
' Ce uta-Tetuan el general de brigada senyor Gregori Benito Terraza.
¡den ídem de la brigada 'infanteria
de Tenerife el general de brigada seM'u elean Urbana Palma.
Idem insp ector de les forces i serveis d'artillena de la siseint regid el
general de brigada senyor Carlee Sänchez Pastorcido.
Idern general de la primera brigada
cae alleria el g eneral de brigada se, - rrancese FO:"MOSO Blanco.
els coronels d'infanteria
(srv erg Llätzar Gareis i Miguel
AnSich per ale comand s ments
resments d'Espanya i sJ, Palma, respectivament.
Nonnenast el. enrnnel, de l'esmenta
da aren senvers Raimen n ereia G imi
efexim Ventera i Francesc Vi -nez
llena per alo cemandaments dels rceieicets de Serie i Cc eadeega i Zeus
de Reclutamsnt de Madrid núm. 1.
reener tivarnent.
Idrrn el cerenel dr cavalleria Eduard
Ge mez Aeri- per al eerrec de cap
de restabliment de críe (acallar del
Pr otecterat del garree (Lanera).

Un discurs del president
Müller
Berlín, 13.- En el Congrés d'Estudiants republicane el canceller
Müller ha pronunciat un discurs
elogiant la constitució republicana i
democràtica del país, resultar ineluctable de la guerra.
El senyor Müller digui que la
República nascuda a Weimar haría
transtrmat el país i realitzat la immensa obra del trànsit del eell cstat
de coses al nou, 1 liquidar, tant en
l'ordre moral coro en el materia',
els mala de la guerra.- Fabra.

L'agitació a les illes Samoa
Wellington, 13. - Diuen d'Apia,
irles Samoa, que la població tnaori
celebra grans reunions per a discutir la darrera proclama de les autoritats, motivada pels retente esdeveniments.
La situació a les illes segueix
essent insegura. - Fabra.

Una sublevad('
a l'Uruguai
Montevideo, 13.- Segons noticies
no confirmades, Nepomusena Sarävia, fill del general Sarävia, ex-lider
del partir nacionalista, s'ha aixecat
en armes a la provincia de Rivera,
proclamant la revolució.
En una reunió davant de 600 dels
seus partidaris, pronunciaren discursos demanant la reforma de 'a Constituid de l'Uruguai.- Fabra.

LA SITUACIO A L'INDIA
L'execució dels acords de
Lahore
Londres, 13. - De/en de Calcuta
al ''Daily Telegraph" que 25 dels
43 membres del Consell Legislatiu
de Bengala han dimitit llurs càrrecs.
Hom crea que molts d'entre els dimitits es presentaran a la reelecció
per a altres Partits.
Per altea part, dels 34 rumbees
de l'Assembiea Legislativa rasures
n'han dimitir ro. - Fabra,

LES EPIDEMIES
424 atacats de verola

a Londres
Londres, 13. - Durant la darrera
semana, s'han registrar trenta nous
casos de verola, la qual cosa fa pujar
el total a la xifra de 424 atacats. Fabra.

La malaltia propagada pels
lloros
Berlín, 13. - La malaltia Poittacos,
propagada pels lloros, ha jet dues
victimeS, una a Dresde i una altra
a Francfort. - Fabra.

FRANCA
L'ACTITUD DELS RADICALS
Orange, 13.- El president del
partit radical-socialista ha pronunciat tun discurs precisant la seva actitud davant els altres partits, especialment el socialista.
Da/adier dign é que no desitjava
per al seu partit el poder a qualse.
vol preu sinó a condice!) de realitzar
un programa. El partir radical com.
batrà els governs que es recolzin
en les dretes, sigui la que es vulgui
la decisió deis socialistes referent a
la participació en el govern.
Daladier continuä dient que no
desconeix les diverses remiendes
del seu partit quant a l'actitud a
adoptar davant els governs. Aquestes tendències poden ésser exposa_
des lliurement i mantingudes. Pere
una regada e , partit hagi eres una
decisió, cal que tots els scus afiliats
la respectin o bd que abandonin
ganització.- Fabra.
UN FALSIFICADOR DE PeIGSA-

PORTS POLONESOS
Parle. 11. - Eis agente: (le la
Seguretat General han detingut
un sübdit rus anomenat Volkov,
el qual es considera autor de
numbroses falsificacions
pa ssaports polonesos.

Fabea,

ALEMANYA
EL

TIFUS DE DESCOMPTE
DEL REICHSBANK

DerIM, 13. - El Reichsbank ha
rebaixat el tipos de descompte del 7
al 6 i rnig per cene i els avenços sobre títols del 8 al 7 i /Mg per ceneFalúa.
UN ACORD ENTRE L'ESTAT
PRUSSIA I L'ESOLESIA PRO-

TESTANT
Berilo, 13.-Els diaris donen
cumple g rbaver-se arrihal a la
conelusió d'un acord semblant
a nn Coneorda t , entre l'Estat
rlioeià i l'Esgbisia protestant,
la qual pereebrit neelment
2 1.000 marca, lndepemtentrnent
de les assignacions als pastors.
ELS OBRERS PARATS
Berlin. 13.-E1 nombre d'obrees. sense fobia, i que perrobeixen entivench) ha torginentai
ea 3 í 0.U(O0, -o sigui un' 21 per
can,.
.e dari ere do l'any paeent el
rumbre total (l'obrera; en atur
era de 1.750.900. - ¡"abra.

EL CONSELL
LA S. DE N.

Un violent.hurart l'a causal

no»ibroses víctimes i greus
cstralls a Anglaterra

El ministre italià d'Afers
estrangers es considera
massa vigilat
Ginebra, 53. - El ministre ital:ä
d'Afers estrangers que es troba actualment en apesta Mutar amb motiu
de la reunió del Consell de la Societat de Nacions ha declarar que no
este satisfet de les mesures de seguretat que per a la proteccie de la seva
persona ha adoptar la policia suissa.
"No sóc presoner-ha dit-, i cree
que fine dret a poder circular lliurement".-Fabra.

Una expulsió
Ginebra, 13. - 4 11a estat expulsar
un advocat italià que no ha pegar j ustificar clarament la seva presencia en
apesta ciutat . - Fabra.

Els delegats a Ginebra
Ginebra, 13.- Per a assistir a la
sessió del Consell de la Societat de
Nacions, han arribat diversos canse,
Ilers, especialment Briand, Quiñones
de León, Zaleski, Procope, Grandi i
abres. Amb M. Briand, arribaren
els ministres de Justicia i Agricu'tu_
ra i diversos secretario.
El dia 16, dese aniversari de la
fundació de la Societat de Nacions,
tindre lloc una cerimònia commemorativa.- Fabra.

Un incident
Ginebra, 13.

- L'Agencia Tele- relira Suissa die que la policia ha detingut un jove de Zurich en el moment
que anava a engegar una pistola antiga, estregada de pelvora, contra gis
ministres que van a prendre pan a la
reunid del Consell de la Secietat de
Nacions. La intervenció de la policia
impedí que el xicot portes a tenue el
seu propòsit.
El detingut ha declarar que només
es proposava cridar eatenció del Consell de la Societat de Nacions sobre
el fet que, a causa del crescudíssim
preu del reellum. els seus pares, melalts del cencer, no poden disposar del
medicament ece necessiten.
La polida, despees de comprovar eue
real/set/t equest xicot té els seas pares malalts de cäncer, Iba posar en
11:berree - Fabra.

La primera sessió del
Consell
Ginebra, 13. - Sota la presidencia del set/eme Zaleski, ha estat inaugurada aquest metí la reunió del
Consell de la Societat de Nacions.
El senyor Zalcski ha ter l'elogi
fúnebre del doctor Stresemann. Per
la seva pregona intelligencia-he
dit -aquest gran patriota alemany
solament es preocupä del benestar
del seu pais, i pel seu sentit politic

Ha estat dctingut a París
un revolucionari iiaiiì CO)11plica £n el complot allí-

feix isla
Els obrera del pont (le Buenos Aires s'han declarat eil
vaga
Ha estat ¡robada /ME bomba
al consolat italid de Córdoba
(República Argentina)

1 Londres hi ha 424 atacats
de verole
El Consell de la 8. de N.
s'ha reunit a Ginebra
El ministre italià d'Afers
estrangers, delegat a la re1011.4 del Consell de la S.
de N., s'ha queixat d'estar
mema rigilat per la policia

helvètica
El doctor Maloncy s'ha decloral autor del doeurnent
secret britanic que motivó
a incoació de ¿'afee Shearer
El fill de l'ex-líder nacionalista. general Saravia, s'ha
suMevat, a l'Uruguay

ELS CONFLICTES DEL
TREBALL

Vaga al port de
Buenos Aires
Buenos Aires, 13. - Els obrcrs del
pon s'han declarar en vaga com a
protesta pel fet d'haver estat mort un
company seu per un tret de revòlver
que va disparar un ebrer no sindicar.
Han secundar la vaga sis sindicats.Fabra.

L'agitació a les mines
australianes
Sidney, 13. - Amb l'objecte din /pe
les manifestacions a les conques-dir
mMeres, el Govern ha ordenar que
tots els minaires que prenguin part a
les maniiestacions siguin privats de
queviures i auxilis de teta melle. eFahrt.

sabe comprendre que la felicitat d'un
país cal bastir-la sobre l'amistat i
solidaritat internacional.
Parlant després de les relacions
polaco - germanes, el senyor Zalcski
ha dit que esteva convençut que Streaemann desitjava tant com ella una
intelligencia entre Alernanya i Polänia.
El senyor Schubert ha agrait al
senyor Zaleski l'e l ogi dedicar al doc..
tor Stresemann, el qual clogi causare
gran impressió al Govern i al poble

alemany.
A proposta del senyor Grandi, el
Consell prorrog;1 per un any el mandar de !a Comissie del Govern del
Sarre. que expirava el dia 31 de
mere. - Fabra.

El donatiu de la fundad('
Wilson
Ginebra, 13. - El Consell de la
Societat sic Nacions ha decidit acceptar el donatiu de 25000 delars
fet per la Fundad() Woodrow Wilson.
El Consell Isa aproeat, a proposta
del senyor Henderson, el nomenament d'un Comite l'objectiu del qual
será activar la ratificació dc certs
Estats. retardats en la signatura dels
convenis internacionals. - Fabra.

La reducció del nombre de
creuers britànics
Londres, La decisie del Govern britànic en els preltalis de la
Ceder:e/Ida Naval aeunciat pel lord
de l'Almirallat scnyor Alexander de
recluir de 7 0 a 50 el nombre de
creuers, ha produit mo le bon cecee
en eis cereles liberals i socianstes,
pere, en canee és molt censurada
pelo tècnics navals i inclusa conservadora.
Diversos alts funcionaris de la Marina han publicat anides i declaradone contraris a aquelle reduccie,
que entenen que crearia un estat
d'indefensa de Hateen britànic.Fabra.

VATICA
AUDIENCIA DEL PAPA
Ciliar, del Vahee, 13. -

Papa ha rebut la duquessa de
Vandume, germana del rei de
Bélgica, que anava acornpanyada de la silva filla, ID princesa
Genoveva i el eornte de Chapo..
nay.
Et Sant Pare ha rebut igual'wad al liará Greetor, mili mini.tre sic Hendieras prop de la
Santa Serle cl qaul ha preeenlat

les iseves...carles:eeedenetatqe--,
Fahraf

EL COMPLOT ANTIFEIXISTA DE FRANCA
Detenció d'un revolucionad italià
París, 13. - El diari Liberté"
dóna cornete d'haver estar detingut
l'italià Pulleri, revolucionari molt conegut, el qual amagara la seva personalitat amIa documcnts falsos.
L'esmentat indivieu hevia estar
objecte d'ena ordre d'entibió de
França per les seres propagandes
comunistes.
Sembla que en un escorcoll practicat al seu do/nitral la policia hi descobri un veritable magatzem d'armes, les quals hom creu que estaven preparades per a ésser utilitzades contra el tren relee belga al seu
pas per l'estació de Thionville. Fabra.

L'AFER SHEARER

L'autor del document
secret angles
Washington, 13. - L'a fer ha acabat d'una manera brusca i sabtada.
El doctor Maloney, efectivament,
seta declarar autor del fanaís docunula secret angles, i ha afegit que
s'havia proposat, mitjanant aquest
sistema. atraure's la propaganda ate.
glesa a Nora-América. -

GRAN BRETANYA
EL PROCES PER L'ASSASSINAT DEL SENi0F2 BAYLE
Parir, 13. - Ils. coi/anear la vista
del preces contra railipponet, que va
melar el director dels scrveis d'identira jiticial, M. L'ayle.-Fabra.
DCTZE MIL CONVERTIT8
AL CATOLICISME
Lendres, 13. - 1:11 diari

que, segons l'Anuari Catòlic,
durant l'any 1928, a Anglaterra
CollV1,1-lit'olt al casulament
1(dirisme 12.000
Fabra.

BALCANS
NO HA EZ7rAT CO;4E8 CAP
ATEMPTrit r;',"::77.,. EL SE-

NYOR
flueeviest, 1 3.-Le
e”!,-.1brivanient. la noticia que
relativa a tut suposlt,,',

sed itemptat contäs contra el
4enyur Itfnniu, - Fabra.

LES RELACIONS
XINO -SOVIETIQUES

LA II CONFERENCIA
DE LA RAJA
El redactat francès relatiu
a les sancions
La Haia, 13. -Ahir al metí es
rcuniren en sessió els senyors Tate
diem Curtius. Wirtle Berthelot,
Lyon i diversos perits de la Conferencia, per tal d'examinar la darrera redaccies fcta per la delegació
francesa, a la fórmula relativa a les
sancions.
No hi /legué acord complet, si bé
en diversos punts es realitzà una
aproximació de les dues tesis.
La Conferencia ha d'entrar
aquests dies en una fase decisiva
per la necessitat en que es traben
alguns delegats de traslladar_se a
Londres per a la Conferencia Naval.
Hi havia la impressió que els de _
legats alernanys acceptarien aiguna
de les guatee fórmules presentades
pels franceses.
Tardieu conferencie a la tarda amb
Snowden j despees oferí un té a la
premsa holandesa.- Fabra.

Les converses
franco - alemanyes
La Haia, 13. -Anit passada tingué lloc una nora reunió franco_
alemanya que fou la tercera del dia,
per a tractar de l'afer de les sancions, sense arribar-se tampoc a cap
saludó.
Avui, dilluns. prosseguiran !es
converses fino cus Tardieu prengui
el tren cap a París.
Malgrat de les dificultare hom
crea que s'arribarà a un acord.
Tardieu es proposa de convocar
els ministres en Consell per a diinarts i tornar denceres a La Haia.
En l'oler d e les reparacions orlentals, senibla haver-se arribat a un
acord pel que es refereix a Bulgetea.- Fabra.

L'organització del Banc de
Pagaments
Peris, 13.- Els diaris donen la
noticia que el senyor Reynolds, president del Comitè d'organitzaciee del
Batir de Pagaments Internacionals,
ha visitat l es delegacions dels paises
creditors que es troben a La Haia,
assabentant-los oficialment que els
banquers nordamericans subscriuran
la part que seis ha senyalat en el
capital inicial de la dita Banca, o
sigui, 56 millons de delars.Berlin, 13. - El doctor Scheich,
governador del Reichsbank, no ha
comunicas encara oficialrnent la sera
adhesió a la subscripció de la part de
capital del Baile ' Internacional de
Pagarnents que correspon a Alemanya ni ha donar la sena adhesió a la
primera part de Fernprestit dit de comercialització del deute alemany.
Aquest fet ce comentadíssim a La
Haia.-Fabra.

La situació
La Hala, 13.- Diu el correeponsal
de l'Agència Ha y an: La tercera reunió dels delegats franceses i alemanys per a discutir l'afer de les
sancione en l'eventuaiitat d'incompliment, se celebre anit i va durar
des de dos quarts de deu fins a
tres quarts d'onze.
Aquesta tarda es reuniran els
membres que formen el Comité ordenador de la Banca Internacional

de Pagarnents.
En l'afer de les reparacions orlentalo, existeix la impressió d'haverse arribar almenys a un acord amb
els búlgaro, tota regada que ja sisan
reunir els lumbres del Comite encarregat de redactar les cleusalee
de l'acord. -Fabra.

El Sr. Tardieu torna
a Paris
Parlo, 13, - El cap del Govern
M. Tardieu sortirä aquesta nit de La
Hala cap a París. Arribare denle a
les 6'5o del mati. Al cap de poca estona assistirà a un Conoell de ministres.-Fabra.

AUSTRIA
MORT D'UN MINISTRE IU008LAU A ViENA
Viena, 13.-El senyor Sawkovitzli. ministre (t'Obres Públiques d'legoslávia, ha mort
una Casa de Salut d'aquesta capital. - Fabra.

TUROUIA
AORESS30 CONTRA UN PERIODISTA I UN DIPUTAT
Stambul. la.
L'enginyer
Bedi Bey ha engegat diversos
trels de revhlver rontra Tank
Bey, propietari del diari "Vakit", i contr ne diputa' Giroson,
als quals han reatillat ferits.
Fins ara s'ignoren els rohbits de l'a terej
- Fabra.

ESTATS UNITS
L'OBSERVAZIC. DE LA LLEI
Waeltineeli•ii. 1 3, - El president senyor Boover ha tramés
al Congrés als missatge aprovant el report emés per la Comissid Nacional, referent a
l'observáncia (IP, la Hei.
Diu el president. que la COMissió esmerilada creo que l'obiervaeid (le les lleis de prohibíei,1 de llore/deis alconliques, els
antomhbils, ele robatoris, el
Iridio .1, dones i la immigracid,
sdn qiiestions que aclaparen
l'organisme judicial del pafs,
qual itnervd en eta Casos de
violació 'de les diles

ELS ATEMPTATS ANTI.
FEIXISTES

El personal xinès del ferro- Una bomba en un consolat
carril oriental
italià de l'Argentina
Xang-lial, 13. - Les autoritats xineses manifesten una vira sorpresa
per haver estar acomiadat el nou director >enes del ferrocarril oriental
i de tot el personal de la mateixa na-

cionalitat des del ro de juliol de 1929.

TEMPORAL A LA GRAN
BRETANYA

Un vaixell en perill a la I.
Mànega
Londres, 13. - El temporal continua amb terrible violencia.
El vaixell "Amplies", el qual es
troba en perill al Canal de la Mänega, ha llançat el senyal de S. O. S.
Un remorcador de Douvres que intente portar al port el vaixell italiä
"Liana", no gué aconseguir-ho a causa de la violencia del vent i del mal
estat de la mar.
En diversos llocs d'Anglaterra
senyalen nombrosos accidents originats pel temporal, el qual ha tombat

un gran nombre de ¡tale del telera(
i del terefon i ha desarrelat arbres,
els quals en taure obstruien lea car-

ret eres.
E/1 els afores d'aquesta capital im
arbre ha caignit sobre un autämnibus
i ha causar la mort d'una persona.
lo han resultar cinc més sie ferides.
Prop de Festació de Londres Ene
l'huracà ha tirat per terra un disc
de senyals i ha ocasionar el descarrilament d'un tren. Degut a la poca
marxa que portara sois hi ha hagut
53 ferits.-Fabra.

Naufraga un remolcador
Londres, 13. - El nombre total de
molas a conseqüencia del temporal,
s'eleva fins ara a 13. Molts d'aquests
eón causats per la caiguda de grans

u bres.
La flota de l'Atläntie, mo lde dele
gnixells d'aquesta han perdut les perlte canees que portaren sobre coberta durant el temporal, ¡sa ajornat per
• hores la seva sortida de Portland.
El remolcador "Stgenny", pertatryent a l'esmentada flota, s'enfonsä
ràpidament ahir a la nit, i Ita estar
etwiat un creuer al Roe de la catestrole per tal de prestar-li auxili.
La !lista oficial de les perdues ocasionades per l'enfonsament del dit remolcador, conté 23 homes.-Fabra.

Més víctimes
Londres, 13. - A conseqüencia de
l'hurace d'ahir han resultar mortes
dues persones a causa de l'enderrocament de dues cases situades a les afores ee la capita/.
Demes, han resultar mortes sis persones mes per haver estar aconseguides per grans arbres en ésser aquests
enderrocats per la violencia del vent.
-Fabra.

La Comissió de Reparac ions

alemanyes

La Hala, 13. - La Comissió de
reparacions alemanyes ha celebrat
aquest metí una reunió, a la qua,
han assistit solarnent els representanto de les potencies creditores.
El senyor Tardieu marxarà aquesta nit a París, acompanyat del senyor
Loucheur. - Fabra.

Les reparacions orientals
La Hala, 13. - Els representante

da França, Anglaterra, Italia i Hongria, han repres aquesta tarda la
discussió de les reparacions i s'han
posar d'acord respecte a la constitució d'un fon> comú per al pagament de les reparacions orientals.
Hongria ha comunicar !a xifra revisada per a la constitucie d'un fons
de responsabilitat comuna.
Dimarts la representació búlgara
plantejarà la qüestió dels bens que
Lorca objecte de segrestament.
Rotnania reclama deu milions
Bulgeria m'ofereix tres. - Fabra.
La Hala, 13. - Dense seguirà
discussie de les reparacions ericestals i es pasare a l'estudi de les
quantitats.
La proposta d'Hongria no sembla
gaire allunyada de ço que reclamen
les potencies creditores.
A la reunió dels delegare franceses i alemanys respecte a les sancions, el senyor Tardieu ha exposat
clarament la posició francesa s o tmetent guatee fórmules a elegir, a
la delegació alemanya, per a prosseguir la discussió dintre del quadro
de la que sigui preferida. - Fabra.

El raid automobilístic
Alger Dakar
Dakar, 13. - La missie automovilista Peugeot Proust ha arribar
al termini del sea raid Alger Dakar.
Ha recorregut 8.000 quilòmetres,
i ha dernestrat d'una manera definiUva la possibilitat d'establir una unió
fäcil entre Algèria i les coleniee de
l'Africa occidental francesa. - Fabra.

AMERICA LLATINA

Cerdee/a ' (fr.1- g entil/a), 13. Consolar itallä ha estar trobada una
bomba. Al moment d'ésser traslladada
a la comissaria de policia ha fet explosió i ha ferit un agent de polida
i un transeiint.-Fabra.

La Música
3ALA MOZART

Concerts intims
La sessió que darreramen
ha celebrat aquesta novella entitat ba estat, com les ante-1
riors, ben interessant i pleng
d'atractius. Fou a cärrec delg
notables artisteß senycrs Dcha
mänec Ponsa 1 Jaon Peracauta (violinista) 1 Francesa
Peracaula (pianista), q ue interpretaren dues Sonates "da
chiesa", de Corelli, una Sonata
de Haendel i un 'Concerto" de
Bach.
Aquest excellent prcgrama.
tan substanciós i d'una serietat
que hem de lloar ben - sincerament, fou interpretat pels concertistes esmentats de manera
perfecta. Totes les obres obtingueren versions justes i molt
ben sentides, amb les quals paqueren fer admirar els executanta la so y a acurada preparacid técnica i les seves belles
qualitats d'intèrpret.
L'auditcri els ovacionä %se.
gament i sorlf ben complagut
de la sessió que amb tant d'encert organitzä la direccid dels
"Concerts Intims%
X.

NOTES OFICIOSES
ASSOCIACIO DE MUSICA
DA CAMERA

Avui, dimarts, actuará a l'Associacid de Música da Camera"
el famós “Quatuor beige a
piano", de Brusselles, compost
pela eminents artistes Marcel
Maas (piano), Georges Lykeudi
(violi), Charles Foidart (viola)
i Joseph Watzels (violoncel),
Interpretaran duo grans
creacions de la música ctässica i romántica, com són els
Quartets en scl menor i mi
bemoll, de Mozart i Schumann,
respectivarnent, i completarà el
programa una obra moderna de
considerable interés: la "SuiteDivertissesement", una de les
mds recents produedions d'Ale-,
xandre Tansman, el jove 1 ja
triemfador müsic polonés.
Aquesta "Suite', dedicada pel
seu autor als músics que avui
en la donaran a coneixer,
estat favorablernent acollida
per tot on ha estat donada..
Es compon de sis petits temps.:
1, segons referències, les seves
melcdies aún plenes . de tendresa o de bon hunior, i els timbres dels diferents instruments
són tractats amb una mestria
sorprenent. El .Nocturn"
particularment emocionant.
VIII CONCURS RABELL
I CIBILS
El dia 15 del vinent mes de febree fineix el termini d'admissió per
a les composicions que aspirin al
prerni de 2000
. pessetes ofert a la
millo; "suite" per a gran orquestra,
en el VIII Concurs musical de la.,
Fundació Concepció Rabell i Cibils.
Caldrä acompanyar cada partitura
d'una reducció per a piano.
Formen el Jurar els mestres Antoni Nicolau, Lluís Millet i Amaeteu
Vives, i el veredicte es t'arl públic
el dia 8 de maig d'enguany.
Les cornposicions, que hauran /rieses rigorosament inèdites, seran
trameses a l'Orfeó Cretale, a nom de
Joan Salvat, secretari de l'esmentat
Concurs, i cada una portare un lema.

La política
CO.VFERENCIA DEL SENYOR PLA 1 ARMENGOL
Avui, dimarts, a les deu de la nit.
el doctor Pla i Armengol donarä una
conferencia a la tenió Cooperatista
Barcelonesa (Borrell, 253) sobre el
tema "Pablo Ieslesias y su obra".
FESTES A 25fARTORELL
Diumenge les autoritats anaren a la
benedicci6 i inauguració del proveiment i dels edificis destinats
a escoles i Ajuntameat de Martorell.
Tots els oradors elogiaren don Alfons Sala, el qual fea qualificat
patriarca del districte pel general
Barrera.

0011E8310 CONTRA EL CONSOLAT MEXICA DE BUENOS
AIRES

Paris, 13. -L'Agència HavaS
publica un telegrama de Buenos Aires, dient que un gruP
de comunistes apedregá els finestres de l'Ambaixada sie Mb.
nie, la qua( cosa obligb. a Intervenir la policia, que practich
once detenciong.,-, l'abra(

AQUEST NÚMERO HA
PASSAT PER LA CEN-

SURA GOVERNATIVA

l

LA PUBLICITAT

FILTEATRE
TALIA.—"El paradistragicomedia en quatre actes,
de Gastó A. Mitntua
De Baudelaire enea. poetes, novellistes i dramaturgs, han tiaat i abusat força d'aquesta mena de paradisos. La morfina i la cocaina, sobretot, han fet gairebé tants d'estralla entre els escriptors com entre
les cortisanes. Un hom no sap si
aquestes drogues prestigioses no són
mes perjudicials per a la literatura
que per a la salut.
t No obstant, no es pot dir pas que
•Mäntua no li provin aquests refinamenta. El contacte mes o menys
directe amb Baudelaire sembla que
Ii hagi estimulat les atnbicicns. Com
a propasa, sobretot, la seva obra ens
sembla una superació de la seva obra
anterior. El gust i el llenguatge ha
millorat una mica. Són contrastacions que dóna gust de ice.
' El primer acte, sobretot, amb el
seu exotisme, fa un cert efecte, encara que es tracti d'un exotisme molt
*convencional. S'esdevé en un cabaret
de la Xina i en realitat podria esdevenir en un cabaret una mica estilitzat del Parallel. No caldria canalar ni els decorats ni el vestuari.
Pena, en fi, tot plegat té color i té
ana trepidació dramatica que despetUa rinteres de l'espectador, malgrat l'ingenu romanticisme de racció.

Després d'aquest aete saltem d'un

Una lletra
(de Francesc Preses
'El senyor Francesc Preses ens ha
trames la següent lleva, que cenan
molt de gust a reproduir:
"Estimat senyor Domènec Guansé: Li prego que em fati l'honor de
creure que no he tingut mai la intenci,i de fer passar per original
nieva la comedia "A mana obertes,
ulls clucs", que es va estrenar dicendres passat a rEspanyol.
Abans de començar aquesta temporada, o sigui a última de setern'bre de rany passat, ja vaig manifestar públicament, i precisament a
les columnes de "La Noche", que
aquesta obra, que aleshores dula el
thol de "Més val ter els ulls grossos" — el que jo Ii baria posar —no
era original me ya, sinó dels senyors
Labiche i Delacour (Q. E. P. D.).
D'altra part, és faca de comprovar que tant el manuscrit que vaig
presentar a la Direcció de !'Espanyol com totes les capies que se
n'han tret i que es traben, les unes
al Grieten Civil, les altres en mans
dels apuntadora, duen escrites a la
primera plana les paraules: "Comedia en tres actea, de Labiche i Delacour. Versió catalana de Francesc
*Preses".
I no iii ha nin gú, finalment, que
pugui dir que jo li he deixat suposar que aquesta obra fos mesa. Al
contrari. Tots els actora que liban
interpretada, tots els autora que van
a fer-la petar al "camerino" d'En
Santpere i ton els amics que me
n'han parlat saben que sempre he
declarat el mateix: que aquesta obra
és una traducció. La nit mateixa
l'estrena ho vaig die al meu carissim
amic Màrius Aguilar, el director de
— La Noche".
"Ceci pose", cara diem els francesas, reconec, no obstant, que els
planys de vostè i de l'estimat Erancese Madrid són justificats, i els
agraeixo com una prova d'interés
amistas.
L'obra va ésser anunciada d'una
manera que es prestava a dables, i
jo sóc, potser, el que n'esta mes

Iconsternat.
Els motius. pera, que varen decidir la Direcció de l'Espanyol a
fer-ho san molt digraie per part
mesa, ja que al capdavall es redueixen al desig de garantir el legitim
premi pecuniari del meu trebali.
Abel i tot, és evident que la fórmula: 'tres actos, por F. Presea"
'no podia raonablement satisfer a

cabaret xinès a sin poblet de la vora
de Barcelona. La fuga que tenia
l'acció en el primer acte s'alenteix
torea i fins es ta una ma'a incoherent. El que esdevé a escena no Es
sempre jttstificat ni de vegades explicat per que hi passa. Pena en fi,
l'autor té prou gracia i sobretot prou
traca per moure les figures i fer que
l'espectador ingenu es trobi constantment entretingut.
Amb aquesta obra ha fet el seu
debut al Talia Mercó Nicolau, la
qual aconsegui, sobretot, fer amb

molta l'orca dramatice algunes escenes d'allucinació. Alarma estigué
torea entonat en els dos papera que
interpreta, especialment en el primer, que s'adiu torea amb el seu
aplom i la seca figura. J. Capdevila
tragué un gran partit d'un paper purannint episòdic. En fi, cal remarcar
tumbé el treball de les senyores López, Pla i Casanoves. Jala senyors
Teixidor, Elias, Heres i Giménez,
arrodoniren el conjunt.
Mis dificiltnent podriern fer extensius els elogis al senyor Giménez
Sales. Potser es més actor que tots
els altera plegats, potser te mes ofici. Pera ei seu mal gust i la seva
grolleria el feren insuportable i revoltant.
DOMENEC GUANSA
ningü i que hauria estat preferible
que hom hagués estampas en els
carteas. amb tota franquesa: -tres
actos, para F. Presea".
Si li ve la curiositat de coneixer
detalladament aquest acta mi›teri,
arnb molt de gust Ii ho explicare.
Ara con' ara, ern sembla que ja
he abusat prou de la seca atenció.
Maui incondicionaltnent el seu
devot amic
Francesc Presea.'

NOTES OFICIOSES
NOU

La funcid del "Centro Obrero
!tragones" - "El suceda", de
de "El caudal de loe hijos"
Dijous a la nit, se celebrarà

en aqueat teatre una fundó que
hola pot ben qualificar d'extracrdinaria, per la seca importancia artistica de respectaele. Aquesta funda l'ha orgat'azada el "Centro Obrero Aragonés", que ami) lants d'adeptes compta en la l'ostra canal
per l'encertada tasca que porta
realitzada en pro de la seca tea la qual ecnstantment honora amb actes com el que prepata al /Nitre Nou.
Lit el cartell d'aquesta funciú
figurara "E l alcalde de Zalamea", obra que ha estat escollida per a aquesta 5olemnitat
no solarnent pel sen caràcter
popular i pel seu indiscutible
marit, sin() lambé perquè és
una de les grans creacions del
gran actcr Enrie Borras i perquä assoleix una magnifica interpretada de tots els artistes
de la companyia.
Completarà el programa un
brillant final de festa, que consistirà en un coluda de catas
r e gi onale, en el quan prendran
part artistes tan valuosos ccm
Francesa aluiloz, l'inimitable
cantador de 'jotas"; l'estrella
del cant regional i de "cante
«¡olido", Edita Cabello, i l'estupenda cantairin Dclors Vicenta.
Aquesta nit i demà es posarà
en escena el formidable drama
de López Pininos' "El caudal de
los hijos", que En Borràs interpreta d'una manera genial,
'non ben Secundat pels altres
anheles de la companyia, cepo-

cialment per Pexquisida
ra aetriu EarIgueta Torres, que
•'h a posar lennItivament, pele
seua encarte, entre lea primeras
figures femenines de l'escena
espanycia.
NOVETATS
L'estrena de "L'abisme»

Entre els concurrente a circula i penyes literàries ha desvenial, una gran curiositat la
pròxima estrena al Novetat a de
la primera obra teatral de Carme Montoriol: una comèdia draraätica en tres actes titulada
"L'abisme".
Per les noticies que l'Ins a
ncsaltres arriben es tracta
d'una produccid la valor de la
qual es la d'humanitat, la veritat amb qué l'autora s'encara
amb l'assumpte i la vigoria amb
qua el descabdella 1 el resol.
Ningü diria que és el primer
pas escènic de Canino Montoriol. Per l'habilitat de recela i
per la destresa del diäleg sembla fruit de l'experiència i posa
de relleu la fina sensibilitat i el
talent que posseeix la notable
escript. ra. "L'abisme" s'estrep a p is d'ad a pocs dies i s'assaja
activament sota la culta direccid de Caries Capdevila.. En
aquesta obra hi prendran part
les figures mes sobresortints
de l'excellent companyia del Nocelats i la preaentacid seré una
noca clernostraci6 de la cura
que posa en aquest aspeete
l'empresa d'acaten leatre.
L'abisme" ccnstituirä sense
cap mena de dubte un veritable esdeveniment artistic.
Tertúlla Catalana al Teatro
Catahl Momee
"La novicia de Santa Clara",
drama en tres acte, de l'immortal Shakespeare, traducció
d'En Yilaregut, i l'estrena de
la joguina "L'amor en flor", de
Marian Amat, san les obres que
Tettülia Catalana posara en escena per a la tercera fundó del
terral . . mes d'abonament (dijous, dia 16 gener), en les
sessions selectes que crganitza
tots els dijous, a les deu del
vespre, al Teatre Caleta Romea.
Les sessions de Tertalia Catalana es veuen cada dia mes
concorregudes, degut al gran
interés que desvetllen.
EL CONCERT DE DIUMENGE
AL BARCELONA
Espectacles Labor s'apunta dita
menge un nou triomf en la fundió
matinal del Teatre Barcelona.
Denise Podré i Ginette Lafoie foren calorosament aplaudides en les
danses que interpretaren; la joventut
i la heilesa, ajuntades amb rart, les
feren triomfar, i el públic espera
llar represa.
Rosel Mild meravella el públic
amb la seva posa im p onderable; amb
el seu company J. Pelneu foren ovacionats amb gran entusiasme i sociamats en finalitzar el seu número.
En aquest concert fou presentat
també al públic el virtu6s violinista
de setze anys Joan Alós Tormo,
acompanyat al piano per la seca
germana Carme; pagues vegades
l'entusiasme del públic s'ha palesat
tant com en acabar la Marxa Bretona. Les ovaciona se succeiren d'una
manera xardorosa, i es veié obligat
a repetir-la. Diumenge vinent, per
al qual coticen Ii ha una enunció enorme, donan un recital en
el natcix teatre i en sessió matinal.
El rnestre Dotres Vila, que dirigí

Forquestra, tos ovacionat també per
rexecució perfecta del seu comes al
davant dels notabilissims professores i professors que raconipanyaren.
Diumenge que ve, ultra el recital
de Joan Alas i la seva germana
Carme, la notable professora Diana
prieaaiiio. donan. també un recital de
ROMEA
Les repreentacions que dissabte

a la nit i diumenge a la tarda i a la
nit es donaren al Romea de la darrera producció de afillas-Raurell registraren altres tanta plena, i el jove
autor de -La sorpresa d'Eva" escolta inacabables ovacions.
Amb aquesta obra pot assegurar-
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Banquet ala mueres del
Jurat de Premie
Ahir a migdia, al Restaurant del
Palau Nacional va celebrar-se el dinar ofert per l'alcalde-president i el
director ale l'Exposició als membres
del Jurat de Premia, que fou presidit per les autoritats i representacions estrangerea en el Certamen.
L'àpat fou esplèndidament servit
pel Ritz; a l'hora dels brindis pronunca. tic discurs el marques de Foronda, qui elogia la tasca, del Jurat
i regracià els expositora pel concurs
que havien prestat al major èxit del

certamen.
Després d'anunciar que el Rei

donació dels premia als comissaris
de cadascun deis paises estrangers
al saló d'actes del Palau Nacional,
acaba dient que despees de la dura
tasca que ha hagut de suportar, se'n
tornava a casa amb la satisfacció del
deure complert.
El president del Juro, comte de
Ffgols, tingué paraules d'elmai per
la gestió de tots i brinda pels psisos estrangers que hi han concorregut.
El comissari general de Iugoslavia, l'enginyer senyor Vucetic Ilegi
unes quartilles en espanyol, en les
quals s'elogiava la magnificencia de
l'Exposició i la cavallerositat craquest país per a la prosperitat del
qual brindé.
Clogué els parlaments el general
Barrera amb un càntic a la pau dels
pobles.
L'acte acaba prop de les guatee
de la tarda.

Arribada del rei
'Avui, a les deu del metí, arriba de Madrid el rei.
Baixara al carrer de Charla.
L'esperarà tropa de mitja gala.
D'arribada anirà al Palau de
Pedralbes, ort l'esperaran els
mossos de l'Esquadra a les ordres del capita Barrera.
Relacionat amb aquesta arribada,
el governador va facilitar la següent

Grau 1 §ant Pau„que haurb estat beneit a lee nou pel bisbe
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Miralles.

L'infant Ferran
Ahir va arribar l'infant Ferran procedent de Roma, on ha
anat al caaament del prfncep
hereu d'Itälia, en representada
del rei.
Avui comunicara al monarca
la complimentaci6 de la missió
que fott confiada.

Arribada de personalitats
Amb motiu de l'acta de clausura de
l'actual Certamen arriben a la nostra
ciutat nombrases personalitats of
cials i estrangeres.
Procedents de França han arribat
els senyors Georges Mozontanity, maj ar general de l'Armada grega; 2)1.
Skoroski, conseller de la Legació de
Polainia a Londres; el senyor Llorenç
Goyeneche, agregat a la Legada d'Espanya a Lima; el tinent coronel grec,
agregat a l'Ambaixada del seu país
a Paria, M. Vehizelos, i el diplométic francès M. C,hermiel, representant
del Coreen del seu país a l'Exposici6
de Barcelona,
és esperat el comissari de le
Premsa italiana Com. Barella.
També ha arribat el doctor Millecke que representara el govern ¿el
Reich en els actea de la clausura de
l'Exposició, i el comissari general d'islemanya, doctor Georg vort Schnitzl er

Peruans illustres
S'estatgen a l'Hotel Ritz el senyoa
August Legua Swayne i la SEU disfingida esposa, fills del president del
Perú, semita August B. Legaja.
També hi ha el senyor Abraham A.
deaRivero, diputas nacional per la provincia peruana d'Ucayali, presidertt
!a Comissi6 parlamentaria de Marina
i membre de la COMi5Si5 de Pressupostas, i el doctor Eudoro
coronel de Sanitat de l'exercit pera
i delegat del Pera al Corlares de Policia de París.

Clausura de la Secció
Francesa
Amb assistencia de don Alfons ce
celebraré un banquet organitnt per
la secció oficial francesa de la MiIra Exposició.
As
Assistirà a lacte entre altres personalitats el ministre de Corneas de
Fr
França,Flaudin i af. Citroen, que
565 esperats avui de Madrid i de Peri5, respectivament.

nota:
"S'acaba de rebre avis que el Rei
dispensa la companyia d'anar demä
a reatad& per a fer-li els honora.
Així, dones, deixara el tren al baixador del Passeig de Gracia, a les
Els alumnes de l'Institut
deu del matf. També ha disposat el
Rei que $013 baixin a l'estada, rePsiquiätric de Madrid
(inicies comissions. Per aquest motiu
En el seu auto-escola la arribas de
i per manca de temps per avisar els
Madrid un grup d'alumnes de l'Insta
qui estaven convidats a la rebuda
tut Psiquiàtric Pedagògic, amb obdel Rei, el governador prega que es jecte de visitar l'Exposició.
donin per advertits, i preveu que , Aquest grup, format per nens. nes'establin un servei de vigilancia al
nes i joves mentalment deficients i
baixador, a l'escala del qual no es
psicopitics, romanc'ai uns quants dies
permetré que s'estacioni fingía Si
a Barcelona.
l'excessiva aglomeració de persones
hi obligues, es tancaria el pas, a fi Reunió d'experts a l'Expode permetre que el de sortida sigui
sició de la Llum
transitable."
Amb assistencia d'importants deleA migdia anal a una l'esta
gacions estrangeres i del mes relleque li donen els Escolapia de vant de. la indústria elèctrica
nacional,
Sarria.
Denla, a les onze, clausurara ha tingut Roe a l'Exposicia de la
l'Exposició Internacional i inau- Llurn la primera reunió que per a trae
tar de qüestions de 'luna de la seva
gurarä la de Barcelona.
orientació i desenvolupament ha orA les nou del vespre presi"(lira el banquet que l'alcalde ganitrat VAssociació Espanyola de
organitza a la sala de Llotja a Luminotecnia.
En la dita reunia descabdellaren inhonor deis estrangers que /ten
teressants conferencies el senyor Laparticipat en el Certamen.
Dijous, a les onze, el rel inau- sarte, enginyer d'enllumenat de l'Exgurara l'Hospital de la Santa posició Internacional de Barcelona;
En Martí Arrue'. director de l'Exposició de la Iaurn, i Mr. Maisonneuve,
expert de reconeguda autoritat en
se que Millis-Raurell ha aconseguit
gilestions de llana
el bell moment que el consagra des
S'efectuaren. cleniA, interessants ded'avui corn a jove mestre de l'escena
mostracionsa l'Exposició.
catalana. L'intere,s de l'assumpte i la
pulcritud del diàleg. manejat amb
Cambra Oficial del Llibre
suprema habilitat, són tan sàviament
de Barcelona
ponderats, que el palie no deixa
La Catara Oiicial del Llibre de
ni un moment l'atenció de l'escena,
Barcelona, corresponent les consultes
i demostra al fi nal la plena satisfacc ió que ha produït tan suggcstiva
dels expositora al Palau de les Arts
Orifiques, de l'Exposició Internacioobra.
cal de Barcelona en demanda de da"La sorpresa d'Eva" continua representant-se totes les nits, i en la
des sobre la pi-arroga de la dita Exde denla, dimecres , a mes de la dita
posició ami) caràcter nacional, fa púobra, tindrà lloc l'estrena de la diblic que l'esmentada prórroga no imvertida comedia en un acte "Amor plicara cap despean per a aquello que
en flor", original del llortjat poeta
hagin figurat cont a expositora co el
Marian Amat,
Certamen que actualment va a elau-

.

rrera hora

DE L'ÉSTRANAER
L'APLICACIO DE LES LLEIS
ALS ESTATS UNITS
Washington, 13. — Al report presentat aquesta tarda al Congrés pel
senyor Hoover, la Comissió nacional
reclama ¡'adopció inmediata de diverses mesures sobre raplicaciú de les
Ileis.
Entre elles figuren: la codificació
inmediata de totes les mesures relacionades atnb la llei de prohibició i
que els serveis referents a la mateixa
passin d'ara endavant a dependre del
Dcpartament de l'Estat.
Als circols polítics és objete del,
més variats comentaría i hom creu que
el aebat sobre aquest sera Ilarg i di.
heil entre els partidaris i els adversaris de la prohibició.—Fabra.

ELS ELEGATS POLONESOS I
LITUANS REPRENEN CONTACTE A GINEBRA
Ginebra, 13. — Els representants de
Polónia i Lienia s i tian entrevistat
aquesta tarda, donant lloc al primer

contacte oficial, des de molt temps
caca'.

A la tarda s'ha reunit la Comissió
de manaments i ha acordat ajernar
per a una data ulterior l'examen dels
darrers esdeveniments de Palestina.
Ha estas despees abordada la qüeslió de l'entrada de l'Irak a la Sacietat de Nacions, la qual ha estat
citada Per Anglaterra per a I932.
La Comissió ha estudiat després la
situada) a les Illes Samoa.
Finalment, el conjunt del projecte
ha estat aprovat per unanimitat.---Fabra.
LA SEGONA CONFERENCIA
DE LA HAIA
La Haia, 13. — Avui s'ha celebrat
una reunió d'importància capital, entre els delegats deis paises creditors
i els d'Alemanya, tractant-se dels
quatre punts que quedaren en suspens.

La qüestió de les moratòries
ha estat reglamentada sobre la
base del Pla Young , dintre el
T'adio de les precisions dels
técnica.
La data de pagament deis
crèdits lt aestat lambe fixada. 1
igualment Ita estat solucionada
la qüestió relativa als ferrocuerna alenaanys, en Pi que es
refereix a la part que ha de
lliurar el Gocern del Reich , per
al Banc Internacional de Pagasu en

La qüestió 'de les garanties
ha guaita tarnba solucionada
sobre la base pr o posada pel Pla
Young, en el que fa referancia
a la mobilització del drene.
Dama se celebraran com,rses entre el senyor Cheren 1 el
seu conega alemany, senyor
Moldenhauer.
Ha estat molt 'come'ntada
l'actitud del senyor Schacht. el
qua l negava Ist collaboracicl del
Ileichsbank.
El senyor Churchill. que en
trobava a uña sala seins
aquella on estaca reunida la
Com:ssia 'de Reparacians
mances, ha fel man g lar la seca
fe rma apostata contra les manifestaciOns dvi senynr Schacht.
Els senyors Tarntest i Loti "herir han aorlit de T.a Hain.
encers Parle. a les 120'45,

"

El senyor Cheron ha reinas
a La Rata.
Fabra.
La }Iaia, 13. — La Comissió
Reparacions orientals, a la qual Pee.
nen part els representants de la Peti,
ta Entesa i d'Hongria, ha celebra;
sessió aquesta tarda, sota la airea,
dencia del senyor Loucher; ha trae,
tat de la qiiestió agraria.
Densa celebrara dues sessions,
les quals s'arribara segurament A
una so!ució.
Els senyors Tardieu i Lauchear
estaran a París fine l'obertura de a
Cambra. Horn creu que sortiran cap
a La Haia dimecres. — Fabra.
ITALIA I LA CONFERENCIA
DE LONDRES

Roma, 13. — El Butlletí Oficial da
partit feixista, parlant de la Coda
renda que es reunid a Londres pe
examinar la qiiestió de la redacta
d'armarnents nevalt, diu que Itilia de.
sitja sincerament arribar a un atara
encara que compren lea dificultats qua
s ani upasen.
La primera i pitjor de les esmenta.
des dificultats és la de la paritat
val amb Franca. Renunciar-hi, Es al,.
possible. No Ii fa res que es fati pe
'obre o per sota del nivell actual: es
que cal es que la dita paritat sigui
observada al nou protocol que hauris
de corcertar-se a Londres.
Italia no sola ~té el sets dl-tt
a la paritat naval amb França, sitia
que la reivindica teòricament, adhut
davant la potencia naval mes forta

del alón.
Per a Franca el problema de h
Mediterrània Es el problema de la
seguretat dels transporta de tropel
de color cap a la Metrópoli; per

Italia és el problema de la vida c la
mort de tot un poble.
El Butlleti acaba dient que reveatualitat d'un naufragi de la Cona.
rència de Londres a conseqiiincia de
la paritat italo-francesa deixa Itiaa
indife re nt. — F ab ra.
EL BANDIDATGE
ALS BALCANS
Atenes. 53. — Telegrafien de Gre.
vena que una partida. de bandolers
Ira saquejat. prop de la frontera a'.
bano -grega, una caravana de ciargers en sis automòbils.
Els assaitants assassinaren neu
dels s iatgers. — Fabra.
LA PROPAGANDA COMUNIS•
TA A L'AFRICA DEL SUD
Londres. 13. — Teiegrafien de
Johannesburg al "Sunday Times"
que les autoritats tenen preves el
dents que una organització de prea.
ganda soviètica de Moscou esta er
relució arta, eis comunistes de :a
Una Sud africana, as quals trame:
diners per a la propaganda revolucionaria.
Horn sap també que des de afoscan han estat tramesos dinero atnli
aquest objecte. — Fabra.
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mear-se i que vulguin continuar durant el pedo& en que aquest linda
caracter nacional.
Per a aquella que no havent fleta
rat en l'etapa internacional de l'Exposició vulguin ara nrendre part en la
Nacional, el prcu dels stands sera el
so per toa del que ha regit fins ara.
La Direcció de la dita Exposicia.
per tal de poder organitzar tot el que
a aquesta es refereixi, desitja
xer el mis aviat possible el propasa
que tinguin els expasitara actual,, i a
l'efecte els requereix serené es P re
(Lleida, al amb-sential(d
Alerte d'exposar llur decisió.

Advertim a les persones que

els interessi la publicada immedista de les notes que ens envien
que els originals han de dirig:rse toas a la Redacció, plaça de
Cataluaya, 3, primer, abans de
les nou del vespre. Els que ens

arribin mis tard d'aquesta hora
a valgan adreçats a la impremta
del diari, Barban, it i 13, no
seran publicats fins al cap de
48 harta

'LA SENYORA
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Tort, de-efes d'haver rebut els Sants Sagraments i la Beffeclicció Apostòlica

( E, P. D. )

Éls seus afligits fills Lluisa, Pere i Maria, fills politice Santiago Gubern, Sofia Roviral ta i
Manuel Cuyàs, néts, néts politics. besnéts , nebots,
cosinc; la raó social PEDRO SAL1SACHS, S. L., i la senyoreta Anita Pi-Gibert,
en participar a llurs amics i coneguts tan irreparable pèrdua els preguen que li tributin un record en Hura oracions i que se serveixin assistir a la casa mortuòria, Travessera
de Dalt, número 86. torre, demà. a les onze
ickl niel' per tal d'acompanyar el ca ayer a l'església parrocluial de Sant Joan (Griicia) idesprés
al Cementiri del Sud-Oest.
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT
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CRONICA DE LA SETMANA

Com passa el temps
Josep Gironès
El darrer combat del campió dels pesos ploma.
Consideracions sobre els "matchs passatemps".
El Senyor Esteve de la Boxa. — Sobre el pròxim
Flix - Régis. -- La boxa cara. -- El badaloni Grifol

Galls: Mitran (Barcelona) contra
Manrubia (Diana).
Mitjos: Llorenç (Sporting) contra Hernändez (Arenes B. C.).
I
El seu pesatge tindrà lloc el dia
abans de la vetllada, a la Federació
Catalana de Boxa, de vuit a nou de
la nett) a.

CICLISME
L'HOMENATGE AL CAMPID
DE L'ESPORT C. CATALA,
FRANCESC CAPDEVILA
Diumenge tanteé lloc al ve( poble
de Martorelles Pacosttunat humenatge
que cada temporada dedica la veterana entitat ciclista al seu campió social.
Al ¡loe de l'aplec varen reunir-s'hi
un nombre aloa elevat d'associats i
aficionats a l'esport del pedal, els
quals van proporcionar a la festa Vanimació acostumada en aquests actes.
Per tal de donar mes solemnitat al
festival hom va organitzar un atractivol programa consistent en una carrera de quatre quilòmetres, l'organització de la qual estigué a arree de
l'element vetenä que no va prendre
part, i ten banquet al qual concorregueren la majoria deis presents en els
anteriors actes.
A continuació se celebré ten äpat
en el quer parlaren els senyors Closa,
presiaant de l'E. C. atalà; Funta,
Fuster i un representant del Club E.
de Gracia, els quals glossaren la importancia de l'acte i de les futures
iniciatives que' la veterana entitat vol
pesar en practica aquesta temporada.
La classificació de la carrera fou
la segiient e Primer, Josep Capdevila;
segon, J. Lluís; tercer, R. Besa;
quart, Josep Maria Cadena, 1 cinquè,
A. Panicello.
Tot seguit d'acabar la carrera tira
eme Poc et repartiment de premis.
ELS RESULTATS DE LA REUNIÓ DEL VELODROM D'HIVERN DE PARIS
Dan-unge a la tarda tingué !loe al
Velòdrom d'Hivern l'acostumada reunió, durant la qual es disputava el
"Criterium de Invierno".
Els resultats de la reunió foren els
següents:
Primera serie (25 quilametres):
e, Grassin, en 21' 16" 4-5; 2, Auguste Wa/IlbSt, a 290 111.; 3, Breare, a
875 na
Segona serie (25 quilinnetres):
Raymond Beyle, en 2 1' 47" i
2,
Dianc-Garin, a lo en.; 3, Paillard, a
50 en.
Criterium d'hivern de velocitat. —
Primer match: u, Martinetti; a, Ar¡el.
Segon match: a, Moeskops; 2, Bergamini.
Tercer match: r, Arlet; 2, Bergamina a to centimetres.
Quart match: e, Martinetti;
Kaufmann, a lo centímetres.

Aquesta setmana Girones anà a
atadrid a boxar contra el negre Jean
eaup, al qual ja tenia batut abans
de concitara el Campionat dels plomes, pel cap bata un parell de vegades. El match, dones, no respotia a cap finalitat esportiva i canstata una d'aquelles lluites a les guata
es mostra tan aficionada la direcció
gracienc, en les quals un borne,
batea a l'avanzada, serreta de "punching-ba ll " al boxador que sense exposar-se vol realitzar amb tota coruodeta t una bossa que li permeti
asar tirant cense barer de tocar el
capita:. En aquests matchs C3 donen de vegades sorpreses desagraFRANCESC GRIFOL
dables per al boxador "que ha de
guanyar" i a:ab baldament hom pro- el pes lleuger badalonl vencedor de
Da:genes en dues represes, que ha
curi amb temas lligar tots els caps;
un contratemps, que tant pot ¿asee: de boxar pcattra Isidre Pérez per
al Campionat de Catalunya
un co? sorteos de l'adversari, corn
una lesió, com qualsevol altea causa fortuita, fan de vegades que l'ho- encara que els preus elevada que ara 'que ha de guanyar" resulti l'he- seen a les entrades n'allunyin forçome "que ha perdut" sense ereure.
sament molts dels que voldrien
salo ni comptar-hi, o, si voleo, ha- assistiraii, crean' un deure cridar
vent fet una actuació que revela un
l'atenció sobre aquest particular, ja
descens de forma que mes tard
que es tracta d'una qüestió d'interes
privara, el mateix que una ¿coleta, general con/ camba de quelcom que
de concertar combats de mis enafecta directa/nene l'expansió de l'es.
vergadura, tant en l'ordre esportiu port que afeccionem. Assisteix neta
com en l'econòmic. Val a ah- que malta gent a les reunions pugilista
aquest no ha estat ara el cas de
ques i malgrat d'ea«) els que durant
Girones, car el gracienc aconseguí anys i panys han \angla sacrificantdesfer-se del negre en cinc rounds, se pagant preces cars per alba que es
és a dir amb malta mes celeritat
tractava d'un esport de peblie limique les altres vegades que hi baria tas, no han tocat cap benefici ¿'aboxat. De manera, dones, que el dit
questa major afluencia, ans tot al
mes amunt no té altre valor que el contrari, dar ama han de pagar mes
d'un advertiment que per centésima car que abana. El contrasentit es
Cegada fem al públic que leo pugui evedent i que no diguin que és perencara ignorar; i no diem que l'ad- qué els boxadors guanyen ovni mes
vertiment va adreçat a Girones per- que abans, car haurem de respondre
que seria pueril per part Costra penque la totalitat dels "esos" boxen
sar que ell no cap tant o millar que a tant per cent i que guata als bonosaltres a anee que s'exposa obrant rnes de segun pla esteres rebent coneaquesta manera.
tínues queixes del malament que seas
Sempre vara posar en dubte que paga, inotiu que ha obligat a molts
ur.a regada guanyat el títol de cantdeis darrcrs, que no eren pas doata d'Europa dels pesos ploma, tant
lents, a emigrar o a deixar córrer
En Girarles com el sea company
la bona.
Fax es llancessin per aquests móns
de Deu en cerca de glòria 1 profit.
El darrer combat que acaba de disNOTES PREGADES
putar Gironès ens indica que horn
seguirà la mateixa política fa anys
FEDERACIO CATALANA
iniciada i que el nostre campió no
passara d'ésser una glòria local, neD'acord ami, el article 65 dels rema, mig conscient mig inconscient, glaments de la F. C. de Boxa, el
del "menjar poc i pair bé". aten- termini reglamentari per a la renoCAMPIONAT DE CATALUNYA
eos ad ahorne que rebutja el sentit vada de les Ilicències de tota mena
heroic de l'esport, tan brillantment acaba el dia 30 d'aquest mes. Els
que no bregas sollicitat la noca 'liefensat per Manuel de la Sota en
RESULTATS
la seva per molts conceptes brillant cencia per a rally 1930 dintre el terDELS PARTITS DE DIUMENGE
conferencia de dissabte al Coliseu mini scnyalat, ho podran ter en els
Potencia. No, Girareis per hàbil que quinze dies següents, amb un recàr• Primera categorla
rec del so per cent del valor de la
sigui en la practica del seu esport
Primera equipe:
favorit, per importants que ens sem- !licencia.
Gimnàstic de Tarragona blin les qualitats morals que aporta
F. C. Barcelona, 1-6.
WILLIAMS THOMAS
a les seves Iliates, no es pas un ¿'aTes rasa a - Junior, 3-0.
L'ADVERSARI DE LOGAN
qeella que evocava Sota
Segona categorla
El negre que denla, dimecres, botan decididament llançats vers la
U. A. !torta - Espanyol, 1-1.
garia esportiea. Veiem Girarles en- xara amb latas Logan no es un púCiencia i Art - A. O. Vilanova
caminat a esdevenir el senyor Este- gil molt conegut a França, on nornes
(ajornat).
re de la boxa: alteres fumades, sor- ha boxat cinc vegades, cinc vegades
Segons equipe:
tea ,sta el braç, passejant per la en les quals lea sortit vencedor d'una
Terrassa -.Tunior, 1-1.
manera absoluta dels seus adversacaaa: la moral dele vetes-i-fele
que,
llevat
de
Espanyol - Gimnäslic (no ceria,
ja
Bob
l'usset,
cine:santa anys eterera. I això si un
lebrat).
cna o altre no obre els ulls i es veu que nomes pende per 'punta, tot i
haver estat tombat per tres regodee,
Barcelona - Ciencia i Ara 2-0.
obligat a considerar-se cense remei
iots els altres (Franot, joe Salce,
ni rcaabilitació possible com aquell
Tercers equipa:
home "que va errar els comptcs'', Lepesant i Egrel) abates del limit
Polo A - Junior A, 3-0.
(oren vengues pel que dimecres 'Sosegens la dita popular...
Polo B - Junior 13, 3-0.
nara la replica al canepiú el-a:arene
I ja que som a Gràcia, parken
Barcelona - Terrassa, 6-0.
Orient.
Carles Flix, o millar dit, del match
Williams Thomas, boxador una
Flisc-Regis que per al campionat
mica rodamún. ha boxee als rings
d'Europa del pes gall es propasen
ESGRIMA
dalmerica i d'Ametralla, on ca otee.
pesar en planta eis promotors del
tust ',rellanen campanyes. car en el
Pala ce.
sea record figura caen a vencedor
LA PRIMERA JORNADA DEL
Aquest combas és oportunissim
el. de la desfeta de Feae pe! pes, per punta de Torn Maurel, Jinany
TORNEIG A L'EXPOSICIO
Mara, Kiel Andre i balado:, i veneral francés Emili Pladner, car, gua- cedor per lt. o. de Josa, Branstein,
Diumenge passat va celebrar-se a
ant-lo, el gracienc es pe t rehabil'Eaadi la Insiera jornada del torPat llagare O'Dewris, Je Slickten,
litar internacionalment de la no gens Jac)c alaholey, Kid Lcaly, Brandtera: anunciat. el qual ha reunit nola•
f aiaguera impressió que va produir t hirk, Pat O'Neil, Kiel Andra aleex
lea s t'rador de tota la Peniteseela.
el seu debut a la capital de França. Andrek.
Els resultats lores:
més a mes, en el primer Flia.
Catalunya-Centre:
ARENES
BOXING
CLUB
1(egis disputat a l'Ola: misia la va
Catalunyzi. 8 victóries i 36 tocat(:
La Comissió tac/lira d'aquesta enCentre (Madrid), 8 ..ietiries i 34 lo.
aaver diversitat d'opinions sobre la
titat lea compost per a la vetllada
kgalitat de la victòria del gracienc,
caes. Empat a 8 victearies. Es desea
això afegeix enteres al segon en- amateur. que tendrá ¡loe asad, di- ' per tocata Vencedor: Celare, per 2
eontre.
mana,, al seu doneicili social (Corts
tocats.
CuiPriscoa-ValéneM:
,On no estelas contornees es en que Catalanes, 386), el segiient proGuipúscoa. victaries; Vaienca.
es tracti de fer disputar aquest caen- grama:
Masques: Cabree (Arenes B. C.)
/o victaries. Vencedor Valencia, ea
leas al "Nuevo Mundo", a base, navictearies.
teralment, de preus prohibitius per contra Puig (Torrassenc).
Lleugers: Candela (Arenes B. C.)
Miireia-Cculre:
a moits centenars d'aficioaats, a cauManía, 3 viesen:ira; Centre (Maea de la limitada capacitat del local. contra Garcia II (l'arrassenc).
Mosquea: Berdejo (Arenes 13. Cl
drid), 14 . victeries. Vencedor: Centre.
.
lgnorem les causes que puguin imvictaries.
pedir fer disputar aquest match a contra Correa (Diana).
Welters:
Braga
(Diana)
contra
r Olympia, pera si es basessjn, com
Garcia I (Torrassenc)•
Melilla. vlctieles 33 tocatc: Vaalguns suposen, en mires egoistes
Planees: (amiez (Arenes B. C.)
lencia. 8 s'ataras i 33 toeats. Match
deis emmesaris, hauram d'afirmar
colara Catala (Sporting).
nul.
tat e aquests corresponen de la Pila
ior manera a la constant adhesiat del
Pfeblic que els esta proporcionan:,
dia darrera dia, un guany molt 52.nejat, sense que ells es vegin obligats a fer esforç s.l sacrifici extraordinari de cap mena.
La Boxa als preus que regeiaen
ar tualment. adhue en les vetIlades
ha bituals, resulta un esmere rarisaim
PER A CABALS
i b aldamenteIs empresaris (robla en
l'atan: quo" actual un negpci rodó.

HOCKEY

13ASC,ULES
ARQUES

PIBERNAT

Contra els esports
Montjuïc
La Confederaci6 Esportiva de Catalunya ha cursat a les societats adherides la segient circular que copiem textualment:
"Sr. Presidente: La Comisión Deportiva de la Exposición Internacional
de Bar celona 1929 acaba de remitirnos

una carta cuyo contenido transcribimos
integramente a continuación:
"Sr. Presidente de la Confederación
Deportiva de Cataluña. — Ciudad. —
Muy señor nuestro: La Comisión Deportiva que suscribe, en vista de que
la Exposición Internacional de Barcelona /929 za a ser prorrogada con caracter nacional a partir del 16 de enero corriente, se ha manifestado oficialmente ante el Comité que debe dirigir
y regentar el Certamen durante esta
prórroga, en cl sentido de que sean la
Confederación Deportiva de Cataluña
(por agrupar a todas las Federaciones
Deportivas de esta región) y el Comité Olímpico Español (que esta Martittrido por las delegaciones de las Federaciones Nacionales), las entidades
que manifiesten sei parecer documentado respecto a la explotación y funcionamiento futuros de las instalaciones
deportivas del Certamen.
Con tal objecto, tenemos el honor de
requeri r le, señor presidente, para que
con la urgencia necesaria se sirva invitar a las entidades que forman parte
de ese organismo para que manifiesten
sus orientaciones, programas y condiciones, tanto Por lo que respecta a la
época en que debe permanecer abiertd
el Certamen, cuanto en lo que atañe 0
SIS funcionamiento ulterior, dejando a
usted en Pl. ertad para manifestarse directamente ante rl Comité de la Exposición de Barcelona.
Con tal motivo, le ofrecen, señor
presidente, el testimonio de su mas distinguida consideración y aprecio,
Por la Comisión Deportiva,
firmados..."
En virtud del texto citado, tenemos
el honor de rogarle encarecidamente se
sirva manifestar can toda urgencia posible la opinión y condiciones que pardo aportar la entidad de su digna Presidencia al objeto indicado.
Habida cuenta de que la Confederación Deportiva debe reunirse el próximo lunes, día 13 de los corrientes, sería de agradecer que para dicho día se
hubieran manif estado o se motu( estacan todas las entidades afectadas y en
consecuencia, que pudiera elevarse acto
seguido las conclusiones y programa
definitivos de los deportes de esta región sobre el importante problema que
acaba de plantear la Comisión Deportiva del Certastum.
Anticipandole gracias per la coop e
-raciónquedst rclam,
le reitera, señor presidente, el testimonio de su mas distinguida consideración y aprecio,
Por la Confederación Deportiva de
Cataluña."

era esperada amb veritable 'Meres,
car hi prenien part alguna dele nostres millors estilistes, i en waterpolo, donada la igualtat de forces,
es feia dificil preveure el resultat.
La primera carrera fou la de 3 00
metres (3 X ZOO) estils, i constitui
una fàcil victòria de l'equip A, del
qual Toepfer, amb el seu vigoró estil, guanyà la carrera prenent un
considerable avantatge al seu contrincant.
La carrera de relleus (S X šo,
com la major part d'aquestes careeres, fou malt disputada; fins al darrer relleu no es veté quin seria l'equip que sortiria vencedor. Vence
Fermio B, despres d'una magnífica
carrera de Benavent.
El partit de water-polo donà per
resultat un empat a dos gols, i fou
fidel reflex del transcurs del partit.
En la primera part fou d'un net
domini de l'equip 13, el qual no pogué marcar per la poca precisió
el xut de la sera davantera i a la
gran actuada, del porter Sunyol, car
tragué infinitat de pilotes, algunes
de molt perilloses, pero') s'hauria estalviat forca feMa si s'hagués fixat
un xic en passar les pilotes.
El joc en aquesta part fou bastant
terbol i de poca técnica.
En la segona part reacciona l'equip A i jugä molt mes be que en
la primera, sobretot la seva finja
davantera, car s'entengué perfectament, i marca Ruiz dos gols de bella
estructura. No per això l'equip A
es desanima, i ataca la porta defensada per Miguel, qui no podé evitar
que li marquessin dos gols. Acaba
el partit amb empat.
Sobresortiren per l'equip A, en
primer lloc Sunyol, que juga com
a un bon porter, i el seguí en mérito' Nubiola, amb perilloses a rrencades, i Feliu, i per l'equip B, Esplagues, Benavent i Ruiz.
Arbitra Serinyä, força encertadament.
Els resultats técnica foren els següents:
3 X loa metres, estila:
Primer: Equip A: Millet, Toeffer
i Pares, no. 30 s. 5/1o.
Segon: Equip B: Gonzalez, Benavent i Martínez, 4 1/1. 48 S. 2/10.
5 X 50 metres, estil
Primer: Equip
Gonzälez, Artal,
Miguel, Crespo i Benavent, 2 m.
38 S. 4/10.
Segon: Equip A: Tarifen, Millet,
San a, Schulz i Pares, 2 110. 40 S. 3/10.
Water-polo:
Equip A: Sunyol, Reinals, Nublola, Nadal II, Schulz, Feliu i Malea
Equip 13: Miguel, Esplugues, Benavent, Fernandez, Artal, Ruiz i
Pares.
Acabé amb empat a dos gols.
La puntuaci6 d'aquests equipe,
després d'aquesta segona jornada,
es de 9 punts i mig l'A i 18 i mig
el B.

Aquesta circular ha estat tramesa
amb tres o quatre dies d'anticipació,
malgrat que el que en ella es proposa,
es d'importancia: Donar vida a la dutat esportiva de Montjuk, monta a
mans del que fins ara ha estat Comitè
Esportiu de l'Exposició. i que a jutjar
pel que es veu, no vol pas abandonar
la presa, malgrat el seu formidable
iracas.
Ignorem el que hi ha de cert en
alba que fa supone la circular transcrita. o aigni que els mateixos elements
que totlinni ha reconegut per incapaeos,
en els set mesos que ha duras l'Extensa: la internacional, sial els qui lean de
rebre l'encarece de continuar resane els
eenorts elins del recinte. Si ao aixa
com a bareelpnins eres lamentem que
ls Vams fe siena sor presa una vegada
mes; com a propagadors de Import,
ene fa nena nue l'obra acabi d'eneanar-se a mans tan barreares i tan in.
ennmetents. — V. B.
UN COMENTARI ADEQUAT
Escrit el precedent. llegan a "De.
po-tes" d'alat pasada:

"Otra vez vamos a hablar del Estadio. De nuestro Estadio. oLse tape el
lector la insistrucie ;Nos cuesta muy
raro y tememos . gue dress para bien
Paitl!

El Comité Deportivo de la ExPasi”
ha dir iaidn a lss Federaciones
fakmes y Es.f,iiefrs para eme le
COellO 'sur' cr , a de lo que debe hacirse
en rl Estadio.
Al i neo 'ion . ¿No seria mejor, primero preguntar a les futuros directo, ^s de fa Exposición Qué, is In que
qii si• trio que se haga en rl Estadio!
'Porque, COn franqueza. es i p eeilel que
1ns propietarios de una finca haga»
aes---mas acerca de la misma, si sus
, ,,, .. ' ..trodores tienen ya hechos otros
di
La gestión debartiva realizada en la
ExPosieión, prueba el acierto de manera mas gur categórica."
r i.

MATACO
DEIS ENTRENAMENTS D'HIVERN AL C. N. BARCELONA
Diuniceige al cuatí tingué lloc a la
piscina del C. N. Barcelona la einquena jornada del eralcura d'hivern,
la qual. constituí un altre exit per al
club organitzador, degut a l'entusiasme dernostrat entre els nedadors
i al gran nombre d'espectadora, que
com més va mes s'interessen per
aquest esport.
Correspongué jugar en aquesta
jornada els equips A i 13 pertanyents

Parlament, g i 11-. BARc LONAi al La"uPlluità-eistre'aft.ests
dos:egtiips,,

RUGBY.
Diumenge va començar a disputar-se el Campionat de Catalunya

Diumenge passat va disputar-se la I En aquesta segona part l'Olímpic
primera data del campionat català, salvé l'honor per mitjà de dos asque enguany té la virtut d'interessar saigs, obra de Marca i Sarda, no
el nombrós públic amant d'aquest essest-ne cap de transformat.
esport, i n'es la. prova mis palesa R. C. Universitari, t6; U. E. Sana, 3
el nombrós contingent d'aficionats
A les tres de la tarda, al Sol de
que acudí als campa de rugby que
Baix, es juga aquest match, que,
foren teatre de la Huila a la qual
com ja deiem abans, no ens acaba
es 'limaren els nostres "ruggers".
Els resultats de la jornada foren d'agradar.
A la primera part l'Universitari
del tot normals, i com nosaltres
avencivem en l'edició de diumenge, aconsegui tres assaigs, per maja de
Pedraja, Matew i Pujades, un de
guanyaren netament el Barcelona i
el Sant Boi, i per un regular marge transformat Cuguer6, i un altre
a la segona part, per maja de Chede punta ele Universitaris.
rol, també transformas.
El match que disputaren diumenge
Un mima abans d'acabar el match
al matí al Sol de Baix el Barcelona
i l'Olímpic Amateur va ésser el mes el Sans aconseguí Palie assaig, per
bonic de tots, ja que el quince blau - obra i gracia de Ross', que no es
va transformar.
grana ens deSectä amb una merave.
L'arbitratge, a arree de Baltasar,
llosa exhibició, com feia temps no
havfem vist, i de seguir el Barcelona va anar bé.
Els equips van arrenglerar-in com
aqueas camí, creiem veritablement
sanada:
impossible cate enguany pugui essen.
R. C.V.: Milian, Bol, Pedraja, Sa.
li arravatat el preuat sisal que osbräs, Pujades, Barba, Dales, Aixe.
tenta de campió de Catalunya.
meno, Cuguer6, Aparici, Vázquez,
Destacaren per damunt de tots:
Rues, que juga un dels millors par- Barbat, Eernändez, M. Matew i
tits de la seso vida; Blasco, que a Giner.
U. E. S.: Rovirola, Coba, Boix,
cada nava exhibida, s'aferma mes
com a forjador de les victòries bar- Sano, Llop I, Pérez, Rossi, Gallard,
Diarter, Tussell, Roira, Campaneas,
celonistes, i Bailes, que coligué a
tots els noca de perill. Els altres Nadal, Font i Llop I.
U. E. Santboiana, 31; A. E. P., o
jugaren un gran partit.
L'Olímpic ene demostra que is
A Sant Bol i a l es tres de la tarda,
es jugä aquest match; els equips
l'equip de l'entusiasme, puix que
quan ja semblava que anava a quedar s'arrengleraren com segueix:
U. E. S.: Elite II, Aleto', Gelael marcador a zero, reaccionaren i
marcaren dos assaigs, dels quals bert, García, Bisbal, Garrigosa, Ros,
Calvo, aíassoni, Vilar, Rabentós,
eren prole mereixedors per la gran
voluntat i el gran tren que posaren Fauna, Elies I, Balcells i Deu.
A. E. P.: Brunet, Catalunya, Lleen l'encontre.
No es destaca cap per damunt dels boa Pastor, Väzquez, Banquells I,
seus companys, però pot dir-se que Vives, Vilaret, Hernandez, Fox, Martínez, Banquells II, Brunet i Frantots compliren a mesura de atas forres.
cesc.
Arbitré el senyor Alen, de la maEl partit que jugaren l'Universa
tari i el Sans no ens acaba d'agra- nera que ell acostuma.
A. la primera part el Sant Bol
dar, puix que no obstant la diferencia de puntuada, que assenyalä el aconseguí cale assaigs, per mitjà
resultat final del match, els univer- d'Aleta García, Garrigosa, Babentós i Gelabert, transformant-ne un
sitaris jugaren un mal partit de conjunt, i si aconseguiren puntuar va Massoni. A la segona part' n'atan,
esser degut a la gran vàlua d'alguns seguí quatre mes, per maja de Deu,
Bisbal, Alen 1 Gelabert; també en
elements, que en jugades isolades
transforma un Massona
aconseguiren traspassar els gola
sana enes
M. CUGT,TERO
Gran part de culpa d'aquesta des.
cohesió, per no dir tota, ha de donarse al mig d'obertura, que s'entosFRONTO NOVETATS
sudí a no obrir joc cap als seus tresAquesta nit
quarts, que sola pogueren arreplegar les pilotes que venien del cama
UGALDE
contrari o aquelles que els davancontra
ters els servien de les buches.
També cap a les acaballes del parNÁUTICA tit es nota en el quinze universitari
una gran manca de fons, que de no
estar ja el match decidit potser leo
LES REGATES D'OUTBOARDS
PILO1A BASCA
haurien paasat molt malament.
DE DIUMENGE
Se salvaren només de la desteta
Diumenge passat, tal com anunciaDales, Matear i Pujades.
AL FRONTO" DEL PRINCIPAL
vem, varen celebrar-se a la Dársena
A l'equip del Sans hi hem trobat
PALACE
del Comerç les regates d'outboards,
lea quals registraren els següents un gran avene de classe, que unit
a
la
gran
voluntat
que
posen
en
el
resultes:
En la matinal de diumenge del
joc fa que sigui bastant dificil de
Club Baseenia figurara la noPrimera Prova
Núm.
15, "Skitx III", de Miguel batre pels equips que encara poden vetat d'un quadro infantil format per
Volta Maneada:
considerar-se com a novells.
les parelles Crous-Aramendia, verI finalment, a Sant Boi es ¡ya metas, i J. Balet-Hernandez,
Sane Mora, e' to' 2-3.
un
encontre
entre
l'equip
local
i
el
de
Segona prova
els quals en el seu debut demosl'Ateneu, que va ésser guanyat per traren que amb les facultats que posSerie ràpida, cinc voltes:
1 —Núm. 6, "Miss Zapatilla", de un bon marge per l'equip de la sant- seeixen i l'afició amb que juguen,
Manuel Bertrand Mata, 5' 31" 4-5. boiana, que malgrat de la diferencia poden arribar a ésser uns bons ja.
de puntuada no juga un dele partits gadors. Una petita distemia favoPromedi, 54555 k. per leona.
a que ens tenia acostumats al co- rable mereixen el s dos saguers. El
2. — Núni. 3, "Pegaso", de Jesús
mençament d'aquesta temporada.
Batlló, 6' 38" 1-5.
partit acaba favorable als vermells,
-3. —Núm. 16, "Special", per Josep
L'Ateneu es defensa caen va poder, per 30 a 23.
he.
i el resultat obtingut dayant un
7' c e'.
Patau_Artas, venceren de carrera
equip d'innegable vàlua com el Sant per 40 a 27 als seus contraris C. Es,TeyNsr'súc°2emya
1.1—La
na":.D
Boi, altrament, Es fal aguer per a cudero-Ródenas.
2'ilia". c e ' .e " '
d'ignasi l'equip negre i or.
prora
A pilota a. pala ro reunes un bon
En conclusa): el campionat es
Serie turisme, cinc voltes
parta, especialment en la darrera
presenta competa en extrem, i molt meitat. Contendiren Garagarri-J.
r.—Núni. lo, "Amos, anda", de
Jordi Torrents Parellada, 7' 21 " , a un ena hern d'equivocar si no presen- Goibuna vermells, i Sainz-Larrinaga.
ciem abans d'acabar-se alguna sor. blaus. Guanyaren aquests per 40 a
prornedi de 40815 k. per hora.
2. — Núni. 9, "Llampec", de jallITIC
presa, que podria fer variar molt la 33, pera cal fer constar a favor dels
Noguer Moró, 7' 57".
classificació final.
vençuts que quan aquests permuta3.—Núm. ea "Zas". d'Adolf SolaPassem ara una lleugera vista soren el lloc, passant Goiburu al daS ert,Q8'uar217".
aprora
bre el que taren ela matas.
raut, va ésser quan el joc guanya
F. C. Barcelona, 36; °limpie, 6
en alteres i guantea
Serie rapicla, deu volees:
Al mata a les onze, tingué lloc al
El darrer partit entre 5. Boe.—Núm. 6, "Miss Zapatilla", de
Manuel Bertrand Mata, es' 34", a 60 Sol de Ba j a aquest partit, arrengl e- torea remedie, i 13alet-Steegneann,
rant-se sota les ordres del senyor laaue, va aconseguir interessar
promcdi de 51'870 k. Per hora.
Vilar — que estigui bel, encara que
públic i especialment ete la darrera
2. — Núm. 3. "Pegaso", de Jesús
se Ii noté el desentrenament d'ar- desena que una revifalla del, ver,
Barna. /2' 14a
bitrar partits, pel considerable temas mells anivella el marcador a 37. 34
C inmgcno proz-n
i 39, decidint-se perä el reSnilat fa.
que ja tela que no el reates pela nosSerie turisme, cinc valles:
5,—Núm. se, "Zas", d'Adolf Sola- tres camps —, els equipe en, la se- vorable als blaus.
Un bon partit de Balet. el mes
güent forma:
Sera 7' 35". a un promedi de 39560 lt
2. — Núni. 9, "Llamare", de Jaume
F. C. B.: Villaespasa, Roca, Bu.
regular de tots i mitjanament actuà
Noguer Moren, 7' 37".
crbs, Rucs, Boni, Blasco, Isard, Steegmann. En la parella vermella,
Sisena prova
Folch, Aguilar, Baldes, Puig, Mi- falla la part més flaca. que era Tic.
Sera ràpida, deu valses
guel, Masdefiol, Fuster i Coronn- toree i tampoc ho tingué "encert
e.—Núm. 3, "Pegaso", de Jesús eles.
suficient en tot e, partit per conBatIló, 12' 30- , a un promedi de 48 Ir.
Roig, Méndez, Barro,. trarrestar les falladcs del cornpany.
2.—Núm. 6. "Miss Zapatilla", de
Miret, Bravo, Josep, Marca, Cardi,
BLANC
Manuel Bertrand Mata, ta' 30" 2-5.
Sarda% Loshuertos, Berengueras,
3.—Nann. t6, "Special", pilotat per Puertol as, García, Delebles i CurraMiguel Sane, 12' 45".
lero.
4.g—noNtúttn4,.
d
.A
.5, "Se'a Slned", de 1/. D.
Cont pot veure's, a l'equip del
Barcelona va debutar-hi el notable
Classificació absoluta
atleta Roca, que efectuà un bon parr.—Núm. 6. "Miss Zapatilla", de
tit, i no &Altere/ que en el rugby
Manuel Bertrand Mata, 4 punts.
•Baittls,
e
arribara a esser un dels nostres mi.
2.— Núm. 3. "Pegaso". de Jestic
BaRs II lata,
llora tres - quarts, puix que no són
Beatas. 5 punta
pas facultats fisiques el que li manca.
3 .—Núm. en "Special". o punta
CIC12:', S MOTOS
A la primera part el Barcelona
•
r
!,
En la serie "Turisme" quedaren
acousegui
cine
assaigs,
per
mitjà
de
empatats per al primer bloc tots tres
Rues
(dos),
Masdefiol,
Doserós
i
concurrents a 4 punts.
Al final de les regates el senyor Bori; nomen se'n transformi un, i
Manuel Bearand amb "Miss Zapati- hi llague un estupend drop - gol de
AQUEST NÚMERO HA
lla", feas un intent el sea propi record Rues.
A la segona part els banelonistes
de la voltee l'aneada, i aentiseguf haPASSAT PER LA CENaconsegyiren cinc assaigs mes, cap
Irr'). El deixa caablert amb el temns
d'r en. .4-3, a . un prometio ale 59'250 . k. de transformat, per mitjä d'Aguilar,
SURA- 1110VER#ATIVA
eltoca, Bori, Ducrds 1 Rues.
.
per brin. '

A. Sánro lli á

.e/IMarte,

EL TORNEIG DE LLIGUES
.Battits l'Espanyol 1 l'Europa, per l'Arenas i pel Madrid, ei
Barcelona no pogué sortir-se d'un 'envat
conte
ic de Bilbao
Aquests dos Clubs continuen al davant de la classificack5,
amb quatre punts de avantatge per al Barcelona,
que va a primer lloc El Castelló, imbatut
al seu camp, bat el Júpiter també,
per 5 a

1

L'empat a un -gol entre el
Barcelona i l'Athletic de
Bilbao
El teFèér partit que ha jugat
l'Athletic de Bilbao a Barcelona,
acaba també amb empat i aqueas
cmpat constitueix, no direm el primer revés, però si el primer contra.
temps que ha tingut l'equip blaugrana en el transcurs d'aquest Torneig de Lliga, del qual en tots els
partits havia eixit victoriós.
Les' dues anteriors exhibicions del
club havien mosteas en to
ascendent que l'equip de l'Athletic
no és pas cosa menyspreable i que,
espectacularment, havia donas motín
a encontres d'una viva i intensa
emoció. Tant contra l'Europa, com
contra l'Espanyol, després d'una primera part mes aviat grisa, el conjunt
binai s'havia destacat amb uns segons temps formidables. Personalment crea que Ea l'equip que havia
causas més impressió de tots els
altres conjunta peninsulars que han
vingut desfilant amb ntotiu d'aquest
Torneig de Lligues i segurament
que el palie deu ésser del mateix
parer, a jutjar per l'enorme siglomereció d'espectadors que es congregaren al camp de Les Corts.
Horn pressentia una partida d'en/oció i de gran interés, tenint en
compte la importäncia que els dos
contrincants donaren al resultar. El
públic, peses només sorti satisfet a
mitges perquè a la segona part,
el joc no va pas ésser el que havia
estar a la primera, d'una empenta i
d'un braó tan extraordinaris, que
evidentment era impossible aguantar.
ho fins a, final.
En realitat, no hi llagué joc mes
enllä dels 15 minuts després del
desean°. L'esiorc haría exhaurit tots
els individuo i les jugades babcaren
en qualitat. Creiem que aquesta fa.
tiga també l'experimentaren els
equipiers bascos, car amb els precedents dels altres partits, és lògic
de creure que la seva. davantera hauria marcar algun altre gol.
Aixf i tot, aquest cansarnent es tras.
Hui d'una manera mes visible en els
nostres, que arribaren a desmoraiitzar-se i a no encertar-ne ni una,
amb la qual cosa despertaren les impaciències populars.
Però anem per punts analitzem
el que fou el match.•
. Com hem dit abans, el gas excessiu que empraren de bell començament per forca havia de repercutir
mes tard. Tots dos bändols s'excediren i aixä féu que cense existir
un domini accentuat ni per uns ni
per altres, les ocasions de perill sovintegessin en ambdós gols.
t Cal remarcar, no obstant, que els
Lalbains feren una partida en general
'superior als nostres, en els gnei s, el
sorollós fracäs dels mitjos, però sobre tot de Guzman, per a qui la tarda va ésser fatídica, repercuti en un
gros desequilibri de tot el conjunt.
En canvi, els de l'Athletic jugaren
sempre amb mis ordre o més compenetració i ben recolzats pelo mitjos. els seus davanters tingueren
moltes mes ocasiono de prodigar-se
qua no pas els cata'ans. Si Plattko
no hagués tingut una gran tarda,
és possible que el resu'tat llagues
estas ben advers per al Barcelona;
però cal reconèixer que l'esmentat
porter juga amb un extraordinari en_
cert.
; Bo i reconeixent les moltes para-des de Plattko, tarnbi cal dir que
els davanters biscains diumenge no
varen brillar com altres vegades pel
sm alt formidable. Horn diria que
l'ambient els havia perjudicat i que
aquella serenitat que altres vegades
els haviern vist davant e' gol desaeareixia sota una capa de nerviosisme.
Unamuno, per exemple, en dues
'ocasione que podia Barrear algun deis
seus treta caracteristics va perdre

Ilaitimosament la bala o la disparé
,fluixa. Tampoc Lafuente va excellir com altres vegades, (mire que les
ceceo centrades no tenien la precisic:, que li hariem admiras repetida.
ment. En canvi Gorostiza, tant pel
superb xut que valgué el gol de
l'empat com per l'elasticitat que dona,
a la línia. fou el jugador complet
com en les ocasions precedents. F.Is
dos interiors no Iluiren de facultats
però si en bona volusaat, sobretot
el dreta. Hi mancà Urquizu.
També la linia de mitjos resultä desigual, perä aixi i tot supera.
ren els nostres. i quant als backs,
cal observar la sorprenent minora
que terco a la segona part, ben al
revés de la primera, que deixaren
jugar a plaer els nostres davanters.
Moa i molt bé el porter Blasco.
El inc de nAthletic, sobretot al
primer temps, que fou quan va veisre's jugar de debo, va plaure el
públic. Es el clàssic estil del Nord
de tirar-sli a trencar-se el cap; jugades de gran valentia, però de
molta noblesa i en el qual l'estilis.
me resulta potser massa abandonat
a la individualitat en perjudici de
la combinaci
ó. No obstant, ja hem
dit diverses vegades que a nosaltres
aquest futbol ens plan; no serà tan
cientitic pecó es mis humà i digui's
el que es vulgui, proporciona durant
la partida /imites ocasions d'emocionar-se sincerament.
s Podia haver guanyat ahir l'Altiletic? Tenint en compte la partida
dolenta que feo el Barcelona, cert a .
ment podia guanyar, però ens sembla com hem dit abans que el tren
excessivament fort ami) que va jugar-se en !a primera part, tumbé
els acaba les erergies abans d'hora.
El públic els acorniadä amb forts
aplaudiments per l'exhibició que
havien fet.
Després del que hem dit. ens
sembla que no ens bern d'estendre
gaire sobre cl Barcelona, a menys
de repetir els mateixos conceptes:
Una defensa que no pot dir-se desencentada, pera no sempre segura;
uns mitjos que no existiren, puix
que a aquest pas, Guzman, reclama
un substitut (per que no anar-lo
rellevant amb Arocha, després de
l'excellent resultas contra Släviail
una davantera, amb una voluntat
extraordinaria. pero, sense entendre-hi gens. En bona part, causa de
la manca de suport de la ratlla mitja i tambe a qui no es compenetraren preis amb el conductor de unía,
Arocha, que en l'atany de marcar
gols, peca d'excessiva individualitat.
Sastre desencertat en iota conceptes
i Bestit no gens afortunat. El millor los, indubtablement Piera, qui
en certs moments recordó les seres
tardes historials. El gol aconseguit,
molt remarcable i dels que se'n
veuen pocs.
Creiem hacer dit més ainunt que
la nota mis remarcable de l'equip
barcelonista havia estat el porter
Flattko, al qual molt es deu que el
Barcelona no resultes batut.
Els equips eres:
Barcelona: Plattko, \Valter, Saura,
Font, Guamas), Fiera. Sastre, Aroclia,
Bestit i Perera.
Athletic de Bilbao: Blasco, Ca.
reaga, Castellanos, Garizuriela, Mu.
guerza, R. Echevarria, Lafuente,
Iraragorri, Unamuno, Aguirrezabala
i Gorostiza.
El partir va ésser arbitrat per
Quintana, del coHegi aragonés. Potser li va venir una mica gran, però
no comete cap d'aquelles equivocacions pròpies a atraure's la fòbia
dels espectadors, com sa succeir
diumenge. A part de dos offsides que
no ho eren i d'algun petit fruid,
d'interpretació merament subjectiva,
la tasca del senyor Quintana no era
pas ereditora als esbroncs que
alguns li prodigaren. rott rúnica
nota desagradable que va donar el
públic en el partit de referencia. .
VICENTS BERNADES

111111111113111111111111[311111191111+11111111111C1111111illbl
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19 DE GENER

F. C. Bareelon a
(CAMPIO DE CATALUNYA)

CONTRA

U. C. D. Espanyol
(CARPIO D'ESPAN YA)
Mut a 'ha pOsat a la venda el taquillutge corresponent a
aquest parad, als Ilecs de cOatum.

.83111111118311111111118911M1EDIIIIIIIINIIIIMIIIIIMME11111111

L'Europa badil pel
per dos gols a un
Tanmateix fou un encert per l'Europa el celebrar aquest partit al mati. puix que això proporcionà locasió a ficionats de presenciar el*
dos encolares que se celebrasen al
mateix dia, com abrí mateix quedä
demostrat amb l'aspecte que olerla
el camp del Guinard6 en reementat
partit.
Ben poques vegades hom ha registrat entrades cont les d'abans
dahin al canals cid Guinsrdó; la part
de prIblic, principalment, va acure'.
comilletament plena.
De totes maneres el goig mai no

pot ésser complet, puix que esteta
mis que segurs que l'Europa, davant
del Madrid en la seva forma actual,
mai no hauria pensat sortir-se'n amb
una desfeta.
Calla veure l'actuació de l'Europa

en aquest partit per fer-se ben be
cauce que la seva derrota no tan
mole ¿e j ustificada, ein6 que bous le,
preveia més pronunciada, de no ha',
ver estat que el Madrid actualment
no és cquip que pugui fer gran cosa.
L'Europa, en aquest encontre, Ilevat els primers moments de joc, fou
detestable. Ningú no toca ga pilota
i quan en tocaren era per deixarse-la prendre o per Iliurar-la al jugador contrari.
Ailei cho be prou com es desplegä l'equip gracienc; els defenses no
posaren SegUrCtat a les tallades de
joc i això donava motiu a t'orear l'actuació de Florenea, del qual cal dir
que fou un dels bornes bons en
l'equip de l'Europa. A ben segur
que, amb tot i la poca decisió dele
madrilenys, de no haver efectuat una
gran actuació Florenca la partida
hauria estas perduda per un nombre
Inés crescut de gola.
Els mitjos, en tot el partit no feren res; Obiols, completarnent desconegut, fallara a cada moment; Layola, al centre, en alguna ocasió
semblä voler fer alguna cosa, pena
tot plegat, res, i Gamiz a l'estil de
l'Obiols.
La ilavantera fingiré alguns moments bons, però ineficaeos. Allí on
veierern alguna cosa en aquesta ratIla va lasen a l'ala dreta: GironesBestit, el primer sobretot, el qual
ten algunes escapades acompanyades
del consegüent perill. Cros. si bé en
alguna ocasió Rima bales inolt precises als seus comparas. awb tot tinglté un dia gris i el seu company
Escrits l'acompanya en la desgracia.
Pel que toca a Alcäzar, hetn de dir
que regularment sempre jugà bé,
malgrat que no tinguis ningú que
l'ajudés.
Al Madrid, arnb tot i que com ja
hein dit no li hem vist unes condiciona que el justifiquin gran equip,
Ii obse'rvircrn una qualitat prou bona
per a contrarestar mis o menys tots
eis 5eU5 defectes i es la táctica de
joc als extrems. I be, podem dir que
tots els mornents de perill davant
del marc de Florenca eren produits
pels centres deis extrema.
A mis a mes, a l'equip madrileny
In figuren encara velles figures, que
si be les seres facultats no rellueixen molt, posseeixen una gran dosi
d'experiencia que eis fa aobresortir
d'entre els joves i entusiastes companys d'equip.
Nebot, a la porta, tingui pocs
moments de Ihument, peral les regarles que actuó ho feu amb encert.
A la defensa sobresortí Quesada, el
qual sembla que ~té la seva bona
forma.
Els mitjos bis treballaren per un
igual, per bi que Esparza es destaca en moltes ocasiona pel seu joc
a bus segador.
A la davantera les figures de mis
Iluiment foren eis dos extrema, Però
rnolt superior l'esquerre, Olaso. El
tercet central, si be portà molt bona voluntat i massa empenta, desaprofitaren contínuament les ocasions abundoses que sels presentaren. Rubio, potser el mis decidit,
foil l'autor dels dos gola, però amb
tot peca d'una serie de detectes portats ntoltes vegades per la precipitada.

de feeitilti
.ene agnantt perla deltasApea* ellie atase* líe
ego l'Europa.
-•e,
, aa stotes`.badalonins.
Amb tot, MIguel,n arreuca tot sol
' Al. de octNtt d'un
piloteig davant d maro da Florenea, i falla en anar a ter una pasuda,'
Sanmiguel Uiar la balsa Rubio, ei Continuant el joc molt mogut, havent
qual, collocat devane de: mere i en d'intervenir sovintment els defenses
tair off-side, remata la el* i portera d'ambdós bandola, ~sic»
teniet un gol välid E primer per al nant moments d'inquietud i havent
Madrid.
d'intervenir també, per no ésser
Desurde d'aqueit Pan . " elf ataca menys, l'arbitre, per tal d'evitar el
a la porta del nave equ l p eren se- joc fort i violent que ,'iniciava, i

guita, acr.!) Florenea eet prou per
a destiallester tot(s lee ¡caldee adverairies
•
Ala 37 minuts es produl l'empat

amb un rol , qua fou el millor dei
partit i rala que at'n veuee poca. En
executar . ae un free-kiek zantra e!
Madrid la bala ca anar a parar a un
(saetee de la porta i Bestit te ilanea
acansegu'i.t el puse amb el ea?.
La ingona aa-c, pel que toca al
(lastre teuip, encara va date mis te.
sastrosa que la pernera. Amb tot,
ela ataca en principi afavorien l'Europa, com ens ho demostra que tiressin diversos córners contra el
Madrid.

Feia dotse minuta que es jugava,
quan Rubio, per deficiencies del nostres defenses, es trobä sol davant de
Florenea i Ii costó ten poc de marcar el gol de la victäria.
Cap al final de la partida l'Europa es dOna compte que el marcador
els era desfavorable i aleshores co-

mença de treballar mitjanament, per ò ara topaven amb el joc d'obstrucció i de passatemps del Nfadrid, i
això fou causa que s'arribes al final

amb la desfeta de l'Europa per 2 a 1.
J. T. R.

L'Arenas vencedor de l'Espanyol per dos gols a cap
Bilbao d'lbaiondo
es ju.gh ei partit Ar911 , tS Espa-.
nyol, corresponent al Torneig
de Lligues.
Els equipa, sota l'arbitratge

de Faust Martín, s'arrengleraren així:
ARENAS.—Jhuregui, Llantada, Arrieta, Laña, Presti, Emery, Anduiza, Saro, Gurruchaga,
Llantada, Art-lela i Juan Eches'arria.

ESPANYOL.—Aznar, Demur,
Sarasqueta, Traba!, Soler, Espino, Prat, Tena, Zamoreta, Padron 1 Bosch.
El primer temps fou de jac
igualat, però atacant amb més
perill l'equip local, aconsegat
als 17 minuts el primer gol per
una fallada incomprensible del
porter espanyolista, Aznar, en
no parar un tret que, encara
que fort, fou llança t des de gran
distancia i enträ per entremig
de les mans del porter reservista espanyolista. El punt es
deu a Menchaca.
Seguí el partit molt anivellat
I quan mancava un sol minut
per acabar la primera part, un
centre de Saro fou rematat per

Gurruchaga, el qual aconseguf
el segon gol per l'Arenas, pro-

tesfant els jugadors catalans
per (l'euro que el jugador unetiene esteva fora de Pe.
El primer temps va acabar
amb el resultat de dos gols
cap a favor de l'Arenes.
A la continuaci6 el domini
fou, dee del primer moment, del
Deportiu Espanyol, que molt
ben servit per la seva Ifnia
mitjana, embotella per complet
l'Arenas, petó la gran actuada
de la defensa arenenca evita que
el domini de l'Espanyol es tradufs al marcador.
De mas, la sort acompanyä
l'equip d'Ibaiondo. ja que 1111
una jugada magnífica de Padrón l'acaba ame un immens
tret que acá: a topar al pal,
havent-se repetit aquesta jugada en el primer temps.
I arribà el final de l'etteontre
amb el tr.orrf do l'Arenas par
dos gols a zero.
L'Arenas va lenir molla sort
durant tot l'encontre, I, de mas
a mill, rrIta 3:011 IR mala aclua ció del porler espanyolisla, i la
no apreciació dels offside per
Fairst Martin.
para
L'Espanyol, encara que senfer
un
gran partit, co mese
resqué la derrota: hauria estat

el ilist un empat.
Mencluica ton lesiona( eri
segon temps, i es relirä tina
Quants minuts, i el jugador Bilbao. procedent (lel Cartagena,
no s'alinea per haver-se rebid si darArn hora not fries qiir
el Carta gena tic (4)1/a y a la seva
ron f orm lis.

Els minore, per IT,pnrlynl,
Padrón, Bosch i Soler, i per

i'Arenna. In defensa i (Iurrttrhaga.
La rhitralge. sie Frotsl Martha ninb algunes defichaneins.

Com es deaenrodla la lluita
Sota Varbitratge del senyor Steimbona els equips varen arrenglerarse coro segueix:
Europa: Florenea, Solita& Aleoriza, Obiols, Layola, Gana, Gironès, Bestit, Cros, Escrita i Alcazar.
Madrid: Nebot, Quesada, Torregrossa (després permutaren el lloc),
Prats, Esparza, Pella, Sanmiguel,
Morera, Rubio, Gale i Link Olas°.
En iniciar-se el loe l'Euro pa emprengué una furiosa embranztda, p erò això dura pocs moments, pula
la reacció madrilenya no es teta es.
pecar. b
A m tot, qui dula mea ela ataca,

El fin191ona boli+ nel Slus
per cinc gols a un
Sota l'arbitratge del sen y or Colls
els equipe s'arrengleraren de la faltó segiiient:
Ros, Borras, Orriols, Querol, Font,
Mena, Sangüesa, Castro, Forgues,
' Garriga i aliguelin, pel Badalona.
Casanoves, Torredeflot, Bartoli,
Besoll, Duran, Pausas, Castelló, Calvos, Miró, Roca i Segura, pe) Sana.
Surt el Badalona i arriba a la porta conträria. Tot seguit reacciona el
Sana 1 otead: un petit definid que

CASTELLO: Manga; Faura, Vida ': San& Gallinas, conde; Arenal,
Martínez, Capilla, Muntanyès i Pasqual.
JUPITER: Manyer; Moro, Botella;
Bosch, Galicer, Peiró ; Pueyo, Barceló,

Salta Virgili i Guix.

Torneig de Lligues
LES PUNTUACIONS
Echona diviai6
Partits Gols

en una de les punicions contra el
Sans, els jugador s blaus, després
d'una bona centrada de Sangüesa,
aconsegueixen batre Casanoves mitjaneant Forgues. Centrada la bala

els mitjos del Badalona a'imposen
i jugant i tot a la defensiva per la
forta empenta i coratge que hi posen
els blanc-verds, no aconseguint un
gol per miracle, mis ben dit, per
l'atribulament que experimenta Mirei en rematar una pilota a metre
de porta i sense porter.
Això esmentat no és prou perqui
els jugadora sansencs defalleixin, ans
el contrari, juguen amb brasa i sovint s'escapa Calvet i Segura, pera
el desencert ele acompanya i no
treuen profit de res en isser a rematar. Sembla totalment que la negra els persegueixi; no ri'endevinen
ni una i només juguen a la babalà,
ocasionant moments perillosos, pera
al moment de resoldre'ls pifien i
s'entrebanquen que dama gust.
L'arbitre té molla feina a marcar faltes de tots, degut al joc fort
que es porta a cap, essent esbroncat pel públic sense ran. El Sans
cerca per tots cls mitjans d'aconseguir l'empat i ataca de ferna perú,
amb tot, no fa altra cosa que esgotar-se, donada la tancada defensa
badalonina. Tot d'una es forma un
galimaties davant de Casanovas, que
Garriga no sap aprofitar, acabant-se
la primera part.
A la segona tanda s'accentua el inc
fort per part del Sans, el qual cerca l'empat sigui com sigui. Ataquen
de manera inversemblant, fent entrar en joc a Roc, el qual salva diverses bales de perill, i per uns minuto veiern la pilota que va d'un
extrem a l'altre de camp, amb arrencades perilloses d'uns i altres, fins
que Sangüesa, que ara juga d'interior, per lesió de Castro, que ha
passat a l'extrem, aconsegueix el segon gol per als seils.
Des d'aquest moment comença la
batzegada a tort i a dret, la qual cosa no indueix a ultra cosa que un
accentuat domini badaloní, amb fort
tret de Sangüesa que intenta parar
Casanoves i que el mateix Sangüesa
endinsa a la xarxa. Poc després és
Forgues qui té cura d'augmentar
l'score amb el. quart gol.
El Sane sembla revifar, pero!) el
Badalona torna a la cärrega. fallara
davant de porta Forgues, per-6 poc
triga quan aquest mateix jugador bat
Casanoves per cinquena regada. El
Sans cerca, almenys, millorar el resultas i domina Ileugerament arme
profit. excitara el públic els jugadoro de cada banda, fins que cap
a les acaballes, Calvet, amb una
arrencada de tota la davantera sansenca marca l'únic gol per als seus,
tornant novament el Badalona a dominar, finint tot seguit l'encorare.
El partit no ha decaigut ni un sol
mornent, tots vint-i-dos jugadors han
fet els impossibles per guanyar, sobresortint, arnb tot, Font i Ros.
O P. F.

Castelló, 5 - Júpiter, 1
—

Barcelona
Ath. Bilbao
R. Sociedad
Eur4a
R. Unión.

J. G. E. P. F. ,C. P
7 6 a o 25 6 13
7 2 5 o 17 13 9
7 2 3 2 20 13 7
7 3 / 3 15 16 7
7 2
71
7 2
71

3 2 20 25 7
1 3 in 18 6
Ath. Madrid
2 3 15 16 6
Espanyol
2 3 12 15 6
Madrid
7 214 14 15 5
R. Stander 7 2 o 5 12 32 4
Segona
Partits Gola
Arenas

J. G. E. 1'. F. C. P
2 I 18 6 ro
7
7 5 o 2 15 12 10

Alavgg
S. Gijón
Iberia
7 2 4 / 12 ro 8
Murcia
7 3 2 2 17 16 8
D. Cotana
7 4 0 3 17 r8 8
C. Leonesa
7 3 1 3 16 1 5 7
Sevilla
7 3 o 4 1 5 12 6
Valisteis'
7 3 5 4 6 2i 5
Betis
7 2 0 5 13 19 4
Oviedo
7 2 0 5 ti 20 4
Tercera divisió
(Chicle grup)

Partits Gols
J. G. E. P. F. C. P

'de' gehar ðó1

badea. en un córner que. tiras DI
Sitges, és rematat per Sala a la ak.
xa amb el cap, i per tant S'obtingai
l'empat. Quinze minuts després,

Martinenc sconsegui el gol de la ak,,
täria d'una rematada excelleat
Mortajas a una centrada de Fans°,
A les ordres del collegiat Pintes
s'arrengleraren els equips aixi:
Martinenc: Codina, Bracons, Srs
luyes, Climent, Pujals, Creixells
García, Cases, Monleon, Mortajas i
Fandos.
Sabadell: Macip, Morral, Usar,
Codina, Gracia, Ronce, Sitges, Cas,
La, Ferrer, Sala i Saltes.,
U. E. Sant Andreu - Terrassa, 5 a
A Sant Andreu va celebrar.,
aquest encorare, el quals constaa
un franc domini dels locals,
demostra el seu resultat.
Als cinc minuts de joc
Andreu ja s'apuntä un gol: ...
d'una estotra Sanuy obtingue e,
gon, i als trenta minuta en matute
un córner, Sánchez marca el traces,

Més tard, els terrassencs obtingue.
ren el seu en rebotre una bala en in
jugador i d'allí a gol. Abans daca.
bar-se el primer temps, Sanuy mar,
ca encara el quart per al seu equip,
Als set minuto de ta segona, Si.
nuy xutä fort a gol i la pilota va
rebotre a l'esquena de no sabem
però Besolí rematé i fou el ciegan
gol.
El senyor Aratnburu expulsà del
terrenys de joc a Santrnarti, Inglan
i Canal,.
Qua:1 la cosa prenia un caire ins.
teressant, es calmaren els ìninia i
no passà res mes.

5 3 t I 14 6 7
5 2 I 2 Il ti 5
5 2 0 3 8 12 4

Els equipe eren:
Terrassa: Alejandro, Vila, Bazas.
meu, Cadafalch, Santillana, Sebastia, Valla, Santmarti, Canals,
i Catrina.

A profit del jugador Rini

Sant Andreu: Palau, López, Soler, Batet, Pasqual, Inglan, Carpio,
Besoli, Sanuy, Sänchez i Cornea.
Ihsro . Alunanea Obren, 2

Castelló

Júpiter
Sans
Badalona

3 0 3 I2 I6 4

Segone. tenim entès, segueixen endavant els preparatius
per al festival a profit del jugador Rini.
El popular Castanys, segons
tenim entes, ha, Ilturat l'obra
que ha crésser representada
aquell dia per gene- d'esport.
Aquesta setmana, probablement, es tara cl repartiment de
papera.
Els organitzadors han rebut
innombritbles oferiments de jugadora, federatius, directius i
periodistes per tal de cooperar
a la fasta.
A precs d'En Ricard Zamora,
el qual ha manifestat gran interès, la representació tindrà
lloc un cop efectuat el seu vial-

ge de noces.
Dissabte, al Coliseu Pompeia,
aprofitant la celebració de la
conferencia d'E Manuel de la
Sota, es va fer una recapta que
va donar un bon resultat.
Es de celebrar l'èxit que troben els organitzadors d'un acte
tan simpätic.

El Trofeu "La Nau dels
Esports"
Martinenc - Sabadell, 2 a 5
Al carie de Sant Marti va celebrar-se aquest partit, el qual no toa
el que hom n'esperava.
.Als deu minuta de joc el Martinene s'apunta l'únic gol marcas en
el primer temí», per obra de Mor'
rajas, en rematar una excellent cornbinació entre Monleon i Garcia.
A la segona part es marca un punt
per bändol. Als cinc minuto, el Sa-

Arnb assistència de nornbrós públic,
va celebrar-se al camp del Castell6 el
partit corresponent al torneig de Lliga• entre aquest equip i el Júpiter.
Als poca minuts de comenear el partís Vidal incorregué en penalty, que,
tirat pel catalä Guix, aconsegui el primer gol i úiiic del Júpiter. El porter
del Candi& malgrat de tocar la pilota, VIO pogué ter res per evitar aquest
gol.
Un minut després Conde va fer una
bella passada a -Martínez, i aquest, d'un
bon tret, aconscgui l'ernpat.
Aconseguit aquest, els del Castelló
s'animaren i atacareis ands entusiasme,
i al cap n le poca estona aconseguiren
el segon gol, als trenta minuts de joc,
degut a una jugada de Muntaner i Capillas.
Els barcelouins reaccionaren, i en un
arene del Castelló centra Arroni. Botella incorregué el/ penalty . i \finita*
nyis tirä !a falta, i la bala anà lora.
El partit seguí caracteritzant-se per
un constant domini dcl Castelló, i als
43 mimas del primer temps Montarais marcó el tercer.
A la segona part, el Júpiter, aislo
gran voluntat, porta de cap els equipiers locals, persa Alanga evita que el
partit el perdis el Castelló.
Per fi reaccionareis els jugadors locals, i, als trenta minuto, Martínez
aconsegui el quart gol.
FI cinquè gol el tuarcä Capilla, pocs
moments després.
Amb la victòria dels locals per cinc
gols a un, acaba el partit, que fingiré
moments de tot.
El joc del Júpiter va treure bona
impressi6 i agrada, sohretot els seus
extrems i peiné.
En cl Castelló es destacaren Alanga,
Martínez i Muntanyès.
L'arbitre, Gómez Juanela, arbitra
regularment.
Els equips s'arrengleraren de la manera segiient:

Aquest partit va jugar-se a Vilanova, i resulta' força competit
Als quinze minuta de, joc, els metaronins, per maja del davanter centre, inauguraren el marcador. Un
cärner tirat per Bertran 1 i rematas
per Peidró, oportuníssim, amb el
cap, obté l'empat. Mes tard els de
Mataró obtenien un nou gol, el de
la victòria.
En la represa veiérem un quart de
joc bonic, en el guata els vilanovins

cercaren l'empat, per?) no l'aconseguiren. Acaba el parta i els Joyas

ters s'endugueren la victòria.
Santboil - Manresa, a a r
Tanmateix el resultar d'aquest encontre no reflecteix el que fou el partit, puix que el Santboiä havia de
guanyar per un nombre mis crescut
de gols.
Serra. al minut de començar, d'un
xut de Iluny marca el primer, i ens
semblà que el podia deturar Martf.
Fins a la meitat de la primera
part el Manresa s'imposà, i trague
millor joc que el Santboiä. Després
l'equip ribereny, aprofitant que el sol
s'amaga, porta a cap una fantóstica
reacció que no es traduí en gols perqué Corrons ho par a- tot.
La segona part no cal ressenyar-la.
El Manresa no pogué treure's el domini ribereny i bague de decantar-se
davant de dos gols de Tarin i Guardia.
Els equips es presentaren de la segtient falsa:
Manresa: Corrons, Ramon, Marta
Delgado, Martí, Tort, Galobart, Pequerul, Serra, Codina, Balaguer.
Santboiä: Marly, Lacal, Puig, Cifuentes, Elies, Barratxina. Minan,
Tarin, Giner, Avellanet i Guardia.

Maternitat
Suprem anhel
No menyspreeu les acucies de la maternitat, reeorrent
al biberó per a criar el vostre fill. Assegureu-vos una acaeció láctea rica i abundant, prenent tots els ches una 0 dues
Unes

de la deliciosa

Renoveu constan: meta les vostres (orees amb l'as d'aquest

aliment tònic natural. La fadiga del criar no existeix si la
mate s'alimenta racionalment, Co a dir, si tren dels alimenta les substancies que li aún indispensables per al seu
sosteniment i el del Seu fill,
L'OVOMALTINA Es l'ante sobreatiment capaç d'aportar,
en'reduida quantitat i sense fadiga per a l'est6msc, el ti-11:mm de profit per a l'organisme.

LI

de 250 1 500 grama SS farnsaelea 1 Magnetita.
Filnletet:

eCada gota

Dr, A. Wander , S. Al
Berna (Seises)

d'OVOMPLTINA
ea alimente

D'ALTA QUALITAT PER AUTOMOBILS. MOTORS 1 MAQUINARIA GENERAL
OLIS MINERALS

Pa t ell Cadamit iana

Roda de San rara, Zt

Tele 13.410

'PM:Me«

Dimites, ti de gestar de 1930

T. S. F.
iJNIO RADIO BARCELONA
DONARA UN FESTIVAL A
LLEIDA
Seguint l'exemple dels festivals reeentment celebrats a Sabadell, Matara, Manresa, Tarragona i Terrassa,
detacals a les seta activitats artista
ques i industrials, Unió Radio Barcelona prepare un acte anàleg que se
celebrara a Lleida e) dia 27 d'aquest
mes.

Per a aquest festival EA JI compra amb la cooperació de significades
personal itats lleidatanes especialitzades en diversos rams de la literatura,
l'art i la indústria, el programa del
qual cs fara públic oportunarnent.

Programes per a avui

Va queen I R. de" imaNSMI14*
ra corazón", Pettoroui, Otello. "Era

la notte", Verdi; "Danza espanyola*,
Granados, arranjament Pau Casals,
per Pau Casals; "Leonora", Beethoven. p rimera, segun& erecta i quarta
parts; • Compane • »era", BMi Malfetti, per Caruso; "Prietä, Minore",
Stradella, per Graso; "Gratitud",
sardana, Saderra; "En ass taller de relojero", Ort], "Camilla don ancho",
P. Lluls Maria Fernindee; "Canto de
[surcase", Obdúlia Petiso; "San gr e Y
arena", Gordon Pino i G. Estellis,
per Paquita Alfonso; "La verge gitana", T. Luque i P. Espert, per Paquita Alfonso: "Faseinatting eyes".
Snydcr: "Ah, sweett myster life",
Herbert.
20a30: Tancament de l'estariaa

SOLER 1 TORRA G

MANS

BANOGERS'
BITLLETEI

T • NIO RADIO BARCELONA

345 M.
taco: Campanades horàries de la
Catedral. Nota del Servei
ee la Diputació Provincial de
Barcelona. Estat del temas a Europa
; a Espanya. Previsió del temps al
d'Espanya, la mar i a les rutes airies. Nota meteorolbgico-radioalegra:in per a les l'nies aèries.
Liba: Emissió de sobretaula. Taneanent del Bors1 del metí. "Bohemio", escena i duo, Vives, Perrin i
lacia per V. Racionero, Zanartii,
larger i M. Redondo. mestre Capderia; "Chorra" (Sants Discapolo),
per Giliberti; "No Fooling". Buck
Hanley, per Els Revellers: "Boquerón de plata", pasdoble, P. Cambronera; "Los bullangueros", fado, J.
Guerrero; "Leonor", vals, M. Sama.
nie g o, sextet; "Andantino". Sor, guitarra, per M. Llobet; "Zapatitos de
charol". Ruiz de Amera; "Al dorarse las espigas", selecció, F. Balaguer,
sextet.
Informació teatral
"afanan". Adaio picciol desee,. Maslerct. per Gilda dalla Rizza; "Noble.

meist". F. Couperin; "La moza del
cantara". talaveranes, A. Camacho,
sextet: "Plegaria y Canción de cuna". Guilmaia. orante, per H. Dawsan: "La palomita". havanera. A. Cató: "Le charma étranee", selecció, A.
Ackermans. sextet; "Faust". Gounod,
Orcitestra del Grambfon i chota mestre Coates: "La mejor del puerto",
ore sten. F. Alonso, sextet; "Madre,
cómprame un negro". Villajos Batatas i Jofre, per Calia Gómez: "Ah,
n'danse nas eomme ea", fax. E. Ga.
rel. sextet.
Informara; d'actualitat referent a
l'Exposició Internacional de Barcelona.
Tancament de l'estada,
Radinbenefichcia

De les 16 a les 17: Sessió raókbeniiica organitzada exclusivament en
casulla de les institucions benifiques,
as i la hospitals i cases penitenciàries
d'Espanya.
1730: Obertura de l'estació.
"la mantilla española", pasdoble,
Trio Ibiria; "Charivari", himne a
Barcelona, J. M. de Segarra i M.
Valls, per Sagi Barba; "PAsallar",
tango, 'R. Estere; "Taverna roja",
jara. S. de Ronda, Trio Iberia; "Los
barbianes", Cerdan, per professors de
'a Banda Municipal de Barcelona:
"Suspiro de amor", vals serenade, R.
Drigp, Trio
IS'oo: Cotitzacions aals mercats intemaaanals i canvi de valors.
[out de Borsa.

Franceses, 29 .35 per loo.
Anglesos, 3628 pessetes.
Italians, 3905 per roo.
Belgues, 10450 per loa
Suissos,./44'25 per too.
Portuguesos, 0'28 pessetes.
Alemanya (Reichsmark), 1'78 Os.
Austria (Schilling), o'95 pessetes.
Txecoslovàquia. 21'25 per me,
Holandesas, 2.90 pessetes
Gracia, 9 per Pm.
Suècia, 1'90 pessetes.
Noruega, l'ao pessetes.
Dinamarca, feio pessetes.
Finlandia. 18 per roo.
Romania. 4 per loa.
Bulgaria, 507 per 100.
Turquia, 3'20 pessetes.

Estats Units, 7'44 pessetes
Canadà. 6'3 0 pessetes.
Argentins, 297 pessetes
Uruguais, 660 pessetes.

Xilens,
pessetes.
Brasilers, &So pessetes.
Bolivians. 235 pessetes.
Colombiano, 655 pessetes.

Peruana, .2790 pessetes.
Paragnais. oro pessetes.
Venezuela. 130 pessetes.
Japonesas. 340 pessetes.
Algerins, 4'10 per loo.
Egipte, 3640 pessetes.
Filipines. 3 45 pessetes.
Hongria, 1'20 pessetes.

OR
Alfotfi. 143 per 1 00.
UlICeS, lo per IC83.
4 i 2 duros, 143 per aso.
I duro. 750 pessetes.

Isabel, 143 per roo.
Francs, 142 per 100.
Lliures, 3575 pessetea.
Dòlars, 735 pessetes.
Cubà, 730 pessetes.
af exicä no u, 146 per Iota
Venezuela, 143 per roo.
Mares, 167 per loo.

Mercat

d'Arbós

Ous. la dotzena, a 3 . 10 pessetes.
Conills, el parell, de 8 a to.
Gallines, el parell, de 18 a 20.
Pollastres, el parell, de 12 a g5.
Anees, el paren, de 12 a 18.
Porra un, de 6o a 7o.
Garrofes, els 40 quilos, a 8.
Ordi, e/3 zoo quilos, a 37.
Wat, els roo quilos, a 5n.
Vi blasse, grau i Carga, a 1'71
Vi negre, grau i Carga, a 1'50.

Blat de moro, els loa quilos, a ;o
drerps, els roo quilos, a 43.
Favetes, els roo quilos, a 46

Sessió femenina
18'05 : Converses per a la dona, per
"El Duende de las Ramblas", redactades per l'escriptora Maria del Patrocini Alba,
18'30: Noticies de Premsa.
El Trio Iberia interpretarä: "Estatuya", valsos, E. Waldteufel; "Ta
bauche", selecció, M. Ivain; "Suspiros de: Barro", serenata, A. Maillo;
"Marra", fox, R. Tubau Fernández.
tO'co:

Tancament de l'estació.

tto'39: Obertura de l'estad&
Idiome:

elemental d'anglès, amh assistinca Talumnes. davant el micròfon.
aer :es Escales Manad, a càrrec de la
p rofessora nadiva Miss Kinder.
• afoo: Campanades horäries de la
Catedral. Nota del Servei afeteorolóeie In la Diputació Provincial de Barcelona. Estat del temps a Europa i a
F:spanya. Previsió del temps al NE.
''. 'Espanya, a la mar i a les retes aja
Pes.
Otitzacions de monedes i valors.
T ancament del Borsi de !a tarda.
•

C':7i

Satis rusos
2t'oa: Retransmissió parcial des del
Gran Trace del Liceu. •
l'intermerli: Noticies de Premie. Informad() d'actualitat referent a

aExposició Internacional de Barcelona.
UNIO RADIO CATALANA,
268 M.
t 9'00: Obertura de l'estació, Zotit-

zacions del liorsi de la tarda.
"Mi caballo jerezano". A. Gutiérrez del Barrio, per °filia de Ara eón. p asdoble; 1 want to be atolle
%rifle Mary Broman", Gilbert; "Se
de /dieres" i "Martiri d'amor", cantora asturianes, B. Fernández, per
Carmina Fernändez Vuelta; "Casina " , canea asturiana, per P Garcia
Mata i el gaiter "Marcelo ei del
F-esno".
ai otie l e; le lee:7:42. "F.! .eararaitia",

La vida religiosa
Sants d'avui, Sant Hilanj
doctor; Sants Eufrasi i Dan,
bisbes; Malaquies, profeta; Juliä i Sabas, confessore.
Santo de demä. -Santa Pau,
ermita; Màxirn i Benet, bisbes;
Elisi, märtir; Rabeen° i 1411qtreas, profetes; Mauri i Macera

VALLA
DampidNiat provhiolal de Or01111.
pountry
011nRIoto deoIarat
actitud deplorable °enteren.
ele :: Nabcements
Es un fet l'organització del
Campionat provincial de crosscountry per part dels Ben Forjats, penya del Valls Deportiu.
La [trovr . serä realitzada diunu
' nge vinent, dia 10.

El trajecte, per be que no ha
estat detinitivament fixat, serabla que serä el següent:
Sortida del camp d'esports
del Passeig de l'Ekació cap al
card del Catllar, cerní del Canyet, carretera d'Alió, Mas Miguel (per un carril particular)
i tornada al Passeig de l'Estació i camp del Valls Deportiu.
Aproximadament, en total, set
quilòmetres.
Seran cdnecdits catorce premis.
- Diumenge passat, la cobla La Principal del Camp, per
comanda de l'Agrupació Sardanista, tocä sardanes al POI.
El mal temps desllut torea
l'audici6.
L'afer de la provisió deis benifets de la parròquia de Sant
Joan, ós a dir, el conflicte entre
l'Afuntament i la Cela celesiästica, ha entrat en una nova
fase, la mes lamentable de totes: la de la intransigencia.
Entretzenat en la sena, i desoint les indicacions del senyor
arquebisbe. els bornes que aval i
formen la Permanent decidiren
de celebrar concurs per a proveir el benifet de Santa Anna,
ndscrit al carrec d'organista
parroquia].
Nomenaren el tribunal de les
oposiclons al seu dia, i quan
tothom creia que haurien acceptat el consell d'amic de l'excellentissim arquebisbe, assenyalen die i hora per a celebrar aquelles a l'esglesia.
Part del tribunal ja no va
rompareixer; la resta vingue
debacles, o, com diu correnttnent. 1 fer ele gegnnts.

TRATRES

fofa I1Uortat, nn sosté l'actitud
de la Permanent.

En el millor dele rasos que
podran esdevenir-se, eis diners
eamerents serviran Inicament
tirr a lar p erdre la pina a un
fill de Valls, que no ha comes
altre ninneament au la aba i r Pis
seus suneriors 1 exercir el ciarrec amb competencia 1 dignilat.
Es lamentable!
En una de lea t'ares del
mes que som. el senyor LInta
Companys donarN una conferencia a la Socielat Agrícola.
Ha desIlinrat una nenä
Te sehvora Merla Serró. esposa
del farmaceutic senyor Eranceso Rull.
Tamha. ha p ortal al mini tan
fill l'esnosa den nostre (unte seuyor Manital Pitird.

Oheeoló: D. CAPDEVILII
Avnl, a les cine. L'obra mesare
d'En Pons 1 Pases,

Senyora isvia vol marit
A les deu. a riure anda l'Aymerteh
1 Olmbernat ate

Els retruca de l'amor
i HOM LES PREFEREIX
ROSSES
Derna, tarda, reposiele de la dl-

vertida comedia

Nil

gal.

Demà: Nostra Dona del 'realista o d'Agost, a Santa Maria de

Mar.
•
Adnració Noelurna.-Dia 16:
Torn de Sant LILA Goneaga.
Vellles en sufragi de les animes del Purgatorl. - Avui: Torn
de Sant Miguel Arcngel.
Demä: Trtrit de Santa Teresa
Je Jesús.
BENEDICCIO DE L'ESGLESIA
DE r...nosPrr.u. DE SANT PAU
Dijous vinent. din 16, a les
nou del mal i , el senyor bisbe
beneirà la igibeia de l'Hospital
de In Santa Creu i Sant Pan,
pas la gima sognidament, el penitencian d'aquesta Santa 1.1;,;.
elesla Enreden!, doctor Gabriel
Atiguet, relebrara un solmene
durant el qual ocuparä
Sagrada Cátedra el canonge
doctor. Marjal; Vilaseca, ambdós
•
• .4
'

JOVENTUT JORD1A5tA:

mata sr rrlahearan al Semiasyi
Conciliar Pl8 Sxia rnens nitinque-

nulo 1 de renovaeiA (10 Hiceneles
minIsterials, i a a larda, a ..ina
allflrtfx de otiatre, se celebro rae
p is de predielehi.
CONFERENCIA
L'Orientació Catòlica per a
S'enynretes Oficinistea es ceroplau a recordar :a I.‘et oficinistes
de Hara p ienta que anta e .iLS
glifiris ato vOit rit.1 vr spr . c, !inda'
1111S111111 (111 Cululra,

carrer Baix de Sant Pene, eúMeros 7 i S, una conferänria a
rärreo del doctor Joaquim Nlas_
dexexart, prevere.

ADVERTIMENT
Advertim a les persones que
els interessi la publicació inmediata de les notes que ens envien
que ele originals han de dirigirse tole e la Redacció, placa de
Catalunya, 3, primer, abans de
lee nou del vespre. Els que MIS
arribin mis tard d'asuelda hora
o vagin adreeats a la impremta
del diari. Barbarä, rr 1 [3, no
secan p ublicase fina al cap de
411 horca

NO

L'ABISME

••••••••••44444444444.44.,

les quatre sessions que donara ei

de

Gran Guignol de París

Ecenarro 1

companyta ludes de TOMAS ROS. en
(mal fi g ura PAU GORGE. -

la

delirants ovaelons a tota la companylanema, [Em p eces. Ilt‘but del bacilos MANUEL RUSELL emb Molinos de viento.
rilt . I cada nit, EL ROMERAL. Aviat, represa de LOS CLAVELES 1 estrena de
LA GUITARRA. DIJous. tarda. GLORIAS
DEL PUEBLO, per PAU GORGE. Cada nit,
EL ROMERAL.

bee4444+44444.4.144.11491144

TEATRE CATALA ROMEA
Companyla Ella -DAVI
aval, tarda, a les cine. A 5 pessetes
/musca. sosa represe-lucio: LA PUSTAIM. 3ilt, a les den. Foment de la Sardina, JUGAR A CASATS 1 el sandias
triornr de Millas Ilaurell

lturzaeta - Celaya
contra
Sagarreta - Arriata

re raPate neaeld. 101 tete, Sea

CADc Lre; le 150 (mantee menores
numero 125. InterlOr.

Juaristl Ii - Altamira
contra
Ortiz - Goltla

ROSES DE TOT L'ANY

DIVERSOS

t-11444404+44•44444-o+e-4414444-

MALALTIES DE LA PELL
VIes orlitai les Per, eles rerual-

dilge

nadtatersma matar/ata ar. vareó re-

TEATRE NOU

FONDA S I M ON

COmpanyla dramatice dirigida par
ENRIC BORRAS
Primera aceita: ENRIQUETA TORRES
Avul, n11, a /es 101:, L'obra mes al.
tunear Interessant ds López Pininos

Es on menioreu la millar escudella
. olla. Saló per a banquets Espar.
Inris. 6. i Vidriera. /a. Tel 57 952

El caudal de los hijos

LLIBRERIA BALAGUE

4VOLE14 ADMICAlt I 1 MES SUBL/M
CREACIO
ACUDIU
A LES IIEPRESEA"rACIONS DE

VE
7
8r1 DA

leen Rambla de Cantletes, 5 1 (meten
lo u, sastrarlai.

COMPRES
Mies or
plata, atan a neniodu,ee asedes conipro
yag ua mes que ralogal. PL II 121110el
coserla eantouraa aortuaartssa
•

EL CAUDAL DE LOS HIJOS
Denla, ntt, el drama de maxlm toleras EL CAUDAL DE LOS HIJOS. Imana
ah, magna l'unen) organlIzada pel Ces.
¡re Obrer Aragones EL ALCALDE DE
ZALAMEA.

CINEMES

COLISEV1
Avul, tarda, seseld continua ne 4
8. repetint-se el programa. Nit, `i•
a les den en trust:
"LILIAN ROTH"
(Tarda, t'e; 5 ,'11.
10'04)

Si en l'actualitat us voleu
evitar les molèsties del fred
i les seves conseq ü ènc ies,
m olt es vegades perilloses.

REVISTA SONORA

(Tarda, 1'17
!cava DIBUIXOS ANIMATS SONORS
(Tarda, 1'31 t 041. 10'34)
LA MUJER DE MOSCOU
1

Avul, ellmarts, tanta, a /es clac:

TOMMY, L'HOME DE LES
DUES NITS

superproduccie sonara auramount,
per rol..a aaaal a acillmaa KERRY s

ellt, el grandlds ealt

(Tarda:

446 1 S'rt3. -

75

15; 10'46)

SI EN

TOT

TEIYIPS voleu
tenir nets els
objectes dels
vostres aparadors,. armaris,
etc., etc.

--

.,gt4.-„ •
-eme

COL.LOQUEU EL

a

Fortuny

PASA -FAS

Cinta patentada de dable
Lila l'entrada de l'aire qui.
penetra a les habitacions per les escletxes de les obertures, aixi
com l'entrada de la pcls ala aparadors, armaris, vitrines, etc.
Pot collocar-se fix o per treure i pesar fäcilment

DEMANEU PROSPECTES

A mane obertes, ulls oluoe
$4.4444444444.4444444444 4.4

I

LA ATROPELLAPLATOS
PM, a les /0'15:

OrqueltrIna
CINE PARIS
V. Granados
Tel. 5 4544. Tarda, 430. SIL 9'30,
Revista; CHAMPAGNE, per Detty
Beltour, Cómica, I el gran exIt de
RaChel DeVeres I Ario Chakatcony,

De venda I collocació als Grans Magatzems "Dos Leones" (Rambla de Catialunya i Fonlanella); El Siglo, Jora, Cadellans I Ar-

mengol (carrer de Sepúlveda, 187 - Plaetü..1. Comajuan (carrer
de Salmeron, 92 ), Fill d'A. Puig Uson (Trafalgar, 8), Ponme
I Sirera, (carrer de Sans, O), La Badalonesa (Pral, de la Riba, 44 1
DIPOSIT GENERAL A VENGAOS

RUBERT - Ronda Sant Antoni, 66

SUBLIME SACRIFICIO

LOS TRUCOS

n•n•••n-eardrera•-••••••1

re*****44.4.p.pg,...

.441'1 AL ROMEA

As una joia del teatro caialä
I
lheetbetbeffl+.****44444+0.•

VENDES

Nit, a les 1 0'1 3:

despatten " vales" Casa Vtitycolefi,
Porta-FerrIssa, 18. Telee(in 15165.

Gran Teatre Espanyol

ANEU

PETITS ANUNCIS
CLASSIFICATS

Dernä, dimecres, dia 15
de gener. Tarda a les 415:

Es

Companyie de vodevil I grana m'otoeles de JOSEP SANTPERE. Primer, ce10e, 1 directors: Josep gana
I Alexandre Rolla. Primera actrlu: Merla

0444444444444.44+4444444,4

BARCELONA

Detalls per cartells

LA TIA D'AMERICA

LA SORPRESA D'EVA

Companyla carnlea seporeda 1 Moro
Avul, atacarla, tarda, a les 515:

Despatx: ;altere, 72
Telefon núm.
Fährica: Gaspar Benavent
'Prop de la Travessera
de Sane)

Larruscaln - Ugalde
contra
Ramos - Marcelino

Dama, alt:

DPITIä, larda, a les cine: EL FAKIR
RENCAPUR. A los den: LA SORPRESA
D'EVA I estrena del entres e n un arte,
de 31artan Amat, AMOR EN FLOR...

TEATRE POLIORAMA

MIMIR VIGENTS

Larrinaga

COMIAT D'UGALDE

EL ROMERAL

Joventut Jordiana

Demä, dimecres, tarda:
Lluvia de hijos. Nit: Loe
duendes de Sevilla.

aceptara - vende
MUNTANER, 42

CENTRAL

Rajoles d e Valencia
Adietes de construceldi

Nil, a les 1015:

dImarts, ala 11, tarda, a les 430. BUTAQUES A 2 PTES. Colossal vermut,
prenent-DI part . PAI' GORGE. 1: LOS
La
GUAPOS, Per tota la companyia.
CHICHARRA, creart ti I ril f/ 11,`5ta rompanyia. III: LA PATRIA CHICA, per les
prIncloals paris. N11, a les 045. lu LA
REJA DE LA DOLORES, extt de Malles.
II: 94 repreSentaelt) sie l'Indiscutible exIt

COMPANYIA DE COMEDIA
CARNE DIAZ

SEVILLA

LLIARERIA

FABRICA DE

contra

TEATRE VICTORIA

TEATRE BARCELONA

LOS DUENDES DE

LLIBRES

PRODUCTES CERAMICS

SEGON PARTIT,

Teatre Català Novetats

Quintero,

$

Lucio - Llzärraga

)4444444~4444.4444,4+,44

Marquina,
UNA MUJER
?lit, a un quart d'onze.
ESTRENA de la comedia
en tres actes, dels germana

I a tots els
graos qu'osos» de Parle

Tarda a les 415:

GRAN TEATRE LICEU

Avui, dimarts, tarda, a
un quart de als. La emuledia ett tren actea, d'Ednard

el Boulevard Sebastopol.

AVUI, DIMARTS, DIA 14

teatro l'Es glal a de la Malla
Del 24 al 27 Frene/.
Obro* momees trinalques 1 molt cernidos@
Queda obert Pabonament a l'adminisEl

trado.

Gran Companyia de Ballets
de la famosa artista ANNA
PAVLOVA. Avui, dimane:, 47 de
propietat 1 abonament. A des
quarts de deu. Els aplaudits
ballet VISIO, LA FADA DE
LES NINES i BAL GOSTUaIE
(amb nous números de dansa).
Demà, 48 de propietat i abonament. A les deu. FUNCIO A HONOR DE S. Id. EL REI i de les
COMISSIONS 1 REPRESENTACIONS ESTRANGERES de l'EXPOSICIO INTERNACIONAL DE
BARCELONA.

LA•PUBLICITAT
a tete eis quioscos dele
Grans Boulevards, de la
1 Place de la Republique
la Madelaine
A la Maco de la Bastilla.
A la Place do Saint Michel •
(costal Nietropolltat
, Al Boulevard Saint Michel

.....••••••«e.4••••••~G.
FRONTO NOVETATS

delleu de demanar programes al

TEATRE NOVETATS

LA TIA D'AMERICA

d'En SOldevIla, I 110818 Di TOT
Val«. - Molt avlat, Cuma Montarlo! estrenara la seva comedia

que trobareu

.114444444444444.1444444444444444.8•4444.844+044.414+

Un cap de trons

LA SORPRESA D'EVA
adminisfradors del dil Sant
it al.
Ilosn
EXVMENS AT, SEMINART
Dijrtce vinctil. a les den .1,1

Avul, a les cine I a lee deu: ATRACCIO • SONORA FOX, Noticiarla FOX
MOvIetone I LA MASCARA DE HIERRO, per a"as" tachuelas Fairnarilui,
FEISINIII CINEMA SONoR amb aparen WESTERN ELECTII1C
Avul, a les a 1 a les 10, Revista Notielarls Fox 51ovIelone. LETRA Y 311)SIGA, revista, 1 la grandiosa ehla nagenactoa. per A. Moreno 5 Billle Done.
KURSAAL - CATALUNVA
Avul, a les 4'90 I 030. Cinta cOmIca. La l'EA APRENDIZ PC RAILARIN,
per WIlly Frietch 5 Susy Vernon. Ilevlsta I £11015 ETERNO. per J. berrymore,
.:15PIT01. I LIDO CINEMA
Asia. e les 4'30 1 11 . 90 .. Cinta ~lea. La cinta LA REINA nt LOS CABARETS, per Texas Gulnaul: Revista I el film ESTRELLAS
EXCXLIB IOR
altRea
19 11 7141 PALACK
Avul, la cinta 1.05 TAX/ PE blEDIA NOCHE, per A. Moreno; LLEGO LA
ESCUADRA, per Clara 110w; Cionlra 1 Revista, 1 UN PENTo 4311SCURO.
IIIONU AAAAA L i-s BOHEMIA t-s IRIS PARE
J.EPRO
Avul. el tIlm EL Lota 5 E WILL STREET, per Georges Ilancroft; EL
ORAN RAID, per Charles anirraa, cómica, tablazos t Reportatge Verdaguer.
INALKYRIA
Diana 1-1 COMTAL
ROSAL
Aval, LA ROSA DE IRLANDA, per Charlts liogers: el film FM(
Mk(HA NEGRA, per Margaret Duna. Cómica. DIbultos 1 Revista Paramoual
•ARCELONA
AROanTINA
COLOM
Avul, BE5A3IE, per Prince (Salustlano); EL CANTAN CARRETERO, per
Ken Maynard: Cómica, DIbulsos I ReV1913. Al Barcelona: a Mrs. 1.1. GORILA.

COII PANYIA CaTal ialla

aneu a Parle

NO OBLIDEU

44444.44~444441444.114.44~4~1144144141444144414e1~44
TIV OLI CINItMA SUMIR artiD aparell ..P110ToPlIoNE.

Teatre Cabila Novetats

Efrelivarnrni. a l'hora oponlana PS trobaren cense orgie

i arnl, les porles del temple
barrados.
Davant els fels, l'alcalde suspen g ue el concites.
No sabem si va fer cap l'únic
i mal nennsellat sacerdot de La
Selva que figurava com oposilor.
¿Serviria d'escarment. la 1110
de la Cairina Ho voldrfom sinoorament. La cititat, pel camf de
la intransigencia, nn fach sin()
perdre.
Els que la hl mellen adquireixen una responsabilitat. sobretot nerqac lisa fan a contracor deis ciutadans.
Ele una, rolan menas paranles d'anyell 1 mes respeite envers l'autorilat eelesiltatica; els
altres, consideren diners perfinta en bizantinismes. ele que
es d P SP P.P n en aquesta mena dr
es filet es,
fIlle m'allí parlar arnis

- Els que
CTAGLE

6114,4104~414444444.11444414141 1

abats; Isidor i Joan, confessors, i Santa Seeundina, verge.

Quaranta Hores.-.Avui . EDglesitt parroquia) de Sant Jaume.
Horca d'exliosició.--Avni: De
les vuit del mal( a Ic3 sis de la
I a rd a.
Dernä: A la mateixa
i a les mateixies hoces.
Comunió reparadora.-Avul:
Basílica de Santa María de
Ma r.
Església parroquia!
del Pi.
Corl de Marla.-Avui: Nostra
Dona deis Dolor& e San; Cc -

8PE

vitattinya

TRIOMF, MARINA I NOU
Aria. C0103 , 51 programa: ICAROS, per
11. Navarra: DONDE LAS DAN LAS TOMAN, 5 , n • n- / red , e Declina; LA GUARIDA
DEL ZORRO, per ISa 0 soiSr. ! a c0mies LOS APUROS DE UN CARTERISTA
I NOTICIAR10 FOX. DIJous, AGUSTINA
DE ARAGOrd,

sA t4x)

ELS AVO/Ittrs D
sseeyfirtatiAbli
inAG
LENap0=1Z
.ert
puivins
l3
tisi
Creinit-la

TEATRE' TALIA
Companyla de vodevil I teatro modern
Primera actriu: Merca Nicolau, Director: N. Salvat. Primeros actrius: Viena
López I Dolor, Pie. Primera estor.:
G. Sierra I D. Gimen« Sales
5,1I 5. (urnart,. tarda, a les rase:
TOT
PER L'HERENCIA 1 CALENTA. FREDA
O A GUST DEL. CONSUMIDOR. N11, a b a
Iras,. tan ilantorea de 11 tonta,

EL PARADIS ARTIFICIAL
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Associació Música Camera
ss su.Minarla, ilia 14

Quaimor Beige

De 1 1 1 :1 , tarda, el Ktendlo, vodevf/ LA
DONA DEL MEU AMIC. IXII, l'exiles

a Clavier

Drussellei. hl/pera
Bullid() de "Suite. DIverils ,cment" dA, TANSIdAN s quattets de 3107..ART 1 SCHUMANN. Ex:Mustia:PM per ale Socia.

EL PARADIS ARTIFICIAL

JACKIE

.6,0444444.604.6+6.66.4.644,4!
Ila triomfat al ROMEA

1

BOXA ("emú. al
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LA SORPRESA D'EVA
del literat
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Substituetx
avantatjosament
el Linoleum
Extens assortit per
a cambres de bany
1 habitacions
"TAPETES HULE"
PER A TAULES

OLYMPIA

As uf, (1101,01 , stil, a les 10'15. Colo.
sal 55 55 de satis les atraeelons que ro,
veten el p ro g rama d'Olvmpia Progruna
completa/m.1u non.
a), nasa, dlmecres, nit, 5
les In. Esclevonlment únic: P t eeentarlM1 del popular
"as" de la pantalla
( 1, 111 'Sito de la. pacten
(hm e sir Ilsta ale Clec.
JACKIE ra p ta, halla, loca, fa el clown
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PIANOS
noquee, des de cassette
il Eta C. !HEDER
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Plomers, raspalls,
camusses, esponges i altres artialcs
per a la note»
domestica
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CASA VILARDELL
inicia demà passat la
seva gran venda de

SALDOS
i OCASIONS
oferint veritables oportunitats dignes d'ésser
aprofitades. Tot són restes de sèrie de l'actual
temporada 1 articles que
no continuem la
seva fabricació

VESTITS ce cate) p a nenes ataali
sanefes jackard, de gran novetat, totes
las talles. El seu valor 16'5o pessetei.
Ara pessetes

SUETER de llana, de Senyora, amb coll,
bonics colors d'aetua itat. El seu valor
8 pessetes.
Ara pessetes

9'86

4'66

ABRIGUETS per a nens amb llana,

l

bonics dibuixos, totes les talles. El seu
Ara pessetei
valor 850.

3'66
IMAXMOn
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SITETER de llana, de senyora, amt coll

de pttni acanalat, colors assortits El
ßeu valor 9 pessetes. Ara pessetes

MITGES en seda artificial per a senyora, en tots color». El seu valor 2.50.
Ara pessetes

1'25
MIMO!

MITGES canalé, de gran fantasia, amb
dibuixets en bonics colore. El seu valor
3 pessetel.
Ara pessete

PULLOVERS de cotó per a neni, amb
preciosas mescletes d'actualitat. El seu
valor 6.50.
Ara pesgete8

JAQUETA per a senyora amb llana i
seda artificial, amb coll, bonics colora
Rebaixades a pessetes

1136

2'85

11'85

SUBTERS per a neni amb mesclete§'
de gran novetat, totes les mides. El seu
veo! 6'5o,
Ara pessetes

JAQUETA per a Senyora, amb coll,
Preciosos brodati i bonicd color,.
Rebaixades a pessetes

2'85

13'85

6'76
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MITGES de seda artificial per ß senyora,
amb costura minvada, tots colorí. E/
8CU valor 3'5o pessetes. Ara ptee.

VBSTITS per a senyora amb boniques •
sanefes jackard i preciosos colora El sen
valor 18 pessetes. Ara pessetes

1'95

1

11'65

ha molts altres articles a mes dels anunciats
recomanem que visiten els nostres aparadors destinats a Saldos i ocasions
Esperem que sabreu aprofitar la compra d'alguns articles d'aquesta gran venda. per ésser
la millor i més convenient oferta de fi de temporada
Hi
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LES NOSTRES REBAIXES SON SEMPRE VERIDIQUES!!

CASA VILARDELL
FABRICA DE GENERES DE PUNT

Unics cinice-silonaris per a tot Espanya de les insuperables mitges "EVA" i "RAQUEL", aixi com
també dels tan populars i acreditats mitjons "NO'S TRENKAN" (de fil) i "BOYSOLIT" (de cotó)

CENTRA L: Via Laietana, 49 - SUCURSALS: Hospital, 36 138

- Comte del Asalto, 8 - Fontanella 9

11 -Carme, 73
Hiera Baixa, 26 Salmerún, 17 - AH de Sant Pere, 15 - Telèfons: 14730 - 19222 - 19072 - 18204 - 11714 - 74305 - 19335

Apariat de Correus 839
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Direcció telegràfica i telefònica "MEDIAS'
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