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Snowden, Schacht
El president de la Reichsbank, el doctor Schacht, acaba de ser
la seva escena a La Hala. La Conferència, oberta amb tan bons
auspicis. es deseabdellava sense entrebancs; tothom, peses tenia el
pressentiment que l'arribada del "rei sense corona del Reich ale-•
manv - portaria algun trasbals de conseqüències difícils de calcular.
Sortosament, el grop ha passat i els delegats han recobrat la tranquillitat per continuar la, liquidad& definitiva de la
guerra.
L'acost passat fou Snowden, el ministre del Govern laborista
britàn i c, que s'eregi en "vedette" de l'angoixa; ara ha estat el finaneier alemany qui ho ha intentat , amb èxit ben distint. L'un i l'altre
painquejaven una qüestió de diners; tots dos regatejaven. El resol.
telg, però, ha estat molt diferent i ha estat distinta la tàctica. Snowden, honie d'un partit contrari al nacionalisme, ele% a l'esperit
nacional; era un britänie que en afalagar la gent del sen partit
treballava pels interessos de la seva pàtria; el poble angles seguia
amb una atenció vivíssinia l'espectacle del seu delegat: liberals i
conservadora sotjaven amb recel la sorprenent actitud del ministre
laborista, que els prenia els papen. La impensada pretensió d'aquell
borne esquerp posà en perill la cohesió de l'assemblea. La maniobra
de l'aleman y no ha inquietat a ningú; s'ha reduït a una simple
/hastió de política interior, que el Govern alemany solucionarà amb
el gran organismo financien de la República. La negativa de la
Reiehsbank a subscriure la part de vuit milions de dòlars que li
toquen per fer el capital del Banc de pagaments internacionals equivalia a impossibilitar l'aplicació del pla Young en les condiciona
que el seu president, el doctor Schacht, acceptà com a expert a la
Conferència de París. Els delegats alemanys han estat els primers
frustrar la perillosa maniobra del sen compatrici i s'han comproah a fer conèixer immediatament els noms dels bancs alemanys
que substituiran eventualment la Reichsbank en aquesta
El financies alemany ha errat el tret ; volia fer-se perdonar
'dels nacionalistes la seva intervenció en el pla Young, per sumarse'is quan s'escaigués el moment de declarar la seva ambició polis
tics La tossuderia de Snowden era irritant, pese, aviat tothom en
aquel homo que es desvergonyia amb les fórmules diplomàtiques
hi endevinä. no un dogmlaie entere , ein petulant ambiciós de partit,
sind un britnnie que jugava temeràriament fort 'en benefici del seu
país. En el doctor Schacht, en canvi, costa molt de no veure-hi
llame que s'aprofita d'una situació per satisfer una ambició personal, amb perill per als interessos de la seva terra. L'anglès va
gnanyar. l'alemany ha perdut; el cel diplomittic de La Hala s'ha
asserenat ràpidament. Això vol dir que la necessitat de consolidar
pau es fa més urgent cada dia. i que fins en aquest problema 'tan
complex la suprema habilitat és inseparable de la mnxima lleialtat.
CARLES CAPDEVILA

Les idees canvien
dea hacer peques veritats més
termes que la que serveix de titol al
present anide. A mesura que la vida
na canviant, la manera de pensar de
la gene es va posara a to de les circumstàncies en qué es produeix aqueLa variació i no és gens difícil trobar-nos (aquesta és, almenys, la torna mis corrent d'observar el fenoesen) amb que sin considerados com
coses normals aquelles que ben pocs
ales *cerera haurien estat qualificaales innegablement de monstruositats.
Aquestes reflexions me les feia reine dia, en un vagó de tren, tot Ilegint
la noticia que a Irlanda haría estat
¡mugre oficialment un monument
nasas a :a memòria d'un parell de
xicots que, ere èpoques dolentes per a
fespisiesalitat irlandesa, havien anass= Ei remedo quin magistrat o dls.
aatari de la corona britànica. El fet
ha p rodult naturalment, algunes protestes de la premsa conservadora anilesa. No trans generals, però. Mea
#b tot, cal reconèixer que en ipotinet en que imperaren atores ideoloOes, ¡basa de la guerra només, la
)01a intena de bastir aquest montotrent bauria estat prou per a aixecar
lts clara d'indignació general, no ja
Aaglateara, sinó fins a Irlanda mafix i fina i tot entre els que campartira les idees del joves assassins que
nn ésser les que varen induir-los a
mmetre asaell arte.

Ara la clavera sir mirar-se aquestes coses per part de la majoria de
la gent, ha variat qui sap-lo. No es
dóna tanta importancia als detalls externs i si el mort era. valgui la vidgaritat de la frase en gracia a la sera
innegable expressió, una mala pinta,
la majoria consent a honorar a aquells
que varen aconseguir desempallegarse'n sense reparar en la major o menor distinció i cortesia del mitjà emprat.
En Ares époques, no pas massa
allunyades, sempre partint de la base
que l'autor de l'atemptat, politic o
ideològic. mereixia el blasme collectiu, es feia una distinció favorable a
aquel que cometía l'acció de que
donant com si diguéssim la cara.
Era, per exemple, el que s'acostava
al personatge que baria escollit com
a víctima, l'agredia, amb exit o sense,
i després es deixava agafar com
conill, tot proferint algun crit subversiu o lliurant-se a alguna manifestació grandiloqüent, de cara al proselitisme. En canvi el que mirara d'obtenir la mateixa o superior eficacia
que l'anterior, tot i procurant evitarne lea conseqüències, que en aquests
casos solen ésser molt pitjors que el
fet gairebé segur de perdre la vida,
aquest podia tenir com a ben segur
el blasme popular i podia cometas per
endavant amb un chor heatific que
demanaria per a ell l'aplicad& el més
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POESIA FEMENINA
Més d'una regada tris hartem demanat quina explicació pot tenir el
magnífic esclat de la poesia femenina
sud-americana. Es possible que aquesta
pregunta, com totes les que pertanyen
a la mateixa familia, contingui una
forta dosi de puerilitat. Però ¡qui pot
renunciar a la fallen de trobar explicacions lògiques als fenòmens espirituals? Al capdavall tota la filosofia
de l'art is atapeida de preguntes
d'aquesta mena i de respostes més o
menys satisfactòries. ¡Per què es va
produir el mirado de l'escultura grega?
¡Per que ocórrer la meras-ella del
Renaixement florentí? s Perquè va tenir Holanda un Rembrandt i Espanya
un Goya?
Tossuts, l'altre dia rarem adreçar la
nostra pregtena a una de les mis conspicuos representants de la moderna poesia femenina: Alfosina Storni, i a una
bella i intelligent recitadora que l'acompanya en el seu primer viatge per Europa: Blanca Colorado de la Vega.
Es clar que ni l'una sil l'altra, en Pons
amables i musicals explicacions, varen
poder donar-me aquella resposta categórica que tenim el vici de cercar a
tort i a dret. Peres dins la relativitat,
el que en varen dir, que n'era de cori6Ls!es dues damos americanes em varen fer entreveure una societat — la
de Buenos Aires — que en part reprodueix el cas de Nord-Arnerica.
Una societat una mica caótica, contradietbria, en unes coses madura fins
a la melassa, en d'altres vetcla fins a
l'amargor... I la cultura, almenys en
el set.; aspecte social, en mans de les
dones. Són elles les que llegeixen de
valent, les que escampen el gust de la
poesia i de l'art, mentre ells s'absorveixen ets els negocis o en les distraecions. Sols que a Sud-América l'abdicació masculina sembla éster mes
completa que al Nord, on al capdavall
els loes suprems tenen gairebé sempre
un titular del nostre sexe.
D'altra banda, l'emancipació femenina es malt mes avançada en les terres
del Plata magnífic, que no pas en les
del modest Llobregat. Rompuda la muralla del prejudici , per la gran poetessa Delmira Agustin, les altres, Juana
Ibarbourou. Gabriela Mistral 1 Alíensina Storni, la nostra hostessa d'uns
dies , han pogut alear la veu i cantar
amb una sinceritat desacostumada. Estal admirable! En el reialme líric, elles
han reivindicat victoriosament tots els
drets de l'home.
Aires tanmateix, és mis important
i inolt mis revolucionad que obtenir
el sufragi en les eleccions municipals.
CARLES SOLDEVILA

estricta possible, de la Ilei de Lynch.
Al primer, que ben mirat, donada
la grossa desproporció existent entre
els seas mitjans, simplement els que
estas a l'abast de la individualitat, i
els defensius amb que comptava la
víctima, proporcionats per la força
colectiva oficial, podia ésser titllat
de visionari i d'envestir molino de
vent, se li deia que, dintre l'instint
reprobable de la sera acció, s'hi descobria un fons de cavallerositat. En
canvi, l'altre que, si ens ho mirem
desapassionadament, trobarem q u e
procedia tocant ben bé de peus a terra i que demostrara haver-se adonat
que l'única manera de contrarestar
aquella desproporció era anar desca
radament a fer-li la traveta, era poc
menys que un criminal empedernit,
per be que l'únic mòbil que l'hagués
fet actuar fos essencialment
Avui tot aixó sembla que ha passat
bastant i com que s'adiu més amb 1.&
poca el deixar-se portar del sentit
carné, hom no esta per matisos d'aquesta mena. I el que sembla haver
succeit en aquest aspecte de la qüesti& no és gaire aventurat duplicar-ho
a tosa la qüestió en general. Per
aixó ha estat possible bastir el monument als joves assassins irlandesos
i le's protestes sisan vist reduides a
la mis minima expressió. També, d'acord amb la ideología pretérita, sols
podien ésser dignes d'aquestes glorificacions oficials els que harien realitzat quelcom per la collectivitat. en
algun fet d'armes o que s'havien losa
en una actuació de caräcter marcadament batir En canal ara ens trobem
ami> qué la guerra, llevat d'alguna
Ileugeríssima excepció, ha estas objecte de la prescripció mis absoluta. I
no precisament pels idealistes ni pels
visionaria (?) que lela anym que clamasen contra aquesta mena d'homicidi autoritzat per la Ilei, sinó per la
representació of icial i diplomàtica Seis
Estats que en el mes d'a g ost de ,1928
varen signar a París el Pacte Kellogg.
1 com que encara no hi ha basad
cap Estat que, interpretant fidelment
l'esperit d'aquell pacte, hagi prohibit
l'erecció de monuments als herois del
bellicisme autoritzat. els irlandesos
han fet molt santament d'honorar la
mernbria d'aquella que, per a actuar,
en varen tenir prou amb allò que els

aconsellava Ilur iniciativa particular.
Ami heme, ole aaDN SI ac ts uLican

XAVIER REGAS

Entre els aspectes de la nostra
vida intelectual que, certament, no
apareixen en crisi hi ha, em sembla, el de l'activitat erudita. Malgrat
que la investigació dista el nostre
gran arxiu as*: i la treta a la
Ilum dels abundosos tresors que
conté són menys intenses del que
fóra desitjable, tenim provea manifestes del treball constant dels nostres erudits, i, per altra banda, la
designació de F. Valla i Taverner
com a cap d'aquell gran dipòsit documental ens permet d'esperançar
per al vell arxiu una nora tongada
de prosperitat i de prestigi que recordi la que va encarnar la figura
del primer deis Bofarulls, l'autor de
"Los Condes de Barcelona vindi
cados
Si el que diem respecte a l'activitat dels nostres erudita no fos cert,
no podríem veure aparèixer amb regularitat, al costat de publicacions
con/ els Estudis Franciscans, la Revista Jurídica de Catalunya, i fins
la Revista de Catalunya (on sovint
apareixen treballa histórica), els velums de la revista dels Estudis Universitaria Catalana, publicada a despeses de la Institució Pasaos. En el
darrer volum aparegut, ultra la collaboració estrangera representada per
un treball del Dott. Carmelo Ottaviano — "Ricerche lulliane"— i per
la continuació de la versió catalana
de l'estudi "El PapAt i el Principat
de Catalunya fins a la unió amb
Aragó", obra del professor alemany
P. Kehr, trobem treballa de Nicolau d'Olwer. del doctor J. Rius, d'A.
Duran Santpere, de Josep Mas, de
Daniel Girona, que representen dignament la nostra erudició.
Nicolau d'Olwer — nora mostea
dels seus estudis Ilatino-medievals —
ens dóna a conèixer un sermó de
Llobet Benet, abat d'Arles, en el
dia de la Transfiguració del Senyor.
Aquest abat era, cona diu Nicolau,
un dels pocs que en torn de la data
tèrbola de l'any sono s'esforeavers a
mantenir encès el foc de la cultura
literaria. No sen coneixia cap producció. Nicolau, descobrint aquest
sermó dins un manuscrit de la Biblioteca Nacional de París, l'ha dotat
d'una obra que mostra literariament
les caracteristiques de la producció
latina a Catalunya en aquella temps.
Nicolau insinua si aqueas Llobet
(Lupinus) no fóra el Llobet (Lupitus) que apareix com a diaca de
Barcelona (975-993) i aquell a qui
Gerbert (Silvestre II) escrivia demanant un libre d'Astrologia per
ell traduit (984).
Si Nicolau clo3na aisci una obra a
un escriptor que fins ara no en tenia
cap, l'eructa italiä Carmelo Ottariano enriqueix la bibliografia de

Ramon Llull arnb la publicació de
tres obres Batines inéditas del Beat:

1

"De agentia mejore", "De adventu
Messiae" i "Liber de modo applicandi novam logicam ad scientiam
unas et medocinae". Aquestes obretes es troben a la Biblioteca Ambrosiana de Mitas on el Dott. Ottaviano ha descobert altres dinou còdexs Juliano, ultra els que, de la
dita biblioteca, Mateu Obrador va
incloure en el seu catàleg. Resultat
d'aquesta troballa, l'erudit Dala es
disposa a publicar un volum dins la
"Collection d'Etudes de philosophie
mediérale", que dirigeix el profeesor Etienne Gilson de la Sorbona.
Será una nora aportació seriosa a
l'estudi i a la glòria de Ramon Llull.
Més textos inédita. El doctor J.
Rius, prev., ens dóna la transcripció dels comptes de "La décima del
bisbat de Barcelona de 1279-8o",
extrets deis comptes de la Cambra
Apostólica, que es conserven a l'Arxiu Vaticà. Els alemanys, els polonesos, els italiana i altres ja han publicas tots els que, referents a
aquest temps, concerneixen a Hura
paisos. La Península Ibérica, un cop
més. era una excepció. I Catalunya,
un cop més, era una excepció dins
la Península Ibérica. Ho era tuerces a Mossen Rius, que ja havia
publicas els comptes de la décima
de l'any 1279 corresponent a la diócesi de Vic i la del mateix any teferent a Lleida. Ara publica la de Barcelona, i es proposa de publicar aviat
les d'Aragó i Navarra.
Encara més textos inedits. Molsèn Josep Mas continua la publicació del text de "La visita pastoral
a la Seu de Barcelona en 5578"; i
el senyor Daniel Girona i Llago.sera, un dels historiadora actuals que
mis documents hagi aret a la Iluso,
de l'Arxiu de la Corona d'Aragó,
prossegueix la publicació del sont
"Itinerari del rei En Joma I".
Malgrat la valor de tots aquea
treballs, i la utilitat de les recensions d'obres i dels extractes de revistes que completen el volum, potser el seu màxim interés es concentra en Ull estudi d'Agustí Duran
Santpere sobre "Els sostres gótica
de la Casa de la Ciutat de Barcelona". Es ton article documentat
abundosament, que després de les
reformes fetes en aqueas* ¿arrees
temps a la Casa de la Ciutat, té una
actualitat que el fa oportuníssim, i
ens diu quina part ha tingut, en l'encert i la propietat de la restauraci
ó,
la pacient recerca i les coneixences
histärico-arqueológiques del director
de l'Arxiu Municipal, un dels valors
més positiu, de la nostra escota
histórica
RRAN SOLDEVILA

La conferència de Londres
els dos pactes
William Martin publica al "Journa! de GénSve" cl següent interes•
sant article sobre l'actualitat política
internacional:
"L'ordre del dia de la sessió actual del Consell preveu la creació
d'una cornissió que estará encarregada d'estudiar l'aplicació harmònica
del pacte de la Societat de les Nacic,rs i del Pacte Kellogg. Aquesta
tasca, sempre important, ho és doblement a la vigilia de la conferència
naval de Londres.
No tenim pas necessitat de dir
aquí les esperances que van lligades
a l'éxit d'aquesta conferencia, els
temors que desperta la possibilitat
del seu Iracas. Si fracassa Sto portará Unicament com a conseqüència
el fer inspossible durant molt temps
el desarmarnent naval, sin d que perjudicara, fent-la estéril, l'obra de la
Societat de les Nacions en el terreny del desarmament, enverinari les
relaciona franco-italianes, ressuscitasi la rivalitat naval anglo-americana i els problemes del Pacific, esdevinguts altra regada candents, desacreditara el Pacte Kellogg, augmentase, a tot el món, la sensació
d'inseguretat. Es tot això i és més
encara: és la collaboració de l'América amb Europa que es trebara conapromesa per deu anys mes. Indubtablement la conferencia de Londres
té als ulls de l'opinió americana i
pot tenir en el terreny de les rela.
cions entre tots dos món, un abast
idéatic al de la Conferéacia de .a
pato.
Han calgut deu anys, després del
tractat de Versalles, per guanyar
aquest desnivell i portar altra regada la confiança a l'esperit dels
americans. La Conferéncta de Landres és la prova que hi harem reeixit. Si fracassa, tot s'haurà de recomenear. La decepció americana es
farà sentir en tots els aspectes, les
tarifen els deutes, les repara , ons.
el Tribunal de Justicia Internacio•
nas. les relaciona amb la Societat
Nacions,,, Europa es veme obliga la
novament a pujar el tun 5 empenyent
!a sera roca.
Cal, dones. de totes manercs,
la Conferència de Londres reixi. Pero per tal de saber si da possIbts,
cal abans donar-se compte del que
això aignifica.

Es un e:ser profund d creure atoe
el desarmament es un problema ticnie. Es un problema polític de primer
ordre. Car el desarmament, sigui naval o terrestre, només pot realitzar-se
sobre la base de la seguretat. Hom no
pot dernanar a cap país de desprendre's de la seguretat real o subjectiva
gue constitueixen el seu exèrcit i la
sera flota, si en compensador, hom no
li dina garanties eficaces de segiretat
jurídica i política.
Ha estat en aquest sentit que els
senyors MacDonald i Hoover han
tingut casi' de dir que la Conferencia de Londres era la conseqüència
lógica del Pacte Kellogg. Per ò per
tal que Ilur afirmació tingui un actatut, cal que el Pacte Kellogg cons•
tatueixi, per ell mateix, una garantia de seguretat. Es aquest el cas?
Sí, si té per efecto obligar els Estats Units a no contrarestar les sanciona que la Societat de les Nacions estigués obligada a prendre
contra un agressor eventual. No, en
el cas contrari. Car el que ha impedit fina avui que els nobles europeus
visquin sota una sensäció de veritable seguretat, el que ha impedit
a Anglaterra de confirmar en el Protocol de Ginebra les obligacions assumides en el Pacte, és el fet que ningú no sap si en cas de sancions els
Estats Units oto es dreearien clavan!
la Societat de les Nacions, si no exigirle:: el respecte (lela drets des
'tetares, tal com els cornprenen quan
gaudeixen de pus, i si no trencarien
si convingués usant de la força, el
blocus de l'Estas. culpable.
Aquesta sola possibilitat ha estas
suficient fins avui per Mocar tot
desarmarnent seriós i continuara
essent aixi mentre subsisteixi. El
senador Beirats i els seus arnics han
tingut raó, en aquest sentit, quan
han dit eme abans d'intentar el desarmarnent naval calia resoldre la
qüestió de la libertas de les mar,.
I el rnateix senador Borah encara
ha estat més encertat quan, en un
moment de franquesa, ha ,dit que
el Pacte Kellogg posaria el Govern
dels Estats Units en la impossibilitat ole mantenir relacions amicals
amb un estat que l'hagués violat.
Si aquesta convicció toa general
als Estats Units—.-i en conseqiiincia
¡'Europa—la abatió del desarma-

COMENTARI

La temptació del miran
Com aquell qui no fa res, de la manera més innocent i inofensiva, La Nau ha posat un parany als nostres homes de lletres. No
es tracta pas d'un parany per a casa mejor, sin d d'una trampa insignificant, gairebé diria d'unes senzilles encueres amb una mica de
bese, destinades a la caea d'animals inferiors: pinsans, paissarells,
caderneres, gafarrons, bitxates, llueva i verdums. Per a enes eserip.
tors amb rams n'hi ha hagut prou amb una pregunta sense malicia:
"Com distribuiu normalment les hores del dial"
Afortunadament, l'enquesta ha demostrat que només una patita
part de la gent que escriu té mentalitat de tenor, torero o cupletista.
¡Pobres artistes, perseguits sempre per la fascinad(*) de la glória
i la immortalitat! Fer aquesta pregunta ha estat tan galant com
oferir un espill a Venus, i en alguns casos tan divertit com Hangar
un mirallet anunci a la gàbia dels simia. Alguns han comparegut
despullats, davant d'aquest mirall. Altres s'han anat desvestint amb
impúdica complaenea i després de contemplar-se amb robes menors
se'ns han presentat amb tota llar miseria fisiológica, han fet un
altre baharí i han desaparegut. La majoria ha traït una mica múltiples inclinacions i déries, i sial) dóna a l'enquesta un valor de
document.
La prudencia mes elemental aconsella retallar les respostes a
l'enquesta. I si no us heu adonat fina ara de la facècia d'aquests
navegants cuiteu a proporcionar-vos totes les contestes. Enganxades
en una llibreta faran un llibre únic que caldrn consultar de tant
en tant i que abans de deu anys tindrà un valor inapreciable.
Alguns han resolt el conflicte amb lírica o amb humor. Altres
s'llan limitat al detall exacte, i cosa si e gtessin esfereïts, i amb raó,
de la feina que desplacen, han escrit el sen horari de treball. Les
respostes d'aquests senyors, diguem de la majoria, min correcteg.
Molt enginyoses les de López Picó, C. A. Jordana i Navarro Costabella. Val a dir que el "numeras stultorum" no &a tan infinit com
el llibre sagrat suposa.
La conclusió és que es pot tenis categoria de verdum o de bitxac
tant si s'és de la dreta com de l'esquerra, tant si sou un humil
terciari franciscä com un perillós francmasó. Per() això, si em volen
creure, no ho digueu gaire a
Tal escriptor ha dit: "El meu esmorzar consisteix en aliments
de gran poder energètic". Tal altre ha escrit: "Havent sopat escric
articles o faig lectura reflexiva". 1 és ciar, tothom s'ha esquerdat de
riure. I s'ha dit encara: "Havent dinat deleeto les menee orelles
amb música de Bach, Mozart i Beethoven". I el que ha volgut fer
la competència a l'autor d'aquesta frase ha respost: "M'alço entre
set i vuit : prenc xocolata (m'ha fet una illusió especial saber ara
aquesta preferènela do Maragall)". I s'han dit coses tendríssimes eom
aquesta: "En moments collas al vol, faig tribut quotidià a un epistolari Intim, iXIX o algun altre eta recorden per telèfon llur amistar. I encara s'han dit altres coses més eommovedores.
Totes les Venus han caigut a la trampa de La Nau, s'han qmmirallat com Narcís i han caigut de nassos a l'estany. I creient-se bells,
o belles, se'ns han ofert emprant totes lee arta de seducció.
La "gaffe" no'' té res d'extraordinari : ritma perfectament amb
altres fets. L'any 1980 va comenear amb la següent frase, impresa
en papes groc per 11» ava ntuitardista: "la ironia és un Tic',
d'esclaus".—M. B.
ment naval estaria més de la meitat
solucionada, car que importa la paritat naval, el nombre de creuers, els
submarino, etc. Si tot Estat pacific
está segur de no trobar-se mai a
Ibana de veure's obligat a una guerra i si tot Estats agressor está
segur de trobar-se davant de tot
el món?
Desgraciadament dos incidents recensa semblen provar que aques:a
convicció encara no és general. El
primer és l'emoció suscitada al departarnent d'Estat per l'afirmació de:
Govern britànic en un do:ument oftcal manifestant que, cn una guerra
futura, no hi podran haver neutrils.
A firmació indiscutible si hom només
sera parlar els mem'ares de la So.
cietat de les Nacions, nevó de la qual
hoen ha temut, de dalle u banda de
l'cceä, que pugui interessar tarnai
els Estats
El segun incident al qual aluda
¿,-; la suggastió del pres I dent Hocver
de declarar que calia respectar, en
temps de guerra, els vaixells de proveiments. Idea d'aparença humanitaria i que és, sens dubte, en l'esperit
del president una transacció. Car si
hom només declara inapresables els
vaixells de proveirnents, això comporta que els altres no ho eiguin.
Malauradament aquesta proposició
és directament contraria a l'article

16 del Pacte de la Societat de les
Nacions. Cap membre de la Sacietat no sabria acceptar-lo sense posar-se en contradicció amó els seus
compromisos anteriors i Itom es demana com l'ambaixador d'Itàlia a
Washington ha pogut dit públicament que el seu Govern s'hi harta
ad.heqruite.
.Aquests exemples dernostren que
la Conferencia de Londres, que hora
ho vulgui o no. será dominada per la
qüestió de la concordança entre els
dos pactes. Per tal que pugui reeixir , cal que concordin en l'aplicació.
Si hi ha divergència i si el Pacte
Kellogg resta inferior, de fet, al de
la Societat de les Nacions, l'èxit del
desarmament naval estará seriosa.
ment compromés.
Horn ens dira, sens dubte, que no
Es pas aquest el problema enfocas
per l'Asseznblea i actualment sotmès
al Consell. Adhuc és exactament
l'invers. Horn ens proposa d'adaptar
el Pacte de Ginebra al de París. Penó totes dues coses estan estretament
lligades i hem volgut demostrar que
si és rnolt important per a la pau
d'harmonitzar el Pacte de la Societat de les Nacions amb el Pacte Kellogg, no seria pas una obra menys
urgent i menys meritòria la de posar el Pacte Kellogg amb el nostre."
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BRASIL
L'INTERCANVI COMERCIAL
DEL BRASIL DURANT EL
PRIMER SEMESTRE DE L'ANY
1929
(I. D. E. A.)
Segons les darreres estadístiques
publicades, l'intercanvi comercial del
Brasil durant el primer semestre
de l'any t929 assoli la xifra de
2,272.603,115 pessetes or, de les quals
corresponen 1,122.794,600 a les importacions i 1,149.808,525 a les exportacions, co que representa un
superàvit de 27.013.925 pessetes or.
Les importacions lores com segueix:
Estats Units, 362.070.650 pessetes
Gran Bretanya, 227.421.800:
Alemanya, 134.044,100; Argentina,
119.369,13 0; Fr at.ça, 58.803,125; Belgica, 47.837,750; Itälia, 32.693,225;
Holanda, 19.193,273; Portugal,
1 4 967. 023; Terranova, 12.117,475;
Suissa, 11.741,425; Suecia, 11.599,/00;
Uruguai. 7.973,375; Perú, 7.902.325;
India Anglesa, 7.712,725; Mèxic,
7.083,400; Noruega, 6.761,050; Espanya, 5061,100; Dinamarca, 4.969,800
i altres paisos, 22.713,850 pcssetes
or. Les cxportacions es distribuiren
aixi: Estats Units, 5 1 0 . 651,600 P es
•
50; Ale--setor;Fanc,145.67
manya, 114.495,675; Holanda,
72.357.900: Argentina, 55.417,475;
Gran Bretanya, 52.128,025; Itilia,
49 . 380.080; Uruguai, 40.540.175;

8436.700; Espanya, 8.239,700; Portugal, 3.120,500; Noruega, 1.948.775
i altres paisos 3 0. 496,425 ressetes or.
CANADA
LA PRODUCCIO DE PETROLI
AL CANADA L'ANY 1998
(I. D. E. A.)
La producció de petroli assoli
l'any 1021 un total de 344.130,000
galons, per valor de 83.c22,172 ciólars, cc, que significa un augment
de /8.500,000 dòlars sobre la xifra
de l'any 1927. Existeixen en el país
refineries, de 'es quals 4 es troben a la provincia d'Ontario. 4 a
la d'Alberta, 3 a la de Columbia
13ritänica, 2 a la de Quebec, / a la
de Nora Escócia, 1 a la de Manitoba i r a la provincia de Saskatcliewan. El capital invertit a les
refineries assoleix 36.000,000 de dòlars, i treballen en elles 4.232 persones.
CUBA
LA ZAFRA SUCRERA A CUBA
L'ANY 1929
(E D. E. A.)
La zafra sucrera iniciada el dia
de gener i acabada el dia 17 de juny
de l'any 1929, l a primera efectuada
després de la restricció, assolí un
total de canya molta de 41.398,737
tones, de les quals corresponen
1.575,178 a la provincia dc Pinar del
Rio (ro ingenis), 2970,276 a la de
l'Havana (12 ingenis), 4 433,480 a la
de Matanaas (24 ingenis), 8.305.997

34 .0 71875; Sti9cia, 23.307,918:

Dinamarca, 11.481,650; Algeri a,
9 112.700: Unió Sud- Africana,

SOLER i TORRA Germans
BANQUERS
Rambla dels Estudis, 11 113, i Bon-Succés, 1 i 3

NEGOC1EM EL CUPÓ DEL DEUTE
AMORTITZABLE 5 PER 100
Venciment 15 febrer vinent
CAMBRA CUIRASSADA

CAIXES DE LLOGUER
1 altres objectes
de valor. - Compartiments des de 22 pessetes anuals

per a guardar valors, documente, Joies
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ESTATS UNITS
L'AVIACIO COMERCIAL

Les activitats aeronàutiques dels
Estats Units l'any 1929, excediren
les dels tres anys anteriors. segons
la memòria publicada pel Departament de Comerç; el quilcmetratge
dels vo ta comercials efectuats en el
primer semestre ascendí a 12.800,000,
contra16.88o,000 quilòmetre s els any;
1928, 1927 i 1926; es volaren diäriament 112,000 quilòmetres per
terme mitjà, o sigui, quasi el triple
de la xifra mitjana de l'any 1928.
que fou de 42.000, mes de quatre
vegades la de l'any 1927, que bou
de 28,600 i quasi set vegades la de
l'any 1926, que fou de 17.300. L'extensió total dels camins aeris que
era de 13.400 qui l átnetres l'any 1926,
de 14.500 l'any 1927 i de 26.700
l'any 1928, fou de 48.000 l'any 1929,
dels quals 16.00la han estat proveits
d'illuminació. Les 43 companyies
transports aeris, que disposen de
400 aparells en servei, transportaren 40.000 persones l'esmentat semestre, contra 35.000 l'any 1928,
8.679 l'any 1927 i 5.872 l'any 1926, i
1.700,000 quilógrams d'efectes postals, contra 2. 035.560 l'any 1928,
827 ola l'any 1927 i 866.245 l'any
1926. Aquestes xifres sois es refereixen a l 'aviació comercial, puix
que els sois d'altra índole assoliren
50.500, 000 quilòmetres. distrihuits
en 400 000 hore te vol. Existeixen
actualment en l'aviació comercial
6.535 pilote titulare, 8.087 estudiante
matriculats, 5.019 aeroplans inscrits.
425 aeroports municipals i 383 =nos
d'aterratge degudament
Funcionen en el país, 575 escotes
d'aviació, o sigui, rno mis que rany
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El problema fuster
La Cooperativa Importadora de Fustes de Barcelona ha cursat al ministre
«Economia Nacional el telegrama següent

"Cooperativa Importadora de Maderas de Barcelona felicita V. E. por
Decreto disolviendo Junta Racionalización de la Producción Maderera y
sus Industrias. Esta determinación admirable y patriótica demuestra que
V. E. se ha hecho eco del sentir de
Espaila. - Presidente. Jaime Gilabert
Aquesta Cooperativa Importadora de
Fustes de Barcelona, que ha rebut
molts milcrs d'adhesions de teta la
Península, d'entitats, corporacions, federacions patronals, obrers. gren:is de
fusters i ebenistes, importadors. exportadors, magatzernistes i industrials,
prega a tota la Premisa que es faci
seves aquestes ratlles, reproduint-les a
tots eis cliaris de la Península, perquè
a -tothont nrribi el nostre agraiment

immens i sincer, 1 %úpieuen tots els
nostres amics, i tota la Península, que
en donar per acabada aquista campanya Ira estat mitjançant el coronament
deis nostres ideals de llibcrtat comercial i contra tot privilegf, monopoli i
de defensa de la poca riquesa forestal
que ens queda, de tot el qual fet
ressò el nostre Govern, que Ira dissolt la Junta de Racionalització de la
Producció Fustera i les seres Indústries i ha reconegut la justicia de
la nostra campanya.

Caixa de Pensions per
a la Vellesa i d'Estalvis
Durant el mes de desenifire de l'any
passat. la Caixa de Pensions per a la
Vellesa i d'Estalvis ha cobrat per imposicions 22 1/5.620 pessetes ha pagat
per reintegres d'estalvi. terminis mensual% de pen s ió i capitals diferits reservats. 20.50 9.401 pessetes. Resulta
una diferencia d'1.906.228 pessetes a
favor ele les imposicions.
En resmentat mes abonä 493 subsidis de Maternitat, d'import total
24.650 pessetee, concedits a les niares
obreres que han acreditat trobar se
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Tanca oficial (quatre de la
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I.a tanca de Londres (a les
1 33 0 ) acusara
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Els Collegis
d'Agents Comercials
dimeeres, continuaren
les tasques del ple de Junta
central dels Collegis Oficials
d'Agents Comercials d'Espanya,
es reuniren al local social del
Collegi d'aquesta ciutat i s'ocuparen deis diferents aforo que
figuraven en l'ordre del dia, tolo
ells de remarcable inleris per a
aquests professionals.
A primeres hores de la tarda visitaren, els assend.leistes,
l'Exposició retrospectiva de la
de l'any 1888 de Barcelona, establerta a la Casa Jorba.
Despraa d'aquesta visita repringué el ple les seseo lasques, I s'ocuph, entre allta-ss. de
l'important assiimplr, (I6 les inrompatibilitals i de la clandestinitat. Itecaigueren acords (pu
es portaran a la präctica en el
seu
A la rilt tingué lloc el banquet
de gala als salons de l'Hotel
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Tinca

DESPULLES

ARRIBADES

71.16.9
89.11.5
174100
177 15 O
21 19 4
$11,10.6
10.05.0
I 9.87.6

PGBLICACIO QUINZENAL
Politboa, Socfologla, Economia, Filosofia, Art, Ciencia.
El dia '15 de gener ha aparegut el primer ntimero, titulat
"SOCIALISMO", per Märlue Clvera
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MERCAT DE LLOTJA

TANQUES
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MERCAT

1928 1 1.930 fabriques, que

1938 construiren aparells per valor
de. 108 474,0 00 «are. E's estnenats
aparella eón de t65 tipus difcrents.

Ruicli."

(1. D. E. A.)
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ESTATS UNITS L'ANY /929 •

Manccmunitat 1914 • 78'00*

Senil matí: Nords. 10820; Alacants, 10305; Colonial, 12550;
Banc de Catalunya, 1 0 9 . 2 5; Gas, 1 8 . 5 0; Aigües, 211; Bulleres,
127; Explcsius, 23850; Guadalquivir, 8050; Petrolis, 1315;
Chade, 609; Filipines, 418.
Dorso tarda: Norde, 108'40. 10825; Transversal, 4815; Aeri
Montserrat, 26; Batir, de Catalunya, 1085, 109; Colonial, 12525;
Aigües, 21150, 21225; Aigües noves, 1 5 3 . 75; Gas, 15850, 158;
Filipines, 417, 419; Chade, 619, 611, 620, 616; Chade serie E,
118; Explosius, 241, 24175; Mines del Rif, 11950, 11925; Sucreres, 6425; Guadalquivir, 8050, 80; Petrolis, 1 33 O, 13'40.
Borra vespre: Andalusos, 6610; Platee, 4450; Banc de
Catalunya, 10875; Gas, 158; Sucreres, 4'3 5; Aigües, 21275;
Aigües, 21275; Aigües lleves, 15450; Explosins, 241; Prtrolis, 1 3 . 3 5; Chad
615; Chade eerle E, 119.

• 4

a la de Santa Clara . (3o ingenio),
11.736,133 a la d'Oriente (38 ingenio). 1 12.377,673 a la de Camagüey
(29 ingenio). La producció total bou
de 5.156,308 tonta, o SigUi . 30•338
mis que t a ee l'any 1924-25 que
liarla estat la major atarte de la
restricció. Aquesta producciO està
distribuida corn segueix .entre les
diverses provfncies: Pinar del Rio,
192.371 tones; Havanna, 355.643; Matatuas, 524,621; Santa Clara,
1.001.590; Oriente, 1.317,760 i Ca«
maguey, 1.563.960 tones. El rendiment de sucre ton, com co veu,
ligo per ion, quantitat rille marca an
record en la producció sucrera cubana.

IIIANCONIUDITAT, DIPUTAD«) I MUNTAMENTII

VALORS A TERME

Ajuntatneilt de Santander
Barcelona TractIon 1927.
ntspano Eulasa t5, . .
Forre/ Wotritza 1958. .
BOns Clment Orlfd
Comp. General del EGO,
En/orean& da Colla Neo.

ANCES
`..»MMIMIMInlarem

inscrito al Rkgile de Retirs Obrero i
hacer complert les altres cleuletiles Que
regulen la contarió del subsidi, Per
pagaments de pensiona de capitalització a favor d'obrers que compten ja
63 uso, la Caixa ha sed« 43.05757
pessetes, l aixi mateix ha abonat
46.13 0 pcssetes en concepte de cinc
bonificacions extraordinàries de 35o
pessetes cada una, i 111 de acio, concedides a 116 rells majors de 65 anys
que, havent sollicitat l'impon de llur
compte de capitalitzac16, han estat
compresos en el repartiment de la
quantitat ptocedent del recàrrec per al
Retir Obrer sobre les transmissions de
bens per herencies entre parents des
del cinquè grau collateral, inclusiu, o
entre persones sense vincle de parentiu.

de gener
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TEULA, CAIRONET, RAJOLES
i ceràmica en general per a edificacions,
a la casa

per embate, ajena ternble

LA PUBLICITAT
Mi»

COSME TODA

..•.—

1111
m
rematara »nra. trIONeella 7 15
ainerica ulltal
,
mute film
• .
118/Valubb.

abrica: Hospitalet-Magataem: FerIandiaa, 71

BARCELONA

Bloc del
transeünt
namatrim aembla que a Roma MIS
la idea que fa molt de Senie.3

Uripres

tnigllegir al matee diari LA PUBLICiTA T de suprimir els trannries per
faterior de la eruta?, i en el nostre
x. per frs nostres tipiques Rambies.
les a dir. Molt bé que es def casi la
wa
. de ter-ui pastar autamnibus.
?ab, pe , Déu!, -que no siguin eta que
rd futir, a Barcelona. Es una fata:aet el servei que presta la Companyia
d'Antc, ,nnibus. Em refereixo, per ara,
la lbsia de Sant Andreu. A voltes
e1reu mis de vint minuts, i no parso en cotxe de la ¡letra C ni per reyeti; n'agateu sn i u; a pas de torta.,a; 3 rArc de Triomnf, a l'hora critica
isnsla i z,inguda del treball, us traben
4111.4 quatre d cinc catres que han de
prr.dre bencina, etc., etc. , i tot plegat,
ate sortint de casa a l'hora i amé
mes per arribar on ;g en donar, feu
1rd.
L'Are dio. dissabte, un dependent de
oaCOMP.7nyia, que portava
:out a la gorra, en reclamar-li qué feia
et de temps el cotxe para?, donan?

EI

moviment
maritim

VA1XELL8 ENTRATS
;Vapor espanyol "Rey Jalare I", amb càrrega general i
89 passatgers, de Palma.
Vapor italiä "Virgilio", amb
;anega general i 4 1 passattus, de Valparaiso.
Vapor holandés "Eos", amb
rirrega general, d'Amsterdam.
Vapor ansíes "KePwickhall",
ainb carrega general, de Mar-.
Vapor espanyol "Poeta Arolas', amb cärrega general i 1
pa s5algers, de Gijón.
V apor espanyol "Cabo Rozo",
rät rega general, de Villa/alela.
vapor :tallé "Gioviness", amb
m irrega general, de Trieste.
Vapor espanyol "Monte Toro", amb eitrrega general
21
P as satgers, de Mata.
Vapor suec " Masilla ", amh
!asta, d q . Gene.
V apor espanyol "E. Ballestearn bcarb6, de Gijan.
Vapor nornee " Atiesa: al(' ".
amb cärrega general, de ce-

f3

o

Ni

temp.1 a impacientar-se el motea, Job,
contestd: Es qüestió de cinc minuta,
perquè hcm d'arreglar els frens, que
no van bit / crisi cada dio i a quisevol hora del dia.
¿Ea que no es pot exigir a una
empresa de strv e i públic que regulan?.
ji el serriti, que fui inspeccionar els
catres oboes de sortir al carrer, pensil
ls a rada pos que ens trotarm que no
saben, caes amrs els frens i la segaretal dels pastatgers lampad
¡Yo paguem encara prou caes els
&afectes, que a mis hem de sofrir tots
aquests entref anclf m'ha passat
prl cap ',imitar o ari aulamnibus per
anar a passeig: e's per pura necessitat
que ho faig: per asar i venir del lecball i... per fer tard.
Amb el serrei dautilmnibus que lemm a Barcelona, azn.at en u trobarem
que iota els carrera són Fambles. I
llavors eras sobraran els tramvies i els
autdmnetts.
• •,•
Eis Anales de' l'Art Vell contesten al
senyor Aro/a, de Sant Andreu de la
Barca, que algunes noticies sobre l' església de Saust Ponc de Garbera es
troben en l'obra de f. Puig i Cadafair, L'Arquitectura Romänica Catalana, i en la roUrcci6 de LA PUBLICITAT de lany passat.

VAIXELLS DE8PATXAT8
Vapor italiä "Virgilio", amb
càrrega general, cap a Marsella.
Vapor angles Kelso ", amb
càrrega general, cap a Londres.
Vapor espanyol "Montevideo", arre cärrega general, cap
a Santa Isabel.
Vapor espanyol 'Poenos Aires", amb càrrega general, cap
a Cristóbal.
Vapor angles "Kepwlckhall",
amb càrrega general, cap a
Tarragona.
Vapor italià "Glovtness", amh
càrrega general, cap a Tarragona.
Vapor espanyol 'Monte Toro", amb càrrega general, cap
a :Ved.
Vapor espanyol "Rey Jaime 1", amb cärrega general, cap
a Palma.
Vapor espanyol "Teresa Pamiss", en llast, cop a Valencia.
Vapor espanyol "C. Rellesteets", en Ilast, cap a Gijón.
Vapor espanyol "Ca»aleins".
rärrega goneral, cap a
Carl agotan,
Mitebet
Vapor an t orirä
a
de:erige getie.ral, cap a
1), 11 I a o el •

o n m s1
i

i

Aval, dijous, dia 16 de gener. Tarda, a les 4'15

I

GRAN FUNCIÓ
a la qual ha

estat invitat S. M. el Itti (ti . D. g.)

1

Primer. PARTIT a 35 punts:
Elola III - Elola U contra Sagarreta - Arriola 1
Segon. QUINIELA D'ASOS:
L arruscain

Marcelino - Juaristi I -

Gómez

Tercer. PARTIT MONSTRE a 35 punta:
La

OZ 11S488118114110

rruscain -Marcelino contra Juaristi 1- Gómez

NOTES: Per a aquest partit no seran Nälids els pase
sis de favor.
Les senyores seran obsequiados amb bouquets de flora.
Arnenitzarä respectado una Banda militar.
Des (10 l os si d do la Larda filio clespres d'haver SOrtil
S. M. del Fron id
no seré permesa l'entrada ni la sorlida
del breal per la porta (lel türrtr de les Corte..

SERVEI METEOROLOGIC DE
LA DIPUTACIO DE BARCELONA
Situació general atmosfèrica d'Europa t les set del dia 15 de gener de
1930:
El mi/amura baromètric del nord
d'Europa estä centrat actualment a les
costes de Noruega, i produeix pluges
i venta forts.
A Futre de Gibraltar, planell Central i destella la Vella es registren
pluges, i el cel esta completament
enrolat a la resta de la Península
Ibèrica, amb vents fimos i variables.
Tambe existeixen micha de pluja a
Franca, Canal de la Minega i Anglaterra.
Estat del terma a Catalunya a les
vuit:
•
El cel esta completament núvol a
tota la regió, i només s'observen algunes clarianes a la provincia de Girona i Csmp de Tarragona, per?) amb
tendencia al ragim de eel nuvolós,
ennuvolat a tot el país.
Els vente eón fluixos i dominen els
del sector Sud.
A la regia pirenenca es registraren
durant les darreres 04 horca lleugus
Ajixime que no excediren d'un litre
per metre quadrat
A Barcelona tacha s'observaren
durant la nit pausada alguna ruixims.
Les temperatures san ~tu a la
mejor part del país llevat de la regia
pirenenca on s'observen minimes que
oscalen al voltant alela zero grana.
Mamulle del Merlto
COAA0 3 PALMAS
Concessionari: J.Prat de la Riba
SERVEI METEOROLOGIC DE
L'OBSERVATORI DE LA UNIVERSITAT DE, BARCELONA
Dia 15 de gener de 1930.
Hoces d'observació: 7, 13, 18.
Baròmetre a zero i al nivell de la
mar: millimetres, 764.7, 7643, 764.5;
nallibars, 1019.5, 1018.9, 1019.3. Termórnetre a l'ombra: sec, 114 134,
11.8; bullan, 11,0, 12.2, 11. Humitat
(centesimes de saturació) : 95, 86,
95. Vent: direcció aV, WSW, W; velocitat (m, per segon), 4, 3, 1. Estat del cel: tapat, tapat, nuvolós.
Classe de núvols: A-St-Nb; A-St,
Ci, St. Temperatures extremes a l'ombra: mäxima, 14,3; mínima, 10 3; mínima arran de terna, 7.8.
Oscillació termometrica: 4.0. Temperatura mitjana: 12.3. Precipitació
untosa: recorregut a lea 7, no; recorregut a les 18, 0.0 mm, de gruix.
o sigui litres per mi Recorregut del
vent en igual periode:: 33 k. Observacions particulars: boira durant tot
el dia.
n11111M,

MONTO NOVETATS
Aquesta nit
NAVARRETE
con tra
TEODORO
AGRESSIO D'UN VIGILANT
Ha estat posat a disposició del jutjat Manuel Suärez, acusat d'haver
agreda al Portal de Santa Madrona
un guarda nocturn.
Sembla que l'agressor estava embriac.
EL FESTIVAL BENEFIC DEL
GRUP "2"
El dia 29 del visoria gener celebrara aquesta benemérita institució al
popular teatre Victòria un gran les.
tival amb el fi de receptar fons per
a fundar la primera "Colónia per al
retir de l'obren ancià desemparat".
Podem avencar que es pesaran en
escena les obres que mes exit han obtingut durant la present temporada.
Tandle es representara la visió pnern8r va, descriptiva i sociológica de
l'escriptor senyor Forga i Clara tau.
lada "Posta de sol", arnb decorat de
l'artista senyor Tey. El paper dc "L'avi Joan" unirá a cärrec del consoci
senyor Josep Mercader Salvat, junt
omJ la xamosa nena de 8 anys Maria
Unte Mewler.
L'obra en ella mateixa é3 d'una
grandineTet extraordinaria, i aquest
grup no ignora els entrebancs i diftcultats que sorgesen en tots aquesta
gratis projectes, el, quals la major
part de Ira vet.ades el, impossibiliten
de dur-los a cap. per?) nosaltres eso:reta confiats en l'ajut dc l'hurnandari
poble barcelona i de la premisa en ge•
neral, As quals no han regatejat mai
ltur valuosa cooperaci6 en totes /es
generoses in'ciatives dels bornes de
hon 3 voluntat.
L'Agrupeció de receptora i dea.
Illstes de Ilet de Barcelona, desitjant
commemorar, cono de costura, la die.
da de Sant Antoni, ha organitzat per
a demä, divendres. dia 17, It dos quarts
d'onze de la nit, un gran ball al Dacazog Palace, mi es preaentar3 una sorprenent exhibició, que cridarä forta•
ment l'atenció del, assistents a la
festa.
El doctor R. Arenes ens Ira trefile, dos exemplars del seu Interessant fascicle titulat "El peligro venéreo". destinat a divulgar ele eonelxements profilactice indispensables

A la saya elbidinlpoputar (Asalto, 14)
lliura gratuita t exemplars de l'esmentat fascicle a tothom que ho sollicití.
En el &estatura del Twist desemtre les estades atusada pela maletas
a l'Hospital de la Santa Creu 1 Sant
Pau, a l'Institut Mental de la Santa
Creu i a l'Hospital de Sant Llàtzer
són les següents malaits, socio, malaltes, -11.34o, boigs, to.953, botes,
13.971, Ilatzerins, 372, Ilatzerines,
372. Total, 46.951 estades.
En el mateix mes els rerveis fets
als dispensaris de l'Hospital de la Santa Crea i Sant Pau &fan ele segiitets:
Pediatria médica, oacs; cor i vasos,
233; aparen digestiu, ra8; cirurgia
doctor Ribes, 248; cirurgia doctor Corachan, s51; pediatria quirúrgica. [52;
dermatologia sifiliografia (hornee),
4.23; dermatologia i sifiliografia (dones). Si;
9 urologia, 145; ginecologia,
104: radiumteräpia. 9t; aplicacions
electriques, 630; otalmologia, 1.139:
otorinolaringologia. 655; rontgenoloreja, 193; odontología, 191. Total serveis, 5.616.

JOIES VERITABLE 00A810
per a comprar a bon preu aneu
a la Jolerla MagrIAS, Tallero, 41
Denté, divendres, dia 17, a dol
quarts d'onze de la nit, la penya Flames Noves celebrará, al seu local
social, earrer de Jaume Girald, 4, una
reunid general a fi de constituir-se en
societat i nomenar la Junta que d'ara
endavant /miura de dirigir la futura
entitat
La CornissiZ directiva invita 1 prega a tots els seus socia que se cervalxin assistir a aquest acta.

Mines Laxants Prats
L'ALMANAC DE "EL DILUVIO"
Hem rebut l'Almanac del popular
diari barcelonés "El Diluvio" per a
l'uy 1930. Supera en interés els publicats en anys anteriora i l'avalora
una portada en colora del gran dibuixant Opisso, ple d'intenció i de gràcia, com tota els dibuixos que traca
la seva enjogassada ploma.
Tot allò que d'algun miles, en tots
els ordres de la vida, ha ocorregut en
el m6n d'octubre de 1928 al propi mes
de 1929 es troba en el curiós Almanac
de "El Diluvio". Després del santoral apareje un saladissirn judici .de
l'any i a aquest en segueix la història,
secció de finances, teatres, cinemes,
"toros", esports, etc.
Conté tumbé resmentat Almanac
interessants articles literaris, poesies
i variadissirnes päginea amenes.
Les illustracions, adequades al text,
contribueixen a realear el merit de
l'Almanac, que consta de mis de duescentes pagines, i la 3evl impressió ét
molt actuada.

lapagoteres
Butsems i Comp.'
PELAYO, 22
ACCIDENT DEL TREBALL
En canviar el trolley dun trarnvia
a la cotxera del carrer de Pere IV,
rebé un cop l'obrer Frederic Ros i
es produi lesiona a la regid occipital,
de pronòstic reservat.
Fou assistit al d:spensari del Clrrer del Teulat.
TOPADA
Al carrer d'Urgell, cantonada al de
Floridablanca, toparen dos autos. Resultaren amb lesions de consideracie
Josefa Beltran Miralles, de 6o anys,
i Jaume Arbós Bertran, de 3t.
Foren aasistits al dispensari del ,:a;rer de Sepúlveda.
ATROPELLAMENTS
A la Travessera de Dalt l'autom2.bil 37087, guiat pel xofer Cosme
Gahun, atropella a Josep Ferrando
Sanchez. de 73 anys, i Ii produí una
ferida per incisió a la regid parirlofrontal i superciliar dreta de dritz
centímetres d'extens'e., de pron6stc
reservat, segons el diagnòstic facultalio de la casa de socors de la barriada de Gràcia, on fou gpxiliat. El
xofer va isser detingut.
— Al dispensari del carrer de Sepúlveda fou assistida Dolors Lafuente Ruz, de 70 anys, de contusions i
erosions, de pronòstic te s ervat, que li
mochil un auto en atropellar-la a la
Ronda de Sant Antoni.
— Als dispensaris corresponents
Paren. respectivament, auxiliats de femides i mili/ g iran produides per haver estat atropellats per autt.móbils
Continua amb ex I t creixent la
GRAN LIQUIDACIO
DE GENERES DE PUNT
des racredilat
MAGATZEM DEL CARRER
DE LA BOQUERIA, 7
•uetere . enyora, llana pura
ela ile 1 5 ptes. it 8%0 [des
Pullowere senycra, llana
pura, els de 1350 pta. a 5'90

8amarretes senyora, llana
saiss a , les de 15 pts. a S118
1111tges seda natural, sense
tares, a 1'85 pies.
Pullowers nen, dibuixos variats, a aeo pies.
Afliges llana i seda, cande,

a 1'86 Mes.
Grana rebalses en tote ela

artloles
Nota Important. Ele 'mitres fOr•
m'atafea s(orks de teneres s . /tensen rapIdament. Cal. senyora, que
seu propl Meres ene ruht avul

camela!

Teresa Bosch, que ho fou a Sarria,
i Miss Fortuny Salsita, de as anys.
UN HOME AGREDIF
Miguel Abelardo Cano, de 30 ama,
fou assistit a la casa de tocona del
carrer de Barbare, on Ii apreciaren
una ferida incisa a la regid parietal,
que foto qualificada de pron6sti: reservat.
Segons digui, l'agredí all individu
que desconeixla al carrer de l'Are de;
Teatre, despees de discutir per crees
sense importäncia.

T. S. F.
Programes per a avui
UNIO RADIO BARCELONA,
349 1n.
1100: Campanades horäries de la
Catedral. Comunicar del Servei meteorolOgic de la Diputaci6 Provincial de Barcelona. Estat del temps
a Europa i a Espanya. Previsió del
ternos al NE , d'Espanya, a la mar
i a les rutes aeries. Comunica: meteorològic radiotelegräfic per a les
linies aèries.
13'00: Emissió de sobretau l a. Tancament del Batel del mut!, "Bohemios", concertant i final (Vives, Per.
rin i Palacios), per M. Redondo,
A. Gonzalo, J. Ferninder, V. Racionero i Chor. Meatre Capdevila;
"You remind me" (Sarony Cerní,,
bell i Cannelly), per Els Revellers;
"La campana" (Costa i Nieto de
Molina", per Raquel Mellar; "Bien
por Malaga", pas doble (E. Bregel);
"Las inyecciones", xotis (J. Guerrero); "Ma j ory's-Dreams", vals (F.
Behr i L. Rossinelly), sextet; "Pa
Belen camina", per E. Vendrell;
"Serenata" (J. F. Pacheco); "El
carro del Sol", se'ecció (J. Serra ,
no), sextet; Informació teatral.
"Un barbeen° alegre" (J. L. Media Villa i F. i A. Prado), aeguidiIles madrilenyes pel tenor Joan
Garcia; "Gracieusement" (F. Couperin); "La guitarra espallola", caricia
(F. Alonso), sextet; "Fiesta mora
en Tánger" (Turina), adaptació per
Aguilar,quartet de Raids espanyols
Aguilar; "Font Romeu", sardana
(A. Mons6, prevere); "La petite
dame du traía bleu", selecció (Ph.
Parés), sextet; Les fonts de Roma.
"La Fontana di Valle Giulia all'alba", núm. r (Respighi), Orquestra
de Londres. Mestre Coates; "The
English", one step (A. Prunera
Guiu), sextet; Norma. "Ite tul
calle", acte primer (Babar), Per
Pirza i Chor del Metropolitä de
Nova York. Mestre Setti; "Somni
de Pierrot", fox (E. Clarä), sextet.
Informació d'actualitat referent a
l'Exposició Internacional de Bar : elan&
15 . 00: Tancament de l'estaría.
1730: Obertura de l'estació.
"Viiaa del mar", pas doble (J.
Salvat), Trio Iberia; Peer Gynt. "La
matiana" (Gr i eg), Orquestra Simfónica de París; "Pastorcita", teago (M. Mas); "El Tropero", pelacon (R. Valls i P. Navarro), Trio
Ibitia; "La filtra del destino .' (Ver,
di), tenor Borracelli: "Berceuse"
(A. d'Ambrosio), Trio Iberia,
18'oo: Cotitzacions deis mercata
indernacionals i canvi de ralo: u.
Tancament de Borsa.
St3Sttí tníants t , Acudits, contes, codevinalles, poesies, etc.
Continuació de la interessant n o .
vella infanti' titulada: "¡Pobre
Blas!", escrita per la Comtessa de
Segur.
Collegi de nens pe's voltants de
Barcelona, original de Toresky.
Tots els treballs seran Ilegits pel
dit senyor.
18'30: Noticies de premsa.
El Trio Iberia interpretará: "Folie aventure", vals (O. Ribera);
"Tito E ncha n tress", selecció (V.
Herbert); "A ella!", serenata (V.
Maten); "Amor romintico", fox (L.
Valdés).
1900: Tancament dc l'estació.
2030: Obertura de !'estació.
Idiornes. Curs elemental d'angles,
amb assistència d'alumnes davant el
micra:don, per les Escoles Mami, a
càrrec de la professora nadiva :.tas
Kinder.
2100: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteorolägic de la Diputació Provincial de Barcelona. Estat del temps
a Europa i a Espanya. Previsió del'
temps al NE. d'Espanya, a la mar i
a les rides aèries.
Cotitzacions de monedes i valora.
Tancament del Borsl de la tarda.
Balls russos
2105: Retransmissiq parcial des
del Gran Teatre del Liceu.
En els intermedis: Noticies de
premsa.
Informació d'actualitat referent a
l'Exposició Internacional de 1.1..rcelona.
UNIO RADIO CATALANA,
368 un.
19 . 00: Obertura de restad&
Cotitzarions del Borsi de la tarda
"E' padre la Victoria" (Granne);
"Why?" (Wilson); "Persiflage"
(Francés); äria (Recatoven), soprano Leider, primera i 8e.
gona parts; "Si vous revire compris" (Denza), pel tenor Fo'gar;
"Wonderful ene" (Neilen, White ,
man i Grofc); "By the uaters of

HOSPa TAL, 37

Ui ha &dilata-1W grane extelefiejea en

Puntes
Brodats
Mitges
i Mocadors
;.'. es

rebalses de preus us seran conveniente al us
digneu visitar lee peccions que hl ha destinadea
per poca dies

IleRARNIUI laWIRRIVIIMIMUIRAIVIMIRAWARAMI PPP

Jduevideret
cebada

scryla 3 05A SOLVAT,
3cho,o Untumente asao
pire limpiar Si valed ama
la limpieza ,rtu sitio e5ta en
Su casa Trabajare mon*
bkrnente rli5 servicios le
costaran muy poco yen
breve. mi presencia en su
cesa constituiré su trarraui.

a

MARCA DE FADRICA
EX JA/E LA fasie EMPAQUETADA CON
ve-11.3 en ker °amar dro9ucrioz y trIdtaccimientce embuta'

SOLER 1 TORRA G'"Ä"

out,e

e

5

o

'4/n81.Z».
Fundat en van

Foment de'
l'Exportaeió
Cobrament de Gredas
Informes Comerclals
Dernaneu prospecte gratutt
Plaça Urquinaona, 13, primer
Barcelona
Telefon rg532

DR.SERRALLER
Dent d'or, 25 pts.
Irrompible. — Plaça Palau, 5

Daurats
i mueles per
• lardl. Gran
ExposIrtd I
unte desnata
de le Fábrica,

BAL11., 2
inne touka "(Lieurance). Noticies
de premsa.
"Atreviment", sardana (Saderra);
"A Vucchella" (Tosti), per Schipa;
"Boris Godunov", He assolit el poder (Moussorgski), per Xaliapine:
"Orfeo i Euridice" (Glück), per la
contralt S. Onegin; "Fandanguillo"
(Torroba), guitarra per Segòvia;
"Itearkundia" (Guridi). p er J. —luís
de la Rica; "Tarima' . (B. crErcilla),
per J. Lluis de 'a Rica; Alegries.
per Joan Valencia; "Bournemoult"
(J A. Alvarez Cantos); "Poquito
a poco" (Nieto de Molina i Nonacaca); "Muchachea me caso" (I..
Roldän i L. Martini): "alosa de
abril" (("arderes Rossi): "Cetrina.
itero" (E. Maroni i J. de Dios FA,
brrto), per Ofil'a d'Aragon; "Nada
quiero saber de Lar' (Egea Schwabaeh ).
20'30: Tancament de l'estació.

BANOUERS
BITLLETS

Francesas, 29'50 per roo.
Anglesos, 36. 52 pessetes.
Italiana, 3930 per roo.
Belgues, 10430 per 100.
Suissos, 4515 per 100.
Portugueses, 0 . 30 pessetes.
Alemanya (Reichsmark), t'795 pts
AuAra (Schi :Eng), (1 . 95 pastees
Txecosloväquia, 2270 per roo.
Holandesos, 3 pessetes.
Grècia, 9 reT 100.
SlliC:a, 2 pessetes.
Noruega, a pessetes.
Dinamarca, 2 pessetes.
Finlandia, 18 per Ice.
Romania, 4 per roo.
Bulgaria, 507 per uno.
Turquia, 3'20 pessetes.
Estats Units, 7'49 pessetea
Canadä, 7'35 pessetes.
Argentins, 3 . 995 pessetet
Uruguais, 660 pessetet
Xilens, o'80 pessetes.
Brasilers, o'80 pessetes.
Botivians, £35 pessetes.
Colombiana, 6 . 5o pessetee.
Peruans, 2790 pessete5.
Paraguais, o'ro pessetea.
Venezuela, 130 pessetes.
Japonesos, 3'40 pessetes.
Algerins, 29'25 per roo.
Egipte, 37 pessetes.
Filipines. 3'45 pessetes.
Hongria, 1 . 26 pessetes.
OR
Alfons, 543 per roo.
Unces. 143 per roo.

4 i 2 duris, 1 43 per 100.
1 duro, 7 . 50 pessetes.
Isabel, 143 per roo.
Franca, 42 per 100.
Lliure, 35'75 pessetes.
Dölars, 7'35 pessetes.
Cubà, 7 . 30 pesetes.
Mexieä nou. 746 per roo.
Venezuela, 143 per roo.
Mares, ,67 per roo.

CA P O oeNAL

'RAMOJO Li0012

PfleRearf

IL MEJOR APVISTVVIY
nItesuelse ateecionen del
esterare, ((tintinee, ma-

reo, artruismo, reuma,
catrernnento. san e, mas CrOlilt0)
3u5urauvo En igual, Es e•••••
toda droga.

wieveress

Saeta en farmacias,
»fas y baya
!tse...mismo para Illybabas
alteit TORIYOKU.A - (FIllaffla)

PARIS
I RIALTO

LA MODA
B
NC I NEGRE
BLANC
ttiorintmea CONTRA ELS

y

igit.
Den minat ! el romí liban ¿'eaorear le el temps que caldria de•
a acuesta qüestió; altres deu
minute a migdia, abans de dinar.
jo vaig sempre a la nieva canabra
de vestir, obro les fineslres i de.
dico acuses den minuts a un e_xer.
eini mai ten violent com el del mati.
A la nit, abans de ficar-se al llit
cal fer exercici de relaxació durant
den minuta mis. I d'aquesta manera sean, mitja hora d'exercici fleje
repartida en tot el dia.
Perqnè cree que l'exercici és
procediment molt mis satudable i
racional de reduir lee grasses que
no pas ele règims alimentosos, dic
sovint que atamos darrera forma
resulta cara, La dificultat dels régime le que es poden exagerar molt
fäcilment. Un regim excessiu arruina
l'est6mac i afebleix tot l'organisme.
He vist moltes amigues meves que
feien córrer riscos terribles a llar
salut amb els rigims que seguien.
L'exercici fs una cosa que difi.
ci l ment es pot exagerar. U canseu

tan aviat com el vostre cos te tot
l'exercici que pot aguantar. Saben,
aleshores, que la n'hi ha proa per
aquell dia.
En dir que menjo tot allò que
vull menhir no viril pea dir que m'atipo. Menjars senzills, per() en quaSitat suficient 6i el credo del meu
rigim.
A méd del Costean de l'exercici
tliari, el golf, el tennis i la natació
entren en el meu programa de con-

servar-me prima.
Aguces mètodes Eón infinitament
pmilors que es innombrables re'gime, que tan sovint causen teta
mena de desgràcies."
LA JAQUETA COCKTAIL
'Una de lea modalitats de la moda
'aquest hivern le ta deliciosa ja.

veritable amor 1 una
:fnerglca voluntat poden trans'formar LAS CUATRO PLUMAS
iffiss almbol de valor i de gläria.
No veteen aviat en un

fllm sonor Paramonnt
' al COLISEUM.

je Selecció Gaumont
Diamant Bd au

511BhIME SACRIFICIO

social&
Seguidament fin da de la >mula el
laven Eduard Ragasol, advocat director de ?Oficina Jurídica de l'Institat, el qual fin otees-ras que el R. D.
d'estructuració agro-pequäria 4 ta de
novembre darrer faculta ele Cansen:
Provincials Agro-pequaris perquè car-

.

Aviat veureu

LOIS WELSON i GEORGE K. ARTHUR en

CORAZONES AL POR MAYOR
Selecció
Un bonic paiama portat per Jean
Arelar en "Half Way to Heaven"

Iris

Kerrtgan la va escolle per
ccmpanya en una important
producid que havia d'interpretar. Va esser tan afortunada
la seva actuació que continuà
al costal, de teminent actor
com a protagonista femenina
de diverses grans produccions
que li dcnaren malta fama.
Lois Wilson apareix ara,
amb el popularieeim cómic
Gedrge K. Arthur, en la Incomparable comedia "Corazones al

(A mig canal del cal). Damunt
forte blass nos" una espessor de mar.
garidoies blanquee suavitzen la severitat de la link sastre de jaqueta
i pautaban,

queta pampallugant que acompanya
els mis elegante vestits de nit. Tant
li fa el gènere de qué sigui fet el
vestit mente la jaqueta que l'acompanya faci pampallugues i generalment fa de limé, de granett, o
bi de %entere.
Cota a detall fitR cal remarcar que
acuestes jaquetes, tan en y oga, eón
edicions en trités grau de la joventcola jaqueta d'Eston i per censegüent porten en elles l'esperit de
joventut i la seva utilitat en la moda
de mis cerimónia. Aquestes jaquetes
han rebut el nom de jaquetes cock.
tail, i es fan en molts colora i ga=es; el principal és que brillin.
HOPE SINCLAIR

Gaumont

temida. Era un =Izare indostänic que la va, conèixer a París, i des d'aleshores no soparLava mai del seu costat quan
Rachel es presentava en públic
o assistia a qualsevol festa o
reunió. Calgud que els sena'
afers reclamessin la presencia
del potentat oriental al seu
pes, perquè l'exfmia artista
que tan prodigiosa labor realitza en' "Sublime sacrificio* pogués alliberar-se del seu tosout

KURSAAL i CATALUNYA
AVUI, L'EXIT DE

NOTES

I

John Barrymore

sultals feta pel senyor Joaeui%
Febrer, autor d'aquest fa5cir4

les quantitats màximes de prt'
cipitaci6 aquosa durant el d:
any s'han observat a l'Alt trE'
pordä (1.512 mm. a Massar,
de Cabrenys), al Bergadä
millímetres a Peguera), me.
seny (1.292, al poble de Mov,
seny i Alt Pireneu (1,233 le,
Senet).
Els mínima corresponen 64,
ribes de l'Ebre 1 plana 4
Lleida (274 mm. a Fax:
Llardecans; 302, a Batea; 31
a Lleida, 1 315, a Mora
Nova).
E ola "Nota de Estudio*
mero 41, es publica u ntrebe,ij
del director del Servei Meteme.
lògic, doctor Fontsere, entes e
Ilavante de la costa cata'ana.
En el dit treball ressenya
circumstänciee en que es pri.

dueixen els mals temps de
vant, segons resulta de l'ene.
:delicia reunida en aquests der.
rers anys, 1 adduetx interel
santa «emplea de cartee 11
pressions I de sondeige,
permteri elaSsificar ele
temporals en dos grane grupa:
el dele llevant e amb altes pret.
s ions sobre Europa, 1 el dell
que es presenten com a petit,
depressions secundärles o es

tIlifs dels cirlons A tlhntirg,
fins ara per a continuar la brillant

teria de ?Institut
Se li tributaren malt t aplaudimett
i es va aixecar la sessi6.

Cada film una meravella d'art

cure de bellesa ja es quelcom,
per?) accnseguir un gran exit
i una brillant carrera trehaIlant per a la pantalla, és molt.
Lois Wilton, la coneguda estrella del celluloide, ha aconseguit ambdues coses a la vegada.
En 1915, quan residia a Birmingham, població pertanyent
a l'Estat nord-americà d'Alabama, obtingué un premi ofert
pel diari "Birmingham News"
ion proclamada Miss Alabama
i enviada per una casa editora,
com tantea d'altres bellesses
que representaven diferents
tats de la Unió, a la Panamb
Pacífic Exposition, i va guanyar
el concurs que allí se celebrava.
Despres l'esmentada casa editora la contractä per als seus
1 estudis i Ii confiä diversos papero d'extra, fino que J. Warren

emembelm».

por mayor", abundant en situaeicns còmiques, en "esprit" 1
en notes originals d'un remarcable bon gust.
UN MAHARAJA S'ENAMORA
D'UNA ESTRELLA DE LA
PANTALLARaehel Davirys, l'acreditada
actriu, és un dona encisadora
a la qual tothom admira, tant
per la seva hellesa com pel seu
talent art(stic i l'espiritualitat
del seu tracte. Com es lògic, ha
rebut moltes declaracicns amo..
roses, verbals i eacritos, durant
el curs de la seva carrera, però
entre els feus adoradors n'hi
hague un especialment que es
distingi per la intensitat de la
seva passió i per la so y a cons-

admirador, el qual, ma/grat de
la seva cortesia I refinada galanteria, arribä a mclestar-la
en ocasione, precisament per la
seva excessiva assIduitat.
NOMENAMENT
Ha estat nomenat per la calla
Pararnount gerent del Coliseum
el distingit cinematografiaba 1
particular amic nostre, senyor
Casimir Borl. Molt joy o encara,
aquest nomenament posa a
mans del senyor Bori una de
les empreses d'espectacles mes
importants dels ram cinematogràfic de la t'ostra ciutat, la
qual estem esgurs que assclirk,
gräCieS a la seva gestió, el m àximum d'esplendor i eficäcia.
Es amb molla satisfacció que
donem aquesta noticia i felicitem molt cordialment el senyor
Boj'!, gerent del Coliseum, pel
seu merescut nomenament.

formar LAS CUATRO PLUMAS
en sfmbol de valor i de gleria.

La sarsuela en un acte, del mestre Caballero,

E LA AFRICANA

EL DUO

Segon. Estrena a Espanya de la interessaidissinia prlduecie nacional, marca
MED1TERRANE. FILMS, amb iLpiac
1uoicak le! mesh . ... \loto! Granados,

iseESP

4

DE

Mímela, Teodor

Geratet Peña i Arrnand Cisco

Les indústries mes importa:da de la naci6, així com el seu t 'norme prugrCs en
agricultura, del-mies, cultura, esports, etc., i les vistes deis mes formosos paisatges
mcmuments nacionals desfilen davant l'espectador, entrelligats en una trama ame
zia I subtil que entreté, detecta i instrueix ensems.
Tercer. La joia musical de l'immorl al mestre Bretón

LA VERBENA BE LA PALOMA
NOTES: Es deapatxa a comptaduria. Les sarsueles seran executadrs per única vegada per tots els elements de l'orquestra dei Gran Teatro del Liceu.
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Argument de Lluis Graupera
Direcció artistica: Francos° Gargallo
Operador: Jaume Piquer

Busquets,

DE 1930

OBERTURA DEL RECINTE

LOTS WILSON, GUANYADORA
D'UN CONCURS DE BELLESA
Guanyar un premi en un con_

DEMA, DIVENDRES, 17 de gener, a dos quarts de deu de la nit, GRANDIOS FESTIVAL a beneficl de la Secció Catalana de la 1.11ga Espanyola contra el càncer

Pe PAPAN%

mètriques adscrites a la Xa

del Servei Meteorològic Prefl
cial.
Segone la discussió dele rt

DELS ARTISTES ASSOCIATS

OFICIOSES

... un veritable amor 1 una
enargica voluntat poden trans-

P 19

Per la DiputaCió prov
elan publicat els faselcles
I 41 de des "Notas de Estüdie
del Servei Meteorològic, la p
mera d ates quals conté el
sum de lee observacions d p
ges efectuadas durant,
1928 en 217 estaciona plit%.

PER

Gran Teatre del Liceu

;AM

NOTIS D'IS•UDI
MEL SERVII MIRE

1

Quatre plomes blanques són,
en l'exercit angles, emblema de
covardia.—
l film sonor
Aviat, e
Paramount al COLISIEUM

anweiriew idiNNETN1113.1111143111file52110.35111103E1W2112111£21eX1101N315211111t,EiNUISSIEE35111123317,1 n51731intlia
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AMOR ETERNO flimfflrimm
Exposició de Barcelona

¡Cuatro plumas!

5

Primer.

reguin amb un s pe roo la contribució
territorial, si be en el =tele R. D.
es diu que els mateixos Consells podran acordar la devolució d'una part
de les quotes cobrados com a recàrrec
de la rontribuci6 als soris d'aquelles
entitats agríenles que realitzin una
tasca digna de recompensa. El senyor
Ragasol s'adreci a la presidència per
a fer-li present que amb l'obra que
l'Institut realitza de 78 anys ençà és
d'esperar que el seu esforç sigui premiat, i digné que veis que els elementa directius de l'entitat farien valdic-la per tal que els associats gaudissin de la devolució mentada.
Li contertil el baró d'Esponellä que,
tanto* pnblicat el R. D. esmentat, va
adreear en nom de l'Institut ama oflci
al president de la Diputad.) oferint-II
la coliaboraci6 de l'Institut per a la
tuna de foment 1 cura del. interessos
agricolas 1 pequaris que en el mateix
R. D. a lea Diputacions s'encornana,
afegint que posteriorment ha tingut
ocasi6 de parlar amb el dit senyor president respecte de la materia, havent
trobat frene acolliment
No demanant la paraula cap mis

AinsolItie Mata
.
Digrod que per primera regada ea liquidare el presattpset de l'entitat amb
superidt, que el nombre de socio que
birlen ingressat dama l'any haría asene la :lira manitas, i que l'haría
aconeeguit del ministeri de Foment una
tubvene6 com a premi de la brillant
&emitid de FInstitut durant el perle'de de l'Exposicid. Es va referir a
agarrota l comenti ele diverros artes
celebrats 1 feu amen especial del Printer Congrés Internacional de Productora Exportador, 1 Importadors de
Free' a Espanya, del II Comerle Internacional de la Vinya i del Vi, de la
Setmana Forestal i sobretot del Curs
Internacional d'Agricultura, que tant
d'èxit va tenir per les personalitats nacionals i estrangeres que hi prengueren part. Tingui mote d'elogi per als
senyors Garcia de los Salmones, Antoni Jansana i Jaume Maspons i Camama', per llare treballs en les dites
manifestacions. Parla del funcionament del Palau d'Agricultura, model
entre tots els de l'Exposició, i en el
que sld han celebrat rtifs actes.
Pett MI examen del, principal, afers
que han requerit ?atenei6 de l'Institut,
entre altres ele problemes de la Ilet i
de la remolatxa. la reforma de la legislació sobre contractes d'arrendament,
Valido, lea exaccions municipal!, el,
terrenys del pla del Llobregat, els Sindican' agrícoles, l'expropiació del
Montseny, l'organització corporativa
agräria, el rodatge. etc., etc., 1 fiti remarcar la tasca laboriosa realitzada pel
senyor Jaume de Riba en la Comissió
Interina de Corporacions agríenles en
els problernea que hi han estat tractats
i particularment en el de les vacitteries
Tuesta.
Dedici nn eloe i la mesalina del
senyor Manuel Rabentee i Dorninech,
ex-preaident de l'Institut ara de poc
more, i anunciä la celebració d'una ses316 necrolägica en el seu honor.
Finalment agrat la collalsoracid trobada en els elements de la junta Directiva 1 en el personal de l'Institut
del qual Ven l'elogi; agrai a la premsa l'atenció que sernpre presta als problemes agrícoles, dels quals l'Institut
s'ocupa. i demanä que continués erestant-se-li per part de tota 1 particularment dele socit la eollaboraci6 de
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SAN? lomas
• c4Itinb nombrom-mshittnela de mela
ra celebrar reunió general, dimarta
panes, Ilnetitut Agriada atala de
Sant Isidre.
Oberta la seadd pel preddent, bar6
d'Eaponella, ion Ilegit el balanç d'ingresaos i denme de l'exuda darrer
i el pressupost per a l'any actual, que
foren apronta
Seguidament el aecretarl general, senyor Jaume Maspoes 1 Camarasa, va
Ilegir la mernirk de treballs reilitzats
durant ?ama ten per l'entitat, memaria que va merfixer la unänime apeo.
vaci6 dele presente, que premiaren amb
aplaudiments la 'larga relaci6 dele tete

Chakatouny, Fryland
i Radial Devirys en

* a ciencia per a conservar-vos en

condiciona.
El matt is en momeas esplèndid
per a fer exercici, per.) aquest cal
fer-lo també a la nit i al migdia.
Són poca els que en facin a aquesta
darrera hora, però això és una cosa
vitalment necesairia per a tota perSo a que es segad C011efflar sana
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Xvui, èxit grandi6s de

REOINS ALIMENTOSO!) .
Josephine Dura crea que la qües'e de mantenir-oe en forma és
nana perinola perquè sigui objecte
de provatures diverses i indicacea,
asnas cap d1recci6 concreta i sanee
aap oontinuitat, com l'éts d'un rama& per exemple o bé una reespaa
per a Cenit a pell fina.
Ella opina que aquesta qüestia no
dtia d'emprendre ei una no es fa
arree de pegue el sistema adoptat
amb nata regularitat i sisternäticamego
no eleyea—dia—aquesta caesterma, no val la pena que us en preocupen; perd e tenia una ferma y oMatas de surtir.voa bé, comenten ara
Inateix."
arene ella cal ter exercici tantea
legades com es manis. • Hi ha
moka gent, din, que fa uns minuta
d'exercini al metí i es pensa que ja
n'hi ha proa per trobar-se on bones

$10Øte
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Ho veureu aviat en un
film sonor Paramount
al COLISEUM.

Eles Ti . ,unals
ASSENYALAMENTS
PER A AVUI
AUDIENCIA 'I ERRITORIAL
Sala primera. — Desnonament: Francesc Saura contra
Franceso EscardO.
. Menor quantia: Vieculs Martí ttintra F. O. Noril.
Sala segona.— Menor quantia: Maria Alberna contra Don-lenco Tornen
Major quantia: Joan Torra
contra Maria Larret.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Secci6 prijnera.—Drassanes.
—Un 6ra1 per tinença d'armes
contra Josep Vives.
Un altre oral, Lambe per tinença d'armes, contra Alexandre Blanco.
Secció segona.—Concepci6.—
Un oral per dispare contra Jocien firehrell.
Secclei tercera.—No td assenyalemente.
Secció quarta.— Sabadell,—
Un oral per atemptat contra
Josep Cos1.
U p eltre oral per_futcooptia
Franceen Est anyf

Dies feiners, a les deu del metí

Dies festine, a les nou del mati

N
L=.
.-

TANCAMENT DEL RECINTE
Dies feiners, a les non de la nit

Dissabtes, vigiles de dies festius
i dies festiuso a les deu de la nit

1MM
Zroz.

PREUS D'ENTRADA:
e-- Dies feiners, 210 pts.-Dies festius, 1'05 pts.
E

NOTA : En aquests preus va inclòs l'impost de Protecció a la Infància.

E Palau Nacional

o

Pavelló Reial

Obert cada dia, des de les deu
del mati a les quatre de la tarda
Entrada: 1'05 ptes.

Palau del Art Modern
Obert des de les deu del mati
fins a les quatre de la tarda.

Obert cada dia, de deu a una del
mati i de tres a set de la tarda.

Entrada gratuita

• Palau de les Missions
E
71:

Obert cada dia, de deu a una
del mati i de tres a vuit del
vespre.

Entrada gratuita

3

Entrada: 0'50 ptes.

=
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Poble Espanyol

• • El públic podrà contemplar cada
dia les fantàstiques
cions i els jocs d'aigua.
▪
Dies feiners, d'onze a una del
•
mati i de tres a quatre tarda.
Dies festius, de deu a una del
mati i de quatre a sis tarda.

Obert cada dia, des de les deu
del mati a les nou del vespre.
Dissabtes, vigílies de dies festius i dies festius, obert fins a
dos quarts de deu de la vetlla.
Entrada ordinària: 1'05 ptes. •

•
Els altres Palaus oberts al públic
podran sser visitats cada dia,
de deu a una del mati i de tres
a set de la tarda.

Brollador numinos i cascades
en combinacions alternades

-34

Ii

Cada dia, de sis a. vuit del vespre.

nn••

Gran Parc d'Atraccions
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ENTRADA D'AUTOMOBILS AL RECINTE
Dies feiners
Dies festina

4 pessetes
2

NOTA: Els passis gratuits d'entrada al recinte són vàlids fins a nou avis.
MMAINDINR11111
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LA

Exposició de Barcelona - 1930
Clausura de l'Exposició 1929 i obertura
de l'Exposició 1930
Discursos del marqués de Foronda, el comte
de Figols, el baró de Viver i el general Primo
de Rivera
Amb un temps que no prometia
pise cosa de bo, perd que no arriba
complir-ho, sesgué 'loe ahir l'acte
de clausura de l'Exposició Inter.
naciona l . seguit itnmediatament del
d'obertura com a Nacional. de tal manera que, sense que ranga se nado.
tres, a l'hora precisa ideara d'ésser
era cosa i en fou una altra, com per
obra de miracle.
El temps, cons hem dit, i l a circunstancia d'ésser ahir dimecrcs i
no diumenge, feren que no fos excessiu el pablic que es decidi a anar
s contemplar el fenomen, si excep!cm aquells que, proveits d'invita.
ases blanques, blaves o grogues, • e.
leen dret al sopluig del Palau Nacional. a la immensa sala d'ames del
ere se cel ebri lacte. Aquesta ¡ala,
pet dir, era plena.
La concurrencia feu matinera. Teceo les dificultase del ig de maig,
eniformes *'afanyaren i a les deu
de: mati ja començaren d'arribar
ilac. Quan aeribärem nosaltres hi
seria a molt de públic ocupant les
butaques de Jonc que hi ha davant
del Palau Nacional, en espera de Ja
comitiva o de la pluja.
Tos esperant, entrem a la sala
dictes. Al pati, sota l'orgue, hi ha
l'estrada, a la qual donen fons tres
tapissos, disposats com un mirall de tres l'unes. Riques catifes balata del] i ocupen tot l'espai lliure.
Un sol seient, el tron. Acaben el
clac, partint dels tapissos, una tanca
de mimases florides. A la galeria, els
tapases amb ele escuts de les proTenles. Els äeients, en grups, porten
ritols dels diversos estaments que
es han d'ocupar; la premsa te una
taula mirant el tron, a mä dreta, a
la qual les mimoses priven la vista
de l'escena. Aquesta taula porta faldilles, tan tivantr que dirieu que sen
as castedat; heu de seure o be de
tustat o be amb les carnes fent el
'grand ecart".
El públic és cada vegada mes
nombres; funcionaria de l'Exposició
ifuncionaris de l'Ajuntament es mu l
-tiplquen.EmayorRibefl'uc
amb excellent èxit, 1 installa toshom segons lea diverses categories
(socials, no les d'Aristatil).
Grups de personalitats del regirn
que cessa celebren l'arribada d'el
repes, ben guanyat; arriben bisbes
fotògrafs: aquests darrers comencen de muntar Ilurs bastides; a les.
toda fan la installació de micròfon,
a mä esquerra mirant el tron, davant
del qual es pronunciaran els discursos, es veuen moltes senyores, de la
cleusula final de les invitacions bien. eres ("esta invitación es valedera
para la actora del titu l ar"), i maltea
Elles, gentils totes.
Donem una volta pel vistfbul: heraids d'aquella del eartell anuncia.
dor, amb els dos oeue a un mateix
nivele; guàrdies verde de calva curta
garrete beige; funcionaria; copaltes.
El guarda - robu no Es massa
festejes; ele previsors prefereixen
conservar la disponibilitat de l'abrit,
ene despees es fan necesaari; d'això
pateix la visualitat de multi javéz
E'. saló es va omplint, i tot 'eón
nepe, cada tan a la vora del seu
Ilet, per tal de trobar-lo räpidament
'qua sigui hora.
Eis periodistes ene installem;
feericnari de l'Ajuntament ve a oft.
;alanos, molt amab l ement, tot 2116 que
Pa euessim necessitar per facilitarme el treball. De moment tanta
atnabilitat sorprèn els interessats,
és aleshores que ens donem compte
q ue hl ha un canvi en el regim de
TEaPosicia. Són repartits a la premsa
els textrs dels discursos que sisan
de p ronunciar, llevas del del cap
del Govern. Par laran, segons l'ordep el marques de Foron& el comte de nazcas; vindri des.
bres el repartiment de premie; tot
seg tet parlera l'al:a:de, el general
Primo de Rivera i el Rei dirá. simple ment: "Queda clausurada la Ex.
Posición Internacional de Barcelona sgee y abierta la Exposición Na.
c ional de Barcelona agio".
Se sent soroll; un vent de curio.
'tat passa damunt l'assistència, i al
Peu de l'orgue e , mestre Lamotte
'agita la batuta i la Banda Municipal
'c omenta la Marea Reial. Immediatarnent queda buit el centre de la
ala; tnthom es al seu lloc; els se.
' N'ore Riber i Muntaner de pressa,
de p resos, passen per acabar darT ejar les coses, i entra D. Alfons,
se a Precedit i seguit deis macers de
l'Ajureament i l a Diputació.
Tot seguir d'ésser dalt de l'est 'ah fa signe al mcstre I.amotte, i
la Banda calla. Darrera el Rei meneen totes les p ersonalitats oficials,
el marques de Facunda i el comité
ele la j clausurada Exposició, l'alcalde i S 'A j untament, el Comité
110/11
i
les altres autoritats de tots els
<ardua que havien estat esperant el
R e' a! vestibul.
El Rri ser, al tron; a la seca dreta
h i ha. (hm el mereeeat V • dal i
re leen i el cap de: Goeern, dret,
gene darrera el tron. Darrera d'a.
otee« el sumiller de corps, duc de

Miranda, i aajudant del Rei. A l'esguerra, agrupades, les autoritats ci.
rils i militara entre elles el doctor
Díez, rector de la Universitat. A
babe. al volt de l'estrada, seuen els
nienibres de les corporacions, Ajuntament, Diputació, C l austres de la
Universitat i Institut, els bisbes de
Solsona, Urgen i Tos- sosa i Mons.
Edsvards, viciare general de l'exercit
xile, cos diplomätic i consular, cos
judicial, etc.
Tot seguit el marques de Foronda
es posa darrera el micròfon i un alt
funcionar; municipal li port ä correnta el text del seu discurs, que
havia manllevat a un periodista.
PARLA EL MARQUES
DE FORONDA
Comença el director de l'Exposició que va a ésser clausurada, i re.
cerda e l e èxits continuats que fina
al dia d'avui han coronat tots els
actes d'aquesta Exposició.
"Con este creciente entusiasmo —
diu despees —llegamos a este momento, en el que, olvidando las dificultades encontradas y las contrariedades sufridas en la realización
de una obra que muchos creyeron
audaz, sólo palpita en nuestro pecho
la satisfacción de l deber cumplido,
y sólo suben a nuestros labios pala.
bras de rendida gratitud a cuantos
nos prestaron su apoyo; en primer
término a V. a!., que personalmente
nos ha emulado con 4U ejemplo
y nos ha ilustrado con su consejo,
y después a nuestro Gobierno, que
tan eficazmente nos ha protegido
y auxiliado a la ciudad d)Barcelona, que ha puesto, una ve mis, su
abnegación y sacrificio a servicio
de la Madre común, a las autorida.
des de todos los órdenes que han
sido nuestros eficaces y desinteresados colaboradores, y a nuestros tundonas-lo, y obreros, que pusieron 4U
inteligencia y su trabajo en esta
gran obra de confraternidad internacionaa tan porvechosa para laa
naciones que nos honraron con su
concurso. como para nuestra querida
Espana."
Parla després de l'acre de repartiment de premis que ha de tenir
lloc, i referint-se a la continuació del
Certamen segueix dient:
"Barcelona ha visto coronada de
gloria su obra de afontjuich, y sabe
los esfuerzos de todo género que
la ciudad entera ha realizado para
Conseguirlo. Por esto quiero que el
producto de su trabajo no tenga una
duracian efímera, sino que los resultados de una labor colectiva y de
una aportación económica que directa o indirectamente alcanza • todos
los ciudadanos queden incorporados
para siempre a l a vida de la ciudad;
anhelo en todas formas expresado
y por el que el Gobierno de Vuestra
Majestad ha decretado que la Exposición Internacional que hoy se
clausura 'sea nuevamente abierta con
el de carácter Nacional. Y corno
sea que ello requiere una acción más
permanente , sólo podría ser reali,
zuda por un organismo ciudadano
también permanente, y ninguno con
más capacidad y con mie derecho
Ole el Excmo. Ayuntamiento de
Barcelona.
A este nuevo esfuerzo de la ciudad
han de seguir nuevas y brillantee
manifestaciones de su pujanza industrial y de su cultura artística, para
las que nuestra montana será sienapre marco adecuado de grandiosidad
y de belleza, en el que nuestras
fuentes maravillosas, e l evando al cit.
lo -tus hisadoS colores, musitarán
cantos de gloria al recuerdo de esta
Exposicióra que ungió al ano 15i29
como uno de lo; más felices de mies.
tra historia patria.
Y en elle instante en que la obra
afontjuich pierde su carácter
transitoriö de internacional para incorpo7ar-se a la permanente estructura de la urbe yo me complazco
en poner en manos del excelentísimo
.eyuntamiento de Barcelona, a cuya
participación y esfuerzo se debe en
primer término todo el conjunto de
, a Exposición, haciendo fervientes
votos para que el sol del éxito logrado hasta hoy no se ponga ¡ami,
er se recinto "
EL DISCURS DEL COMTE
DE FIGOLS
Cem a president del Jurat. llegí
després el monte de %ola el seis
discute en el qual fa grans elogis
de l'Exposició en eh semi diverso.
aspecto, i diu després:
"El Jurado de Premios a los Expositores de la Exposición esti compuesto de 86e personas de 18 nado.
entidades diferentes. incluso seriaras.
si
roncurso ha sido valiosísimo
furade dividido por ciases y
grupos, ha examinado todo lo expuesto, desde lo concerniente a la
Religión y Beneficencia hasta lo's
mis graodes adelantos científicos e
industriales y ha otorgado 2.204
grandes premios. eh diplomas de
honor, 1.32e medallas de ore, 631 medallas de plata y 163 inNlallas de
leerme, iírndo el número de repte
sitores e , de 3.810. Ademes se han
concedido etes diplomas de colaboración y 400 diplomas de coope-

ración a intimas que han asistido
directamente a entidades o eorpora-

cionee.
El trabajo del Jurado, con todo y
ser largo y fatigoso, ha sido 11-vado
a cabo, me complazco en hacerlo
público, con un gran espíritu de abnegación, estando todos empeflados
en contribuir al éxito de la Exposición y ha transcurrido si' -1 menor incidente y con una Pre . , -.e
concordia admirables. Esto pr.eba
que Barcelona no se equivoco di
hacer la primera Exposición Inter.
nacional, después de la gran guerra,
para ofrecer al mundo un campo
neutral de confraternidad. Aquí, los
delegados de 18 naciones han trabajado juntos en el Jurado como hermanos, caballeros y amigos y en la
lucha para el progreso de la humanidad no se ha visto sino ayuda fraternal mutua."
Acaba fent ressortir la compenetradsb que en tots els moments hi ha
hagut i prega al Rei que distribueixi
els premie
REPARTIMENT DE PREMIS
Tot seguit anaren pujant a l'estrada els representants de les nacimos
premiades i reberen de mana de
D. Alfons els diplomes respectius.
Successivament s'anaren presentara
els representants d'Alemanya, Austria, Bèlgica, Txecoslovàquia, Dinamarca, Finlindia, França (es pretentä a recollir el premi en nom d'aquesta nació el senyor Citroen),
Hongria, 'cilla, Noruega, Romania,
Suissa i Iugoelävia. Per be que Suecia ha estat nimbé representada oficialment, esteva fora de concursa 1
per alma no ha estat cridat el sea
representant.
Entre els paisot no representado
oficialment hi havia Portugal, el representant del qual ha recollit també el premi, i Holanda, Gran Bretanya i Esteta Units d'Amèrica,
representante dele guate no s'han
preeentat. Cada vegada que pujava
un nou representant era saludat amb
una ovació,
DISCURS DE L'ALCALDE
Tot eseguit s'acostä al micrdfon el
baró de Viver i llegí el següent diacura:
"Seflort
Cuando Barcelona va recogiendo,
casi en la plenitud, el fruto de su
obra, el estricto cumplimiento de
convenios internacionales determina
que hayamos de segregar de este
Certamen Universal la parte oficial
extranjera que, con tanta cordialidad como desinteres los diversos
paises aquí representados han aportado con espl éndidas manifestacions
de su arte, de su ciencia, de su
trabajo, en fin, de su cultura.
Que sea para todos ellos, Setos-,
el nombre de Barcelona "correspondencia grata de firmes amista.
des" y con los premios que tan justamente les han sido otorgados guata
den siempre el recuerdo de nuestra
viva simpatía.
Por lo demás, Seflor, aparte esta
segregación, tan penosa para nosotros, continúa el Certamen con los
máximos esplendores que le presta
España entera y el entusiasta concurso de la ciudad, bien claramente
manifestado por todos y cada uno
de los barceloneses que sienten la
obra de la Exposición como algo
suyo propio.
Bien es asa Sefior, y la presea.
tia repetida con que V. M. nos honra, y en tantas ocasiones Su Majestad la Reina y la real familia, la
agradece y la estima Barcelona porque aprecia que quiere V. M. apro.
bar, sancionar y dar aliento a esta
unanimidad que es nuestra fuerza y
que siempre existe, en cuando del
prestigio y del porvenir de la ciudad
se trata.
Pero, para fortuna de todos, Seflor, otra vez digo, que a esta unanimidad de Barcelona, cordial y expl ícitamente se ha unido Espant en.
tera, que por igual siente y quiere
este Certamen, corno muestra e s pléndida de la voluntad, de la energia y
del valor de nuestra raza que, en Sevilla también, viene dando bellIaima
del resurgimiento glorioso
de la patria.
V. M., Sefior, se ha dignado ‚an.
donarcon su reciente y regla disposición, y Barcelona bien lo agradece.
In que su Gobierno, en nombre de
Esposa toda, aporta a nuestra empresa, y asi, moral y materialmente,
nos sentimos cada día más fuertes y
unidos para continuar por durante
seis meses etta obra de pu, este
canto a: trabajo, en el que 11 luz
y el agua maravillan y completan
su espléndida estructura material.
Ab cesar. muy a pesar nuestro.
pero por su propia voluntad, y por
regia disposiricin, quienes desde el
primero de noviembre de red y durante el periodo de explotación que
hoy termina han dirigido el Certamen. merecen, Sefior, que se lea
e \mi re la gratitud de la ciudad, y
así ao, cm au nombre, y con ha venia
de V. al . debo consignarle aquí,
en prinicr lsigas o expresi% a ni e nt c, al
Director, sebe marque§ de rotonda, y luego a los actores don Celta.

PUBLIOUAT

' 110 Ramón, don Santiago Trias, don
JoaquIn,Llans6, don Jos6 Apreli y
don Manuel Alvarez Olivella. Todos,
Setlor, han puesto al servicio de
Barcelona su abnegación, su inteligencia y su voluntad.
A quienes constituyen la actual
Junta Asesora, que por fortuna continúa y que fue e l organismo dieces
tor del Certamen hasta la fecha que
acabo de mencionar, también
el
hondo reconocimiento por su noble
y desinteresado esfuerzo, como seimismo a los sentires que han [orinad^ Y continúan formando parte
de
Comités, Juntas y demás orle de la Exposición.
uanto a los funcionarios, a los
, y a los obreros, debemos
sr asimismo manto agradece
lona sus constantes desvelos
ibajos, y con la continuación
d cuyo concurso cuenta de ante.
la ciudad hasta el término total
e., ese Certamen.
La augusta presencia de V. M. ea
este acto, con el que comienza Oa
Exposición Nacional, es firme y altíeima garantía de la continuidad del
mayor éxito, y la presencia de SU
Gobierno, tan dignamente represen.
lado por este hombre abnegado y
tan querido que se llama el sellor
marques de Estella, asegura asimismo el que, como hasta ahora, no
ha de faltarnos su entusiasta apoyo.
Nunca, Sefior, a obra alguna que
haya interesado a cualquier región
o sector de España ha dejado de
ofrendar V. M. su altísimo concurso,
SU férvido entusiasmo, y Barcelona,
que sabe cuán exp lIcita y constante
predilecIón ha mostrado V. M. para
todos sus nobles anhelos y legítimos
intereses, aspira y tiene fe ciega en
que su real apoyo, repito, es la mas
firme y sólida garantía del éxito
que ha de coronar hasta el final ese
Certamen que dice al mundo que fe,
qué santo tetón, qué abierta esperanza ponen los barceloneses ea el
porvenir esplenderoso de la ciudad.
Dios permitire que V. M. lo vea,
pura ello será a, fin y a! caso el
fruto también de esta 'semilla que
V. M e con su ejemplar conducta e
imp onderable patriotismo, ofrece a
todos los espafiolee.
Para la Patria toda, Seflor, la gloria, el prestigio y la grandeza; para
V. M., para S. M. la Reina, para
toda la Real Familia, la disha y la
Ventura que yo pido a Dice en este
momento en nombre de Bareatona."
DISCURS DEL CAP DEL

GOVERN
El general Primo de Rivera llegf
el següent:
"Sellar:

El motivo de este nuevo acto de
presencia de V. /f. en el embito de
la gran Exposición de Barcelona no
es de comienzo ni de final, no de inau
gas- ación ni de clausura, sino de mera, cortés y cordial despedida a los
que cumplidos sus ofrecimientos y
compromisos, dieron hasta hoy relieve extraordinario a este gran Certamen, de tanto contenido, que según
frase feliz de extranjero ilustre, hubiera podido ser base de media docena
de ellos, todos brillantísimos. En efecto, Sefior, ni aun repitiendo las visitas se llega a la realización del deseo
de verlo tod, y admirar cuanto es merecedor de ello. Tal es la grandeza
de concepción y ejecución de este Certamen, multiplicado por la realización
conjunta del no menos importante de
Sevilla, que no han faltado espíritus
críticos, de restringida visión y criterio, que hayan censurado con acritud el simultáneo desarrollo de la doble empresa. Yo creo, Sellar, que se
equivocan. Espafia, casi olvidada por
un cuarto de siglo de letargo y abstención en la vida mundial, y algo
peor, difamada por los que no ahondando en la nobleza y robustez de su
entraña inextinguible la juzgaban
moribunda y aun descompuesta, necesitaba hacer un esfuerzo que' de una
sola vez y a una sola voz atrajera la
atención del mundo entero, aun a
trueque de que su resurgir en el orden de actividades que caracterizan la
vida : nades-no, despertara recelos e inquietudes que irán desapareciendo a
medida que las armas de nuestra razen y nuestro derecho, maneiadae ene
templanza y cordialidad, se impongan
• loe egoismos de intereses creados
se fomentados a favor del letargo nacional que sólo atusaba vida, que mis
parecía estertor, en les luchas intestinas. SI el logro de este propósito ha
costado unos cientos de millones que
loe mis giraron de manó en mane
dentro de la economía nacional, se
aplicaron a retribuir adecuadamente,
sin miseria ni prodigalidad, a la gran
masa de artífice' que en la voluminosa y variada obra de las Exposiciones han encontrado ocasión de practica y perfección para stis oficios y
aptitudes, bien gastados nos parecen
si adema, con ello el nombre y el
prestigio de Falsaria, que merecen todo esfuerzo y sacrificio, se han enaltecido en el continente en que •radicamas can tradición de gloria ;neperada y en el continente donde alle g
-uesgnitoa bremplíe) bueno y grande del pueblo que lea
diera vida.
Es, sin duda, deseo de Vuestra
Majestad. que yo me apresuro a interpretar y cumplir, el dar las gracias a los paises y sus jefes de Estado y Gobiernos que a este Certamen han acudido, y encomendar •
los que dignamente han ostentado
la representación de ellos, el saludo
que Vuestra Majestad, en nombre
de Espafia, lee envía con loe mis
sinceros votos por la paz y p ros p eridad de tenlos.
T'ares palabra« máe. Seeor. Los
donen,' os obligados de la Exposición 1,:m pesado, en su mayor cuantía, sobre el Ayuntamiento de Bar-

celona, que, pletórico de pujanza,
no ha limitado sus actividades a la
obra constructiva del Certamen, sino que, comprensivo, ha extendido
el esfuerzo a toda la ciudad que hoy
ya, y mät mallana, al ultimarte la
transformación, será motivo de admiración para propios y extratios.
El Gobierno ha entendido que este
esfuerzo municipal y el de gran Parte del vecindario, justificaba especial aportación del caudal común en
todos los espaholes, y no ha sido remiso en otorgarla, interpretando el
sentir común de cuantos, después de
visitar Barcelona, han sido cantores
de su grandeza, patriotismo e hidalguía. Pero ni eso era bastante.
El iniciado esfuerzo de las clases
productoras y más pudientes es preciso continuarlo, y nadie dudará que
no encontrarán los hombres de esta
generación más noble y productivo
empleo a sus dineros, que invertirlos en liquidar y consolidar la gran
empresa que a ellos correspondió
:realizar, dejando en herencia a los
que nos sigan, que serán nuestros
hijos, una ciudad revalorizada, atrayente, pacífica y civil, con una hacienda municipal equilibrada en recursos y necesidades. Yo espero, yo
estoy cierto que todo se logrará, y
que el buen barcelonés de marina
tendrá para los buenos barceloneses
de hoy el fervor y la devoción que
merecen por su conducta enaltecedora de la ciudad y de la patria que
con su manto nos cobija y protege
a todos, desde Vuestra Majestad al
más modesto ciudadano, a la mujer
y al rtifio, al poderoso y al desvalido, y dándonos un solo y palpitante
corazón ante los grandes ideales de
la humanidad. — He dicho."
LES PARAULES DEL REI
Acabas el discurs del cap del Govern, s'aixecä Don Alfons, s'acosti
al micròfon, que havia estat portat
davant sea, i pronuncii les paraules:
"Queda clausurada la Exposición
Internacional de Barcelona de !en
e inaugurada la Exposición de Maradona de r 930."
I es donà per acabat l'acte. Toci
la Banda Municipal la Mar ga Reial;
el rel s'acostà als representante del
CO3 diplomätic, que estaven drets en
filera a la dreta de l'estrada, i va
enmelar amb cada un. Seguidament
es dirigí a la porta, on fpu acomiadat amb iguale honors i personalitate que a l'entrada.
Eren dos quarts d'una. La comitiva es dirigl a visitar l'Exposició de
la Llum, al Palau de l'Art Textil.

Una nota oficiosa sobre
l'Exposició de Barcelona
Per MI dels secretad, del president
del Consell de ministres va 63ser facilitada la següent nota a la premsa:
"Con objeto de que la noticia ofiMal y naturalmente cierta de la claugura de la Exposición de Barcelona,
en su parte internacional, no puede
inducir a error en el ánimo de lo, extranjeros que aun no la han visitado,
haciéndoles pensar que dicho certamen carece ya de interés, lo cual es
evidentemente inexacto, conviene afirmar que, por la clausura mencionada,
la Exposición de Barcelona no pierde
importancia, pues si bien desaparecerän algunas instalaciones extranjeras,
en su mayoría técnicas, queda todo
lo nacional que es, en suma, lo que
mäs interés puede tener para el turista que viene del extranjero. Este
podrà seguir admirando el arte de Ea.
palta en SUS múltiples aspectos, los
hermosos edificios de la Exposición
y el notable pueblo espariol y sus jardines y fantásticas iluminaciones, así
como las fiestas suntuosas que se preparan en la riitna.
El formulismo oficial, pues, de
Clausura de la Exposición es .rnas
bien de forma que de fondo, ya que
aquella sigue hasta el mes de junio
en su parte más importante.
Ha de ailadirse también qqu la Exposición de Sevilla sigue abierta con
todas sus esplendorosas instalaciones,
ofreciendo al turista motivos de observación interesantísimos que culminaran en las próximas fiestas de Semana Santa i feria."

El rei a Barcelona
Abano d'alar a/ acere el Rei va
presidir el banquet que organitze hl.
Citroen ' Ritz.
Ahir al el Rel Va clausurar
l'Exposició Internacional i va ,..1.1rIr
1:. de Barcelona.
Després va dinar al Palma amb el
governador, l'alcalde, el capita _metal, el president de la Diputació i el
director de l'Exposició.
A la tarda va. anar a Can Labre i
desates es va passejar en autombbil
poi Parallel i les Rondes de Sant Antoni i Sant Pau, i entró al Palau a les
cinc de la tarde.
Al vespre va presidir el soper de
Llotja.
Avui, a les onze, inaugurará l'hoapiral de la Sant: Creu i Sant Pau.
A la tarda inaugurarà una embola
de Sant Antoni al Palau de les Arts
Decoratives de l'Exposició.
Despeé s mera al Frontó de Novetats i al vespre marxarA a Madrid.

El general Primo de
Rivera
Ahir el cap del Govern va anar a
la clausura de l'Exposició internacional i obriment de la ciutadana, i a la
una va t ruar a la Capitania.
Va conierencisr anai el cap de la
Unió Patriótica.
Al vespre va »estar al banquet de

Llotja.

Infants i prínceps De Franca arribaren 'animo Gabi ich de Borbon i la princesa Marta
ViVeCCO de Romania.
El marqués d'Estella rebé
visites
El marques d'Esiella no sota(
en tota la tarda de Capitania,

On eatigud conferenciant ene al
espite general, el governador,
general Losada, 1 01 cap eupgrtor de Poliola.

L'estada del rei
Don Alfons després de dinar
tintine a Casa Llibre, dona un
paaseig en auto per lea Rondes,
carretera del Port, aribant fina
a Eepluguea.
I torne al Palau a lea ele de
la tarda.

Sortida del ministre francés de-Comerç
En l'exprés de França sortf
ahir cap a Parle el ministre de
Comerç de Frange, M. Flandin.
Fou acomiadat pel governador I personal de la colònia
francesa.
Bosses

de viatge

Lt Calan d'Estalvis Provine
niel de Guipúscoa 1 la Calza
d'Eetalvie Provincial Blscalna,
amb motfu del V Dia de l'Eatalvl, concedlren diversas Botarse de viatge per a visitar t'Ex-

posició d'aquesta eiutat.
Ela beneficiarla de lea 'entes

boeses, formant grup, dirlgit
per representante d'aquelles
inatitucione, arribaren a aquesta cintra el die 8 d'aquest mes,
invertint alguna elles a visitar
la capital, 1 especialment l'Ex-

p 051016.

Efectuaren, ball* una visita a Montserrat.
Un d'aquests elles el 'dedicaran Integrament a les tnstItuotons de la Calza de Pensione
per a la Vellesa 1 d'Esta/vtro.
Desprde de visitar
Central 1 l'Agrupaeld d'Assegurances Social., passaren al
Mont de Pietat d ela Verge de
l'Esperanea, Institut per a la
Rehabilitació Física de Mutilat s , Institut per a Cecs I Inetitut de la Dona que Treballa.

Foren després obsequiats
amb un dinar Intim, en el qual
hl assistiren els senyors Jor.
dana 1 Pagas, de l'Institut Nacional 'de Prev1816.
Despréa s'efectutt una visita
• l'Ernpar 'de Santa rada, on
donà un concert la acedó instrumental 1 l'Orfeó de Santa
Meta, dIrtglte pel sets mestre,
Be rberh.
Finalment, realitzareri una
visita a l'Insfitot 'de Se t-vels So(s 'ale de la dita Calza (Pavelló
de l'Exposlció), visitant-lo detIngudament 1 assistint a une
messIA de Cinema social.

Es demana un premi per a
Caries Boig-ues
Alguns diaria han expressat Hure

desigs que sigui donada una recom-

pensa a Carlea Bolguea f Sans, l'autor de les fonts megiques de Montjure meravella d'aigua 1 Ilurn que ha
estat el plat for de l'Exposició, 1 vense dubte el mote/ principal d'atracció
del turisme, que ha fet que dorant
mesos 1 Mesos eh trena i ele vaixells
anessin collocant a Barcelona gens de
tot arreu del mera
Sembla que es vol demanar per a
Carlee Boigue3, nom que romandrà
per setnpre més vinculat amb el record de l'Exposició de mg, una "alta
recompensa". Ja sabem que e3 vol dir
quan es parla d'una "alta recompensa". Una medalla, una mese un bell
pergard, acompanyat d'un Mbum. Encara que a En Bolgue, se li donl la
condecoració MES important que es
trobi, I que li fern lliurament d'un
Albur!' amb les sigmatures del milió
d'habitants que Barcelona te, :time no
voldrä dir que la font mágica que En
Bolguee ans ha donat sigui ben pagada. Perque En Boignes, amb la seva
font megica 1 lee eleve, cascades i
l'Avinguda de Maria Cristina i la
font d'Ansbassadeur: 1 la plasme de r11rivera, no ena ha donat eolament gas.
dl per als trils i resperit: ens ha don.« prestigi davant del mein, aixe no
es paga amb una ni amb deu medalles.
Les algees 1 la nene de Montjule
Sinn curullat de diners els calaixos de
fondistes, de comerciaras, de la ciutat
tota. El foraster ha vingut a Barcelolona i un tant per cent molt Important ha mar gas amb el bitltet de tornada pelee a las-nula. Tot .t.r,
ria prodult igualment sense &emelga
gran atracció d'illuminotecnia, pese en
proporcione 1718 petites. La dotad
tota s'ha beneficiat, pub, ¿'aquesta
meras-ella que exhibiem, perceá la
gent l'havia vinguda a veme en no poder anar-la a veure enlleu rnE3 del
món.
Crefern que ea de Justicia que la
recompensa a En Bolgues sigui miele= mis que l'honorifica, sobretot
celan altres elements de l'Exposició
—que han treballat amb delit, perb
que la tasca dels guate no ha tingut
la ressonencia de la d'En Boiguessem objecte de gratificacions—que
mercixen I que no reeategrm
D'En flojean el que meo ens pisa
gtie ha de rasure a totholn, ós agur'
fer cense brogit. roen un de tant,
obrers del nostre Certamen. No l'ha,
reu vist mal a primer terme enllor
Fo Eolgues no té cap titol ressonant
de director. ni d'inspector general, ni
de comissari, n1 de res que se li aseembll. Es un funcionar{ de l'Exposició, posat com a cap deis Serveis
relliuminació-Espectacie. Per a la categoría del eeu cerrec II correspon un
SOU que no deu arribar a les 2.too
pessetes, sou de funcionara Suposem
que nInge ens dirá materialittats si
diem que en ton, que un senyor hagi
de.tat el p iat fort d'una Exposició per
aquest meta és cosa de migradesa, i
que crciem que la ciutat que tants i
tants han tingut «asió de coneixes

grades a les tonta d'En Bedpvee cius
han servit d'esquer, hi té emb ell
deute que no ha de limitar-se a la
concertó!) d'una crea o d'una medalla.
Es va inaugurar l'Exposició, tothom
mitaya bocabadat davant les aigiaes i
la Ilusa i calgué anar a treure de casa
seva a Carlea Bregue, i f&-lo cosadiXer • tothom, persa havien »set
dos mesos i all encara no havia &das
boca. Ea no era mea que 'el fundonari". afolt be.. Per6 la ciutat creiem
que ha de premiar-li com cal . aqueo'
" f uncions ".

El banquet a les representacions estrangeres donat
a Llotja
Al Saló Gbtic de Liotja se celebró
ares pasuda el buques que l'Exposició
Internacional oferia als comissaris i
representante estrangers, amb motiu de
la clausura d'aquel! certamen.
L'acte bou preaídit pel Rei, al rae'
acompanyavm el president del Conselis
les autoritats i repreeentacioae eetran.
¡Crea

El umaulfie saló desaparee:Yo Iota
un LOLUlt de fullatge que no M'eh eep
grecia • la severitat de la nostra Llot
que a la bellesa-ja.Nosltrecim
de l'edifici hi sobrava apueste ornamentació sup le:materia, perb de totes maurea el cap de vista enlluernava.
A eipat hi assistiren s o csr
mensals, i fosa molt ben servil per
mi»
tel Ritz.
Arribada ?hora del, parlamento, va
Iniciar-los el marques de Foronda, amen
a director de l'Exposició acabadt
! el
bo rac
qua
l ag
ió vgasse
l wia
de tvororn
da m
haéarle'L
lta c°111peral
ieu éiiL Adreçant-se ala cornisearis
de les nadan, estrangerm, recalce que
el certamen hastía estas un veritable
torneig de mvallerositat i cortesia.
Creu que la coneixença iniciada ara
es trasllulri per una tan sincera
com
Ilarga amistat
Acte seguit, el cornisseri francés
M. Charmeuil correspongui amb unes
frases afectuotea en lea gula subratIli l'espectacle immens que ha
ofert
Barcelona amb l'Exposició.
El delegas italiä senyor Targettf
s'associa a lea paraules del se c cogen& francea i significä el seu entusiasme per la dernostració de plenitud que
acaba de donar la nació germana, 1
digué que amb l'Exposició s'han afermat els liaos de solidaritat =leerte/a
Clogue eh discursos el general Primo de Rivera, el qual, en nom del
Rei, agraf les frases pronunciades pale
dos abans esmentats re p resentante estrangers. Digne que aqtrell Saló de
Llotja recordava les glorioses tradicione eepanyoles del segle XIV en que
eh navegants i comerciants feren tant
per a Pengrandiment de la patria, i
aquest acte, e el 'loe 011 encara a diari
u fan tantas i tantee transacciona.
era una ma gra de la compenetrac16
que ha existit per a assegurar resistendor de l'Escposki6.
El país amb &gaceta Exposkió ha
sabut guanyar-se l'afecte de tota els
qui l'han coneguda, i ha demostrat com
el preocupan el sentiment progressiu
i com volia destruir falsea Ilegendes.
Es referí a la situació ¿'Espanya,
que si be confinada a un extrem del
Continent guarda ami tothom, 1 per
tothom, tantea proves d'afecte. Eapatrma — dita — no pot oblidar América,
amb la qual esta amida per tense Iligams, peró daca, no la priva pas de sumar-so al moviment europea 1 de defensar la personalitat 1 el predominl
d'Europa.
Gossa la frase del marques de Poronda, que ha qualiecat aquesta raen"festació d'art i de treball, de torneig
d'amistat 1 cavallerositat, i diu que
Barcelona ha estas l'expressió real ¿'aquelles frases de Cervantes sobre el
seu esperit hospitalari 1 cavalleresc.
Diu que l'encert de lExpoeició ha
total demostrar que contra tots els

pelaui dve°c'e.onrvinYa
ncia easmma
h enitsé aen
itreaci
supsesinMes; no pas mes amunt pene tampoc
un milla/len-e mes avall.
Em ciar que vosahres els estrangers
que residiu acf rebett diariament la
sensació del que es Espanya, perh jo
us Invito a propagar-la i a fer-ha coneixer erres/.
En nom del Rei, acaba donant les
gracies a tots per llar cooperació, filena dafeete, d'intelligencia i cometerlo:6
al satan certamen que ha palesat el
progre§ d'Espanya.
La Banda Muncpal, que durant
räpat haya executat ¿verses peces del
555 repertor, en entrar i retirar-se dert
Alfons interprete la "Mar ga Reial".
L'acte acabi a un quart de dotze.
El rel havia d'errar a la fundó del
Unes, pera el retira a Palau.

J. Roca
00ASIONe
articies económico!
Garree de Santa Anna, 34.
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MELINDROS- SEQUILLOS

SECALLS e 4 paletee el lulo

.rom de5aat 3aurae
ADVERTIMENT
Advertim • les persones que
ele interessi la publieacid imenedieta de les notes que eláll envien
que els original§ han de dirigirse tote a la Redacció, pina de
Catalunya, 3, primer, sien. de
lee nou del vespre. Els que ens
arribin más tard d'aquesta hora
o vagin adreçats a la impremta
del diana Barbarä, as i 53, no
secan publicats fins a) cap de
48 botes
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LES EXPOSICIONS
entes de volums; F. Sänchez Grana; 1 dos hi figura amb tres obres, una de
les quals es una testa de grans proOBRES DE MODEST 1 RIporcions, fragment que demostra una
tècnica molt disciplinada i F. Coro.
CARD URGELL
Le Sala Parks ha dedicas la quin- misa hi ha contribuit amb tres figures estilitzades dintre un criteri decoa:era a una exposició retrospectiva dels
ratiu
dos pintora Modest i Ricard Urgell,
pare i fill, morts ara fa uns quants
anys. Les obres del pare han estat
La Pinaeotecu
acoblades a la sala antiga de l'establiment, al mateix loe on seixanta anys
EXPOSICIO PORCAR
enrera devia comenzar de posar-se en
Aquest notable pintor castellonenc,
contacte amb el públic, i guanyar les
assidu de les nostres sales d'exposiprimero= batalles de la popularitat.
cions, exhibeix una interessant colAquellea teles elegiaques, evocàvem
lecció de pintures, figures i paisatges
la sera figura tlpica en el món artísque posen en evidència el seu tempetic barceloní, amb la sera cabellera
rament de pintor.
blanca i eloqüent, els taus confortante,
Com en totes les seres exposicions
la sera xalina indisciplinada, els rus
anteriors, les obres que integren el catalla vius, inquieta. En aquell mateix
täleg
de l'actual poden desWar-se en
indret, transformat mes tard en dedos grups: les composicions amb fipenderrcia administrativa de la casa, i
gures, en les quals l'autor explota la
lloc de retmi6 diari d'artistes i "amaseca erudició de ',tusen segons una
teurs", don Modest feia dringar la
fórmula fácil i els paisatges trebaseva conversa i e/ sen esperit crItic
llats sota la pressió de preocupacions
er_ava arnb un espurneig pintoresc
mes complexes i elciades. Abra fa que
arab el del pintor Brull, de Nonell i
altres artistes desapareguts, l'obra l'interès pictòric es décanti sense vaciHar per aquest segon grup, molt mis
dels quals el temps oblida o eleva.
personal sobretot en aquesta serie que
Arta, la pintura del popularissim aul'autor ha pintat amb visibles desigs
tor d'squelles teles que titulara incadandependitzar-se. La visió afranquiriablement "El de sempre", no produeixen l'efecte etnotiu que produien ales- da de suggestions pertorbadores, s'ha
enrobustit; la paleta hi ha pres una
llores. Urgell especulava amb les linies
energia greta dramática que no tenia
t horitzontals; tot es pla, extens en les
i fins tècnicament les teles han guaatoes composicions que es perden en
nyat en larga i originalitat. ''La rail
1Irmyanies confoses sota uns cels tris'Sant Domènec" i "Boviles", ad•quitos, la feixuga monotonía dels quals
rit per l'Ateneu Castellonenc amb desel pintor copiä de les costes franceses
tinaciti al Museu Municipal de Barcede fAtlintic. Igual que baria simlona; "Flors i caixes de taronja",
plificat les linles, baria hornogeneit"Barrial", "Masades de moré, "Camí
zas la paleta fina a reduir-la a un Sol
asfaltat"
i el paisatge de/ Mestrat, teco, enboirst i Ilangor6s. Els quadros
nen una mena d'intima tensia que els
de l'Urgell són una epoca barcelonicomunica un punt de patetic particuna; aval la ernsib , litat del públic va
larment atractiu.
per altres camina i la pintura tendeix
a satisfer necessitats molt distintes de
les originadea per la corda enyorívola
Galeria Arenyes
del sentiment
La pintura de Ricard Urgell representa una etapa mes moderna: es una
EXPOSICIO G. BERGUES
modalitat de l'impressionisme barceloAcr.:2st distinga pintor mallorquí té
nf, que actualment no ti gaire crèdit
oberta una interessant exposició, les
pera out ens ha deixat trossos de pinobres de la qual corroboren les helles
tura ben apreciables corn podia comaptituds de l'autor i el seu temperaprovar-se en algunes de les teles que
1 figuraren en el catileg d'aquest pin- ment de colorista.
C C.
tor indiscutiblement ben dotas, mort
prematurament. 1 que en molts aspecte$ era superior al seo pare.
OPIXIONS DE CRITICS ESTRANGERS SOBRE LA
PINTURA DE PERE CREIGaleries Laietanes
XAMS
"Caravana perduda" és el títol Sota
'DIONIS BAIXERES, A. AVel qual l'exceHent pintor Creixams ha
TIGA, AGRUPACIO D'ART,
agrupat una serie de telcs rccents.
MARIAN BURGUES
Aquesta caravana és una veritable
El mestre Dionís Baixeres exposa
situa a Creixams en primeuna vintena de teles, croquis i estora fila entre eli grans pintors moderns.—Hsantn.
dio els seus temes habituals: esLes obres de Creixarns són catalocenes i tipus de platja i dels Pireneus.
En totes aquestes obres, pintores i di- gades amb les de Picasso, de Derain,
buixos l'autor manté el seo estil amb
Kisling, de Dufy. Aquest és el seu
el sets vigor caracteriatic.
veritable Hoc. Cal anar-les a reure.—
Je arca Saurage.
El pintor A. Antiga ha reunit
una de les sales una quantitat d'olis
Tocadors de guitarra de mans ne1 pastells, en els yuals l'anècdota gres, est6macs buits, xicots d'ulls mitriomfa amplament de l'interès olasserables, robes que cobreixen carns
tic. "Maternitat" es l'obra mis ben
flaques, figures de mirada brillant:
defensada, pictbricament, de la collecheus ad el ÇtIe expressa Creixams
anda una mena d'obsessie voluptuosa.
: La primera exposició que celebra
El caracteritzen el misticisme i el real'Agrupació d'Art no dóna motius a
lisme, alhora que un do incontestable
observacions gaire optimistes. La ini una personalitat audaciosament afirsuficiencia catàleg priva de resmada.
senyar detal:adament les aportacions
A Goya li haurien plague aquests
aels agrupase. Presideixen la sala tres
(madres. I Baud.elaire s'hauria agraobres del pintor F. Ramoneda, inspidat en la "charme" d'aquest barret
rades er restil de Zuloaga, tina de les
alt. motiu repetit de Crei xa m s, d 'a
quals. segons diu el catáleg, Es una
amb el qual dis--eustbardcop
primera medalla del Saló de Buenos
fressa els scus pille:s, per simbolitzar
Aires de tan; J. Perno exposa uns
llar aixafament nel bluff dels temps
paisatges discrets, Salvador Sabatis
eorrents.—Pard Rebottx
unes aquarelles =mansiones i J. Anta
No es dirigeix 'als nostres sentits,
VAS paisatges ben orientats. Fis esculsin() al castre cervell, al qual copsa
tors en conjunt fan més henar a l'exsense que sapiguem com. Ens fa mal,
s'asid() De Lluís Cansaras sobresurt
1 en! encisa. Ens pega i ens scdneix.
un bust tensen!. I. Fonollar exhheix
Pere Creixeme sens presenta com el
un nu de grans dimensions. De I.
gran tipus d'un talent .creador.—Jean
Cardella anotem un mi masculi ben
Arare ce .

Sala Parés

Una de les :abra teles del Sal6
de 'l''ardor Es, incontettablement, une

bella figura de gitana, de Pere Creixams, de la qual hom admira el mocador rosa, el col esgroguelt i les
sumptuoses mäneguez. Creixams no
ha tingut por de mirar els herois del
seu país, Goya i Velisquez. Els seus
déus l'han recompensat. — largues
Quemar.
Des de fa deu anys que segueixo
Pere Creixent, en el seu pensament,
en les seres concepcions i en les seres
obres. Sostingut al començament per
Paul Guillaume (el marchand de Modigliani i Derain), després de Pierre
Loeb (el simpatic negociant de Broa>
maire, Krohg, de la Fresnaye), Creixams apareix ara Ilitire de tota trava
comercial creador d'una pintura que
encara no estä de moda, ni futurista
ni cubista, solament realista com el
bon Courbet, 1 corn el bon pa.—Floroa Fels.

LES LILE.

Tales
MEHIDIANS
per

FOCIIIS
•
1,4 Orfiame i constructivisme.—De
G. Gral i T. 1V. Hersfeld en el seu
assaig L'art en perill (Vegeu LA PUBLICITAT d'ahir): "L'esperit hand
emano joiosament la la tècnica. Aixi,
la port film de ro,: ja no Es fixat a
la tela. L'obra mestra °dual i5 con-

LA SUBHASTA DE LA
SALA PARES_
Avui, dijous, continua a la Sala Pares la venda d'art antic i modern
anunciada. Ultra el mobiliari i catifes
descrites en el catäleg, cal notar entre la pintura moderna un paisatge de
Joaquim Mir, unes figures per Roman Rivera, paisatge per Martí Alzina, paisatge per Joan Colom, figura
per Manuel Ilubert i una figura de
noi per Josep Togores.
QUATRE EXPOSICIONS
IMPORTANTS
Dissabte vinent s'obren a la Sala
Pares guatee exposicions que mereixeran un gran interés per part dels
colleccionistes aficionats. Una seri
la de Pere Creixams, pintor català de
fama universal. Una altea la primera exposició Ramon Calzina, un
dels valors mis positius de la Pare
pintura catalana. Una altea la primera
exposiciú del pintor terrassene Cortés, al catäleg de la qual precedeireo uns mots de Rafel Benet, i una
ultra de Vicents Soler i Jorba , el jove
pintor olotí que enguany presenta la
millar de totes les seres produccions.
EXPOSICIO 10SEP PRIM
Es anunciada per a la propera setmana la inauguració de la primera exposició de Josep Prim, a la Sala Joan
Merli, de les Galeries Laietanes.
Les obres que presentará aquest jorenissint pintor co defraudaran l'expectació amb qué són esperades pel
p ostre públic.
El pintor Josep Prim no is una
prometerlo, sinó una realitat, però
nna realitat de les que prometen conotantment una continua superació de
si mateix.
EX POSIC 10 C AM PS-R IBER A
L'exposició d'aquest pintor podrà
visitar-se, encara, tota aquesta setmana i la que ve, a la Sala iferli.
JO.IN SACS-CALCINA-COLIN
Dissabte visierst s'inaugurarä a la
Sala Pares l'exposiciú de Ramon Calcina. El critic Joan Sacs copsà la torta personalitat d'aquest artista en unes
"Pampallugues..." "l'e la Providencia
i ens descobreix el mili«, el mis
espiritual cartellista que la nostra tetra hagi conegut. Ramon Calcina, un
desconegut, val també com el primer
cartellista de les terres europees".
Després de l'èxit assolit per Colln
amb els seus cartells, hi ha un interés viu per conéixer aquesta noca signatura pictórica que reporta a casa
¡sestea un art afina, original i amb
una. concepció estètica que no es a
l'ahast deis que pinten amb manifesta
isrlsabi litt,
EXPOSICIO DE FOTOGRAFIES
Arui, dijous, a dos quarts d'onze
de la vetlla, s'obrirä al local de l'Agrapadó Fotográfica de Catalunya,
Duc de la Victória, la, prir.cipal, l'exposicie de les fotografies del VI Concurs Anual de la dita entitat, fent-se
póblic cl veredicte del Jurat qualificador format pels senyors RaMOII
Batlles, Sebastià Jordi, Joan Junceda i Ricard Opisso. A aquest acte poden assistir-hi tots els socis i Ilurs famines i tots els aiicionats a l'art fotogra f le.
En els dies successius hom podrá
visitar l'exposició de set a nou del
vespre i els diumenges d'onze a una
del mata

serrada en una capseta de /Nana i es
m'eje:tu —i airó is un altre arantalge! —simultaniament a Londres, a
París, a Berlín, a Nora York, i en els
ritatges provinciana Més Ilunyans. I
Le aleshores que 1111(1 Pilleffra a l'ea
ens scpnbla laboriosa i passada de
moda, que e res sembla inactual. L'elaboracid del fans es (arribé Inés animada, ja no depin del talent d'un sol
individu. Comparar al treball mateual
individual de l'artista, el film execulat
per un ter! nombre de cervells ateny
mis fdeilment na cardcter d'actititat
social. Les dificultats de moviment
i de llum no existeixen; en canri, els
pintors i els dibuixants, albur ere liurs
assaigs inés andadoras i mér reeiritr,
no han trobat sisó soluciona defectuoset o aqueas problemes." "Un gran
nombre dels nostres pintora ho has'
compr2s. Han ha reconegut les capacitas de reproducció superiora de la
Qcnica, hom ha deixat de copiar la
naturalesa. Refriega dintre ell mateix,
l'artista s'és allunyat d'aqu est naln de
les coses real: tot meditant i ha esdevingut atent a les "vibradores drfique:" de l'anima. L'anima haria de
guamas la cursa. D'aci pertiren molts
d'expressionistes, senyom honorables
d'esperit profund. Kandinsky feia
música: projectd, dones, la müsica
damenet la tela. Pau Klee, prop d'una
mula Lluls-Felip, brodà delicades lobas fem e nines. Els sentiments del fintar foren dnicament l'objecte de l'art
a:alienas pur; per tant, el veritable
pintor llagué de pintar la sera sida
interior. Aquí coneen0 la calamita(
Resullat: 77 tendències d'art, é totes
afirmen que pinten l'anima veritable.
Mi hagué tambi el simullanistes ( "soviment, ritme...). Ad comerla una
coneepci6 original. Horn contened a
construir. Tot parlant de din...37,de;
horn es reconegué en els estrictes dibuixos de renginy e r. El campas i la
regla empaten Vdnima i les especuladores metafisiques. Els constructiristes entren en escena."
(En el grava!: Foto documental Iramesa per R.-31.)
la* L'amor.— (Enquesta de La
Révolution Surre-aliste. Vegas LA
PUBLICITAT dels die.s 9, lo, te, tz,
1 4 j 15): "Admiro, en la definida
que aporteu dc l'amor, una d'aquestes
presea de consciencia dcl mis profund
de si mateix que tán l'honor del super-realisme. L'esperança que un hom
pot posar en l'amor es justament
aixb: de reconèixer incarnada en una
ánima i en un cos la veritat que han)
persegueix. Si és aja!, sacrificar el
seu amor és sacrificar Fónica cosa
d'un mateix que ti cap interés:
l'heroi que, en el rnite clässic, s'oblida als peto d'Omfal se sacrifica durant aquest temps (generalment hastant cura sertosament) a co que és
el contrari de l'amor. Feria, el mes
sovint, l'heme que tracia les seres
conviccions per planee la dona que
estima" no a pas aquest Hercul feble que "l'aperduament dels sentits"
enduu fora de la seca recital. no fa
sine) trair con) iccions factícies que
esperaren l'ocasió per tornar al nores. ¡Vietbria de l'amor admirable, o
victória de la vida sòrdida? El problema és aquí, i potser is ja bell de 3i
que es pos: en existencia i que 16 lisié
debat" (Eduard Diaiardin)
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* Mistral...
De Crónica Targarina:
"Si la vea d'una Pätria s'oís perceptiblement a les tedies dels bornes,
ara fa cene anys que els catalans hasrien sentit una de les mes beiles i sonores batallades que mai mortals haguessin porta oir.
Setembre del 583o. que en ta flor:de tardana donares una Ilumenera
immortal a les terres de la parla d'Oc.
Gema de tardot que en un instant
d'inspiració sublini infantares el fe!libre provencal que s'alletà dels pits
de Catalunya i de Provenza ja que
sols aixi podia assolir la immortalitat. Pàtria q ue en infamar l'autor
de "Mireia" esdevenies més imrnortal
que mal al costal del teu fill, i alhora
posares una fita en el teu son massa
durador. Marc i fill retien juntament
confosos en un sol esperit el bes im-

BARCELONA
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Pintura de Pero Oreixema

CHASSAIGNE FRERES
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mareescible del Din divi, voltat de la
pandeas I muten i del sen poder «un.
Provenga, germana de Catalunya i
que en l'antigor es contonea en una
sola espiritualitat, que 'ovni el redreça
vibrant, vele néixer, pel setembre de
183o, a Frederic Mistral, que mis tard
hacia d'esdevenir el desvetllador de
la Ilengua d'Oc i havia de passar al
quadro d'honor deis clässics. •
Canti Mistral Provenga, i cantant
a ella, canta a Catalunya. La seca
veu sonant vora la Mediterrània devia fer reviure per uns instants tota
la grandesa pretèrita de ia Pàtria Pirenenca.
La seva obra, :copa d'amor a la terra nadiva, ha estas el ligara que ha
unit totes les terres d'Oc. Els imaginaris dialectes s'esfumaren amb la
vinguda de Mistral, que parlà amb una
lengua que si fou gran en el passat,
adquirí una expressivitat meravellosa
en les seres mans i es coloca arantatjosament en l'esdevenidor.
Catalunya i Provenza s'orienten
vers la unificada de la llengua, pera
mentrestant totes dues havien empree
el desvetllament ideològic, ja assolit.
Sota l'ombra de Mistral, onejant la
bandera de la Pau en mig deis simbols sagrats, s'han aixecat del peo
d'una fosa diles espiritualitata inrivisibles que Iluiten arb¿irades de fe
per la victòria d'un poble.
En Ilegir un !libre de Mistral es
desvetllen dintre nostre tuses ernocions inconegudes. L'amor i la grandesa humana de l'obra mistralenca
perceptible per a tothom. Sols és neces
Sati el desig de comprendre que aquest
resideix més atuit o despert en totes
les criatures humanes.
A Mistral. a la sera obra i a tot
allò que significa. retem homenatge al
principi de l'any en qui s'acompleix el
centenari de la sera naixença. Any de
glòria per a les lletres ¿'Oc. Any simbòlic en la histaria d'un poble."
* Mirador...
d'aquesta settnana publica:
Els problemes de la post-Exposici6 (editorial); Eis dijous blanc:
L'apat de les "feres", Per Al. B.; Mirador indiscret; La higiene i els salvatges, per Aurora Bertrana; L'aperitiu; Alfonsina Storni, per Josep 31.
de Segarra; Pagines viscudes del .88;
De La Haia a Ginebra, per E. H.;
Mirant a fora; Existeix el doctor
Asuero Per I. 3/. P.; Bellafila Cocktail, per Iasep 31. Planes; Una novela pornogräfica, per favor, per A.
F.; Els libres: Ferran Soldevila.
Recerques i comentaris, per L. Nicolas d'Olwer; Un altre premi literarit; La veritat en eis llibres, per C.;
Les estrenes: "La sorpresa d'Eva",
per Ramas Pci; La dansa Anna
Panosa, Per Rossend Dates; Vides
pintoresques: Fortunio Bonanova,
per 31.; Douglas Fairlyanks, per
Palau; Panorama; Les sales d'aval*
guarda a Paris, per D. Pruno Orerana; Ja ho sabes...; Les exposicions,
per Minus Gifrcda; La moda i l'art,
per Rasurad L'ates; Els discos, per
1. G.; informacid grafica, caricatutares de Bate i estrangeres.

J. Ioca
REBAIXES
en stveters, pullovers

1 Articles d'Esport
Carrer de Santa Anna, 39.

*** El lector intervé...
"Sr. Redactor de la secció
Les Lletres.
Esperara amb impaciència l'aparició del "Diccionari de barbarismes del
català modern", del senyor Emili Valles, perquè entenia que una obra d'aquesta naturalesa ens és indispensable, i em proposava no solament adjo. sinó difondre - la i fer
que la compressin iota CIS meus amics
i quants amb mi es relacionen, però
el 'neo desengany ha estat gros quan
he vist que el preu de l'obra baria
estat fixat a 6 pessetes. Gairebé només faltava que se n'hagués fet un
tiratee limitat, de b:blibfil, en paper
Jap6, per a tallar-hi d'arrel tota possibilitat d'eficàcia practica.
A 6 pessetes. aquesta obra, és com
si no llagues aparegut. La tindran
quatre senyors que es poden permetre
el luxe d'adquirir llibres a aquest
preu, i eis que siguin sccis d'algun
Ateneo CO la Biblioteca del qual l'hagin adquirida. Els altres haurem
continuar dient en e l nostre catalä
modem els mateixos harbarismes que
diem ara.
Jo pregunto: z No hi hauria manera de fer-ne una edició popular? ¿No
hi 'lamia manera de fer que el senyor
Fanili Valles tia liagi treballat co va,
Julia que amb aquest Diccionari
6 pessetes el trehall d'aquest gramàtic és nul?
Miguel Sinyol Aymami."
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El doctor Charlety,
rector .de la Sorbona
SI en el món universitari europeu
cerquéssim un element dels mes capacitats que porta al seu damunt tot el
pes de l'organització i la marga de la
instrucci6 i educaci6 d'un Estas, forgolament hauríem d'escollir cl doctor
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M. Charlety, rector de la Universitat
de Parfs.
Per als costees estudiants, per als
professors i per a tots els escolars, te
un remarcable interés el coneixer les
figures mis rellevants de les Universitats, figures que a causa de la
tasca feixuga que realitzen van desapareixent l'una darrera l'altra, esgotades per la Iluita intensíssima que han
hagut de lliurar. Callen retuts per l'esfore que" han realitzat, però contente
de la sera obra continuada fins al darrer montera.
Do, rectors de la Sorbona, anteriors
al doctor Charléty, han mort victimes
de l'excés de treball: L. Poincare i
P. Lapie. Especialment el darrer, després del treball extenuant de tot el
dia, es tancava en la solitud de la Sorberla fins que el clia clarejava.
El doctor Charlity, a les vuit del
mati baixa al seu despatx a la Universitat, on despatxa, acompanyat don
secretari, unes quatre-centes cartes
diäriet que li porta el correu del matí.
Despatxa la correspondencia — tasca
Ilarga i a la tarda mis correu encara.
Ell personalment visita les nou sec
de l'ensenyament su--cionspral
perior. Una llista inacabable d'instituts, litem i altree escoles san dirigides pe r el mateix.
Durant un any, el rector porta la
direcció dels centres d'ensenyament.
En nom de l'Estat ha de tenir cura
de la mora dels centres independents....
Rector de l'Academia i de la Universitat, té sota la sera direcció mis
de 30 000 estudiants, agrupats en cine
Facultats d'un nombre extens d'instituts denendents de la Universitat i de
l'estranger.
De la presidencia de les assemblees
i ntellectuals passa a l'examen dele problemes mes infirns que pertanyen a la
Universitat. Fa la visita a tots els
centres academies. TE l'obligaci6 des.
tar en contacte amb les gran, Universitats estran geres i les visita totes. Ara
mamani als Estats Unit'. ei, viatge de
pronaganda inter-universitäria.
Es president de mis de quaranta
comitès, eomissions i comen!, i
bte de la majar part d'entitats cultuvals. També és president de/ Consell
Superior d'Instrucció Pública de la
Secci6 permanent. de la Comissió per
a la publicació de documents relatius
als orinens de la guerra. i per contrast
metiere de la Cemissi6 de l'estudi de
rexces de treballa.
Recemana els estudiants que aneofitin àdhuc els diumennes i diem de lesta. que ell ha de renunciar al treball
emula (cruel sacrificil, i no li resta el
mlnimum temps per dedicar-se a
l'ensenyament de la invente.
I el pitjor és que ell ne pat delegar
a ningii mes porqué Faiudi en la sera
tasca. Si demana una reforma de l'administració que tendeixi a la deseentratar:ció, encara nous treballs pesaran damunt sen.
Anuest home ha d'aguantar la circeei6 de la Sorbona i sIe l'Acadèmia ami)
el mateix personal molt relea que
en l'anv iSq6. Amb aquests antecedents, el "sur-llenare" se'ric presenta
coto una arma terrible contra les figures que caldria guardar.
E.
OPOSICTONS A UNA BECA
La Junta de Beques d'aquesta
versitat anuncia la provisió de la beca
de la Diputad() provincial de Barcelona, dotada amb la pensid anual de
2000
.
pessetes, a la qual poden optar
els alumnes que cursen oficialment
qualsevol de les seccions de la Facultas de Ciències.
Les sollicituds sisan de presentar a
la Secretaria general abans del dia 23
d'aquest mes. a la una de la tarda.
OPOSICIONS
S'anuncia per a proveir per oposició
en torn lliure la catedra de Materia
medica vegetal, vacant a la Facultat
Farmäcia de la L'niversitat Central.
PROVISIO D'UNA CATEDRA
S'anuncia per a la sera provisió per
concurs presi de trasllat la pina de
catedràtic dr bfatemätiques de l'Institu t Nacional de Segona Enser:y:anea
de Palencia, i la catedra de Medicina
legal vacant a la Facultat . de M.dicina. de la Universitat de Salamanca.
VISITES AL RECTOR
Han visitas el rector els estudiante
madrilenys que han vingut a peu, un
gin, de professors i estudiants de la
Universitat Católica de Santiago de
Nitro. el director de l'Escota Normal
fe Mestres de Girona. mil tuis grup
de professors i ahumes, diverses co-
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missions d'estudiants i gran nombre de
catedrätics i professors de centres locals.
. CAUSA SOBRESEGUDA
Ha estat sobresegut l'expedient f,:mat contra el mestre na cional de Sart
Genis de Vilassar, Joan Salamerc,
amb tots els pronunciaments favorables.
UNA INSTANCIA DELS MESTRES NACIONALS
Els mestres nacionals han elevad
instancia al ministeri d'Instruccia
pública, en la qual se sollicita que durant aquest any es distribueixin les
escales de nora creaci
ó, en el que es
refereix a Ilurs sous, entre les casegories de l'escalafó del Magisteri, de
quatre a ruit mil pessetes, i que en
porti al pressupost el eompliment previ per a aquesta finalitat i supresei6
de la categoria de Iscio pessetes.
PROFESSORES A OPOSICIONS
El Tribunal d'oposicions a les places de professores de Tall i Confecció, torn restringit, vacants a Barcelona, Múrcia, Salamanca i Santiago.
crida les opositores adrneses per si
dia r.o del mes que soto, a les quatre
de la tarda, perquè .assisteixin al Gene
Escolar "Menéndez Pelayo", situat al
carrer de Méndez Alvaro. núm. so , a
Madrid, i per al dia 2/ les opositores
a iguals places vacants a Sevilla, Valencia, Saragossa i Valladolid, amb
l'objecte de procedir als exercicis d'oposicia.
LA FUNDACIO RAMON AMIGO
Per Reial ordre es dispesa que
quedi aprovat el plec de condiciona redactas pel Patronat de la Fundaci6
benèfico-docent. instituida a Barcelona pel senyor Ramon Amigó Cuyis.
per a la venda en pública subhasta de
béns immobles propietat de la dita
fundació i que s'anuncii un mes abans.
almenys, a la "Gaceta" de Madrid, al
"Boletín Oficial" de la provincia i a
dos diaris dels de mis circulada d'aquesta ciutat
MESTRES INTERINS
Per les respectives Seccions administratives s'han fet els següents nomenaments de mestres interins: Paula
Gorina Yerba. per a l'escola núm. 3
de Terrassa (Barcelona); Gabriel Garcia Tomaos , per a la de Barquerque:
Montserrat Rodríguez, per a Baronin
de Rialn; Frederic Garraban. Per a
Avis; Carme Sanuy, per a Balaguer:
Aurora Espanya. per a Salardú: Rosa
Belard, per a Catärdia d'Ares; loa::
Colell, per a nansa. i Jean Macas-silla.
per a Tirvia. totes de la provincia de
Lleida.
ESCOLES VACANTS
S'anuncia la provisió -de lec c.-.
güents eseoles vacants:
A la provincia dc Tarragona:
Fatarella , 2.583, per a MeSt7e,
Tarragona. 29 orto, per a mestre.

PESTES D'ESTUDIANTS
La Federada Catalana d'Estudian:,
Catalics prepara un seguit d'actes
matarais i festes per a celebrar cl cinque aniversari de la eeva fundad&
Ni ha en programa una conferencia
dcl catedritic de Dret Internaciona/ di
la Facultas de Dret doctor Josep M
Trias de Bes. sobre "La deelaració
internacional dels Drets de Morse
aprevada per Fliistitut de Dret Internacional en la sessi6 de Nos- a York
(c'clubri di 192e)". haurä també
una s essiö de cinema, sardanes. eee
com a clausura ne celebrarä nn er•
eert al Palma dr la Ni itsica (-ataba,
el dia 26 , diumenne, a eirrec dt l'Or
fié Catalk
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Mis opininos
geans, 15. — Les respostes a l'end'Informaciones", són aval:
a del senyor Lluís Rodriguez de
‘-js
djur
niguri, queatenemos
a les condiciones
asa nos
USIC5
de los hombres del llamado
rsO
. aaeiguo regimen , es indudable que
tasas ellos, con mas o menos titulas,
soaso aspirar a intervenir en la fu'tura saaa política española; pero, a
pesar de interesar tanto en ella las
SaS dotes, estimamos que,
personas .
es estos momento s, lo que a España
eese importar mucho mis, son las
i das que encarnen los que sean llamados a substituir a la Dictadura y
las medidas/ de gobierno con que insscusablemente han de evitar la po¡bilidad de su retorno.
De las dios opiniones que un homb re público suele adoptar ante la opimoc, la objetiva, de escudriñar la tendencia preponder ante para acceptar% servilmente, y la mäs noble, de ser'as in claudicación sus propias conacciones. esperando a sembrarlas y
eeseaderias. Tan sólo esta última es
emapatible con el sentido ético que ha
de :aspirar la actuación politica.
pass quienes piensan así, sólo deba gobernar , en tm momento dado.
la políticos cuya idea pueda ser sereficazmente desde el Poder.
Veras no lleguen las circunstanass favorables para ellos, que gobio' 'u ;02 que se sientan con fuerzas paSupirar se en la tónica dominante.
so hambres nativos, realmente
1,kies, que en estos años han almas& en e: horizonte cultural de nueasa patria y que no acompaña su limaría al régimen imperante, serón, de
arao, cuando las contingencias lo
permitan. factor decisivo en la evaluasr politica que le avecina. Las yoadema y laa aptitudes politicas surges fäcilrnente, en los tiempos fabrlks revolucionarios, de las luchas del
Parlamento y de la Prensa libre, pero to suelen brotar de los grupos conformistas con que las dictaduras traen

oto adherentes."
La del seurpr Midan Marfil, que
•amressa abrí:
'No creo en la división de hombres
'rayos" y "viejos", sino en la de
'Menos" y "malos", 'aptos" e "irsepes'.
¡Cuales serin buenos y aptos para
gobernar en el futuro de España?
Pues aqué llos que tengan fe en el
reblo gobernado, que estudien los
problemas con competencia y los
Monten con rectitud. El gobernante
del porvenir ha de encarame con prodamas reales y acometerlos con deci-

Estas problemas son hoy, preferentemente, los económicos, financieros,
sociales y de relación internacional.
En erromía, hay que ser protecciorstas para la producción nacional,
ron libertad de industria en el interior; cuidarse de la agricultura, y,
en vez de preocuparnos de aclimatar
producciones desconocidas, fomentar
mellas en que, por tradición y clima,

pedamos no tener serios competidores. En finanzas, hay que seguir una
política de máxima austeridad en los
gastos. para poder ir a una amortiza:he de deuda y a una desgravación
de tributos lo mis räpidamente posible En el orden social, hay que contoldar todo lo que sea armonía del
capital y el trabajo, proteger al obrero todo lo mi, posible y desechar la
iät anticuada de que los salarios altos son motivo de la ruina o decadeneä iadustrial. En el orden internacinSi
y debemos mirar mucho
a América, pero sin olvidarnos de que
temas en Europa.
E gobernante que realice esas ideas,
ladeado compatible la libertad y el
arden, serä, en el futuro, el preferible
¿Nombres? Ea lo de menos. No olvi demos que política ordena las lumi:arias de países vencidos en la última mema: no en las tumbas de caudillos civiles ni militares, sino en la
del soldado desconocido. Hoy no imPortan ros:abres ni apellidos; lo que
iasisarta es España."
terjor Juli \Vais contesta:
'Es curioso y no deja de ser signi ficativa, que esta pregunta se formule y se dirija incluso a los proPos iinteresados,
nteresados, a los seis años coeridos del golps de Estado. Pero, a
Parte de ei:o, ¿que vale una respuesta
a ambas cuestiones? Yo digo que
cuanto mas aptos sean los hombres
del antiguo régimen para volver a gobernar—y le son mejores estableciendo j .eci,, comparativos—, menos disp uestos deben hallarse para volver a
gobernar como gobernaron antes de
la triste experiencia de que sus melares propósitos, y a veces hasta el
sa crificio de su vida, no resultara feral/10 o fuera al menos mal compreny peor estimado."
A la segona pregunta:
"En g eneral, y sin que yo estime
ase io entraña la pregunta, eso de los
hs mbres "nuevos" "desconocidos", es
" viej o comodín. A los hombres n ietos, cama a los viejos—y me ro fiero
102
capaces de promover y de enc auzar corrientes de opinión—ro puede señ alarles nadie por anti ci pad",
ell
t anto no hayan tenido ocasión /le actuar. Han de sefialarse ellos mismos,
liegaek, ei caso: y . par lo viste, el
• raso" no
llegó. LO que no es practico es ir buscar:1de can un candil las
mayores capacidades en otras discial inas. Para gobernar bien, res basts
c'noct r el arte. sinn que. adernfos. bate falta temp erar/lent, . i raal. votarla/1
Y hasta pasión de dirigir, y mucho
m'is cuanto mas anormal es la cirIffilteL
ocia. Esas condiciones no pus-

CONSULTIVA

den contrastarse en régimen de silencio y de inacción política; y, por eso,
a la interesante pregunta, podríamos
contestar mejor cuando todos zoos encontremos en el mismo plano y en
igual palenque."
Entre les opinions de particulars que
publica aval, figura la d'un len jirr
el qual creu que s'ha de suprimir el
ministeri d'Econonsia, que no servit
si no per a entorpir la ja complicada
màquina administrativa.
Propasa un ministeri pont, presidit
pel senyor Berenguer, i diu que aquest
ministeri hauria de fer en oh ò vuit
mesos elemions munkipals, provincial' i generals i dimitir davant les
Corta en la primera reunió d'aqueas
tes.
El senyor Josep Bermúdez de Castro, enginyer industrial, diu:
"Creo que muchos de los hombrea
del aniguo régimen can espaciados
mejor que nadie para volver a gobernar, ya que lo que fracasó no fueron
los hombres, ni aun los procedimienos, sino la forma de aplicar estos últimos, de lo que somos responsables
todos los españoles por no dar a la
política la importancia y la cooperación que deben prestar todos los ciudadanos conscientes.
El partido que entiendo mejor situado es el reformista, al que se unirian elementos colaterales que el tiempo ha hecho afines,"

L'AERONAUTICA
Un curo per a observadors
a Cuatro Vientos
Madrid, 15.—Aquest metí a
l'Aeròdrom de Cuatro Vientos
s'ha lnaugurat el cure per a observadors.
Han assistit a Pacte el virepreeident del Consell Superior
d'Aeronàutica, ieneral Soriano;
el cap superior d'Aeronäutica,
ieneral Kindelan; diversos aviadors, el personal de l'Aeròdrom
i els caps 1 oficials que preñedran part en el cure.

Ara no es podrà casar!
Sevilla, 15,—Fa uns quants
que Manuel Santos, habitant a la casa número 6 del
carrer de San Miguel, i que està
encarregat d'una peixeteria,
anunciä als seus amics que es
casaria aviat.
Per tal de satisfer aquesta
aspiració havia aconseguit esretejar unes 4.000 pessetes,
amb la qual creia que en tindria
prou per a les despeses del matrimoni i iniciar la eeva vida de
casat.
Anit passada, Manuel plegtt
de la feina, arribà a casa seva i
es Sich al Hit.
Encara no s'havia adormit
que sentí uns sorolls a l'alcova,
perú quan anä per deixondir-se
vele que sota del Illt It sortien
quatre bornes que en un tancar
i obrir d'ulls l'amordaesaren
el maniataren. Un cop fet tot
això, se n'emportaren els seus
estalvis i desaparegueren.
Suposa Santos que ele Madres
portaven estudiats els seus costunas d'un quant temps a aquesta pare
Ahir degueren esperar la seva
sortida de la peixetaria. 1 com
que sabien que vivia sol, i que
directament se n'anava a rasa
so y a, s'avenaren a ell i amb una
clau falsa entraren al pis.
El pobre Santos està molt
apesarat per haver de renunciar
per ara a ço que ell ronsiderava
com la seva felicitat.
dies

Llops al pla de Zamora
Zamora. 15. — A n'isla de Sanahria a consoc¡Kancia de les nevades.
llops han baixat al noble.
Sis d'aquests animals escometeren a
Sant Cebriä e! veí Manuel García, el
qual aconseguí escapar
Hom sap tumbé que en alguns poblats els seins han estat sorpresos
pels hipo, però no es tenen noticies de
desgräcies.

Els perills de l'ofici de
Iladre
Vigo, 15. — Al poble de Buen enIra un Madre al domicili d'un ric agricultor. Aquest sa adonar-se'n, i deixä
Ser al lladre. Quan aquest estava espanyant el rabia d'una calaixera, se
li amista ps1 /lanera. iIi dcmä al cap
diversos cops de destral.

ADVERT1MENT
Advertim a les persones que
els interessi la publicació immedista de les notes que ens envien
que els originais han de dirigirse tate a la Redacció, plaça de
Catalunya, 3. primer, abans de
les noto del vespre. Els que sins
arríbin més tarel d'aqueeta hora
o vagin sdresats a la impremta
del darf, Barbará, Ir i la no
secan

publicats fins al
411 hores

LA CLAUSURA
DE L'EXPOSICIO
INTERNACIONAL

L'ASSEMBLEA

ELS HOMES QUE HAN DE GOVERNAR

cap de

Els nona assembleistes que
han acceptat
Madrid, 15.—S'ha rebut l'as>
ceptacid del cärreo d'assembleista del senyor Ignasi Bauer,
elegit pel Collegi de Madrid.
Sembla que són 23 les acceptacions que es rebran als 50
llocs que s'oferiren per al Arree d'assembleista per dret propi i per delegació de les entitats.

L'Assemblea celebrarà, encara, tres periodes plenaria
Madrid, 15.—Es tenen noticies que el Govern pensa dietributr la vida legal que li resta
a l'Assemblea, en tres pertodes
plenaris.
El primer d'ells, se oelebrarä,
probbalement, el die 27 d'aquest
mes.
El segon, el mes de mere, 1 el
tercer, probablement a darrers
de maig.
Avui es reunirä la Secció primera per a estudiar la nova redacció de les Ileis aprovades
per l'Assemblea, 1 el text de les
quals ha d'ajustar-se a la Constitució vigent.

Les seecions de Lleis Constituents i de Codificació
Madrid, 15.—Per tal d'ultimar la tasca que secó sotmesa
a l'Assemblea en les atinente
sessions, iban reunit lea Sec-

cions de Lleis Constituents 1 de
Codificad&
A aquesta darrera corresponDgueren els senyors Clemente
de Diego, Saldaña, Dfaz Benito
i senyoreta Perales.
A la SeccIó primera assistlren els senyors Yanguas, Sili6,
Canseco, Corten) 1 marques de
Santa Cruz.
En aquesta Seccld primera es
llegf, novament redactada, la
reforma del projecte de Ilet
d'Ordre
En acabar la reunió, el senyor Saldaña digne que la Secció de CodificacI6 s'havia assabentat del projecte del ministre
de Justicia 1 Culte sobre l'arbitrl concedit als jutges per tal
de decidir sobre la nullitat
els testaments en els gneis hi
hagi algun detecte de forma.

LA VIDA OFICIAL
Madrid, 15. — En el sudexprés d'Andalusia ha sortit
aquest metí el ministre d'Instrucció Pública, el qual es proposa visitar Sevilla i Cädiz i
tornar. ß Madrid dvendres vinent.
Madrid, 15.—El ministre de
Foment ha rebut una Comissió
de delineante d'Obres Paliques, els quals li han demanat
algunes millores per al Cos.
Madrid, 15.—E1 ministre de
Finances ha rebut l'ex-ministre
senyor Matos, una Comissió de
conservers d'Espanya 1 el representan del mintsteri al Corleen Superior Ferroviari, senyor
Vallmayor.
Madrid, 15.—E1 ministre d'Econornia Nacional, sue sofreix
una luxació en un peto, no ha
anat aquest mati al seu despatx
oficial.
Ha despatxat els assumptes
de més urgència al seu domicill,
on ha rebut també els ambaixadors d'Itàlia 1 Cuba i el senyor Bernis.
Madrid. 15.—E1 secretari general d'Afers Exterior. ha rebut el ministre de Polònia.
Madrid, 15. — En l'exprés de Barcelona ha arribar aquest =ti a Madrid, de tornada del seu viatge a Itälia on representa el rei en les voces
del, princeps del Piamont, l'infant
don Ferran, amb l'ajudant, general
marqués de !a Bóveda de Linnt, i altres membres del seguid que l'acomrem b a l'excursió.
A l'estació esperaven !'infam la
sena esposa i la infantessa donya Maria Lluisa amb els seas filia

L'obra del règim
a Barcelona
Madrid, 15. — L'òrgan oficiós
tuia avui la seva Nota del Dia "Or-

gullo de España" i diu:
"Hoy se 'ha cerrado solemnemen-

en su carácter de certamen internacional, aunque continúa con el de

te

nacionay y con iguales atractivos,
el gran certamen de Barcelona, que
atrajo a España muchos miles de
extranjeros y que ha contribuido a
prestigiar ante el mundo el nombre
de la patria. Esfuerzo enorme del
pueblo catalán con la cooperación
resuelta del Estado y del país en todas sus manifestaciones y Medios.
La hermosa Exposición ha servido, no para enaltecer a España, sino
para que se borran, dentro de ella,
equIvocos e interpretaciones falaces
sobre el espíritu de Cataluña, noble,
hospitalaria, impulsora de todas las
grandes iniciativas, en perpetuo dinamismo que permite realizar las
empresas más audaces y en compenetración tan fuerte con el resto de
la nación, que esta se enorgullece
al considerar como una avanzada de
su progreso, como una muestra potente de su vigor, esa bellísima ciudad mediterránea abierta a todas las
innovaciones fecundas.
Ha ganado España y ha ganado
Barcelona con esa obra magna.
Convertida queda, mejor dicho,
perfeccionada como urbe de primer
orden la ciudad condal, que bien lo

merece después de las agitaciones
y turbulencias con que la pasian, las
incomprenaiones y los egoismos de
una errónea política la ensombrecieron y ultrajaron.
Comprendan sus hijos lo que fui
hasta hace seis años la ciudad; contémplenla ahora llena de encantos,

Córdova. 05. — A l'Audiéncia s'ha
celebras la vista de la causa instruida pel suposat delicte d'injúrics contra el periodista Antoni Llanos, exredactor de "El Diario de Córdoba",
arnb motiu de la publicació d'una nota de la Comissaria co la qual sortien
denunciades tres senyoretes anotnensdes Solís.
Aquestes es querellaren contra el
period i sta per loaren encapgalat la nota amb l'epigraf "Tres eran tres las
hijas de Elena".
Les esrnentades senyoretes consideraren injuriós aquest epigrai.
La defensa addui la manca d'intenció d'ofendre en donar un rito', a la
nota la qual fou recollida oficialment
tal com venia redactada en la comunicació de la Comissaria corresponent.
La sentència és esperada amb unto-

Els accidents del treball
Madrid, 15 — :Mustio marinada,
Vicenos Garns Zabalta, de 50 arias.
es-frass-uva un ascensor a redeici de
la Companyia Telefinsica, quan raparen es desprongué i Feseta fa.
Acudiren ele bombers i el varen tresre destrogat de sota l'ascensor.

Madrid, /5. — "El Imparcial" diu:
"La monetaria ha hecho
po
pasar a segundo plano la cuestión
Esto ratifica públicamente la sensatez del pala, demostrando que no
le acucian prisas ni siente *.t-riosismos.
Una especie de tregua que ha hecho callar también a todos l os pe.
riódicos, como si los ideales se hubieran borrado, pero suponemos a los
colegas con la misma constancia
que nos anima.
El problema está en pie; °cutis
núa España sin saber el modo previsto por el Gobierno para depositar
el mando que se atribuyó en 13 de
septiembre.
Como a la Unión Patridtiaa Se la
da nueva estructura q ue la capacite
mejor para tomar parte en los comicios, debla también darse facilidades
a los español es no afiliados a ella para organizar sus grupos en torno de
las personas que consideren dignas
de representar su opinión.
El mismo Presidente se dará corean de que en el plazo de seis meses
fijado no hay tiempo suficiente para
preparar el advenimiento de unas
Cortes.

Insistimoi en nuestro consejo. La
situación es definida y clara. Dictadura con todas sus consecuencias
cuando ha sido necesaria para el bien
del país; Constitución y libertad
cr
e
igned o
e el mismo blen del país lo

4 EL TEMPS
Boira a Valencia

petos, envidiada dentro y fuera de

Una felicitació de l'Ajuntament madrileny
Madrid, 55. — L'Ajuntament de
Madrid ha felicitas telegráficament
el de Barcelona amb motiu de la
clausura de l'Exposició en el seu
carácter internacional.

Els comerciants conmyesos demanen una medalla
d'or del Treball per a
Barcelona
Corunya, 15. — La Cm/obra de Comere ha adreçat un telegrama al president del Colmen en el qual li comunica l'acord adoptas per unanimitat
de demanar que es concedeixi a la
datas de Barcelona la medalla d'or
del Treball com a homenatge a l'esfor ç realitzat per aquella ciutat en
on.anitzar
En aquest sentir s'ha adrefiat la
Cambra de Comerii de La Corunya ai
senyor Aueds i al Conscll Superior de

Cambres de Comerç.

L'organisme que ha pres aquesta
iniciativa adreçarà una circular a totes les Cambres de Cornery de la
nació per tal que trametin llur adhesió a aquest moviment.

Una explosió a la Corunya
Querella contra un
periodista

Coma:atarla
de "El Imparcial"

pletórica de riqueza, rodeada de resEspaña como modelo de pueblos laboriosos y disciplinados.
Advierta con cuánta solicitud y
cada,' la ha mirado y atendido el
Gobierno y todos los españoles y
comprenderá la diferencia de uno u
otro sistema. El que estuvo a punto
de hundirla no se dará otra vez, seguramente, pero si por acaso alguien
aún, transcorridos muchos años, intentase reproducirlo, los catalanes
no tendrían que hacer otra cosa que
volver la vista a la montaña de Montjuich—simbolo de la leyenda ayer,
hoy luminoso faro que irradia sobre
el mar y la tierra luz esplendente
de progreso—para advertir cuál es
el camino del deber y de la conveniencia.
En fecha tan solemne, que sólo
representa despedida adecuada a los
extranjeros, 'corno co aquella otra
de la inauguración, enviamos nuestro saludo al noble pueblo de Barcelona y de homenaje a los hombres
altos y bajos que han sabido transformarlo."

Corunya, 15. — Ahir esclati un gasómetre a les obres del moll.
L'explosió se sentí do tosa la ciutat i produi gran alarma.
Rapidanicnt s'organitnrcn sczorsos
per a les victimes, car hom tcrnia qu 0
fossin molt nombrases.
Sortosamcnt, nomas hi bague dos
terno Iteus.

Un suïcidi al metropolità
de Madrid
Madrid, 15. — A mi n ja su, a l'estació del metropolità de la Porta del
Sol, es Ilanaa al pas d'un tren un individa, el qual s'obri el cap en topar
contra els fars del cotxe motor i queda de retop destrossat contra les pares,: del túnel.
El suicida representa uns quaranta
anys i encara no ha estat identificat.
Al barrer hi duia les inicials A. M.
En una de les butsaques Ii foren
trobats vint-i-eine cantims.
Madrid. 15. — Ha estas identificas
el cadiver de Chame que aber al veas
pre es Ilatifiä. a l'estacie del metro de
la Porta del Sol. sota les redes d'un
tren.
S'anomenava Antoni Museos Ruri sembla que les causes del
suicirli han estat qiiestions de faldi-

LA VISITA
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SUCCESSIO DE LA UN' APAT A SANTIAGOROSSINYOL
DICTADURA

Valencia, 15. — Ahir aparegué València tota coberta de boira, que durä
tot el metí. Aquest fenornen es dana
raques vegades en aquesta regid.

Un gos rabiós a Valencia
Valencia, la. — Al carear de Les
Barques, a l'hora de rnes animació, un
goa rabiós ha escomès els transeünts,
els quals davant el perill s'han apressat a fugir per tots costats i a amagar-se en cafés, portals i establimenta.

El ¡os ha escamas un xofer, al qual
sois Ii hg causas estrips al pantalon.
Al carrer del Poeta Querol el gas
sha Ilantiat damunt dos nens, els
qual, acompanyats de Ilur mare, anavea al collegi, i nha Manijas un per
terra,
Una parella de policies, seguida de
nombrases persones, ha empaitat l'animal, el qual s'ha giras una vegada
contra els que nempaitaven i ha massegat la cama dreta del guardia Cecili Mateo.
Finalment a la plaea. de Sant Andreu sha acon s eguit matar el gos.
El guardia ha estat assistitde primera intenció 1 serà semès a tractament antiräbic.

El tenor Fleta, condemnat
Madrid, /5. — L'Audiència de Madrid ha fallas en l'afer que per demanda interposada en segona instäncia havien promogut el tenor Fleta
i l'empresa de la Metropolitan Opera
Comparas-, de Nova York.
Corro es recordarä, Fleta, a causa
d'unes dificultats que li sortiren amb
relució al seu servei militar, no no_
gué complir la darrera part d'un
contracte que havia signat amb l'esmentada empresa.
La Metropolitan Opera Co. presentí oportunament la demanda sobre els danys i perjudicis que l 'ineompliment de la contracta per pan
del tenor li ocasionava, i després
de diverses incidències que han conotituit el procés vist, tal roen s'ha
dit, en segona instancia, l'Audiència
condemna Miguel Fleta a pagar
nagoo dòlars, més els interessos d'eneä la data en qué fou presentada la
demanda.
Miguel F l eta adduia que l'incompliment per la seva part fou determinat per un cas de torea majar, ja
que si es ve j é obligat a romandre a
Espanya no fou per la seva volantes sind en virtut de la R. O. del
Ministeri de l'Exèrcit que prohibia
a la Direcció General de Seguretat

Ofert pela inteRectuals de
Madrid
Madrid, 13. — Amb una concurrència extraordinària, entre la qual
figuraren les mis prestigiosa figu
-resdl'atie ratu,s'h
celebrat aquest migdia el banquet
organitzat a homenatge de l'insigne
artista rabia Santiago Rossinyol.
Formaven la taula presidencial,
amb l'homenatjat i la seca esposa,
l'actriu Caterina Bärcena, Gregori
Martínez Sierra, Bagaria, el pintor
Benedito, el director de "El Sol",
Eduard Marquina, el director del
"Heraldo de Madrid" Manuel Fontdevila, i el redactor de "Estampa"
Vicents Sänchez
Un cop acabas el dinar, el qual
ha estat esplèndidament servit, aterí
l'homenatge Manuel Fontdevila, qui
ha dit que, realment, no caldria que
s'aixequés ningú a pronunciar paraules d'oferiment, ja que l'homenatge a Santiago Rossinyol era un
sentiment comú i constant en rota
els que estimen l'art.
El senyor Fontdevila llegi tot seguit la Insta de lea adhesions dels
que, per causes diverses, no han pogut sumar-se personalment a l'homenatge.
Entre eh adherits figuren Jacint
Benavente, Enric Borräs amb tota
la sera companyia, Josep Santpere
i la seva companyia, Loreto Prado,
Díaz de Mendoza, Ricard Cherif,
Antoni Paso, Lluís Fernindez Ardavin, Josep Francos Rodríguez,
Dativas Pérez, el director de "El Liberal" Francesc Villanueva, Rafe'
Morató, Leopold Bejarano, Cristòfor de Castro, Batel Marquin, Jonja Sabater, Gabriel Miró, Marguerida Nelken i abres molts.
Seguidaspent Gregori Martinen
Sierra llejr unes admirables paranles sobre Rossinyol com a pintol.
Fou molt aplaudir.
Després fou concedida la paraula
a l'ex-ministre senyor Joaquim Salvatella, el qual pronuncia un breu
discurs on evoca els deliciosos moments passats al costat de Rossinyol, quan l'acompanyava en les seves sortides nocturnes. També fou
molt aplaudit.
El poeta Eduard Marquina llegi
un admirable sonet dedicat a Santiago Rossinyol, que fou acollit amb
una gran ovació, la qual es repetí
amb més entusiasme encara en abracar Rossinyol a Marquina.
Per últim, i en mig d'una gran
expectació, s'aixecà l'homenatjat.
La concurrència, a peu dret, tabla l'insigne artista amb una Ilarga
°vació.
Així que s'aconsegul fer el silenci,
Santiago Rossinyol comeneS a parlar, i digné que, contra el seu costana no podia somriure en aquells
moments, ja que les paraules dels
que havien parlat i les demostradono d'afecte que li havien fet l'havien emocionat.
Recordó després les seres primeres estrenes a Madrid, i digué que,
al contrari del que passava a molts,
ell no 'dril el calvari del qual tants
es queixen.
Vaig entrar a Madrid— digué —
acompanyat d'Enric Borräs, Joaquim Dicenta, Jacint Benavente i
Gregori Martínez Sierra.
En una de les meves obres värem
treballar de comparses Benavente i
jo; poca autors — exclamó — han
tingut com a comparsa un Premi
Nobel.
Per alocó die, i torea que es comprèn, que sois puc sentir gratitud per
Madrid i per als madrilenys.
Aval notnés puc oferir-vos la mera cordial amistas per a durant els

Un alcalde d6tit4
Tarragona, 13. — El governador ha
destituit, per telègraf, l'alcalde d'Hospitalet deis Infanta, Per haver Wat
comprovat que es negó a donar atexili de cap mena ale estudiante valenciana que anaren a peu a 4eree1ona
per tal de visitar l'Expersici6.

anys que compto que em resten
de vida.
Les darreres paraules de Roasinyol
foren acollides amb una triple olarió'
Entre els concurrents al bannsuet
fi guraren l'escriptora Pilar /Crian
Astray, senyoreta Latorre, Pilar
Castejo, Sincber Roman, Helena
Cortesina, Moraele Real, Llnia Alvarez, Muñoz Seca, Dfaz Canedo,
23

Sancha, Morató, Emili Ferrer, Santiago Vinardell, Antoni Fugel, loan
Sarradell, Machado, Manuel Alma:
del Vaya, el mestre Guerrero, Albert Insúa, Serian° Anguita, Escudero, Antoni Casero, Lluís Araquiatain, Linares Becerra, César Faltan,
Rodríguez Lean i antes malta.
La sobretaula es perlionge durant
malta estona, durant la qual es posaren de manifest les moltissinsed

simpaties amb qui compta Santiago
Rossinyol.

La vida
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Santa d'avui. — Sant Marcel, papa
i märtir; Sant Fulgenci, bisbe i doctor; Sant Honorat, bisbe, i Santa
Priscilla, romana.
Santa de demä. — Sant Antosti,
abat; Sant Sulpici, bisbe; Sant Diodor, pvre.; Sant Marian, dc.; Santi
Espeusip, Eulesip i Meleusip,
Leonila, märtirs; Sant Mirul i Sant Joan, monjas.
Quaranta bares. — Avui: Esasia parroquia! de Sant Jaume.
Hores d'exposició: De les volt del
matí a les sis de la tarda. Demà:
Capella de la Misericórdia, a les mateixes hoces.
Comunió reparadora. — Avui: Basilica de Nostra Dona de la Mercè.
Denn: Església parroquial de Santa
Anna.
Cort de Maria. — Avui. Nostra
Dona dcl Carme, a les Jerónimes, a

Santa Anna o a Santa Maria de Mar.

DCIT13. Nostra Dona dels Desemparats, a la Basílica, a Betlem o a Sant
Agutí.
Adoració nocturna. — .Avui. Torn
de Sant Lluís Gonsam.
Demä. Tora de Sant Ignasi de
Loiola, a l'església parroquial de Sant
Martí, del Clot.
Vetlles en sufragi de les ànimes del
Purgatori. — Asma Torn de la Verge
del Carme.
Demä. Torn de Nostra Dona del
Sagrat Cor,

LLIGA PARROQUIAL DE PERSEVERANÇA DE LA BASILICA
DEL PI
Demä, direndres, aquesta Lliga celebrara l'acte de recés espiritual arnb
meditació pel reverend doctor Josep
Guardiet, rector de Rubí. L'acte comenfiara a dos quarts de vuit del
vespre amb res del Sant Rosari.
Diumenge que ve a les vuit del
metí tindró lloc la missa de Comunió reglamentària per als socis
quema Lliga.
Aquests actes tindran lloc • la
Cripta de la BasfIlea.

LA MAMA ENS
DONARA
l'EYIULSIO
SCOTT.

Veuràs que
és

bona

l'expedició del passaport indispensable per a traslladar-se a Nava York-;
perol l'Audiència loa estimat que era
responsable directament de l'incomp l insent, ja que no podio signar el
contracte sense estar segur de no
tenir dificultat que Ii impedis complir-lo.

Un plet relatiu al Banc de
Barcelona al Suprem
Madrid, 13. — Al Tribunal Suprem
han discutit asad els senyors Clemente
de Diego i Ossorio i Gallardo, sobre
si el Banc de Barcelona se subrogó o
no en l'obligació de pagar a determinada persona el deute que amb ella tenia una tercera.
La sentència no ha reconegut la subrogació.
F.I senyor Clemente de Diego en el seto
informe creu que aquest acte jaridie
existí. i per alai., el Banc de Barcelana ve ablinat al pagament.
El senyor Ossoria i nallardo estimí
que en can montent In llagué subrogada i que el que na ter el Banc fou
limitar-se a intervenir entre dos deis
seus clients.

Que els agrada als nens l'Emulsió Scott! Que aviat
es posen bé i que 1)6 es conserven mentre prenen aquest
poderós tönic
Si els vostres fills són propensos a refredats o si
estan desmillorats, doneu-los l'Emulsió Scott ara. Calma i cura la irritació del coll i del pit,
provocada per la tos. Reconstitueix
teixits gastats i proporciona vitalitat i
força per a resistir les malalties infeceiose,s.
Ja que la seva salut i felicitat futures depèn de vosaltrea, doneu-los
L'Emulsió Seo«,

gA; 444:444dmitmliked.
Els nens la demanen a afta.

Poe.tortwr
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LA CONFERENCIA
NAVAL DE LONDRES

ELS CONFLICTES DEL '
TREBALL

Acords de principi

L'agitació a lea mines
australianes

Toquio, ts. — Esa el. Centres política ea diu que la delegaci6 japonesa
a la Conferencia Naval de Londres,
comunici impressioue que del.«
entrevene que les converses Preliminar, anuncien *torda de principi,
alguna dels quals seran de fet, adquirite abans de la inaugurarle oficial de l'Asamblea.
Això no obstant, en altres diver.
ses question3 &atunes d'elles molt
importante, l'acord sanable mis dificil i les converses celebrades ja no
les han fetes &vengar ni un pas.
La premsa en general reflecteix
l'opinió de les dificultats que hauran
de presentar-se perque record de la
Conferenci a •igui uo fet.— Fibra.

Drassanes que hauran de
Plegar

r-

Nova York, ¡I— El corresponsal
del "Herald Tribune" a Washing_
ton creu saber que ei l a Conferencia de Londres aprova l'ajornament
de la construcció de cuirassats i reducció deis crearen, tancaran quatre
de les vuit drusaues que existeixen
als Esteta Units. —Fabra.

La reducció de grans
cuirassats
Non York, ts.— El corresponsal
del "Times" a Washington considera que eh Esteta Units esteran
probablernent dispoiats a reduir a
15 els 18 grant cuirassats si la
Gran Bretanya accepta una reducció

sembiant.— Fabra.

Les intencions britàniques
Londres, 13. — Lord Thompson,
ministre d'Aeronäutica, ha declarat,
parlant de la Cooferinea naval, que
els esforços del Govern anglas san
inspirats per un nacer desig d'eliminar
la guerra com a Instrument de la política nacional.
Cont a ministre d'Aeronitutica — ha
dit uniré el meta esf ore al dels
meus eollegues de gabinet per a la

consecució d'aqueet objectiu. — Fabra.

Els capa de les delegacions
al palau de Buckingliam
Londres, 15. — El "Morning Post"
anancia que els cape de les delegacion,
a la Conferencia naval seran rebut,
pel rei Jordi al palau de Buckingham,
dilluns, a dpa quarts de quatre de la
tarda. — Fibra.

Declaraciones del senyor
MacDonald
Londres, 15. — El primer ministre,
senyor Macponald, ha rebut diversos
periodistas anglesos i estrangers, davant els quals ha fet declaracions, de
les quals resulta que el Govern anglas
entrare a la Conferencia naval prbarima a celebrar-se, la sant-se al punt de
vista que abarca el "Covenant
League", el conveni de desarrnament de
‚Washington, de 1022; el Tractat de
Locarno i el Pacte Kellogg.
Les fcrces navals, militars 1 aeries
haurien, per conseqüencia, d'ésser re.
duides. en consideració a que res mis
Doto en perill la pata que la carrera
empresa en tot el que fa referencia ale

armaments.

El se -or MacDonald ha afegit que
Anglaterra alomé, podre actuar, si les
altres potencies ho fan en lea degudes
proporcione, afegint que el Govern detensan bla reducció de les dimensions
'del, cuirassats, dels subrnarins o la seva reducció fins al mínimu te passible i la suspensió temporal
de la substituci6 dele cuirassats inservibles. — Fabra.

Las aspiracions japoneses
Toqui0, 15. — Als circols oficials
hom manifesta alguna inquetud en
veure que les negociacions anglo-japoneses ro han donat el resultat de cap
acord preliminar.
Horn creu, tanmateix. que el cap de
la delegaci6 lapouesa ha arribat a persuadir el senyor MacDonald que són
justificadas les pretensions japoneses
respecte a la preporció del 7o per toa
arnh relació amb el Sonorice corresponent als Esteta Units i Anglaterra.

LA SECRETARIA D'ESTAT DEL VATICA
La substanció del cardenal Gasparri
Roma, 15. — "II Giornale dItA diu que ie imminent la transmissió de poders del cardenal Gasparri a cardenal Pacelli, en el cer.
rec de secretari d'Estat de S. S.
El cardenal Pacelli ha parlat llar
el Papa i abans i des--gamentb
prés ha celebrat nombroses conferencies amb el cardenal Gasparri,
el qual l'ha impodat sobre la sitia.
ció de tots els afers en trämit.
S'assegura que el cardenal Pace.
fi seguirá la mateixa política del
cardenal Gasparri 1 que conservare
ha

• 1a

mateixos

collaboradors.— Fabra.

FRANCA
EL SUPERAV1T DEL PRESSUPOST
París, 15. — El suPerevit del messupost tran t is de nao es cakula en
p 54 5.425 Mira esterlines. — rabra.

Sidney, 15. —De nou ‚'hin pros
duit desordres provocats pele minai.
res, que aquesta vegada la policia ha
reprimís carregant contra els tumu l
i dispersant-los a garrotades.-tuos
La topada es produi prop la mina
de Kearsley, on uns dos mil minaires
intentaren manifestar-se sorollosament, scompenyan de les seves dones. La força pública va desfer la
manifestad&
La policía es trasIlade després en
autocamions a Korn, on tres mil
minaires realitzaven exercicis militare a ple carrer. A la primera intimanió de la forera pública, els micairel es dispersaren.
La situació pot considerarse actualment com a normal, per bé que
lea autoritats segueixen amb inquietud. Molts comunistes han estat

detinguts.— Fabra.

La vaga deis "dockers"
a Buenos iAres
Buenos Aires, 15.— Entre els
obrers descarregadors del port s'han
produit disturbis i n'han resultas
diversos de ferits. —Fabra.

Un incident a les mines
de Java
Weltevreden (Jan), 15. — Un nombrós grup de minaires xinesos arribats fa do, dies d'Hong-Kong, ha
agredir 13 vigilants holandesos d'una
m ‚a de carbó de Samarinda i en mataren' dos.
Arnb moteta d'aquesta agressió han

estat detingut, i empresonats 46 xinesos.—Fabra.

Una collisió a Chemnitz
Chenrnitz, 15. — Entre un grup de
vaguistes i obren sense feina i la policia s'ha produit una forta topada.
Els agents, els quals foren agreditt
• cops de pedra, contestaren amb Ilurs
armes de foc. Resultaren guatee manifestante marta i a de ferits.—Fabra.

LA SITUACIO A L'INDIA
Un discurs del governador
de Birmània
Rangoon, 15.— El g o v ernador Sir
Char , es Innes, en un discurs pronunciat ha dit que el Govern de
cap manera toleraria qualsevol temptative favorable a recolzar un es ,
pes-ft d'independencia i de desobediencia civil que ha votat el Congres Pan - Inda.
Ha felicitas els adora de Birminia pel ser!), demostrat en acceptar
llur participació a la Conferencia
amb el, governants de Londres.
Finalment expressà la sera creen.
ça que els birmans catan decidits
a optar per Ilur iteparacid de la reata
de l'India. a-- Fabra.

L'agitació revolucionària
. a l'Uruguai
Nova York. a.5.— Noticies procedente de Montevideo asseguren que,
per In que el Govern ha desmentit
l'existènEia d'un moviment revoludonad, el cert es que ha trame" un
regiment de cavalleria a la provincia
de Riera, prop de la frontera brasilera, per tal de reprimir els possibles intents de desordr e .
El succeit, segons sembla, es que
en aquella regió s'han celebrat reunions de carecter sediciós 1 publicat
un manifest contra l'actual estat
de coses. Tot fa creure que aquests
intenta han trebat poc ressò en el
país — Fabra.

Les negociacions del Sarre
París, 15 — Ami han estat represes al ministeri de Treballs pablics
les negociacions francmalemans es re!atices Itl territori del Sarre —Fatua.

Un fidel indesitjable
a Sant Pere de Roma
Roma, as — Els gendarmes pontificis han detingut a la basílica de Sant
Pere un individu que es dedicava a
buida r les caixetes de les änimes col!ondee a l'esmentada Basílica per a
rebre les almoines dels fidels. — Fa-

bra.

La clausura del consolat
americà de Laredo
aféale. as. — El Consolat general
de Laredo, tancat des del dia 18 de
desembre a conseqüència de l'incident
ocorregut ami) motín del pas del general Calles a la seca tornada de Nova
York, ha rebut orden d'obrir immediatament les seves portes.
Aquesta mesura ha estat presa a
conseqiiencia d'haver-se rebut tina nota
del substitut del secretan i d'Estat, senyor Stinison, a la qual es deseareven els fets que originaren la clausura del dit consolat. — Fabra.

VAT/CA
L'OFICINA POSTAL DEI,

VAT1CA
Rama. 15 — A partir del dia 16
l'ofirina de Carteas del Vatire admetre gira postal s per a l'interior i l'estranxer. —

RAN GER
LA REUNID DE
GINEBRA

El aosieoiat nord - marica
de Laredo ha estat obert

LA CONFERENCIA DE
LA HAIA

sol/ame/a

El tràfic de l'opi
Ginebra, 15. — El Cansen de la
Societat de Nacions ha celebrat armas
mati sess16 pública dedicada al tràfic
de l'opi. A la sessi6 privada han dé; s er no.necats alguna mentbre• de diverses comissions. — Fabra.

Han wtat represes les negociacions franco - rdentanyes
sobre ei Sarro

La substitucid dei cardenal
Gasparri pel cardenal Pacelli
a la Secretaria d'Estat del
Vaticd de considerada

La -darrera sesee
Ginebra, 15. — La darrera sess16 del
Cansen de la Societat de Nadons se
celebrare denle al metí.
Els senyors Zaleski i Quiñones de
León pronunciaran discursos en commemorad ') del dese aniversari de la
Societat de Nationa. — Fabra.

imminent

El Sr. Passos Souea formas-ti

Cavar,' a Portugal

L'observador mexicà
Ginebra, 15. — El senyor Briand be
rebut aquest mati el senyor Leal, obserxador mexicà prop sie la Societat
de Nacions. — Fabra.
Ginebra, 1 5. — El Coneell, en sessió pública, ha tractat de la qüestió
de l'opi i del millorament del trenaport internacional de diaril, acorde
reunir a Lisboa, el dia 6 d'octubre, una
Conferencia sobre la unificació de Eavalizantent i iliumineació de les costes.

Alguna malero d'estudiante
coreana, entre ele quals 200
senyoretes, han estat detinguts a conseeencia de l'agitació motivada per l'empre-

sonament dels escalara complicats en el complot
nacionalista

La sessió privada
En sessió privada es designé el se" or Carles Díaz Medina, de Bolivia,
mernbre de la Comissid fiscal de la
Sncietarde Nacions; Polo Martin Sota
to, de Colbmbia: Ayala, de Paraguai;
Asiles, del Perú; font-ro, de Portugal, i Pérez Du Pol, de Venezuela,
membres corresporients a amauta.
El senyor Cobien, d'Espanya, ha estat ncmenat membre de la Comissió
d'estudi de les entrenes del Pacte. —
Fiebre.

A La Hala, ha guedat redactat el protocol d'aplicació
del Pla Young
En una topada ostro yoguis.
des i la policia, a Chensnite,
han reoultat quatre manifestante mart., i vint-i-cino
feriti

LA ITALIA FEIXISTA

ELS ACCIDENTS DE
LA MAR
Abordatge a l'Estret
de Gibraltar
Gibraltar, 15.— S'ha rebut un mis.
satge del vaixell italie "Enrichetta", que anava de Rotterdam a Näpols, donant compte que ha topat
amb un saixell britenic desconegut,
a causa de l'espessa boira.
El fet va ocórrer a unes 20 0 30
anilles a l'Oest de Gibraltar. Dos
vaixells sortiren en socors d'aquell
vaixell.— Fabra.

Cifdle, 1 5.—A les cine d'aqueeta matlnada, segons un radiograma rebut aquest mata a
la Comandància rla Marina, u
33 malles al sud del Cap de Tra(algar, a 50 de Cádiz i a 65 dc
Gibraltar, s'abordaren, degut
l'espessa boira, els raixells
"Enriqueta", de matrícula italiana, 1 "Andrado", noruec.
La topada fou violentisstma.
El vaixell ;tornee sofrf ararles tan Importante, que s'eenfonsä en pocs tribute.
La tripulació fou salvada pel
velad) italiä , el qual donà marxa enrera tot segult.
• Malgrat de lee avaries que
també sofrf "Enriqueta", pogué
continuar fins a Gibraltar, on
- esembarc b la tripulació del
d
raixell enfonsat.
L'"Enriqueta" reparar/1 les
seves ararles en armen port per
tal de seguir després el seu Innerari.
Alai que es tingué conelxement d'aquest succés a la C o
la sortida-mandàci,s'oreh

Agremió contra dos
miliciana
Roma, as. — El "Popolo di Roma`
pública la noticia que ahir, a Viterbo,
un antifeixista anomenat Marconemi
va agredir dos miliciana fcixiste.e. Va
matar-ne i en fen greument un altre. — Fibra.

LES EPIDEMIES
La febre que propaguen
ela lloros
Washington, rs. — Les autoritata
federal, de diversos Esteta han adoptat mesures collectives per,,tal d'evitar la propagació de la labre mortal
encomanada pels lloros.
Fins ara es tenen noticies que, a
conseqüencia de la dita malaltia, han
mort vuit persones i que n'hi ha 5o
de malaltes, de les quals dotze a
Non York. — Fabra.

EL COMPLOT DE
COREA
L'agitació escolar creix
Toquio, 15. — Alguna milersjestudiante coreana, entre els quala hi havia mis de 200 senyoretes estudiants,
han estat detinguts a Seid, a conseqiiincia dels abalots produiti a les escoles.

Els estudiants es declararen en vaga
durant la celebració dels exämens, per
simpatia amb els companys detinguts
a Corea, la darrera tardor, — Fabra.

LA POLITICA
PORTUGUESA

del atajan!! "Isla de Menorca",
en nuxili dele tripulante 'deis

vaínil sinistrals, i poc després
es rebia un radiograma de lee mental vairell en el qual dele
que suspenia la vertida per haver enbuf gitn havien esfat salvale la ale näriirmga.

El naufragi
del "Saint Genny"

El senyor Pasaos Souza
formarà Govern
Lisboa, 15. — El president, general Carmona, ha encarregat al mayor
Pasmas Souza de formar nou Gabi-

net. — Fabra.

Visiteu la casa

Londres. 15 -- Es van rebent detalls
del naufragi del remolcador de la marina britänka "Saint Genny", que
se'n va anee a fons diumenge a la nit
davant la costa d'Ushant, a co nseqüència del qual sinistre moriren 23
del, seas tripulants,
Totes les informacions coincideixen
a afirmar qu e la tripulació d'un altre
remolcador igual, el "Saint Cyrus"
va fer tata mena d'esforços per a salvar els neufrags Les condicione de
salvament eren molt difícil, a cauta
de la fosca i de l'estas de la mar. Durant les operacians de salvament, una
onada gegant loa es va l'enriar sobre
el "Saint Ceros", li va trencar el liana
i va ferie el tinent Melville, que va
resultar amb tres dits d'una me trencata
El "Seint Cyrus" va estar en perill
sie naufraqi. Aquestes causes expliquen que la tripulada del "Saint Cyrus" times baniul s armar salvar cinc
nenfrags del "Saint Genny". —

Un cuirassat britànic
embarrancat
Malta, 15.—El cuirassarRamilies" ha embnia • ancat al Gran
Ifathour, da3 ami al Cap San!
Angel°.

Ilitit sorlit cap al litre sin
per tal de prestar auxili,
ele remolcadors. — Fabra.

Vda. Migué
Jocs d'Escac
Mah-johnngg
j altres jocs
familiars
8, ARCS, 8

Aquest número ha
passat per la censura governativa

1

La delegacié italiana
ofereix un àpat
La Hala, re. — La delegarle italiana °tercia aval un banquet al qual
assiatiran els &sayona Tardieu, Loa.
clamar i Cliéron.—Fabra.

L'aportació alemanya al
capital del Banc de
Pagaments
La Haia, 15. — Ro la sessió d'aquest mati el senyor Curtius ha declaras als representants de les sil
potencies invitants que la paprtici1 ac16 del Reichsbank al Baos Internacional de Pagaments esti assegurada.
Ha aportat un projecte de modificacha de la hei sobre el Boom, en virtut del Qual el Reichsbank subscriuria
fa pan reservada a Alernanya en el
capital del Banc Intemac onal de Pegament i el seta president entrarla al
Consell d'Administract6 del nota rganisme.
L'Asamblea, per unanimitat, ha
preu en considerar:a!, el projecte 1
l'ha trames per al sea estudi a la Comissió juriclica.
Per altea para, la Com i esió ha pres
nota de la proposta de la Comissió
alemanya per a la modificació dels
Estatuts i Ilei sobre el Banc, de manera que el, representants del Reich
puguin reclamar el raport del T itilancaí arbitral, en el ces que una (limosici6 adoptada o que hagi d'adoptarse pel Banc Internacional de Pa ga ments amenaci o pugui amenartar reatab g itat de la moneda alemanya. —

Fabra.

Reunions
La Hala, 15. — Els representante
de les sis potencies invitants han celebrat aquest mati sala curta tenle
tan aviat com s'ha sabut que havien

tornat els senyors Tardieu, Jaspar i
Loucheur. La reunió s'ha celebrat al
Bitmehof.
El Comité d'organitracid del Bane
Internacional de Pagaments l'ha reunit aquest matí de dos guares d'onze
a la una. El doctor Schacht ha assitit
a la reunió, la qual ha tingut un caräcter tècnic.
La Comissió de reparacions orientals ha escoltat aquest mati la delega.
cié balgaresa. El mear Mironeseu,
ministre d'Afers estrangers de Romana, rebre aquesta tarda el seu collaboraclor bulgares, tenyor Barca—
Fabra.

El protocol d'aplicackS del
Pla Young
Le Hala, 15. — A la aunad
d'aquesta tarda, la Comis • s16 de
Reparacione alemanyes ha enIlestIt definitivament la tediocid dels textos que han d'intercallar-se al protocol d'aplicació del Pla Young, referente
al regim Jurfdic a establir, el
qual unit' ä les pc • tencies oredttoree I Alemanya igualment en
el ces que s'execull té Pla o
en el cas • contrari.
Aquests texto comprenen en
primer !loa un .artIcle quart del
protocol final, concebut en els
segilents termes:
'Tan aviat com entrl en execució el rical Pla, l'oficina per
a les reparacions t els organismes anexes de Berlín seran
primita 1 les relacions de la
Comissió de Reparacions amb

Alemanya, finiran.
Sota el regim del nou Pla,
únicament subsistiran aquelles
funciones dels' esmentats organismes el nt anteniment, dels
guata sigui necessari pel' al
Pla.
A q uestes funcions seran
transferides al Bano Interne=
cional de Pa g aments, per mitjà
d'un Cc-mite especial restringit.
El Banc Internacional de Pagaments exercirà les condicione
del nou Pla, d'acord amb les
estipulacions deis Estatuís.
Els poders de les potencies
creditores respecte d'Alemanya
sota el nou regint, es determinaran segams el dit Pla.
Amb aquest propòsit, els representante dels Governs anglas. belga francés, italià i jap ones 1 els representants del
Govern alemany han canviat les
declaracions que ski objecte
d'aquest anexe.
(Text de lfanexe al Projecte
de Protocol final).
Primer. Els repr•esentants
dels Gca • erns belga, angles,
francea, Italiä I japonés, declaren el que segueix:
El nou Pla reposa damunt el
principi d'arranjament total i
definiitu de la q üestió de les
reparacions, el qual es d'hileree comú per a tots els països
als guata concerneix i aquest
Pba exigelx la co l lab c r acid de
tota aquests països.
Sense bona voluntat 1 mütua
confina, l'objecte del Pie no

CALÇATS RASPALL
Porta-Ferrissa, 18. — BARCELONA
Participa a tots els que s'han interessat per la
seva pròxima liquidad() de models i sèries incompletes, que aquesta començarà el vinent
DILLUNS, DIA 20, A LES DEU DEL MATI

id do

mor do

t

basa.

seria assolit, perit, en " aqueat
sentit ele Governs creditora,
en un pretocol final han aooeptal el compromfa del Govern
alemany, de pagar lea anualltata establertea d'acord amb lea
disposiciones del nou Plus, com
a garantia d', • xecuclei de lea
erres obligaciona 1 Pelan convençuts que fine i tr.t All Pi cae
que l'execució del nou Pla provoques divregencies d'opinió I

dificultats, els procetimente

previstos en el nou Péa serien
suficients per a resoldrels.
Aquesta regada el Protc•col
final disposa que sota el règim
del nou Pla, el poder de les potencies m'editores es determinará segons les disposicíana . de

l'esmentat Pla.
Resta tantnateix una hipòtesi lora
del quadro signas avui.
Els Governi de lea potencies creditores es crean obligets a fer
aquesta consideració, sense que per
alza es pala en dubte les intenons
del Govern alemany.
Gremio indispensable tenle en

compta la possibIlitat que un Graven.,
alemany manques a ! ea obligacions
aolernnials contretes amb el protocol
final signat arad i mostrés intencions
de crear una non situació difícil.
Els Governs de les potencies creditores es creuen en el deure de
declarar al Govern alemany que si
aquest Ca/ arribéa comprometent la
tasca realitzada en comía i es creés
una nova situació, e l s Governs de les
potencies creditores han de fer, des
d'ara, tota mena de reserves legals.
Si aquest ces, encara que extraordinari, es produís, els Governs de
les potencies creditores celan dispos a ts, evitant emprendre cap acció,
a fer tusa crida per a la compromció
deis fets a una jurisdicció internacional d'autoritat indiscutible.
Per tant, en el ea., que una o dime'ses potencies creditores creguessin
necesseria una intervenció en aquest
sentit, el Tribunal Permanent de
Justicia Internacional da Lt Haia
seria l'enoarregat de int¡ar 'si el
Govern alemany hacia comes actes
que fessin visible la sera voluntat
de destruir el nou Pla.
Alemanya declara que, en cae necessan, les afirmacions d'aquest Tri.
banal eerien considerades com a legitimes i inapellables per assegurar
l'execucl6 del Pla.
Els Governs de les potencies cre-

ditores estan segura que aqueet
arribar& a produir-se mai, i per ei,r,
part estan segura que el Govern
many pensa en la matelm f011pg.
creuen tantnateix que han de (ere;
aquests advertiments, se previsie
qualsevol situació que es potra,
plapneta en
l'esevellidtor
a partd
ep.re.entanu
Per altra

d'Alemanya han deelarat que el se,
país aixeca acta de la declame-in le
les potencies creditores, en viran
del qua], ädhuc en el cae de produa.
se rincompliment, els protactinio:lag
previstos al matriz Phi 'orlen peot
per a resoldre el Cia.
Per ultra part, el Govern tientan,
plany que l'hagi pogut iospitat
l'eventualitat d'un cas que consider,
insTP°sa
an
mibalix,
tee ti una o diversea pe,
tandeo sotmeten al Tribunal Perrasnent de Justicia Internacional de 1.4
Haia 5 a qüesti6 de uber si els ad th
del Gavera alemany palesen el den;
de destruir el non Pie, el Govers
alemany, d'aeoed amb el, Gover,,
de les paladea «editora", li t sot.
matee a les decisions de recuentas
Tribunal. — Fibra.

Les reparacions oriental
La Haia, 15. — La Clornissie de
Reparacion3 oriental. Asa re smit
aquest metí amb objecte d'examinar
la situad° de resultes de l'aplicació
de la Llei agraria.
Ela delegan, hongaresos no han

reunió.
Arnb objeete d'unificar licri6 I
""nitrib
co
itit uair la
is la
stitueie
feas
cona& cal que cada pala indigni a /a
Conferencia con ea deeenrottla

seo territori l'aplicach5 de reamen•
tecla hei 1 quina seré la xifra amb
que participaran a la constitució del
fons

A aquest o/ideei les delegacions
teleerafiartn el" seas Gonmu respechas i Isom caen que aquest vespre podri quedar redactat un avant
projecte d'aeord final.
La Comissió informare desi a
leasn ot nvelr
a astso
C ; nsfieren
ia de havi
agucbstei
lea tat
de
essia
converses;
de prosseguir-se 1 durant la 'tema.
na vinent no s'arribée a un acota, la
Conferencia hauri d'adoptar mesura per tal de donar a le Petita En.
tesa seguretat, naval, que li per.
metin adherir-se al Pk Young, sera
se aperar l'arranjament definitiu del
problema de les reparaciona &mitraques, búlgares i hongereses.—Fabm.

Catalunya
JOAN ALAVEDRA AL C1RCOL REPUBLICA FEDERAL DE SABADELL
¡fan Alavedra, jove publicista I
traductor del llibre d'Eric M. Remarque "Res de nou a l'oest", dijous proppassat ocupe la tribuna del
Clrcol Republin Federal de Sabadell, m dissertä sobre el tenia "Literatura de guerra". Te m,a prou lug-

gesta, aplege nombrós auditori,
qual a l'acabament de l'acte cultural
aplaudí I felicite cordialment el conferenciant.
En Joan Alavedra, en la sa ya documentada conferencia, demoaträ conèixer la literatura de guerra, aquesta literatura que no cal confondre
amb la de narracions, barreja de
conte 1 de veritat. El traductor de
Remarque no is un simple traductor
literari: ha estudiat tota la literatura
de guerra, s'hi ha identificas i ent
ha ofert el tast en catea de "Res
de nou a l'o est". Ultra &izó, Alavedra Es d'esperit liberal, democràtic,
i advoca i treballa pel pacifisme universal.
El contingut de la dissertació 43
prou interessant perque no deixem
de reportar-lo encara que sigui en

part

Frece amd els fragmenta mis sobre-

sortints:

La literatura de guerra
en el temps
La Ilteratura de guerra no Es
d'avui. La guerra és vella com el
mea i tan antiga com ella és la literatura que allí refereix. Pudriera
citar Isaias, Tucidides, Stendal,
Tolstoi, Zola, Berta de Suttner. A
part d'aquestes vetas isolades i altres que podrfern trobar, hem de recorkixer que si la literatura de
guerra es tan antiga com la' meterxa guerra, Ea ben moderna la literatura produida pels combatents, Es
a dir, pele soldare; la literatura que
ene parli de l'home amb ml accent
purament humé. Aquesta literatura,
salvant notables precedente, l'ha
produida la paseada guerra europea.
afectivarnent: fina a reementat conflicte coneixíem, des de Juli Cesar
amb els Seas comentarla a la Canapanya de he 3 Gallee fine a les Membries d'Hindenburg, Lunderdorf o
D'oda nomes allí') que ens deien els
cabdills, es a dir, alié, que ens deren
els que no patien directament les
conseqüencies. Tot el que té de brillant el quadro que ens presenten els
que no l'han viscut directament,
de macabre quan en parla el que
ola ha trobat. El mal eslava natu•
ralment en qui, com en tantes altres
coses, justament les veas que deien
la veritat erra les meras s conegudes
i escoltades. Avui tenias prou veus
sinceres per saber a que atendee'ns.
Les históriela heroiques eren escrites pels que restaven al darrera, Ara
parlen els combatents i tots parlen
de la por. Ha calgut el desastre mes
enorme que registra la història, han
caigan tortents de Sane i de Ilegrimes perqué, per primera regada, la
humanitat, de,pres d'una guerra, no
a'intcres,is a trobar nema aunó
l'home. Es 'la primera cegada que
la hurnanitat ha sentit pietat davant

la guerra i que no l'ha considerada
com un torneig o una cavalcada, sitié
com un flagell.
La gran guerra
La literatura de la gran guerra
este representada primerament per
Barbusse, Duhamel, Dorgeles (Eranea); Unruh, Latzko (Alemanya), i
per l'aportació actual dels alemanys
Zweig, Remarque, Renn, Glaesser.
Schannsenn i Ziefried Kracaner. De
sota aquesta producció, d'aspectes
diferents, el :libre de Remarque,
pote, es sens dubte el més insertasant i que ha commogut el món, i
filas a Alemanya ea ti pel nuilor monument al soldat desconegut.

Ela hornee a la guerra
Andrea. Latako. El seu Ilibre:
"Al& &mica i ala enemics", conté sis
narraciona qua eleven el patina fins
al paroxisme, d'una sensibilitat terrible, d'una lógica implacable. Es
una obra pesombre, una sotragada
de follia, pena d'una follas que jutja
amb una lucidesa eratranya. El foil,
en la guerra, Es aquel h que es menté seré. La seo& lectura us dein
com el record d'una ferida que /laven tingut. Circule durant la guerra d'amaga t . Mai no se rala parlas
en la premsa alemanya. Duharnel.
No podem deixar d'esmentar, de reamilanar l'admirable "Vida dels märtira", de Duhamel. Es un llibre del
qual voldrierri saber parlar amb tot
el profund respecte, emb tota le devoció que mereja. Del primer mot
al darrer, de llarg a narre de l'obra.
s'hi manifesta d'una manera simple
i intensa, didern franciscana, lamm r
més abnegat a les doloroses minn ies. Es l'hospital, ea el plor amagas , és el trist sonariure dels mutiles de la guerra. "La mort de Mer.
cien" és sanzillament una narració
insuperable que • França es considerada d'antología.
"La lluita a l'entona del aergent
Grischa", d'Arnold Zweig. L'autor

demostra com l'execució arbiträria

d'un obscur nresoner de guerra tus
porta d'una manen indirecta, perb
necessària, la caiguda de l'Impe i
alemanya. Ton la narració és descabdellada sobre un incident infinitesimal, un petit fet isolat d'aquesta
guerra que ha costat deu milions
de vides. El sots-oficial rus es condemnat a aloa per un error que ell
reix a aclarir, pea-6 per mona de
prestigi i d'intimidació Grischa a
afusellat. El Ilibre, com podran jutjar per la traducció catalana que
s'es t á. fent, es admirablement ben
construit i ti una gran torea. L'escena dels editas de Grischa, llave rs
que el pobre disposa del miserable
peculi i de les poques coses que
conté la motxilla d'un soldat, fa una
impressió inesborrable. Hi ha cona
una Iluissor evangélica sobre aquest
testament de Grischa; hi ha ura
grandes& cristiana que es transparenta a través del fatalisme super s
del p rotagcnista. Es una pa--ticre
gina verídica, amarad a de pietat, que
per ella sola bastaria per consagrar
un escriptor.

•

a be

LZ3
ORIENT ALS REPRINIOANTS
De venda a tata eta bate «lama
li unirme uns desconeguts al peu
"Guerra", per Ludid, Renn
aquest antic oficial a la Cort de
.5axónia, amic particular del Kron,..as anal) prejudicis societaris, la
yisió d'una afusellaments de civils i
la lectura de "El foc", de Barbussa,
& les trinxeres, el fan simpatitzar
atnb el socialisme i amb el sentiment
de fratornitat entre l'oficial i el soldat al front, li han fet escriure el Ilibre "Guerra" i a conèixer les aspiraciona obreres. i l'han fet entrar al

cornunisme.

"Els del 19o1", Glaser
S612 els efectes de la guerra en
• nei de dotze anys, amb critica
¡cree& de l'educa ció escolar i burEstudia l'Alemanya d'avantguerra amb l'educació militarista, el
moment de declarar-se la Huila amb
els resultants de la dita educació
fent veure al poble que la guerra era
vecessäria per a tornar —deien— els
bornes a Déu, i les impressions que
en ata noi de dotze anys produiren
la lista de morts, la solitud pels carters l'obsessió de Verdun, el dol i
la fan:.

de la carretera, en tenue de Terrales, amb la rara tapada i revòlver en
i l'obligaren a parar el cene i a
donar als desconeguts atracadora tot
el que portava de valor.
Els malfactors eren uns quanta;
sembla que es tracta de gent estrangera, can al senyor Maturana segons sens din— Ii semblaren, per
la manera de parlar, que eren ale-

manys.

Una ealvatjada
Uns individus mal vestits, que esteren prop del pont de Mora d'Ebre,
al precis moment que anava a passar un automòbil de Gandesa, amb
uns senyors de Bot, els posaren de
part a part de la carretera unes bigues que sortosament veieren al moment, i pogueren parar l'auto; però
ion altre cotxe, que sembla que era
del senyor director de les fäbriques
"La Elettro-Quirnica de Flix", sofri
lleugeres conseqüències, amb el perill d'un senda accident.
Accidente de la circulad(/'
A Tarragona un ausentan atropella un cavan, al qual produi diver-

ses ferides.

Feto diversos
Detenci6
A causa d'una denúncia presentada
ter Josep Saló Verges, ha estat de a gut i posat a la disposició del jutjat de Sant Pere Pescador el vei
(aquella vila Ramon Coromines,
cona a suposat autor d'un dende de
siclació de domicili i d'amenaces.

Robatoris
Els lladres violentaren la porta de
Itrio que bi ha en un establiment
de teixits del carrer de Santa Anna,
de Reus, hi penetraren i se n'en>
pertaren generes per valor d'unes
zsoo pessetes.
La cosa estranya del cas és que,
totl que els lladres hagueren de sorrir carregats amb la mercaderia i
tornaren a abalear la porta metalliea, ho feren amb tant de compte,
que ningú no s'adoni del robatori
firs a l'hora d'obrir l'establiment.
— D'una casa situada a la contrada anomenada Santa Maria, en
terme municipal de Vilallonga, propietat del reverend Antoni Rccasens,
els lladres se n'empórtaren diversos
objectes i robes, sense que fina a la
data hagin estat trobats els autors.
— A Manresa uns Iladregots
desprecintaren un cotxe de viatgers
de primera classe separat a l'estació
del Nord, i se n'enduguercn el mirail de l'excusat,
— A la casa número 178, baixos,
del carrer de Galileu, de Terrassa,
domicili de Jordi Feliu Tatxer, hi
entraren nadree. Robaren 2000
. pessetes, una agulla d'or amb un diament i una cadena també
L'autor o autors del robatori penetraren per la porta principal, que
sembla que obriren amb un ganxo,
i sortiren per la mateixa porta. sense
que fins ara sen sàpiga res.
Accident del Ceban
Mentre treballava en un taller de
fusterla establert al carter de la Canyada. de Lleida, sofri un accident
l'operari Josep Sanmartin.
En greu estat ingressä a una clínica particular.

Baralla
E- objecte de generals cornentaris
en_ oraila ocorreguda ahir al mati
a .larnbra de la Llibertat, de Gire" entre un sacerdot i una 5C•
els quals, en la discussió, arrik- a les mans, després de diri-

greus insults.
Una altra baralla
A Girona sostingueren una batalla
e:, vrins Joan Ubach i Antoni Rase). Foren detinguts i posats a distolcud del Jorge municipal.
Altres
Lleida fou recollit per uns
•de l'autoritat un, subjecte i•
Eat Macan i Gallego, de 48
acyr. natural de ,Múrcia, que estava
ea complet estat d'embriaguesa.
— Shan desprea del Castell de
Pulgterrã unes pedres de gratis dimensions que rodolaren fins al carrer dcl Sol, de Manresa, i obstruiren
co rnpietament el seu DasPer no transitar ninga pel dit carter en el moment que varen caure
no ór de plänyer avui un accident,
que ; st ocórrer qualsevol dia, tota
negada que per no haver-in cap
mena de contenció, les pedres del
Castell són un perill per als manresano i una amenaça constant.
Un tren frega un autämnibus en un
pas a nivel! de Palafrugell
A P alafrugell, la serenitat del xofer que conduia l'auteannibus que fa
el servei de l'estació de Caldes de
Malavella a la dita població, en p as
sar pel pas a nivell que hi ha a l'entrada de la dita vila, evita una tragedia semblant a la registrada dart erament a Sant Sadurni d'Anoia.
En intentar travessar el pas
a nivel] e smentat, cap allà a les set de
la tarda, velé el xbfer que el tren
de Flassä a Palamós se li anava
a
llançar al damunt. En la impossibilitat de fer marxa enrera, accekrä
la marea i així aconsegui travessar
re smentat pas a nivel!, no sense
que
/a m áquina del tren
fregues la part
P o sterior de l'autämnibus.
Els p assatgers d'aquest tingueren,
eorn és de suposar, un gran ensurt.
• Els erina de Palafrugell estan gestionai.t la desaparició d'aquest pas
nivell.
Un atracament
L'altre dia, a quarts de vuit del
v espre, quan el
metge d'Ullastrell,
lector M a:ii ,ana, es
dirigia a l'esUentat roble amb el
seu autombbil,

— A Tarragona. en l'indret de la
carretera de Lleida a Tarragona denominar Tetuan, s'incendia l'autontóbil de lloguer propietat de Tirs
Fernández; es crema tota la carrosseria.
— A la carretera de Madrid a
França, prop de Cidamunt, toparen
un autornabil de la matricida de
Barcelona i un carro.
Un dels ocupants del vehicle mecánic resulta lesionat a la cara, de
poca importancia. L'automòbil sofri
d esperfe ct es.
— Al carrer del Nord, de Lleida,
en l'indret on passa al descobert el
na Noguerola, caigué un camió militar que arriaven uns cavall s , els
quals resultaren amb algunes lesiona.
Incendia
A Tarragona s'ha calat foc en un
magatzem del carrer de Sant Miguel,
cantonada al carrer Nott de Santa
Tecla. El foc pogué ésser sufocat

immediatament.

— A Tarragona hi va liaren un
principi d'incendi en un taller de
boten, situat al canten de Sant Josep,
el qua l fou ràpidament sufocat amb
l'ajut del CO3 de bombers.
Detencions
A Lleida la policia ha detingut a
Maten Sampedro, al qual se segueix
pronas per fart pel jutjat de Lleida
ma te ix.
— La guàrdia civil del lloc de
Guissona detingué un individu anomenat Josep Pone, de 30 suya, natural de Sant Ramon de Portells,
al qual s'acusa com a autor de diversos robatoris comesos a la localitatDenúncia
Francesc Gener Pérez. de 27 anys,
solter, paleta i de Vi laseca, ha
denunciat a la guardia civil del dit
noble que havia estat insultat per
Joan Tost Joncosa, de 40 anys, per
haver intervingut com a perit en la
revisió de les obres d'un xalet que
Tost construí en aquell poble per a
Rudolf Arnau, vei d'aquella localitat.

ESFARREGUERA
Les fastos de Nadal, Cap d'Any
I Reis
El grup d'aftcionats de L'Estrella posa en escena, la nit
de Nadal, el drama de J. Riera
Bertran, "L'hostelera de la

vall".

'l'estibe els aficionats de la
Societat de l'Ateneu, la mateixa
nit posaren en escena, sota la
direcció de II. Ventura, la comedia dramälica , traducei6 de
C. Costa, "El misteriós Jimrhy
Samson", de la qual cal elogiar
el Unan de l'aficionat senyor
Sanmarti i dels senyors Castellvf, Reines, Ctonzälez, Puig, Costa, Vives i Termes.
Com a fi de festa es representä la comedia en un acte
de J. Pous i Pages, "Apretats,
perla no escanyats".
It la Societat "La Siempreviva" Iti bague concert i hall a
eärree de la Banda Municipal
de Sabadell.
El dio de 'Sant Estere. a la
Societat L'Estrella, tarda i

hi hagué hIoides audicions
sardanes i balls.
La Societat Ateneu Esparreguera, per a aquest dia contracta la banda del regiment de

Badajoz.
Al saló -cafè d'aquesta sociotat executä U,, magnffic concert. I a la tarda i a la nit, l'esmentada banda interpreta. concerts I llalla, que es veieren tols

molt concorreguts.

Diada de Cap d'Any.—En el
Cinema Ateneu, després de projectar -se una interessant pellíenla, la companyia BrugueraCaseta posà en escena el bonic
drama en quatre actos "El crim
de la senyoreta Laviny".
La mateixa larda tti hague
sessió al Cisterna Estrella.
Dia 5 de gener.—Al Cinema
de L'Estrella es projectà, abans
que a Barcelona, la pellicula
"Amor eterno". per Barrymore, i en el de l'Ateneu
projectis un bonic - programa de
pellícules.
El mateix dia a la nit, en
aquest mateix local, L'Escota
d'Art Lfric de Barcelona repreSera "Els Pastorets" originaba
de F. Gay.
A la Societat "La Siempreyiva" bi /legué

tata Atinen Zepbrregnera
L'Estrella, axial, tarda 1 att;
bagud - audicione de cardanes 1
baile, a (Irme, respeetivameig,
de lee cobles-orgueetree La
Principal del Vall k" Barcialona.
Alguna d'aquests antes ea
‚velaren poc animats, a causa
de la pluja d'aquilata dies.
ORANOLLERIII
Aniversari :: Lee olavegueree
Teatral* :: Obre*
3111Iorea
D'un «solden :: La Oaea del
Vallé,
Altres noves
Amb l'èxit que és del cae,
s'ha celebrat l'aniversari de
"La tanta de ies 3".
Un suculent àpat 'ha patenlitzat—com no! —la fraternitat
dels seus componente. No hl ha
assistit el president, per la qual
ra6 no hi va haver discursos,
— Per tal de permetre el

trànsit per les mes importante

vies de circulació de la nostra
clutat, s'ha procedit per la bri.goda municipal a l'arranjament
de les clavegueres dele carrers
de Corró i Santa Elisabet.
Es de celebrar la lloable tasca de reintegrar-les al seu utiIfesim servei pel qual foren
creades.
Les innocentades celebrades
ett els teatres de les societats
I'Alhambra, L'Harmonia 1 Els
Amie de la TInie, s'han vist concorregudíssimes, resultant insuficients llurs respectius locals. No serä pels preus mbdloss,
ja que amb tot i queixar-se dele

preus elevats dels cinemes, també s'hi acudeix.
¿No es lamentable que la

ciutat resti insensible davant
actes ciutadans públios, com
sen les magnffiques representacions de teatre catea, concerts de menina "da Camera",
etcétera?
Cal distingir, i, no deixant

l'humorisme, tampoc mostrar

BARCELONA,.er.el.os 'duendes de
_Sevilla", comèdia en tres actes,
de S. 1 J. Alvarez Quintero
Amb la leva non producci6 ele
germana Quintero han 'o i go fer
un aun a la poesia "imponderable
i misteriosa" de Sevilla. A través,
dones, del seu dieleg, a estones enginy6s. a estones poètic i lampee
agil, desfilen toses lea grades, tots
els encimes de la simpatice ciutat
andalusa. L'obra no Es altra cosa que
una "Intuí poética d'aquella ciutat:
els patio, els brolladors, el mistela'
deis arrerons, les reixes on es festeja, la bellesa dele monuments,
l'art de les seves esglésies, el record
dels atabe, la valentia deis torejadors,
la sal de les dones, la blavor del cel,
l'or dele crepuscles, els tone canviants de la llum, que donen a cada
hora distinta una distinta illusió de
la ciutat.. , tot desfila a través d'un
diäleg sàviament combinat a aquest
fi.
El mal Es per a !'originalitat de
l'obra que Sevilla ha tingut tanta de
cantors apassionats que els Ea molt
difícil ale germana Quintero de no
'caure en els t6pics. Només la seva
frescor a expressar-se, la seva
hositat, la seva sal, i si voleu fins
el seu mateix entusiasme a contar
les grades de Sevilla, aconseguebten
fer que la lleva obra sigui alguna
cosa mis que un rescarfat.
Altrament els germana Quintero
no ?han acontentat amb evocar
aquesta bátete, externa de la ciutat
sevillana. Han volgut evocar el seu
esperit, alhora minio i profä, sentimental i rialler, superticiés i, 'obretot, visionari, ple d'anhela i de deslio
contradictoria, però sempre tes» per
a la passió. Per a fer sensible aquest
esperit de la ciutat els autors s'han
valgut, naturatrnent, d'una dona: una

dénta apassionada 1 viaionäria, una
dona que se & out in*.masnent compe.
estrada amb la ciu •si que vibra amb
tote els lees encisos i amb les seves
y:Mamona maese' . ' su, una dona que
ha tingnt un gran amor profà 1 ara
se sent atreta per la poesia del
claustre. Un foraster arribat de Ma-

Id da
e1
bil‘
calipli el reates ea
lea
-ee n'ami attamett eatidet 1 ndJ azab entrujen.
l'obra 1 ala seas admirables intérprete.
A la nft ea donträ en aquest devora teatre la fundó setmanal de
la prestigiosa societat Tertúlia Catalanista. Es representari la diver-

indiferencia als actes que distingeixen i honoren la ciutat.
— En la subhasta de les
tista 1 Roca, del C. E. de Cataobres de la claveguera colDOULIMC GIJANS
lectora, secci6 D. E. F. del pla • lunya, 1 versarà sobre: "L'esport 1 el millorament de la
general, s'han adjudicas provinostra joventut".
sionalment a favor de Mareen(
L'acte Undrä 1106 el "dia 9 Ue
1028 OFKIOSBS
Roquet Conill, pel preu de pesgebren vinent, al Foment d'Essetas 176.980.
,
tudi.
— Al Parc de l'estacI6
TALIA
— Hem vist alguna& 'de les
M. S. A. diumenge vinent, din
va,* de "El paradla artificial"
19, els individus del Sometent Iletres-sobres editades pel Patronat Nacional de Turisme, en
En cada representacid és mée ende Granollere passaran la reles guate hl figuren fotografies
tusiästkament aplaudida la interesvista anual.
de
lloce
interessants
de
Tarrasant
i discutida obra del popular i
— A l'últim hala: estat collocats els tan esperats "quatre gona, tal com la Catedral, fa- prestigiós autor Mental "El parafanals dobles" que havien d'em- cana 1 vista de conjunt; altar die artificial".
Mantua té de sobres acreditada la
de Santa Maria, porta lateral
bellir la plisen d'Angel Guiseva mestria en el méttier teatral en
do l'altar mejor; Torre de l'Armerä.
— Durant l'any 1929, ab. quebisbe, Pont del Diabla, etce- anterior' obres que li han donat
justa fama 1 profit, com "La MaLaboratori de la Sets-brigada tera.
Tambe la DfputaoI6 ha eclitat rieta de l'ull viu" i "El milionari del
Sanitària de la ciutat, s'han
efectuat, per diferente concep- un petit fascicle amb bellas fo- Putxet", per no esmentar-ne d'altres, i en el descabdellament de "El
tografies.
tes, 418 anàlisis.
paradís artificial" be es pot dir que
Per la sera- paK, Tau S. Æ.
Ha lingut Iba l'acte 'de
prosseguelx la sena tasca de l'ha superas, car les escenes emoconcluir al cementiri les descionante en transició I les «mime
propaganda de les nostres copulles de l'infortunat Jaume
s'entrellacen continuarctent amb hases.
Puig, de 60 anys, reí de Llissä
bilitat sorprenent i alteras constant.
SANT POL DE MAR
de Munt, que morí poc després
Indubtablement un deis principal'
d'ésser atropellad per l'auto nú- Dernografla :: La festa dele Bela
factors que ha ajudat l'èxit de "El
Les tires de Sant Pau
mero 29850- B, a la barriada
pancha artificial" ha estat la impede Festael6 del Nord, diumenge
El balane demogràfic de Fan),
interpretad(/' que fan els notanl matf.
1929, a la postra vila, es el se- cable
bles artistes del Talia. Mere& NicoFou alliberat él xofer, per güent:
lau,
Eeminent
actriu que debut á amb
haver-se comprovat que no poNaixements, 31; defuncions, l'estrena de l'obra, fa
una acabada
gué evitar l'atropell.
21 (5 infants); Casaments, 22.
i perfecta creació en el seu rol de
— A rexposic16 de paisatEl nombre do defuncions es protagonista.
Mercè Nicolau ha conges, organitzada per la Casa petit, si es té en compte la firmat plenament
el seu rnerescut
del Valles, de Barcelona, que ha
importància de la població; du- crèdit de trem i temperament
exd'ésser inaugurada diumenge rant aquest darrer mig anys, cepcionals. No cal dir com broden
vinent. die 19, a l' Acadè m ia de només ha mort una persona també Ilurs respectius i dificils paBelles Arts de Sabadell, figu- gran i tres criatures. Felicitem- pen els illustrats artistes Visita Lórara la signatura del nostre
nos, dones, per aquest any paspez, Dotare Pla, Teresa Casanovea,
apreciat conciutadà Vicente Al- sal, i dediquem un piadós re- Giménez Sales, Alarma, Teixidor,
barrancb.
cord per als que ens han deiSierra, etc., etc.
— Pe l disPingli jove Linfa
xat.
En aquesta (ansió be pot afirmaricart ha estat demanada la mh
— A precs del nostre
se que "El paradis artificial" es un
de la gentil i simpàtica senyogudfssim senyor rector ha con- absolut èxit d'autor, interpretad() i
reta Concepció Enmarca Motinuat la celebraci6 de la festa presentació, ja que tots els elements
ren.
de la nit de Reis, que enguany
necessaris es cämplementen per al
— Divendres, vinent, die 17. amenaçava esser suspesa, degut
seu assoliment.
el Gremi deis Carreters, hm l
a que la manca d'un local 1mROMEA
amb ets administradora de Sant
possihilitava recaptar els caLa festa de Sant Antoni
Antoni .Abat, celebraran la festa bals necessaris per a la testa
Per a demà, divendres, festivitat
del sen Patró.
Unes vetllades intimes, molt
de Sant Antoni, es prepara un proagradables, i la capta, acostugrama extraordinari dedicat als prol'ARRACIMA
ma d a, per la poblaci
ó, han fafessionals de l'art rodat. En la funActo d'afirmad() católica :: El cilitat l'ingrés de la important
Museu Arqueològic :: Bona pes- suma que es necessita per tan da de la tarda es posará en escena
comedia en tres artes
ca :: Una FederacI6 Patronal simpatice festa de la mainada. l'aplaudida
Celebrem l'esdeveniment 1 de- "La Quitneta maca" i la divertida
Al Teatre d'Acció Popular
sitgem que l'any vinent no ens joguina còmica en un acte "En MaCatólica va celebrar-se dilluns
riano es vol casar". A la nit es remanqui aquest espectacle.
un acte d'afirmacie católica en
plesentara la comèdia en un acte,
— Les properes populars
el qual lti prengué pare el diestrenada darrerament "Amor en
fines de Sant Pau. 25 i 26 de
rector de "El Debate", de Maflor", i la recent producció de Migener,
prometen
esser
drid, senyor Angel Herrera.
Ilas-Raurell "La sorpresa d'Eva",
eom mai.
— Continua tancat el Muque ha estat l'obra méselogiada per
Hl ha contractades per a les
seu Arqueològic.
la
i mes justament celebrada
sessions musicals, I es cobles pelpremsa
Han estat adreçades a Mapúblic.
La Principal de La Bisbal i L'edrid peticions per tal que es
TERTULIA CATALANA
vant ina, de Calella, que donaran
reme) aquesta situaci
ó, creada
Avui, dijous, a les deu de la vettres audicions de sardanes, els
per la manca de conserge.
lla, tercera funció del tercer mes
dies de fira a la. tarda.
— Una barca de pesca d'ad'abonament a les sessions que
Al matí del dia 26. al Cinema
questa matrícula va pescar disSant Pol el nostre Orfe6 La Tertúlia Catalana ve organitzant al
sable passat u nrap que pesara
Teatre Catala Romea amb èxit cada
Sardana, dirigit pel senyor Salsis errores.
dia més creixent.
vador Vires, ànima d'aquesta
Es l'exemplar de mes pes que
En la sessió d'avui els organitza.
agrupaci
ó, donara un selectfses recorda haver tret d'aquestes
sim concert, compost de les se- doro de Tertúlia Catalana posaran
mars.
en escena el drama en tres actes,
— Dilluns passat, l'Asso- güents cançons:
de l'immortal Shakespeare, "La no"El nostre cant", Morera
ciació Patronal convocà a la
(himno de l'Orfeó dedicat a vicia de Santa Clara", traducció al
Cambra de Comere diverses enSant Pol ) ; "El dimoni escuat", estala del nostre estimat amic En
Wats gremials per a tractar de
Vilaregut, i després la comedia en
Com p iles Rlb6; "El Pa6", "La
la Constitnei6 d'una Federació
nit de Sant Joan", Esquerrà; un acte, de Manan Amat, "Amor en
patronal d'organismes locals
flor".
"La canee nostra", Morera; "La
per a resoldre o encarrilar,
NOVETATS
sempre que sigui necessari, Balenguera", Vives; "El cant a
la Senyera",t'" Cançó de
Al Teatre Novetats, 1 en la fund'era de director social.
ció d'avui, dijous, a la tarda, dediTots els reunits donaren la Nadal", Pérez Moya.
Alternarä amb annestes can- cada als infanta, es representan
conformitat a la iniciativa de la
rans IR robla La Principal
l'aplaudit espectacle de Josep M.
Patronal.
Folch i Torres "Els pastorets, o
La nimba/, que des g ranarts una
Oonferbnola
l'adveniment de l'Infant Jesús", amb
n'Idiota de sardanes de conPropaganda turfatloa
l'arribada dele Reis d'Orient, els
cert.
L'A. E. Ginesta ha anunciat
A les sales del Cinema de quals obsequiaran la mainada que
la propera conferencia del ci- Sant Pol 1 Circo! Recreatiu, asaisteixin a la t'uncid.
cle que 've celebrant.
L'èxit que Sets els anys obté "Els
s'anuncien uns Huna balls d' orAnlrä a arree de 3. 3. 13ap astorets". s'ha renovellat i temennuestra, extraOrt1iriate,,

pecte.

Darrera hora
DE

BARCELONA 1

drid se n'enamora, cona tanta d'al-

tres. Ella esdevé uns mena d'ideal
impossible però Es per mit.
je d'ella que ell, el foruter, compren
tot l'ende de Sevilla i Es, alhora,
tot l'ende de Sevilla que troba en
ella el que la fa estimar...
En fi, tot això pote« no de pros
profund per copear l'esperit d'un poble..Perb is innegablement poètic 1 ple
d'emoció. El lector, de totes manero,
ja s'haura adonat que el contingut d'aquesta obra ¿e rde propi del Ilibre
que de l'escena. Dirfem que els autora
no solanr-nt han volgut cantar Sevilla,
ans que han volgut fer-li, generosos,
el sacrifici de les seves altes dots de
comediògraf : fa a dir, que han renunciat als seus mitjans segura 1 teatralment directes de triomfar, per arribar
al públic per un caml que els és menys
conegut i mes atzarós: el del lirisme.
Tant en la concupci6 com Sm molt
sovint en l'exprese, "Los duendes de
Sevilla" Ea trna obra subjectiva i lírica.
Això no vol dir, no obstant, que en
el dibuix d'alguns personatges i en al.
gimes escenes no ens trobem amb ele
Quintero mes auténtica. El primer arte, sobretot, es un d'aquests quadros de
costa= andaluses, en que la vida s'hi
reflecteix d'una manera fresca i es.
pontinia.
En la interpretaci
ó, arme Diez hi
posa forca gracia i passi6 continguda.
De Sim6-Raso varen: poder admirar
les seves qualitats d'actor proteic en
els tres personatges que hi interpreta.

epaildte *tia oia
Amosici6 de la 114 br
ben aco g ida pel Meül
Les Mitades da b Tcrtíla 124tabni s ta, Per le Km Uldició 4 el
seis prestigi, hin *rimara,* tut ¡Tan
relleu, i *Tul, com tate ele dijous,
la mala del Teatre Novetats presentare en eitinutt 1 hrtgantissim as-

LICEO

Ele ballets d'Anna Pavlova
Quarta sessió
La iessió d'anit paseada es, quant
a les condicione i qualitat de les composicione posades en escena, la mis
interessant de les que ena ha ofert
la companyia de balls d'Arma Pavtova.
La primera obra representada,
"Noces poloneses", inspirada en dances populars, da una composició de
molt caràcter i de presentació perfectament reeixida. La nota justa
d'ambient és ben trobada 1 l'execucid perfecta dels dansarins i dansarines manté sempre viu l'interes. Es
remarcable també el vestuari brillant,

acuradament estilitzat.
Es distingiren en la interpretad()
d'aquest ball les senyores Faucheux
i Nlkitina, senyors Pianowski i Markowski h, sobretot, la senyora Kir-

Mora, i senyors Woizikowski i Berovaaski, que executaren admirablement una trepidant masurca, que
bu celebradfesima.
"Borrallons de neu"- iß el titol del
segon ball eetrenat anit paseada. La
música, de Txalkovski, i la coreografia clässica d'aquesta obra no ene
oferiren cap novetat notable, però
cal aplaudir la realització del conjunt d'artistes, exquisida en tots els
detalla.
El moment millor de la vetllada
ens l'oferi l'estrena del poema coreogràfic "Fulles de tardor", original ¿'Anita Pavlova.
Es una obra molt ben concebuda en
tots els seus aspectes, si hom exceptua
el fet d'haver utilitzat música pianística de Chopin orquestrada. Amb una
música composada expressament quedaria molt millor aquest poema, que
no te, al nostre entendre, mis que

aquest punt flae.
Tota la plittica es excellent, expressiva i resolta sempre amb un bon
cut refinar

En les parta principals feren una
magnifica tuca la senyoreta Pavlova

1 da senycirs Vladitniroff i Hitchins,
exquisidament caraMeritzat aquest darrer.
El decorat, molt ben entonas de co/or i de llama, contribuí al bon efecte
que aquest ball era causi. Ene pleura
mi* de tornar-lo a veme.
A la darrera part de importarle,
Anna Pavloya interpreta "La mort del
cigne", realitzad6 que tants triomfs
ha Talgut. La gran artista fou ovacionada, pene crekm que el públic no
arnilli a sentir totes les delicadeses
d'expressió que li eren mostrades. Una
tasca superba i un moment d'emoció
que no foren degudament apreciats per
una gran part dr la concurrencia massa distreta i indiferent
3.

La reunió pugilistica del
"Nuevo Mundo"
Legan vencé William Thomas, per punts. Blanch
aconseguí l'abandonament
de Jim Moran a la quarta
represa

Al sise rcund, Lona no esteva encara refet del tot, però
no obstant, en calih amb relativa faoilitat algunes drete g del
negra 1 el deturä sovint amb
jabs de dreta.
Al sete el filio{ havia recuperar
completarnent i encaixa fäcilment
quatre bona cops drets de Thomas i
plaga nombrosoa punche de creta i esguerra a la cara del negra.
Els rounds 8 i 9 torea clarament de
Logan. El negre torne al /ten loe
bans; blocatges, esquives, reculada
de tard en tard, algun atac de dreta
Ilançat a la daesperada, sempre im-

precfs.
El .dese round, una mica coftis, resulta mes igualas que els dos anterior'.
El fall donant vencedor Logan, no
va complaure una part del pablic, el
qua t esperava sense dubte que Logan
vences per le. o, cosa per cert molt
difkil tenint per adVereari un encaiarador tai formidable com el negre.
William Thomas no té altres armes que una ran resistencia als copa
i un sistema de blocatge amb el qual
evita alguna copa però no pas tots.
En ratac és gairebé nul, car Ihnçar
cada dos round, un parell de cope del
puny dret a la desesperada, no ea pot
dir que sigui un bou atac, i això baldament aconsegnial anit tombar a Logan per non segons, grácics a un diquests cope.
Loen acusa encara anit nous progressos, perä la sea bou no Es encara prou variada. No colpeix gairebe mai el cos de l'adversari (la qua l
cosa qui sap si anit Ii hauria valgut
un majar domini), ni es mou pel Tire
amb la desimboltura que cal a un hotender complet La sena defensiva te
igualmait molts puras flacs. Obligas
a defensar-se, Logan perdria ripidarnent davant d'un immae que copeges
precis i no arnk massa force.
El públic, no obstant, dritt anit injust arnb el filipi, can guanyä clarament el combar, i a mis ell fou qui va
portar tot el pes de la lluita. Imaginern que Legan llagues boxat de a
mateixa manera que el negre haurem de reconèixer que el combat hauria ,estat ensopidfseim. Gràcies a l'atac constant de togas la Iluita mai
no cessä d'interessar.
Abans d'aquest combas Jira Moran
fou batut pel gracienc Blanch en cinc
tepreses, Des del primer moment v i, rem veme en el costal unes gratas
ganes de rehabilitar-se, pueril) tambe
notärem que Blanch li era massa superior per tal que ho aconseguis. En
efecte, ja en el primer round el castellä va anar a terra per nou segons.
Fins al quart round, on els segons
de Moran Ilançaren l'esponja, mentre l'àrbitre estava desgranant per
quarta cegada el rosari deis segons,
el combat fou sernpre una cosa anguniosa, donada l'aplanadora superioritat del gracienc. Fou una llàstima que anit Moran no tingues un
adversari mes adequat a les seves
possibilitats, Creiem que si hagués
estat aixi hauria fet un bon combat.
Quant al gracienc Blanch, no cessa
daran eudavant. Anit demostra una
combativitat i una precisió que haurien resultat irresistibles per a Im.
mes bastant més resistents que Jira
Moran.
En el match final de la vetllada,
Miré) vencé a Llanguas per punts,
però no per massa diferencia.
En els dos matchs a quatre rounds
del començament de vetllada, Ortega i Martinez venceren respectiva.
ment per punta a Lafont i Sablons.

CR1TIAS
Unte Logan va tenir per fi
un adversari adequat a les sevea qualitats d'heme de punch.

William Thomas, resistent i
coratjös, no sols aguantà els
deu rounds estipulats al bozador filipí, aisló que en el einque, aconseguf enviar-lo a la
lona per nou segens. Si afegirn
que Logan, malgrat de tot va
vencer el seu adversari, caldrä
convenir que cal començar a
considerar aquest boxador amb
mes serietat que fins ara.
El match apassionà foro els
concorrents. Fins a la quarta
represa, el filipf s'apunta un
avantatge clar, boxant amb
molla agilitat de braeos 1 colpint sec i precís, repetidament,
el rostro del seu antagonista.
William Thomas encaixis, si no
amb facilitat almenys suficientment. El joc del negre
consistí gairebé sempre en esquives i blocatges; els seus
cops partiren de tard en tard i
no foren mai precises.
. A la cinquena represa, el
match revestia les matches caracterfstiques, perb, tot d'una,
el negro etzivä un dret fort i
precio i aquest ank a terra , visiblement castigat. A "nou"
(Logan volia alçar-sa ale des
segons, per?) el seu manager ho
Impedí) el fellpf reprengué la
lluita no pes maese refet i durant el temps que faltava per
acabar el combat, el negro, mes
per manca d'habilitat que per-

quó Ii manqueasi noportunitatai
no va poder, repetir, la jugada.

PRESENTA010 DEL POPULAR
"NOI DE LES PIGUES" A

L'OLYAIPIA
Amb una entrada considerable, tingué lloc al Teatro Olym- •
pie l'anunciada sessió de Circ,
un dele números de la qual consistí en la presentació del popular "as" do la pantalla .Tackie, conegut per "Noi de les pigues", i cap de la famosa "pandilla".
El petit actor oinematoüäfin v apresentar-se a la plata
d'una manera molt americana,
en auto.
La seva actuada consisti
un número de cant que ti permelé lluir una veueta mols prima, i en uns números de densa
americana executats amb una
excepcional finor de gestos.
El "Noi de les' pigues" resulta sin rosset mes gentil,
la coneixença personal del qual
es segur que conquerirà la slmpatia dels nostres infanta, que
tantea vegades l'han admirat ja
a la pantalla capitanejant la

"pntlilla".
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HIPISME
El que haurien d'isser
les carreres de
Primavera
---.‘

El programa de lee carretea de
cavalls de Madrid per a la primavera de 1930, ha aparegut i e part
d'alguna variant, es igual que rally
passat.
Trenta dies de carretes donara la
l'Sociedad del Fomento de la Cria
Caballar de Espaala", començará el
dia 2 del vinent març i tots els diumenges de! mateix: El mes d'abril
s'inicia la fundó, dijous, dia 3, i
segueixen tots els diumenges i di.
Jous, dia 10, dimecres dia r6 i dijous
dia 24. El mes de maig ocuparä tots
els dies de festa, menys el dia 29,
amb els dies 6 i si, els diumenges
igualment cridaran els aficionats i
posaran termini a "anunci del Míting
de primavera.
Es donaran cinc provea cada dia
de carreres i comentaran per una
de venda, gairebé tots els dies. El
primer dia, segona ús i costuna se
celebrara l'Handicap Nacional que,
rom tothom sap, da una carrera reservada als poltres de 3 anys, que
han corregut 1 guanyat a Espanya
l'any tgan i en curen que no siguin de venda. A nosaltres fa temps
que no ens plan aquest handicap;
entenem que hauria d'ésser l'opcional una carrera oberta a tota ele
tres anys nacional., enalgrat no ha.
ver estat mai coRocati i equilibrantlos, es clar, el pea. Seria una magnifica visió amb un nombre de concurrents potset mott imponent i es
veurien els progressos teta de 2 a
3 anys. E. diri que amb les condiciona de la carrera actual, es te
una primera classificació dels subjectes de classe relevada al legos
any de la seva vida excloint els
que no tenen valor en aquesta edat,
penó prou sabem les sorpreses tim
gudes en passar e's joves de 2 a 3
anys, ja que cavalls sobre 41s quals
es fundaren les mis groses illusions, esdevenen veritables pellingots, mentre que algun, que sovint
el ende mes sagaç no hi albirava
cap esdevenidor a 2 anys, apareix
a 3 d'una classe molt distingida i
en ocasions veritables cap. de la
seca generaeiò: per aixb, ma lgrat ei
pensar de grana intelligents i experta que no compartiran la nostra
opinió si llegeixen el que diem, ex.
posem el nostre pensar; que arrea
no es fa com diem, ens consta, perca
també són els opcionals en diverses
condiciona de les anunciades per a
l'opcional de Madrid, ja que si mirem
• França, per rxemple, hi ha dos
handicaps opcionals classificats primer e segon en ara carrera de ro mas
francs a París, Chantilly, Deauville,
Saint-Cloud, Maisson-Laffitte o Le
Tremblay, i primer i.segon o tercer
en una carrera de 25. 000 francs en
algun hipadrom de França; e l segon
Handicap opcional, es corre tres dies
després a Saint.Cloud, amb les atateixes condicione del de MaissonLaffitte, i ambdós sobre una milla,
i és per a cavalls nascuts en qualsevol país, penalitzant-los a SaintCoud aml) 5 quilos de recärrec.
Aquestes dues opcionals, ens ..9tril.
bien mes lógiques que l'Handicap de
U. capital el'Espanya; es veu la diferéncia entre els de França i el
d'Espanya, puix que en aquella es
corre el millor entre els dos o tres
arribats primers en quelsevol carrera de la dotació nominal indicada,
mentre que a Madrid, soiament es
busca la ciaste luís elevada del tres
anys: nosaltres hi trobem en ambdes els defectes indicats; sentiu com
ens contesten que seria una classificació fatigosa la de tots e's tres
anys; certament, pena marcaría el
concepte de l'"Handicapeur", i una
cegada mes es veurien com el CaliVi
és radical en moltes ocasiona de
2 a 3 anys.
A part de Ir carrera indicada, busca el programa de la Cort una pu.
mera classificació de cavalls de a
, anys eitiaeant, que no hagin guanyat
8.000 pessetes, a pes per edat, des.
carreguen 2 quilos als que no han
aconseguit cobrar 4.000 pessetes; en
una segona carrera enfronta 3 anys
no guanyadors exceptuant-los de les
carreres de venda i després d'una
prova per a 4 anys i més, a pes
per edat , acaba la diada amb una altra carrera sobre 3.000 metres dc
tanques.
a.
El segon dia comença amb una
carrera de venda de 3 anys endaRana a ‘endre els 3 anys per 8.000
teusetes, i 4.000 els quatre i mes
gays, segada amb una carrera sobre
La milla destinada al nacional, no
guatiyadors de 5.000 pessetes; es disputará després un premi de gamo
pessetes per als 3 anys endavant,
no guanyadors de 13 non pesantes,
excepció dels dos anys. a pes per
edat amb descarrec; un Handicap
'per als 3 anys i de més edat que
, no hagin obtingut 30.00 0 pessetes
l'any zazo, i finalitza la tarda uno
.carrera de tanques amb recarrecs.
Tres anys no vencedora, és la vimera del tercer dia descarregant z
i
'
quilos als inédita; despees un premi
rle
ele s.000 pessetes destinades as 4
.í. anys a pf 9 igual artib carregues i
' .descarregues sobre 1.80o, una prova
: timbre 2200 metres per a 3 anys; ve
Illespréa l'Handicap del dia per a

g
peltres de 3 anys i mita que 310 ha.
gin . °achispa 4. 000 petsetes rae
pulat i acaba amb una curia de
tanques.
.
1 Carrera de venda per a cavalls
Imuntats per gentlemen-riders i vé
després l'equivalent de les "Poutea d'Essai", el premi Cimera per e
poleo, i el Torre Arias, també per
a poltres, ambdues carreres sobre
la milla i amb dotadas de s.000 pessetes, amb un handicap per a sub.
jectes que no tinguin en el seu compte un premi de 8.00n pessetes i
mi dóna fi una carrera de venda-tanques per a 4 anys i mes amb càrrec
i descirrec.
El dia 5 una carrera per a 3 anys
i tnçs erial, nacionals a pes peridat,
la segona és una prova reservada als
aprenents, per a cavalls que nostin.
guin en llur tulla de guanys 8.000
pessetes de 1'1 de gener de l'any
passat, tina alma destinada a's .4
anys i majos edal, amb 58 quilos
al! 4 anys i 6r els restants, descarregant 4 quilos als no guanyadors
de facco pessetes i 8 al que no n'ha.
gi cobras armo. L'Handicap és per
a 3 anys i posa punt final una carrera de tanques-handicap.
No tenen gran importäncia els
prensil del sisé dia, pesó s'hi troba
una novetat; aquesta es una carrera molt interessant. Una carrera des.
tinada ah a anys endavant, amb
recàrrecs, l'Handicap i una militar.
Ilisa.
Leí dotacions crescudes comencen
al seta dia, pujar que el premi Nou.
vel Es de zo.000 pessetea, i cerca
una selecció en el premi Calindres,
ja que carrega 2 quilo, al cavall
que hagi cobrat to.000 pessetes des
de ri da gener de l'any len, 5 quilos al que acrediti 20.000 pessetes i
8 quilos a qui tingui un guany de
50.000 pessetes; lea altres carreres
no mereixen ésser comentadea
Cavalls a vendre per 4.000 peasetes de 3 anys endavant — colo es
veu el preu és menor cada dia que
passa del míting—, es la primera sessió del vuiti dia. Es reserva ala
aprenents una carrera per a 4 anys,
i es corre una altra amb canees i
descantes, un Handicap nacional i
una llisa militar per a termini.
Tothom ha de guanyar la civada
que es menja, i una carrera per a
4 anys, no són els primera al port
d'arribada de primer de gener de
l'any 1930 ençà, i carrega 3 quilos
a qui tingui en el seu haver un premi
de 4.000 l'any 192 9, obre l'escena al
nove dia, i iré després una compe_
tició per a 3 anys per als qui no
acreditin 6.000 pessetes. 6.000 pessetes concedeixen als cavalls de 3
anys endavant, a pes per edat, i carreguen 3 quilos a' guanyador de
8 000 pessetes; A 3 anys, 2 quilos, a
4 an y s o mis, 4 quilos, i és la carrera a la distancia de Derby, 2.400
metres el premi de qué parlem.
Abaixen el teló del dia l'Handicap i
una carrera de tanques-handicap.
Sense importancia les carreres del
dese día, L'onza el premi Gervey,
que es per a. nacionals a pu per
edat i carrega 3 quilos a , yacedor
d'un premi de 2o.000 pessetes, 5
quilos al de 4.0.000 i diversas( de
20.000, descarrega als no guaayadors
de Soso pessetes a 3 anys 2 •01103,
i 4 a 4 anys o mes.
Ve una altre varietat en allaedicap de Primavera del mateix eil i
amb 8.000 pessetes de pretni ala ca_
valls que havent corregid l'any ío30
a Espanya s'hagin collocat, excep_
co', feta de les carreres de len a.
EaS plau la carrera i se'n pot treure
una ensenyança útil que sera la tasca de la selecció feta del nostre
csport.
Les- carreres del cha dotze, dijous, no tenen altra importancia que
les d'un dia d'entre mig de setmana, modest e , ordinaria/nena atei
com les del següent diumenge, dia
ti e tea, a pan d'una carrera mixta,
reservada als aprenents, per a ca.
valla no guanyadors de 4.000 pessetes — recordem que t3 niixta una
carrera quan eta cavalls poden ésser
o no posats en venda, a voluntat del
propietari — l'any i a vendre per
4.0 00 pessetes. Segons consuetud, la
indispensable carrera a pes per edil
amb cärregues i descarregues ve després, i un premi de 5.00o pessetes
per a 3 anys, l'Handicap i una carrera militar llisa, primera part d'un
Handitap doble, 'a scgona part del
(mal es correra el dia 16 de 'arre- es.
Ir de maig.
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L'ESTÓMAC
BUDELLS
DOLOR D'ESTOMAC
DISPEPSIA
AOROR I VÒMITS
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LLAGA Da L.RINTÖmilAO
Matt MI centra as Wats 4 s13 Pm, iscao
r ema del denme« i daefraold.
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Fine el mg! de Anal 40 debt110i.
a napanga eh dos anya, i #1 d:a 4,
ho taran a Madrid eh 012211t2
criats a Eaparya i recorren 000 metres, vd el premi Alfons XIII de
zoma) peasetes per a trae 'nys i mes
edat per als no guanyadors de 20.000
pessetes -passat, i vean, el recärree: 2 quilos al guanyador de rae
1929 de Moco pessetes, ola a tuilea
al vencedor d'una carrera d'un valor
de 8.000 pessetes l'actual any, I de..
carrega 3 quilos al cavall que so
hegi obtingut un premi de 8.000 pea.
setes rany ¡gap i 5 51 qe no tingui
en Ilur favor 4. 000 pessetes en igual
data. L'última carrera del dia ciencia el costum: es per a cavan'
creuats de 3 anys endavant, i pues
sang anglesos-ärabs nacional, sobre
la milla i muntats per géntlemendders.
Seguirem un altre dia amb el pro.
grama de Madrid i al qual farem
alguna observació.

NIMBUS

PILOTA BASCA
AL PRONTO NOVETATS
Larruscain i Ugalde (yermen»)
contra Ramo. 1 Marcelino (blaue)
COMIAT D'UGALDE
Les darreres actuacions de Larruscain acusen un descens de forma
que de tan räpid com ha estat no ens
sabeos explicar. Aquel' Mentar
exemple de voluntat i d'entusiasme
fa tres encontres que no el coneixem. Ni collocació ni pegada; juegue, apätic, pensem que hi ha quelcom que l'allunya totalment de la
lluita. Almenys da aquesta la impressió que traidrem d'amuelaa palestra, ja que en moltes ocasiona
deixä baleo clarfasimes i en altres,
tot i estar Ugalde collocat, entré
forçat i féu perdre punta. Creiem
que aquest estat anormal en que es
troba tindrà poca durada i ben aviat
podrem admirar-lo altea vegada en
la plenitud de facultats. Ugalde, per
ésser el darrer partit en qui prenia
part aquesta temporada, tampoc mitigué a Faldeta de la seva fama. Comengä jugant molt a la primera desena i dona la impressió que s'emportada la palestra "de calle"; ben
aviat, pesó, decaigué, ja que passat
el punt deu, després d'haver pres
tres punta d'avantatge, semblä talment que l'havien canviat; en lloc
de pegar fort per tal de descartar a
Ramos, comer/ea de lliurar bales entre els quadros 5 i 8, i no cal dir que
un jugador del toc i de la potència
del davanter blau jugant a gust es
cansä de guanyar punta. Marcelino
no slagué, d'emprar a fons, ja que
Ramos sol desconcerté de tal manera la parella conträria, que sense
que aixó sigui un desmèrit per al
gran saguer, podem dir que ell sol
guanya el partit. Com ja deixem esmentat, a la primera desena passaren tres punts eis vennells, igualaren a deu i prengueren la davantera
als blaus, que ja no deixaren. En
finalitzar l'encontre el marcador senyalava 40 per 31.
OR 0h11
• ••
Aquesta tarda s'anuncia una quiniela en la qual prendran part Larruscain, Marcelino, Jauristi I, Gómez i Berrondo II; després es jugará tin partit entre els anos Jaueist, 1 i Gómez contra Larruscain i
Marcelino. A aquesta funció ha estat invitar el rei.

Carnet'
de l'excursionista
Minerva. — Purtantveu del
Ceffire Excursionista correspollent al mes de gener, insereiz
el següent sumnri:
Convocaleria. — Recomanació. — Programa. — Rondallas.
—Tradici ente les Guilteries.—
Os pasaos a nivel,. — Nälules.
Butiletf.—De l'Agrpunci6 Excursionista Fotogräfien de 'Tarragona, corresponent als mesos de gener - febrer. publica
el segtient sumari:
"Paraje"; "De ln tècnica foogra f ice" ; "Excursionisme?"
"La segons surtida al Mentserrat"; "Els nostre cursels";
"I Saló Internnrional tic fofogra fia de Barcelona": a tintililar per l'aficionat":
"Programa i Chistes: "Monestir
del Poblet; Claustre de Pere
Masdeu; "La Rata", de Manuel
Rodrignez.
•utlietf.—De l'Agrupació Exeursionisla Catalunya. correspone,nt als memos de atenerfebrera amb el següent saimari:
"Uevolucid tle l'excursionisme"; "Les masies"; "Defensem
Núria"; "Programa d'excursions"; deis arbri's"
"Cefalea"; "Notes"; Clixe: "Suvelarlee" . de TI Pujo!.
B u tllotf . —Del Centre , Excurelonisln de les Comarques( de
Rages. corresponent n1 mes de
des membre, Inserelx el següent

sumar!:

Gengrafla comarca nn.—ettnennislien parailer rnmarenna.—
Jrarn p rlee blverttnle. flor- 1'r(10errir Peeramnn.— Inbliopeafin.
--r.rbnica.—Prograln ad'aqueet
.rnee.

ATLETISME
Federació d'Atletisme
demana que se Ii rebaixi
la quota . de la Confedereció i s'acord a avantposar
l'espectacle del "dirt-track"
it les provee atletlques
"El Noticiero Universal" d'anit
passada diu:
"Doe problemas de alguna importancia se presentan a los elementos
que se encargarin de regir los destinos del deporte en la Exposición,
en la segunda etapa de su funcionamiento, iniciado esta mañana.
Uno de tsos problemas reside en
la pugna reinante entre los elementos que defienden el "dirt-track" y
los afectos al atletismo, y otro, en
la poca simpatía con que el público,
en general, ha acogido al Estadio y
a casi todas las cosas que con él
tienen referencia.
De ambos conflictos se trató en la
reunión de delegados de las diferentes Federaciones adheridas a la Con.
federación Deportiva de Cataluña,
celebrada el pasado hines.
A pesar de que la Federación de
Atletismo no estuvo representada
—como protesta a la labor efectuada por los elementos que hasta
ahora han formado el Comitd Deportivo de la Exposición—al suscitarle discusiones acerca la conveniencia de apoyar o rechazar el "dirttrack", hubo delegados que se encargaron de defender el atletismo,
presentándolo como deporte básico
y calificando de espectáculo deportivo laa carreras sobre pista plana.
El debate se prolcngó, y tomóse
finalmente el acuerdo de apoyar el
"din-track" y anteponerlo al atleSismo, mieatras los elementos directivos de éste no presenten un pror
grama cal az de superar la importancia, asi como el interés que despiertan las carreras de motos sobre
la pista de! Estadlo.
Se habló después de la conveniencia de eximir del pago de la entrada al recinto de /a Exposición a
los posee r tores de entrada para el
Estadio, los días qu en el mismo se
celebre a'gón festival, para evitar
que, como ha sucedido hasta ahora,
resnite excesivo el desembolso que
los deportistas se ven obligados a
hacer pasa asistir a los actes que se
celebran en afontjuic."
Segons les nostres noticies, la Fe
deració d'Atletisme comunica a la
Confederació Esportiva de Catalunya que la quota d'adherit, que era
de 200 pessetes, s'hauria de reduir a
cinquanta, donat restat financier
d'aquella entitat.
Naturalment, davant d'un "atac"
d'aquesta mena, contra ¡'única cosa
que justifica l'existència de la Confederació, el ECU secretari s'ha esforçat a desvirtuar l'afer, no contra
un organisme, sinó contra els esports atlètics.
1011 la sinceritat esportiva d'alguns abnegats elements buracratesesportiusl
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D ISSABTE, AL CENTRE DE
DEPENDENTS
PALACE SPORTING CLUB
CONTRA
C ATALUNYA ATLETIC CLUB
Als esmentats clubs els correspen
dissabte vinent la presentada de llurs
respectius equips al ring del Centre de
Dependents.
Meca i Cisco, llengers, i Freixes i
allardä, mosques, saín els encarregats
dels dos primera combata que, donada
la igualtat de forccs, es dificil senyalar els vencedora.
En tercer lloc, Serra. del Palace,
será acarat amb el dur batallador Escolar II, del Catalunya.
Claramunt, que tan gran combat
efectuä davant el finalista del Campionat de Catalunya Bensan, sera acarat
a Guerrero, que compta amb un inalch
nul anah Mayo, del Centre.
El pes limar del Palace Garcia
tindrä com a contrincant Manader.
vencedor de Viviana, Terrer i Busquets.
Racaj, semi-finalista en el< parrar,
Campionats del pes welter, sera eafrontat a l'imbatible Escolar I.
Caín a darrer combat figura el dele
pesos maja, Marín, del Palace, aue
ea el sel debut fett taules amb Fan.
ti. campia de Cataluitya. i Badal, vencedor de Zaragoza i Oliveres per k. o.
Denla, divendrer. a la Federació Catalana. Multa flor el pesatge i ceroneixement
NOTICIA R
Ha estas signas el combat SharkeySnat. que es fan a el 27 de febrer
iii iami.
Hom ‚litt nue en la rnateixa velllarla
Paulino Utcudun sera acarat a Jitn
Matonea.
• ••
Antoni de la Mata. campia de Catalitnya del pes fort, es a Cuba. en ha
ingressat a l'equip de Pincho Gutiérrez. Sembla que la seva presentació es
co,, de pocs dies.
.• • •
Com A conseniiincia de l'incident
ac a rreetit amb matiu del comino entre
Roberto Roberti i fosen Spalla. la FederaciA Italiana de Boxa ha decidit
incautar-se d ii bossa de 3.000 lliures

corresponents a Spalla, i el castiga, a
mes, amb una desqualificacIó pel serme d'un any.
• ••
A Londres s'ha celebrat el combat
Nicolau Benza-Jim Ashley. Guanya el
primar per k. o.
•
•
El boxadoa Primo Cernera, que debutará el dia 24 a Nova York, contra
Peterson, té actualment quatre menagers: dos de francesos i dos d'american,.
Horn diu que el manager ameiica
Welter Friedman va donant cdstat al
manager Leon See, i que es probable
que hi hagi disputes semblants a les
de Max Schmeling ami) Buelov.
Els quatre managers de Carnees
cobren un 65 per mo dels guanys de
Camera, i a aquest li queda tan sols
un 35 per roo, el que es considera poc.
Aistb obligara el gegant a renyir amb
alguna de les reses parelles de managers.
se.
Segons noticies de Nova York,
Kid Berg boxará el 17 de l'actual
amb Tommy Canzoncry en combat
semifinal per al campionat del món
dels pesos lleugers.
Si el britaniesurt vencedar de Canzonery, será oposat seguldament a
Snmmy Manden per al Campionat
del món de la categoria.
zonery, será oposat seguidamen a
El pròxim dia ro, al Velòdrom
d'Hivern, de París, Frankie Genaro
rosarä en joc el seu títol de san:pió del món dele pesos mosca clavan( el francés Trédéric.
A la mateixa vetllada l'anglès
johnny Cuthbert boxarä contra l'amenicé Benny Valger.
• ••
El manager de Paulino Uzeudun,
Gibson, i l'advocat Charles White, que
ha estat secretad de la Comissió Atlètica de l'Estat de Nava York, han
estat designats per a representar el
basc a la vista que se celebrarä avui,
davant la Comissió esmentada, per a
resoldre l'afer relacionat amb els contractes pendents entre el botador espanyol i els ECU, antics apoderats
Bertys. Mayer i Arthus. Aquests alleguen que tenen un contracte particular
amb Paulino, segons el qual aquest els
garantí el 30 per ton dels sena guanys.
Paulino Uzcudun, per la seva part,
diu que el contracte a que alludeixen
no fou signat per ell.
Per tal d'aclarir aquest extrem, la
Comissió ha fet signar a Paulino sis
vegndes amb l'objecte de comprovarho.

FUTBOL
DEL PARTIT
ESPANYOL - BARCELONA
El II, Club Deportiu Espanyel
posa a coneixement dels senyors posseidors de passis de
favor que per al partit que tindrä lloc diumenge vinent. al
camp de Can ¡libia, s grä exigida la presentació del nou
passi per al primer trimestre
d'enguany. El canvi deis carnets eaclucats pct efectuar-se,
a partir del preaent avis, a les
oficines del Club, de les deu a
la una del migdia i de les qua!re a les set de la larda.
¿L'ESPANYOL NO PRESENTARA DIUMENGE A ZAMORA?
El nostre col-lega "El Noticiero" publica en l'edició d'ahir
un interviú amb Iticard Zamora, del qual n'extraiem el següent:
— aPor qua no jugó el domingo en Bilbao?
—Pues, sencillamente, perque estoy de vacaciones. Me
caso el miércoles y tengo permiso para tomarme un descanso. Un descanao que no tiene
mäs objete que el de irme preparando mis cosas.
no jugarà tampoco el
domingo contra el Barcelona?
— Probablemente, tampcco.
Es casi seguro que no me reintegrara al equipo hasta el catoneonato de Esparta."

ACORDS DE LA FEDERAGIO
DE FUTBOL
El Consell Directiu de la Federaciú Catalana de Futbol Assoriació, en la aova darrera reunió, després d'aprovar l'acta
de la sessió anterior, va prendre els següents accrds:
Contestar al jugador senyor
Francesc Climent que, malgrat
deis bone desigs del Consell Directiu, les prescripcions reglamentäries no permeten d'aixecar-li la resta de la suspensid
que iii fou imposada.
Comunicar a la Reial Ferieració Espanyola de Futbc1 que
si (il Comita Executiu troba una
solució que agermani la q üestió económica amb respOrtiva,
Espanya podria participar en el
Caiiipionat del mún, i abstenirse en tot alt 'e cae.
Veme anib satisfacció el no,
menament edls senyors Ressich,
Irezabal i Parajes per tal de representar la JA. Federació Espanyola de Futbol en el Comité
()limpie Eapanyol.
Inhabilitar pet terinitti de sis
:netos, a (limpiar des del dia 1
do setembre d'enguany, el jugador Antoni Poni, Purgimon,

Peo. haver , inecrregut en duplicitat de !licencies, i aquesta
temporada deixar-lo inscrit al
F. C. Lleida, pel qual club pudra jugar ünicament partits
amistoso.
Imposar *una penyora de 500
pessetesal C. D. Europa, per
haVer vulnerat le& prescrip(dona reglamentàries en ter
proposicieng al jugador J. Garrige, inscrit al F. C. Badalona,
Sense comptar amb el permts
d'aquest club.
Imposar una penyora de 100
pessetes i una altra de 250 pessetes als clubs F. C. ArtiguencLlevant i F. C. Atlatie de Sabadell, respectivament, per haver
estat envalt el terreny de joc
en els perlita de Campionat
Artigunec- Fottpienc i Atletic Terrassa.
Examinada la duplicitat de
Ilicenciee. del jugador Francesc
López Mateu, de confcrmitat
amb les prescripcions reglamentäries, inhabilitar-lo per
espai de sis meaos, a 'comptar
del dia 1 11P setembre d'enguany
aquesta temporada deixar-lo
inserit a la U. E. Poble Nou.
A mes, tenint en compte la seva
mala Je,. signant amb nom di-

ferent les dues llicències, se'l

susphl per tres mescs mes, a
comptar d'aquesta data.
Comunicar a la U. E. de Sans
que la Federació Catalana ven
amb gust la subscripció oberta
per tal de poder alleujar la peonsa situació del malaurat Rini,
1 que, ultra la quantitat que ja
ha votat el Conesll Directiu, i
que li ha estat M'arada, de la
subscripció obtinguda en la dar
rera Assemblea i en la conferencia donada pel senyor Manuel de la Seta, de conformitat
amb l'acord de la darrera Assemblea ha estat cursada una
circular a tots els clubs federats demanant-los un donatiu.

MESTRIA DE FUSELL
Diumenge passat es tira al
camp de Montjuic la mestria
de fusell a 60 bales i a 200 metres de distäncia, en posició
lliure de les tres reglamentarles.
Entre els molts aspirants a
tan honras titol, figurava la notable tiradora senyoreta Teresa
Almarcha, que aconsegul
exit complet fent 466 punts i
guanyant la medalla per 26
punts d'avantatge, adjudicantse l'alt honor d'ésser rúnica
dona a Espanya que fins ara
pugui ostentar 'tal distinció.
Dels nitres tiradors que
prengueren part, la van guanyar els senyors següents:
Caries Soldevila, amb .457
pulula
Llorenç Cerdà. amb 497.
Josep Marta Méndez Vigo,
amb 458.
J. R. Pastoriza, amb 457.

BASKET-BALL
TEXAS, DEL LAIETA
LLUNATICS
flumenge que ve, a les onze, al
camp del Laieta, jugaran aquests dos
equipa pertanyents al mateix Laietà.
Es sabut el valor dele elements dels
Llunàtics i els resultats obtinguts durant tota la temporada pels Texas. •
Els cines es presentaran completa, i la
Un/lacia seré la segiient:
Texas: Costa , Izquierdo, Piulats,
Maese (F.) i Pantaleoni.
lalunatics: Rocarol, Ondiviela (AD.
Feliu, Molí i Abril.

ESPORTS DE NEU
III APLEC D'HIVERN DELS
SKIADORS DE GRACIA
Avui, dijous, queda -saneada la inscripció per a la carrera que se celebrarä dittrnenge vinent a les pistes de
La Molina amb metí,u de celebrar el
II/ Aplec d'Hivern dels squiadors de
Gracia. Les inscripcions encara es
rebran ama fins a les deu de la nit,
a l'estatge del C. E. Rafel Casanova,
carrer de Salmerón, fie, pral. Seguidament despees es faca el•sortetg dels
correders.

NATACI o
Ha mort Emili Solé
Brufau, un dels fun.
dadors del Club de
Natació Barcelona
Víctima de greu inalaltia, deial
d'existir alar a migdia, voltat letea
els seus familiars i persones afma,
l'home exemplar que en va te( 1,
Emili Soler Brutau.
La figura d aquest gran apóstol o
la nostra natació es ben prou canea,.
da per tots aquella que esteta intt.
rcsats en aquest espora
Emili Soler nasque a Barctlaal
i comptava en l'actualitat setan ta
Dedici mis de la meitat de la sen
tida arria un entusiasme sume liara
a convertir en realitat l'ideal qae
tant estimava.
Funda el C. N. Barcelona, i aula
per aquesta causa contra tantes d:tictia
tata, que nornes la seca voluntat d'acta
pogué véncer, i mis tard. guau d
C. N. Barcelona hagué adquirir boses,
l'ajuda amb totes les seves force, ans
arribar a collocar-lo en l'honrós lie
que ara ocupa. Quan Emili Soler pa
mengava a vestre una mica satisfet d
seu ideal, la dalla inexorable de 11
mort li lleva la vida.
Com ja hem dit, forma part d'apea
reduit nombre de companys que nora
guiats per l'ideal d'enfortir la 7aça
funda el C. N. Barcelona.
Era d'aquell, bornes dissortadameat
asea escassos tots . els :tetes del val
anaven preeedits per una absoluta bora
fe. Sempre el preocupas-a no creas-a
enemics i per això era el seu tracte
suau i franc, pera era irreductible,
enirgic i eldhuc entestat, quan änfreel
rnesquines barraven el pas al carel
sempre ascendent de la nostra natació,
que ell crtmermä a senyalar amb tan
d'amor i lleialtat.
Emili Soler fmi combatut i per alee
incnmpris quan la natació comenca a
tenis personalitat. peses no dafalli id
un sol instant. i l'exemple i tenacitat
dels qui amb ell havien coHaborat infiltraren l'entusiasme que calla per
fer de la nostra natació un dels
parta mis sans, rnoralment i materialrennt parlant, dels que avui poden
comptar.

Darant vint-i-tres anys ha portat
secretaria del C. N. Barcelona; la
seva competencia la constituí amb el
secretad perpetu d'aquest Club i l'admirad& apreci i respecte que tothom
Ii tenia ron la seva mi l lor recompensa.
Era un borne tot cor i tan bondadiu.
que dubtem que hi haguéa aleó que el
conegués i que no l'estimes sincerarennt.
FA seu ens desapareix per sempre
mes, i cap de nosaitres /i porteen, aca•
enriar amb amor filial la seca blanca
barba, pecó queda tan destacada la
seca imatge i la sets obra, que no
deixara de presidir e < piritualment els
actes més destacats de la natació
catalana.
A la seva familia i al C. N. Barcelona el nostre més sentit condal.
Descansen en pau amic Soler.
armad TRIGO
NOTA DEL CLUB DE NATACIO
BARCELONA
El Club de Natació Barcelona posa
a enneixement deis seus socia que, amb
motiu de la mort del seu estimat secretad i soci fundador. senyor Emili
Soler Brufau. aval. dijous, estará tancat durant tot el dia el seu local socia/.
La junta Directiva agrairé a tots els
socia l'assistancia a l'acte de l'entereament el qual tindrà lloc avui, a dos
guara, de guatee de la tarda, sortint de
la casa mortuaria, <arree de Mallerca

HOCKEY
CAMPIONAT ESCOLAR
El Comité de hocney de Catalunya,
que com cii altres anys ve ocupantse dels campionats escotara d'hockey.
amb el fi de donar-los el màxim saltea, convoca els representante de les
distintes facuitats, escotes oficial, i
instituts i altres centres d'ensenyança de Catalunya a una reunió que
tindra lloc el dia 20 del corrent, a
dos quarts d'onze de la rija al seu local social, plaça de Catalunya, 6, pral.
per tal de procedir a lainscripci6
sorteig dels partits entre les distintes
facultats.
En el dit acte hauran d'abonar-se
com a drets d'inscripció as pessetes.
A mis, caldeà presentar una relacia
deis jugadors ni:1;2i, a cada Facultas.
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blunteipt

Diputació. un
un Iones Jebuts pel comte
de lfonteeny, que neo els dejad un niel/1cm mentre dura %a visita.

La politica

eilurament d'unes !lisianies al tlnent d'alnada
senyor Penar.
Ahir al ntisgdia, al Saló de
Cent, va fer-so el Iliurament de
lee insignies de la Gran Cree
del Mèrit Civil, que i ha esiat
c oncedida, a primer tinent
ealde, senyor Ponsä.
iii assiliren nombrosos tinents d'alealde, regidora i funrienaris dc la Casa.
El marqués de Casa Pinzón
o grena en un discurs, en
u fu
el qual elogiä la tasca d'Eta
Ponsä COM a tinent d'alcalde i
com.° delegat de Cultura.
A cantinuació, el leerte de vi-

V SE4S10
A les quatre de la tarda, al saló
d'actes de la Casa de la Premia, a
eExposició, sota la, presidencia del
doctor Rico, de Chiedo, se celebrà la
darrera sessió doctrinal de l'Assemblea.
Es tractaren les ingirents ponendes:
Del Coi de Maelrid, "Reglamen
tació de les consultes públ . quee eratuites"; despees de, la seva lectura,
patea a ‚send; del Consta general de
Collegis de Metges; passa també al
dit Consell. despeas de breu defensa
pel seu pollees, la de Zamora, "Els
metges davant dels Tribunals de Jus ida": es presa en considerada, i amb
cachetee durgent la d'Alacant. "Labor que podria deseurottlar el Consell
de Collegis davant del problema de
la iguala"; passa al Consell amb carieter preferent peres l'Assemblea vinent, la de La Corunya, "Les especialitats er l'exereisedt professional";
per manca de teme& per a discutir-les.
(oren retira*, les de Melase "Convé
a l'interés de la saut pública la creació dan ministed de Sanitat", i de
Saragossa a Confeteció d'un Codi
DeontoloeM profeesional oficial per a
tots eta Respecte a aquesta
d'aquesta darrera i a proposta del representant de Girarse s'acordä el nomenament d'una ponencia integrada
per rcpmentants de. diversos Colleeis
que evadan i redamin Un projecte de
Codi de deoutologaa professional.
Fou presa en considerad& per al
sea rapal estuda te de Guadalajara
"Modificacions de l'aranzel
Pensione a % l'Eres ele metges per morts
degudes a malalties epiderniques".
Pa-sä a estudi el Consell general,
la del Collegi de Castelló amb la
proposta del de Brancelona, sobre "Bases per a una oreantzació de Beneficencia Nacional".
Acabas l'estudi de les ponencies
que integraren la labor a realitzar per
aquesta Assemblea es passt, a la renoracia de n'arrees del Cansen directiu; fea ,eeleú spet aclamació per a
Li presidencia e! doctor Pérez Mateas, elegit per a la vire-presidencia
el dador Garda Torne!, president del
Collegi de Barcelona, i reelegits els
altres. llevar del *Oviedo que queda
si:lar:tea pel representant de Lugo i
concedint-se la categoría de vocal nat
ai rice-president del Cohen i de Madrid. Els reeleeits foren els representares, ente a preielents. dels Collegis
te Saragessa, le ctor Higa de MälaSey'lla,
dect o r Duran Soe s a.
doctor leerroea. de Guadataiara.
tor Pardo 1 el lei resuei del de Valencia.
Finahnent frm ncnrclada la celebració de la vinent A,ssemblea a La Corunya, en la ante que acordi el Censen general.

UN ALCALDE DESTITUIT
L'alcalde d'Hospitalet de l'Infant
(Tarragona) ha estat dutitult pel governador civil.
En aquest poble els estudiante de la
Facultat de Medicina de Valencia, que
feren el viatge a peu fine a Barcelona, per a N'ilion l'Exposici6, nee van
trabar sopluig ni llar on poder menjar.
Ele estudiants tupieren de fer nit
a una de les sales de l'estació del ferrocarril, gräcies a l'autorització que
els concede el cap de l'estació,

ver, tamba en un parlarnent
elegiiis per a Fhomenatjne,

oferi les insignies de la taran
creu del Merit Civil.
Finalment Hit lis de lt paratea el senyor Ponsh; le

distinció al rei, al Govisen i a
eAjuntament 1 a la prova d'amistat. que rebia.
Acab à dient que gua ye als (Me
fins ara han vingut collnhorant
junts se separin i les imites
politiquee comencin nAte enaiisne
pensament de cadesserin d'ells
les reuneixin en Divrs idees i
s en noves ngrupaceems. pensaran eempre quo OnalSevi l l que

sigui Forgan l izaeif nue prengui
Catalunya. Mis setniran essent
mies intime que lino iiiil lates

idees i llurs asperacions personals per tal de poder fer l'obra
que elle han resaliteat.
Fía' nplandit. i folien:1f.
Condec -araold a uns funcionarle munielpals.
Per premear la tasca realitzada pels §egüents funcionaris d'aquest Ajuntament durant
aquests cine anys darrers, el rei
els ha coueedit les condecoracions que tse citen:
Claudi Planee, cnmanador
amb placas de l'Oteas del aleen
Flrancesc Tones. Jnsep
ebria Pe etinyer, Jr,Sep Cavo " Lata n y. l anu elRiber, inan
mote dP Grignon, Víctor Valls.
Pende Holder i Fenn eeee Pone
Frei. eninnnari e re de la
(1rde'; .4ensti Duran entdpere.
Antoni Careele Manuel M o r i
Antoni Crnmouee. Pero
Gnnehlez. Emili Gutierree, Anteni Falgitera. Adolf Flareeen.
Jnamara e'llneeen. Feliu Torrabla i F.rn i li Pnigoleman e rh revatIrre de Feern e ntada Dedo, . i
Jean raer/no. Miguel g erinnn i
Ferie Pi Gema_ la eree crargent
de la dita Orde.
Cencslcions a 20 places
de llevadores.
El tribunal que ha de etitjar
to orinsicions a vint pleees de
llevadores superniimererirs.
nos-dat que ele OX'ClIl O Ir ira
e poeiciens enmeneln el din al
de l'actual. n IPS nou del mate
per a practicar el frebnil eserit
nee. sereans In eonvornharin. les
el pei mer en entre.
A l'heen irePredn
lne'c al g nIA it Ceet de lee
casss consietncinig- i " r
quarts de sis de reementat
lee opositores delinean lecern
a Iluirs treballs davant el IriVenial. per Vordre en qt ge els
ti iran Iliurat al mra.i a i eeere:aria del tribunal, en 'saben
taucat amb Ilur signateera a
eanvers.
El propi tribunal ha encordat
tete les opositores qu a no tingeessin completa ell Venir expedemt la docurnenIneée. indise ,• sable per a poder prendre
a tes oposicirans, poden
preeentar al Negocie:d. de Sani 1 Beneficencia ter' dies 1 llores de treball, abares de comen Ça' l'exerciol eserit el dia 21
de; corrent, pule la que no ho
hagues fet quere eliminada
de la relaci6 d'op4ssitores. Cense
eecessitatdc nret arart i .M1SP
dret a cap rereremacie.
Els dereatius de deseomenta , 4e1 clutade Te:evades.
Tan Terraldese praeognint en
l" ser " alia rlao to n e @I.. (Venmenta anthae ama destinara', :I
l'Arxiu Iliserie ele la chita,. l in
!laical a Feelealdin eeempler
d e l e s Rei Ale Ordenarione reta .
tives al Glreini ile elercere
rabee dé teles. sedee (trape
te Basssibm i a . enrresponent e e
letny t74: un talonari del letene
Cacerelona. cerresponent a
t'arre time on esnrisnlar dele
balnreene de la caen de In afeneda
Catalunya. ,7nrtuW"nry n!, a l'nny 1513.

Danrer dia de la Vuitena
.Assemblea Nacional de
Voklegis Medies

SESSIO DE CLAUSURA
Al mateix sala-, a les set de la tarda, sota la presadencia del governador
civil, Ni assisti nombrosa concurrencia d'aesembleistes que entera lespalos local.
Obert l'acte pel president del Consell general dele Collegis Medica, doctor Pirez latens. aquest expressà
seva satisiacció per la labor de l'Assu:alece i exhortä to;hom perque es
manifestes l'ea-ea:me-n/ als poders
púbics amb maati de l'aprovac:ó governamenml deis, estatuts pels guate
han de regular Ilur funcionarnent els
CoHegas oficias de Metges, a la =sal
cosa han contelbuit el president del
Censen de ministre, i els iton ,:is 11:nistres dais:rece/a pública i de Treball i el director general de Sanitat.
Indicà la neceesitat que es crees el
ministeri de Sanitat on es concentradivers serveis sanitaris firan
cials, i per aconseguir-he exhorte
tothom perquè anea a la formada
d'un ambient peoraci.
Acabe dirajent una efusiva salteadas de comat, a autoritats, corporacions i comparas de Barcelona, de fa
qual gloriosa dutat dieee que els forastera len-arfen un grat record.
El general 'Milans del Bosch, en
representació del ministre de la Governació per ta la clausura d'aquesta
Asseneace, reitera a note del ministre i preni et sen reiterat aint a les
des ees vele:id:ese les aspa-afame dels
quals. dimita qtialsevol govern que
poema; eitcceir l'acteal haeria d'areIlir-les i proa creer el cele fine a Ir
ata laegi legislas en le negarla.
'TELEGRAM
Alar a la terda el governador &va trnineté al ministre de la Governació un tderaina en el qual Ii dama
compre qa, en represeittacia seva
preeall la malla de clausura de la
VIII .%seeneeke '..acional de College
Mete, eseetvols.
Afege I e et eenyor eflans niel Resch
'tire en fer 1.13 de la pamela digué
este Cl Govarn confiava molt en la
tasen profitpea que eta metges farsa
on be (te ei teeitee ter esperant que
salb rEma(a• gaudiran d'un ataire
element per el descaldellaterit de les
eres iníciale/e.

--FABRICA DE
VISITES
Els ass embleistes es varen dedicar
durant el metí a vaatar allosratal
Clinic; després de viaitar les sales
aleen obsequiase Scgmdament es
tr ailladaren a l'Hospital de la Santa
Cree i de Sant Pau, i quedarte admi rat n de la perfecta organització del
beniiic establiment. D'allí es dirigia la fabriea de Ins "aplaste:es
ati medtmes Ilartmann", on foren obeeleiate amh za vermint d'honor.
Per ietiin visitaren el Palas de la

PRODIKIES CERAMICS
Raleen d e València
antele de consleueelee
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Desvele: 'l'aliene 72
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CONFERENCIA D'AUADEU
ARAGAY
Al local de la Cooperativa Agrícola de Martorell, avui, a les deu de la
vetlla, donare una conferencia pública el propagandista social-agrari N'Arnadeu Aragay sobre el tema "La renda, l'impost i el salad".
EL QUE FARM EL COMTE DE GUADALHORCE SI
PRESIDÍS UN GOVERN
Llegim a El Diluvio:
"Un semanario gráfico ha preguntado al conde de Guadalhorce cuäl seria su politica si fuera algún die llamado a presidir un Gobierno. He aquí
la respuesta:
—Sin eufemismos, derechista. Principios de sólida base cristiana: religión, patria, familia, monarquia... Y
soy profunda, sinceramente, demócrata.
—2Demócrata?... jGobierno del
pueblo por el pueblo?..,
—Corno ideal, ¿por qué no? Como
fórmula permanente ha sido y seria
desastrosa. Pero el ideal es ese: que
el pueblo se gobierne a sí mismo.
Y de Parlamento?
—En situación normal propugno la
conveniencia de un organismo que
contraste opiniones, que guíe y que
fiscalice a los que gobiernan."
DOS NOUS REGIDORS A
TORTOSA
Han estat nomenats regidors de
l'Ajuntament de Tertesa. eis senyors
Josep Sanmard i Joan Josep Cucala.
UNA ANECDOTA DE
MUSSOLINI
Pol escriu a La Ven de Catalunya
d'ahir:
"Tots els grans hemes—i el Duce
ho di pel sea gran pensament imperialista italià—tenen aneceotee curinses. En la prensa estrangera, fins en
la que simpatitza una mica amb el
dictador hala,iiliu trobem una de
niolt significativa. Heus-la sei:
Diu que el Duce as aficannat, per
a prendre informes oficial,. tal com
han fet molts reis i governants, dels
quals parla la histaria, d'eixir tot sol
de casa, mig disfressat, de \Temes,
per tal de ernieiser personahnent detalls de la vida romana i la llame
opinió deis seta governante
Nn fa Ralees dies va entrar a una
sala de cinema. acturucant-se en el
recé mis embrivol, per tal que, mea
erat de la dsfressa. ne el coneguessin.
La primera pellicula que va aya/ti-luce a la pantalla fon la Revista
Peda: . "que ha sap tot i ho veu toi',
i. en un deis quadro. apareixia Mussolini. Teta els espectad o rs van posarse :vels i l'urquestrina va tocar l'himun feixisee Mussoliei no va ea e:com comportar-se, i opta per fer
dormit. A la tercera o quarta Blastraci6 torna a apareixer el Duce, qui
a s sistia a una inaugurada d'un menument. i la ceneurreocia torna a alxecar-se. els música a tocar llame
de les camisas lu y eres i Mussolini segula fcnt l'adornat.

Linees un acomodador del chama
gas Mufa observas aquell individu que
no feia acatament a la imatge de Mussolini, el va tocar a l'espatlla bah,
baixet, va dir-li:
senyor: faci el favor d'ai-

xecar-se... sap? Sfie tnolts els que
pensem coas vosté; però, fin meu, no
hi ha mes remei que seguir el corrent...
Mussolini va mirar-lo 'oestes; no
va saber que contestar-li. Es poni de
peus, i aixi que els concurrente varen
prendre seient, va eixir del cinema, no
sense abans donar una bona estrena
a l'acomodador, el qual resta admirat
de la generosa disposició de l'ante
feixista.
*Si non ê vero-eque delta els goremate per Mussolini-2 ben trovatto". De Napoleó i de Pere 1 de Castella es comen anècdotes per l'estil;
i de molts airees també.
No és pas gaire bona cosa per ale
governants barrejar-se maese amb ele
governats, pel que pugui éster. Diu
que ni les unce* d'or agraden a tot mori"
BARCELONA, B1CAPITAL
Sota el Mol "La bicapitalidad", el
corresponsal a Madrid de Las Noticias diu:
"Madrid, 13. (Por telefone).—Con
el Consejo de ministros de esta mañana, rico en la resolución de expediente* de todo, los departamentos,
menos del de Marina, se abre un paréntesis en la actualidad política, que
se traslada a Barcelona al marchar
a esa ciudad el Rey y el jefe del Gobicrno. Por si fuera poco la hegemonía que en la vida social, productora y obrera tiene Barcelona, ahora
poseerä la hegemonía política, siquiera sea mientras dure la estancia en
aquella ciudad de don Alfonso y del
jefe de su iobierno responsable.
Esta consideración trae como nie la
mano el tema tan interesante de la bicapitalidad. ¡Por que Esparta e 1 habría de tener dos capitales, una en la
meseta, y otra marítima, que fuera la
ventana por la que asomarse a las
rutas del mundo? Como por encanto
desaparecerían osas suspicacias que
Iran mantenido ambas ciudaees, saunanuo desconocerse y de hecho incomprendiéndose. La corriente de cordialidad alumbrada ahora con motivo de
la Exposición, corriente que hace a
los catalanes desvanecer su fama ele
adustos y a Ins habitantes del reste
de Emp ana más comprensivos y menos reservados en sus relaciones can
los moradores de Barcelona, debería
plasmar en (lila med u la de gobierne
que acabase de una vez con un estarle
ac cosas que impulsaba actitudes de
extremista y rebeldía.
¿Y qué momento mäs oportuno y
propino que el actual? Can un milagro de vitalidac del que hoy no hay
par en la !listada de las ciudades espanelas. Barcelona en, poco mas de
cuarenta anos ha celebrado dos Exposiciones Ita , rnacionales eme han sido
llenes de Espafia. .¡Es mucho ¡‚-dir
que España, galardoneando ese esfuerzo, conceda a Barcelora el honor
de ser capital de la nadan, compartiendo la canitalidad enn afadrid?
A un espíritu tan 5util inteligeate
y perspicaz arar el del general I' mmn
de Rivera—a quien brinan esta nota—
ne se !e ocelra-3 la tra-cendenein pral tico y naci a nal que tal cenceslan en'
truhana presidente, que gusta—
me consta— helear con frecuencia la
historia de su pais y se enorgullece
de ser espafinl, C reo los que labraron
la glena patria. reconoce también los
errores de apocas pasadas y na hebra olvidado la Tenerla equivocacian
de Felipe II al no fijar en Lisboa la
capital del Imperio devele no se ponía cl sol."

Aquest número ha nassat
ner la censura qovernativa

Cult ura
CZNTRZ ZICURSIONISTA DZ
CATALUNYA
Demà, dimitiste, a les deu de la
mala, al Centre Excursionista de Catalunya eonarä una conferencia el senyor Francesc Blasi i Valleapinosa,
sobre el tema "Vuit dies a aceda".
~esta conferencia sea illustrada
amb projeccions.
CONFERENCIA
Avui, Ejote, a les deu de la vetlla,
el mestre En Lluís Rovira Guinart,
al local de l'Academia Professional
"Labor" (Carrne, 04, segon), donare
la segona conferencia de tècnica comercial, sobre "Drets i deures deis
comerciante Llibres i comptabilitat de
corriere".
Donada la coneguda competencia
del dissertant, el cos de professors de
reamentada Academia ea complau invitar tothone i d'una manera especial
els jures i senyoretes funcionarles a
Banca i Borsa, per tal d'un millor
perfeccionament dins els sute aferre
A la dita Academia començarà també
l'anunciat cura a arree del mateix
professor amb Illgons pràctiques de
comptabilitat. Per aesistir-hi cal inscriure's a la secretaria del dit Centre
d'Eneenyanea.
ACADEMIA D'HIGIENE DE

CATALUNYA
Aquesta Academia (Santa Anna, 28,
primer) celebrara sessió científica demä, divendres a les set de la tarda,
es, la qual els doctora Pone, Acosta,
Claramunt, Gonzalez i d'altres faran
"Comentaras" al tema descabdellat en
anteriors sessions pel doctor Pene Domingo, "Pla d'orientacions sanitäries
municipals".
L'acte sera públic.

SESSIO ACADEMICA
La Societat de Psiquiatria i Neurologia, de Barcelona, celebra diesable passat, dia ti, la sessió académica anunciada, en la qual el doctor Pere Maza presentä una comunicada> interessant sobre "Un cas de
síndrome atròfic daaran-Duchenne,
degut a una esclerosi en plagues".
Acabada la sessió científica, el doctor A. Ferrer Cagigal, president de
la Sorietat, presenta la dimissió del
seu cärrec, fent constar, arta) senlides paraules, que la seva decisió
no és filla de cap molestia ni ressentanda per part sera envere la Socletat, ni cap dels seus socis, sitió
únicament i exclusivament a no poder dedicar les seves activitats al benefici de l'entitat, perque aquestes
ii san completament absorbides pel
sea càrrec de dega de la Facultat
de Medicina.
CONFERENCIA
El Grup Cultural Gremi C. P. I.,
despees de les darreres festes, torna
a emprendre la seva tasca, i com
a començament del present curs conferencial ha organitzat una conferencia que tindrà lloc densa, divendres, al seu estatge social (Salmeron, 87, pral.), a les den n le la relha, en la qual el culte publicista senyor F. Pujol Algueró dissertarä
sobre el suggestiu tema "Esquema
cultural de la joventut".
Tots els amants de la cultura hi
san convidats.
ATENEU POLYTECHNICUM
Divcndres, dia re, a les vuit del
vespre, tindrà lloc a l'Ateneu Polytecanicum la tercera lliçó del cure
de Psicofisiologia, a cauce del doctor Jeroni al oragues. Aquest curs
correspon als Cursos tecnics de Pedagogia.
ELS NATURISTES
Organitzada per la Societat Eutrofolegica de Barcelona, avui, dijous, a les nou de la nit, al seu local
(Roger de Flor, 95, primer, primera)
es donará una conferencia a cauce
del doctor naturiste Josep Castro,

gol Minará, el següeut tema: "La
trofoterepie per a lis fruites fre s
malalties". -quesnldifrt
CENTRE EXCURSIONISTA

MONTSENY
Aval tinchl lloc al Centre Exente
sionieta Montseny, catres del Duc
de la Victòria, re, una interessant
exposició de diapositius de diferents
indrets de Catalunya, origlnals d'En
Josep Sala.
L'acte, que sed, públic, començar e a lee deu del vespre.

La vida social
CONVOCATORIA
Taxis Aliança convoca ele

seus associats a la reunió que
tindré Roo dernts, divendres, a
dos quena de deu del vespre,
al local "Esquerra de l'Eixampla", carrer d'Aribau, mírn. 21.
COMITE PAR1TARI D'EMPREBARIS I PROFESSORS

D'ORQUESTRA
Se'ns prega la ineerció de la
següent nota:
"ilablande.se comunicado por
la Dedegación Regional del Trabajo de Catalufia a este organismo la disposición del Ministerio del Trabajo y Previsión
que a continuación se expresa,
se pone en conocimiento de
ouantos profesores deseen in-

gresar en el censo obrero de
este Comité, que los. exemenes
reglamentarles se celebrarän
los ellas 27 y 28 de los corrientes, en el local social (Ronda

Universidad, 17, segundo, segunda), a las cuatro de la tarde; las solicitudes. deben hacerse por escrito al araer presidente del indicado Comité, antes del die 24 del presente.
"Ministerio de Trabajo y
Previsión. — Dirección General do Corporaciones. — Con
esta fecha el Excmo. setter ministro de este Departamento me
comunica 10 siguiente: Ilustrfsimo señor: Con objete de que
las pruebas de aptitud profesional de lo 3 profesores de Orquesta de Cataluña que aspiran
a ser 'm'Inicios en el cense: se.

efectuen dentro del Comité Paritario de Espeetäetilos Milicos de Cataluña de Empresarios y Profesores de Orquesta
n le la Comisión Mixta de Espeelärulos PalieGS de Cataluña,
con las debidas garantías de
imparcialidad y justicia, S. M.
el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el tribunal que ha
de decidir sobre dichas pruebas
de aptitud se componga del presidente del Comité, un vocal
patrono y un cbrero del misma
y representaciones de la Eseuela Municipal de Música y Con-

servatorio y el Director de la
Banda Municipal, siendo éste
quien habré de decidir los. empates que se produzcan. — Lo
que de R. O. ccmunicada traslado a V., etc., etc."
•

La Música
INAUGURAL DE L'01UfE0
"EL ROSER"
I.a preeentaef6 al peblIc d'alisen no,
vell i ja notable orle? que enriscas el
mestre loses Marinan, camita& su
veritable esdeveniment.
Ea digna dele mejore elogia aquesta
elevada tarea cultural que, amb tant
de fervor i tant d'entusiasme vénen
realitsant, a la barriada de Santa Madrona, els elements que componen
l'Orfea "El Roser".
El concert tingut lloc al mateix local de l'Orte6, i hi va acudir una molt
nombrosa i distingida concurrencia.
Ultra el mestre Lluís Millet, director
de l'Orfeó Català, hi assistiren nodrides representacions de l'Associació de
Propietaria de la barriada de Santa
Madrona, de l'Orfeó Atlantida, da
l'Associació Obrera de Concerta, el senyor Rector de la parròquia, acorneenyat de l'organista d'aquesta, messen Amadeo. TambE hi observare=
la presencia del Erector, sets-director
i president de l'Orfeó Barcelonés 1
d'altres personalitats lores conegudes
en el camp de la mesica.
En el programa, molt nodrit, hi flguraven diverses composiciont chonta
del, mestres Millet, alossen Remesa
Piren-Meva. Morera, Vives, Peeamins,
Comelles-Ribó i, sobretot, del mestre
Marimon, director de l'Orfeó "El Roser'.

'Tetes les obres del programa obthigneren, en general, interpretadores ten
ambules i ben remarcables.
El mestre afarimon sap tractar 1,4
els conjunte vocal, i sap obtenir dels
seus cantaires tot alba que desitja.
un bon director d'orfeó, i la tasca realitzada fina ara a l'Orfe6 "El Poner",
és prometedora dels millors i mes excellents fruits.
Cal esmentar que es distingiren pei
neu afinat conjunt le seccions de senyoretes, que produtren ',metiese finpremia. car entre elle, es destaquen
unes veus torea notables.
Ceoperaren a la magnífica tasca d'aquest benemerit orfe6 els mestres
acompenvants senyars Josep Noguer
i Josep Sänchez Selme, ale( com lambe
el, solistes: nen M. Gallofee. senyeretes Delfina Vinyes, Rosa Canes. Enriqueta Bayee, 1 !envere Josep Soler.
Joan Capera, Miguel Ferrer i Actué
Viladecans.
1,0rfea "El Roser" ebringue amb
aquest concert ele presentada, un asea
frene 1 ben falaguer. L'aeditnri no es
esas? d'aplaudir els brees cantaires
Ilur intelligent mestre director.
Fi mestre lierimore en llre de bisar
In "Cacera" com li &manan el públic.
en araban el coneert efer la batuta a
eltenorable mestre Millet considerat
com a mestre de tete, i el director de
l'Orfea Catete es alee% dirigir el
"Cant de la Senyera", siamesas
oració delirant. que es repetí en acabar l'exectreid d'aquella tonegucla obra.
El 'Caed de la Senyera" loa executat
amb la precisi 't í insiera que sap imposn- el mestre Mínela
Ben començament prometerlea d'encara malees èxits.

L'ANUNCIAR A

LA

PUBLICITAT
és un negoci per a l'anunciant i un ajut a
una empresa que no cerca guanys materials

tus nostres lectors no han d'oblidar els noms de les
cases que ens afavoreixen amb llur propaganda
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FIE,LET6 DE "LA PUBLICITAT"

ritg 1 Ävtireites nE NrcotAr NICKLEBY

tenter traient-vos Ilustre en sec fina que trenquem el gel del pou
i pugnen) treure un cubell d'aigua per als nois. No us estigneti
eoln i in estaquirot ; nfanyeu - vos!

fet aquest eenyal Mrs Squeers i la noia veas portar arrossegant-la

96

ó, Nieolan va entafurar-se precipiSense fon eap ultra observaci
tadament dins la seva roba. Mentrestant, Squeers va obrir els porticens i va apagar la candela, i tot d'una es va sentir al passadís
ven tic 1:1 so ya amable canso/1 que demana va entrada.
—Entren, amor ment — va dir Squeers.
Mrs. Squeers va entrar, amb la inateixa lima que havia revelat
la nit elmsie la sirnetrin de la seva fignra i ornada a Inés a 111(9
niel, en 'apell de castor d'ion! Certa antigor. que la dama portava,
al111, r0011a (PelegillWia, al eint de l'estrenyeeaps ja esmentat.
—Malviatge les coses!--va dir la dama obrint l'armari. —No
pau trobar enlloc la cunera de l'escora.
—No no bi eapfiqueu, estimada— observn Sgueers en to apaivaende). ; — tant se val.
—que tant se val 1 Dome. (tilines coses de dirl— replieit
Mrs. Squeers asprament. —No és dia dc sofre, avui?
—Es veritat, estimada — contestó Squeers;— no ine'n recordava.
Purifiquem la sang dels nois de tant co taut, Niekleby.
—Purifiquen) romanios!— va dir la seva mullen. —No us pensen
pos, minyó, que despendríem dinas en flor de cofre i trie-lassa només
pel piel de purifieareoes penun ii ne pensen que es aquesta la

Postra manera de portar el negoei us erraren riel tot, í per això
us ho die ciar.
—Estimada — va dir Squeers, arrufant les celles. —IIuml
—Romansosl—contestii Mrs. Squeers. —Si aquest minyó ve
ad a fer de mestre. que säpiga tot d'una que no volem ximpleriea
ami) els nois. Si els denn sofre i melassa As en part perqué, si na
prenien una cosa o altra. sempre s'estarien queixant i en part perquè
rasé els fa perdre la gana i resulle més barat que esmorzar i dinar.
Així resulta que els és hn i ens és bo, i em sembla que no hi ha res
a (lir.
Després de dar aquesta explicació, Mrs. Squeers va ficar el cap
a Parmari i va instituir una recelan més estricta (le la estilete emb
l'ajut de 3Ir. Squeers. Mentre estaven aixt oeupats van pasear entre
ells unes guantes paraules, pern cont que llurs vens eren parcialment ofendes per l'armari, tot el que Nicolan va poder entendre

una màrfega i un parell de llençols i en van fer un llit per a Nivelad),
—Demà us farem el llit al vostre dormitori normal, Nieklebyva dir Squeers. Vejeta' Qui doras al llit de Brooks, estimada/
—Al de Brookst— va dir Mes. Squeers, consirosa—. Hi ha
Jennings, el petit Beider, Graymarsh i no sé quin altre.
—Es veritat—contestä Squeers—Brooks ho té ple.
—I tant!—va pensar Nicolau—. I de sobres!
—11i ha lloc en alguna banda, ho sé—va dir Squeers—. pera
no pise en aquest moment recordar on. Tanmateix, demà ho decidirem. Bona nit, Nickleby. A lee set demä de matí, recordeu-vos-en.
—Estaré a punt, senyor —replieä Nicolau—. Bona nit.
—Jo maieix vine() a ensenyar-vos on és el mra— va die
Squeers—. Sempre trabaren un trosset de sera') a la finestra (1e
cuina; rascó us pertanyi
Nieolau va obrir els ulls, per?, no la boca; i Squeers se n'atuve,
perä va tornar a girar-se.
—No sé pas — va dir — a quina tovallola destinar-vos; per?) si
lis arrangen demA de matí com pugnen, Mrs. Squeers se n'ocuparà
durant el dia. No us en descuiden, estimada.
—No passen hiera— replich Mrs. Squeers—; i espavile u-vol
vós, minyó, a rentar-vos primer que ningó. El mestre sempre ha
d'ésser el primer, pern ells el fastiguegen sempre que poden.
Mr. Squeers va pegar aleshores un cop de colze a Mrs. Squeers
perquè aquesta s'endugués l'ampolla d'aiguardent i no la deixés a
n'ene de Nicolau, la densa va agafarla amb una gran precipitació
i es retiraren ensems.
Una vegada sol, Nicolau va recórrer l'estallo tina dotzena de
vegades amunt i avall en un estat de gran agitació i nerviositat:
per?) es callara de mica en mica i s'assegué en una cadira, i decidí
mentalment que, passés el que passés, s'esforçaria per una temporada a suportar totes les misèries que l'esdevenidor Ii reservava i que
es recordarla del desempar en qué es trobaven la seva mere i la
seva germana i no daría al seu onele cap excusa per a abandonar-les
en Ilur pobresa. Nones resolucions poques vegades delco' de produje
un efecte saludable a l'esperit on neixen. Nicolan ja no eslava tan
desanimat i, puix que la joventut vol surar i és optimista, fins cape-
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FIEBRE PUERPERK
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kSPECTACLES
Carme Montoriol
estrena

Teatre Català Novetats

tats la seva obra

COMPANYIA CATALANA
DInvol01 C. CAPDEVILA
A lea atan, Eapootaclee par • Intenta:

dilluns al Nove-

L'ABISME

ELS PASTORETS
d'En Folch 1 Torres, amb la canalcada deis Rala alelas, cine obsequiaran a la gens menuda. Chors,
couplets, cardanes, ballets populars.
Gran apaleos!. Preu popular.
N11: TERTULIA CATALANISTA:

Un cap de

trons

tres actea de gran broma, pela atos
Asymertch. Gatearan 1 Otrobernat.
Dissairm, tards. la famosa comePool 1 Pagas

dia d'En

Senyora àvia vol marit
DInmenge,

primera sessió:

ELS PASTORETS
Segona eutild 1 n11. l'obra de mes
broma de l'ato":

Un cap de

trons

GRAN TEATRE DEL BOSC
Dissabte, ni:. Inauguracid de la grandiosa temporada onda] de aarsuela per
la gran companyla que dIrlgelx l'emlnent
primer actor
JOSEP LLIMONA
VEGEU LLISTES DE COMPANYIA
PREUS VERAMENT POPULARS
Dissable. ntt. a les deu:
LA VERBENA DE LA PALOMA
EL DIJO DE LA AFRICANA
LA ALSACIANA
Diumenge, larda I nit, estupenda programes.

Pft444144444+444444+64444

Gran

Teatre Espanyol

L1MCOLA DE LES COCOTTE8
Nlt, ruma:
A mana (»enea, ulls clucs
DIvendres, tarda, a les S. Funeld extraordinaria a bananal de la Germandat
Sana Antonl Abat (cotxers de Barcelona):
ELS TRES TOMES
I UN MILIONARI DEL PUTICET

Avul, dUous, larda, a les 430. Mallnee Infantil, prenent-bi pan toles les
atraectOns 1

JACKIE

("El niño da las Pum")
el qual tara presenta entre els nena con•
turraste un formón ase an g'165. N it. ORAN
MODA Exil Immens de tot al programa
JACKIE, "El Nido de lu Pecas"
Demt. dabut de CLIFF CURRAN, Sardina.

rEATRE VICTORIA
Companyla Itrica de TOMAS ROS, en
la qual figura PAU GORGE. — Avul,
Miaus, ala 16, tarda, a les 4'30. I: LA
BANDA DE TROMPETAS, II: MOLINOS
DE VIENTO, cread() d'aquesta compa.
nyia. Hl: GLORIAS DEL PUEBLO, per
PAU OORGE. — Nit, a les 945. I: LOS
GUAPOS. II: EL ROMERAL. — Denla,
divendres, per primera negada en (Ha
Deber: EL ROMERAL. Nit, I cada nit.
El. ROMERAL. Avlat, represa de LOS
CLAVELES t estrena de LA GUITARRA.

TEATRE BARCELONA
COMPANYIA DE COMEDIA
CARME DIAZ

GRAN TEATRE LICEU
Gran Companyia de Ballets
'de la famosa artista ANNA
PAVLOVA. Avul, dijous, 49 de
propietat 1 abonament, A dos
quarts de deu. Darrera representació del celebrat ballet
'AMARILLA. L'aplaudit ballet
BORRALLONS DE NEU i BAL
COSTUME. La Insigne artista
PAVLOVA interpretarä la seva
gran creació LA MORT DEL
CIGNE. — Dissabte: Benefici
dele funcionaria permanente,
portera, acomodadors, Administració i taquilleras' d'aquest
'Gran Teatre. Estrena dels bailete DYONISIUS, IMPRESSIONS
' ORIENTALS, darrera de BORRALLONS DE NEU i BAL COSTIIME, amb nous números de
Cansa. Diumenge tarda: Extra. prdinari programa.
Es despatxa a comptaduria:

Avui, dijoug, tarda, a un
Quart de sis: Fundó de
gran moda.

Nit, a un quart d'onza
La comädla en tres actas,
dels germana Quintero,
LOS DUENDES DE
SEVILLA

Demà, divendres, tarda:
Una mujer. Nit; Los duendes de Sevilla.

144.64+0444+64+6444444444

DILLUNS
al

Novetats estrena 'de

L'ABISME
de

Carme Montoriol

Teatre Català Novetats

L'ABISME
de

Aguaita tan:

Tertúlia Catalanista

Carme Montoriol

UN CAP DE TRONS

dilluns al Novetats
TEATRE BARCELONA
(Eepectaeles "Leer". Fundid, 8)
Dlumenge, 19 de tener 1930
•
a les once del malt,

SENSACIONAL CONCERT
Ovacione clamorosas a

JOAN ALÓS

TORMO

ala 10150 ami vIritnas Ial vial), 100m•
p or« 11 eanet Por

CARNE AIOS TORMO
DIANA PEY
La bella I formidable pianista

Presenittc16 de la merare/losa tiple
EMILIA GIRIBA8 I del cancOn gr americà
RAMIR MARQUES.
Estupend quintet dirlgit pel mesita
DOTRES - VILA
Detalle per cartells.

Es despatrea "Tales" RellOtgeria alunar, Saluda de la Presta. 8. Tel, 10013.
carmines 0111, HospItal. II,

TEATRE TALIA
Companyla de vodevil I teatro modern
Primera 'atrio: Maree Nlcolau, Director: M. 8alvat. Primeras actriue:
López I Dolor, Pla. Primara actora:
O. liar, 1 II. Olmanez Sales
Avul, ratone, tarda, a les cinc. Bula.
ilusa pan, 1 pta. L'ADROGUER DEL CARRER NOU. N1t, a lee 1015. Grandiós extt

EL PARADIS ARTIFICIAL
Dama, (Manares. Falta de Sant An•
leal: A CA LA LLEVADORA 1 L'AMGUER DEL CARRER NOU,
Nit, l'exhala

EL PARADIS ARTIFICIAL

CINEMES

Company la VILA - DAVI
Keul, tarda, a les cinc:
ELS PASTORETS
amb l'Adoració deis Beis. Obsequia als
patita.N1t, a les deu. Tertülla Catalana:
AMOR EN FLOR...

_La novicia de Santa Clara
Dame, tarda, dedicat al Greml de Calessers. Totbom a riure: LA QUIMETA
IRACA I EN MARIANO ES VOL CASAR.
Tolt : AMOR EN FLOR... 1 LA SORPRESA
D'EVA. L'inmensa, ELS PASTORETS, I
tarda 1 nit,

LA SORPRESA D'EVA
TEATRE POLIORAMA
Companyle cernica sepelveda 1 More
Avul, dtpaue, tarda, a les 5'15;

LOS TRUCOS
ritt, a lea 1015:

'EL ESPANTO DE TOLEDO

owleade,
ii

31
Dama, dimana, a les den de la all,
Corleare ala Lledar" per

Marian A. Olivares
Infesta d'Olivares

Maria

Loealltata: tal MUeleal EsPanYOLL
Paseata, de Cree', ea
(tel. 139 1 ti, de
q uatre a eet Mida.

Paule de Sant (loan, 1?

PARIS

DIlluna. 20 geder, a les deu de la nIt
SEGON CON(SERT DE PIANO per

Companyia dramatica dirigida per
ENRIC BORRAS •
Primara
ENRIQUETA TORRES
Avui, tarda, a les 5. El vigoro, drama de L6PeZ Pln/l/os

El caudal de los hijos

Nit, a les deu. Fundió organitzada pel
", Centre Obrero Aragonea". Representado de l'Immortal drama del alarida Pedro Calderón de la Barca

El alcalde de

Zalamea

FORMIDABLES CREACIONS D'ENRIC
BORRAS
FI DE FESTA en el qua l prendran part
notables artistas de canta regionals, "Jotas" 1 "cante junto".
Denla, Festtvitat de Sant Antonl Abat.
Enrieló dedicada als obrera del ''Sindicat de l'art rodal de Barcelona I el seu
raen". Tarda 1 nit, EL CAUDAL DE LOS
HIJOS. Dissabte, repOSICIÚ del melodraina de gran sensacló: MARIA ANTONIETA o LA REVOLUCIoN FRANCESA.

TEATRE NOVETATS
Du C4 au 27 !enviar
Representattons Melenas du
THEATRE GRANO GUIGNOL de PARIS
Toas les artistas de Grane Ouignol
Dramas halluelnante et espiguee
VaudevIlles de fou•rlre
Vendredl 24 , Grano Gala d'Ouverture
avec /es dramas les plus effrayante, et
les comedies les plus arnusanten.
LA GRIFFE, LES YODURO place galo de
ouvernols

La marque de la bete

Plus de 1.000 re presentatIona en France.
DE COURT-CIRCUIT, comedia ultra•gale
Samedl, 25. En matinee -el ioiree.
Super Prog ramme: 8ABOTAGE. FORTUNE, LES TROIS MASQUES, DEPUIS CE
MATIN. U/manche. Soirée: LU1; DE
BEAU ROLE; LE VIOL; ISOLONS-NOUS
GUSTAVE. Linoll en matinée Cl soiree:
LE FA1SEUR DE MONSTRES; LA CULTIVATEUR DE CHICAGO; CENT LIGNE8
EMUES.
Es despatxa a comptadurla per 's 10tal aquestes representactons,

! Mut, tarda, sess10 Continua Ce 4
a II, repettnt-se el programa. Ntl,
a les deu en punt:
"LILIAN ROTH"
I el lea ohor de aletees.
(Tarda: 4'04 I 6'11. — Nit: 1004)
REVISTA SONORA
(Tarda: 417 I 524. — Nil: 1017)
DIBUIXOS ANIMATS SONORS
(Tarda: 434 I 641. — Nit: 1034)
LA MUJER DE MOSCOU
Superproduceló sonora ParamOunt,
per POLA NEGRI I NORMAN KERRY
(Tarda: 446 1 653. — l'IR: 1046)
•

8

M144444.•4444444.44.44.04444
g
g
552 3

TRIOMF, MARINA I NOU

Avul, coima] programa. La produceló
nacional AGUSTINA DE ARAGON; EL
COLEGIO FLOTANTE, per sally O'Neill;
TENDIENDO LA LINEA, per Tomo atte.
La connca HOMBRES DE MAR 1 ACTUALITATS GAUMONT. Dlumenge, nit, LA
MELODIA DEI. AMOR.

PIS NOU

••

modern, amb jardí 1 primer,
vuit habitacions, bany, caiefac,
cid, termo-sif6. Preu moderwi
Garrar de Madrazo, número 58.
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33
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33
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FRONTO NOVETATS

31333

'Causes de luxe
l PER A CASAMENTS I EATEIGII
ANTIQA CASA

le

BARGUES

AVUI, DIJOUS, DIA 16

38 — SANT PAU — 38

Nlt, a les 1015:
EXTRAORDINARI PARTIT

Ha

Juarlsti II
Basab6
contra
8agarreta • Celaya

DIVERSOS

obtingut el

MALALTIES

pensa

a*ta recoml'EXPO-

Curuceaga - Altamira

SICI O INTER-

)4444444.•••••1••••••••••

NACIONAL DE

DE LLIGA
Primera Divisió

Joies or
Plata, platt I dentaduras usadas compro
Pa g ant mes que nbagn. PI, 13, mallas(
loterla. cantonada Portaferrissa.

1929

Nmennmoomosi

LLIBRERIA BALAGUE
GI' m rrg%n. g""
:ME

VENDES
con,.BAMBÚS
J. Fing es. castato5. 2
rehala ocaccó, tcrt acer, des
CAIXES de
150 pesaetea Mallorca
nnmern 125. Interior.

Ad.t"emaameminmuregmr-,

•

Collegials

CAMP DE L'ESPANYOL
Entrada Ptas. 4 (Tiquet 100)

PELL

COMPRES

en

BARCELONA

DE LA

vies urinarias. p erectes &mata. nauta A
nadloterama. Dlaternate. Dr, Farra PiMOL Rambla de Cana/atea. II tascad,
de co Sastreria).

GRAN PREMI
la mes

Nit, a les 1015;

F. C. BARCELONA
(Canipió de Catalunya)
contra

PETITS

PATENTADA

Demà, divendres, dia 1 7.
Tarda a les, 415:

DIUMENGE, 19 DE GENER
A un quart de quatre

ANUNCIS
CLASSIFICATS

BP,M ¡I ir PRO

GURUCEAGA - THODORO
contra
GABRIEL - NAVARRETE

CAMPIONAT NACIONAL

1

CENTRAL

Es on menjareu la millor escudella
olla. Sa10 per a banqueta. Eapar.
tarta. 6, i Vidrieria, za. Tel. 17505

SUBLIME SACRIFICIO

D. ESPANYOL
(Campió d'E,panya)

1

LLI BRERIA

FONDA SIMON

R. C.
PIANOS
llegue,, das da mute'
al mes. C. BIEGER,
BRUC. 78

compra - venda
LLIBRES MUNTAIIER,

vOrpauestrIna

Tel. 14544 , Tarda, 430. MIL 9'30:
Revista; CHAMPAGNE, per Betty
Beltour; Cómica: I el gran ball de
Racha/ Descrys I Acho Chalcatouny,
I

.0101.

ROCK FERRIS
Loe/titirite: Maggitzem de altisica "Unid
Musical Espanye,", Paseata de Gracia,
54 (Te/. 13912); dc quatre a set tarda.

contra

TEATRE NOU

BARCELONA

Palau Mtisica Catalana

.4444444,44.4,44.4444.44.64,4
CINE

MAGNAT.

SALA MOZART

Pist6n - Liztirraga

TEATRE CATALA ROMEA

A.

cONCERTS

1.41444.9444444+1444444444444444444444.4444.0444144444

OLYMPIA

BOISSON BLANCHE

del Abate MAGNAT"

TIVOLI CINEMA HONOR ama M'arel) "PHOTOPHIINE“
Aval, a les cinc I a les den: ATRACCIO SONORA FOX. Noticiarla FOX
Movletone 1 LA MASCARA DE HIERRO, per las" Douglas Falrbanks.
E M I II A CINEMA SONOR amb aparen WESTERN ELECTR/C
Avul, a les 5 I a les 10, Revista Noticiarla Fox Movietone, LETRA Y MUSICA, revista, I la grandiosa cinta ADORACION, per A. Moreno I Billie Dove.
KURSAAL - CATALUNYA
Astil, a lee 430 I 9'30. Cinta cómica. La VEA APRENDIZ DE BAILARIN•
pon- Willy Fristch I Suzy Vernon. hediste I AMOR ETERNO, per J. Barrymore.
dAPITOL I LIO0 CINEMA
Aval, a les 4'30 I 930: Cinta cómica. La cinta LA REINA DE LOS CABARETS, per Tesas Golead': Revista 1 el Min ESTRELLAS DICHOSAS.
PATHE PALACE lt EXCNLSIOR
MIRIA
Avul. la cinta EL DESIERTO DE LA SED. per John Gllbert; EL PICAR°
DE LA SUERTE. Cómica 1 Revista. Ala Falbe I Excelslor, a mes,
MONUMENTAL 1-: BOHEMIA :-: IRIS PARK EL CASTIGO.
Avul, la cinta VIKING (no sonora), per Paulina Starke.; el film Fox PINTANDO UN VAQUERO. per Tom hile. — Dibuixos animal!, Cómica 1 Revista.
DIANA :-: COMTAL
WALKYRIA :-: ROYAL
Avul , la cinta AMORES PROHIBIDOS, per Ramon Novarro; la cinta Paramount LLEGO LA ESCUADRA, per Clara Bow. Cemica, dtbulxos 1 Revista,
ARGENTINA >1 BARCELONA :-: COLOM
Mol, la cinta SOLEDAD, per talen Tryon; AMOR CONFIADO, per Bob
Steele; Cómica, dibuixos 1 Revista. Al /3arce/ona, a mes, MIO ES EL MUNDO.

Companyle de vodevil I grana esputaales de JOSEP SANTPERE. Primara actoro I directora: Junte Suture I Ale'landre Rolla Primera acto -la: Mula
Fortuny
Avul, (111ous, tarda:

exijase la

rapidamente con

BLANCHE

maza--

TBATRES

Para evitar
toda fatalficaclon,

IMPERAlEABLES
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ROSICH

:
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CAPITOL VIII
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U

7 Ronda Sant Pere, 7
• 33, Tapineria, 33
25, rAvingu
da Portal de PAngel, 25

laiiy.::Ifunma..r.aing•mainuar.:17.:21aa33zaasuararaa.
71Jn viatge de més de dues- cantes millcs, en diligència i amb
&tal temps, és un dels millors estcwadors de liits duro que pugui
iksenbrir l'enginy. Tal vegada es tanibé un endolcidor de winnis,
perquè els que van rondar l'aspre llit de Nicolau i li van murmurar
a can d'Orella llurs boiroses insignificanees, aren de mena agradable
i falle. El miny6 feia fortuna amb una rapidesa de dala?) excepcional,
ouan la feble lluissor de la flama agonitzant d'una candela va
'brillar davant els seus ulls, i una ven, que va reconèixer sense
com a part integrant de Mr. Squeers, va advertir-li que ja
'era hora de llevar-se.
—Són m5s de les set, Nickleby— va dir Mr. Squeers.
—Ja és de dial— va preguntar Nicolau, asseient-se al bit
tant I I quin dia més gelat 1 — replicà Squnrs. —Apa, Nieklet y, venia; espavileu-vos.
Nicolau no necessitava mes adverténcies; va espavilar-se de seguida i va començar a vestir-se a la Ilum de la candela que Mr. Squeers
portava a la mà.
—Si que l'hem feta henal —va dir aquest senyor. —L'aigua de
:la bomba estä glaçada.
—Ah, Sí? —va dir Nicolau, molt poe interessat en la noticia.
—SI —replieä Squeers. —Avui no us podreu rentar.
— Que no em podré rentar? —exclamà Nicolau.
—No,

Alíe

:: RES ::
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l'econontia interno de DoMeboys Hall
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:
fay a que lea coses de Dotheboys Hall no serien tan dolentes com
gemblaven.
Es preparava per ficar-se al llit amb una certa revifalla d'alegria quan una carta segellada li va caure de la butxaca del vestit.
En les presses de sortir de Londres no se n'havia recordat mes; paré,
en venre-la, tot d'una li tornà el record del capteniment mister161 de,
Newman Noggs.
Sen,yorl— va dir Nicolau. —Quina lletra més estranya!
La carta era adreeada a ell, escrita en un paper molt brut i amb
,tia lletra que era més aviat un llarg gargot gairebé incomprensible.
'Amb gran dificultat, després de pensar-bi molt, Nicolau va aconseguir de llegir com segueix:
"Benvolgut jove: Conec el tn6n. El vostre pare no el coneixia,
O no m'hauria fet un favor sense esperança de retorn. V6s no el
goneixen o no faríeu aquest viatge.
"Si mai necessiteu recer a Londres (no us enutgeu per nixä; bi
havia un temps en qué jo creia que mai no em caldria demanar-ne),
saben on vise a "La Corona" de Silver Street, Golden Square. Es
a la cantonada de Silver Street i James Street, i la taverna té
porta a ambd6s carrers. Podeu venir-bi de nits. Hi havia un tems
en qué ningú no s'avergonyia —tant se val; ja esté dat i beneit.
"Perdonen les errades. Ja no sabria portar un vestit sense peda40a. He perdut totes les belles habituds d'abans. També hi
pus
haver perdut la gramätiea.
"Newman Noggs.
"P. 8.—Si passeu vora Barnard Castle, trobareu bona cervesa
al "Cap de Rei". Digueu que em coneixeu, i estic segur que no us
taran pagar res. Podeu dir Mr. Noggs alli, • perquè aleshores jo
era un senyor... de veras."
Potser és una cosa massa poe prestigiosa per a fer-la remarcar,
però s ben cert que, mentre plegava la carta i se la desava a la
cartera, Nicolau Nickleby tenia els ulls entelats per una mullena
I211E hora p odía p rendre p er llàgrimes.

fe
. .,,

senyor —contestä Squeers agrament ,

baureu d'aun.
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Fill

B. Carcasona

Taller' des patx: ESCUBELLERS BLANCS, 8
ELEFON NUMERO 10916

BRAGUERS REGULADORS

per a la reta nció absoluta de la treiscadura
Faixes de toles manes
Fabca cotilla ¡abdominal
Models moderns

COTILt.ES ORTOPEDIQUES
per a gua rir o corregir les desviacions
de l'esquena

Yes de 50 any; de practica san la millar garulla
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