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Andorra a l'hivern

En la fosca del vespre l'auto s'atura a la Farga de Moles. A la Ilum
rogenca deuten llums elactriques esblaimades apareixen carrabiners i
POSTURA
pcions
genials
la
ponderaci6
mitjana
de
la
guàndies civils coberts amb Ilurs ca
NO és sense eir
Alguns Instituts americans s'ocupots
el
produït
nestra gent. Ni en els darrers temps. En poesia s'ha
per a guardar-se Ce la nevada
pen amb tata la meticulositat cienfenomen verdagueriä, més còsmic en la vida fatal de l'autor que tífica de que són capaços de l'estudi que s'inicia. Mentre, rígids, incorrectes,
fan
les averiguado:1s pròpies d'uen els temes geoldgies i geogräfies de la sena épica. No hi ha ningú dels problemes • relacionats amb el
que avui regategi en política, la magnitud del cas Cambié, son. Pel que es veu, aquest estar na notita fronterera, les nostres joveexemplar d'una raeialitat basáltica com els cingles de Castellfullit. en que despenen/ gairebé la tercera decaes companyones esbullen enjocapart de la nostra existencia és força des la nansa capa de neu que vela les
En l'estadi, sovin; tempestejat, de les arta plàstiques,
coses i posa una claror inesperada en
mal conegut. Hola ignora malles
una
meta
fora
d'abast,
la
solitud
contemplativo.
d'En
Gaudí.
com
de les alteracions que imposa a l'ore les negrors de la nit que s'atanea. DesEn esmentar junta aquests tres hornera, no és que els veiem de comí' ganisme. Hora no sap ben bé el me- pres, el vehicle rebela se'ns emporta
altra cosa que el teperament genial. Justament el geni distancia canistne d'aquesta periódica desin- vall dalias; nomas endevinetn els poels homo, perquè aferma i gairebè exagera la personalitat. Els toxicada dels nervis, sense la qual hiera andorrans pels Ilumenarets que
vida esdevé impossible.
com vermelloses estrelles fugisseres
genis, sobretot els d'un mateix estament, no eón fets per ligar la No
sóc sitió un "amateur" interratllen la tenebra esblanqueïda. Baiells amb cUs, ni per entendre's. Fan vida de solitaris, individualmitent d'aquesta mena de proble- xem a Les Escaldes, i la gent, ens rement genuina i socAment genuits. Llurs vides no són paralleles ni mes, que sols goso tractar amb prosemi/ resultar modifiques. No fan escota. No formen deixebles; de- eissits humorístics o per fer-los ser- bre'ns, ho fa amb una bonhomia acoformen imitador:. Qui gosa seguir-los, sura corn el boll o toruba vir de suport de reflexions mas o Ilidora: ben tots sentim que, malgrat de
la frontera, no hl som pas estrangers,
menys filosäfiques. Assosseguin-se en aqueixa tersa i aviat ens adonern,
eem un Icar.
En Gaudí havie estat un eorrectíssim home de món. El senyor dio especialistes; no els oferiré Foca- com en una alliberada, que hem cleielegant, de bona societat, qui no baixava del cotxe, molts dies, sió de tornar-me a senyalar arna- xat les restriccions amera: ens hi
blement la residencia de la gländula
trobem con/ en una casa nostra, asta
en donar disposiciens al peu de 1:obra del Temple Expiatori de la pituitaria.
Vostra. ;Benhagi la simplicitat andora
poc
a
poc
guanyat
a
la
pietat
i
dut
a
una
Sagrada Familia. fou
Si parlo del san i dele seus misrana!
als
vida, austeríssima i exclusiva, d'Oblat del Temple. El vèiem,
teris és simplement per anotar aquí
• ••:
darrers anys, anal, les mana emmanegades com un frare, pobre, una de les adquisicions mis elemenA la vetlla departim, asseguts a Feadescurat cap cot, sagetariä, humil tot ell cona una gavarrera armada tals que han estat tetes o confirmade punxes i cororada d'englantines. Cala saber-lo sant. gairebé, des en aquests Instituts nord-ameri- cd, davant de la llar encesa, cont si
fóssim amics de sempre. El nostre
cans. Ein refereixo a la destrucció
per no prendre la seva humilitat com un orgull. L'home que acabà
concepte vulgar segons el afany inqpirldor ens porta a indagar
no treballant més que pel Temple i treballant-hi tot el dia per d'aquell
sobre ladvida hivernal de la gent
qual la persona que dorm resta imamor de Déu, es h captaire humil i terrible. No per a ell, sind mòbil moltes hores. No. Es cosa les Valls, quan els freds paralitzen
per a la seva obre
demostrada ex p erimentalment que
l'activitat agrícola i ramadera. 1 anem
Aspre i bondad4, la conversa el transfigurava. L'home cap cot els dorments giren i voltea atnb
sebear coses i mas coses.
La poblada d'avantguerra ha diss'encarava amb et (sienta i da retenia sota la llum dels seus ulls una periodicitat increible. Ara no
i de la seva paralela, fora de tota preocupació contingent. No escrivia tinc a Fabast de !a ma cap article minnit rnolt; a mas de 7.000 habisobre
aquesta
materia,
però recordo
tants que aleshores eren, ha baixat a
ni volia eseriurc, tom si les lletres Ii fessin pampallugues. No perfectament
que per a molla indimenys de 6.000 (no manca, perit, qui diu
donava eonferèneits, ni volia donar-ne, eom si la retbrica renga- vidas aquesta perioclicitat
és de poca
3.5co a 4.000 animes), a causa d'havanyés i eom si .:emés que els bornes d'ossos i änima—més que minuts i que ala arribat a fer un
ver-se estroncat e/ contraban: de
de
carn
i
ossos'
—se
li
fessin
fonedissos,
en
convertir-se
en
audiassaig
'
de classificació d'aquests peprimer, per la desvaloritzacia del
tori. Cercana el 'eg, però duia di la conversa. Cereava el reactiu rindes de canvis de postura atenent frene i. darrerament, pel contracte
de les objeccions no les comportava. Socràtic. era un lúcid esperit la professió dels subjectes. Els ho- amb la Tahacalera espanyola. que de
de contradicció. seva lògica jugava a acorralar l'antagonista mes de professió intellectual san, tres anys a aquesta part, els comcm sembla els qui tenen un son mas
en el carreró se s- eixida de l'absurd. Saltava a l'antítesi quan algaida
pra tata la falla. L'Arrendataria es
mama ddeilment k:s seus interlocutora acceptaven la sera tesi.
compranieta a comprar-los tota la
Veieu? Fins el son, imatge de la
Si un poeta amia seu tenia l'orgull d'escriure en eatalä, ell tenia, immobilitat, evocada de la mort, producció andorrana de saben fins a
d'enea de la seva conversió. l'orgull de parlar-hi. Enamorat del comporta els seas caneis i les seves 150 tones, al preu maja de 25 pessetes
l'arrova. Aquella xifra as quasi inasverb. el consiclerasa gairebé visible. Les seves paraulee, sense täpies,
solihle donadas les eandisions del terEs aquel! fet Ull dels poca que
eren més que un l'xt de sons, un joc de Ilums. Dugué la fidelitat
reny i l'altitud faao
en e, s moment s in ¡ciaba de rana-,
a I.") ni: soal verb fine a l'he:oh-me.
bre cl nivel: de la mar a la vall oberpermeten de creare en la possiEra, cona soleta ;leer eLs genis, honie de frontera. Vicia en estat ern
bilitat d'un canvi politie,
ta d'Andorra la silla) Actualment a
de guerra, en el inanenal de la hiunan4fat atub el misteri i era
penes se'n p rodueix unea co tones. percanas SOLDEVILA que el valliter
dur en la disciplh d'en i. soyint, en1a dels altres. La sera dèria
no aeu recompensats
era traspassarifLC f delimitar reialmes non:. Ve genis autèntics
ni el treball ni les despeses amb les
soleo ésser grans. lealitzadors. Obren. i esbotzen i tot, perè conó 2o pessetes per (-lea quilos que
e/onen i clouen. Difeilment podrem judicar el Temple d'En Gaudí cebona. fa de la nostra ciaras un li paguen e% agavelladors.
elogi inperbolic, un elogi tan pacaObstruida aquesta font d'inaressos,
mentre el veurem obert i no dos. En Gaudi seguia ele camina salta. que ens fa enrogir
vergo- eae neupava noies i bornes a l'hivern
de les altures. De -crades; chi esgarriava, perè sempre era en cerca nya. Ve a dir que París hade
de preni originava au trajee i un negoci ae
de la flor de penal. Sovint en tornava amb un herbari opuleut.
dre Ineons d'urbanisme de la nostra
tat Fans-, no resta. ara com ara, alSembla que una amor truncada li aromä i esdevingué chitar i que FEixampla barceloní és
tra actigitat monedable que la ramauna meravella. Aquest home s'enplatbnica.
deria : la cria i recria de bovins i de
cisa
unes
vegacles
amb
la
Barcelona
JAUME BOFILL
bestiar de cabestre. La cura d'aquests
antiga pesque es pensa que nomas
animals constitucix la sola activitat
és el que veu, crea que no hem desandorrana en cl temps del fred. Quan
truit el millar i el mas quantias
P's ramats sie llana, les as-elles urged'aquesta Barcelona arqueológica;
Vengues que tenen a conlloe, tornen
altres vegades s'extasia amb el nosvera els plans J:t Catalunya seca,
tre Eixampla perque está planejat
la qual cosa sol escaure's per Sant
stgons les idees de Furbanisine rec,, Plovia, i la Rauala de Canaletes,
Miguel de setembre, el bestiar gros,
tilini modern. Aixä no tindria res
les Rambles no s'assemblaven ni
tan esquifida, anat i de gom a gom.
de particular si aquest engrescas'assemblarien mai a París. — De
verament autaaton, clavalla de la munCom que habitualasnt ja va plena,
nana poca-solta per la nostra castipassada trobava provincia l'engres•
tanya pastoral pastares estiuenques,
aleshores eis par:agües, l'acabaven
gadissima urbanitzacia no s'encamacamera de lattnic afectuas i expansiteades entre Ideo a 2. 200 tu vers
nas
a
cratapeir. (Ei ha tinta gent que enalguns dels nostres compatrisin.
el3 prats i enarene de mig aire, assencara usa ei paraigias; i un pasaigües
cis que actuen de guiadors d'opinia.
tats entre 1.200 i r.600 rnetres, on
Em semb/a tan provincia com l'enobert ocupa tant dianaa..) Les dues
Al
viatger
encuriosit
i
ben
pascut
Innen les bordes, una mena d'estable,
greacament, ben oposat, que demoscarreteres ascendat i deseendent,
totes
les
novetats
del
seu
transitar
li
traven dos cavallers catalana que
pallissa on eis animals fan iiit. ensems
mis esquifides erara, es trobaven
semblen meravelles. (luan el Sr. Pi- que hi as guardas cl fenc i la palla
havien fet el primer viatgc a París
també atapeidea etutos i tota altra
Ilement
s'enamora
de
la
urbanització,
i
i en tornaven decebuts. Havien senper al proveitnent de les menjadoHei de vehicles, trriblement embaadhue el traçat de la Diagonal, i diu
tit tants elogis de París , que se
res. E n aquestes "mantanyetes"
rassades d'aquest Lene de paraigües
que aquest passeig aviat sera "un
l'imaginaren eonstruit amb targe—les bordes d'Engolastres per a Les
'rodat que és el -ramaje. Era tan
sic" lAvenve des Champs Elytes postals cie coloraines salpicades
Escaldes, les de la Cometía per a Angrossa la congela. que ningú, cap
sées", ens sembla sentir parlar de
d'antiqüeles i de vidre volador polidorra, les ex Vesalfs per a la Vila, etnou la senyora de Saragossa. — Tovehicle no podia ugar. Allò escrom. Els dos senyorassos canviacétera — hi passen la tardor i la prites
les
avingudes de Carpenträs i
devenía tan e/molan:a que la majoven impressions en l'expeas que els
mavera, és a dir, tot el temps dins
ria dels p ortadtra ae teulades code
Cabeza
de
Buey
són
"un
xic"
repattaava, i la conversa llar era un
l'estada (ceda en qua la neu na im1 - Avenue des Champs Elysaes". —
meneavern a tutear el son sota el
torneig de parallele entre Barcelona
pedeix la pastura ni l'estada a l'aire
I qua:: elj 1105tteS rectors d'opinió
nostre soP : uig. 'Le sobte el batac
i París. En arribar a l'Empalme, la
Mentre el bestiar as a les bortraben que... caja... ben mirat... secordial de l'amle dectuós i expansiu
capital francesa havia sortit tau
des. la gent encara té que fer, pula
cm desvetlli. L'anic afectuós i exgun; com es considera... el tan bes.
atrotinada d'aquestes comparacions,
nue puja i baixa del tres per ullar els
CantatEixampla de Barcelona as
pansia esteva raciant d'una extemque aquel' posat pansit i amargat,
una meravella, ells sembla descobrit animals i preparar les sementeres. Peporania joia en amen enuig quanpropi de la gent decebuda, havia fet
ra quan las nevades colgad: definitica el gent d'aquest gula el mateix
:tiós i allanase; : el Lo del cas és
lloc a un esterrufament olimpic: va' que /a causa de la sea' exultació
rament les ternes intermidies, les mas
gest de l'arnie afecta:as i expansia.
na la pena de: sofrir la decepció si
provenia j usta geat de la pluja, de
I aleshores petiso que aquesta meassolellades ''aquestes valls -pirenenella havia d'esser el preu d'una tan
(IIICS tan engarjades. s-aques i vedelles.
na de hatees, si bé poden sostreure
'rencallament del lransit, de l'almafeliç constatada cont la superioritat
>dor de p aralaje, oberts. L'arnic
alga de Feneopimer t au,ubicui a no
eugues i poltres davallsti als pobles
de Barcelona sobre Paris. — Quan
afectuas i e xp aisiu colzeja durant
sera sine; per precipitar-lo en una
encaixonats di el fans i alli sau esérem prop de Granollers, el cavadormida:
mineral.
taladitzats per a eixivernar-hi. De Nauns segons en ta movitnent rotatiu
Iler de les /ingles brines (lela amb
que li p roporcisea per altres pocs
nil somrís de mareig voluptuas al
da: a abril la cura del bestiar cansaA propasa d'aquestes ingenultats
segons un espai dintre la multada
cavaller dels mitions ah garrell:
contagioses del senyor Pillement,
taeix l'ocupada única dels andorrans,
un
cliari
multitud: i e/1 aqueas petit espai
—al aquel l carrer de Farnandu...
que és hen poca cosa.
local troba ara de salan
desenrotlla al111 el bree un ample
humea.. sI armen earrer ale Ear- que els qui comba lenes el lila Cerda
Abans. encara qual: les families crea
moviment de p resentada:: l'afilie
nandu?...
110 hi aden dar: un salida romanInés nombrases. el jovent emigrava
afectuas i exp aisiu presentava tot
ticisme
emelara
els
ulls
de
la
temporalment cap a França o cap a
Aquest barcelonisme heroic. a la
alta tertica, Oil I mullas que era
cara i ele de la ntelhigència Aqueet
manera dels conquistadors, cm eme
Carate:aya per a guanyar-se la vida;
fet per a c ircelar i que no podia
p eneament sublirn era el que mazabla tan grotesc com- l'altre barcelopera aval, has:eta-11i menys emir a les
circular. Despea de fer la presencava a Famologia del noetre divanisme
del
gènere
colonial,
que
és
el
cases,
ele homes no abandenen la llar
tada) féu l'exp
gar en prosa. Am ja poden: dotan :r
irada>, la a na l
mas provi»ciä el mas corren! a la
i entretenen la majos part ds les hoabc i : — Ela? Qta te'n sentida re"Va
tranenia.
s Aixa
Península. Quan Saragossa esteva
re: del :Fa al cala o a la vora
.... -244., semblarà
París!
a les norte,: de la :non i zis cacics
10.1N SACS
petits oficis (teixiclors, eseSi.
« "1"?-aii,alba ja corneare:va a
la cica:e:ven cense camisa, ele saraders, ferrers, caca tamba Lau de s
semblar I aviugula de l'Opera, a Pagossans seguid, creient que la da-apregutd alcompetniaqu
rís, catre cinc :veta del vespre. Pera
tat llar era la vuitena meravella del
els fa la inclustrialitzacia moderna
L'AERONAUTICA
III lié is Ce" q ue aquella plugeta,
planeta. Una senyora saragossana
forastera; no resta inas que una fai aquel fangssfaa i: agua ll ansaras
cm dentanava en aquella acedas quibriqueta :Se flassades. de llana, que, a
ment s'asaembaven molt a Fensopina era la mera impressió respecte de
causa nie la desforestació del país. te
ment, a la alija i ai fangueig de
la capital d'Aragag i. sense deiaaruna valor purament losial. De :flanera
l'",avenve de !rapara' . quan hi plou
nie tenme da responare, ella ja cuí- Un raid Anglaterra-India
aue fora del negad del hestiar gres
entre cinc i sal del vespre. no és
tara a donar la resposta .10 110
Landre,. 1. — El .a.ve estudiant
per als mercats de Catalam a, grades
-meny s cert rae aguaste avinguda
podia pas deixar de donar:
incli, que estudia a la Universitat de
ea sebe:amuela dels drets d'entrada
T'ati e ne :a es alignifica i ampla, men—"Una preciosidad, ¿verdad? Un
Bristol,
Man Mohn Sing, intentara
amb qua els afavoreix el gonete es.
tie que les I ostres Rambles scín
pequeño Madrid...
dissabte
/as
en
avió Ileuger el raid
panyol, tota altra activitat econamica
bastant m es e/res i estretes. — Es
I Madrid seguid engreixant-se i
Anglaterra-India, a fi de disputar el és quasi
ten que en eaci les Rambles tenen
devenint una ciutat espléndida,
pretil;
de
cinc-g
ente,
Mares
esterli• El turisme seria tense :dubte una
Un+ viraCitati¡ Va piratoresc que no
d'expedients.
ues que ha viert l'Aga Khan a la
es traba nit, r- Avenue de l'Opabona entrada de numerad -• si la carAra un tal Georges Pillement, que
primera
persona
de
nacionalitat
inretera tran sandorrana s'acabas aviat.
ea" ni en e: ` Lottlevarch - de Paeicriv al diari "Comoedia", de Paai lls Inri) %Ir>, justament per alada rís, les seves impressions sobre Bar- dia que durant aquest any faci Ara, anib l concessia 1M:ro-eléctrica
aquest viatge. — Fahrt,
.•
Maten, huta treballa en l'explanada

PINS ELS QUE DORMEN
CANVIEN SOVINT DE

T

d'aquesta ruta — tanteo vegades
la i mai realitzada — e() que, ultra
ocupar la gent desvagada, obre el cor
l'esperança d'un esdevenidor millor.
Nous interlocutors ens fan companyia davant del foc que llengota.
La conversa s'anima. Aquesta empresa dels aprofitaments ladrar/líes, si es
realitzés ràpidament i completamcnt
trauria el país de la crisi pesombrosa.
Es tracta Ce la construcció de tres
salts: un a Ransol, un altre a Angolastres i l'altim a Arcabell, els quals
sumarien de so a 6o.000 cavalls de
t'oree. La Cornpanyia explotadora abonada tu: cánon d'una pesseta per cavall, ea que representarla un ingrés
de to a 12.000 duros per al magre
pressupost del minúscul Principat. Demés, els andorrans gaudiran d'un aret
preferent en el consum, al preu de
cinc camitas el quilovat per a força i
calefaccia, i de deu per a llana Realmear quan aixä sigui un fet, la gent
de les Valls d'Andorra es podra ben
riure de nosaltres, els barcelonins, que
entre una cosa i l'altra paguem Veteetricitat a 35 centims i a una pesseta,
segons sigui una o altra la utilització que amen: al fluid.
.110 del rail remarca, pera, que els
treballs enipresos ami) malta empenta
el passat novembre comencen a releetir, i insinua si aquest magnífic projeete no vindrà a ésser un simulacre
mas en el nombre dc tants d'altres que
el país ha sofert, els quals, en general, sols serviren per a especular amb
les concessions i convertir-les en un
negoci financies fet a espatlles d'Andorra.
Suara, segons diuen. s'ha fet un negoci amb l'emissió de segells andorralle a càrrec dels correas espanyols,
per delegada de la Unía Postal Internacional. sense que el pais n'estés
assabentat ni hi tingui participació.
Abaste un particular hada proposat
ab C011;:ell de les Valls de ter l'emissió
pel compte i risc del proponent, amb
l'obligada de Murar mil pessetes per
cada habitant. L'emissió present, composta de rail o deu tipus segells
amb illustracions d'edif I cis tiples del
país. ha sorprès desagradablement
tota la gen autoritats i particulars,
!tomes i dones. La geat, ultra doldre's que no s'hagin estampat en la
llengua oficial de les Valls. parla amb
recança de beneficie fabulosos. Les
colSeccions san venudes a 1750 pesentes cadascuna i si hom suposa que hi
haurà al man alguns milions se filatelistes el guany pot pujar a una tuiBollada.
Quan deistavem la companyia, an
xic preocupats pels prcblemes que la
conversa ens baria suggerit, la mestressa ene . deia : ;De quin ajut ens
foren. senyor, en la riostra pobresa,
uns imants centellara de nals de pessetes, Si el vostre Govern ens volgués
donar la part que ens toqué en aquest
negad!
A jora ja no nevava: el baf de les
futneroles terrals temperas-a la f redur d'aquella, nit gélida i emboirada.
La suavitzacia d'un clima fred i l'aprofitament ‚in les aigües calentes poaria explicar-nos l'encaix d'aquest poblet balneari en un dels mas estrets
engoriats del Valira. Entràrem a
l'hostal bo i pensant que la neu es
decidirà a mostrar-nos la belleca
vernal d'Andorra.
• •
*
L'endemà, pera, fou un despertar de meravelles. De marinada una
forta nevada cobrí les Valle. La neu,
posada de pan havia brodat de blanc
les branques del, arbres. La negror
dsls teulats pissarrencs desapareixia
sota un mantel! alba La blancor lis
cabria tot: vessants, pies i carenades.
Les ~sea forestal, havien apaivagat
llar fosca verdor i grisejaven.
Earem via cap a Angolastres. Volía,» observar als efectes de les geles
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Pot haver.lii art popular, però seria-antiartistic i injust dividir
l'art en dues categories: una per als senyors, els refinats, i una
altra per als obrers.•
Això sembla pretendre el meu amin Rqure Torrent en el seu
article, "Teatre Obrer". "Un dels fets— diu —que demostren més
palimblement la migradesa del teatre cataid és la manea de teatre
obrer." Demana també el meu amic ` novella obrera"..No negaré que
un borne de partit, un socialista, no pugui veure totes ies coses
del món a través d'un vidre de color vermell. Però cal tenir compte
a no deformar les coses. I en matèria artística, la elassificaci6 d'art
obrer i art proletari seria una enormitat antiartístiea.
I sobretot és injust i poc piadós demanar un teatre obrer. Seria
igual a voler que l'obrer mengés pa moreno i farinetes tota la vida,
i suponer gratuitament que el seu estómac no adraet delicadeses de
gurmet. Seria inhumà que en una ciutat hi hagués dos teatres : un
en el qual els senyors gustessin les obres més selectes de l'esperit,
i un altre on els obrers escoltessin els bels d'una obra de tesi.
Les obres de tesi no són literäriament boness si la dèria de la
tesi ha estat en el propòsit de l'autor mós forta que el desig de fe s
una obra d'art. La película "Una tempesta damunt l'.Asia" és una
obra d'art, malgrat ésser una obra de tesi. Perb . la tesi és en aquest
film tan subordinada a l'art, que res no en.Pat,
eix ni l'art ni la
tesi. La classificació de "teatre obrer" pressuposaria el predomini
la teei. Si un eeeriptor és derabcrate i liberal, o si
Toleu comunista,
àdhuc fent obra d'art farà una obra amb tendència. Posats a examinar amb microscopi la Urea dissolvent de certes literatures, els
experta, diguem els literata, dictaminarien que cenes literatures
tetes amb ingrediente d'art pur, certs estile que-es valen només de
la insinuació, tenen més efichia remisiva que un drama declamatori.
..
Apartar l'obrer de l'obra escrita amb l'intent de fer art pur
pot contribuir a pervertir-1i el gust, i, per altra part,
no hi ha la
seguretat que, fent-ho així, l'armen per a la lluita. Es més probable
que aquesta täetica—i fa temps que une (piante bornes de Iletres
la segueixen —faria dels nostres obrera una colleetivitat ploranera.
idea que exaspera els Soviets, que en aquest ram eón els millors
técnica.
Certament, també a Rússia es fa art proletari. Perd aixd és una
variant del initing i no 4 aquest el millor aspecte de l'art
rus. Cal
no oblidar que de Rússia mart el millor cinema i un dels aspectes
més interessants del teatre i de l'art modern. Enlloc es fa tant d'art
per l'art. Trotski de un gran "amateur" d'art, i Lunatxarski plorava
i dimitía el dia que havia rebut la falsa noticia d'haver estat
bombardejada la catedral de Sant Basili.
Aquest problema no té res a veure amb el recent debat sobre
l'esm,)quing i l'americana, de tan pintorese resultat, però és un
altre aspeete del mateix problema, o de la mateixa idea confusionäda. No tenine cap organització obrera i ja demanem un tealie obrer
i una novela obrera. El nien aneje Relee i Torrent ha confós l'art
amb la política i el teatre amb el inftiqt tenues quç un dia segurament s'emportaran tota la seva actiVitit i la >mi noble passió —M. B.
res quaternaries en el faisonejament
d'apestes valls ; pera Venias del paisatg o ens comprengué, l'observada
p,cograiica ens sembiä desplacada; humilment ens sentirem puerils, la nostra admirada es fati ingenua i ens
ablanda. /a joia infantil de les nostres companyones. Cada arbrc adornat per la neu era con, un arbre Hadalepc, cada cosa rústega sorgint
la tersa tan blanca era cont una cosa
du pessebre.
Ja no velirein ni els blocs erratics,
ni roques arnoltonades, ni restes monanics. Ens embadalirem amb resales
dala cle Sant Miguel d'Angolastres,
que amb la finen: del choquen romana:
alteras, encaputxat de neu, semblava
tret de la fira ‚fe Santa Liada. Els
homes que s'emmenaven el bestias de
les bardes cap al poble ja no els veiem
acomplir el ritme anual de l'explotada ramadera; als nostres tale feti¡late per aquell paisatge d'encisament,
eren figures pessebristes de la litúrgia popular. Al feas de la vall els poblete s'aclofaven embolcallats en la
nívea blancor de la terra; en admirarloe poc pensaren/ en les raons geogràfiques que havien fixat llar ernplaeament. Mar:caven :1 per un pais
d'ensonmis. El sol feia espurnejar la
nett cnistalliuia en genaues, i totes les
coses resplendien nimbas:es d'una num
nona Li blavor de l'estany, per mis
perfecta, salaria aquietat; era can:
una patena coberta del Ili més pur a
punt per a les ofrenes nadalenques.
Al lluny els cims ingents amagasen.

n••••n••n1

llar :mesa paleozoica o g ranitica sota
un alba refulgencia.
Una veu femenina, trèmula cremocica posé . una glossa harmanica al
passatge
Pastors, si anea
a la Van d'Andorra
cifren a la gent
.• que .és nada una rosa...
I l'enels uso ens deixä ni a l'UrgeIlet ni a la Ce-danya, pule que la neta
tardanera, s'afanyava, adalerada. a
entreteixir arnIS els seus barrancas volejadors els drapatges nadalencs de les
muntanyes,
PAT.: VILA •

¿Han estat trobades les
ruines de Sodoma?
Jerusalem, u.— A vuit quilómetrea
al Nort de la Mar Morta, 1/en estat
descobertes les ruines d'una ciutat
antiquissima, que : e suposa era l'antigua Sodoma 1 in estas trobats
diversos objectes de Vedas de broat-1
ze. — Eabra.

-
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Un Van Dyck que
de14apareix

Londres, s. -ca lia estas denunl
dada la desaparició d'un quadro de
Van Dyek valoras de r6 a 20 mil
Bistres esterlines. valuós quadra
ha desaparegut ef el trajeare de,
Brus:;elles a Londres. En obrit-se
la càixa liorna% va trobar-se el mare.
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un valor de 1.300000 sucres i un
NOTES D'AMERICA r d'ingrés
de 80.000 anualc la de Gua.

I

CATRES D'ESTALVI A LA
REPUBLICA ARGENTINA
(I. D. E. A.)
Una estadística de l'activitat ban.

caria, publicada per l'Oficina
vestigacions Econämiques del Banc

e

.de la Nació Argentina, demostra quo
el 3 1 d'agost de l'any 1929, els
banca de dipòsits i descomptes, dis.
posaren, co concepte dc capitals i
reskrres, de $ 616.216000 moneda
nacional,
i tertien una existencia
de $ 664.700000, amb un encaix
de 16'7 per roo; els dipòsits s.enaven $ 3,937.100,000, dels quals $
1,238.800,000 en comptes corrents i
$ 2,415.300,000 a termini tix i Cajas d'Estalvis, i els préstecs,
3,720..800,000 que corresponen
$ 1.598.000,o0o a descomptes i
S m03.400,000 a avenços. Els dipòsits
a lea ctixes d'estalvis de les prineipals instituciona, que posseeixen el
06 per roo del total deis estalvis de
la República, arribaren el 31 de
,desembre de l'any 1928, a
12.82/,949,000, ço que representa $
17 per habitant. i mereix anotar-se
, que aquesta xifra ha ringla aug.
mentant progressivament des de ta
aiguns anys ja que l'any 1923 era
de S 4.243.028,c0o (13 1 per habitaut); l'any 1924. de S 1.349-542000
(741): l'any 1925. ele $ 4418.707000
(142); l'any 1926, sle S 7.473.029,000
(151) i i 'any 1927, de 1,608022,000

(167 per habitant).
COLOMBIA
LA PRODUCCIO DE PETROLI
COLOMBIA DURANT EL
PRIMER SEMESTRE DE L'ANY
agae
(I. D. E. A.)
/Sekons el Butlleti de Mines i Pc.
tróli. editat pel Ministeri d'Indústries
de la República, la producció de Perroli assoli durant e; primer semestre de l'any 1929, l a quantitat de
9.995,027 barrils de petroli er11, ço
que representa un augment de
9.405 barrils respecte a la del darrer semestre de l'any 1928 i de
63.840 sobre la del primer del mateix any. Tota acinesia producen:,
protedeix dels camps propictat de la
Nació, que explota a Barrancaber.
teja, la "The Tropical Oil Co."
Aquesta empresa té perforats amb
bon resultas en ta sera concessió,
3gr pous, dels quilo 303 estan en activitat, 79 tancats provisionalment i
g represant gas. A part de la dita
.companyia. avancen actualment ex.
'ploracions la "South American Gulf
Oil Co.", en el departament de San.
tender, i la "Richmond Petroleum
Co.", en el de l'Atläntie. Les exportacions de petroli cru colombià,
transportat des de Barrancabermeja
fins a la badia de Cartagena per
l'olioducte de l'"Andian National
Corporation", assoliren 9.037.703 barrils, amb un valor de 12.508,308

pels principals roductors de calé
del país. Segons els estatuts, Ilurs
fins seran: el fornent de la producció de café nacional; el millorament
dels sistemes de conreu i benefici; la
intensificació de la propaganda en
els mercats mundials; la reducció
de les despeses de transport i d'al.
tres; la promoció de lleis que contribueixin al foment de la indústria;
l'elaboració d'estadistiques de producció nacional i estrangera, i." en
general, tota mesura que pugui contribuir a l'augment de la indústria
cafetera a Costa Rica. L'Associació
recomanarl i cooperará activament
a l'establiment d'agrupacions agríenles per al foment del colaren de la
banana, cacau, etc.. i estará dirigida
per una Junta Directiva integrada
per S rnembres principals i 5 suplents, designats cada any per l'Assemblea, i un re resentant de la Se.
cretaria de Foment. En la sena primera sessió, la Junta Directiva apeo,
vi una marca nacional per al café,
la qual será inscrita a tots els paltos.

p

XILE
UN NOU MAPA ECONOMIC

DE LA REPUBLICA DE XILE
D. E. A.)
•
Ei Departameut de Comerç del
Ministeri de Relacions Exteriors de
Xile, al qual ha estat confiat el
control de iexpontaciô Ita decidit
establir un mapa econòmic general
del país d'acord amb la dirisiú gengráfica del territori, en el qua , es
detallará, gràficament, l'estat general de la producció en les diverses
zones, l'äres de sembra i plantacions, el resultat de les collites, el
consuno interior i l'exportació, considerant espccialment els productes
agríenles. Aquest mapa facilitará al
Departatnent de Comerç i als productors i exportadors nacional:, el
coneixement exacte de l'estat de la
producció de cada anide en partida.
lar. per a poder determinar a qualsevol moment la uantitat que se
sombra, el conreu i la unta, i la
que es necessita per al consum interior, reserva de Ilavors i e l rolurn
exportable. D'aquesta manera es
podrá preveure l'estat general de la
producció i conierç d'exportació i
evitar les crisis que solen afectar a
determinats productes i que ocasionen el sen cncariment a límits perjudicials per al consumidor.

1
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EQUADOR
ELS ERROCARRILS A LA
REPUBLICA DE L'EQUADOR
(I. D. E. A.)
A la República de l'Equador exissien, el 30 de juny de l'any 1929, 9

F

línies amb 1.126 quilämetres cons.
truits, 6 de les quals són propietat
de l'Estat i 3 de companyies particulars. Les que pertanyen a l'Estat Eón: la de Quito a Ibarra, de
173 quiiämetres, que representa un
valor de 14.3t5;676 Sucres, i el5 ingressos anuals de la qual són de
prop 600.000; la de Simbabe a Tipo.
cochai a Cuenca, de 70 quilómetros.
les despeses de la qual foren de
6.130.791 sucres i els ingressos s'eraluen en too.000 anuals; la d'Ambato
a Pelileo i a Curaray, de 34 qui..
lämetres, de valor 2.966,774 sucres
i els ingressos anuals de la qual són
de 40.000; la de Puerto Bolívar a
Taguin-Loja, de 70 quilòmetres, d'un
valor de 4.180,554 sucres i un ingrés anual de 200.000; la de Puerto
Bo l ívar a Pasaje, de 26 quilómetres,

pesos.

COSTA RICA
L'ASSOCIACIO DE CAFETERS
DE COSTA RICA
(I. D. E. A.)
A la República de Costa Rica
acaba de constituir-se recentment
una Associació de Cafeters. La sera
creació fou decidida en una assernblea que presidi el President de la
República, acompanyat dels Secreta.
ris d'Hisenda i Foment i integrada

LA EQUITATIVA
(Fundació Rosillo)
Oonstituelx un grup assegurador, g enuinament espanyol,
amb capitals 1 operacions se arats, que treballa els
rama

p

de Vida, Incendie, Accidents i Reassegurances. Aquestes
tres Companyies compten amb un capital subscrit de
22.500,000 pessetes i desemborsat de 8.125,000 pessetes.
En el ram Vida, les primes recaptades en 1928 pujaren
Pessetes 12.098,881 i els capitals assegurats en vigor en
acabar el mateix any Pessetes 247,992,597
EDIFICIS DE PROPIETAT

MADRID BARCELONA VALENCIA
Aloale,

71

Laietana, 54

P. Castelas

Pòlisses d'Assegurança Vida
en les seves disttmes formes

Pòlisses d'Assegurances de Grups

moit Interessant per a contractar pela Patrons a favor (Iel seu
que aque51 es tront reconesto.

er t no
per tos: acreurment constant Set capital, no

que saudelx ele gamma plena t absoluta; te liptis a1tat.rs P

yaq uil a Zapotal i a Costa. de 150
quilómetros, de valor 8401,328 1111•
eres i un ingrés anual de so.000. Les

p

que ertanyen a companyies par.

ticulars són: la de Guayaquil a Qui.
to, de "La Guayaquil & Quito Railway Com any", de 464 quilòmetre,
d'un valor de 55.85o,000 sucres i un
ingrés anual de 74 00.000 (el Govern
es ropietari del 74 i mig per zoo
de les accione); la de Marta a Santa
Ana, de la "Central Railway of
Equador Ltd.", de 60 quilbmetres,
que representen 4.200,000 sucres i
un ingrés anual de 240.000 (aquesta
unía será propietat de l'Estat l'any
5984) 1 la de Ba; 1 a a Calceta, de la
"Compagnie Frauçaise des Chemins
de Fer de l'Eeuateur”, de 79 qui,lämetres, d'un valor de 3.160,000 sucres i un ingrds de 70.000 anuals

p

p

(aquesta líala ca troba avui en poder d'un dipositari i el Govern la

s

conserva, explota i minora amb fons
a signats en el pressupost nacional).
PERU

LA PRODUCCIO MINERA DEL
PERU L'ANY reata
(I. D. E. A.)
El Pese, que ocupa el primer Roe
del món com a productor de vanadi,
el tercer entre els productors de
plata, després de aféxic i els Estats
Units, el sete en la producció
coure i el nove en la de petroli, ha
vist augrnentar l'any 1928 el valor
de la Sera producen', minera, que
ha assolit aquest any Inés dc 3 0 milions de lliures peruanes, u sigui
750.000.00o pessetes or. El contingut
útil aprofitat dels productes mine.
rals, segons el Butlleti Oficial de
Mines i Petroli, foil el scgüent: or,
2.081 quilos per valor de 348-342
lliures peruanes; p lata,
72.090 i
3 66.391; e our e, 52.958,480 i
4.284,870; plom, 16.885,982 i 59 1.178;
zenc. 5.500,755 i 184.709; vanadi,
73 164 i 3044: antimoni, 740.843 i
8059; pe t rol i, 1.587,608,00o i
20.525,000; carbó, 178.00800o i
225.568; Seid bòric en borats, r20.047

.1
.
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Menen ,

filien: mal Inf rlor a 300
sola per etnteres Indicat. sin6 tambe per la parucipseln en els solercia
de la comal:ola.

L'Assegurança d'Estalvi Intensiu és la forma mis
pritctica i oportuna de fer un present. A tot subscriptor d'una pidissa 11 serà lliurada una guardiola,
que perineal

anar dipositant lo- pi altos oconomics Cas
aquestes REOJelltsn la suma se ro pessele, estoica imposield afirma& entate
auuesies Olieses.
U

Pòlisses per a assegurar l'Educació dels Fills, molt
interessant com a present de Reis
Assegurança d'Amortització, aplicable per a l'amortització d'hipoteques
LA EQUITATIVA (Fulge Hago) Riscos Diversos

per tal d'ateneo els seus rama d'Incendi s 1 Accidente, ti a
Me mes Oficiases personal competent per a atendre ele seus
oliente 1 el pábilo en general

LA EQUITATIVA (Fundació Rosillo)
al oeu sdIflel de Vla Laietana, 54, It iefereis a tot4 el. $454115
111111410141 1 el pábilo en general per a tetes lob • nforma"» que Mellen, 1 als senyor Agente que vulguin dedieormtee operaolons, I es considerará molt honrada amb
Ilur visita

i 4.188; clorur de sodi. 32.668,814
399.251; quarcites i altres pedrea
treballades, 12.578,000 i 11.320; calis,

ses en cru, 76.142,000 i 19.286: cals
viva i apagada, 3.500,005 i 9,007;
aigües tninerals, 712.859 i 17,467; ciment, 48.475,330 i 268,04o, i guix
anhidre, 15.635000 quilos per valor de 44 .797 lliures peruanes.

URUGUAI
L'INTERCANVI COMERCIAL
DE L'URUGUAI DURANT EL
PRIMER SEMESTRE DE L'ANY
1939
(I. D. E. A.)
De confornütat amb les dades pu.
blicades per la Divisió d'Estadístiques de la Direcció General de Duaates, durant el primer semestre de
l'any 1929, l'intercanvi comercial
de !Vruguai pujà a 100.733,273
pesos or, i corresponen a les importaeions 47.151,268 pesos or, contra 46.587,808 en el mateix període de
l'any 1928. i a les exportacions
53.582,065 pesos or, contra 57. 765,282
en els sis primer; mesos de l'any
1928. Els paisos que figuren en primer lloc a les importations, son els
seguents: Estats Units, 15.826,195
pesos or; Gran Bretanya, 6.961,862;

•

Alemanya, 4.878.346: Argentina,
3.874,262; Bélgica, 2.821,732 i Italia,
313,019: en quant a les exporta.

2.cions, figuren en primer lloc com a

parcos de destinació: Gran Bretanya,
11.676,430 pesos or; Alemanya,
9.159,169; Estats Units, 6.768,792;
Argentina, 3.369,177, i França,
1529,492-

VENEZUELA
EL MISSATGE DEL PRESL.
DENT DE LA REPUBLICA DE
VENEZUELA
(I. D. E. A.)
Segons el missatge presentat pel
President de la República, doctor
Joan B. Pérez, al Congrés Nacional,
eis ingressos del Tresor pujaren,
l'any 1928, a 4 345,960 bolivars,
i han produit augments en tots
conceptes; l'intercanvi comercial assoli 866.767,516 bolívars, i correspongueren 35 459,313 a les importacions .508.308,203 a les exportacions, ço que representa un superávit de 149.848,890 bolívars.
producció de petroli fou de 15 319,442

20 .

8.

rais. Venezuela es coHoca afxí a
segon lloc entre els paisos productors d'aquest article; reconeix el
President que aquesta riquesa está
explotada per capitals estrangers,
perú manifesta , que era forçós que
succeís aixf, puix eme no era prude:a comprometre els recursos fiscals de la nació i apellar a emprèstito per a emprendre per compte
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Ar entino..

en aquesta ritteria posen a cobert
la sobirania i els drets de la nació.
L'explotació de ion ha prosseguit
també amb activitat, i l'agricultura
i la ramaderia han progressat d'una
manera molt notable, al qual ha contribuit molt el Sane Agrícola i Pe.
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Gasolina del lignit
Comuniqüen de Vena que una
forta empresa minera austriaca ha

adquirit una patent italiana de transformad() del ligniC en bencina i el
qual roceditnent és més econennic
i per tant dóna mejor marge d'ex-

p

•

plotacio que la patent 13trgiu5.

Informaeló

universitaria
-----

cuasi, récentment creat, q ue is está
en floreixent i fecunda activitat.

El tipus de descompte
del Banc de Noruega
El dia 27 ha baixat el descompte
a Noruega del s 1/2 al 5 per roo.
El dia. 21 del passat novembre fou

abaixat del 6 per roo al 5 1/2 per roo.

Mez cat de vins
Informació facilitada per l'Associació de Magatzemistes i Exportadors de Vins de Barcelona; preus
per grau i hectolitre i mercaderia
posada al celler del colliter:
Penetras blanc, a 50; uegre,

a n'o; cirera, a 2'40.

2

Cano) de Tarragona blanc, a 255;

alegre, a 250.

Conca de Barbará blanc, a a'so;
negre, a 240.
Priorat negre. a 270.
Vilanova i Geltrú negre, a
Igualada blanc, a 2 20; alegre.
a 215.

'

Martorell blanc, a 245.

.Manxa blanc, a 230; negre, a 2.30.
Mistela blanca, a 3.
Mistela negra, a Sir..
Moscatell, a 325.
Preus de vins

1

tones, o sigui uns 107 236,000 bar.

Pòlisses d'Assegurança d'Estalvi Intensiu

o

i
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ARGENTINA
VUTAT DELS RANCS

de l'Estat la dita explotació de per
si aleatótia i eostosíssima, i que per
altra banda les Beis que regeixen

Dijoa 2 ele paner de tb$1

Mercat

de llana

Cotització que ha regit al nostre
mercas Ilaner durant la setmana que
ha acabat el 31 de desembre de 1929,

facilitada pel Cohlegi d'Agents Comercials de Sabadell:
Primeres merines transhumant:
rentada, a ro; entinada. a 1335.
Idem ídem Extremadura: rentada. a 9'25; pentinada. a 1133.
Idem entrefines Talavera: renta.
da a 8l2s; pentinada, a 10.50.

p

Idem ídem Aragó: rentada, a 735;
pentinada, a
Idem ídem amb pèl: rentada,
a 625; pentinada, a
Segones merinos transhumant:
rentada, a 8.
Idem ídem Extremadura: renta-

da, a 750.
Ideen entrefines amb pèl: remsda,
a 525.
Terceres (potes) menines: rentada: a 6.
Idem ídem entrefines: rentada,
a
Preus mitjans per quilo.

Les flanes negres es cotitzen amb
un 15 per roo de desproporció amb
les blanqueo.
Impresse, del mereat: encalmat,
per ésser época de balanç.

Establiments Skoda
Ha tinput lloc una sessió del Consell d'Administració dels Establiments
Skoda, a la qual ha assistit SchneiderCreusot. El nombre d'obrers s'eleva a
32.000, o sigui el doble que en 1927.
La fabricació d'automäbils dels Establiments Skoda projecta una separació, i funda una societat anònima es-

pecial amb un capital de 20 milions,
çue será ja realitzat a començaments
de gener. L producció autombbil dels
Establiments Skoda s'ha elevat aquest
any a 7.000 cotxes en lloc de 3.000
l'últim any.

GRAMOFONS
DISCOS
garantits
I a preus

econòmics;
modela per a

REIS

des de 30 Ptes.
Can

Naynard

Tallers, 35

Els Clubs d'Estudiants
a Finlàndia

Tumida, 315 ptea.
Esteta Units, 7 4 9 ídem.
Cariada, 7'35 ídem.
Argentino, 3'03 ídem.
Uru uais, 6'6o ídem.

La
.
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Santa d'avui. - La Verge
Auxiliadora. - La Vinguda
Nostra Denn del Pilar. Sants
Isidre, alartinia, Siridió,
bes; Macan, ahnt: Argeo, ?Ja.
Lío t Marcellf, mra.
Sants de demä. - Santa 11.
fer. p.; Florenci. bisbe; Pesa,
Zetzim. Atanasi, Daniel, Giras
Prim, Te(agenee,
,,Tconas, Gordi, mrs. Santa Cieno.

g '

Xilens, 13 75 raesBrasilers, 075 ptes.
Bolivians, 215 ptes.
Colombians, 675 pies.
Peruans, afoo ptes.
Paraguais, o'ro ptes.
Venezuela, , 120 pres.
Japonesas. Soo pte.,
Algerins. 29 30 per leo.
Egipte, 36'8o ptes.
Filipines, Sis ptes.
Hunpria, t'u Pies.

.

et

Si

.

OR
Alfons, rga per roo.

'

d

v

lma .

r

Teopent

1 0V2, verge.

Finlandia, la nació indepenUnces, to per roo.
dent des de l'any 1 91 7, ha de4 i 2 duros, 14o per too.
dicat una atenció especial a
I duro, 7' 5o pees.
l'organització de la vide univerIsabel, 141 per roo.
sitaria del seta país, que es pot
Francs, 139 per loa
senyalar com a organitzacid
Lliurers, 35'25 ptes
model en mig de tes Unis ersiDòlars, 725 ptes.
tats modernes.
Cubä, 7 20 Mena
Ahir l'amic J. Miettineu, exVerdea nou, 140 per loa.
s udiant, delegat de la Unió
Venezuela, 139 per aoo.
Nacional 'Estudiants Finesos
Marca, 263 per roo.
a la C. 1. E. i actual comissari
del seu país a l'Exposici6 de
Barcelona, ens parlà amb gran
entusiasme de les Universitats
El moviment
de la seva terra i de con./ s'ormaritim
ganitzen els estudiants nadina.
multàniament, en ingressar
VAIXELLA ENTRATS
o ha Uni ersitat, tOts els estudiants entren a formar part
Vapor espanyol Mallorca
d'un Club. No existeixen assoaMb càrrega general, corresciacions per cada Facultat, sipondencia i 31 passatgers, de
Pa
tió que s'apleguen en Clubs sea' ap o r alemany "Klir", anal
gons sigui el lloc d'on provinguin.
eärrega general, d'Anvers.
Donada l'heterogènia constlVapor espanyol "Rota - , arn1)
•arb6 mineral, de Gijón.
tildó de Finlàndia, on existeixen
algunes minories nacionals ben
Vapor espanylo "Maria R.",
definides, els naturals de cada amb fosfat, de Susa.
minoría es troben aplegats junVapor italiä "Conte Rosso",
tament, i entre eis diversos
era cärregal general, corresClubs han constituït les cases
pondencia i passatge, de Bued'estudiants amb l'ajut de l'Es- nos Aires.
tat i els fons que recapten les
VAIXELL8 DESPATXATS
Tunes estudiantines en Ilurs
Vapor noruee " Estrella ".
excursions per la seca tersa.
ilimb carrega general, cap a
Els Clubs no són residencies,
Nova York.
sino que els estudiants habiten
Vapor anglas " Mandona
eadascti al lloc que mas li Star",
amb càrrega general,
plau.
cap a Palma.
La finalitat dels Chulas as de
Vapor esapnyol " Mallorca ",
tenir un lino on poder fer Ilurs
cmb càrrega general, cap a
festes. donar conferencies, orPalma.
fgeanailzar ;retes es ortius, etcbVapor espanyol "Monte To.
càrrega g eneral, cap
Quart es proposi la cono- aeo' iaa6 m
b
trucció d'aquestes cases d'estudiants, els Ajuntaments cedien
els terrenys en Roes cèntrics
de les Ciutats, i entre l'ajut de
4*e
l'Estat i donatius particulars,
es construïren els edifiels.
Els ingressos que hi han
aportar els estudiants són destinats a l'arnoblament dels easeis i a Vorganitzaeld d'actes
dintre la vida universitäria.
EI respecte mutu que es tenen Pis estudiants components
dels diferents grups minorita
ris, es veu enfortit per la convivencia entre ells.
Els Clubs no s'interessen en
el niAs minino per la part confessional. La part polft lea troba
ressò entre Pul.% pera únicament sota u/1 punt de vista doctrina!.
E.

:

vida religloa.

p

Quaranta llores. - Aval: 4
la Cat e dral Basílica. De les
vuit del matf a les sis de ¡a
tarda.
Demä: A la mateixa esglesia
i a les mateixes hores.
Comunió reparadora.
Esglesia dels Pares Carmelitas
Demä: Esgldsia de les Reas
gioses dr Mont.Sió.
Cort de Maria, - Avui: Nea..
tra Dona dele Angels, a la sess
eaglisia.
Demä: Nostra Dona de 14
Providéneta. al Pi. privilegiadas
n , de la Visitació, a les Sales,*
Me : sació nocturna. - Avuit
Torn de Sant Je:sep.
Dentà: Torn de Sant Jeats
Evangelista.
Vetlles en sufragi de les
ànimes del Purgatori. Asui:
Torn de la Commemoració dala
Fidels Difunto.
Demà: Torn del Sagrat Cae
de Jesús.
EL BUTLLETI OFICIAL
DEL BISBAT
El dame número del B. O. E.
d'aquesta diócesi, publica el
següent sumar!:
"Encfclica scbre el creixent
fornent dels Exercicis espitahuila; Circulars sobre colleeta
d'Epifania i sobre Matrimoni:
Tribunal Eclesiästic: edielea;
Secretaria (le Cambra: Ordenaciú sa g rada; Petició: Confirtnacions; Reial decret de la
Presidència sobre les corsegudes de braus i match de boxa:
Bibliografia; Index d'aquest
velum".

Aquest número ha
passat per la censura governativa

4,111"elliensl>

les publicaacioms
_

ARRIBADA DE PROFESSORS
ESTUDIANTS ARGENTINS

Ahir a la tarda arribaren a
Barcelona un grup de prolessors i estudiants de la Universitat Nacional del Litoral de
Rosario (Depública Argentina),
pis quals romandran uns quants
dies entre nosaltres.
Dernit (lonarem detalls de la
finalitat de l'excursió que fan
I d'algunes impressions dele
professors 1 estudiants que
componen l'expedició.

SOLER 1 TORRA V"'
BANOUER
BITLLETS
Francesos, 29 60 per roo.
Anglcsos, 36'59 pessetes. •
Italians, 39'35 per roo.
Belgues, 15485 per roo.
Suissos, 14565 per roo.
Portugueses, 035 ptes.
Alemanya (Reielismark), r'79 id.
Austria (Xílling), 103 ptes.
Txecoslovàquia, 21'25 per roo.
Holandesos, 2'90 ptes.
Rússia (Echervonetz),
Grècia, 9 Per 10°Sui,cia. 1'85 ptes.
Noruega, 1'85 ptes.
Dinamarca, 1'85 ptas.
Finlàndia, 18 per too.
Romania. 4 P er 100.
Bulgaria, 4 75 per roo.

.
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Fi l l de BICarcaso n a
faller I despatx: ESCUDELLERS BLAICS, 8
TELEFON NUMERO 10910

SOLER i TORRA Germans

BANQUERS
Rambla dels Estudis, 11 i 13, i Bon-Succés, 1 i 3
Es eomplauen a oferir a la seva distingida clientela
i al plablic en general el servei que tenen establert de
GAIXES DE LLOGUER, per a guardar valors, documente,
jefes 1 d'altres objectes de valor, a la seva CAMERA CUIRASSADA, installada amb tots els avenços moderno, i que
disposa de ccmpartiments des de 22 pessetes anuals !Hure
d'impostos.
Aquesta Cambra Cuiraesada es caracteritza per ésser
una de les altas espaioses i per : disposar de cabines partíeulare anesee, per al servei dels senyors abottats.
visitar-.ae tots els (lies feiners, de les nou a la una
i de dos quarts dequalre a les sis.

ll

1

BRAGUEHS REGULADORS'
per a la retenció absoluta de la trenduro
Faixet de totes menes
Faixa cotilla abdominal
Modele ~cierne

COTILLES ORTOPEDIQUES
per a guarir o corregir les desviacio4
de l'esquema

'es de 50 anys de pract i ca fin la !elle rieaptla
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CoPlecri6 Popuihtdo
LES ALES ESTESES •

OT

Nones,. ds rat amor ele blandees.
retallar-toiorrteelo,

dintre Sn s.. u ra obsta I framidefat
amte dos e uiacJm. el acude fohl cho
ei sou de ciutat, a l'Adialnlatracla
de L. A. E Corrs.
Birceloll•

Subseriviu-nus per un amy a partir del pel preu di
pessete3 anual, que pagar: per termints de 6:7 (') meros a -te (011
pes,e(Cj. Si eme floh ei tenor dabonarnent no aviso el contrari cmb un
mes d'anticipada, ea conoidtrarà prorrogat per un alto any.

LA' PUBLICITAT
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114re4ho5f ces
Pea/molo asaetea. tramerte, tate
„
•
amértels liesaut
. se—
Careo ostpa•

Sigsstsrar

.Nom
Adreçat".

NOMA Of SUSISCAtiPCIÓ

Tstarr le fem. quite isteressL

SERVEI METEIOROLOGIC DE
L'OBSERVATORI DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Dia s de gener.
d'observació: 7, 13, 18.
Barignet r e a zero i al nivell de la
mar: millimetres, 768.3. 769.4. 770.4;
millibars, 1024:1 1025.0, 1022.1.
Termómetro a l'ombra: Set, 8.2,
13.0, N.O; humit, 7.1, ro.o, 7.0.
Huirlitat (centishites de saturació): 84, 66, 62.
Vent: direcció, NNW, WNW.
WNW; velocitat (M. per segon).

sgs••••••••n••—.
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Jedf de la Diagonal

Bloc del

transeünt
Es enutjós que la majoria dels que
'tenias aparen de radio indestet
puguern eliminar restacir; dUnió Radie, S. .4., de Barcelona, per a acudir de la bona música i de ks coses
:serias es que de fot cerera diuropa Van
lrodiaat. Es clar que a aq,z,ta cmis>ora tet air3 no la preocuta. pera es
,trist que kagin, d'aguantar les Ilaunes
poca-so!tes que aquesta estació • ens
nPerr,eir. .4 mis, creiem que no ski val
'fue (torre fati servir la &reticencia i
Poses com un sorteig de 1.1Its i fins
:Paulas no mol i oportuns ter ato inIfiants, per pescar socis.
La paraula Carita, tan santa. és el
»tirana que no fa a/tra cesa que reflectir la lapidaria paremia final de
"Feu-ves socis" antb que s'acaba malles valles el pariament del 7..cntri1oe.
;Yo /roben, senyors hadio-oients.
eue no es gens seríais que uaa coliseoea en una dulce ea= Barc, r tona i en
p'cua Exposici.; ftilernal71;17? ;kan-tina:4i contant bajartadcs en les ancle,
entre altreSi hi ha el tan rehetit " inrecccnt de l'escupirtada" d'En 3! ihn
ein't er locutor?
Cree que tots estarkne dacord
er'• una Emissora de Radia está des a fine Ille`.r e nlairats. i la hroPacanda per a ademes és ami, la bona

J011441 VERITAIBLE 00A410

fo/aria, un auto putrefacto, fina tia.
tiara que no digui res.
Aquí no el cornprenem, dicen, i jo
pregunte: „:no s'lea dernanat peíblicam e nt que erpliquis que col dir all,) del
euro i del dit oros i l'orell podrit?
L l tinic que Sla explica l es el signifi..
tal del lebt por:ladea i eca tr n• :"sainext referinf-se a 7n: a n Ifr.

REIS
Paraigües
Offlabrel-les
Vanos

Bastons

J. Cardús
1010111iniiISSi 10

feble.

.(.,10N4(

an.

Fa une quarts dies que strnbla d i,
legalitat a cc legalitat -cutíCela
la frublicació de la "Descoberta de
Barcelona" que publicó cl serryor
Sacs; després de fot, h.our cror que,
kazent publicat primer la Guia
P. 1. C. S. e n castellä. i *4pr-es L.I
PUBLIC1TAT en c alo:a. tienta
"Dcseoberla de Barrelotta- s sigain
precisan:cal aquests anides del ccnyor Elles de tanta importancia que
kagin deser els escollits /ha- a un se:1*W homenatge al ecu autor, ja que
hOM M'U que entre la tasca literaria
del renvor Elirs hi ha multan; més
de transcendental que agrie:la senzilla
"Descoberta de Barccl , ra" que casa
»tifiar amb una Cu ja, per a la qual
sernbla nun hagi est st escrita, que u.,
amb el ¡libre que com a lionumaige ha
de dedicar-se a qui. :cet el sen vor
Elirs, tara fa per la lit e ratura piral.
• • •

ha pe t art luir, i ter
han, hi esposa. .1 Paris iambe
hi luz gent que, en Ilse de risitar et
Louvre, es gasten la :L'Imanada en
taxis per a buscar hrmigues. D'aquests n'hi ha a tot mreu. Es tiren
Uf iš en el OS de la .',10nyos que en
el de! em's pur gcntkiran. Els crida
mis l'atenció un enad,nnitnit mis esPeternegui per irreg u laritat en el car
un mi llisqui mate--buradoqe
ment per Postal. Guanya mes tia Irallarí negre que sapbre .-ridar de manera beis est r etuya, pe no un han traductor d'obi. :•3 angles al scrt ri de
qualsevol editor. dra pregument:

o
e/te,

AIP.*

or
ve'
;ete

1

14 e t n

•te4R ce.

e

Fundat en mg

Foment
l'Exportaele
Cobrament de Crédils
Informes uomerclals
_
Demaneu prospecte graturt
Plaga UrquInaona, 13, primer
Telefon 1 9333 1.1 Bete/0114

Pana

cridar l'afencir;, r' guanvar nhf,
diners, és tri , n0far1' ,r Es hilad d'art.
e de gust arlistie
ReAt : • e l del carneetearreent: a
ri-aG Ii ha r:e,
oled el blonda.
Paris no vol par gir que s'hi
fa entre la musa dels selecles. Iii ha
'Itere urs aros contingent de prlblic
reollira quals t erl estridincia: et
erit ?e? negre. nna re:fin:mita estro-

Reis
Lltbres i jogtanes

[1.1118 EMIR
SHILEG11111.63
Tonifica, ajuda a pair. obra la
gana i cura las roalaities do

L'ESTÓMAC
I BUDELLS
DOLOR WIESTOINIAC

Dt111•41PRIA
AGROR I vómito
1mA 88888 CIA
ot KKKKK S DILO MINO
1 ADULTO,

wtoa os wes.rforac

YO usar corra II. dame, cats 704. Irse*
el Itero del desmamar JKIIR•••;.,
35 &repenses comitente.
terre'ssa m pona. a .r• medicar:6 per
• une O d,lui
larrreel•• del rre5.1.
0..1 "Ide

Reis
Labres 1

Joguines

SUBIRANA
'almea,

lie

per a .omprai a Ron proa aneo
a la Joierla M.i p lA, Tallare, 41
SERVEI METEOROLOGIC
DE LA DIPUTACIO
DE BARCELONA
Situació general atmosférica d'Europa a les set del dia a de gener de
1930:
Les Illes Britàniques es Cohen sota
la influencia d'una noca pertorbació
atmosférica, amb pluges generals,
vents forts del sud i nord-oest i mar
movida.
Entre Algèria i Tunis bi ha un
secundari que avança vers Tunis i
produeix mal temps a Oran. Algèria
i Mar Tirrena.
Les altea pressions són centrarles a
la Cantibrica, amh han temps a tota
la Península.
A tota l'Europa Central abunden
les boires i es registren lleugeres
gen a Alsacia.
Estat del temps a Catalunya, a les
vuit:
A la coma de Tremp, Urgell i
plana de Bages el rel esta tapat amb
boira. A la resta del ,país fa bon
temps, amb cel lleugerament nuvolós
i venta del nord i nord-oest. que al
Pallars. Empordä i riberas de l'Ebre
eón una mica forts.
Durar.t la nit passada ha plogut
lleugerament a la costa de Barcelona.
La mínima d lavui ha estat de 7
grana sota erro al ¡Inc Estangento.

En una meravellosa collecció, tota magnificincia i refinament. Una eonecció esplendorOtia i 1.1111Ca per les afiligranadcs belleses que
la componen.

REIS

Instrumente musical.
Gramolas 1 discos

Poden escollir en la nostra meravellosa collecció el modelet fi per la seva mateixa senililesa, el de mis fantasia, el (n'oís, l'econòmic,
tots els colora, tot allò que pugueu imaginar...

4111•11,*!nnn•,/•n

DETENCIO D'UNS LLADRES
La policia va posar a disposició del
Jutjat de guärdia a Manuel (jalan,
Josep Busquets, Pasqual Prades, Antoni Vandellos i Isabel Serra, sota
l'acusació d'esser els tres primers els
autors d'un robatori que es Va cómetre
a casa d'Hilad Fuster, al seu domicili del narrar de Sant Andreu, consistent eis joies per valor d'unes 2.000
pessetes, i els dos darrera d'asar encobridors per haver comprat les dites
lotes stbent que procedien d'un robatori.
XOFER DETINGUT
Ahir al vespre va isser portat al
Jutjat de gnärdia el xofer Josep Ortiz, que merara l'auto que al Parallel
va atropellar a Salvador Lamarca i
Ii Call5b la more
Eopecitlitets Fa, A a«a•luo,

MELINDROS-SEQUILLOS
SECALLS • 4 palmes el kilo
*Pm de3ant3autne X ..
E

T.

S. F.

Programes per a avüi
OHIO RADIO BARCELONA,

349 In.
1100: Campanades horäries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteorológic de la Diputació Provincial de Barcelona. Estat del temps
a. Europa i a Espanya. Previsió del
temps al NE. d'Esparya, a la mar
i a les rutes nimias. Comunicat meteorológic radiotelegräfic per a les
Entes aeries.
13'oo: Emissió de sobretau'a. TanPastilles Laxants Prats
camerit del Borsi del =ti. "Ele
Mestres
Cantaires", acta tercer, esUN RELLOTGE
cena del concurs (Wagner), Chors
QUE DESAPARELN
Passant pel carmen del Cid Frie- i Orquestra Opera de l'Estat, Berdrik Wilhem, dos desconeguts Ii pren- lin; "L'auca de la Ventafocn", contes recitats per Joaquim Montero;
gueren el rellotge que portara i des"Light Cavalry", obertura (F. Supprés Ataire.
pe); "English dolly" (E. Gillet);
'Los Verderones", vals (J. Guerre.
UNA VISITA POC AGRADOSA
Els lladres feren una cuita a casa ro), sextet; "Any ice today, lady?",
nIe Melcior Lombard , i se n'emporta- xarieston (Ballard), Orquestra Wa.
ren roba i efectes per valor de 450 ring.s Pennsylvania; "Linda muñequita", jara (P. Palau); "La guarpessetes.
dia amarilla", selecció (G. Giménez),
•••••••••••,....1.•n•nn
Sessel: "Toccata i fuga en "re meATROPELL D'AÜTOMOBIL
nor" (Bach), orgue per G. CunAltir al mati, un automóbil atropella a Florència Sebastlän Sancho, nighara; "Bolero de concert" (A.
Vivienne), sextet; Informació teade 33 anys. Li produi una ferida contral.
tusa al llazi superior. contusions i es"Q'en dit l'Abbé?". selecció (I..
coriacions al frent , nas, braços i cama
Urgel),
Sextet; "Mazurka" (N. SoeS111e173.
keilen'),
Quartet; "Mujer morena"
Pon assistida a la casa de socors de
(F. Ledesma i 1,1 Alvarez Diaz),
la Ronda cie Sant Pare, on qualificaren de pronóstic reservat les indicades pel tenor Joan (jarcia; "Bibelot",
fox (S. Do-tres Fora), sextet; "Poe.
ferides.
ta y aldeano", obertura (Suppe),
El fet succei a la Via Laietana.
Orquestra Simfbnica. Mestre Weiss.
mann; "Gallito chico'', marg a espaDENUNCIA CONTRA UN
ADMINISTRADOR
nyola (M. San Miguel), sextet.
1
El senyor Jaume de la Rivapresentä
Informació d'actualitat referent a
1 una deraIncia contra un seu adminis- l'Exposició Internacional de Barcelona.
trador, el qual hacia desaparegut amb
an.ono pessetes que ti tenia confiarles.
t3 l oo: Tancament de reculó.
L'esmentat admini s trador fou detin:
1730: Obertura de l'estació.
gut per la noticia luan es disposava
"C'avells i reses", passada (A.
a marear a restranger.
Vidal i E. Canonge), Trio Iberia:
"Nere etorrera", zortzico (IparraCALEFACSCIO IDEAL
guirre). tener Gaviria; "¡Pobre
mío!". tango (E Va l dés); "White
ESTUFA J. M.
VALENCIA, 344 — TEL. 73018 clourl s ", vals 15 Oltra), Trio !heTa: "Madre, cómprame un negro"
(ViPaios Bolaitos i lofrel, per CeNO HA ESTAT IDENTIFICADA
"a Gimez: "El chuto", xotis (C.
LA DONA CARRONITZADA
Bas). Trio Iberia
A MONTJUIC
t8'oo: Cotitzacions del, mereais
Cortintta santa identificar la dona
trebada carbonitzada a la muntanya de internarionals i cauvi de valors. Tan.
cament de Borra.
Montjuie.
Sesäi infantil Acudits. contes , enTots els vaho d'tquells indrets han
devinalles. poesies, etc.
prestat deelaraciti. siente poder saberCont 1 nuaci6 de la interessant no.
se fins ara si ts tracta d'un accident
celia infan:'' titulada: "¡Pobre
fortuit ce 116 si la barraca on vivía la
Blas1", escrita per la comtessa de
interfecta fou cremada per una ma
Segur,
rätica sobre Figures, per Tores.
L'home qui es dala aue hacia ameky. Tots els treballs seran Regir'
aleat la me-eta ¡co ha estat trobat.
pel dit senyor.
1830: Noticies da premsa.
ASIL DE SANT RAFEL
El Trio Iberia interpretan: "Haldivendres, din it. tu I tP
luneta do deu, tindrk lbar ei la lobl", selecció (P. Linche); "Alle.
Trio número r en
Sala Morar, un feetival benH'ic ‚netto
(W. A. Mozart); "Conchita", gaprofit ele n a if de Sant
orgarillzat per l'institut Natu- vota (P. Palta); "Petenera", pas
rista Ferrändlz, a cárter deis doble (C. Montara).
ret'oo: Tancament de reetació.
coneauls attialra Cliente Mont20'30: Obertura de Festacó.
oriol , Pile/ ; nt:rp-ei
Idioma.: Curo elemental langler,
Mns. cantal ritt; .1naellea Ha»
lam ti, violinista; Rosa Mate, '.amb asaisteneia d'alumnes davant el

B.

Tot el que es confecciona en saludes infantils, ho té MINERVA.

A MINERVA trobareu, sen yora, la sabateta
que heu de comprar als N«ostres nens per a Ilur
feota, la festa dels petits.

CUYA
Portal de l 'Angel.

1, 2, 2.

Estat del cal: quasi sere, quasi
serè, sed.
Ciaste de núvols: A-Cu, tu, O.
Temperatures extremes a l'ombra:
mixima. 13.2; minima, 7.1: mínima
arran de terra. 6.4.
Oeciilació te.rmomètrica: 6.1.
Temperatura mitjana: to.z.
Precipitació aquosa: recollit a
7 11., 0.2.
Recorregut del vent: 52 quilòmetres.

EL QUE VOS VU I. GUEU

violinista; Sebastià Sdier, Vio- •ACTI DZ SIMPATIA AL CAP
loncellista; Riasett Mea, PleitisDE CARTERIA DE
ta; Ezequiel Martln, planittia:
BARCELONA
'Vicenta L. tr errähdia, ednferenEls capo i funcionaris de la Carteciant.
r a de Barcelona han testimoniat llar
Al dit acte podrati assistir -hi
aelhesió i afecte al senyor Guillem
toles les familias i anales que
simpatitzin arel, aquesta meri- Almarza cap de Carteria d'aquesta
eintat, amh motiu del seu aniversari
theima obra.
portar quaranta anys de serveis a
Les invitaciona adn cedidea
l'Estat, i l'han obsequiat amb un
galanaent.
äpat.
Ofeni !Wat, en nono deis companys,
el funcionari del cos i publicista senyor Gustau Garcia. Li contestä el
senyor Almarza amb frases d'afecte i
una invocació a la companyonia i al
rompliment del aleare. Fou molt ardan.
JogUines Instructivas
dit.
"¡paren. fotograflos
El ram de flor= que guarnia la taula fnu trames a l'esposa de l'homenat°inmoto familiar.
jat.
11'04 - Baby

BOMBA PRAT
IR mea indicada per a relevacid
d'atgites per a l'Un domestlo
De vedo:
R. I 111. CAPO
Trafalgar. 56

Tots amb la MARCA MINERVA„ que 4'
qualitat irreprotxable i incomparable.

UN 'MARINER ATR \ CAT
I APALLISSAT
Al moll de Sant Bertran y a enser
atracat per quatre individus el mariner Enric Garcia, al qual, després de
prendre-li /so pessetes que portava,
donaren una pallissa.
L'esmentat mariner va posar el fet
a coneixement de l'autoritat, la qual
va procedir a la detenci6 de dos dels
autora, anomenats Joan Alvarez i Ra¡son Rbdeues, que Taren isser receneguts per l'agredit.

Tapagoteres
Butsems i Comp.
PELAYO, 22
UN MORT A L'HOSPITAL
CLINIC
Al'Hospital Clínic -ca morir %Mari Gual, de 38 anys, a conseqüència
de les ferides rebudes en un accident
del treball a Olesa de Mentserrat, fa
uns guante dies.

micròfon. per les Encoles Massé, a
eirrec de 'a professora nadiva Mi53
Kinder,
21 *00: Campanades hondas de la
Catedral. Comunicat del Servei meteorològic 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 /lates airies.
Cotitzacions de monedes i valoro.
Tancament del Borsi de la tarda.
2/%5: L'Orquestra de l'estació in.
terpretari: "Grose ¡loase", manca
(J. Ord Hume); "On n'y peut
rienr, valsos (J. Gi l bert). Cuplets.
21'15: Emissió a arrea de la caneonetista Raquelita. "Novios y maridos" (Romero.Cuyäs); "Pena gitana" (Segarra-Soria i Lito); "Sol
de Catalunya" (M. Tell-Salvó i
Nick); "La Jaca" (B. Reyna-Ramuncho).
2143: Recitació d'algunes de les
minore poesies del malaguanyat poeta Ventura Ruiz Aguilera, per l'actrin Rosa Cotó, precedida d'una
semblança literäria del poeta. per
Miguel Nieto.
2200: Noticies de premsa.
Música de Cambra.
2205:
.
"Quartet en "re" major
núm. 49 op. 5 0 número 6" (J:
Haydn); a) Allegro; la) Po g o A da
-gio;c)MenutdFa",Alicgro
con spirito.
2235: L'Orquestra de l'estaciú in.
terpretara: "El Caballero de la Rosa", suite (R. Strauss).
Informació d'actualitat referent a
l'Exposiciú Internacional dc Barcoiona.
23.00: TarlfällIent dc l'estació.
UNTO RADIO CATALANA,
268 en.
19'oo: Obertura de l'estació.
Cotitzacions del Borsi de la tarda.
"The pride of the Wolverines"
(J. Philip); "Sonsa", mana; "Mi
perro Pinto" (Nieto de Molina i J.
A:hiela), per Imperio Argentina;
"Qué culpa tengo" (Jesús Fernändez); "Pobre cieguita" (Verdani i
Sanders), per Irusta; "Ma/aguefias",
per Lluisa Requejo; "La verbena. de
la Paloma". mazurca (Breton):
"Slialisnar" (Nicholls); Noticies de
pre lusa.
looking °ver a tour leaf
dom . ' 1Dixen Woods); "Viejo
amor" (M. Thous i M. Asensi), pel
tenor V. Martí; "Bandoneón arrabalero" (Contursi i Barhicha), per
(Metía de Aragón; "La robla andaluza" (Quintero Guillén). fandangos
del desafiament per M. Centeno i
Rena (filll: La Fasorita. "O rnio
FcrnandO" (Donizetti); Orfeo. "Che
farb senza Euridice" (Glück); "La
oración del torero" (Turina), prime.
na i segona parts, pel Quartet Rafae l , "Ocasipnal oratori'', obertura
(Haendel), primera i segona parto,
per l'organista doctor H. Dulce:
"Maria Malea", sardana (N. Paull);
"Loa: down" (Trent-pe.Rosei.
2030: Tancament de l'enlació.

Aquest número ha
passat per la censura Kovernativa

Article 16769.—Finissima sabata tall "Mercedes", de xarol negre, amb vius de cinta de
seda, folrada amb pell blanca, taló rodat. Model
fabricat delicadament
Tamanys

15-20

21-25

26-29

30-33

Preu Ptes,

7'75

9'75

11'75

14'25

•
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Yra Laletina, 30-Po1ayo, U-Ra mb la d'Estulta, 4
Salm orón, 71-Colom, 2 (etni a

Ele Tribunals
saNYALAMENTS PER A AVUI
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera.—lncident: Antoni Sala contra Emili Miró.
Menor quantia: F. Ventura
contra F. Mitjans.
Sala segona.—Major quantia:
Carnbra Agrícola de Bartyeres
contra Francesc Raspan t el 1 res.
Pobresa: Pece Castro contra
advocat de l'Estat.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció primera.—Un oral per

Escudellers,

atemptat contra Frederic Montero.
Un altre oral per temptativa
de robatori contra Miguel Santasusana.
Secció segona.—Un oral per
amenaces contra Josep
Un altre oral per leslons contra Jaume Rabentds.
Secció tercera.—Un oral per
ratafa contra Joan Garcia. Senyalat per a dos dies.
Secció quarta.—Un oral per
dispars contra Marian Unaca,
Un alte oral per falsedat
rontra Angel Fernändez.•

AMISERIA
1LLENCERIA

ERG] •
I INAUGURACIO AVUI,:
I

A LES 5 DE LA TARDA

4 -- CLARIS -- 4

•

tra

‘geni§r 'de

des OS

sos de D
quantKVItnye.
»cal;

LA MODA
EN BLANC1NEGRE

'Pilla digne d'aquest nom, l'er ò un sol

, EL SERVEI DE TAULA
•/Amb el canta de les modes en
ga decoració de la casa es nota
lamba' un canal ea el servei de taula.
' La nota moderna es fa ressoatim
el color s'ha fet important i les cont_
plicacions han estat abandonades en
.nont de la samplasatat i de la modernitat.
' El desig d'un viure mes senzill i
arevitació dels rnenjars forts es indubtablement causa, en g ran part,
dels poca plata que se serveixen en
els sopars de cerinpania. Avui dia
Sin dinar de sis entrades és considerat compljcat i cal tenir en compte que aquestes entrades consisteixen en: fruita en copa o be coca:tala sopa, un entrant. carn i % erdura, salada i postres. En alguna
asos se serveix fruita caen a extra.
' i La tendencia moderna es mou
també cap a servir el café a la maiteixa sala de dinar en comptcs risa
:salé i això es degut al fet que les
!
*dones lambe fumen.
- La taula, en eta nostres dies, es
¡l'ara més senzillament. El sale i la
'.pebrera es paren, reunits per pareIlles, un per cada dues persones,
. Després es posen els coberts dei1 avis entre ells el plat que serveix
tEestalvis perque quedi senyalat el
I lloc de cada convidat. Les forquilles
a'arrangen en ordre de llur as, a
l•
al. esquerra i a maja polzáda de la
l 'ora de la tanta. Ganivets i culleres
raan a la . dreta. A la dreta, mes
larnunt dels ganivets i culleres sli
la
posen les copes. Darnunt la taula
no s'hi posen més de tres forquilles
I i tres ganivets. Si seas' necessiten
lines. es serveixen a mesura dels
[plata Durant els tres primera plata
!'s'usa el rnateix plat-estalvi, que es
lcanyia per un de mis luxe per a la
hearn i l a verdura.
1 El desig de simplicitat es ecu en
{Targenteria que hi ha damant la
¡plata. Quasi sempre és en el mes
l'unzal deis dibuixos i usada amb
mona parsimònia. Quan serveix com
ilt centre de taula és sentare en foriba d'un bol baix per a posar-hi flors
lque no interceptin la vista del-. co.
imensals. Els eapelobres que l'acorta
, panyen seas també senzills de dibuix.
En canvi, la cristalleria, en tosa la
: seca 'p enosa ha vingut a prendre el
iloc de l'argent en tot alba on es
lpossible. Bols de vidre en dibuixos
moderne, canelobres i altres decoencinos de la tanta san una delicia
d'espera modera.
El color ha envait —i es una de
lee altres novetats—fins les taules
Inés cerimonioses. La cristalleria de
i delicats tons fa que el servei sigui
l enes bel]. Eis acres pällids. eis topaals, els tons d'orquídea. eis bines i
:els vermells brillants es veten en les
;taules mes modernes i mes serio_
18et. Centres de fiens de cristall Si
reanelobres que s'Id adiguin s4n tan"he bella. Les plates per a l'enana
lles deis postres. con, les cops i els
'bola de rentar eis dits. tots, segons
I
els estPs d'època. o be el modern,
...donen un aire de vida que no te- • "idea abans les taules luxesament parades.
t El color entra tumbe en les graos
eato y alles de luxe. Ja no es de domàs blanc ni les robreixen solament
els brodats. Avui dia s'usen el Ili
me delicadament tenyit de manera
que harmonitzi amb la asistan( na i
la porcellana. Es seuen samba comene de lada i també les estovalles
fetes de .randes fetes a mä.
, Corinne Griffith, una de lea al", tite 3 que a Hollywood temen mes
'cura d'aquestes coses, combina cl
blanc , jade, verd i negre.

'jet productor Joe May "La última
' compañia". Les seves facultats estrategiques san portentoses. N'hi ha prou
per als exareits que es troben cara
a cara: el frances i el p russia.L'exereit prussiä és més que un exercit,
nnilior dit, es menys que un exèrcit.
Es un grup de dotze bornes, restes de

general. Aquest general s'anomena
Kurt Bernhardt, i is el realitzador de
knova producció UFATON, dirigida

—

HOPE SINCLAIR
n•n

¡NOTES OFIC1OSES
MELODIA DEL COR I MELODIA
••
DEL MOTOR
;Un interviu amb Willy Fritsch en el
r

'ato automòbil, entre Neubabelsberg, l
Berlin. per Paul Dubro
i Un automòbil groc—superba itcafinaran silencien per l'avinguda central
'deis talles (le Neubabelsberg. No as
;dificil reconeixel i l'ocasia é5 bcna.
Un moment, amic Fritschl'. El cotxe s'atara i per la finestreta apareas(
la cara somrient de Willy Frieseis.
Somrient. pesque l'excellent actor és
sun
t • honre que no oblida mai ele deu-

;res de la seva posició.
' --Que hi ha de nou?—pregunta.

- —Ganes de parlar sobre aqueixa
al Meloclia del corazón" que cantarcu
aviat, segons sernbla—li cnntestem.
—No hi ha inconvenient, a condicia
que pugeu ara mateix i m'acompanyeu
fins a Berlín.
: —No cm faig pregar. com va dir
alga. Pujo ; abans de disparar la me. va manera pregunta, Willy Esitsch
cm fa una obser y ació plena de sentit:
; —Pregunten-me coses no gaire come
plicadee. Será millor per a mi rom a
iesterragat i com a xofe r... i per a vas
j et= a passatger. A vuitanta quilemetres per hora cl cervell na treballa
poli lliurement.
' - asaan heu vingut a parar a la cinesv
;afia sonora?
l - a • u, aixa es fácil de melar.
en let - se les proves d'idoneitat per a
a' suela nova forma de l'ad exanta,
amala que Taita donar ban resultat, i

1

la darrera companyia que comanda
Conrad Veidt,

Blanc, argent, rosa i verd van coralbinats en aquest senzill i bonic ves,
tit de Mary Brian. Es de crespó
blanc, brodat en els tons que
bem dit. El bolero amb ondes i la
faldilla rodona Ii donen una linea
molt elegant

sense falsa modestia he de dir-li que
el contrari n'hauria sorpnee. Abans
"que actor de acula vaig ésser actor
a seques des de molt jove i com a tal
vaig treballar a les ordre de Max
Reinhardt. Conec per tant l'escena i
les seres calafatean. Es clar que alai)
no és -sufident. La Cinematografia sorora exigeix en m'Ata casos dels seus
actors que signas també cantants. Pera tampoc per aquest costat cm vaig
5 . eure perdut. Esser eantant — tenor,
precisament — fou la primera illuaia
correcta de la meya infantesa i el primer tema -de conflicte amb el meu pare, . que hauria preferit per a altres
disciplines inenys _ Friques les excellents notes que nhteMa sempre en la
elasse de cana El mes' pare cm destinava a l'ad y ocadc i. a fi de comptes, no vaig ésser ii ad y ocat ni tenor.
Per a realitzar els metts sons Erice he
hada d'esperar el arseobriment de la
tinematografia sonora. En "Melodia
del corazan" vaig cantar al:atines caneons militars hongareses i en aqueotes eseenes de cant he posas. amb mis
forea eme mal', toses les meves ganes
donar en tat mozuela al meta treball la traxima intensitat possible.
—sj qunnncs fosen les pi-alteres paraulea nue vares/ pronunciar dayant
del micrafon?
—Curiosa pregunta. Es la primera,
segada que me la fan. I. un abatana
em complau contestar-la. Al primer
assaig, davant un modest tercet. yaig
haver de provar una canea que con:enea pee mes o rnenys aixi: "Ni ala
general..."
Wille Fritsch calla un moment, i
anth simpatica malicia afegeix 7
--.: Peris. catre nosaltres. -no desespero encara* (l'arribar a esser-110.
L'atan corre ara per l'esplèndida
autopista "A y us" a mes de roo quilla
//temes.. Segueisco preguntant:
—No Podríeu contar-me alguna
aneedota interessant d'Hollarla durant
la presa je vistes per a "Melodía (lel
eorazan a ?
anecdota alteres:un? Aquesta. A l'aldea dHartobagy y aig notar
als pes-dies (M'a yer arribat una cesta
anstilitat collectiya. El contrast era
tanta -mes sin perque a tat arrea
viene rstat rebuts. ' per Zir-lke aixf,
amb els braços ()beata . Un alela nostres cellaboradora hangaresos paseara
aesabentarne i trobà la naludó del
fenomen. El maquillatac niob que ele
tare companas i jo nutria eins prea la presa . de vists haría
uf& els 5eIlli1/1C11lS morals sin han
rector i Ii havia'donat !asna per a an
indignas 'asma. L'efeete baria estat
fultnirant entre els caldero:e, tnts
ells prnfusament devots. En Ilre dafligirare del suceda vaig trabar en
:asea . un flor eatimúl per al tres treVaig, coenprendre la inissió educativa 'Inc la cinematografia pot portar a teme als paiens rumie, per als
quals la nostra moderra civilització és
encara del tat demoneande.
comprengua 111,5 tard el recias. amb
el qual acaben-cm per esser ele trillar, atraes.
Hem -arribas a Berlín. L'autarnatal
eatura. i Willy Fritsch. sempre ele
bon !aunar sanco/riada de nasaltres:
—Adiu-tiatz — ens diu Vaig a
arana- treballant. He de proa:tra me un
parell sie vetas. Lea visites al 'sastre
í in deis nostres primera deares professionals.

OPERACIONS MILITARS
A NEUBABELSBERG
per D!to ¡doré
Eis vastos terenys de la UFA a
Nentrabelsberg estan comertits des de
fa uns quants die en un veritable
cama de Itatalla. Canana fuella el.
dat', oficials. earalla erenisieneg.
un sol general. Ili ha &e eaareits,
es clar, cem en tnts els camps de ba-

Kurt Bernhardt dama ordres. Cal
travessar un terreny pantanós, i un
deis canons ha de quedar encallas. Els
que queden, encallats som nosaltres.
Els obrera havien combinat el fang
de tal manera que resulta y a molt mis
fàcil entrar que sortir-ne. Kurt Bernhardt es disposava a Ilanar les malediccions del cas, perla sabe quedar-se
amb la boca oberta sense pronunciar
Pellicula sonora. Soldats
francesos. Las malediceions en. alemany automiticament registrades pel
mitre:don haurien obligat a rodar novatnent l'escena.
La batalla es dcscabdella segons el
pla del general aran. Els prussians
travessen el riu Saale, t'escalla en
llur retirada per les fropes de Nepaleón. Es combas amb ardor. I es cmi
cona:mala Pera cis que com--da
baten i els que eriden no san els mateixos. Lleis misterioses de la cinematoggafia sonora. A poca distància de
nosaltres está l'autornabil amb l'aparell registrador ambulant. De rapa-

rell surten uns cables acabats per mis
embuto, i junt a aquesta embuto miden
els uns mentres els altres Bullan fins

a la darrera gota... de suma
Una suspensió? Bernhaardt, el general únic, s'assabenta del curs de les
operacions.
—Tot va be?
—Tot, menys una cosa. Els francesos han de parlar un xic més de prensa. No seis notin el totpoderös "meselador".
El que el "mesclador" &mana—
s'entén per tal l'home que dossifica els
sóns — cal fer-ho imprescindiblement.
Per sort no demana res impossible.
Kurt Bernhardt dóna ordre de tornar
començar i els francesos parlen a
la y elocitat exigida. Passa la cavalles
ria, la infanteria, Tartilleria. El soroll
es infernal. Per fi Kurt Bernhardt
posa fi a la batalla.
L'Estat Major es retira a deliberar
sobre el resultat de la jornada. Al cae)
de llarga estona surt Kurt Bernhardt,
el general Maca amb cera d'home satisfet:
—Tots dos exereits—diu—han sortit yietoriosc,s.
Frasse aparentmcnt absurda.
tothom la compren.

ASTRES QUE NO VEIEM
I QUE VALEN MOLT
(per Laura Galaviz)
Si a una persona li preguntem
quin es el cel mes formas, 'lieb que
el de la seva terma, i a propòsit
d'ala& em recordo d'una india, criada de casa me ya, guau jo era molt
petita, que deia que la l'una del seis
poble era la mes bonica. I tots, que
sempre volem que tot el nostre sigui el n'aloa dirient el mateix del
nostre cel; no obstant cal coniessar
que (l'enea que Hollywood es alavetejä d'estela i de satelits, no hi I ma
cel mis formas que el de Halls wood. I les noies romantiques, aquelles de les aobladons petites sobretot, que són les que menys conde
xen la vida i no saben el que es
lluita cii els llocs populosos, pensen somniadores que no jadea elles
per aliar a Hollywood i asad- estels
que illuminessin els eisernes de mollea contrades del mata
1 tots admiren' els artistes de cinema; un a mi o en =asa han merescut els nostrcs elogie; pera hi ha,
tanmateix, altres astres mes refulgente que no vciem, pera la Ilum
dels quals ea nves premia i veritable.
talinent com una antorxa que cls
obrirá pas sentare i on signi, SCI1SC
necesitas del favoritisme de /singa,
i que no obstant i coneixer el set,
gran valor romana!' modestos darrera eis mateixos estels: sense demanar el nostre aplaudirnent, sense
fer ostentaciä del seu talent i únicamele satisfets en contemplar
bellesa (le Hure obres: obres creades per la seva imaginació artietica
samniadora, i portades al llene, als
vestits ele les rnateixes arnasca O ;11
decoras dels eseenaris per tal de donar millor vasta, més luxe i esplendidesa a tot el que velen,. I entre
aquests grana honres que viuen ignorar n'Id ha molts que mereixen la
ilustra admirada, i que si fassint
mes justos en les apreejacions i portesini la nostra imaginada, mes
culta del (Me en realitat VPItell els
n'entres ulls, sabriem estimar tant
com als artistes per als quals sentare testan paraules falagueres. Per
aireé s'a as tri ad alguna cosa sobre
un d'aquests gran hornea de Hollywood, que podriem unen-llenar samba
//I/ a s t re, i no obstant malt peses colleixen:

MAX ELE
Va nt'iser a Copetilkaguen,
Miamarea. El seu pare es un
els jakti;e,. di' mas prestigi en
e I Séll país, i ;darrerament fou
'
nemgnat
per a ocupar el carrce,
,julge de la Cort del Tira.
Max Reo b'edueit P11 till sigla
c011egis (le 11 seva
In' itssilittt. i ilesprs esludiä a
Ilerlin sil
el Iiis,i d'ene
arquilecle, i despree
dame, (lis 'si . lit c.oustrueeiú de

Voportunita de coneiter'a az
Reinhardt, tun dels directora
alemanys mes coneguts, 1 havors fon elegit per aquest per-

qua es fea eärrec de la direc016 escenarista, ale com perquè fes els modela dels vestits
que havien de portar les artistes en la nellfcula "Orpheus in
tire Underworld", la qual cosa
exerci Roe amb gust i art exquisit.
Davant assolit per
aquest gran artista, Reinhardt
el contractà per un termini
llarg perque fes el treball de
decorat, i altres, dels teatres
Royal Opera, d'Estocolm i Copenhaguen.
Poc temps després
Ree anà als Esttas Unit, i immediatament fou contractat
con-1 a director escenarista d'una revista del Teatre Earl
Carnal,, i (les d'allors restis sota
la bandera do la Metro Goldwyn
Mayer per- a fer-se càrrec de
tot el relatiu al vestuari
Greta Garbo.
Max Rae. que coneixia el caräcter exbtic de la gran estrella
danesa, la sera paisana, creà
un vestit rnolt especial per a
ella, i un coll alt, elegant i
bonic per a l'abric que la gran
artista baria de portar en la
pellieula "Tino Torrent"; aquest
modt1 fou copiat després pels
grano modistes europeus, que
l'anomenaren "Coll Max Roe".
En vista dels triomfs que
aquest artista havia obtingut
amb les altres companyies, la
Rirst National Ji féu signar un
contracte com a director artístic, i Reo és qui té al seu càrrec
la direcci6 de tot el treball artistic que poden admirar en els
formosos salons, en els elegants
i luxosos halls i de tot el vestuari que admirem en moltes
de les millors pellícules.
Corn a linica recompensa a
atines! treball de gran
Ree té ia satisfacció íntima del
qui veu la realització de les seves obres, i un dels sous més
grossos que poden tenir artisles del seit genere, a Hollywood.
El decorat, el luxe esplèndid
Que veiérem als grars salons
d'una de les escenes de "Rio
Rita". fou creació de Max Rec.
fivni hi ha rumors que Reinhaidt tracta de conquislar-lo
per a anar ele nou a Alemanya,
i ;ilfres, que Greta Garbo demana la Sa y a tornada ala Es-

tudis (13 la Metro.
Max Ree és un borne jove.
encara: d'ulls Mane. cabell ros:
amida Ii peus 2"; és molt sentimental i amant de la música
i la literatura COVII tots els artistes, i quant a esports, la nataci6 és cl seu esbarjo ra y oHELEN KAISER
Es una de l es belleses dele teatreg
Follies de Nova Yoak. que yinagué
Hollywood per a prendre part a la
pellícula de la Rädio "Rio Rita", i
que avui figurarà en "Dance Hall",

deguda a la ploma de Vina Debitar.
ETHEL CLAYTON
La primera aparicia la faria en la
pellieula musical "Hall the Deck",
de la Ràdio en el paper de Mes. Paync: Facompanyaran (los bons artistes
mes: Polly Walker i Jack Oakie.
Aquesta cinta. te música de Vi,,.
cent Youman i cstä dirigida per
Luther Reed.

NWALLACE SMITH
Es un dels malora escriptora
la Radio. Despres del seu argument
per a "The Delightitil Roguc", ha
escrit "Lo y e Comes Along". Aqueas
ta peilicula Samba as musical; hi
apareixeran com a protagonistes
principal; Bebe Daniela i Lloyd
ilughes. seguint-los: Montagme. Loy e, Ned Sparke, Lionel Belmore,
Alma Teil i (Falsees. La dirigeix Rape Julian.
NELLA WALKER
Durant moits anys fou directora
d'un dels minora orfeons dele Estate Units, i quan liarla arribas a
amb el fi de reposar, fou
descoberta per Russell Macla un dele
escriptors de 'a Rio. el qual la compromete a prendre part en "Tanned
Lega" i The y agabund Lover
Avui treballa en la pellicula "Scven
Keys to Balcipatea.
LA LLUNA COM A NOSTALGIA T SUPERSTICIO
Per Heinz Adrian
La nostälgia de Thorne es nodreix
en primer terne de fins inaccessibles. Aqucsts fins es trolta y en abans
en la Terca mateixa. Apartats país
sos, llunyans continents, oferien a
la voluntat de Thome punta quasi
impossibles d'assolir. Pera avui? Els
occeans han acabat d'esser abims
per a convertir-se en ponte, en camins segurs pelo guats . circulen un
innornbre dc palaus—ciutats, podria
dir-se—flotants. Els rapista trens redueixett al no-res les distaniies entre unes ciutats i altres, entre unes
i altres regions. El món sale empetitit i és asmi massa petit per a donar satisfacciú a la nostalgia de fani-

ma humana. Que fer, dones? Un nou
pum d'atracciG es dibtaa: els espais siderals. els planees, que s'Id
menten. Desbandett lantasial
¿Será possible que l'home—esser

per SUZY VERNON i WILLY FRITSCH
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terrenal— deixi d'ésser, coas fins ara,
esclau de la Turma? jAconseguirà,
en efecte, trencar les cadenes
questa esclavitud? Es possible, ädhuc
probable. L'aviada) prova eloqüentment el que diem. Els aeresplans d'ay tti san la realització d'un somni
milenari. Sonmi es avui el viatge
als llunyans planetes, destinat a convertir-se també na dia—potser—en
realitat. Són nflalts els esesiptors que
ja salan ocupas d'aquest problema,
en primer terne el francés Verne
i ranglies W ell. Pera d'un temps
eneä s'Id consagren al scu estudi alguns hornes de canea. El problema
ha sortit del camp de la literatura
per a entrar en el del calcul.
Es natural que qui es proposi
"viatjar a través dels eepais interplanetaris" taxi davant de tot la seva aterida' en l'objectiu mes praxim. La Lluna, el nostre modest sasena cc troba nornés a 383.000 qua
tameme de distancia de la Terna.
A raó de 383 km. per hura—velocitat que el cannandant anglas Suegrave ha assolit amb el sen automábilel viatge de la Terra a la Lluna exigiria nornés ao dies. En realitat els
tecnics de la navegació interplanetäria funden els seus cälculs sobre
la hipótesis de velocidades molt nua jora i calculen que a substraure's a
l'atracciö de la forca de gravetat de
la Terra és neeessaria una veloeitat
de 12 km per segon.
Un problema de tan fantàs-

plaer
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senta, és vi uencara avui entre
certes tribus salvatges de l'Africa i d'Austrälia.
Pera, sper que remuntar-nos a tan
antics tcmps? Encara avui la Lluna
gaudeix de misteriós prestigi , sobretot entre le gents =ales i eis
camperols li atribulan poderosa influencia sobre la vida i la salut d'homes, plantes i animals. Els enrancies, per la se y a p arts s astellan que
certes malalties només poden ésser
guarides cn quart creixent, d'altres
en Ilusa plena, d'almea en quart
min y ant—tot aixä malgrat de la ràdio, de i de la desaparició
de lanaliabetisme. Pera ädhue . els
esperits lliures de tota superstició
no poden resistir l'encís poetic d'una
nit de l'una i a la claredat vacillant
de la nosturna companyera salan com; 5-1 se seguiran cometent, qui
sap si sota la seva influencia—innombrables facecies. Per ara la Lita
na s'amaga sera la scva ganyota (le
plata i fa silenci. Fino quan?
MES ANECDOTES DE LA
LLUNA
(Recollides per Gerda M'atina)

sincera, posen tant com poden. La asa _
va simpatia envera ells és immensa i
em complau d'imaginar que no gueda
del tot sense resriauir. Un dia els osetres obrero hala:len de convertir-se
en actors Aba- i; d'atiar-se'n cap a la
liana, Friede va a través de laminen
hangar on ha estas construida ramonau-cert i s'acomiada d'ells. Fritz
Lang, cregué que per a aquesta escena era preferible prescindir dels osaparses i confiar-la als obrers ael
Iler per tal de donar al conjunt

realisme més intens. Arribat el my
ment Frita Lang (lana als actora inprov l sats els última constas:
moure's i parlar, corn si en e
Gerda Mauro se n'anés a la :luna
vosaltres anéssiu a acomiadaola.
conseil fou completa tot seguit.
dia se g üent tenia el braç adolora pea
les estretes de :nana i pel que fa
acomiadaments orate, encara em recordo d'un paren d'aquests: "Ull
els refredats filmara", em va dir un;
i un altre afegi: '"Utt top a la llena
no deixe4, iteseriure tots els dies".
"•••
Al profesor Oberth tant li fa treballar diguent com un nepe —
durare tat el mata Pera despees mir
dinar exigeix dormir una estalla, i as
permet que tangú li priva Fritz Lang
es enemig de fer migdiada, i, cll ge
Sa-neral,dtsfom en.
les seres ordres cal treballa r serie
parar des ad mati fine al vespre, tan
els obrers com les "estrelles".•Nomil
a favor del ¡sosten assessor elenaidan
s'avinguí a der una excepcia. Las dia
el professor Oberth. afadigat, es queda. despeas de dinar, adormit en pie
na lluna , jans al cráter d'un volcia
Els obres i comparses aprofitaren
Fracasa', que el bort professor els
na i es reuniren a l'entorn dala Tat
de solee. esciata una salva d'aplauda •
ments capa; de despertar a cent prafessors. L'heroic de l'escena despena. es frega els ulls, es dona compte (lel
que suceda, somriguí benèvolament. i
exclamó: —Sabia que "La mujer en
la luna" obtindria un gran èxit. perb
ignorava me l'estrena tingues Uoe
ard.

Entre Fritz Rasp, Wille Fritsch i
Wangenheim les ri y alitats han aegerieras en confliete obert. Rasa dispara
contra el recipient d'oxigen de lacronau-coet i Wangenhehn a manera de
compensació dispara contra Rasp.
Frito Lang es fa entendre també per
tiques proporciono havien d'a- mitjä dc dispars peque el tnessafon
traure foreosament la imaginarle.> (l'un realitzador cinernato- no resulta comprensible a tan llar:auca
aistancies. Sortosarnent Muga dispara
gráfic de les qualitats kle Fritz
amb bala, pera el soroll es eixordaLang. La seva nova pellícula dor. En els .noments de descans arri'La mujer mi la Luna'', no és,
ba fins a /es Postres oiats, a trames
Pll realitat, altra rosa que un
assaig per a donar cos a aquest (I- la paret que ens separa del taller
leí el ressò de defiendes melodies. Pronon sonmi de la Ilinnanilat,
servint-se per aixéi dels miljans bablement s'estaran descabdellant intecnies, eientífies i artística que times escames d'amor, en el silenci
d'una nit de primavera. .a sortida
la cinematografia ofereix.
Gräcies a la constant colla- trobem un dels nostres companys, el
boracid del profes.sor Obertii, qua' ens pregunta no sense certa iroun dels preeursors de la nave- nia en el to: no els lia molestat el sa
guié especial, la reeditasteis.) de de Porquestra?
Sac rúnica dona entre tanta hola pellíctila s'Ita vist iftkormada
per una siidida base eientifica i rnee, i aireé fa que la tniseria de la
mey a destinacid sean representi encano einiearnent pala capricis i les
• • •
ocurreneies de I:k fantasia. El ra mes clara. Els homes Cenen sera
A
penes
han
sle
earacteritzar-se,
poque rail conferiMeies i rent noFrita Lana' exigeix 3 cada escena el
den esternudar sense compromis ert
velles no poden aeonseguir
máximum dc realitat. Es un principi
cas
d'estar
refredats,
i
porten
vestits
milions d'éssers
/in esterar de eenseqüenries per al; in-.
Iiiiinans ami) una idea nova—lio sobre eta (mala a penes si es coneixen aseareis ea teclas caos. Aisti, per)
iiconsegneix una sola nellienla. les taquea Jo, CI1 canta, ps,bra de mi, exemple. en la . Ildia entre Willyas
eont la errada per Evite Lang. porto un vestit blanc. adornat (llar- Frisad'. i Fritz Rasp. van al
Printela.'
aukaies, sobre el qua l deixa rastre la
La ulopia. Cn converteix sojndignat aa y ant les intrigues del se-.
bre la pantalla en realilat; la mes Vea taca de pols. Durara eta des- roa ,
ad ratelere les coses a la foro,
isba P ni imatgo. i la seva popiicansos haig de retirar-me al reca mes
i es &ata el ea, —
corren a la
laritzariil entro In massa re- frese del taller per tal (l'evitar eue.el vida — tille la forcatan
i la rae, no val
sulta, griteies a aixi), molt tri(2s mea macuillatge ini es fongui. El per- de parella. Ente Raen ha desata- 5
f ä ei I.
raquer s apresa a cabrua me el cap ami,
la nantalla malos be:amase que %talla
L'obra de Fritz Lang pot dir- un vel per tal de nn despentinar-me, Fritsch, reta a a uest Iluita
amb un
st, que, entre alSres coses, ha i fa meya cambrera, con.' si fos un seni una arasteis nun colmen de sa' 'fal oa-Pall la PoPtIlatilat clo la tinella, no s'aparta deu mea costas un afary
tisfaceia a Fr ita. Lang, collacatjunt
Lluna.
sean', atenta a aue no canvii de poa Tanarelt rae torna coa pea COrl
El noslre satellit bis ocupat
eie t a ni el rusa petit doblee del mea
atnb entu s iasme cada vegada mis
sempre per als homes una p n - vestit. La meya comnansa Marguera eran, i la veu de Fritz
en donar
s ic 1(5 espeeial entre tots els-as, da Kapfer. la celebre característica, l'escena per aetbaaa Lang
to & atinties
tres, 'Més important. des de/ assisteix durant uns marits mi aquest per cal; del; di esauhatems. Segada
punt de vista
suplici i en marxarsse al sen treball
xen copeimit-se arnb energia, creara
que la Lluna. ;higa aquesta, en s'acolniada de mi amb aquestes paque sense ms:al intencia, pesa alsr alivi. un papel . molt més trans- raules : "Em 'dones l'asnilla. Per res "5
l as aldeix aerota teas dos surtas ti,
l'endrrItal f'll la vida espiritual
del man acceptaria FoaF g acia d'esser
la Httita ale" 11it %jrje ,:e sam>
a
i re14.;iesa iir rlukme.
bonica durara umsa
:has sencer".
i marullaments .fecta menl. anteeie.
La sena pällida imatge, errant
1,,,,,;«,,
En temed monte • r enea-,
en les ombres de tia ud, ha
Ele nostres abrers san admirables.
ciú que alza 011 tí Ut/ din: 'ËI qae '
exercit sobre tots els pobles una
Per a seca:alar eficaement a Frita
em desagrada det dama is que „
atracehi irresistible.
Lang. pel quai senten una admira:ció
ell tot es ficci,',."

Els indis 1 els antles romans
l'adoraven eom u divinital,
dressa de In mart. t a honer seu
relebraven snerifiels. Con; a divinitat de la mort, fou bu llorada la Lltina pels germänics,
:Mime molt lempo desprdo d'haver entrat en el país al eristianisme, 1 certes crUniques del
Ducal. drIlesse ens informen de
la serollosa acciA emnresa pel
noble per alliberar. rally 850 de
la riostra Era. la Muna pre g onera per un eelipsl.
El coslum d'alliberar la Muna per miljit de tela mena de
soroll a (pian (In erlipsi els pro-

L'ANUNCIAR A'

LA

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

Els nosires lectors no han d'oblidar eIs noms de lesl
cases que ens afavoreixen amb llur : propaganda

LES LLET
"Dies verges", de Joan Minguez
(Biblioteca Cateada)
per

"Dies verges", de an Minguez,
tu un id' Hilares que la discussions
provotades entorn del cmi Crexells
han fat lamentar mis ades. L'hm%
llega, aixi, mis que ariü aaciértaia ea
critics. amb avidesa fte lectors. Dtguem de seguida que ceJ llibre no ha
defraudar la nostra av iesa. Finés que
ti ha subministrat com ¡tibie.
"Dies vesges" és 1aJ primera novella del reo autor. El norn de Joan
Mínguez no haría ar4at encara al
gran públic. No obs nt, les seves
traduccions dels clässi llatins, uns
petits reculls de versos d'una tendencia mes aviat 'piaras tira. i algun
assaig. havien fet qu en els medra
ateraris hom hi fund. 5 fortes espefenece. El sets temper
tn ene perla ei
eest vertable esperit. n eliavia revelat
completarnent • &singa ne a la . pualicacle d'aquest volum. .
Amb "Dies verges" trobem a Juan
alinguez ben segur ¿sil mateix. No
ha volgut ni enganyar. ni ha deixat
enganyarase. Ne salsa deixat setign
Cm! tants ¿altres escriptors joves
a'asni. per ro y esen, estraioläries. ni
ner una pruija d'originalitat formar.
:roan Minguez ha velgut mostrar-nos
la seva personalitat per la via aparent.
rinnt mis fácil. pera en realitat Illi,
dificil. Ha triat, cem n tema de la
sera obra. un terna ja clässin un terna
que amb diversa fertuaa han treballat
;a diversos egiriptere: el drama de
radolescent davant del doble misteri
s exual 1 religt6e. que. poc a pon del eroeament. angoixeeament va deseobrint.
Es. dones. un drama que tots els
bornes d'una farmacia religiosa i d'una
seneibilltat una mica delicada han pata. En l'abra de Mínguez, perra con.
tribumen a exintettm . ea eit.,,,,, chverses circumstanciee. L'autor situa
l'aceita entre Llers 1 Girona: un poble
i una citttat de moral aparentment
e
a
1iaida. feeel con, lees !ES roces 1311roana internament rorrompute. Fa que
- \
el sets protagonista eleui estudian" de
carelli• Fa que graviti 30bre 5el/ una
\ nmbra de neurosi, trieta herencia d'ea/
sare suicida, que. s er se arribar a fer.
le art anormal, li dalla tina sensibilitat
semussada una rerv'asitat neuraleica.
L'autor. ilence, prepara el eeu ambient.
aspen ele len! elements pesqué el
'rama eidevingui latera. perquis un
Irrt clar-ebeeur l'accentui, perque es

La Música
IOTES 0:ICIOSES
-RAFEL FEterEe, VIOLINISTA,
NORT

Refei Ferrer, jcve i eminent vio.
'amista casalà, ha non a Chalon-surSaezie, deeprés dina traidora i breu
Tralaltia.
• Des de la seva arribada a Chale n .
fa uns deu aneas. En Ferrer. primer
',g olf de l'Orar:ora “Catalenia".
s'havia fet estime u/latan/entena El
-eu ta lent. el stu traete afable, na
seu bon cor. toi ajotó acompanyat
d 'u na exq uisida zentilesa, van ésser
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Doménec °mimé

faet 3altatie en la censa:Onda del lector,
Pera alza tense teatrelitat, tense del.
:ata se enfebrar ell rnateix pel drann,
ein6 esguardant - lo amb la fredor del
cirurgià que no es deixa enternir, en
la sesea tasca cruenta, pels sofriments
de la trista can malalta.
No hi Ita doncs, res de nou aparent.
ment en la novella de alfrignez. L'ora
ginatitat, pea. d'aquesta trena de
bres 110 ha de cercar-se en el tema
ni en l'argument. no es troba mis que
en l'experiència que rap tar hi aporta,
en les observacions_i dades psicokagiques que Isi recala i. sobretot, en la
visló personal que l'autor tingui del
conjunt. De "Dies verges" pot a fi rmar - se que. com a document huniä. ei
un verger riquassint. Sembla que rala
ton en Ilec de treure material d'una
pedrera temps ha en explotad& hagi
treballat en una pedrera verga
Per aisca el llibre de Minguez, en el'
fons. és molt mis nou que tu p as d'altres llares que cerquen la novetat per
camins perdedors, per cansina que po
menea cunee. El !libre de afíname és
non pele detalla i modera per le sensibilitat i posicie del seta autor. A
Catalunya urs noveRista que depasses
la quarantena. dificilment rhauria pogut escriure amb igual to. Es un to
tan exacerbadament sincer. que gairebé voreja el einisme. No hi cate pera,
en el cinisme. perqua no fa de les
veritats que troba — tara evident de
les gtuals literatures joves una
ostentació histriänica: grque no vol
esverar amb expressions deacordades,
ans suavitza mis aviat amb tina forma
bella la cruesa de les seves veritats.
Perú si amb Uri pols segur. eixut de
tendressa, fins amb una mica de brutalitat. de mute!. aparta tots els vele
poética, teta el; prejudicis romàntics.
que ens amaguen l'argila nua de Vhorne, defuig tanate la pruiia de ric, trabar mes que monetres. Allunyat igualment tant del romanticisme com
naturalieme i de les sevea derivacione,
cau potser mes que cap altre novellista catará en una coneeptie elassica
de la novella. No m'eetrannaria aixt
que ele '', siclguis veure en "Dies verges", de Joan MInguez. un equivalent
del que representa aer a les Iletres
franceses "Le hat dy Cenote d'Orgel",
'le rinicrtunat Radiguet.
En e/ !libre de Minguee hi ha un
gran eafore per convertir en forma
literäria el don de vida que hi trasceda. p. riso esforç Que 5nvint
rein i fa adhue poc dúctil el seu
estil. L'autor és. sena Subte, del; que,
en el sea treball Isi troben, taut cein
ane jcaa, un doler. Ui la dolor no
entament en la lluita per trobar
an, tarnbe en la trig severa dels detalla. Ea els tallase violents. en lee
eerragades que de anadea sofreix
l'aceita hi resten les emprennes vieibles del seo esfore dalorós. la facilitas. que is la gracia dalias quanti
i el trencacalls sie mollissints. en,
eembla que li 1ra esto negada a atea
Mínguez. Pera en la plasmada lenta
de la 'esa obra, l'art i la intelligancia
t rinm f en sempre.
fets i qualitats d'un verltable artista, i això ha ftt que la
o eva mort íes cruelment sentida per
/cae eis qui el tractaren.
A l'enterrament hi acudí tot Cita'en. desapareixent les ocres despulles
sota un mstnt de corones i poinells
de flora. Una orquestra, sota la el',
recrió del violoncellista catalä Pérez, interprete niub ánima d'artieta
i d'ansia "L'últim serial de la Ver.
ge -. de afassenet. i l a "Mert d'Asea
de Grieg.
:Descanei en pan Cl malaguanyat
vialinista eataiä:
Acompanyem ami, el nostre sentim'u la seva desalada fasrtília i
especialment els artistes, el ecu pare
Luce Ferrer. germà, Joan Cardoraaa
a Ricard Opisso, el seo germä pu-

oempre

lisie.
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** Fanny.— ti,, lector, et senyor
R. M., treinta per ca lq nostra tribuna
lidio-e l'exposicki del Se« pinto de vista
erfrie a propbslt de la novella de Carlee Soldevila Fanny. L'acompanya era.
quest grovot que ¿'atoar ha posea si.
multaniamee r a les atoes maus ansb la
darrera producció del nostre campe.

"Fantly—diu —és tot un tipus literari,
potser el primer tipus literari que ha
creat la nostre novella. Cal esperar de
la ne g ra crítica, que donassä a la produdó de Cantes Soldevila cl seo
valor d'universantat derivas de la creació de Faste y. eintesi perfecta d'un
estat d'esperit —al qual ens sentirem
solidaritzats o adversos—, però que
personifica una epoca. Fanny pet es-

tipus iémeni concret; pot ésser— ha estat la volusoat de Soldevila I'—eirtibol de la civilització actual."
ser un

1 cris avali "No Seria interessant que,
tal com jo em permeto fer. altres lectors treenetessin wafles, emb fotos
existents o originals de eem imaginen

el personaste d'aqueeta noveHa".
refusens apesta stoggcslió:
(Eis cl grattat: Fanny i la seva ociosa, segons el lector E. M.)

** Poesía magica. — Lo poesia md(/ire de segons C. Estere, sorli
da l'idealisme mapa-. Lis secrc t s del
iragus esdtrenen els del poeta. "E n .
un primor esta de divisió, la nuigica
inconscient de l'esperit produiria runi"
vees; d'apesta pot?ncia creadora en
sobsistri.ren coles deix es: la Il5áp;t1
instintiva de l'amor i del SOIIIIIi, la
magia de l'art i del Ilegmago primh
tino, la magiamislica de la moral, i la
magia parcial dz 1,1 voluntat. lis !Iti
segan esto dr einalisme l'incitador
cn.-isal el) maleis.l'esperit es poso com
a limita, i detcrminat pel real, els setos
sortilcgis apar e ixen ron, a fenbtnens
estrangers deis goal., la eiéncia ha de
ce rcar melidicament les Ileis." "El
primer sccrel de la litigia is la seiy n
Odependiucia en esguard del real, la
seva finalitat seise fi exterior. Nomit
.;s niagie l'esperit en llibertat.
C;cnnii: De la imaginació rss Ilibcrtat
hom pot i lions ha de dcduir totes les
facultats i lates lea force; del niOn
interior, totes les facultats i toles les
forres del sisen exterior. Aquista eqw.11,, ncia de l'ac t ivilat mógica i de rae.livitat a priori. Iota una Sine d'igualtos. tela cura gama de sin3nints la repeodueixen en to!.5 els tons:
lsmalidcola priori=suprasensible
sobreitalltral=genial=meravellds=miraculós.poilic=magic." "Subordinar
rail a la intitacid de la natura, es abandonar !a caca per l'ombra." 'Na hi ha
nitre ginest que la da l'esp e rit Per l'es'
pedí. Pera l'esperit nomas es realitza
sxterioritzant-se." "La ;rastra e-ida no
is cap SOI11,1t, pera hauria
i ftat.scr 1:0 esdevindria.
c,nte ‘'s
s e nini sensc SOniniar i sorni:iar ensenis, aquesta uisstCsi is l'opera.
rió del geni. Vire a la vegoda en tots
els (Afectes, aques l a ogilitat, apesta
an a rquia 3,:palllanio, no a per ventura
....Afiliar? El somni, Cent et cante i el
poma, can: la vida, és profit' i idea,.
El so mni ís significalin COM la POCtia,
la pacata ha disser signif iCalda cene
cf semni.'"'El licnynatge csr Ilibe,tat,
lo; n' o :Y :unge o a' dintensions , podria
rcemplafur el llengualge actual." "El
porta (. 1 or: inspirat del Ilenguaige. Les
troballes de ',mis i d'imatges, el simple
loe de les paruttles entre elle., erra descobrel.re n i cris inventen. L'alear (t'ufla rus as 55.015 eh* l'indenta de la nos.
lea liibertat." "La poesia es el Real
Absolut — la yaz :tracia integral de resperi!, pel quid i'unizers esdc-:ndra ¡cc
pcidic i el ¡oc poMe, univers-- i
l'estat ac t ual, provocació a /a IJibertat,
a l'efervescncia espiritual de Punivers
1 del poeta."
awa Tatems.— Per a at. 4. Mcndes.\nals da Facultade de
da Poste rostec t e seepruti-

Cor, ro al,

f arme de certs dibuixos prehisthries se.

nyalen els vestigio dass culto of iolatric
Emnenla, de la prehisfer.'a
portuguesa. diverses decorac:ons dol.
inentques 1 ',gestes. pintadas o grava.
de-o, ondulades espiralades temblones
a ornaments t robafs o °tires indrels de
la Penins1,13 (eindalusin i Galicia i n
!a retanya, o Irlanda, etc. SuteSa
nendra.Currea que apesta docionents
tenen per ventura relucid amb
rertc s oUttsions que es Itubcn
textos referen t s a la Lusttania pro l ehisf2rica. Creo qn4 olgunea daguestea refer,t nries ierelen l'erisl ineja da
ereenees en redes tribus de
la cantrada (Si:efes) Per o les quals el
serpcni hauria (sial el Ibleat. par.
esa de resina ilvienus. Ora maritima,
farneix a llendes Conreo dod es ter a
adtriles .nposicians. Remedo que els
i el (Hile dcl serpent shn molt
estampas en el temo i ess l'espai. El
101k -lore de Galicia is pie de Iradi-

le
eisese PoPerlaz-segonsTà
astros 406011~16 Priatelel•COPhede
t'Unta lo formo de serpents o ele fre
JOIS

imaginad: deferuots per, reir,

latoraaadi catalana
ilmmmen•

Joco Floral. del Rosselló
ACADEMIA DE LA GINESTA
D'OR (Any VII)

pe. M. Maribel, i taco:fumada seceid
Ja ho sabeu...; Les arts i discos; Let
exposicions: Rafel Llimona, per la.
riusi Gifredo; El palau Padellis, per
3f. G.; La III Exposició efart del Penerlis a Vilanova; Discos, per J. G.
.leampanyin °que.« text, interessen.
tissim, nombrases fotografies, gravats
drinsixos humorístics.

L'Acadèmia de la Ginesta d'Or C011.
vida als seus Jocs Floreta tota els portes de llengua catalana 5 dc 'lengua
francesa. Els Jora Florals de za3o se.
ran celebrats el darrer diumenge
maig a Perpinyä, sota la presidencia
del poeta catala Caries Grandes mantenedor.
La Ginesta d'Or (premi d'honor) és
concedida cada any a la millor poesia
catalana, de preferencia d'inspiració o
de caräcter rossellones, i també a la
millor poesia francesa. Enguany, pel
llorejat de la secció catalana, la Ginesta d'or irh acompanyada de la
Flor Natural, i el poeta guanyador,
d'acord amb el Consistori, escollirà
Reina deis poetes.
Seran igualment atribuides a la poc sia catalana: la mimosa de y ermen, el
magraner de plata, la rosa d'argent, el
clavell d'argent.
Pernil Aragon. — Un premi de mil
frailes (donatiu d'Enric Aragon, mantenedor) seria concedit en 1930 al millor recull de poesia catalana d'inspiració rossellonesa o pirenenca, o mediterrània, inicia o publicar en 19291 930, de 3 00 a 1.200 versos. Per a
aquest premi. com per a la prosa. s'han
de tremetre tres exemplars si l'obra és

* 3(aria de l'Assumpció
ds fautora i Josep °bicis rültastrador
¡libre Lectures d'infz.nts que sortird aviat. Parnta pare d'una larie
de tres que aniran sortint sota el letronatge de la Fundació Concepció Ra-

el

bel

comprensible.
Es un fet, en veritat. que de la parenta eastell en vingué el nom de casita
i calla a l'administrador que el senyor
nomenava per a la seva custòdia. Pere
aquesta conseatiencia no treu efecte
la causa que el mot casad motives mis

tard anomenar Catalannia la terra
ca féu popular en la multiplicitat
d'aquest gärrec.
I ara, abans de continuar. Ise de desmentir que jo hagi dit que alioli: sigui
un derivar de Catalana°, sinó tot cl
contrari— puix que aizeli és molt important — (rellegir el meu comunicat
daetia " Ca talj aaunihlae .mterra
ac tjft,,eirai,our..en(cdei
de
depetit

que

(catalans)

responent5.
Consistori. — Mimen e! Jurat quaMicados. : Caries Grande. president;
Joan-Maria Guasele secretari: Joan
Amade, eanosige J Bonafont. Pa::
Bregue, E. Francis, per la eeecie catalana, i per la secció francesa les S2nyores .Tane-Yves Blaise. secretaria.
tihiette Angliviel i els senyors E. Trenteere. Enric aludiere A. Bausil i joFil., Folia.
Les obres han d'ésser traniesee
abans del dia 28 de febrer de 193 0 .
Medites i sense firma. aconmanyades
d'un sobre clos portant dintre els
noma, adreça i firma de l'autor (i en
doble exemplar), pel catalä, al senyor
Captes Grandó, president dels Jcee
Florals de son. carrer del,. Agustina,
37, Perpinyis (Pireneus Orientalea
Pel franees. al senyor F. Tres.
serre, aecretari permite carrer de Sant
Joan, 2. Perpinyä.
Psl Capsistori: l Tresserre, seeretari perpctu.
Mirador...

mínier0 49 d'ames, selnianart
ionlé el segiient inleressaut sumari:

Balan; de l'arte Els dijous bienes:
Um lana conferencia ; Mirador indiseres ; I,es nit de fi d'any, ceportaige de
fose M. Firmes, iHustraf per Bon;
Barator de literatura i de documenta.
sit); L'aperitisi Sant Silvestre. per
Josep 31. de S'agarra; Jogstinea per
Mnonel erunol; afirant a fora : Finances ; El snonaleg; Luxe de ministres;
I indenburg, hutnorista; Coses d e
tennos! Futbol nadalenc i Internacional, Per Mimas Bernadce; 1.es lletres:
L'expiada, cante inMit de (-turne

i

In Paree
Oarpuerlda
Alanainyor Llangardaix
os a una Vele 1 fl v eCIISS RO
euperadee, que san tina meraeella,
ami pel teas ron: vele dibutnes que
ele Inuslatn.
Pilo: de rada' nolom: 6 lotes.

EDITORIAL POLIGLOTA
Patilla« 8
I a lotes leo IIIhrel les (le 1 asatunya.

de la secció

redat amb que expresso la meva tesi
etimolagica, puix que és fàcilment

Altres premie, flors, medallee, diplomes, menciona, podran éssce Oncedits a tata obra mereixedora. en catale o en francas (Malaria, filologia.
obres teatrals. etc.).
L'Academia podrà nomenar Mestre en gai saber ea, llorejats que hagin guanyat alrnenys tres premis, entre ello la Ginesta d'Or. Dues flors de
verme! l valen per la Giuesta. Per premie 5'catenfil les flors o premio cor-

Macla 016rIa
Nontearrat
d uscant una anima
Quitarla
(1114:15 DOVEIllr sie eassuute Que
han d'eme a lotee les liare de Calenirtya.
Preu de cada volum• Cae Ptee.
013I1Ea DE LOLA ANGLADA
I %MUERA

Ramaguera.

Permeti'm encara tina allusia mas
sobre aquesta polémica qué tal vegada
per la resistencia es fara pesada al lector, a qui no interessarfa aquesta disctissiú etimológica de Catalunya.
Cree de bona fe que no mis entes:drem sobre aquesta qüestió amb la
me y a gentil contraopinant, pera no,
sera, en tot cas, per la falta de cla-

cas alb.

OBRES DE DOLORS MONTCEltDA DE MAGIA

Civil:, vidria

"Sr. Redactor
Les Lletres.

ceaa.
Ppesia francesa. — A la poesia francesa aniran l'englantina de vermell,
l'Ametller d'argent. el muguet d'argent, el claven d'argent.
Enguany va a la poesía francesa el
premi Treaserre (ram d'olivera).
concedit a urna obra (prosa o poesia)
d'un ¡ose de menys de 3o anys. Esi
193/ ' aqueet premi seris concedit al

El millorpresent
es un bon llibre

i

*** El lector interré...

impresa.
En 1931 agaest previa Aragon anira
a la prosa francesa. i en 1935 a la prosa catalana.
Prosa. — El liare: de vermell escau enguany a ta prosa catalana (novelia, etc.) inèdita o impresa en J9291930. El arena ordinari de prosa (placa artística) serà concedit tant a la
prosa catalana com a la prosa fran-

*

ttelelP1

P.3*

SoNwits; WeaeLinr. otra.
rui Jeme da 5en1 . 94e,
Rones Érii Tes tra
4d.I tare,,
per Atanor Deielau; 'sigy, Per M.
P.; La mística: "Las golondtinae",
• Rostend Llores; El Cimas: tin
gran film cbmic, per f. Palma; Pana'
rana: La conferencia de C.avaleanfit
Melodfadel món; Una raçaben dotedai
Ratxa d'estrenes. El desert de la sets
Cikki

quina és la sena procedencia -, cree
que aquesta procedencia de calcadas
comprendnà que es refereix a ja de
castro que he explicar, mis no de Catalaunia). Deia que primer es formä
l'adjectin castlä i deaprés el nom geografic Catalaunia. Recordi la senyorela E. Llorente com m'expressava:
"Catalaunia no ve de castell (subetantia) sinó de castlä (adjectiu)".
I a propinit transcric uit passatge
de l'historiador J. Carreres i Candi
(Geog. Gral. de Cat., vol. Catalunya,
pl. 8(l 3) on diu: "el fet que en sus
país pringues tant d'increinent aquest
arree (castla) per la cionstrucció continua de candis caracteritzà el país,

que prompte el designaren arreu per
terca deis catclans, continuant nortellenase geogràficament Marca Hispanira litio mds tard que no sortí el
nom genick de Catalunya".
La senyereta Llorente remarca que
• paraula coalla (atta) no pot donar
Calhalenia iii calhol.i per qüesti6 d'una
s o d ' Una h.
Catalonia—he dit—is la forma Batista com apareix en documents ofidala, la ramita indígena Catalaunia
(observi's el canvi de ass en o prou
vulgar en el nostre léxic aucell-ocell,

aubac-obac, aurifer, d'or. Aulesa-Olesa. Ausona-Osona. Villa Auhini-Vil
Ol ga Pauliniä-Palinyä). Ajar solament
emprarein aqui Catal-au-nia, tleixant
de moment Catal-au-nia, el qual aons
demostra com per aquest diftc•ng (aul
no pot provenir de Grahlandia mis
Iban a aquest li sobra una h que no
asna. en Catalonia en els trenes l'erais
inedievals. En un solament serti escrit
Cathalne. i aquest aocument resulta
Ceses- apocrif (Vide: Villanueva, "Viajes literarios .. . val. XIII. pl . 18 i 19).
Pooats en aquest terreny. padem establir com casrlj (catlaa pot donar Catalonia. o Cntalaunia i retalt. putie que
la s que taut defensa sovint rail en el
/lo g re lee:le, ja que ultra la paraula
abjecte de discussió (eatlä) tenim rus
la toponimia daquest país el isom de
11óc ala (ole junt amb el S e t' 120111 propi L'hin (samba' vigent) ens denoten
.-imultiniament característiques tapo.
grafiques de lisie eles, també Hostairanchs d'Hostals-francs. Ridaura de
Riu d'Asear (supressió i metatesi), r!
caen orn Aroca del toponímic Sa Roca,
Boscno del gentilici Bona Homs, i &eta de fiestea (euprcsaió i nietätesi). A
mes, si hi cap, esmentatem com de
casa en j casa el seas deriven per "viciaments fonetics" &atas a l'inetint
.1breviatiu del !sastre parlar, les formes
ir ea'n i a ca'l i d'aquesta contracció
iran) en prevé Canoves (cases no.
•
Canovelles ; d'altree.
Mal de castal,i se'n forma catlä i
eatalä, inri) si es vol tenis' en comple
el que diu F. Carreres i Candi que
:apesta denominació (eatla) ens prevé mutilada dels franca, cosa que
ter/albe
a :je d'explicar la supressió de 3
coas reconeix !a seta oren E. Lloren.
le en dir que en francés tenle es
natural aquesta supressia (die de
No he dit rampas; que Catalaunia
lo s el norn que els indigens (a) dano•

,et: al pai.e . iirló que iou el non: que

esdevingué indígena en concordanea
barbarisme Latalopia i cc l'esteangerialle Marea Hispana-a el qual subs•

al

titu:in
ai despena qui rornaroti docurnenM'una com él Roas de Catalaunia 'aparegué en la forma indicada. En vl
poema "Carmen Lata-asa Veronetteis"
publicat per Muratari a principis del
segle XII, cc fa referencia a la creada contra les Balear,: (any 115) ¡Usares fronteres a la Catalattnia, croada armada pels pisane, ele gueto foren

ajada(' pels imitas tic la Provena
eamandnts per Reman Berenguer 111,

L'aportació
l'Estat a les
despeses de l'Exposició
Esu i444:45
per use
roe en la lectura de les quartdles
originis que contenies eZ a. D.
rajare'« a L'aportadet ð l'Ettat
a lee despeses de l'Exposició, en
lee Mutare que encapqa1aven el
textelel Decret deione que Pitad
Oferk una subvenció de 3.600.000
puedes durant cine anye.
exacte. • gon g el text del
paragrof soga» de l'articic 91-0VÓ
del Decret que reprodaient en
d'okir, á que aurei copian a continuació
. "Para liquidar las cuenteas pendientes de la Exposición en bu
período de carácter internacional, e Gobierno concede, en con.
capto de cooperación del Estado
a tota clase de gastos realizados
por el Ayuntamiento de Barcelona con motivo de la Exposición
Internacional, una subvención de
dos millones de pesetas durante
el año 1930, y otra de tres willones seiscientas mil pesetas en
anualidades sucesivas hasta 34
como máximum, siempre que el
Ayuntamiento de Barcelona, después . de desglosar de sus cuentas
generales los gastos atribuidos a
la Exposición acuerde, organice
y recaude a partir del primero
de enero del mismo año por igual
tiempo y por medio de tributos
extraordinarios u n a cantidad
igual por lo menos a la doble de
la anualidad señalada como
auxilio del /Wad°, la cual el
Ayuntamiento de Barcelona queda autorizado a capitalizar ballebriamente o por concilie° del
Ministerio de Hacienda, con objeto de proveerse de recursos de
mas urgencia para la normalizaeian de sus cuentas provenientes
de la Exposición."
la veritable a portació que l'Estat ofereix és /a següent : ¡'Ha
subvencid de dos milions de pes.
St/CO durara l'any 1930 i a partir
d'aquest una, 34 anualitats de
3.600.000 pessetes cada una, que
en confunt su»rarien CUT
VINT .1-DO ß 31 1.U O3' S QUATRE - CENTES MiL PERSETE ß.

Així, dones. l'iljantament de
Rareelona, en acceptar aquesta
aubvenció, sempre segons el le.rt
oficial que copiern mis aniant.,
barreis de recuptar amb intpostos
sztraordimris i co el dit periode
de 34 nnyt, el. doblc de la pian.
fi/al que l'Estat ofereix.
capitost dels catalans (dux culata.
nensis i rector catalanas, con lino.
mena Murateri); de manera que fins
en la suposició que ron dia s'ha'
sia dit Gathlatidia el N. E. peninsular, en eseriure's aquesta obra 'savia perdut la seva denetainacie, Puix
que en ello es dietingeix clararnent
gotims (de la Provenea) dels COlalana
(dita lambe en l'esmentada obra cala.
lanicus Uvas), ennb el qua l gin co•
'negaron a conitter los hers t s de l llos'
Ire Ramon Berenguer 111.

Nontés cito un docoment, el Inés anPoelrlein usar-ne d'altres que
rien interminable la theta en la cettnproyectó que, candens primer. i despites Catalaunia foren els noms que
singueren a suplantar el genrilici i
geogräfic que poguissins tenir abasia
I tocats el$ limite, els quals em coas idava a acierte la nieva gentil centraopinant, clec dir-ji que no está, be
iebatre—sente demostraciens dels 'ceros-e—robra mea extenea i documenta'
sir) que sobre els "origens de Ca l a i uma" publica J. flàlari i jovany, i que
si algun error ini ha en la dita obra
és tocant a innovacions que la topotic.

nimia ens Ita avançat modernanient-recordi com' aisci he remarcava—, pera no sobre el nom irr Catalnuya, retimokMa del qua l donada per ell ;sinea ha gosat rebatre-la fan a la data.
Ja Ire dit que per a convencer amb detallo caldria molt d'espai. Poc a poc,
peri.. <einbTa que l'anem desgranant

Joan Cubells i Perla
Barcelona, 30-XII-I 9a 9 .
P. —Em cal donar les grades,
des (Vagante mateixa sudó, al doctor
E. 'Moda i Benages per la sena defensa en pro deis interessos del lector
Pest ini encionot, ;memos esputes&
crean per la democracia i liberalitat
del senyor redactor d'aquesta necia) de
"Les Lletres". al qual timba be de
refug iar efusivament per l'acolliment
que dóna a les nieves snal airbades ref.
Iles d'aficiona.
Quant a l'article de reditearial
La ,Nion del dia ae de deaambre. na sé
quina extensió %e el sea autor a la
paraula culillo r ni l'abast de l'eXprt6rió mar ben intendenta, pera posanl•
me O la reciproca sobre les facultan
males i deepectives que sembla ens
atorga un e,seripter professional
nao fent Cae i escoltant les raotu
pre diguea de tenir- te en cenen que
yagua oferir una ledo] ban
nada que pot alustrar-me amb ele teas
damasconeixenient i cn canvi
piar pee a la defensa de /a mea tesi
sobre "Cataltuna" les raons de pes
que al meu favor dama al final de l'editorial de 1.a Nau eseriplor,
que no per aeser pu ofessional són Inés
dignes de tenir-te ea cenaste.
I. C. 1 P."

•

D'aqued consiste remata que
l'Ajtentament, cada (my, per a
4atestes atericiarse, haserd d'obte- •
nir, mitjanrant tributa extraordinaria, la quantitat de SET NILIONS DUE8 CENTER MIL
PESSETES, fine al termini dele
34,_anys previstas en el R. D.
Privara que eenint la segare/al
que d,eaprés de la Lectura del text
que donelvern akir integrament,
el bon criteri dele tectora /tasca
corregát l'error, cretem interessant rk fer aquest aclariment,
per precisar lee carregues que
gracilanan sobr e els barcelonixa.
Dos telegramas 48e
Amb motiu de la Publicació
del reial decret dictara reglea
convertint l'Exposició Interna-.
cional en Certamen Nacional t
senyalant l'auxili que l'Estat,, U.
prestara. l'alcalde ha dirigit ele
següents telegrames:
"Excmo. Sr. Marques de Estella.--,Presidente del Consejo
de ministros.
Madrid.
Cúmpleme una vez mis reiterar a V. E. el reconocimiento
del Ayuntamiento y de la cludad•
toda por la ayuda generosa con'
que el Gobierno de Su Majestad.
interprete ahora, como siempre,
de los anhelos de la nación,
viene. a otorgar a nuestra Barcelona, que ha hecho el esfuerzo de su Exposición, con el
santo orgullo de mostra p al,
mundo que la fiCrea voluntad
y rl incansable trabajo de los
barceloneses Sil 1006 sus iee,
tores sociales y sin dietinción
de matices, al fin y al cabes
accidentales, lo que es y lo que
vale nuestra Espata, en este
resurgir glorioso que Y. R., ron
abne gación y cada dia con mayor prestigio encauza y .dtrige.
dando siempre cumplimiento ai
patriatico pensamiento y deseo
de nuestro querido sObereno
que todos los pue le loe -ya
España. unidos fraternalMente.
a Barcelona han venido y a Barcelona muestran su aimpatis
cariño, permítame señor presidente que en la persona de Y.
Y en nombre de la ciudad, otra
vez exprese la correspondencia
de tan firmes cona, ¡tinteros
sentimiento> quo han de perdurar siempre y con t'e elegá•
segures del porvenir de nuestra
patria, que y is tacs vjve sala aet
prettigio de bu pasado, sino del
esfuerzo de la voltinted co' del
trabajo de todos sus hijOs.—
Con el mayor cari d e y rolpefr
5aludo a Y. E.---Berdrt de Vtvel.
alcalde."
:" Exonio. Si'. Duque de Min da. — Mayordonh, Mayar y Su-

miller de Carps de Su Majestad.
Matarid.
Ruego a V. E. eleve e. N. e
Rey (q. D. g.) la gratitud
B urcelóna. que tantas prueba lle va recibidas de >u real predilección, por la ayuda getnero,.
que por bU real des-ret, )-1;ssaañ.
toda aporta a nuestra Exposi•
Pian Internacional. Esta nuey.1
Muestra de patriótica unión e?
lotloe los españoles que se
adhieren C01a entusiasmo y sir;
di¡tingos a la resolución del
Gobierno de S. M. que con tanto
cariño nuestro augusto soberano ha sancionado, manifestarían expllcita es de la compenetración %juera del pueldr,
con su rey. seguro siempre de
que todos sus anhelos v- aspiracione> los comparte. los
alienta. lag reco ge y los realiza
para bien do hados los espgeoles. Sirvas,- v. E. hacer presente
S. 35 . que conmigo comparten
f ;idos setatimientos el pueblo Ite
Barcelona y mIll querido:, cenapanana ste Corporavian
(tienta—Con ol mayor afecto Paludo a N'. F.—Barón dr
alcalde."

La vida »alai
CONVOCATORIA
El Sindical d'Obrers
"L'aurora". de Barcelona, roavocs
tors ele obrers flequers, a ocia to
socis, a l'asamblea gen eral sena.
Tia que «lesear:1 ei s'alud s'amenge. día 5, a les deu del mi ta al ella
local social, Caban yet, ij, Roble
See
••••••••••••••n••n••

ADVERTIMIMIT
•RIM11111.•n••••nnn•

Advertim a les semanal epa
ele ineereasi la public•Cif binasdieta de lee notes que ens envien
que ele nrisinele han de (M'irga teta a la Redacciá, pliç. de
Catalunya, 3, primer, diana de
lea nou del yeapre. Ele que ens
arribin mis tard d'aquesta hora
o vale 'desean a la heagersatta
del diera Barbada ti 1 II 1110
seran publizata fine al cap de
48 horel

•

1

th

ES

A

sis en tap ' Ilac que estes sota la

Nadal" no vol significar, ni tunit
! su inhibición, su abulia, su itmliferen.
L'ACTVALITAT
menys, que él bortós posseeixi' talent
LA: • VIDA:OFICIAL
tia, si por acaso la Madura se contendencia del desenvolupament his- financien.
POLITICA.
,
taminase de tales flaquezas y dijera:
föric no' pbt ésber modifieada 1 . eis .
Quant a Beniami Vautier, havia,
"ahf queda eso".
que .s'hi • °posen- no .ateitVen ralea
Madrid, 1. — Avui han despatut
naecut a MorgueS, Prop de Ginebra,
cosa que l'ésser depassats amb mis
•Expeetació a Madrid
pintura
amb el president del Consill els al;.
el mateix any 1829. i es formes artfs.
Canvi d'impressions
evidincia, aquesta pintura de afilenistres de Governació i Hisenda.
Madrid, s. — Degut a la festa
ticament a Düsseldorf, on fou pro.
Madrid, t. — Ahir a la nit es va
Després el general Primo,de Rive.
(En i ocasió . diPprimer centenari de la
re no solament flor/ en l'esmentat fessor de l'Academia des de 1866, i
del dia, els centres ministerilaa
saber que a les set del a tarda arrira ha rebtrt la Dirccttra de la Cantil
lloc sitié que aconseguí una popula. morí el 1898. Aquest pintor no pos. estat deserts avui. El fred ha
fit
naixença de Ludwig Knaus i de Benbaren
plegats
al
ministeri de l'Exircit
de Llogaters de Madrid, la qual
risas ; una influencia tan grans que
que la gent se n'uses als cafés, ces»
seeix ni l'agudesa ni la ironia que
els Ministres de Foment i Ecenomia
IliuKs un projecte deis Estatuts de
força temps die: "Escola de Düs
tres i teatres.
jamin Vautier)
hom remarca en Knaus, si be, però,
Nacional,
eis
quals
passaren
al
desseldori" era sinònim de dir: "Pin
Vivenda, elaborats per aquesta enlitat
Als círcols p eriodistics i a les pis
és mes intim i cordial. Es placía,
can que en aquest any retata, que pintuaa de "gmere", i el sen exernpata
del
president
del
Consell
i
rotuca de Genere" i a ella solament com el contista
per tal d'acudir a la informació ober,
Berthold Auerbach, nyes ha augmentat avui l'expectaci6
ara fineix, s'aectinpli el primer cen- ple bou decisai, com en tots els casos
mangueren reunits amb ell durant una
ta sobre ele esmentats Eatatu:s,
(legue la inmensa influencia que a representar la gent de les contraper les qüestions p olitiques. Hi
tenari de la naixença de Ludwig de renovada) pictòrica del segle exercí i
hora i mitja, malgrat que el general
una gran ansietat per conèixer
que fou d'una .extensió sorKnaus i de Benjamin Vautier, els
Primo de Rivera digné que no trepassat, per als alemanys la cultura prenent, pum que des de Noruega stes del Bosc Negre, i si Coril a pintor
tomb que han de prendre les coses
tallarla mes durant la resta del ella
dos mestres mes representatius i
de l'epoca dita "Bieder meir" fiu i Suecia fins als Estats Units d'Ame- Vautier no atenye, ni de lluny, a
un cop el re; hagi estudiat la poKnaus, en canvi el seu dibuix era
anomenats . de la pintura dita de "ge. possible a aquest l'atenyer-ia, puix
Interrogats després els ministres, es
El conflicte teatral
rica l'Academia de Düsseldorf fou d'una precisió atenta i d'una segunència de Govern que ahir sotmetá
nere " i de Fescola alemanya mes que la pintura de "gimen" no
limitaren a dir que havien canviat ;Inel marqués d'Estala al seta estudi;
forma temps e! model i la gula i allá retat extraordinäries.
de Valencia
significada en aquell temps en aquest existía per a Alemanya abaste de
pressions amb el president sobre qüesla determinació que prengui la far6
on els pintors aneen a estudiar,
A aquesta escola düsseldorfiana
yalin • e. — Anit passada, nu te.
particu'ar: la de Düsseldorf, ens l'any 1815, mostea evident aquesta,
tions d'actualitat.
coneixer el rei al general Primo de
en
comptes
d'anar,
com
abans.
a
pausa el de sempre: convençuda, per
presentas de la Societat d'Antas,
permetrela de lee alguns curts co- sense cap dubte, de com está estreAllegaren que eren cómpletament
Rivera quan aquest vagi a despata
Roma o, com despees, a París. Per_
més gran cada dia, de la seva
junt amb un agent de polla, l'0:01,
mentarle sobre els dits artistes, es- tament unida la mentalitat "burgesa"
maneats de fcnament els rumors que
xar. Un cop conegut el criteri del
que
eis
p
ostres
lectors
catalans
es
excellencia i d'ésser el centre del
regué tot els teatros í shcauti del
cola i genere.
havien corregut sobre crisi.
ni, el marqués d'Estella adoptara
amb la florado i cultiu de la pin- facin cärrec d'aquella "manera de
desdenya tot el produit :ora
ro per i de la recaptació de taquilla
Aquesta pintura de "genere'', des- tura de "genere" cementada.
Es mostraren optimistes pel que fa
aleshores les resolucions que calgui;
Düsseldorf' , que assolia tant d'exit d'ella, i aixi deixä de participar en
com a cit
d'autor.
a la siteació de l'actual Govern i respees d'haver fruit força temps, pot.
segons ell, i escometrä les reformea
.Allà on aquesta obtingué Inés direm que, deis pintors nostrats de
aquells problemes que condicionaven
L'empata i del Teatre Apolo p udevenidor polític.
ser massa. d'una predilecció desme- popularitat i influencia fou a Düs.
que jutgi mis convenients.
la paseada centúria, el que hi está
l'estat circumstancial del desenvotestä, di
ue al seu teatre només e
111 conste de Guadalhorce digné que
surada entre el públic mitjà, està seldorf. i cus sembla prou curiosa
El ministre d'Hisenda, senyor
lupament histarico-pietural 1 aestä
representa
dos actes i es cobran
avui en no pas molt bona reputació l'evolució d'aquesta escola i Acade- n:es aprop es Simó Gómez, i en una
fs absurd suposar que la Dictadura
Calvo Sotelo, ha estat treballant
guisa
que
sorprim.
Els
seus
repreel
ben
acial
depa.ssada
i
arreconada,
to
/O com si se'n repre,ez
entre els artistes i critics responsa- mia per a aprofitar aquesta ocasió per
pe
pot desapareixer com una mutació
avui en assumptes dc tràmit per a
sentants mes anomenats eren Ludwig perqu; així, com escrivia
tessin
tel
teatral en una hora determinada.
la inserció deis p ressupostos en
bles. Que ella fou el trct mes ea- ier-ne un lleugcr esbós. Posada
Leonardo
la
Knaus i Benjamí Vautier. Kr.aus, de Vinci: "Aquell que sempre mira
"Gaceta". P robablement els presea.
Malvas aixes, anit paseada es notä
racteristic de les manifestacions pic- aquesta Academia des de la seva nascut a
Wiesbaden Eany 1829, es- enrera mai avança", ens sembla que
Portos es publicaran demä,
una certa activitat als ministeris.
tòriques de 'les cultures específica- fundació sota la direcció del potent
ja que
tudia al taller de Sellada,- fins que
tumbé
podrícm
ampliar-ho
dient:
ment "burgeses" en contrast i °pm i rigoreis Pr Csrnelius, un deis s'establf de nou a \Viesbaden on
fins que no cstigui acomplert aquest El cap del Govern limita el Es bar 1 en a
i resul.
"Aquell que no mira entera s'ensorequisit el senyor Calvo Sotelo
sició a les "aristocrätiques", és un capdavanters del "Nazarenisme" al pintà
no
la primera obra que el féu peix",
seu repòs
ten feti s de mossegadet
podrà prendre per la seca part cap
fet que ens sembla que no ca l dis- qual esperem comentar aaiat aci ma.
coneixcr. jugadors", i despees
resolució.
M• CASSANYES
cutir despees de la magistral ex- teix, sembla perca que aquest no sen ami
Madrid, T. — El president del
Guadix, . — Ahir es produí
a Düsseldorf, !'any 185 t,i més
En resurta la nota del dia pot re- Consell, despees de dinar a casa seplanadii, histórico-cultural i estética preocupa gaire, enfeinat com eslava endavant
topada ente uns gitanoe. a tima ta.
a París, en aquesta capital
sumir-se en la paraula "expectació".
va amb la familia, ha estat al mi- terna.
d'aquesta especialitat pictórica fet en la decoració mural de la Glypho,
el seu talent fou molt aviat ecce,.
per Lothar Brieger en el seu Ilibre: teca muniquera. !las que. cridat pe! eegut (Eany 1867 hom Ii acorda la
EXPOSICIO DE DIBUIXOS Comentaris de 'La Nación' nisteri de l'Exèrcit, on ha dedicar la
Es creas,
alguns trets, que cae,Das Gevrebild. Die Eutivicklung seu Mecenas, el reí Lluís de Ba.
tarda
a
treballar
;
a
despatxar
afees.
taren
un
'
an esverament entre el
Madrid, t. — L'òrgan oficiós del
Medalla d'honor i la "rosette d'ofD'EN CAMIL PUIG, AL
der Bürgerlichen Malerei". (Del- viera, per a dirigir l'Academia de
Parlant amb els seus ajudants ha
veinat.
1
ficier" de la Legió d'honor". Mes
Govern, "La Nación'', en la seca
C. E. DE GRACIA
phin-Verlar. München).
dit elpresident que inalgrat que ahir
Munic, la deixti per a acceptar aques. tard majoma a Düsseldorf i Berlín
Despees l
reté que cap deis conAhir a la tarda tingué lloc la inau- "Nota del Dia", que dedica a ocies va anunciar que descansada durant
Com que allà on aquesta cultura ta ultima.
tendents h a resultat ferit d'arma 'le
i morí l'any ralo. Era aquest Knaus
par-se
dels
rumore
i
fantasies
sobre
gurada de l'exposició de caricatures
vint-i-quatre hores, es pot dir que
burgesa" es manifestä per primera
foc. Un
o que resulta ferit
El que aleshores el substituí era oit tecnic extraordinari que al que
d'En Camil Puig. é l'estatge del Club el moment p olitic, diu el següent:
cegada amb mis puresa, fou entre també en "'lazare", era un altre
el seu descans s'ha reduit a unes sis
fea d'una
assegada.
"En
Espaiía
no
hay
una
sola
per.
els ho landesas i al segle XVII, per company del celebre conecta de havia apees a Düsseldorf aplegà no
horro.
Excursionista de Gràcia, carrer de
solament les experiencies recollides
sona con sentido común que se traSant Marc, 16, principal.
això mateix foren aquests els que Sant Isidor: aVilhelm Schadow, fill
Madrid, r. — El general Primo
en els seas profunds estudie dels
L'exposició resulta molt interessant. gue la bola de una crisis latente,
produiren les creacions modell- del gran escultar de Berlín Gotfried,
de Rivera ha estat treballant en el
p
alabra exc
antics mestres holandesos sind tamLes fe
per la reconEn Camil Puig ha assolit ran fala- tiempo de l uida desde hace tanto seu despatx del ministeri de l'Exerquer exemplars d'aquesta incoa al qual acompanyaven tina bona co- bé
les influencies deaa pintura frannuestro diccionario, y mede pintura. ¿Cal cementar ad ele lla dc deixcbles de la seva escola
sauce exit í ha estat objecte d'unäniqu
nos del p ropósito de improvisar una cit fins a tres quarts de deu del vesde Granada
cesa
dcl
temps.
Aixa
explica
perquè
not s. dele sane representante més de Berlin que aviat s'aclimataren a
mes felicitacions per part de tots els
solución, que seria catastrófica si per, hora en que sorti sense len cap
— Han començaa
Granada,
rnanifestació als periodistes.
gratis? No ho creiem necessari, per. la ciutat rellana i forcn els funda- fou tan estimada la seca pintura pels
concurrents a Eacte.
parisencs,
cae
un
critic
de
l
ea
ribes
truncaba
la marcha serena y el lógifestes anua;. en co mmemoració de
que. ¿qui desconeix els Stecn, Os- dors d'aquella "manera" tendra
co es calonamiento de la Dictadura
La
situació
es
modifica
del
Sena
va
escriure,
l'any
1855,
que:
la
-reconques
de la ciutat.
Jade, Metsu, etc.?
sentimental que tant indignava a
"tot cl talent d'Alemanya eslava
A la plag de l ' A j untantent MeMadrid. I. — La darrera impreshacia la normalidad constitucional.
El pubis que succei als holar.de_
Cornelms i que tant d'èxit assolia aplegat co la persona de Mr. Knaus".
marea
la
No
porque
ésta
mejore
la
situación
sió
d'aquesta
nit
sobre
el
moment
ardía
municipal. es;
sos com a capdavanters de la
entre el públic "poètic i cultivat".
El mateix que els preus elevadissims
1 regiment d'infantería
de Esparta, sino porqué así lo requie- és que durant tot avui, segons sem- companyia
i la cultura i per tant. tumbé
Mes, tot i els esforços del director. que hom paga y a per les seves obres,
re la mecanica política en que han
bla, Iran canviat rnolt les coses del de Córdova
una secció de C esa,de la pintura, o sigui, el poble an- que, com a ball "nazare", nn podia
particularment "Les noces d'or", en.
que ahir es deia i que per ara es molt llena (lel resaMent de Lueitinia,
de resolverse las sucesiones en e!
glés, desenvolupà Lambe durant el tolerar que una especirditat Jan
UNES
QUARTILLES
DEL
cara que aixa no es per a nosaltres
A migdia sentí al baleó dc la Casa
gobierno de los pueblos.
possible que no vinguin eis esdeveergio XVIII, d'Hogarth fine a \Vil. "baixa poc ideal" com era tinguda
GENERAL PRIVO DE RIcap taula de valors. de la mateixa
de la Ciutat el regidor senyor Pérez
Todo el Inundo está harto de saber niments que s'esperaven.
'esmenta a especiaatat de la aleshores la pintura de "genere" flo_
Sánchez, el qual portava el penó de
guisa que el treure la "grossa de
VERA PER A EL DIA GRAque el propio Dictador ha anunciado
Castella i dig •ae tres vegades la fraesa normalidad y su p ropósito de
FICO
se
de ritual. Acabà amb visques a
Er Día Gráfico rublica les següents ofrecer la fórmula de ella al Monar- Una lápida a la
memòria Granada i Espanya.
ca, cosa que hizo ayer, en el Consejo
quartilles del general Primo de Ri- de fin de
A la mateixa hora començi a toalio, afiadiendo el ruego
de Julio Cejador
Ve,1":::
car la campana de la Vela.
de que 5. af. meditase la resolución.
Madrid,
t.
—
\ El Dia Grizjico y a su compaAquest migdia s'ha
Pues bien: tan lea l actitud, sin
verificat l'acte de descubrir /a lapida
ñero La Noche, cuya magnífica insvacilaciones notificada al p aís, ha
a
la
memòria
de
l'insigne filaleg setalaciaa visite hace poco tiempo y cuEls accidents del treball
nyor Julio Cejador, a la casa número
ya ràpida conquista del público bar_ servido para que unos cuantos des.
aprensivos den por seguro que se
to oe la Glorieta de Quevedo, on
Saragossa. r. — A l'estada de
celones nie es conociaa, les dedico con ha p lanteado la crisis y que la Coromora
Calatayud, la :näquina del correu de
' mucho gusto unos renglones en estos
na se ha tomado unos dias para
Assistiren a l'acte el rector de la
Valencia agaiä cl maquinista Pero
momentos en que Espafia entera pacte resolverla. Así se ha telegrafiado
Moreno.
Universitat Central i els catedräties.
su interés en conocer cuando y ramo tranquilamente al extranjero, con
La 'bid« porta la-erg/te -inserirPortas a thospitaleanora ara 1102:
va a cesar la Dictadura, no porque abuso manifiesto de la confianza que
:
fr;r4'4Silr-h
tenga prisa ni deseo de verla desapa- se puso en la. la conciencia a .
1.2 victima leixa dues nenes de
rectitud
"En esta casa murió el sabio filórecer, sino por cl temor que sobrecoge
de los encargados de informar a la
logo don Julio Cejadar (1864-1927) , Pons anva
a la opinión, acostumbrada al "paciopinión mundial, a , excluirles de to.
eminente historiador de nuestras lefico" turno de los partidos, de 'pie da censura. En el extranjero,
tras, maestro insigne del idioma casy Por
después de esto venga "lo otro" y que varios conductos, se ha solicitado
tellano. Recuerdo de sus compañeros
c:xoo$;c;ons
lo otro sea "aquello",,aquello que llevó hoy ratificación de la noticia,
universitarios de España y America."
'Art
y en.
al äninto nacional a un estado de aflic- ponemos que la respuesta habrá sido
Descubrí la lápida cl rector, senyor
*eiZ*7
cian,
sonrojo
e
incertidumbre
que
naElies Tormo.
un rotundo mentís, al que, por nuesSAL
A
PARÉS
'.• .
die sabia caano seria al dia siguiente tra part , aiiadimos
Es posisid d• pinturas de
Despees els concurrente a lacte ee
la natural pro•':•
.• ••••
MODEST i R1CA R D URGELL
ni que le esperaba en el,
testa
contra
una
conducta
que
merereuniren al sepan pis de l'esnientada
;
•••
^
r, a s al 10 arllial
y o. barceloneses, no; no temais, que ce los más duros c
•
alificativos. No casa, en la qual viu ara una neboda del
después de la muestra de civilización, es tolerable que así se falte a la
senyor Cejador, sen ora Enriqueta.
pujanza y cultura que atabais de dar , verdad, con posible p erjuicio de los
El senyor Ovejero p ronunciä unes CALER1ES LAIETANES
CORTS CATALANES 015
de la honrada paz espiritual y mate- intereses del país en que se vive,
I-aus paraules per tal d'enaltir la meL. DEROUI
P i ntur•
rial que disfrutais, de la sana y tra- y ahora que tanto se hab l
mada
de
l'insigne
borne
i
feu
un
esR.
ESTIVILL
a de acueraicional alegría que habéis recobrado, dos in ternacionales sobre probidad
tudi de la seva persoralitat com a fiExp os'cio de p illear& catalana revenga nunca mas "lo otro". Precisa- en la información p eriodistica, no
lòleg, com a professor sie Lletres i
treeetiva
iTIns au so 2C:1131
com a esperit popular. Digué que, ulmente para evitarlo, quiero yo poner seria mal momento de demostrar la
limite cercano a mi actuación directa.
tra ésser honre d'estudis , ion horne del
eficacia de ellos con sanciones a los
que tan desap rensivamente dan estapoble.
por medio de procedimientos y
ESTUDIÄRENYES
CORTE GlItillLANIES. 570
nulas discreta
s , jamas de regresión,
discretas,
do a patear/as del arroyo."
c. BERCNEs
Pint u ra
pero sí de progreso escalonado: la No hi
haurà substitucions
clausura den,
meseta, el rellano donde hemos de lleUna
granada
que
esclata
gar al fin, está mas alto.
impremeditades
Almansa, r. El terrissaire Raid LA
Bien sé que muchas políticos y sus
PINACOTECA
Madrid, r. — També "La Nación"
Calatayud g uardava uns projectils
PASSEIG 0 GRACIA, 54
portavoces se llamaran a engallo, s peescriu en el seu editorial:
d'artilleria pesada que compré com a
1
LLIMONA
ro que importa eso, si no engaño al
Pintura
"Nos asombra oir a personas forferro vell, procedente de les darreres
Cliusure drena
país, con el cual me compre:metí en
males hablar de crisis al viejo estilo
maniobres celebrados a Múrcia.
"n•••nn•
roza?
y de substituciones impremeditadas.
Ahir, un ferretee anomenat JcaMARIA ESCLASANS
Si cuando llegue el momento de dar
Seria necesario que todos nos hubiéquim Cruzado, de :25 anys, manipuP1ETAT. 10 (dallara la Cateara')
el paso adelante, cl país se encuentra
ramos vuelto locos, con el dictador a
Com p ra-es nda d e
lava un dels projectils per tal de ferANTIGUITATS 1 aJECTEa O SRI
con un G 'cierno digno y canea de gola cabeza, para entregar España al
lo a (roscos, i en netejar-lo esclata.
bernar y :a gran argano de asesoracaos que supondría un asalto en las
El projectil pesava guatee roes.
miento y fiscalización en que más de
tinieblas, una sucesión ab-intestato con
Joaquim sortí llançat a sis metres SALA BUSQUETS
la mitad de sus componentes sean de
busca apremiante de heredera y pro- d'alçària.
PASSEIG DE G RACIA, 96
origen electivo, puro y bien contras.
gramas, cuando ningún a contecimienVide., de llamo
L'explosió trenes./ unes guantes fi Moble 1 oeltetaa d'en
tado. s no será mucho mejor que lanto interno ni exterior lo exijo.
nestres de l'eciifici.
Expealci6 de pint ura
zar al país a la segura hecatombe de
do i
Después de todo, no está mal que se
La detonació se sentí per tot el poMATIU
p roduzca el sobreealto. Así, loe que
unas elecciones según las leyes y usos
!de i causä un gran esverament.
len' •ii e
conocidos, cuyo resultado seria fácil
tienen algo que perder es posible que
El ferreter resultó amb una cama
de prever ? s Que ello no es constiturecapaciten sobre lo que representaría
troncada, la qual ha calgut tallar-E.
SALA
cional? Sobre que yo tio conozco nada
V. GA R CIA 31VION
en Espaila desat que ten go uso de raRambla de Celltinya, 21
A. TOLOSA
crin, que se haya acomodado fielmenPintura
President, Antoni Rovira i Virgili.
te a la Constitución, salvo cuatro foralisan denia
Vic e-presidents, Macla Mallol i Un comissari de policia se
mulismos, el escollo es nimio: con deBosch i Leandre Cervera ,
suicida
clarar que la Constitución sigue en
Secretaris, Eusebi Isern i Dahnatt 1
Corunya, T. — Arit paseada se suiLA LLAR
suspenso y que no se pondrá en vigor Ambrosi Cardan,
Màxima precisió - Minim cost
cidä el contissari sIe policía Pero Con.
D'ARAMS
D'ARA
hasta que se reforme, se substituya o
Bibliotecari, Domenec Guanse,
A. innasku
Es tanta a les seves habitacions,
se restablezca, ya esta todo arreglado.
Bonn ese 5
Tresorer. Josep Serra.
malgrat la vigilància de la seca fama.
olobloa
d'esti
: Eaproduccione
Después de todo. ,:liabrit en el munVocals, Ei:geni Cuitar(' i Joan SaEa, forçà el calaix de la taula del
de Mute
O ftoreelont r1N411 nou
do ensayo de ciencia política mas inIlarés.
despatx, trague una pistola i s'engegä
—
teresante que el de ver canto an gran
La designació dels altres vocals
(loe trets al cap.
no
pueblo pro g resa y prospera en ré gi- es encara segura."
CALERIES DALMAU
men cataléptico de Constitución por
P A58EIG DE GR1ICK
Si
UN.4 C ONFERENCIA DEL
11.M
!IDO
una década de ailos?
*atesta
;i n integran' de 01
!
SENYOR LERROZIX
0
n'Insta
DISPOSICIONS
Miguel Primo de Rivera
!tela denle
Es ven: als grans ma g atzems, establiments fotoEl dia 5 vinent el cap del partit raMadrid, 29 ele diciembre de 19 29."
DIVERSES
dical, N'Alexandre Lerroux, (aneará
gràfics i similars, i a
HERM A, A. G.
ELS REPUBLIC,4NS el dele (le conferències que es vétien
VALENCIA.
donant a la Casa del Poble del disLlegim a La Aran:
Madrid, 1. — La " Gaceta
Lliamrla - Marte* aserlptori
tricte cinqui, amb una a cärrec seu,
dp 'easv inc ipusblica
raga] . Pape lia
"Segons les nostres noticies. el Conion:
les següents disen la qual clissertarä sobre el tema
sell de l'Esquerra Republicana queda"L'Aliança Republicana".
Decret disposant quo 1;1 con- LA FORJA C
rá constituit pels delegats següente :
ALANA
cessió d'auxilio per al dei,eavoPol partit republici-catali: MarSA3fELANCAT CONFEPUMA DI CATAI. YA, 118
lup ament de la indústria naciocaí Domingo, Llufs Companya i RaGran Premi Exposició Internaclonal de Barcina
RENCIANT A SALT
P1111108 ggoi
:non :leoguer Clamets
nal, establerts päl decret de 80
Eapneicla 1 5 a
Llegim a Lar Noticiad:
d'abril de 1924 i les meves
Per Acci6 Republicana! Antón; Ro4 Por el gobernador eivil de Gero'S, RAMBLA DE CATALUNYA, 8
posicions conSplementbries, es
vira i Virar, Maca Mallo! i Bosch na ha sido autorizado
para dar dos
i Leandre Cervera.
regeizin,pels preceptos que es MONTFA
C
t
BARCELONA
conferencias don Angel Samblancat,
detallen.
Quodroo r. r teme
Pel partit federal: Enrie B. de Qui- una en
mate,
el Centro Republicano de Salt,
SotiIaPSi :-$ Relieve
Tarnbd
Tapial!»
publica
el
decret
rerós, J. Caudal i Joan Guilera."
el próximo domingo por la mafianat
g atera, 4, noai Pon miau
latiu a la liquidació de l'ExpoEncara, afegeix La ,Van:
y la otra, por la noche, en el Centro
aleló de Barcelona en el seu
"Ens diuen que Arda Republicana Republicano I.0
Gerona, desarrollando
caràcter Internacional 1 l'Orga- G A .L.E2 anlikiat i
quedará constituida en la forma se- el tema "Problema cultural y constit
nitzacid del SHA filudonainent
güent
tución interna de Emafia". •
Do ~Anal I
ro
com a nacional;
POR1'A-Ft1111185 5

De la

's e' p a alta • direcció", Com que la

dita de gènere

trets

La p011 tica
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CINE 1 MOTOCURRII
El millor present per a

Pathé-Baby, S. A. E.

1

.

Di.16X -

114
e -mea- de i1130 .

EL CONGRES .
PAN-HINDU
Acords diversos
Labore, 1. — El Congres Pan-hindú ha aprovat una moció a la qual
es demana als prínceps hindús que
concedeixin a llurs pobles un Govern
responsable i la promulgació d'una hei
que defensi els drets foeamentals
la Ilibertat individual i de la seguretat
deis bina i de les persones.
El Congrés ha votit també una
escoció protestant contra les anegues
finanderes imposades per l'administració estrangera i demanant la creació
(l'un tribunal independent, facultat per
a rebutjar totes les taxes que es jutei injustificades. — Fabra.

El boicot als Consells
legislatius
Lahore, e. — El Pandit Potilal
Nehru, cap del parto congressista a
l'Assemblea, i Seniupfa. cap del partit
congressista al Consell de Bengala,
han ordenat els membres dels respectius partits que presentin Use dimissió a tots dos organismes, dacord
amb el manament del Congrés PanHindú. respecte al boicot dels Conselle legislatius. — rabra.

En memòria d'un cap
nacionalista
• Lahore, r. — El sector Pate!. proIident de l'Assemblea legislativa, lea
inaugurat avui l'estàtua erigida a la
memòria del cap nacionalista Lala Lajpie Roi, mort fa un' suants notaos a
conseciiincia dels abalots registrats en
aquella epoca.
L'acte bou presenciat per nombrós
públic.
EI senyor Patel ha proriuisciat un
parlament posant de sellen la significació simbólica de lacte, el qual se
eelebrava precisament als inoments en
ola quals l'India reclama la cera independineia. — rabea.

LA leILICITAT.

LA CATÁSTROFE
. DE PAISLEY
Moriren 69 infants
i 37 resultaren ferits
Londres, u. — El desastre ocorregut ahir en un cinema de Paisley,
prop de Glasgow, que ha causat la
mort a 69 nens d'ambdós sexes, ha
estat el més trägic de la história
de la indústria cinematogräfica a
Anglaterra.
Com alta dit, el nombre de morts
puja a 69 i el de feries a 37.
S'estava fent, amb mocito de Capd'Any, una sessió de cinema dedicada als netos. Es calcula que hi havien al local unes set-emites criatures, d'una edat que oscilla entre dos
i catorze
El local cstava completament ple.
Sc suposa que, per causes fins ara
desconegudes, sees rotllo de pellicules que hei havia a la cabina es va
encendre, i això bou la causa de l'ineendi.
La major part de les victimes van
morir ,l'asfixia o trepitjades.
L'alarma bou tan gran, que els
netos co van precipitar a la porta
per tal de fugir.
Entre els ferits
ha tres d'extrusa gravetat.
Fahra.

Ha mort un altre infant
ferit
Landres, o. — L'"Evening Standard" ha rebut un despatx de Paislay
anunciant la more d'un altre ecto dels
ferits ett l'incendi del cinema.
S521, dones, 7o els mores fine ara a
coeseqüència de la catàstrofe.
Dels 36 ferits que segueixen a l'hospital, so es troben en estat gairebe
desesperat.—Fabra.

L'ACORD
X1N'o-SOVIETIC
L'alliberament dels
presoners
Mo3cou, t. — L'Agencia Taso diu
que, segons un eomunicat del eónsol general sorietic a Karbiit, tets
els ciutadans soviética detinguts durant el darrer cartlicte per les auto- eitats xineses, i els detinguts amb
motin de l'escora:di al consolat soviet:c de Karbir, loan estat afilerats, a conseqüilcia del protocol de
Khabarowsk.
Les autoritats soviètiques ban reina instruccions ordenant la inmediata . alliberacií de tots els cintadaus N-istmos deinguts i la repatriai soldats xinesos
cio dels
•que havien esta' internats.
Fabra.

• Moscou, e. — Una informació de
l'Agència Tase din que el nou ' director soviètic del ferrocarril oriental esinés, senyn- Roinlyé„ i Vadjunt
Denisse han pes possessió de Ilues
careces, a Karain.
Els ciutadans soviético. caps (lela
diferents serves i lloro adjunto han
• ouedat restablerts als llora que ocupaven abano tel conflicte en virtut
de l'acord adojtat en la primera reunió celebrad: per la. Direcci,5 del
Ferrocarril.

I igues

Un servei de la policia
.
francesa
París, T. —"Le Journal" d'al que
els tres italiana detinguts ahir no
negareis pas que estaven tramase
un complot si loé declararen que no
anava dirigit contra cap personalitat
de Erario..
La policia en u:1 registre efectuat
en el seu domicili descubrí notarasea lletres i documents xifrats. Quan
s'hagin pogut traduir es possible que
arribi a descobrir-se quelcom sensacional relacionat amb les maniobres del s elernents anti-feixistes.
Entre tara, la policia francesa
s'esforça en averiguar si els explosius descoberts, tenen relació mb
l'atenstat conté; en els darrers temps
a la Costa Blava ,
pogut descobrir que als antifeixistes sels subministra fons per
initjä d'un misteriós ernissari que
efectua freqüents viatges de Frasea
a Rtíssia i al qual la milicia ha sotmes a un interrogatori.— Fabra.

Vaga de tipògrafs a Lió
Limo. e. — Els obrera tipógrais
s'itan declarat en vaga.. — Fabra.

LA SEGONA CONFERENCIA DE LA HAIA
La delegació iugoslava
Belgrad. r.— La de:egació
goslävia a la Conferencia de La
Haia, estare formada pel ministre de
Negocie Estrangers senyor Marinkoritch i l'ambnixador a Londres senyor Djuritch.— Fahra.
'-. EI discurs- del rei Jordi
Londres, r. — El discurs que pronunciarà el rei Jordi durant la cerimònia ile la Conferencia naval,
acte que tindeä lloc a la galeria reial
de la Cambra del, Lords el dia 3! de
gener, serie retransmès per totes les
estaciona de radio de la British
Broadcasting Corporation i podran
sentir-lo els radio-oients de tot el
— l'abra.

La delegació txeca
Praga, e. — La clelegació tuca
que prendrä part a la Conier;scia de
La Haia, i dc la qual formen part
els senyors Benes, ministre d'Afers
estrangers, i Pespisil, governador del
Base Nacional, lea maexat cap a La
Haia. —

MacDonald

xinesos

Les vietinies de la catàstrofe. de Paisley són 70 infanta
marta i 37 fcrits

Segons el Daily Mail, és probable que dinciteiri lord
Pa sf ield , 111iniffiT dels
Dominis

Ha

Un naufragi al Bàltic
Weaterclam (Slerig), Durase
la violenta tempesta qee s'In descabdellat al Bisitiu, alta anat a foses
el tres pala :Dances "Mercedes",
davant e Raututs. - •
Vale dels setos triptolanto slan
salvat, pera cl novZ,
ofcgat. —
Fa lira.

Instruccions als secretaris
provincials del partit
Roma, s. —Amb motiu dcl casori
del príncep Umbert arribaran aquests
dies els secretaris feixistes provin_
cials als quals reunirà e l secretar:
general senyor Turatti per a donarlos compte d'un informe extraordinari, en el qual, seis precisarà la
política a desenvolupar a províncies,
amb la incorporació prevista en la
.nova Conatitucidi declarase el partit
feixis2a partit legal per a 'a sera
intervenció en l'Estat. —

REIS
Contes
Noveiles
13 - Fontanella - 13
Llibreria
"Hereus Vda. Pla"
MARROC
EL PORT D'ACIADIR
Casablanca. 1. — Avui ha tingut oc l'oher ui udel port, d'Agadir.
Aquest esdevenment, ql qual
confirma la realització de les
prometences del Protectorat, ha
cslat acollit per les autoritats
la població. etc rnig de gran
a
— la bra.
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FABRICA DE

PRODUCTES CEAMICS
Rajoles d e Valencia
Articles de construcol6

VICENTS

Despalx: rallen, 72
Telèfon núm. t56.54
Pielor:ea: Gaspar Benavent
Prop de la Trayeesera
de Sana)
BARCELONA

IIIIMMOÜENERRDEESP
(Bailly-Ballliére — Riera)
en su asen ediciba ha sido aumentado a
,

TOMOS
Csdlidarnente encuadernados esa
uess 8,500 páginas en lente)

MÁS DE TRES MILLONES DE DAT$S
54 MAPAS EN COLORES
DE LAS PROVINCIAS Y POSESIONES DE EPA%
—
Esta obra contiene los datos del Comercio.
Industria y Profesiones de Espata y Posesione'
y una extensa Sección Extranjera con dalo.
de todos los paises del Globo
—
Precie de un ejemplar completo:
BO Ptas. franco de portes en toda ESIIMIE

Probable dimissió
del ministre dels Dominis
Londres, T. — Segons el "Daily
:orar pot donar-se com a segura
la próxima dimissió de Lord Pas.
hold, actual ministre dels Doeninls.
—Fabra.

ANUNCIAR DI EL ADUARIO
ES DAS CON LA EFICACIA DE LA
PUBLICIDAD
Äntarlss Ballly-Balillire y Riera Reunidos, S. L
Enrique Granados, 80 y 88 BARCELONA

documenta

»o

ADVERTIAIENT,
Advertim a les personei que
els interessi la publicaci6 immediata de les notes que ens envien
que els originals han de dirigirse tutti a la Redacció, plaça de
Catalunya, 3, primer, abans de
les nou del vespre. Els que ens
arribin mes tard d'aquesta hora
o vagin adreiats a la impremta
del diari, Barbart ate i 1 3, no
seran publicats fins al cap de
48 horas

S'ha clissolt el Congrés Panhindú gue ha reclantat la
independincia de l'India

Ha mort un germà
del Papa
Roma, o, — Ha mort el comte Ratti, gerniú del Sant Pare.

El cardenal Gasparri
millora

•

ele

Roma, r. — El cardenal Gasparri
ha millorat considerablement en el seu
estat i hom coniia en un promptu i
total restabliment.—Fabra.

BASCULES
ARQUES
PER A CABALS

PIBERNAT

Parlament, 9 i 11 . BARCELONA
IR

II •

•
...1n1•MMI

L'EX ARISTE. 11.11

Dol per la mort del
comte Ratti

LA ITALIA FEIXISTA

PERSIA

Del "Tes ere" (Roma).

Londres, e. — El primer ministre,
Mr. placDonald, ha publicat, amb
motiu de Cap-d'Any, el següent missatge dirigit a la nació:
"Entren — diu el missatge— no
solarnent en un any nou, sitió tambe
en una època nona. Els anys compresos entre 1919 i 1929 han estat
difícil> per al poble britinic. Espero
que el perfode que avui comença
serà de ferne ressorgiment i de progris.
Hem emprat molt de temps cercant la solució de les maltea dificultats creades per la guerra al riostra
país, i aquesta tasca no ha acabat
encara.
No obstant, és de bon averany el
fet que el sastre primer esforç durarle l'any que comença será la Conferencia naval, en la qual se xifren
grana esperances per a la consolidació de la pau. — Fabra.

AL VATICA

DETENCIO D'UN CAP REBEL
Tel. p ran !Krsia), 1.—E1 cap
rebel Dest Mohamed Khan, qii?
fa pocs rnesos havia estat perdonal, pel tia, i que ara, recetatuent, it ti niet fuga novament du
la capital ami, fuel uni d'exalta:.
les tribus, ha estat apres.at de
i/OU i ha ingres.sat en una for•
talesa. —

El tare% .pietue la cambrera ordenada

del Papa

policia francesa ha deténgut tres italiana antefeixistes
als guals se suposa complicat s en un complot. S'ha
incaulat de nombrosos

Hubert Vickings ha descobert nous territoris

CASIMIR

111011 .1171 . gernui

La

Paris, e. — El jutge que estén
en la instrucció del procd2s obert
contra els tres italiana detinguts
ahir, ha examinat els documents
trobats per la noticia al domicili
d'un dels detinguts, i de l'examen
n'han sortit noves ineuipacions per
a aquests. — Fabra.

Clàssics, etc.
ELS ACCIDENTS_DE
LA MAR

Un missatge del senyor

D'acorcl amb el Protocol de
tihabarovski, han estat alliberats els presoners nasas

Els documents recollits per
la policia

Londres, I.— Via Nora York li
diuen al "Tintes" que el vapor "Melvine". ha retrausenes un missatge
recollit per l'estació de T. S. F. de
Montevideo, segons el qual, l'explorador Hubert Vickings ha descobert
importante territorio en la regló antärtica. El telegrama Ito puntualitza.
— Fabra.

Mge

IMMIEM11223

BIS LABORISTES
AL PODER

L'explorador Hubert Vic.
ganga ha descobert noves
terres a les regions antar.

TIQUES

Els nous directors del

Ferrocarril Oriental

ELS "FUORUSCITI"
ANTIFEIXISTES

ELS CONFLICTES DEL L'EXPLORACIO DE LES
TREBALL
REGIONS ANTAR-

La clausura del Congrés
Lalvere. T. — La , essió de clausura
del Congrés Pan-Hindú, celebrada
aquesta tarda, ha esdat .itt.yalada per
erans mostees d'entusiasme.
Pendit Potilal Nehru loa pronunciat
el discurs final, fent remarcar eis tre
-'alsreitzpCongé.
Ha dit que el c-it dindependènzia
llançat per l'India baria tingut ressò
arreu del món. i que permetia els hindüs residents a l'estranger aixecar el
cap amb tota IliI2reat per a la defensa
liur país.
Ele lates de persones que formaven l'auditori llançaren crits de visen.
la Pätria. visca la Independench le
l'India.—Fabra.

ESTRANGER

Roma, o. — Aquest mati el Papa ha
celebrat missa en un petit altar aixecat en una de les cambres de l'Hotel
cel Quirinal, immediata a aquella os
esta dipositat el cadáver del comte
Ratti, germä del Sant Pare. Un cop
dita la missa, el Papa, profundament
impressionat, s'ha retirat a la eva capella particula r, des d'on poe despees,
ha cavial a cercar els cardenals Caccia i Benin i per tal que prenguessin
amb cll el Rosari.
Les despulles rnortals del comte
Ratti han estat traslladades, sense cap
cerimnia, des de l'Hotel del Qurinal
a l'església de Santa Maria dele Angels, on han estat col-locales en una
capella ardent situada co neo oratori
anexe a la dita església.
111
Divendres se celebraran solemnes
funerals per l'ànima dci conde Ratti
i dissabte tindra :loe una missa solemne a l'esglesi dc Sant Joan de Le- •
tra!, en la qual oficiarà cl cardenal
Vanutelli.
•
La bandera vaticana ha estat posaaJ •
da a mig pal i el Papa ha asaltes totes les audiencies fina a nora °relee;
•
tanmateix aquest vespre ha rebut el
cardenal Verdier, el qual banjo de
•
sortir amb tota urgencia cap a París.
Les hiatos de l'avant-cambra del
111
Vaticä s'emplenes elpidament de signatures dc gene de totes les categories socials. El primer en sigilar Im
cstat l'amtaixaclor de França i seguí- •
dament el d'Alemanya.
El rei d'Italia ha trastes al Papa
•
un telegrama especial de condol. —
Fabra.

•
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eador
que ds coneix, i mitjançant el seu
,š$ tindreu sempre la segure,,
:tet que el vostre motor estará
seispre alimentat amb una regubriba extraordinäria

•

URCELONA I
•
POSICIÓ-1929
'J'EX
u.

I

Servei especial de trens de •
nit a les linies de M. S. A. •
per a facilitar la concur•
rència a l'Exposició
Igual mi,: en festes anteriors. les
nits (1(1 dissabte ah diumenge i del
iliumenge al dilluns vinents, sortirä
ircii de matinada cap a Arenys.
L2 segona du les Mis esmentades
sertiran. a mes, els trena de matinada
ami: destinació a Granollers, Vilanora
Vilafearica.
Els dies 5 1 6 de gener circulara
un pece d2 Barcelona a Blanca, directe
fina a Mataró. que set-tire' de l'estació
de l'r,,nça a les 20'5n.

•
•
•
•

CAI,dPONAL
MIERDA/

•

FAMO/Ol LICOR Ot

El. MEJOR APERITIVO

afecciones clel
Intestinos, maree, atea dime, reuma,
can alinean,. 4 nill el mas crenico:

liibrieseit tres tamanys
rents que permeten que és pugui
adaptar sóbee qualsevol cotxe

bedru deälls i r eh-K-1 di es
eompromis als represen.
tinte_ exclusius

GUISE' riftICICIONS INIMST11113
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RAMBLA DE CATALUNYA, 45

•
•

eAmt,.:s .

drepurstivo etu
tods d

.411411n1I MIME

•

TELEFON NUM.

12201

11111.1.111i'lltZ11111

:gua!. te esenlo de

Vente en taren:e:ea, droguerfas.
coets y Dore
Representante pera Espante
JUAN TORROELLA- (Nueras)

e
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BOX

bolos al nostre ring, probablement
d'ego' a vaquee settnanes reapareixera,
donantdi la réplica el formidable bastase« Torres, del Box Esport, si
aquest saatable comineman aconsegueix
trlomfar, caen aixi ho crea el seu manager, del campió de França
Bou, que és el prisxim adversari del
Iltiltador Torres.
Si Torres triomfa dr Bensa, púgil
estencialment esgrimista, cal esperar
que el seu encostre amb Bartos, un
altre dels que es destaquen mis per la
leca esgritna que no pas pel seo putsch,
csn*tiuir un nou triomf per al notable i cientifie boxador.

A

UNA VICTORIA DE. MATI
OILOZ
, Comuniquen de Nova York qua
'balsa d'ahir el pes Heme Metal Orca,
no fa zaite arribat a usual' pals, en
companyia de Ricard Alia, vence per
km de combas a Tex Taliaka en tres
represes.
Les mateixes referancies assabenten que aquest triomf proauí una exceHent impressió i que tot seguir (oren tetes a Oro; Meto per a notas
combats. Oro; accepti mesurar-se
canea el pes Ileuger de color Baby
Joc Gans el 4 del corrent, al Club
Atbletic'de Nova York.
El resultat d'aquest tumbal. ja que
no el que acaba de disputar per traelar-se d'un

FUTBOL INTERNACIONAL

Ahir a fEstadi, l'equip de Txecoslovaquia va perdre per un gol a cap
El- match resultà poc interessant a la Primera part i de més interès a la
segona, en la qual fou marcat l'únic gol, per En Sastre. -- Els txecs
no correspongueren a la seva fama, i els jugadora d'aqui per no compenetrar-se perderen l'ocasió d'una més ressonant victòria
Dama tic no menys eJe 30.000 es-

TENNIS
EL

boxador desconegut, pot

identificar quina es utualment la forma. de Martí Oros, car Baby J'u
Gans. vencedor "l'Hilad Martínez, ét
l in boxador considerat dels
americans entre el; pesos Ileugers.

CONCURS

pectadors, s'efeetui ahir, a l'Estada el
primer partit oficial entre les selecciona d'Espanya i de Txecoslovaquia.
El resultat fou advers a aquesta darrera per un gol a cap, despeas d'un
partit que no fou pas pròdig en grans
jugades ni en moments d'enlodó.
El públic en sortí una mira decebut,
car iti els jugadors lates forro allb
que Sur historial feia esperancar, ni

DE NADAL

DEL TURO

Resultats dels partits jugats ahir,
dimecres:
Durall-Durall guateen a BoleeBoten per 6-3. 6-3.
Al. a Cortes, 6-o, 6-3.
Males. a Juanico, 1-6. 6-3, 6-4, 6-2.
Senyoreta Mona Dutton a sen yo-

DESERTA DE Jlaf EL ZAIRD
El boxador °ranas Josep Martínez,
eonegut per Jim el Zaird al nord de
la Península. acaba d'experimentar
una clesf eta per punto a mans de Ca.
ragliano, sobre la legalitat de la
sisal no as creible que l'esmentat reclama com succcf ara fa quinze dita,
en ocasi ó d'un altre match. Aquesta
vegada Martínez no tole ha perdut,
sanó que i.enä lloc a qui la concurrancia abandoné.' el local molt abans
d'acabar el combas. Un terç dels espectador, que restaren al local
sen.

la releed() d'aquí va saber treure tot
el fruit , Et u n domini tan gran ccm
va exercir en el transcurs del joc,
degut a la nuila compenetrada dels
elements que la integraven.

ra Iiesberg, 7-5, 7-5.
Puigmarti X. Boter, 6-3, 6-1.
Durall-Durall a Suquer-Gonzalez,
6-2, 7-5.
Juanico-Jaume Durall a MaierSindreu, 8-6, 7-5, 6-2.
Senyoreta Fontrodona-Boter a senyoreta M. Dutton-Escaiola, 8-6, 6-1.
joc per a avui
Lloveres contra M. Puigmarti (fiOrdre de

csrregaren d'exterioritgar estentbriament el descontent del priblic.
El manager de Martinez ha deelarat després del combas que el seu pa-

ha guanyat (sigui coto sigui, aluir es
guanyà, i rúnica observació que podria fer-se es que potser havia d'haver guanyat de mis) no se li poden
fer objeccions. Es diferent d'un equip
de club en el qual les adrertencies
sobre tal o qual element poden ésser
susceptibles de corregir-se, o a menys
que aquest equip de selecció llagues
de servir per un altre dia. Aleshores
Iti entrarla el fer-hi una crítica; però
avui, qui sen treuria?
Es clar que si selle exigís un
"compte rendu" minucia* , pocs serien
els jugadors que se salvarien del sumafragi. L'única linia que realment va

missió única jugar uu partir, i sen
surt airosa, totes les critiques resulten

desplaçades,

te • •
Es evident, perú, que l'equip de la
selccció local podia ahir apuntarse una bona victbria , car la categoria del contrincant li facilitan le
tasca. Si "Slavia" el dia de Reis, al
camp de Les Corts, no ens del.a entreveure gran cosa mis que ahir a
l'Estadi de afontjuic, teurem ron, el
Barcelona sen surt mis airós. Altrament, el mateix dontini exercit a la
segona para en l'encontre d'ahir, ens
diu prou que els trees den batibles
per una major diferencia si la davantera local llagues rutllat amb mes
precisió tocant al xut.
En descärrec dels jugadors (i, per
tant, també pot dir-se per als de Txecosloviquial, obserrärem que molts
trets que semblaven sortir amb bruna
"punteria" quedaren desfocats i anaven alts. Creiem que és conseqüencia
de les dolentes condicions visuals, per
l'excessiva distäncia que Id ha entre
el gol i les graderies, cosa que, sense
un previ entrenament, per forca ha

el qual, malaria de trobar serismos
obstaeles en mitjos i defenses tices,
aeonsegul centrar, per b no fou aprofitada la jugada.
Els times, pastrat aquest primer cisura iniciaren una serie d'atacs, els
quals acabaren amb un fort xut de
Snaboda, que passi per sobre el marc.
Després d'aquests primera inoments,
en els quals hi havia algun interés
per la forma de produir-se els atacs.
cl inc decaigué cansiderablemeni. ; a
causa de la liaixa forma de
i
una part de davanters.
El joc es inantenia anivellat, i les
jugades es proauien per part dels jugadors d'agur amb molta lentitud.
De tant en tant, pecó, hom vela alguna escapada de l'equip local, una de
les quals produida per Sastre; aquest
Iliurl la bala a Rubio, perú aquest
jugador, que no tenia un dia gaire
salta fortament als núvols.
Un altre peral a la porta txeca es
produi en el moment d'executar-se un
free-kick, el qual fou rematar per Rublo, i la bala pass) fregant el pal superior del marc.
Els brees, per la sera banda, efectuaren samba el seus atacs a la porta
de Zamora perb la bona .actuaeib dels
defenses. particularment

desfeia tots els projectes dels daranters visitante.
T aixf s'escolä el primer temps , sense que ni els 1111S ni els altres amosseguissin marcar.

_Ame,
PILOTA BASCA
LES MATINALS DEL CLUB
BASCONIA
Amb quatre partas a "cesta-.
van celebrar-se els entrenaments
ahir, entre socis d'aquest Club. a la
Canoa del Frontó del Principal.
Rosal i López, vencen:, netiment
a Boldü-Musteres, per ao a 21.
En el segon partit, entre 3. Roldú.
Martínez i Erigola.J. Viladomiu,
aquests darrers eixiren vencedora per
40 a 25, després d'unes bonignea re.
matades de Frigola, el qua l trobi
bon suport en el set, company

Mompart-Artús, yermen', eonten,
dicen amb els blaus E. Be - Arfa,
com que aquesta última parella «p e .
sa ya" mas, amb facilitat s'apunta e
triomf per 40 1 27.
Per no estroncar la ratas del;
partits de carrera, també el darrer,
va ésser Im domini complet dele
gcrmans Recalde, eta quals s'aprofi.
taren de la detmoralitzaci6 que
amb molla de les prirneres fallades
s'apoderä de G i ménez-Terrats, varen
quedar'. 22 quan e l s contraria arribaren al 4o. Només una petita reacata de darrera hora donà tun ale
d'aHicient a la lluita.
BLANC

LA SEGONA PART
MES ANIMADA
En inidar-se cl segon temps. notärem que en l'equip local hi havia sumé s
compenetració. la qual cosa fin que
els seas atacs sovintegessin mis i m'es
coordinate.
Amb tot , els txecs no desnagaven.
1 al seu torn efectuaren jugades de
veritable compromís, una de les quals
no valgui un gol gräcies a la bona
actuació i excenent coHocaci6 de
Ouineoces. el qual refusà un xut ras
quan la bala estas-a a punt de nene
trar al mara.

Capees de he
PER II

MAMUT. I RATE•111

nal handicap).
MEMA cese
De la Huerta contra A. Durall
(final Critiriurn).
38 — SANT PAU — 84
Senyoretes Clavell-G. Dutton controcinas renuncian a complir diverd'enganyar els jugadors.
tra senyora Morales-M. Dutton (fisos compr omisos que té centres; amb
• s•
nal doble clames).
eta c` rgan t r aadors, fin; que torni a teaDignen finalment, que el camp de
bar-se en plena forme.
Cal parlar, mes que de cap altre,
l'Estadi no esteva co condicione cont
del partit final del campionat doble
cal per a j ugar-s'hi una bona partida.
NOTICIARI
femení jugat entre la catnpiona seEs coneix que a corre-cuita hi havien
nyora Herberg i la senyoreta
Mane d'ahir. a Madrid. Barios va
posat unes capes de terra , i els juS. B. PENYA IRONICS, 20
aincer jeto Joup per punts en
na Dutton, el qual, contradient l'opiSASTRE,
gadors a cada mornent relliscaven, i el
PENYA CORATGE B. B., s
70171n11.5. El combo fou en general
nió gairebé general, ha estat guabot de la hala era sensiblement desL'AUTOR DE L'UNIC GOL
igualas. :ambas boxadors es presen- nyat per la senyoreta Dutton. La
igual.
Fria vint-i-sis minuts de la segosenyoreta Dutton porta feto d'algun
taren dos quilos per damunt del pes
N es compren com en una cosa
Al canip del laietä diumenge tinna part. quan una hala que haría
temps enea, i principalment en
ploma.
que sala despas tants milions resulti
Sastre
fou
indubtablement
el
davanter
poég
actriu
i
mercar cw requip local
agafat Padran passà a Piera. el qual gué lloc aquest ;ncontre, en el casal
aquest concurs. uns partas brillan— A' Valincia, Martinei "Alfaque ni per al dia d'una solemnitat essesge entretenir-la la centrà; Rubio la els blaus-grocs dominaren completa
tissims. i dels quals ha sortit victotigui en les degudes condicions.
?' enand ver fora de combat el base
mena perú no viren estar encertats
cedí fluixa a Sastre, el qual remata
riosa, malgrat de la gran dais; de
Cobos. Aquest, terma informava fa
EllS resta finalment a parlar de
tirant a basquet.
Els equipiers txecs demostraren insir xut l'únic gol.
complir com a bona fou la de back;. l'ärbftre, que ja hadem vist
lea armes contrincanta. Cal recordar
mis quants dies • Execasior a , él un
actuar
L'equip blau usu passa gairebé de
dubtablement un milla conjunt, perú
En aquest sentit, el seleccionador ha
No cal dir que aquest gol fou reque la senyoreta Rosa Torda j la
pugilista al gisal cal considerar fa
aqui Barcelrna mateix, i
fin un
mig camp, car t-es dels punta que
aquesta superioritat parcial no ami
htuu amb molt d'entusiasme per part del
estat encertat, i el joc de Ciriaco- arbitratge molt canscient,que
temas cont un ente cap valor. Mar- senvora Morales, per esmentar nopotser
una
marcaren foren e penalty, degut a
arom panyada de jugades que ens popúblic.
Quincoces va ésser el suficient fort mica mis exigent per als
mis les figures p rimer«, han inIbsen de Alfar* continua, dona. retxecs que
guessin fer creure que la generació per a contenir ela atacs mis aviat pe- per
cumbir davant d'ella. Era per •iXen
Hi llagué un moment de reacció Padreas. dels Iranks, que abusä de les
presentant una inciagnita.
als
nostres.
De
totes
maneres,
no
entrarles violentes,, ema reprosable
actual de futbolistes txecs siguin una
unta de la davaritera txeca. En una
que actinia hi baria algú que li atorsabem si és perquè els txecs d'avui dia per part del, txec;, els quals acon— El combat Tredevic-Genaro per
de:
it:è
co,rnpa
digna continuitat a aquells quadros beinaus
pige
Del
el Monte
°casita que Zamora es trobava desplaseguiren executar diversos córners
g ava forces probebilitata da viere al tito! de campió del món del pes
saben
refrenar-se
mis,
o
perque
que haviem vist anys enrera. i que
contra els laeale, perb cap donä resulna en el partit (Favila però la maçat per a evitar els efeetes d'una ca- M. Cristophe ja de bon
mosca, que se celebrara praximament
principi
dede
la
dita
duresa;
dins
dels seus excessos hom hi tro,ualificable gairchi
joria confiara en la aenyora Hermonada que li tirä un davanter conmostra que no estava disposat a tran- tat practico.
a París. organitzat per Jet f Dickson,
d'in c orrecta,
berg, qui repetidament ha donat pro- bata, no cbstant, tuna grossa qualitat trari, tingué la sort que Quincoces sigir amb el joc
Cap a les acaballes. els locals tipoc
continua provocant les protestes dels
correrte,
el
cas
Muesons
i
Sola,
mott
de
bou,
lié, pulir qu e
futbolisme. -•
ves de mereixer el primer lloc en la
raren un free-kick contra eis txecs:
salvas amb aquella providincia que,
es que en aquest sentit poca tosa pot
aficionats franceses per considerar
foren eis única coiesionats sobre el
No deixi d'estranyar-noe que en Ileclassificació de les nostres tennisexecutà
pel
la
falta
Pirra,
el
que
es
veu,
hem
qual
Ilancä
de
veure
en
tats
censurar-se
a
que Tredevic no és borne prou fet enl'equip visitant. Conser- un fort xut
carnp. Ifasdeu. mot i Vilagir els intervius que aquests dies han els partits internacionals.
tes. El resultat, dones, ha cstat una
que fregi el pal superior.
varen tota la correcció fi ns després
eara per a disputar tic combat de tanfe els repórters als delegats txecs,
sorpresa i una confirmació del gran
1 finalment, després de tirar-se dos. seca, be, sense co4nntanis.
De Zamora no cal parlar-ne, per(me sels havia entrat el gol, i ja és
ta importancia cm el proposat,
Argenter i Calta. els mis ferrns
tavogrés de la senyoreta Dutton. El
aquests s'ocupessin molt de la rapa. qué les seres intervencions no foren sabut que el5
txecs són jugadora de cbrners contra els txecs, finalitza l'en- deIs
partit no ha estat dels mis bonics, dese. 1 diem que en; estranya perquè paf nombroses, i s e'n s a rtí lié.
NOTES PREGADES
contri en aquest llegan temps netamal
perdre.
Enblaeussti
r
m.
1111
uere, s'ha pogut apreciar la intelliHit mediocre pe l
precisament una de les borles qualitats
ment favorable ale jugadors d'ad
domini
absolut i
gencia en la distribució del joc do dels futbolistes txecs d'asilan,. era la
joc vulgar que en
DELS TORNEIGS PROFESSIO- la senyoreta Dutton. Ha sabut
di
es
desplegl.
rapidesa de Ilur joc. i que els havia
El banquet d'ahir al vespre
.1 les crdres de l'arbitre Martínez.
NALS DE BOXA
prar la ataca convenida i ha reei- valgut una superioritat sobre els futels
equipo
s'arre raren aixi:
xit plenament. Tot amb tot, encara bolistes dels estats veins.
Al, clubs de boxa, on amb tanta
S B. Penva Ir' ' CS. Vilaseca. Pano pot posar-se-la capdavantera del
Pe:u f), certament, a jutjar pel que
Ahir a la nit. 1 ami) un retard
perseverança es preparen nois plens
dree, Sola, Masde i Mussou!.
considerable. tingué lloc al Majesahir veieretn del conglomeras Slaviad'entusiasme i ambició, la idea dels grup de les nostres tennistes, tot i
B. B. Petuya
tia Hotel el hanquet a honor de la
ratge: Argenten
torneigs de bosta ha estat acollida amb que ens plauria força dintre d'un Sparta, aquesta condicia no és as-vi
Ca d ira. Puig. Port i Del Monte.
temps poder-la-la veme.
Federada) Txecosloraca i dels equips
qualitat del futbol txec. i en afegirgran entusiasme, car molts que no
— Diumenge sin. t, dia 5. al camp
que prengueren part en l'encontre.
s'Id la mancanea de brillante perfoUn altre resultat sorpresa va ésacon geguien veure obertes a llur amAssistiren a l'acte els elements del Laietà. tindrä 11 el match revenradora no cal dir com perd el seu
ser el del partit final doble masculi
hirió les portes de la boxa. tindran
ja entre la selecció Text; del Laietò.
de la Federació Txeca. de la Fedefutbol.
eaquesta manera una ocasió única de jugat entre Durallguanico contra
ració Espanyola, Firbitre de l'en- i la S. B. Penya rbnics. Primer;
Suldreu-Mater, que s'ha solucionat
Repetim que, corn a conjunt d'equip,
'presentar-se davant del pública que és
contre, jugadors dels dos equips i equips complete.
a favor dels primen. En ell sita
ahir
llagué mes — bastant fié/ —
a fi de comptes el que imposa la semembres de les principals entitats
pogut novament apreciar el progrés en els visitants que en els local s erb
va voluntat als organitzadors, no obsesportives.
de Jaurne Durall, qui ha fct un bon
les naves individualitats na en saberen
tant i creure moles. ärlhue els orgaA l'hora dels brindis feren dio de
salutació i norn de les respective,
mitzadors, que procedeixen els que or- partit, ben ajudat pel seu company. treure cap profit.
la
paraula el marqués de Somerue- Federacions.
En
la
parella
vencuda
flaquejä
Al
!lastre
entendre, la falta de
ganitzen segons les seves preferincies.
los,
per
la
F.
E.
de
E. A.. i el 5CL'acte, que transeirregué en mig
Amb els tontito els organitzadors força Maier, en el qual radicara el l'equip bate residí en bona part en el
nyor Pelikan, de la Federació Txeca, de la rnés franca cordjalisas, fou esvalor de la parcha. Féu tna joc canseis rnig-centre, en Kada, home ja del
tindran ocasi6 de poder apreciar les
els
quals
es
dedicaren
paraules
de
sas i pobre, i la bona voluntat de
plèndidament eervin mcl dit hotel.
preterit (segons tenim entie, excellent
preferincies del públic, tr ()estacar- Sindreu no ha estat
prou per sobre- erftic esportiu í que imprimeix a les
se aviat els boxadors que tinguin eles- posar-se al joc
de la parella venceseres accione una lentitud que conse, donada la forma de -..eritable com.
dora.
trasta anuh la joventut dels bornes que
petició i selecció que tindran els torUn abre equip que mereixia
el rcflegen. E5 nrdA. multes vegades
neigs, co els quals la cobejança sera tenció
El porter txec tingué forces ocasiona de Buiment, i en
general la sobrietat
de l'afició va ésser el de
earn els davanucr txecs quedas-en scnestimulada per primes equivalcnts al
•
demostrada l'acredità roo' un notable jugador
Maier contra Juu.nUco. Sen$e lluie se uport en llurs atacs O que
rebien
cinquanta per cent de les borses dispu- ni l'un ni l'Are
rec
d'extraordinari.
tardaraimmt
la
pilota.
•
tarles, les quals seran atorgades
el partit es descaludellä d'acord
Cert que lamisca- en la das-antera
vencedors per k. o. dedil,. is a dir,
Els unitjos1 A la primera part, mala claese deis dos contendents. JuaEl públic, evidentment fred i poc
•
sorti l'home de Iluiment, ja
a aquells que lacia caure els sei; ad- nico la guanyat el primer set
lissimament, per a arreglar-se torea a entusiasta al primer temps (la cosa era
amb xuts en general t'aren poc que els la
versara:. pel compte.
precisos,
segona, que donaren sus tornb, i di- tnolt avorrida), s'engrescä una mica
1711 score lurillant. El seu
conträriament al (me seats liarla dit guem-ho per a satisfacció sera, un
però, no ha continuas, i el partir ha
mis al segon, i es mostrà
BARTOS-TORRES
e
que la línia disposava de bons untatomb netainent favorable. Així i tot, en subratllar unes guantesmis efusiu
esta: COME normalment podia supo•
bones judor,. No ros agradg la forma de col13arscre, que fa temps que no ha sar-se.
s'observä que Guzman jugara retarclat gades Tse es veieren despres.
•
En ge1 acar-se quan tira:Tm els córners,
i i servia poc als davanters. En setn- neral, (muedâ tuna mica defraudat de la
.
Ilerat de l'interior esquerre I una blant defecte va
incórrer Obiols, i cl partida que baria presenciat.
mica el rustre, tras els altres es 1110Sque menys gris va estar, potser, fon
:
e
traren molt indecisoa en les no mollea
Martí. Línia de poca pasta internadoVICENTS BERNADES
e
ocash.r s que arriba Ten a la meta con.
nalitzable, en conjunt.
e
'traria.
La davantera, a jutjar pel que ens
De l'emulo sobresorti la tasca del
deixä entreveure, al cotnenaament leene
El que fou el partit
tercet defensiu. El porter. en si, no blava que con) :nes anida
SORTIT EL LLIBRE'
e
jugant-se
tingué ga g molta feílla, pera rut canvi unes anirien entenent-se
els seas
els (165 hack5 hagueren de breVOJYre"
e
Perú no fou així; en lloc
Amb alguns minuts de retard apaga de valent. i en general saberen
e
d'e.eforaar.se els teus componente a regueren els equips al canup. Els prironcar les hales i oposar ant di PrOn
elf
fer un joc <finte/agencia, la cosa anä mers que ho terco foren els txecs, i
potent a les escomeses dels atacants dee lligant-se, i cadascd
a la poca estona els d'aquí. Uns i alwe
tira
per
la
litNeffIl ItIltil i l itIl glil It11101111111111111".11111111111111111t11111111111111011111111P11111111111111111111t111111111111111111111111111111111p
•
e
d'acutí
sena banda. arribant a la segona part
•
tres foren molt ben rehuts per part
e
TutdividualmenC els que mis cns a produir U13 efectc lamentable.
del públic.
•
agradaren, ultra els esinentals tiacks,
El millor del; cinc va ésser Sastre.
ezef ee 77?
L'ARBITRE I ELS EQUIPS
•
toreo Simpersky (inig ala csauerra)
•
no ja pei gel que va fer, molt bula
Imnuediatament després de sortir
/ aC
1 Puc (interior rsquerrel.
.
efahlteirircilirp-rivies.
•
Dotze mesos a vida. — La
per cert, rerä que moltes vegades
l'àrbitre, el belga Al. Cristophe ardes
nota lletja. — El fiil dele allres. — La pedra de
una cosa purament accidental, sitió
Sisif.
nä
Earrenglerament
dels
eauips,
els
perquè en conjunt jugä amb (tés co•
Dos enmonta 1 un diso de fonògraf. — L'home que
quals, a excepció dels breca que moDe l'equip local hi batuda tela llarga
ced que tras el; altres. Picra tingue
amb
per a escriure, però ens sembla que
dificaren la defensa, la resta no sofrf
porta un peque!. — Sol, mi, fa, sol... — La .s,gonn
algunes ittervenzions afortunades, rariacions de com els
donävern
•
•
no
val
la
peina
despeas
que.
en
la
segons la perb en general no brillä Rubio unaruda. — El suicida. — Tres amics entorn d'una (aula.
nostra ediek, d'ahir. Eren
•
teoria del senyor Mateo, (i que no
•
lament, i d SEU joc no es sa entendre
- La caixa tancada. — Hfitòrts trIala d'una cadira
•
•
ESPANYA: Zamora; Ciriaco,
jutgem desencertada), els equipa de
mai
amb
el
deis
seus
c omPan y s. Quant
•
peezu: 4 obt•ilETel
selecció s'han de fermar Segons les a Padron, home d'excellents condi- Quinceces: Martí. Guzman, Obiols
•
Piera,
circusustancies del match per al qual ciOns per a aquests
Sastre. Rubio, Padreen i Bosch.
!le ven a tetes les Illbrerles 1 quioscos
casos, va encersón triats.
TXECOSLOVAQUIA : Staplik
tar-ne ben poques, i ni com a xutador
D / POSIT CENTRAL
Burger.
Hojee: Vcdicka, Kada,
Ara. que en aquest sentía el
ni com a trae
e
crunp de l'Estadi era tan desconegut i i nix,' que d'unib va agradar-nos, persky Junek. Silny. Sroboda.
repetim era en qui mis
Kratoelivil.
tan innoble (pare camp d'herba, I
creiem oprsat als txces. Tarda pisemapazi les als emtres d'Especifics
qvina pena feia '.1 per als jugadors sima per a Bosch.
UNA PRIMERA PART
'RAMBLA DEL MIG, 5 -- BARCELONA
d'ad com per als propis txecs. Però,
Fa rr»actes b420
ENSOPIDA
No es tudgui retire un (oxees de
•
en fi, seguint la teoria abans cemen•
•
serenitat en aquests judicis. Ja hem
Tan aviat Cf1177 la bala CS pOSA
tada, jo cree rjue a una selecció que
dit atians oue una selecció que te Der
joc, hom vele una escapadn de Sastre,
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e ATALIT
Fets diversos
Aooldents de la eiroulaoló
A Manresa fou atropellada
Pe r una bicicleta la veleta Josefa BatIle, de 69 anea.
EI fet esdevingué al cerrar do
Sant Andreu, i de primer hom
cregué que la velleta no bayeta
sofert cap dany, perb rnés tard
eis metges diagosticaren que
tenia la cuixa esquerr a troncada en la say a part superior
arran de l'articulacid.
Fou portada al seo
Carme, 19.
Hom ignora el m'oler° de la
bicicleta i el nom del qui la
raunt aya.
TA BREGA
Ele cosaco del Don Platov
Ens plan d'anuncidr amb una
veritable satisfaccid la vinguda
en aquesta ciutat del Chor de
Cosacs del Don Plato', que ens
fa possible l'encerta ila actuació
deis dirigente de la nostra Associació de Música.
Es un inotiu de joia per a tot
bon targari de trobar en aquestes manifeslacions Tutti musical la nostra ciutat estimada
al costat de les alles poblacions de Catalunya, capdavantares de teta rnanifestuciö
cultural.
Tambd la nostra comarca es
troba identificada amb aquest
esperit renovador. i aprofita
sempre totes les avinenteses
per suportar aquestes iniciatives i donar caires de solemnitat
a les festes culturale i de caràcter musical. que sovint tenen
¡loe al nostre Menee.
La que ens ocupa ha estat
una veritable treballa. i cal
agrair-la als capdavanters de
l'Associacidt. que, Iluitant moltes 'vegades amb obstaeles gairebd insuperables. porta a cap
una tasca tan fruitosa com meritòria.
El concert està anuimiat, per
al diumenge vinent, dia 3, a dos
guares de deu del vespre, i
dita lloc a l'ampla sala de l'Ateneu.
Les impression; que es reben tant de Tàrrega com de la
comarca, fan preveure que Itéxii
serä gros.
:Volt ha de contribuir-hi
profusa propaganda que tant
be n organitzada té l'Associació
per a aquests casos, com també
el fet que s'escaigui en dia de
resta i enemas ea vigflia, acabara de complementar els Rugirris d'un ple ben merescut, tan',
per la vaina del concert toro
pele esteros dele organitzaders.
TARRAGONA

Lladres d'aviram :: El Chor
Kostrukov :: E l vinent cometa
de la Filharmònica :: Colmenas
de pessebres Estudiante a peu
L'individu del sornetent Domènec Calvo va sorprendre, la
nit de Nadal, dos Iladregots
que, aprofitant la relativa calma que hi ha als corrals i gallItere després d'aquella nit, se
les emprenien amb l'aviram
que encara hi restava.
Avisada la guardia civil, va
procedir a la detenció d'un dele
professionals del robator i , el
qual tenia ja antecedente penals.
— Per al dia 8 'd'octubre
vinent , l'empresa del Teatro
Tarragona anuncia la presentad() del chor de. desees Kostrukov. f. ompost de 65 cantalres.
— Per al virient concert de
La Filharmònica està contraetat l'emment violinista catalä
Manen.
— Ele pessebristes han organitzat un concurs per al qual
han aconseguir l'aportació d'un
lot, important de premis.
• Els concursante temen ele
gessebrrs oberts al Jurel 1 al
pelele:, a Ilers respectius domi chis.
— La vigilia de Nadal van
arribar els sis estudiante de la
Facultat de Medicina de Valencia que han fet el viatge a peu
de Va lencia a Barcelona, per tal
de visitar l'Exposició.
Es tracta de sis esportistes
de la ciutat del Túria amarats
de joventut. que pertanyen
a un Club de natació, qui a un
equip de hockey, qui a un equip
de futbol, que han volgut acomplir el "tours de force" de la
caminada Valencia - Barcelona.
L'han feta e MIS etapes, i la
,nada important parada fou a la
'riostra dula! , on estigueren la
eiit del 24, !et el dia fif! Nadal I
j la matinada del die da Sant Es: t cae.
El . dia de Nadal visitaren tot
el que de mes notable enclou la
ciutat 1 aireen dele nostres cerdee esportius.
VIO
onauguraole del nou local de le
Cabra de Pe nsione I Ilbllotage
Pabilo.
Sense gala fresca re propaganda, el diumenge dia 22 va
precedir-se a la benedicció del
local que 1 3 Calza de Pensiene
i d'Estalvis tan fet construir
al • carrer de Verdeguee, xamträ
jales Ramblerae`

A les onze, el senyor bisbe,
amb els rites de consuetúd,
benei el local, voltat de tetes lea
autoritats locale, representacions de la Banca, societats,
premsa i paeticulars.
Per la Caixa hi assisti el
senyor Morares, acompanyat
d'altres funcionarle de la caen.
Despees de la cerimònia, el
Pare Perdió digné algunes pa raubt exalçura l'eetalvi 1 la
cultura, que foren contestades
pel senyor eloragues.
Despees els reunits es dirigiren al Teatre Vigatä, o n. l'Orfeó
de Santa Llúcia, formal, per ceguet o s, donà un corleen que fou
escoltat per un públic molt
nombrós; total programa, a base, principalment, de cernerte
populars catalanes, bou molt
1 aplaudit.
El non local reunehe lotes les
condicione reuerides; els brezos
eón destinats a les oficines dele
serveis que presta primordialment l'enIitat.
Al pis principal Iii ha metallada la Biblioteca patica, i s'hi
entra per una escala independent de les oficines. Aquesta
Biblioteca ha vingut a satisfer
ne desig i una necessitat; el
local c. s molt clar, confortable
i ben decorat. Lis llibres avui
existente omplen part da les
llibreries, però sembla que el
seu nombre serie augmentai;
aixi i tot le hem vist obres malt
notables.
Les loores destinad , : al peblis eón d'onze, a ulla del metí
i de sis a dos quates de nou
del vespre; els fielmentet tumbe
serä oberta la Biblioteca al
mate
Des del din de la seva inauguracie, la Biblioteca es tan
concorreguda. que en algunes
hores no s'hi traben setenta disponibles. això revela la' gran
obra que ha realital, la Calza
de Pensione. i dos recrea In
raí, per la qual la Dipulacie
temps enrera deleä en suspens
la Biblioteca Populnr. l'edifica
de la qual està llest fa molt de
temps; segons el diputal de Vic.
no era necessària tal Biblioteca
pereue ja n'hi havia d'altres,
referint-se a la del Circo! i a la
del Museu. ambdues incompletes i obertes en hores poc Optes.
Mereix. *dance. mi elogi t
agrairnent la Caitta de Pensione
per l'obra que s'ha empt,, s; In
Jlifusid de la cultura que n'esdevindrä serà la seva millor
paga.
VALLS
Pina d'interventor municipal.
Fàbrica nova ViTeatrats
sita d'homenatge
Aooldent
L'Ajuntament, a proposat del
senyor Sabater, ha fallat el concure per a la plan d'interventor
municipal a favor del senyor
Francesc Martínez i Fuentes.
actual interventor de Totana
(Marcia).
Per si pervenen eircuinstäneles imprevistes que no permetin a l'interessat de prendre
possessió del chrrec, l'Ajarenrnent designe. en segen Hoce el
secretari municipal de Montcada, senyor Lleó Navarro, 1, en
tercer, el senyor Heliodor Palencia, interventor de Palafrugell.
Prengueren part en el eonmes onze sollicitants.
Les designacions foren realitzades per unanimitat.
Horn 11 notar que en un
bledo de
de quatre o cine anys
haurem conegut altres tants
interventora municipals.
— Els propietarls del teatre
Agrupaci6 Social han fet ¡natallar a l'escenari el tele metàl.lic
de reglamente
Per agnest molla han pognt
donar les sessions do "Pasterets", co raen anye anferiers.
En canal, per maneatien d'aque requisa fou suspesa la represen/2dt) de "La boda de la
Paloma". al Teatro Apol.
Segons din la premsa
tarragenina, el Valle Derffirtin
lot sollit f itat l'ingres a 11 Federació Catalana d'Atletisme.
Ha presentat la demanda el
Comitè Provincial de Tarragene.
— El Reguiu del Francolí.
de la Man" i Rourell, relebrarä
ha seva junta general ordinäria
el dio 12 del mes de gener vinent.
— Han estat començades
les obres per a la construcció
d'una febrica de generes de
punt, propletat de la rae social
S. de J. Solano, entre el Passeig
de l'Estaca) el carmen d'Anselm
Clavete
— Fa un panel de setnontueet, el ple de l'AjuntaMent va
acordar de ter una visita al president de la Cooperativa, senyor
Licite Horne.
Segona ha manifestat el regidor senyor Rull, l'interessat
ha manifestat el desig de no
eeser objecte de cap tnena de
manifestad& I que ja ee conelcierne proee honorat amb l'arord que l'Ajunlement. va prendre.
-- Pera Rigola i Ctiselles
estat autoritzat per a dirigir un
eollegi partlentar a la notetea
(-bel st.
Dissabte passat, en pu-

jar les escales de casa seva,
ensopega i va caure el senyor
Lluis Gelambil Prats, cap d'una
de les seccione del Bano de
Valls.
Resulta amb un breo trencat.
Sembla que, malgrat la seva
edat, el restabilment sera. ràpid.
Aixi ho desamare.
CALDEO DE NIDNTIBUY
Nomen"»
Les testes de Nadal
El diumenge dia 00 de l'actual, les agrupacions d'aficionats al teatre, del Cfrool Instructiu 1 Recreatiu del Casino
.Calderi, celebraren una vetliada artfstica a la memòria
del que fou bon company 1 valude element do les dilas agrupaciens, En Francesc Torres i
Pedregosa, traspassat ara fa un
any.
L'espaiosa sala del Casino,
on so celebra la festa, es velé
amb aquest motiu plena d'una
selecta coneurrencla que volgué
honorar amb llar presencia
aquell acta senzill, però sincer,
que hora dedicava en recordanea d'aquell que ultra ésser un
bou amic de Inri i de la cultura, fou un eiuladä exereplar,
d'ideals nobles i d'esperit terna
i justieier.
El programa 'de 14 vétliada
consistia en la representad() de
l'obra "L'hereu del mol!". Original del mestre director de les
escobes d'aquesta vila. Anhela
Montserrat, i la comedia "Oda
d'arre'.
Ambdues obres t'Oren interpretades amb gran amor i força
justesa pele elements de les
agrupacions esmentades. arnb
la collaboració de les distingides ,joves artistas, de la vila,
Maria Serracant. Pepeta Barceló i Roseta Muntanya.
Es reparliren uns bells reeordateris de la resta. amb
rel rat de l'homenatjat.
— La temperatura benigna
ares dice de Nadel ha fet que
rete.. .44, e l'es!e:. la poblacia es
vel es l'oren :mimada.
Els especlacles celebrats al
Cfrcol Instructiu, consisten!a en
tina funció de sarsuela i tres
halls de societat. es- veieren
plens de gom a gom.
Els cinemes, amb programes
atraetiu,s, han esonseguit lambe tienes entrades.
TARRAGONA

La Campea s'Incauta de la
Refineria Vilella :: El oorreu
setmanal entre Palma I Tarragona
Professor tarragoní
a l'Havana
Dimarts a la nit corregué el
rumor que el Monopoli de Petedie havia procedit a la incautació de la refineria de petroli que la casa J. Vilella,
de Reus, té establerta a Tarragona a la riba del riu le rancola
Des de la constitució de la
Campea que la refineria de la
casa Vilella formava part de la
neva organitzaciet, pene les installations i el moviment de la
refineria, aixi corn l'administració segula regentada per la
casa Vilella, que comptava amb
personal a les seves ordres.
Hora devia suposar quins
eren el!eprojectes de la Campea
sobre aquesta refneria por a
can), tot just corneneat, iota
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_vegada que dimarts a la tarda
var0 requerir ele dependents de
.1a fäbrica, d'aoord afnb lee ordres superiora rebudeb; la piesenda d'un notar a les oficines
per a tot alió que populi esdevenir.
Efectlysment, a mitja tarda,
van presentar-se al Govern civil uns delegada de la Campea,
després de parlar ateas et governador, van dirigir-se a la
Mitaca del Francoli acompanyats de dos guardias de Seguretat per si la seva intervencid era necesaria.
cop foren assabentats els
allí presenta de les ordres que
portaven els delegats, aquests
van procedir a fer-se canee de
tot, 1 els dependents all( presenta, a requerirnent seu, abandonaren ele sane llocs.
Rom ignora fines a quin punt
le ha hagut divergencia entre
la Campea I la casa Vilella,
quin es l'origen d'aquesta. Cal
tenir present que, ultra l'administrada de la refineria, la case
Vilella era la propietaria dele
nombrosos camions cisternes
per al repartiment de la gasolina, com a trnnsportista oficial
de la Campea.
Ahir al matt van ésser convocats els asilare 1 mossos que
estaven al servei de la casa
i es reunren en un local
de la plata d'Olózaga, que des
do primers d'any pasea a la
casa Vilella.
En sortee poguerem constatar que per bé que a la majoria
se'ls conserva en Ilurs lloo,
hom procedeix a canvis de residencia amb els quals sembut
que, Per 'part d'alguns, no hi
havia conformitat .
— En vrtut de certes campanyes derivadas de la petició
de Valencia per tal d'ampliar
els seus serveis postals i de
transport dß mercaderies amb
Palma de Mallorca i davant la
insinuaci6 que per part
loa estat feta, que seria sacrificat el correu setmanal entre Palma i Tarragona, per tal
de correspondre a la petició dele
valencians, les entitats oficials
1 les Corporacions públiques
fan gestione per tal de decantar
l'ànim del Govern a la conservad() d'aquest servel, de gran
necessitat per al comerç de leg
rornarques afluente al port de
Tarragona.
El servei correa amb Palma,
generalment, ha proporcionat
un intens maviment 1 träfec
comercial entre, aquestes comarques i les insulars, i en alganes ocasione les expedicions
han arribat a ultrapassar la
xifra de 500 tones per vaixell.
La Cambra de Comen, Junta
d'Obres del Port, l'Ajuntarnent,
Diputació i altres entitats Irehallen activament per a impedir que sigui suprimida la comunicació setmanal, de forces
anys ja establerta, entre Tarragoan i Palma.
— Ens assabentem que ha
estat elegit professor de atol(
del Centre Catete de n'avena,
el tarragonf V. Vallvé, que de
molt jove va marear a la capital
de les Antilles.
Quan Vallvd va deixar Tarragona era un noi .eixerit, futbolista del Catalunya i integrant
de la cobla Tarragona.
Bula estat deixeble deis
mestres Gols i Catalä.
La nova del seu triares cona a
professor en el Centre Catete
l'Havana ha estat molt celebrada entre les seves malteo
ffoneixences.
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NOTES OFICIOSES

Colore i ornamente
Els colore són tnolt vatiats. Per
a la nit es veu molt rosa; el vermall i el verd apareixen en els ves.
tits de tot temps per dia. També
hi ha força groc, soviet combinat
amb negro. El vestidet negre, com
sempre, es veu molt i es en ell
que els modistas aconsegueixen mis
belles combinacions. Eis vestits negree eón fets de diversos crespons,
setins, /flojees en les lides princesa mis sentilles amb petites variacions en colls i punys. Tant els
granets, cota les pells, com els teixits metällics són usats per aconseguir aquests efectes.

La superficie dele vestits es, so-

vint, variada tan aviat per maje de
tires de repunta al volt
de les eaderes o per incrustar la tela
en diverses direccions.
Un bock vestit groc porta vellut
calma, per

negre al volt de l'escot en 'V, ea
les linies princesa corrents, amb
repunts al voltant des de més amunt
de la cintura fine la meitat de les
cadenas i mes avall guarnida amb
diversos petits volante perpendiculars. Aquest vestit era portat
nula ?evita groga amb un petit coll

de vellut negra.
De vegades hi ha forte contrasto,
entre la faldilla i el cos. Un vestit
té una faldilla de vellut negre amb
un ces ajustat blanc. Les mànegues
porten petits Unos en els punys,
als colzes i punys mosqueters girats
de l'inrevés eón portats, tan aviat
als canells cont als colzes.

La unja princesa
Durant tot aquest mis s'estan
exhibint a París les coHeccious
mitja temporada. Jenny, especial-

ment, es distingeix per l'elegäncia
de les formen obtinguda gràcies a
la senzillesa de les hales. Un «elle.
un vestit de vellut negre amb coll
i punys d'ermini i una mena de mos_
tra escocesa feta a base de calats,
sembla, a primera vista mis -Ilarg
que de costum, per) que examinar
d'aprop es ven que aquesta longitud

suplementeria es aconsegteda, per
mitjä de peces circulars penjades a'
rada aya del que era la moda fa

n

Vesta en crespei Je llana bordeus,
guarnir únicament amb dtass peces,
una d'irregular al cos i una abra
a la faldilla

pocs mesas. La cintura Inés alta,
exagerada per ens llaços d'ermini
amb les caigudes corn d'un pam, do.
/len encara una aparença mis Ilarga a
'a faldilla, i el con, sense escot, també

lii afegeix. Fonamentalment aquest
vestit realment simple és una variant senzilla de la forma camisa,
cxcepte per la lleugera tendencia
cap endins a la cintura. Les me.
cegues san una mica Mis amples
que de costum, peaò vénen mole
ajustades als punys. Sin molt ca
racteristiques en la collecció que
pr,.senta Jenny l'adaptació a les naves circumstäncies i la manca d'exageració i pot servir de pronòstic per
a les formes d'almenys els tres mesos que vindran.
En ella també la link princesa
s'hi veu en la seva millo: Interpre.
tatió, no massa !larga, excepte en
el s casos on poden Coser permeses
les excepcions.
La linfa apuntada china una cintura mis alta; però is molt bonica
i suggereix mis aviat la corba del
cos que no pan la del vestit.
Les bateles tenen, justa, l'ampli'ud per al confort i no baleen pas
gaire Trié s avall dels genolls. Aques.
ta linia princesa no esa pas can.
finada a tots els vestits d'un i el
mateix genere, sitió que està sub
jecta a petites variacions, com per
exemple una Ileugera forma brusa a
la cintura.

Jenny te una faldeta d'anglesat
que va amb una brusa groga cosida,
que (lene l'efecte d'una linfa princesa quasi tan be com es pot donar
en un vestit de vellut o de seti. La
faldilla forma una mena de trinxa
de pantalon modificada arnh un petit
plec al mig per trencar la Hola i la
qualitat mis lleugera del ginere
permet la forma bruna sense que sigui destruit l'efecte d'una sola linia
des de les aixelles fins a la vora de la
faldeta. ha un vestit princesa
mis seriós, de zeti negre, fet en
'Mies molt esveltes i amb tires en

dale de l'inrevés per donar-li un aire
arremolinat. Lastra en V és °beta
gut gràcies a una 5aita armilla

aresnt 1 jai,. .a en vellut negre. Coll
d'ermini i brusa de cresp6 blanc.
La faldilla va multada en una peça

"La PthitTcliii"

acabada atnb un coli girat de granate. Aquesta línia princesa, sense
exageració, és la base dc la majoria
voltant, deixant el dzvant molt poc

dele vestits de Jenny i rarament és
ainagadn ninb accessoris.

ROMEA ,
Viena dele Rete Illfew t
Aquesta tarda es repreten
late a Romea l'obra de gr..
espectacle en piltre tetes i 17
quadroa "Els Pastorets En BeIlugát i En Bield", que ha
constituit el gran èxit de Pas(pies.
A la dita representcald
N'ames mi ga. els Rels Higlos,
amb llar retal seguid.
SS. MM . Heider, Gaspar i
Baltasar han manifestat, tumbé, que diliuns vinent, ulla
festivitat dele Rels, prendes',
part en la representació de "Eis
P ast eretee f adorant el Nen Jesús, i repartiran profusament
joguines a tots els nene que
concorrin al teatre.
A lee talle segueix triomfant
a Romea l'espectacle americk
"El fakir Bengapur", Vealtallle
"chef d'oeuare" del teatro modem, que ha batut el record
dels èxits a les principals capitals del talón.
Malla Catalana al Teatro Roai
TERTULIA CATALANA
-- al -TEATRE ROMEA
Avui, dijous, dia 2, a lea deu
del vespre, com a primera funde del tercer abonameat a les
sessiems selectas que Tertellia
Catalana ve organitzant al Teatre Catete Romea, es represeri2
tarä el drama en tres actea de
l'insigne eecripto; ignasl redsies, "La llar apagada", 1 a
continuació, "L'amor, bon 414
plomätic".

Els que aneu a París
NO OBLIDEU
que trobareu

LA POBLICITAT
a

tote els quioscos dele
Grans toulevarde, de la

Place de la RepublIque a
la liadelaine
A is Place de la
A la Place de SaInt Illoh•l
(costat
Al Boulevard SaInt 1111chel
Al Boulevard Sebastopol.
I a tota ele
grans quioscos de Parta

ADVERTIMENT •

Ademen a les persones

que els originals han de dirigirse tote a la Redacció, plaça de
Catalunya, 3, primer, abana de
les non del vespre. Els que eras
arribin más tard d'aquesta boca
o vagin adreçate a le Imprecaa
del diari, Barbuä, az 1 11 un
sean publicats fina al cap de
48 hores

Aquest
passat

sura

número ha

per la • cengovernativa

Id

ja feia molt d'encá, del darrer cop que aquelles germanes s'havien
trobat i en llurs rostres eiblaimats hi havia arrugues que no eren
pas el solo dels anys. El frare es va asseure en silenci i els va fer
eenyal que continuessin llur conversa.
—San ad, germanes —va dir la raes grau amb veto tremolosa;—mai no he pogut mirar-meees d'aleshores ença i ara em
Manso per la mey a feblesa. ¿Que hi ha en el seu record que ens
ealgui temer 1 Evocar aquells dies ens sera encara un graii plaer.
Va mirar el mona) tot dient això; va obrir un armari i en va
trence les cine labore, feia tant de temps acabades. Amb pasea ferma,
pera amb la ma tremolosa, va portar la lacera; i quan els senti.
menta de les altres germanes van brollar en veure-la, les sevee algrimes van lanar una sortida i, sanglotaut, va exclamar: ¡Que Déu
la beneeixil
El monje es va alçar i va :manear cap a elles. —Potsit'fou la
darrera cosa que va tocar estant bona— va dir en veu'baira.
-Es veritat — va exclamar la dama, plorant amargament.
El monjo es va girar cap a la segona germana.
—El galan minyti que no es podia separar ale tu quan et va
veure entretinguda en aquest passatemps, jau entenas en una plana,
l'herba de la qual és roja de sana. Feagments rovellats d'armaduru,
s u alt ea tenles brunyida, e podreixen a torra, i sört tan difícils de
destriar eco a seus cona els esses que s'eemieolen al fang.
La dama va gemegar i es va tercer les mans.
—Els interessos cortesans— va continuar el menjo,'*draeant-se
a les dues germanes — na van trenne de la costra casa pae1fiea i us
dugueren a escena de festes i esplendor. Els rnateixoa iáteresses,
i l'ambició inquieta .d'homes plena de foe na han fet
temar, donzelles en 'idsies,r, en un exill humiliant. ¿He dit
veritat?
Els senglois de les dues germenes eran Ist resposta que feien.
--Poca necessitat hi ha—va dir el monjo m'eh una mirada eignilicativa — de perdre el temps en galindainee que pateen evocaran
els espectros pidlitIst de les esperances d'anye primerencs. 1Enterreu-los, epiloteu damunt ells mortificacione i peniteneiea i que
al convela sigui llur toba
Les gemanes Van deMäller tres diee per pensar-sea i aquella
ne gairebe es van entiveneer que el vol era de deba la mortal!'

Gregowig

El baró Ven Koeldtvethout de Grognvig (Alemanya) era un jove
babe tan avinent com poguéssiu desitjar. No cal que digui que vivía
cal un castell, perquè alee ja se sap ; ni tampoc cal que digui que
vieja en un vell castell, perquè ,; quin bar6 alemany ha viscut mai
en un de non? Hl hacia melles coses estranyes relacionadas amb
aquest edifici venerable. entre les piale no aren les menys sorprenents i rnisteriosee que guata el vent bufava, rondinava din s . les
xemeneies i fins nclelava per entre els arbres del bese proper:
que quan la lluna bribas, s'esmunyia per eertes ebertures del
mur, i feia verarnent d'elle més claree eertes parte de les vastas
sales i 'largues galerías mentre en deixava d'altres en una foscos.
basardoea. Cree que un deis avantpassats del bares anant escàs
de diners, havia insertas una daga en un senyor que l'havia visitar,
una nit per preguntar e/ camf, i bono suposava que apesta fets
miraculosos u 'eren la conseqüencia. Tanmateix, no sé pes eom alee
podas esser , pereue a l'avantpa esat del baró. que era un homo
melt amable, ii va saber molt greu, despree. d %a yer estat tau
arrauxat i, havent-se apoderat violentament d'una certa quantitat
ile pedra i fusta que pertanyia a un bar:, mils feble, va fer construir
una capan expiatòria, i Riel va saldar amb el eel tots els &enlates
pendsnts.
L'avantpassat del bord em fa pensar en els grans títols que
el bah', tenia al respecte de tots a base del sen arbre genealògic.
No goso, veratn'ent, dir calafate d'avantsuissats el bara tenia, però
ad del ceta que en tenia molts més que qualsevol altre heme del
wat temps; i de deba voidria que visqués ara, perque en poguda
tenis. més. Es una cosa ben triste, per als grans homes de centúries
paasades, d'haver vingut al vede tan aviat, perque dale home que
va néixer tres o quatre-eents anys cerera, hotn no en pot esperar
reoltAblehtene que tipgui tanta d'avantpaseats en111 un hule que
ueix ara. El darme,. heme, eigui qui sigui —i ba pot nIsser un atacofiador o qualsevol ase vulgar, pel que jo sàpiga —, filiara un aliare
genealógie molt m6s frondós que el noble mAs gran virad ovni;
t en eleala que alee ee le pas inst.
e.

time

els interessi la pnblieáci6 immedieta de les notes que ena envien

l'aes r avatiatfets DE NrCOIÄt :NICALIor

eemblave tota amanojada que expliques alguna inconveniencia, va
començar:
El Baró de

. . Els teties

gONCIRIS

y 1 A 1' 1 R S

«rnoTOPEon

VIVOS.; MINA SON011 NED ton
Aval, a lea 5 1 a les 10: Momea
»Coree Fox, NOSIC181111
MOvielone t la rotiena Meta TRAFALOAR, per CorMne
Or11111h 1 V. Yarront,
PUNIR A CINEMA SONAR efins aparen enferme ELECTAIC
Aval, a lea 5 1 a les 10: GRANDIOS RXIT del presuma
sonor.f¡evIett.
Noticiarte Pos MovIttone Cumula, I EL COMPARSA. per DUSTER
UATON.
suseeAAL - CATALUNYA
.Atul, a les 430 030. Cinta cemIce.
La tinta MARINOS ex SECO, per
Karl Dime, Noticiat Foz I la cinta SED DE AMAR, de Colleen Moore.
eaPITOL I LINO CINEMA
ANul, a les 430 1 930: Cinta Manca. EL CHICO DEL CLAVEL, Per Donglas Me Lean: Revlsta Paramount
I la cinta EL DRAMA DE MONT CUTIS.
PATEE PALACE
EXCTI.SIOR t-t SIRIA
Avul, la cinta AGUSTINA DE ARAGON,
EN ATLANTIC
CITY. Cómica 1 Revista. Al Pathe I EacelelOr, FORASTEROS
EL CASAMIENTO A PRUEBA.
MONUMENTAL :-:
IA t-: IRIS PARE S PEONO
Avul, la chita LA MELODIA DEL AMOR. Lupe Veles: umbarcs EN COMANDITA, per Adolphc MenJon, FELIX LO SADE TODO, cómica 1 Revista.
DIANA :-: COSTAL
IA
«OVAL
Atol. el Ihm EL PATRIOTA (no sonora). per Emil Jannings:
EL ETERNO FEMEEDso. per Da p /Ine Pollard; El, TESORO DE 'ICONO. Cómics
I Rta
ARCENTINA :-; BARCELONA
COLOM
Ach. la cinta LA VIRGEN LOCA, per Sus) , Vernos: SANGRE DEPORTIVA. per Bichera [As: CORAZON DE TORO (rilbulsos), Cómica I Revista.

Teatro Cita Moved:

•

COINPAIMA CATALANA
INessMI: C. CAPISEVILA
EMI, a IU 5: Eapastaalee per • Infame. L'obra del dle , Exil formidable d'En Folcb 1 Torres,
•

EIS PASTORETS •

L'ADVININENT DE L'INFANT
JESUI

ase l'arribada dala Role d'Orle"
Mea Obteqularen la =Mida. Chors,
eardantni, gran !meteos!!
A les Cm/ TERTULIA CATALANISTA. L'obra

D'AMERICA
i Reses de tot l'any
Den* larda, a crea popular:
La ala del Carmesí

LA. TIA

en, nausees a desdir amb les

obre,

Eh retruca de l'amor
i Per no ésser tretze
as despeo

a

come:adune.

ORAN TEATRE LICEU
I Aval, dijous, 42 de propietat
4 abonament. A un quart de
eleu. DARRERA REP R ESENTA

Compeneta de eodeell 1 VIDA «mala
eles de JOSEP ameTPILItE. Primen as.
Hin 1 director*: Josep Saneen I Alentad,. MIL Primera mella Merla
Penan,.
M'uf. tIlloue. tarda,

LA LLEONA

Mi, enorme esa de

LA VIDA ES SUEÑO

Demä. rill, La VIDA ES SUENO. Pis.
sable, nil, Important reposield: EL CAUDAL DE LOS 111,1011.

TEATRE POLIORAMA

Compites cómica depOlveda I Mofa
Avui. dUous, tarda, a les 51S:

ceno, tarda, a un

quart d'onze. Fulleó dedicada als estudiants que
han vingut a peu des de
Valencia. La comedia en
tree actas, en vers, dele
germana Machado,
LA LOLA SE VA A LOS

Cem p anela ILESA JORDI
Aval , tarda, a les 5'15. Preus popu•
lars. Amagues a n Mes.
L'Alti ressonant

de l'obra castellana, en tres artes,

Nit, a les deu. L'obra en tres actea

LA PRISIONERA

PUERT08

Dem, divendres: bene.
fiel de Marta Palou. Tarda:

di

flIATRIE CATALA ROMEA
Cleallayla VILA.DAVI
a
elno tarda El sorprenent

aMcle
;

EIS PASTORETS

ISILLOSENIT I EN NILO
dale PU DILO% recollnan
dende 1 (Milpearan a tote
. !Sir, ß tea deu. Tertülla
I*11101e, SON DIPLONATIC
1 LA LLAR APAGADA
Matar: LA LLAR APAesBl,
r"L 1 I.ftMeiss
AMOR, ION DIPLONATIC.
Irib—ri da les grana emocione:

111 FAKIR BENGAPUR

29

CARRER DEL CARMIE- 44

Director: M. liOSTRUKOV

~RANA INTSRESSANTISIIIR
POLIC- LORE ESLAU
CANTS DE CUERNA
NINNES RELIGIOSO"
TIPIQUEll DOMES
tocantes.: Unle Musical Espanyola,
Pastel' de Grao.. nl, xamtra Arar).
Telefon 13010.

Palau Música Catalana
Festivitat dels Reis
a dos quarts de cinc de la tarda,
Rondes, cariçons, festes
jocs infantils per l'Institut
Català

DE RITNICA I PLASTICA dar dirigeix
el mestre LLONGULRE,
Programes I localltats . Ma g atzem de
Música de la Unto Musical Espanyola.
Passeig de Greda, 54 (zaite. Alud )
Telefon 13912. Condicione especials per.
als senyors socis de I OREE° CATALA.

DIntarts. 7 de Heder. 5 les don de
la
Oil. Recital link pels eminente
cantalres

ELLA.— Quino mobles mes ponles! Són ele únics que m'han agredat.

Kaidanov i Possetnkowsky
(tETIOr)
Localltats a la Sala 3Iozart, a la 12n16
Musical Fspanyola, Passeig de Grecia 54,
I Coba Maristany, PlaCa Catalunya, 18

ELL — No hi ha dubte; la casa López és la millor i la més econòmica.
111 111 IR

Aval, dijous, larda, a les 1 30.
NEE INFANTIL: :NI:, a les 1015. MATIGRAN
MODA. 2 monumentals es pectacle,.
Te.
tes les grandioses atraccions. Esa de
ROSERT and No. COY, LES E MORGEN, POWELL, 1HZ MUY
AL NORMAN VAS« MARO.FALUDY'11,

Mai vist a Barcelona

Denia, dos formidables debuts: LE.
SURNAVERTURA, c3oOntrie4 1
LETT anil) els reos ximpanzes. «RE-

11 II

CANÇONS
RUSSES
illecna

"LA VOZ DE so Amo..
UNIO MUSICAL ESPANYOLA
Puse. de °neta, 54 (turista e Areg6)

••••••••44~444444,44,
FRONTO NOVETATS

Apuesta nit:

Tertúlia Catalanista

Av al, tarda, sessld continua de 4
i a 8. re pettnt-se el programa. NIL
a les deu en
i NUESTRO QUICIO°punt:
NIAISTRO
Novetat sonora Paramount
i (Tarda: 404 I 6'01.—
NIt: 1004
i LA HUELLA DEL FANTASMA «lib.
(Tarda: 418 I 515. — Alt: 1018)
REVISTA SONORA
I (Tarda
. 429 I ese.,., Nit: 1029)
EL ANGEL PEGADOR
. Produccid sonora Paramount per
1,ARY COORFR I NANCY CARROLL
; (Tarda: 441 I 844.
— hilt: 1047)

Tarda, a les 4'15:
SEGON PARTIT
Ecenarro I - Larrinspa

raaasiounv

(entre Sitiales

Ortiz -

L'ola II

10'15:
EXTRAORDINARI PARTIT
Larruecaln - Navarrete
Nit,

OrgueetrIna
V. Manado

I Tel. /4544. Tarda, 4'30. MI, 9130:
EL DESPERTAR DE UNA MUR,
per Gertrudes °trastead.
TO, ACT. atumon y. *miPERIQUICe. 1 el
gran extt de Suzy Verano I \\M'y

TRIOMF, MARINA I NOU

.

HEZ

capellerla GIII

•

Caneen de Cene, 2 17 - Yo). EME
GENER, 2, NIT, 1 3 , 4 I 5
Gran estrena:

fi
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SIMON

Ea pu

LLIBRES

znicr3

ttlawenia
nenvaat

meniareo la millo: metadona
olla. Sale per a Call ele tB Materia, a, 1 Vidrieria, zs. Tel.&zypos
•4444444+.0. 1 04444+.4....

•

•
•

I

IMPERMEABLES
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r a 1/nre gandfs mort. Perb vingu€ el metí 1, encara que
&alte
branques dele arbres de l'hort es deeantessin
fins a terra, l'hort
'ha ben bé el mateix. L'herba era aspra i alta, però encara hi hacia
ifl loo on tan sovint havien segut enseres quan eauvi i pena ni
eren m6s que noms. Hi havia tots els camina i reeons que Alicia
' via
omp/ert amb l'alegria de la sera presencia; i a la nau de la,
iNu bi b yte una liosa sota la qual ella dormia en pau.
¡Podien elles, recordant corn s'emrnalaltia
el seu cor jo y o en
senmi, en lee parets del claustre, visitar la seca
tomba portant
'eses que ferien esgarrifar de fred les cendres mateixes que Id'
tavial ¡Podien inclinar-se a pregar i, guau tot el eel es girés
it:
coltar-les, portar l'ombra de la tristor al rostre d'un ngel? No.
Van enviar a cercar artistes de gran fama en aquells temps i;
«
tobtitiguda
la unció de l'església per a Hu r obra piadosa, van fer
1).xectrtar en cinc gratis finestrons de vidre acolorit una capia fidel
'Ide llar labor brodada. Els ajustaren en una gran finestra fino ales- -•
ilwrea d'ornament i, quan el sol brillava, coru agradava a Alicia de
er
r eurel brillar, la mostra coneguda era reflectida en els seus colore
,briginale 1, en Mancar un doll de Born brillant a terra, portava
el
, geu esealf al nom d'.Alfeia.
¡ Durant moltes hores de cada dia les germanes es passejaven
lentament amunt i avall de la nau, o romanien ngenollades vera
l'ampla Hose. Després de molts anys, hom no en va veure sinó tres!
¡t1 ¡loe acostumat; i més tard només diles i, per molt de tenme'
, una dona solitaria que l'edat encorbava. A la fi també
011a va deixar d 'anar-hi i la pedra portara ja
cinc noms senzille.
t Aqueala pedra es Na gastar i va ésser substituida
per altres,
feneä d'aleshores moltes de generacions han passat. El temps
I alleMaUjat els colore, pella el mateix doll de llum
encara
i.ZAmtint la tomba oblidada, de la qua] no queda sastre; i C8U
actualment
thl !Meter pot veure encara a la catedral de York una veUa fineses'
innomenada "lee cinc germanes".
.
conte més trist!— va dir el senyor cameleare, despris.1
ige buidar el vas.
i—Parla de coses de la 'da i la vida As feta de trietoes aixi— va/
ontestar l'altre, corteeament, però amb un to de neu gua: i .01.1. angi6s.
,...,33i ha embree a 1otes les bonos pintures,
p erò 14.011 hi ha

•

•
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AMOR, per Reo 1341/, MARIDO PRESTADO, p er Ere Southerr. La cómica
EL
TERROR DE LA PANDILLA
1 Aoeuaulals baurnont.
Dlumenge. 1111, VIVA
MADRID, pus Ea NI PUEBLO!,
per
Marcial Lalanda.

IIMRORORIMnAmmfflmmummemmn-Jam•

11
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Arta, colossal programa. II
1 duren"
Jornada de EL CONDE DE NIONTEcRosTO, per Jean Angelo. — ROMANCE DE

limite, des de asueto
al .nee. C. MECER.
BRUC, 78

I

Ramos - Rerrondo 11

RENACER

LA TIA D'AMERICA
Es despatsen "vales" Relloteerla
110r, tallada de la Preed,
8. Tel. 16013.

IR 11 11

I ARTICLES DE PELL

a les

COntra

Fr/taelt 011

PIANOS

I 1

II

Fàbrica de Moneders

COnti a

1

I ROSES DE TOT L'ANY

u

VALENCIA,

AVUI, DIJOUS, DIA 2

1

1

111

1111111MOMMIIIMIliwiTtememend

ESPLENDID CINEMA

Teatre Català Novetats

uu

LLORENS

CINEMES ESPORTS

CINE ,PARIS

IR IR

en

Detalls per cartells

OLYMPIA

LOPEZ

i

Palau Música Catalana

19

Denle, nit, gran eill de la revista

L'adroguer del carrer Nou

La Lola se va a los puertos. Nlt, ESTRENA de Pe-

tenera.

44 •

COSACS DEL DON

1 la resista en deu quadroa

TEATRE TALIA

Dernä, divendres, /arda, a les 5 . IL
MERCADER THAII-CHIN-CHAO
LA'M LA DONA. Nil. a /es den 1ELVIGIFAKIR V NINGANTRUCS 1 l'exiles

j

DARRER CONVERT

(bala)

LA PRISIONERA

Cempanyla de vodevil I tuteo modern
Primera actriu: Mercó Nicolau. DI.
rector: Al. salvat. Primera. «trina: VI.
lita López I Dolore Pta. Primera adore:
S. Sierra I N. Giman« Releo
Arul, dllous. tarda, a les cinc: 111. FAKIR THINGANTRUCS I CALENTA, MIDA O A OUST DEL CONSUMIDOR. Nil,
a les (leo: EL MERCADER THAI-CHIVO.
CHAO 1 l'UN

L'adroguer del carrer Nou

4

GOYA Sala Mozart — Canuda, 31

TEATRE

41144444.044~i~,...»

etvut,

DIA

›:e

Compute& dramiUm dIrldlts
INRIC DOMAS
Primera ~Hui ENRIQUETA TORRES
.A, nit, a les /015. L'obra Que mar.
ra l'etapa mes gloriosa del tearre cias•
str espanyol. en 5 Relee, de l'Immortal
Calderón de la Ilmos,

Á,

quart de sie. Nit, a un

Yoz

TEATRE

LA ATROPELLAPLATOS
O de nit de la grandiosa
Nil, a les 1015:
era en quatre acte.s,
NAPOLEON EN LA LUNA
AIDA
?a tblebres artistes CAMPIA, CASTAGNA, LIND!, GRANIn VELA. Mestre PADOVATEATRE VICTORIA
tm 1 tet el celebre eos de ball
Companyla !frica de TOMAS ROS, en
'tus 1 espanyol. Dissabte, es- la Qual nauta PAU GORGE. — Avni,
Mons. Ola 2 de gener, tarda, e les 430.
tima de (a jota musical en tres PUTAQLES A 2 PESSETES. GRANDIOS
*otes, de l'immortal Mozart,
VERMUT. I: La rumie% POCA PENA.
11. La 'amuela CANCO D'AMOR I DE
,
0041 .FAN TUTTI
RUMA, amb un estupend reparument.
ifibls cblebres artistes senyores 7.11. a les 345. I: POCA PENA. 11: 79
sepresentaclei del mes gran Clic de l'am:
litelARMO, MA.EftEER, SCHRAM i
EI. ROMERAL
Aenyors KREMER, DOMGRAF, per tota la
companyia. Cada nIt. EL
[STERNECK. Mestre SZENKAR, ROMERAL, que cornenuara a les 1015
ireecid escènica SACESE. De- 044044.44444•444444~4
forat non de Pous. Dia 11:
Ele patees dele Wels Ríalos
IBNNA PAVLOVA, amb la seva
TOMPANYIA DE BALLETS.
reeolllean la eorree p ondimI IBe despatia a comptadurla.
ola aq uesta tarda al Romea
I
TILATRE BARCELONA
tlomrianyia dramàtica
MAMA PALOU
Menor: FELIP SASSONE

mesuro veme.
0110 NO'

DILLUNS,

Gran Teatre Espanyol

EN JOICEPET DE SANT CELONI

ifr

444411katiaii4PAA:-.„:4,,447£41,:eui,-.•

preus
clarors, si volem v eure-les ,—va dir
el senyor caraalegre. —La gerrnp Da
del vostre conte sempre esteva animada.
—I va morir jove —va dir l'altre, dolçament.
—Potaer s'hauria mort
aviat si no hagués estat tan alegre
va dir el que hacia parlatmes
primer, d'una manera molt sentida—.
O Creieu que les germanes
que l'estimaven tant hatirieu sentit menys
la seca mort si la seca vida hagués estat plena de foscors
i tristeses?
'Si Id ha res (lúe pugui amorosir la primera tibiada d'una pèrdua
jo cree que ha d'ésser la reflexió que els
que planyent, pel fet
'dhaver estat aei i nnocenfaineut feliços i haver
estimat tot
que els voltava, shan preparat per a un 13161/ Més pur i mes
El sol no lluu damunt aquest bel( món nostre per trobar ulls entristits, estigueu-ne segur.
—Em sembla que teniu raó —va dir
el senyor que havia explicat
el emite.
—Només sembla — replicìt l'altrc
Pot dubtar-ne
Preneu qualserol cosa digna de
plànyer-se i miren ami) quant de
:.plaer és assoeiacla. El record d'alegries
paseades pot fer-se dolorós...
—S'hi
fa —interposà l'altre.
—.Dones s'hi fa. Recordar una felieitat que

no pot ésser refeta
es un dolor, perla d'una mena atenuada. Els nostres
records estan.
dissortadament, barrejats amb molt que deplorem i amb molt,
'd'aetes dels quals ens penedim amargament; tanmateix, cree formament que fins en la vida més tempestuosa hi ha tants ragets de
'sol a recordar, que no cree pes que cap mortal (fora d'aquell que
Sha jugat teta esperança) begués de gust un glop de l'aigua del
,Leteu, si pogués fer-ho.
— Potber teniu mí de ereure-ho —va
dir ej
le6tagris.
després d'una curta estona reflexiva. —Era decantosenyor
a crease que si.
--Dones aleshores --replica, l'altre —en aquest estat d'exisan:cia el bo prepondera sobre el dolent, per niés que cus diguin els mal
anomenats filósofs. S'i els nostres afectes eón posats a prova, els
nostres afectes so% el nostre conhort; i el record, per trist
que sigui.,
es el Iligarn millor i MI% 1)111' entre
aqueat mén i un de millor. T ara,
"eure si ens expliqueu tina histbria d'una nitro mena.
;Després d'un silenci molt curt, el senyor caraalegre
fer passar
P.011X. i després de mirar maliciosament la dama rondinaire,
'que

u

molt

econinn ico

CASA a
ROSICH
(FibrIca 1undsd•
en IRISO)

7

Ronda

Sant Pere, 7

_
-eme-

• •

•

a

n
11

33, Tapineria, 33

Avinguda

•

_
Portal de l'Angel,25

•
•
•

•_ •
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les MAQUINES D'UNA FABRICA DE C ORDILLII

FILATI
1 DE CANEO, eVenttullnient tarnlh, mi.hpiin,‘;,• Nolb-ss . Iproducen,
diäria: cordills i cordetes. aproximadament. 3.200 quilos; cordetes de cànem de fibra llarga per a ter garbee i per a xar:ces, a p roximadament, 1200
.
Dirigir ofertes a Vidua
F. d'A. Mas. - Via Laietana,quilos.
3 bis.

I

PETITS ANUNCIS
CLASSIFICATS

1

1,080E

RS

Cabila °COM, tot acer, des
de 150 Destetas Mallorca
número In. 'mover.

CAIXES

COMPRES
Joies or

plata, p lan 1 dentadures muten compro,
Pallani roen que Ocre. H. fs. solose
!olerla, cantonee' Portaremos,.

DIVERSOS
MALALT I ES DE LA PELL

emanes Lleteeles mrual, eiaain: A
dadlo tereple 111atermla ar. Par»
PIMPI R ambla de Canaletes. 11 ( 111C41,,
ir 14 4631M1111 ).

ELE ARIOS DE
LA

PUBLICITAT

RETENER CUROSAMENT ELS
1(0IN8 DE LES CASES QUE
>
NI ANUNCIEN

