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Recerques
El pÑifl 'd'algunas democràcies masas perfectes seria que no
tinguessin cara i ulls, sinó cervell 'acmé& Seria, ei méa no, trist que
una nació de carn i ossos i amb esperit propi fos administrada, potser
admirablement, per una mena de Consell i de Gerincia de Societat
dinbniena. Adra« el principi de l'anonimat, es comene,a pel capital,
per les accione al portador, i s'acaba per les presidències de torn,
per les majories clandestines, per lea intervenciomt diefremades, per
leliaen vironer d'unes obligacions, mis agressives com més defraudades, pela monopolis acéfala i tentaculars. L'usurer pot 6aser un
cleptòman rebregador, però té al cor, si més no, una pelleringa
vivent, i hom pot encarar-'hi, i té gallee per rebre i tarn de Sylock
per respondre davant d'un jutge, i ànima per perdre. L'anonimat
s'esfuma davant de tota responaabilitat. Ni li cal témer l'infern; ela
papera es consumeixen, en eremar-los.
Els pobles tenen una esma filial pregonament humana. No en
tene n prou d'ésser administrats: volen ésser governata. El tòpic de
teetips paitica i més administració, si foe dit amb sinceritat i no
amb idiotisme ganyó, pecaria de puritanismo. El Puritanismo As
la pietat dele partidaris de la quadratura del cercle, ço és, de l'orgull
de la caritat, de la satisfacció de la pròpia perfecció. Els qui remuguen aquell tòpic llevarien a l'home la nostàlgia de la Suprema
Pateraitat. En llur prudéneia folla es pensen exterminar l'idealisme
emparedant-lo amb parets materials. ¡Ella mateixoe enterren lea
llavors perqué no grillin r, eselat d'odi més ridícul que escopir al cel.
L'administració fa dels hornee parament domèstic. El bon govern
no engavanya. Es respectu6s com la Providència. Deixa fer i fins
a estones deixa desfer. Fora ja de l'anoniraat, la fórmula justa
podríem dir convencionalment que As aquesta: patriarcat, no paternalisme. Autoritat conciliable amb la llibertat; no aollicitud embafadora, no tirànica meticulositat. El govern is una vocació masculina, l'administraci6 és una propensió femenina. La tirania omnívora
la, de cegad«, una pruija neutra: té de l'home lea barbes; ti de la
dona la perpètua vanitat i les periódiques febleses.
L'autoritat, fine la més democràtica, ha d'ésser forte i, per
tant, moderada. La política és la suprema funció social. Per aixb és
irrisori d'oposar als político professionals allò que en deien prestigis
reidir. ¡Quin prestigi més genuïnament social que el d'un veritable
politie 1
El govern involucra l'administració com el patriarcat s'avé
amb la collaboraci6 femenina. L'autoritat ha d'enearnaree;
govern ha d'ésser, en certa manera, personal, no pintoreseament
aneedätic. Ha de tenir la noció dels sena límite en el poder i en la
durada, i hi ha de trobar gust, humilment, car ésser humil 68 Meer
raonable i la raó natural és la suprema Hei humana. Entre l'anoniniat i el personalisme pot haver-hi la personalitat collectiva, dignament i fidelment representada i regida per inatitueions de sabor&
humanisme.
jA1731.11 BOFILL
El bandidatge als Balcans
Tirana, 14. Amb re:ació a la noticia d'origen grec que prop de la
frontera greco-albanesa havia estat
assaitada una caravana de sis automòbils i que non persones havien estat
assassinades, l'Oficina de Premsa al-

bancos es oren en l'obligada de declarar que aquest fet no ha pas croeregut en territori albanes.
Si la noticia no 41 fantästica—declara—él que deu haver ocorregut en
territori grec, on ea donen repetidament aquests casos.—Fabra.

Històries

FULL DE DIETARI
RA UN POBRE TElXIDOR...

Diumenge pasear el noetre dlari
reprodula un article del genealogista
Ferran de la Quadra Salcedo que
amb un seguit de curiosea deduccions
arriba • afirmar que Cristòfor Colom, el descobridor d'América, era
fill d'una bella palentina 1 de l'almimiran de Castella Enriquez. Si el
senyor de la Quadra Salcedo hagués
limitas a això la meya hipitesi, no hi
tindriem res a dir. Fóra una hipótesi m Is. Al costat del Colom catali, del Colom galleo i del Colom
genovès, hi hauria un Colom de PaEns ve d'un?
Perd el senyor de la Quadra Salcedo ha trobat una enginyosa recepta per combinar la seva tesi amb
la que tan brillantment ha defensat
l'admirable senyor Ulloa. La bella
palentina—segons el senyor de la
Quadra Salcedo—estava casada amb
un teixidor catalä de nom Colom,
el qual no sola va avenir-se arnb la
delicada situació que li creava l'almirall Enríquez, sind que va donar
el seu nom al fill d'aquelles amor::
adülteres.
A abrò resta reduida—sempre segons el senyor de la Quadra, etc.—
la catalanitat de Colom.
Mai cris han agradat ele marits
calderonians. Sempre hem trobat que
la qualitat verament humana era mis
abundosa 1 enéa fina en els multa
enganyato que pateixen i no maten.
De tota manera, ens sembla oportfi
de declarar en nom propi i en el d'alguns amics que tenen punta de vista
acostata als nostres, que en aquestes condicione la catalanitat del glorió. navegant ha deixat d'interersaarnoe notablement.
Aquest pobre teixidor ecos a finie
lligam entre Colom i nosaltres
tan poca cosa!
Francament, no ens fa cap gräcia.
CARLES SOLDEVIZA

El ferrocarril oriental
xinès torna a funcionar
Karbine, te. — El primer tren
procedent de Vladivostok arribä ahir
a aquesta ciutat, reprenent abrí el
servei que estava suspès d'ençà de
la iniciació del conflicte russo- xinès.
El servei del ferrocarril transibetiä hom creu que podrä reprendre's
aquesta setmana. — Fabra.
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llibres d'història acaben de

sortir que 56n tres magnifica presenta
de la bibliografia catalana i eón ele
següents: Paisatges de lo riostra MIg ario, de Unís Nicolau d'Olwer, edició de la "Biblioteca Llibertat"; Recerques i comentaris, de Ferran Soldevila, edició de la "Llibreria Calalúnia", i La música de l'antic Comal
de Cent barcelonl, de Mn. Francesc
de P. Baldelló, edició que deu ésser
a cura i depsesa de l'autor perquè no
porta peu editorial. Avui només tindrem espai per a parlar dels dos primers daquests tres 'libres. Un altre
dia ens entretindrem a pellucar en el
llibre de Mn. Baldell6 les moltes petires coses gracioses i substancioses que
s'hi troben.
Els dos 'libres de Nicolau i Soldevila són reculls d'una dotzena d'ascaigo històrica; els de Soldevila, mes
estrictament histórica; els de Nicolau,
més colorits de literatura; tant els
uns com els altres són assaigs de
gran envergadura posats a l'abast de
tota persona mitjanament cultivada;
literatura elegant, amena i nodridora. No cauen aquests assaigs en la
condimentació de la història novellada, perquè són història pura, sen,e
treure ni afegir res als esdeveniments
que s'hi narren o comentem Sense
treure sind les falsetats o errors de la
Història oficial i sense afegir-hi sind
les omissions que la mala fe, la negligencia o la ignoräncia havien ocasionat Com diu molt be Ferran Soldevila en el pròleg del seu recull, aquests
assaigs no s'adrecen als erudits, sinó
al públic culta en general; eh dos
autors ea colloquen en una situaci6
equidistant entre el dilettante i l'especialista: no es tracta, dones, d'histbria a la manera eixarreida i monótona deis especialistes (els bornes que
coneixen cada cop més sobre cada cop
alees), ni tampoc no t3 tracta d'histbria maneflejadora a manera dele
diletants (els hornea que coneixen
cada cop menys sobre cada cop mis,
segons l'enginyosa doble definició del
senyor Halliday, reportada per F. Soldevila).
Val a dir que aquesta dos llibres,
tot apassionant el lector de mitjana
cultura, que es al qui van destinats,
no peden deixar d'interessar l'erudit,
al qual, pera, no van destinats. Són
!libres prou saborosos i entretinguts
per a ésser gustats pel públic culte
que habitualment brega en altres quefers i maldecaps allunyats de la História ; però les matèries que s'hi debaten sin de fonarnental välua histórica, i algunes d'elles prou inèdites
perquè justament els erudits, els especialistes de la Història s'hi complaguin més a fans que el simple lector
que s'hi aboca amb daler de diletant.
Per aquest ginere de lector, que es
el que més solliciten ambdós volums,

els usaigs mes colpidors seran probablement en el ¡libre de Nicolau el

comte l'Arnau amb la muller lleial;
el tercer assaig, sobre "Reman Llull"

i les reminiscències trobadoresques,
destriables fina en la seva poesia mística; el cinquè assaig, sobre la "Valor
nacional de la crónica d'En Desclot",
Mi] veraç i honesta (ei bé no tan pintoresca) q ue la de Muntaner; el seta
assaig, que ens parla de "Un altre
cronista català medieval", que bi podria ésser Galceran Marquet, aquell qui esta tan elegantment
estatuat en el monurnent de ferro colat que li fou erigit a la placa de Meciinaceli; els tres assaigs següerts sobre Eiximenis, Turmeda i Bernat
Metge també seran absorbits amb
fruició; i el darrer assaig, sobre
"L'avara po‘erta", plaurä a tots eh
lectors.
Des del punt de vista diletant deuran destacar en el !libre de Soldevila els assaigs següents: Catalunya
en "La Guerra de Successió";
"L'esperit beHicós", altament estimulant. "Els catalans i el descobriment
d'Africa a ¿'Edat Mitjana", junt
amb l'assaig titulat "Consideracions
sobre la reconquesta" eón potser el
pinyol d'aquest llibre. El primer d'aquests dos assaigs no és menys estimulant que l'anterior obre "L'esperit
bellicós", perd ho is en un altre ordre de sentiments, i podria ésser un
punt de partida per a una diversificacid dels estudis històrics catalans.
L'assaig sobre "Els almogàvers" és
=a päeina històrica impressionant,
una millar coneixenca d'aquella companyia d'herois es p itreeets- Ele doll
darrers assaigs sobre "Aurembiaix
d'Urgell" i el seta amistançament amb
Jaume 1, sobre "La política catalana
a Provenga" i sobre "Ferrar, el Catedie i la qüestió dels remences" sdn
interessantissims des de qualsevulga
midió intellectual o encuriosida que
el lector adopti.
Ultra llur välua histbrica--divu/gació històrica d'alta escola—, aquests
dos preciosos llibres tenen una gran
välua literäria: són bella d'estil i de
llenguatge. La majoria dels qui escrivim tenim molt a aprendre de l'art
tan sobri, tan net, tan distingit i eloqüent de fer-se entendre que posseeixen En Nicolau d'Oliver i En Ferran Soldevila. L'una i l'altra prosa
són modela de hon gust, literatura
d'antologia. Aquests dos hornea creixen a cada nou llibre: sembla que no
tinguin aturador.
JOAN SACS

La reducció de l'amplària de la via
en la línia de Barcelona a Puigcerdà
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El problema de l'estrenyement de
la via en la línia de Barcelona a
Ripoll i la seva perlIongació fins
a la Zona del Pont Frene, està Intirnament relacionat amb les modificacions que han hagut d'introduirse en el pla d'Eixampla de la ciutat
1 la majoria de les quals estan ja
en perlode d'executar-se. Per això,
després d'haver donat a conèixer en
qua consistirä l'adaptació de l'ampläria internacional en ".'esmentada
linfa de Ripoll 1 Puigcerdä creiem
d'iaterés tractar aquest segon punt
que afecta la urbanització d'un determinat sector de Barcelona.
Com és sabut, el traçat de lell vid
férrica travessa per diferents indrets
la nostra ciutat i d'aquf que calgui
resoldre abans que tot, el problema
dels passos a nivel!. D'aquest punt
hem tingut ocasió nosaltres mateixos d'ocupar-nos-en a bastament
perquè calgui repetir res del que ja
tenim dit i creiem que saben els
nostres lectora: Mitjançant l'aportació financiera per les dues parts:
Ciutat i . cada una de les companyies
ferroviäries M. S. A. i Nord, els
passos a nivell, van en carni de
desaparèixer i quant al traçat de les
vies, ja se sap que pel que afecta
a la línia de Sana, ha estat abaixada
la seva rasant.
De ?única linfa d'entrada a Barcelona que té el Nord va ésser convingut ein essincia, de conservar el
traçat horitzontal de la seva línia
a! llarg del carear Meridià, per?,
també abaixant-ne la rasant, de
forma que els carrers transversals
que constitueixen el pla de l'Eixampla, la puguin travessar per la part
superior.
EI "non" caer« Meridia, de 50
metreil d'ampläria, permetrà establir
en el seu centre la fondaläria per
a lea quatre vies i disposarä de
dues bandea laterale de suficient
ampliria perqua el träfec s'hi faci
en perfectes condicione; cal advertir
pera., que l'esmentada via Is perllongada a Sant Andreu, fins als
voltants del carrer d'Estevanez i alli

lligarì amb la gran estació de Sent
Andreu. D'aquesta manera passa a
descongestionar la carretera de Ri.

PER LA CENSURA

que trama dels "Trobadors catalana", de llur eclosió, de les influjoeles rebudes, de llur esplendor, Buril
mestres i llur decadencia; el segon
assaig, que tracia del " Diàleg en la
Poesia catalana medieval", fins arribar al colloqui ultraterrenal del
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bes, cada vegada menys capaç per
a. tràfec que ha d'engolir, per mitjä
a un pas superior que ha d'obrir-se
i que portan a la carretera de Cornella.
El träfec de. viatgers de Sant
Andreu Es resolt mitjançant la conotrucci6 de dos baixadors. Uhr amb
sedes pel carrer de Fabra i Puig i
Escòcia, que serä subterrani i
tre, a l'extrem de l'estació de mejor
ampläria que recollirà els estadante
de la barriada dita de Verdun.
Ja tenim, dones, explicat el que
serà l'entrada a Barcelona, per als
viatgers que procedeixin de Lleida
o de la Unía internacional de Puigcerdä. Cal només fer advertir que
el dificil encreuament de 'Mies que
troba la del Nord amb la de Tarragona i amb la de Franca, se salvará per up túnel que es construid
per sota la plaça de les Glòries Catalanes i de l'esmentat encreuament.
Hi haurä. dones, entre Sant Andreu i Barcelona, l'explanació per a
quatre vies. Les dues de l'esquerra
correspondran a les ducs ales d'arn.
piaría actual, que sera la línia de
Llcida, i les dues de la dreta a les
vies d'ampläria internaciona', que
serä la de Puigcerdä.
La rasa que forman el carrer
Mentid tindrà 18 metres d'ample
i el carrer disposarà de voravies, de
manera que a cada cantó de rasa
hi hauran dOS carrers de 19 metres.
Com si diguéssim un carrer d'Aragó
a l'engran.
Les dificultats que es presenten
per a l'execució d'aquest pla d'obres
radiquen principalment a les immediarios, de l'encreuament amb el
ferrocarril de M. S. A. i amb la carretera de Ribes, ço que exigirà l'exe-

LA VIDA CARA
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coció d'un desviament provisional de
la HM del Nord, per un periode de
temps.
Com le natural, l'estació central
del ferrocarril Nord a Barcelona,
queda tarnbe molt afectada amb la
reforma.
Per a ampliar el servei de ',Setgers s'afegeix un nou col a l'actual
edifici, que vindrà de rengle arnb
el de Vilanova. Aquest nou tos
d'echfici queda amb dues ales, en
les quals s'hi colloquen set vies
d'andana i due3 de pas, al soter.
rani del Metropolitä. Quatre viea
seran d'amOäria espanyola; les ahree
tres d'aznpläria internacional. Les
dues que portaran al Transversal
seran vies mixtes de les duce ampläries i per consegüent, serviran
sense distinció per als trena de
Lleida corn per ala trena de Puigcerdä.
La majoria dele trena de lea diles
lInieß pasearan directament per
aquestee +des mixtes, ja que per al
passatge, pot dir-se que •v esteció del
Nord pasas a tenir un caräcter
cundan, puix que Es lògic de creure
que el moviment es concentrarà a
l'estació subterrània de la p laca de
Catalunya.
El servei de mercaderies de Gran
Velocitat s'installa en el que avui
la edifici de viatgers; hom preven
dues alee d'edifici: L'un per a les
arribades i sortides dels trens de
via espanyola i l'altre per als d'ampläria internacional. El servei de
rnercaderies de Petita Velocitat, per
bi que s'assigna a Sant Andreu el
servei per vagons completa, també
queda notab i ement ampliat en el
projecte que realitza la Companyia
del Nord.
Amb l'enllag de qué hem donat
compte abans, al túnel del Metropolitä Transversal, es permet (tots
els barce'onins ens ho sabem de cor)
centralitzar tot el servei de viatgers
a la plaga de Catalunya, o sigui, al
rovell de l'ou de la ciutat, i que les
mercaderies puguin continuar fins
al Port Franc.
FI projecte, que ja estä acabantse de construir, perrnet que a la
placa de Catalunya hi hagin quatre
vies en triple túnel. Un túnel central
de doble via per al servei del fer.
rocarril del Nord i dos laterals de
via senzilla per al Metropolità. Les
vies del Nord, secan mixtes, segons
s'ha apuntat abans. Les vies del
Metro són de l'arnpläria normal espanyola i en 'a via que actualment
funciona entre la Ronda de la Universitat i La Bordeta, caldrà disposar-hi un tercer carril a fi que les
composicions del Nord puguin utilitzar-lo. Una modificació important a
introduir en l'actual Metro Trans.
versal, és en el sistema de corrent,
que aquest pren per terra, mentrc
que al Nord el pren per via aèria.

-

rOfiCin&

En els 3.334 metres que ti el tintel
de l'actual Transversal, ultra el tercer carril, caldri installar-hi el cable
de força.
L'estació de la plaça de Catalunya
esta formada per quatre vies, servides d'andanes: Duce central, pea
al Nord 1 les altres dues per al Me.
tropolitä. Sota la Ronda de la Universitat ‚'enllacen les guatee viee i
per la part del Passeig de Gticia.
disprés de passat el pont sobre el
Gran Metro, hi ha enllaços entre
les quatre vies abans d'entrar en la
aecci6 normal deis tres túnel,.
S'ha estudiat que l'ecce, de , pdblio a aquests estació de la plum
de Catalunya quedi simplificada ase•
traordinäriarnent per a pasear a qualsevol deis tres molla que hi han.
S'establirä comunicada subterränia
amb les dependències del Gran
Metro.
El pes dels trena de me:miedosa
per les vies del Metro entre La Bow
deta i la placa de Catalunya uoudel
seran de nit i en les hores que ms
hi haurä servei de viatgers.
Per a completar aquestes (ladea,
només hem de referir-nos al ramal
que el Nord ha de construir entre
La Bordeta i la Zona del Port Franc,
car altrament, per uns pocs renta
metres quedaria esguerrada la grad
obra. Aquest ramal permetrà, ultra
portar o treure els generes cleg
Port Franc, enllaçar arnb la xare
xa de M. S. A. en l'actual «Itació de can Tunis i que les fan.'
turacions de mercaderies destinadas
• les Hines del Nord, per part dele
industrials d'aquella banda de la'
ciutat, puguin fer-se sense necessitel.
d'anar a Sant Andreu.
El ramal de La Bordeta al Po*
Franc tindrà doble via; una de l'arepläria corrent i una altra d'amplarhi
internacionai , és a dir, que la tiren.
latió sera en via única.
El traçat d'aguce ramal d'enllae
arrencarä a La Bordeta, en terreny
elevat, amb pas superior del carrer
de la Constitució, després els Ferrocarril Catalana i per ültim de la
perllongacid de Corta. Des d'aquí,
el traçat baixan uns a quedar aproximadament al nivell del terreny on
hi haurà la nora estació de mercaderies. Passada aquesta, el ramal
de via espanyota es bifurcan per a
seguir al Port Franc i posar-s ea
cmitacte arnh restació de can Tunis.
El ramal de via internacional, deliprés de passar inferiorment a
hl. S. A. anirä al Port Franc.
La Companyia del Nord, acaba el
seu interessant fascicle fent notar
que. ultra satisfer les necessitats
del Port Franc, una vegada realitredes les obres, Is quan podrá por_
tar-se a cap un servei ferroviari digne d'una ciutat de la importància de
Barcelona.
VICENTS BERNADES
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ose poispsi combina-so i osonparar a

Moviments dels preus a l'engròs

similar. ernpreses.
bfr. Thomas desmenti que la Zanca
s'hagi desInteressat del comerç i de le
indúltela. Lee critiques que han moled
el sistema bancari no han dtat ben
fulda604. N0 tinte date a afirmar
que s'havia acusat de falta d'ajuda
detenninadcs empreses, quan en real'.
tat dissimulaven que film ten mal
militzar i el diner malversat.
Feu tot l'honor a la personalitat del
governador del Bane d'Anglaterra
Mr. Maniego Norman. que condueix
el timó financier entre tal cúmul de
dificultats.
Digné que després de consultar a
*leaders • i cape d'indtittria respecte
del problema de fatua' toreas i de no
trobar-hi unanimitat de criteri, ha arribat a la concluid/1 que ¡'ha de fer
quelcom. Per tant, digné que ha decidit definitivament i positivament actuar contra l'actual procediment de posar el dinar de l'Estat a les butxaques
dels parats i amb tanta ineficiincia,
protegint i estimulare la política d'esmercar el alter públic en sertIt de fer
el país mis capaç i millor per tal de
competir ami) fortuna en els mercats
del titán.
Digué tambe que hl havia una °por.
tualtat i una necessItat per al demabde.
Ilament de rimperl. Di gut que dificil.
ment hi haurl rea que necessiti el poble i que no s'obtingui dintre de l'imperi
"Si el problema del con/erg d'explotació los deixat a iniciativa d'un Ges-ten, no hi hauria . esperance. Ja mai
aquest palo hauria prosperat i aconseguit l'actual posició, si hagués esperat
'conseguirlo de l'ajuda d'un Govern.
Tot el que un Govern podria fer fera
infinitesimal comparat amb el que ele
negocie per elle mateixos conquista-

A Franca presenten els indexe de cost de la vida la segtient variació:
9

Inda' general
. .
Alimentaci6
. . .
Industrial/1 .

fi oct.

fi nov,

roo

fi set,
6)0

559

565

0102
558

596
555

654

65o

641

633

fi ag.

dóna Mostra d'una toadincis definitiva .del mereat.

Rotas on franca, fent 100 ele Petos
ale 1914. Es constant a babea que
A Bélgica, 19.2q:
fi jul.
fi ag.
871
879
A Itilla, 1929;

fi deo.
588
346
623

fi oct. fi nov
fi dei.
897
897
894
A Artglaterra, rinde' or de cost
de la vida a fi de novembre surt a
167 contra 165 promedi de 1928.

fi set.
889

fi jul. fi ag. fi set. fi oct. fi nov.
534
53 85 28
54 1543

••-•••n••••••-"

Index de Borsa Internacional
1929
1930
Fi 1927 FI 1928 31 agost 4 gener
113,6
'103,6
77,1
65,5
loo
88,1
136,8
Ion
1347
13.46
82,0
117,3
Ion
133.8
ion
104,9
104,5
100
814
109.5
105.7
100
101,0
78,5
91,3
100
86,3
78,2
91.4
loo
124,0
113,5
94,2
115,6
100
137,3
175,7

Berlín
Londres
París
Brusselles .
Amsterdam
Estocolm
Une..

Viena

Ušlè
Nova York
Resum mundial

• •

100

•

1 r11 ,5

88,8

114,4
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L'ATUR FORÇÓS
A ANGLATERRA
• Ea pou dise que la Cambra de Co'm e re de Manchutsr obsequié amb
lonx el ministre Lord del Segell Privat
i encarregat del problema de l'atur
forq6e, adr. Thoma"
Disuria d'uno paraules d'agraiment
e'embranei ea unes declaracions reapecte de) problema cabdal de la Gran
Bretanya i digné el següent: Tenim
mas fundades per creure que molta
fabricants es troben amb difictiltab Pel
fet que una tan continuada depreall6
comercial ele ha epitoma en el limit
(lel cridif que poden raonablement esperar d'obtenir de la Banca i que ele
banquero raonablement poden corcel*.
Com a resalad de les consulte' quo

I

CAPEL L

i n ho j et, pise dir luid que la City
eati ben disposada a situar la indústria
sobre una amplie i siblida base i
cidida a suporear el pla que a criteri
uy aeri necenari portar fine al
final.
Eta henil& de la City eón d'opinió
que un nombre d'indústries importanns
han d'iisser fonameaMbunt reorganit•
zadeo i modereitteda per tal d'ésser
capaces do predi* ale prein necessario per a competir en ola mercats
La City premiara auport i donan estreta cooparaeiß 1 lituumari aquelles
indústries que proposaran projectes
que siguin conformes a aquest criteri
actual seu i que siguin acceptats pels
que liconsellen.
ou d'empreses individuals, tino.
he sotmetri a dimuseld els projectes
per tal de situar-loa en el pla de mobilitzaci6 general da les indústria I

La Delegació d'Hisenda ha senyalit els n'Uniste pagaments per a avui:
Administrador principal de Correos,
8.106'3z pessetes; cap central de Te-

io.346'5o; Companyia dele
Ferrocarrils d'Onda al Grau, 1.443850;
Alela 1 Grulla, S. A., 6o.8641p; Juli
R. DOMneeb, 943'it; Soler Pires,
493'60; Joah Ras Soler, 34.998'77;
Joaquitn Camps, 2.178'95; Joan Cases, 8 3 0, Diosas Domine/e:, 203;
Pare Estartús, 4936; Trinitat Griver,
.5817; Joaquim Garra, Lomo; An-

Aquest número ha paste
per la censura governativa

iTnetaments espacial, so operatorio, no dolorosos • Silmoron, aa, do a 4
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El senador Pittman ha demanat que
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MALALTIES DEL RECTE I ANUS
8884, ame HEMORROIDES (morenes)

BORSIPS
ESTRA NGERES
Deuda 171174•11

Ele pagaments
a Hisenda

Afirmi que el Govern britinic situar& agregats comercial, a Col6rnbia,
Parida, Sulsea, Brasil i Argentina.
tambka Finlàndia, i reforcari le sititule/ actual a Egipto, Canta, Mita.
Sud d'Atrita, Afrita Oriental i loe
Indico Occidentals.
En vista de l'ixit de la missi6 de
Lord D'Abemon a Argentina, trametri
altres missions similar, a elle&
Per6 el Govern res podri fer
comparable amb el que pot fon la indústria par ella sola. Es ren,uerire una
orPul tiaci6 coHectiva de mercan. 1
homes venedors de primera qualitat.

mundials.

Consell d'Estat ha proldbit tota especuladõ sobre l'or i ha dictat altres
mesures per normalitzar la crisi de
rargent

gener

1

1695

admitir
N.

B.
939
943
941
543
4

u.

1778
1775
1775
1780

543
547
946

948
5

6.

1 •91
17115
1190
1770

a.

o

941
545
944
945
4

o

1750
1791
9780
4771

u.

t711
17se

118.
176e
1160

1750

1778
Nom

1791

1705

17110

17.58

Serenar

ter

5395

1441

1004

1117

taso

1053

o.

o.
1800
1799

o

Uppot

Relea
0I5505555.1 111 etapa
0001 Nlel 'Int (simulara universa»
teme
1.101•••••••
en, ... "
n 0 i O
173
174
IlEMElent 410911 10751 3011i 5034 • Repretentant t'ama( ..nean del Ce.
131116 tiesta:icor de le 0 Coluneta ial que).
mas de pies 530 per So 1, 'flettille cose,
28451 2988 le
2792
2711
collteac16 base Good 411.1dline Texas
Beltellar
15:10". resulta Pies. 1993 n) els 50 51r.
Al

a. Tanques del ala

111

30.000 11/11 re» sol
21.000 111/e. Gotea
irte . ita U. pu. ea es eie,
0.0000 •••
erra>. als te. UU. ida rt d•wost
• •
!AH
oso
•
•
7.058.6e5
.
venal. a Liverpool. •
Tranelerbente

415 3.'4

~44A‘

szsi.,

1

remsaspiarium gama

imesteli

RADIO
LOT

•
••

3Z, PASUDO DE EA« .10A11,
DARCELONA

LA

.11nn

Mg»

gi

ituissurao

• ola
•so
naraluea. Mea
Abatanas mema. 131011111e
ins
&manea
eisrea '44«
• • 811A—

17

111
SERVEI METEOROLOGIC
DE LA DIPUTACIO
DE BARCELONA
Situació general atmosférica d'Europa a le, set del dia 14:
A l'Atlintie septentrional existeix
una extenaa depressió barométrica,
Que a'acosta a Europa per pertorbar
al lampa a toi l'occident, i s'inicia
ja un gran augment de la nuvolositat
i temperatura, amb venta del sud.
oest, a la Península Ibérica, Franca
1 Illes Britiniguee Les pluges mes
intensa es registren a Anglaterra i
especialment a les say as costes del
Canal de la Manega.
Esta del tCIuÇ a Catalunya a lea
vuit:
A tota la regio abunden els núvols
i boires; les mis intensas són les
que s'observen a la plana de Vic
tonta de Tremp i al cura inferior
de l'Ebre.
Sota els afectes dala vents del 'doest. corresponents a la depressió
etlantica, les temperatura han ini.
clac un nou augment; solament s'han
registrat minimes d'un grau iota zero
a Ribes i Eatangento.

gasimammaluumumezzamaenewmansamazus

_

li jardirm de la plaga de Palau

Bloc del

transeünt
Lisa Iota Weeregwda al Bloc del
tramada 'Mea e rentorpimeni
podrsa portar in installaci6 de Vin
tramviaries a la pista del correr de Bat
1,01, seguida al top do dos dies de Par
fide de Calles Capdevila sobre la veilesa del /ramojo i ti comentari que,
referent a feo' entrar el chau per la
(abata, fa M. B., ha motizat una rèplica d'un altre bloquista, qui pregunta "que la vtuen" els que no poden
disposar de cace Propi ni permetre's

nota a la placa de la 1.1niver.titcel d'ença que estas installan els senyan
!luminosos, critiens atar N'urja d'és se r
(Afecte d'un estudi general de tràfec
i resolt ¿'uso 01411470 mienta, ja
que amb quasi We> any que porta de
vigencia l'actual reglamentati0, s'han
defeaff
vist de sobres on són
quin; n'avis haurien (reposar-4,N.

ija

no ho puc resistir

rnes!.

TOS i ASMA SO $ .
duront el dio el meu turment
durant lo nit el meu suPlici

el luxe de gastar taxi a Mi Ci/Ce.
Per trobar-nos entre els que no tenen
Coto, M gasten taxi a tot drap, ens
¡l'ejem capacitan per contestar que, en
primer ¿los, no hem observat cap ofensiva contra el democràtic fromivia, ja
que ningú ha dit de substituir les seisanta-una !traes de Barcelona p e r Van-

44
„....0"

FIMOL BUSTO

/

descongestiono el putra6 com per encant'
Ardicsterrel per «cal-lance
Omptert• els pulmons
d'emanacio n s bolsomiques
COrrl uno inholo g io peringneni

tanutibus, pera si molts s'han pronunciar contra l'obús que del trantria es
fa a arte Boa o,, hi representa un
gres estorb i son periii com is a les
Rambles, Via Laietana, pista °n'ornobiliaita del correr de Balines, correr:
Nou de la Rambla, Hospital i Carnte,
placa de Santa Anna, etc. En l'apreciacid que algii hl fati que aix3, que no
és affma cosa que un desig de prospenta! urbana, pugui isrer considera!
una campanya contra el Tramvia, la

pebt de prova: 3.50 efes:
5.00 Ples1

nascb gran,,,,

PROGRAMA DE LES FESTES
QUE PER SOLEMNITZAR LA
FESTA DE SANT ANTONI
ABAT CELEBRARAN ELS CARRETEAS DE LA CASA DAMM,
SOCIETAT ANONIEfA, DIVENDRES VINENT, DIA 17
A les nou del mati sortirb del
seu domicili, carrer de Rosselló, 515,
la tradicional cavalcada.
Dos genets de la guärdia urbana
i la banda de cornetes del Regiment
d'Artilleria de Muntanya precediran
la comitiva.
La "colla" antrh formada de la
següent manera: capità de bandera,
Ramon Carrera; banderer, Antoni
Núíliez; ajudants de bandera, Ernest
Pinyol, Bartoll Esteve i els següents
genets: Anastasi Sänchez, Josep Cimera, Jautne Bonvei, Domènec García, Maties Blasi, Carlea Moliner,
Antoni Plana i Rafel Rull, que cavalcaran esplèndids cavalls, ricament

IFIUNTO NOVETATS

ha mata diferencia, tanta tan la que

feia notar 110 fa molls dies Soldevila,
sobre una replica que han' Ii feia o
propasi: del sea comentari referent a
la urbanitsatid de Gracia.
lo crec que actualment ets trancefolios podem estar satisfets i fino a
ter l pool orgullosos del servei tramMari i del material i personal amb que
ens aln. sobra« amb els modals que
gasten ets dependen?: d'anca que seqs
uniforma de la manera decorosa
Pera tombi *olmo que si be la Compavia de 7.am/ies ka esta molt artesa deis seas drets i inssorations, guau
es "(ferien a la calzo, cedint a les
petic ; oru de reduc c ió de preu o aliarem e nt de trajear, en canvi ha flisixetot aman oquills que eleven sonre cut el.: rtmlfm la cara han protestas d'alguna insovetió que anava
triat ll efe el traste del /biblia o del
l'edurt urbd: e n mieles doirè ele unir', en la supressió das 'rajares di., 'es de fa Rani: fa a Lenetn, des?'sie el: franettier del Torrent de
'2 acabessin al Portal de l'Anal.
e! del Cementiri Non no Passi frei
er Non. etc. En nazi ha atonee• ove ne obligui a respecto. la
—rid única. Tot aix3 atoar. efe'-hi els enfarfrgatnents que Irr,It

SERVEI METEOROLOGIC DE
L'OBSERVATORI DE LA UNIVERSITAT 1)E BARCELONA
Hora d'observació: 7, r3 i 28.
Baròmetre a aro i al nivel! de

Demà, dijous, dia 16 de gener. Tarda, a les 1'15

GRAN

FUNCIÓ

'

a la qual ha estat invitat S. M. el Rei (q. D. g.)
Primer. QUINIELA.
Segon. PARTIT a 35 punts:
Elola III - Elola II contra Sagarreta • Arriola
Tercer. QUINIELA D'ASOS:
Larruscain • Marcelino • Juaristi I - Gómez
i Berrondo II
Quart. PARTIT MONSTRE a 35 punts:
Lar ruscain Marcelino contra Juaristi I Gómez

guarnits.

NOTES: Pro a aquest parta no seran välids els passis ,de favor.
Les senyores seran obsequiadas amb bouquets de flora.
Amenitzarä l'especlacte una Banda militar.
Des de les sis de la tarda fins després d'haver sortit
S. M. del Frontó no serà permeoa l'entrada ni la sortida
del lccal per la porta del carrer de les Corlo.
I

I

g

de Diputada fina a re atéala de Sant
la mar: 767.0. 766.7, 766.2
tres; 1022.6, ansia, 1031.5 millibars. Joaep• Oriol, ea *india U«, • dos
Tentó:siete • l'ombra fuel: tolo, getret 42
solemne oflei 1 ter,
ta.2, zz.6. Termòmetre a Tomba Minada utla nora itnatge del sant
' (humit): 9.2, s 1.8, • sr.& Humitat Patt6s que la ebtat donada Per(eentisimes de saturaci6): 84, 28, 90. Josep Damm. Un cop acabat el retiDirecció del vent: NE., 5W., calma. nitis acte, la colla" tornara a orna-.
',/elocitat del ven en metros per alta:ir-se per recórrer eta carrera
segon: 1, 1; o. Estat del al: atuvo- d'Urgell, Corta 'Catalanes, Villar16a, tapat, tapat. Clase de núvols: roel, Sep úlveda, Calibria, Floridablanca, Viladomat, Manso, Borrell,
stratus; 'trata; gratas.
Temperaturas extremes a l'oraba: Campo Sagrado, Rondes de Sant An.
¡3.r. Mininza: pa. Mí- toni i Sant Pau, carrero de Titilanima árran de terra: 7.1. Oacillaci6
Borrell, Aldana, Ronda de Sant
termomètrica. 3.9. Temperatura mit. Pau, Parallel, Rambla de Santa M6.
jana: zas. Precipitació aguosu reco. nica, carrera d'Anselm Clava, Aml'ida a les set, o; • les divuit, o mil- ple, Fusteria, placa d'Antoni López,
passeig d'Isabel II, avinguda del
limetres de gruix, o sigui litres per
meta quadrat. Recorregut del vent Marqués de l'Argentera, carrera de
en igual ternos: 27 quilòmetres. Ob. Comerç i Rec Comtal, placa de Sant
servacions particular.: boira tot el Pea, carea de Ludovicus PMs,
Trafalgar, Arc del Triomf, Roger de
dia.
—
Flor, Consell de Cent, Nàpols, Va"Eureka" organitza per a la nit linda, Sicilia, Mallorca, Núria, Muntanya, Fresser fina al lloc 44 sorde dissabte vinent, día r8, • l'espaio_
tida.
sa Sala Emporium (Muntaner, a), un
A les tres de la tarda, ¡t'al Intim.
selecta ball. La part musical anirà a
La comissió organitzadora de la
càrrec de la famosa The Jardi'Orfesta esti formada per En Frederic
'diestra.
Vives, Eduard Costejä i Francese
Bonet.
Tapioques i Purés' I
La capella serà guarnida pel com.
pany Ramon Sedó.
PRIMER»
' san el* millar, del roen
TRANSRADIO ESPANYOLA
SOCIETAT ANONIMA
Cada any, quan s'atansa Nadal, els
Relamió de rädios detinguts per no
impressors solen obsequiar els diaria
trobar-se el destinatari i a la disposiamb calendaris mal o menys artísrió de qui acrediti Esser-ho a les
tics, que han de servir per renovar
oficinas de Transadio Espanyola,
els que durant dotze meso' ens han
Societat Anónima, Ronda de la Uniservit de consultori diverses Vegaversitat, 33:
des al día, a cada moment que lem
De Grindelwald • Guardiola, carvolgut recordar la data exacta o
rer del Francolt, 33 (S. G.).
que ens ha calgut calcular el dia
De Weidenausieg a Robertes Capd'un venciment futur.
Aquest any n'hern reb'ut mota, devila.
De Nova York a La Hispänia Mer.
ja no cal dir-ho. Hora d'amantar a
cantil, S. A.
part, pero, el que ha tingut l'amabiliDe Praha a Stribrny, Hotel Orient.
tat de trametre'n, l'impressor SegiDe Pera a Folache, carrer de Promon Rovira. car ba fet un calenvenga, /98, principal.
dari que no solament surt de la
De Metano a Caries Sarsotti, carvulgaritat sind que resulta bonic,
rer de Salmerón, 239.
elegant i d'un gust exquisit. El di.
De Stprex a monsieur Cornaz, Hobuixant senyor Vidal Febrer, autor
tel Colom.
del dibuix a cinc colors que orna el
D'Hamburg a l'intendant Saciase,
ca i endari, mereix també un elogi, per
teatre del Liceo.
la seva collaboraci6 en aquest caDe Sonnebergthuer a C Schilling,
lendari.
cartee de Bertam, 128.
De Catiad a 1 'alter 6 Schierich.
Al narrar de Verdun fou detingut
De Génova a Antoni Sabia, carCaries Cavaller qui, embriagat, amerer de Mallorca, 515.
naza diversos reina amb un ganivet i
De Wutha a Angladatie.
una escopeta, per a l'U de la qual no
De Medellín a Eullia Llavore.
tenia Ilicincia.
D'Eindhoven a Guepin, Hotel
Colom.
El súbdit xinés Dong Tren ha deDe Berlín a Achmalzriedt, carrer
nunciat que al Parallel li varen robar de les Corta Catalanes, 554.
la maleta, en la qual portava collars
De Zuric a Fritz Vollmer, carrer
i altres objectes que venia.
de Carranca, 18.

den, un

PUSLICITAT

BI aten volum cié les abres
completes d'Ignati Iglisies

Despria seguirà un carruatge
guarnit tirat per quatre cavas, menats per Isidro Mulet, que portarä
la capella amb la imatge del sant
Patró, guarnida i iliunainada, i final ,
ment siguirä un altre carruatge tirat
per nou ray ana menats per Salvador
Vida?.
La cavalcada seguirà el segiient
trajecte: carrer del Dos de Maig,
Mallorca, P. Sant Joan, correr de Valencia, Rambla de Catalunya, carrer

CAPITALISTES
colloqueu el vostre diner amb
sòlides garanties hipotecàries 1
gaudireu de rendes esplèndides, sense els riscs i pérduas
de les oscillacions o inseguralals de Borsa. Operacions sempre disponibles. Notarial, 7, enTelefon 13529.
tresol, f.`
NOIA ABANDONADA
El guarda nocturn de can Reixach observà, a la plaga' d'Espanya,
una noia que semblava anar sense
direcció.
Interrogada, manifestà anomenar.
se Teresa Ratanya, de catorze anys,
i que l'havia abandonada la saya
mara en aquella rnateixa plaga algu.
ne ,, hores abans.
La noia fou recollida a la comissaria de pobres.
ATROPELLAMENTS
Al carmen de la Diputad& l'auto
número lea B. atropella el ciclista
Manuel Ortinell i Pinyol, de quinze
anys. i el feri greument. El pacient
va ésser auxiliat al Dispensari del
carrer de Sepúlveda i després portat
a l'Hospital de Sant Pau.
• ••
A la plaga de l'Angel, l a bicicleta
in ot52 atropellä a Maria Mates i BatIle, de seixanta - nou anys, vidus,

publica:

cut i II of II %ti
precedit d'unes paraules d'En Mantel!
Pessete g

En venda å la

LLIBRERIA CATALONIA
Plaça de Catalunya, número 17.—BARCELONA:
poodieholffla.osmeoboo••••••••••••••••••••••fflooefflot
domieiliada al carrer de l'Olm, so,
primer pis, tercera porta. •
Assistida • la Casa de Semi
del Port, hom li aprecia (t'unir. de
la tibia esquerra, de pronòstic greu.
Després de la cura d'urgència,
la lesionada passa amb el cotxe de
l'Ambuläncia • l'Hospital Clinic.
El ciclista va fugir.

20.000
Camitas es liquiden al dalas per Esier
restes Ce fabricado al malee.
Preus fantistlos
Qualltats Immillorables
Plus -sos en els aparador' 5 seureu
et gua ira :oletean.
GravIna, 12
( entre Tallers i Pelayo
"'
SUICIDI
Al carrer de la Igualtat, flamero 200, un borne que vivia rellogat
al tercer pie, primera porta, es tira
ó,
per la finestra de la seva habitaci
que dóna o. l'ull de l'escala, i va
quedar mort a lacte.
El. Jutjat de guàrdia ordenä l'aixecament del eadaver, que fou traslladat al dipòsit judicial de l'Hospi.
tal Clínic.
Practicades les oportunts diligindiem, hom consprovä que l'home
s'anomenava Joan Carrillo, de cinqiianta - set anys. natural de Lorca,
d'ofici jornaler. Vivia separat de la
seso familia, malgrat tenir fills. El
llogater del pis on vivia de rellogat
creu que prengui tan fata l. resolució
desesperat per una malatia crónica
que patia.
NENA RECENT NASCUDA
ABANDONADA EN UN
TERRAT
Al terrat d'una casa del' carrer
de Bailén fou trobada abandonada
una nena.
A la cuina d'un dels 91 505 es
veieren taques de sang que queien
del terrat, i en pujar.hi els velos trobaten la criatura amb vida.
Practicadas les oportunes indagacions, es vingui a coneixement que
la mate prestava els seus serveis
com a serventa al primer pis de la
mateixa casa. S'anomena Amadea
Barcia Sornoza, vidua, de vint i quatre anys.
La nena fou portada a la Casa
de Maternitat.
JOIES VERITABLE °CASI()
per a comprar a bon preu aneu
a In Joieria MagrIñO, Tallero, 41
ELS REIS 'MAGICS A L'ASIL
DE SANT JOAN DE DEU
Com altres anys, Ses Majestats
els Reis d'Orient visitaren aquesta
santa casa, i portaren per als seus
habitants, els pobrets nens ma'alts
que hi ha estatjats, joguines i alegris.
A dos quarts de dotze del mati,
l'alegre voltejar de les noves cam_
panes de la torre i els accents musi cals de !a "Marxa Reial", interpretada per la banda de música de
l'Asil, anunciaven l'arribada deis
Màgics, els quals. igual que els que
componien Ihm seguici, portaven
lluits vestits. Al vestibul foren rebuts per la reverenda Comunitat.
presidida pel reverend pare prior;

als claustres estaven espersat400
nens, els quals, el aliar su 114.
jestats, prorromperen 1111 310311011 t
aplaudiments.
Abel que bou adorada la balee 40
Divi Infant i oferta ele mi asap.
Ses Majestata pasaaren a ocupar ti
croo, aixecat a relate al anta deI
claustro; tot seguit el reverend pare
Celedoni Ocen, prior da YAC, oda
dirigí una sentida i eloqüent buida.
gucla donant-los le, gracia ea 40111
dels seus asiladett; Ii contesta, en
un brillant parlament, el tal Maldor.
Després els nena desfilaren davant
els Reis, de mano deis qua], rebdren
nombran), i bonica preients, tasaIlits de diferents comen°, pela Coi..
vagante Mariano de la partem/tia
de Santa Madrona, d'aquesta
Ele nens de la infermeria watt.
ren mil fredament lea generositat•
dele Magias, eh; quals ca dignaren
vilitar els mis desgraciata hiera
d'aquuta casa.
Els congreganta de Mula lainacu'iida de Santa Madrona, erg.nitzadors de la fasta, amb el seo •
prefecto al davant, reverend Anuden
011er, serviren un suculent dinar ale
nene els gala manifestaren par ter
arras- la intensa alegría que el. ocasiona
agria visita.
Felicitem cordialment el die:Aula,
rector de Santa Madrona i ala 1,11..
zelosos cooperadors, que tan crisnanament saben formar la porció
Inés eseollida del seu ramat, ele iones
congregante
GERMANDAT DE PATRONS
CARRETEAS
Seguint el tradicional tatue% de
la teca típica festa, i per tal da celebrar la feota del set: sant pautó, la
Germandat de' Patrona Carretea di
Sant Antoni Abat'cónjuntament
les altres entitats de Barcelona del
mateix rana, ha acordat conmemorar-hm), i a l'efecte 'aquest any sor.
tiran els típica. "Tres Toitbs", els
quals, després de venerar el sant
i saludar les autoritats, rtcorreran
alguna carrers d'aquesta ciutat. A la
nit celebraran un l'ah ball al teatre
Goya.

Els Tribunals
A 28ENYA LAMENTA
PER A DEMA
AUDIENCIA TERRITORIAL .
Sala primera. — Desnona
meta: .1, Crefko contra V.
¡peras.
lncident: Francesa Bis contra Maquinària Moderna.
Sala segona.—Executtu:
me Vila contra Joan Furnös.
Incitlent; Carlee PO tamitz
contra /lamen Puigprlat.
AUDIENCIA PRO‘,INGIAL
Secci6 priatera.—Un oral per
atemplat contra Sitiad S'anches
Secci6 segona.—Un oral per
estafa. Assenyalat per a dos
dies.
Sece16 gunrtn.—Un oral per
furt contra Empar Moya.
Un altre oral per estafa.

LA SENYORA

Na

Josefa Jané 1 Roca
vidua de Pepe Salisaehs

Ha

mort, després d'haver rebut els Sants Sagraments
(

E. P.,

1 la

Benedicció Apostòlica

D.)

Els seiii —ifligits fills Uuïsa, Pere i Maria, fills politics Santiago Gubern, Sofia Roviral ta i Manuel Cuyiis, néts, néts politics, besnéts, nebots;
cosins, la raó social PEDRO SALISACHS, S. L., i la senyoreta Anita Pi-Gibert, en participar a Ilurs amics i coneguts tan irreparable pèrdua els preguen que li tributin un record en flurs oracions i que se serveixin assistir a la casa mortuòria, Traveseara de Dalt, número 86, torre, avui, dimecres,
a les onze del mati, per tal d'acompan yar el calmar a l'eaglésia parroquial de Sant Joan (Gràcia) i després al Cementiri del Sud-Oest.
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT
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P itfAudisnia* Kedieliaa i arnrgia
•
mhbre, len% d'obertura de la
'91111131teamblea, a* la presidencia de
Ellemette peral rIastabeekes SaniBeeesedector Victo. U. Corten. que
001101111 la repteeeatacid del director
gemid de Sácala amb misten&
etem mecida representarle de teta
lee metate *dique, tant calla can
isillterad'ailoseta provincia i dele repreeentants de la totalitat dela Colla>. medica. El presidan del
Coa* Medie de Barcelona, amb
1 frases elattlents, done la barvinguda
ale asseaddeistes advocant pel mantente* de la unid, al fi aconseguida.
de toes ele nutra eepanyols, per a la
ormasenc16 dale noble, fina que ea propalen, que no tEin altree que els de
saillor perfeccione:san de la Sanitat
1 la dignificad6 de la clame medica.
El prendad del Coced' general de
ralliegia, docta Pires Meteos, me:diente ala muna usembleistes la u
Manió ve fi prodeds l'espectacle de
Yeure que per pleura s'adema de la
unió de tole ele
patentitut Per VeniaSoria en avena Assemblea de la tolde ¿eta sea. representants, 1 acabe e/ un earlateent donant lez ir /idee a raspee* general d'Institucians autiteriee al president de la
'Mamá de Medicina, que ealentenea baria eedir els local. per a la
Oebbraeld d'aquesta Assemblea, a
tate els represe:enes d'Entitats Mediques, als Colla& de Barcelona pele
gas *hez d'organiteacib i la resta
dele Collegii medies que imposant-te
ban volgut concórrer a
alpe* importent Cona*. El doctor
Oyeres Mueco feo catet racione
nutro* elzeptetee general ¿Daslenetens sanitaria fea di de la patada pez a aztaffeeter, ea la reprebentacid que atenta, Veneres del, Poden pdbfin per les baques d'aguace
'Aumblea, i fas vote cerque totes elles
airea aletada ean Es d'esperar de
la cultura dele.assembleistes, amb gran
&besa de mires. Les frases de l'insPretor lona mole aplaudida.
A tontimaCi6 el senyor Ayuso, tetretari del Coasell General de Collagis, done lectura a tesa ben escrita 1
documentada membria, en la qual es
teflecteix la aluna i útil labor realitzada pel Consell General des de
la darrera Auemblea, f aeabä arnb
>rierais brillante en els guate es fa
iefezencia a la capacitat, voluntat fr.
tia 1 esprit de sacrifici patentitaus
pel presidan del Consell General, doc
tor Pez Matees en la sera fmproVa labor que el fan creditor de la
gratitud de la claree. La lectura de la
sanabria fou molt ben acollida i aprovada per unaternitat El raateix doctor
Amo doni lectura a rEstat de come
teslpreuupostperalnou exercici.
Tot, tense eap objecci
ó, passi a examen de la Cardasie nomenada a l'efee
te, constituida pelo tresorer, d'.Avila,

'Balean 1 Valladolid.

Seguidament i a propone del prealdast, es done comene a la tasca
doctrinal de l'Assemblea, amb la lectura de fa Paciencia del Collegi de
Bareelcma sobre ' Assegurança social
Ilegida pol aenyor Parfizaa en nom de la Junta de Govern

idea *anda telek
ltbis
IMmfatelts;m1.
Gtatekleia . Te* duce, ~ama Dupla
upla es vise:
111

Codea
Pos** fereet
aideudIdeeTot seguit el president almea la
unió a lee is'ee per reprendre-la a
les iteeo 1 al maten local.
SEGONA SESSIO
A les te'eo ee celebra le nona
sessió de VAssemblea de Cal*, Medie, Espanyols, Iota la presidencia del
doctor Lerne, president del CoRegi

de Sevilla i actuant de viee-preeidents
ele doctora Iftigo i Crespo.
Es Ilegeix l'acta de la *asió ante-

rior, que EA aprovada. '
El doctor Crespo de Zamora llega.: una brillant come:Lincee sobre
el m'une tema de la ponencia de Barcelona, "Assegurança social de maleida", 1 la leva tasca da premiada

ami) tmenimes aplaudiments dele assembleistes.
Seguidament u planteja la discussió
sobre el tema, en el qual han intervingut, amb encertades observacions, els
doctor ag rie: Torres, d'Alacant; Carrasco, de Madrid; Cimas Leal, de Sa-

lamanca; La Bandera, de Sevilla; MOMEO Blasco, de Logronyo; Sanz Barrio i Ruiz Meras, de Madrid; Houller
de Navarra; Garcia Tornel, de garcelosa; Riera, de Girona; Gaya Tovar

de Seda, i han rectificat els doctora
Crespo 1 Parrizas. Ha fet ús de la
paraula, finalment, el doctor Pérez
Meteos, per a recollir totes les opitabes manifestades i proposar que tosa
q ue ea tracto d'una tosca d'estudi, eso
s'apead cap conclusió, 1 es nomeni una

souscomissió, comete* pela senyors
Crespo, Parrizas, Sanz Barrio, Bandera 1 Carrasco, els gneis, actuant de
vioe-president el doctor Crespo, formules un dictamen definitiu que llituare
al Coquen &de que ha de determinar
el moment *chi de manifestar ala
Poden pública ropini6 de la dime
respecte a tan Interese* assumpte.
La proposició del preeident da apeovida per unanir' nitat, lea tantital tot
seguit l'esmentada sots-comissió.

Seguidament el representant de Toledo, senyor Duran, explica la seva
proposició en relació amb el tema de
la ponencia, i dóna lectura a un binportant escrit de l'esmentat
que te un interés extraordinari. Es
nomena per l'Assemblea una ponencia,
constituida pel senyor Duran i el senyor Carrasco, de Madrid, perquè proposin a la sessió vinent una conclusió
per a aotrnetre-la a la votaci6 de l'As-

semblea.
Els representants del Collegi de Badajoz uneixen llur proposició a l'anterior perqué sigui estudiada pel Consell i adopti aquest la resolució que
cregui convenient.
Acabada la discussió d'aquest assumpte, 'aixeca la unió.
A dos quarts de vuit de la tarda
d'ahir tingué lloc a l'Ajuntament
l'anunciada recepci6 organitzada pel
Collegi de Barcelona a honor deis
sens-ore concurrente a la VIII Assemblea de Collegis Medies. Potes, rebute els assembleistes per
una comissió del Consistori, constituida pel tinent d'alcalde doctor Navarro Perearnau, en repre-

sentaci6 de l'alcalde, i els regidor.
Mur, Bacó, Gai de Montellä, i amh
desistencia del doctor Pone Freixes

ESCOLTEU LA PRECIOSA 1 PO 111,411
OPERA ESPANYOLA

MARINA
Reproduida amb e s merave losos
• DISCOS ELECTILCS

1E11. 3IM C4 A 3La

aunada pele más eminente artistas moderna, toompanyate per nodrits choro de marinen, peeoadore,
minyons del noble, etc., I la nOtabllisalma ORQUESTRA
INIWONICA COLUMBIA, sota la dlreool6 del mostee
Daniel 11110f1TORIO. - 150 exeoutante

REPARTIMENT
MARINA ; . . MERCE CAPSIR (soprano)
JORGE. , . . HIPOLIT LAZARO (tenor)
PASCUAL . . JOSEP MARDONES (baix)
ROQUE . • . MARG REDONDO (bariton)
Re l'Obra Medra de la registraol6 en Memo
110 fa poseible una mes gran ~evite de la que
amb aguaste formosa òpera ha assolit la

Col i'r &riplopholle Copal' S. 1,
en

ele seue Inimitables

11208 EIZTHICI 11 E Glild

laithe 1416,14KOMeIble de Set tes.
urea al asid de satinas de la Comiseid Permanent, on el doctor Navarro Perneaste en nom de rdcialde, dome la benviaguda ale aseanbleistee desfije 'una estada
plaent ala nostra eintet Ele prege
que en tornar a lee RITOS liara amb
el relat de tot el que lucran viet
visan a Barcelona, portin tina fraternal &Macada a les elles datan
Aquestes frasea foren acollides amb
xardoroaos aplaodimenta.
Acabat ja aquest ente, ele Cenyore assembleistes pasearen a l'històric Saló de Cent, ou despees d'admirar les belleses arquitectòniques
que enclou, foren galantment ateos
pele senyors de la confluid i obsequian amb un delicat i exquilit
lanx.
LA TERCERA SESSIO
Al saló d'actes de la Csaa de la
Prensas, de l'Exposició, se celebre
ahir al mati la tercera eesal6 doctrinal d'aquesta Auemblea, que fou presidida pel doctor Duran Sonsa, del
Collegi de Mälaga, amb ele doctora
Mateos i Crespo.
Es llegi la ponencia "Previsió

dina nacional". A continuac
ió el doctor Bandera, de Sevilla, Ilegl el sen
treball sobre el mateix tema, amb algunes divergenciu respecte al de la
ponencia oficial.
Obert debat, intervingueren els doctora Sitniega, de Valladolid; Ruiz
Meras, de Madrid; Mir, de Baleara
i Riera, de Girona. Aquest darrer Indice la conveniencia que, respecte al tema, s'invitis el doctor Sieart
que exposis la sera opinió com
persona de reconeguda competencia

en adune d'avista índole.
Desean ¿indicar la presiden*
que el Consell havia previament inri.
el doctor Sicart, aquest va interi va portar notables orientadotas sobre el tema d'indole económica. La sessió acaba descrea de fer
manifestaciona sobre el tema diemels doctor, Ibaliez Torres, d'Alacant, i Huder, de Navarra.
tat

venir

LA QUARTA SESSIO
A la tarda, al mateix local, se ceIcbrà la quarta sessió, continuant la
discussió del tema oficial del mate

Presidi ele debats el doctor Duran
Soasan, de Màlaga.
Després d'una interessant discussid
amb aportació de dades i orientaciona
pels doctore Ruiz Heras i Cual, de
Madrid; Coll Turban, de Girona;
Bandera, de Sevilla; Garcia-Torsiel,
de Barcelona; Prieto, de Zamora, 1
Pire: Mate, de Múrcia, es va prendee l'acord d'anar a la creació de la
"Previsió medica nacional",

1110113 Oficios
OLIVARZI-INIUSTA
Halle ad el Programa detallat de

einteresunt concert de Inda" i
caneens que els adietes argentina
Marian A. Olivares 1 Mula Muta
de Olivares donaran divendres vineto, dia te, a les deu de la nit, a
la Sala Mozart (Canuda, 3t):
'Aria. VetlIC tu d'un can; fidéJe'',
J. S. Rack.
' A eleloe'e W. A. Mozart.
• Loin de toi, fdem.
e Avertissement", ideen.
'Lee Jena de l'enfance', Ideen.
"Le potean indicatenr", F. Schubert.
"Aube tragique", fdem.
' La consolation du ehanteur", R.
Schumann.
"Laisse ta jone", (tiene
• Sa vote", Mera.
II
"Junto a la orilla", G. Fauré.
« Apees un Ave", ideas
"Lied", C. Franck.
' La processiotee, Idea.
' Le marloir de Rosemonde',
Dnparc.
"Chanten triste", fdem.
' Triste est le steppe", A. Gretcha-

ninow.
*Serenad.", R. Sumisa
III
Autor» argentins
"La luna Manche", C. A. Oliveres.

e Serranilla", Ideen.
'Tu pupila es azul*, Mera.
Quatre navas en util popular:
"Vldita • V. Forte.
• Vidala . C. Lepes Sueltan*
"Canción del carretero', Ideas.
'Jujeña, ídem.
CONCERT ROCE PERA!!
Avise joy o pianista nord-americà,
que amb telt excellent actué al Pelan de la Música Catalana el ag de
desembre passat, anuncia un segon
concert per al.dilluna dl. 20, a lea
den de la nit, a la mateixa sala. Un
ajornament deis primen tenme. de
la uva vinent tournée per l'Europa
central li ha permit d'accedir al prec
dels g ens amiee barcelonins, desitjotos d'escoltar-lo novament i de poder apreciar la seva interpretació en
aspecto. diversos deis que oferia el
sets primer concert, en el qual predominaven les obres de fort mecanismo. En el seu segon caneen Rock
Ferris dedicara la meitat del programa a Mozart i a Beethoven,
i el completare amb obrea de Schumann i de Chopin i dele moderna
Korngold, Manuel de Falla I Infante.

1

Ha estat nomenat bisbe
de Barcelona el doctor Municipi
Irurita, actual bisbe de Acorde 'de la l'erinaLleida
nent Municipal
-

Ha estat posat ti lif %TIAtura el nomenament de bisbe
de Barcelona a favor del doctcr
Irurita, actual prelat de Lleida.
El doctor Manuel Irurita 1 Almandor es fill de Larraniar
(Navarra). 1-lasqué el 19 d'agost
de 1876 1 compta, per, eant,
cinquanta-un anys.
Na cursar els estudie ecleMestice al Seminari de Pamplona 1 a la Universitat PontiEcia de Valencia.
Es &der. en Sagrada Teologia 1 en Filosofia.
L'any 1899 fou nomenat benefteiat de la Catedral de Valencia. Havia estat professor de
cant gregoriä, de llengua hebrea i de Teologia, 1 canonge
per cposició (any 1916). Fou
director diocese de l'obra de
sonsagració de lee famfliea al
Sagrat Gor de Jesús, director
de la Vetlla Nocturna, consillari i presldent de l'Asee:Meció
d'Interessos eatblice, director
del Rosari de l'Aurcea, visitador de religioses, promotor de
les Mission' diocesanos 1 promoler també de l'expedlent de
beatificació de la Mare Sagrament.

El 20 de desembre de 1926,
fou preconitzat bi s be de Lleida
i consagrat a la Catedral de
Pamplona el 25 de maro de
l'any següent.
Prengue possessió de la dlbcesi el dia primer d'abril de
1927, i set dies més. tard hi
feia la seva entrada.
En la dita dlecesi fou el successor del doctor Miralles, ccm
ho $erh tambó en la de Barcelona.

Paras:tole, Cadires, Banca

Presidida pel my°, Poffse,
va celebrar ahir la seva temió
la Permanent. Acorde pon importante, en resum:
De Beneficencia. — S'acorda
que per tal d'ajudar al soste111ment de la labor de Merla Lechuga García amb la Casa Maternal-Guarderla de note que
corren al seu arreo (carrer de
Canalejas, 43), on s'assisteix
ele filla de famflies obreres,
mentre els pares van al treball,
se li concedeixi aquest any una
subvenció de mil pessetes.
Convocar concurs per e la

aacerdet o salar en posma016 d'un mausoleu per a remes
aló del 11101 de doctor o Memade lea despulles d'aquell homo
ciat en Dret o en Medicius, 1 es
de (delicia.
considerare com a mertt prefeLa emite acabe prop de les
rent per a la proposta haver-se
dueto de /a tarda.
especialitzat 1 reputat en la roaDe la Miami& del moMuelle d'obres de Beneficennument a Soler I Rovi
cia.
rosa.La Mea Oardenal. — Queda
Diu una nota de la DIrecc16
&aceptada la renúncia de la
"Beca Cardenal ", presentada de Pares 1 Jardine:
"En una noticia de origen
per motiva de salut abano de
privado que circuló estos días
fruir-ne, per Antonl Valls Conforte, al qual s'havla concedit por la prensa, se decía que la
per al cura 1929 - 30, I tenir Dirección de Parques de la ciuper adjudicada l'esmentada dad estaba proyectando para la
"Beca Cardenal" a Carlee Car- plaza de Urquinaona el emplazamiento de determinado modenal de Sales, 1 en virtut ¿'ale concedir-li la pensad de numento conmemore , re
Dicha Dirección de Parques
4.000 pea:lotee per a seguir,
ha de desmentir que en el prol'any academie 1929 - 30, el
Mire d'experiments al Labora- yecto de la citada plaza (estutop! de Bioquímica de la pell a diado en común por varios de
los Servicios Técnicos), reté
la Facultat de Medicina de
oficlalreente decidida, ni la coBreslau (Alemanya).
locación de un monumentn. ni
Ampliar:16 de la zona 011e por tanto, l del que aquella,
*mala. — Aprovar el projecte nntIcla espeetalmente designad'addició a Eixampla de la zona ba."
Ilmftada pela carrera de MandoBoyes allneaolone a la
dez Pelayo, Bonavista, Passeig
barriada de gane.
de Gräcia 1 Seneca fina al carrer
Per tal que els interessats
del Carril, i que se suprimeixin
puguln formular les reclamalea alineacions relatives a la
prolongacie de la Rambla de cions que creguin oportunes,
Catalunya en virtut d'haver es- durant el termini de vint dies
tat exposat al públic en l'es- estarà exposat a l'Oficina tenmentat projecte sense que es nicipal d'Informació, situada als
formulé. cap reolamació rafe- bajaos de la Casa Consistorial,
el projecte de noves alineacions
rent a raddloló d'Elzarnpla.
rases de la Riera d'Escuder,
*os d'algua a la Font Mermeen el tros compres entre ele
- BOU el premupost de
14.900 pesaste" s'ene:Irroga a earrere de Sane 1 del Socors.
Eran! Clon la oonstrucold d'una *bina eubterränla, adquiMoló de maqutnäria 1 la seva La Junta Central dele
Inetalleteld, per a dotar de Joce
d'algua la Font Hércules en el
nou emplaçament ale jardins de
d'Agents Comercials
l'extrem superior del Passelg
de Sant Joan.
Abur, dimano continuaren /es tasRespecte als monumente vells ques del ple de la Junta Central dels
que tenen conducció d'algua
Collegis Oficials d'Agents Comercial,
no ragen, ho es prengué cap d'Espanya, i es discutiren els diferents
upectes compresos en l'ordre del dia.
acord.
Lea pedreros de Monten°. —
Un dele assumptes discutas de mis
Insistint en el dictamen sobre gran interés fou el que es refereix a
la tributació d'aquests professionals,
adquisició, per concurs, de maquinerla per arrencar padre a es prengueren acords que a llur dia
la muntanya de Montjuic, 1 ea complimentaran.
aprofitament de materiale proFou aprovada en la uva totalitat la
cedente de l'esmentada opera- gestió realitzada per la Comissió per016, aprovat amb l'esmena que manent de la Junta Central des del
l'adquisició fos feta per sub- darrer ple fi ne a la data; no van acabar les respectives ponències Ilurs inhasta en lloc de noncurs 1 entenent aquesta exIstencla legal- formes. Es van dedicar les primeres
ment fonamentada, s'aprova el horca del matí perque seguissin inforplec de basen 1 es donen per mant sobre ele afers que eis afectin.
reproduits tots els extreme del
Ahir, dimarts, a migdia, els assemdictamen de referencia per a bleistes, alguna d'ella acompanyats de
l'adquisició per concurs i sota llurs esposes 1de directius del CoSegi
el tipus de 35.000 pessetes, de de Barcelona, visitaren els palaus de
l'esmentada maquinària, perque
l'Ajuntament Foren obsequiades les
da materialment impossible ob- senyorete, amb 12MS de flors i tots
tenir aquest subministrament els assistents amb un esplindid lona.
per mitjà d esubhasta.
El tinent d'alcalde senyor Via VenL'altar' trinquIllnat a Vall- talle), al Saló de Cent doni la benvldrera. Fou aprovada una vinguda als visitante en nom de Barproposició del tinent d'alcalde
celona, per als quals tingui frases d'asenyor Ramon, en la qual s'in- fecte. Fou contestat Prl senyor
teressa que l'arbitri d'inquill- Coll, president de la Junta Central deis
nat a la zona de Vallvidrera si- Collegia d'Agents Comercial,, el qual
gui cobrat en perfode voluntari agraí les atencions dispensades al, delegats de tota la Península 1 directius
durant el mes d'agost de cada
any, passant-se Ilavors rebut del Collegi de Barcelona que l'acompaper la totalitat del seu import nyaven. Passaren després a la Diputo.
i remetent-se a l'Agència Exe- cid provincial, que visitaren detingucutiva els qui durant l'esmentat dament
mes 1 el de setembre no hagin
A la tarda continuaren les sessions
estat pagats per tota la quota del ple, aixf con, tamb4 les visites que
anual al domicili o a les °fielmarca el programa, entre elle, una visita a la Cambra de Comerç, on f oren
nes corresponents.
Un mausoleal al doctor Fiar- atesot 1 obsequiatt.
ran.—Finalment, s'acorda que,
Per al banquet de gala que aquesta
associant-se l'Ajuntament als nit tindrä tioc al gran saló de festes
sentiments de dol 1 admiració de l'Hotel Orient, són ja nombrosos
manifestats per la ciutat amb els inscrits, entre clls delegacions

Lts gunts
de ferro, 60mmases, ele. Vote
duelas de la fi.
beles:
CALMAS,
BARCELONA

IN plum lompoi S, 1.

fiara/molas

VIVA—TONAL

Noma !lime ea fort pot rendir
el que la ‚Ida exige! d'en.

Debite I malaltissos
no defalllu
rigorltzetyros ainb el paderde
forçard

Xarop Esteve
Venda: A la farmacia 1 1aboratort
de l'autor, J. Esteve, a Tora oleda) 1 a les principal, !armar/es 1
centres t'especifica de Cattluza
reste de la Peninsula

e
tots els Collegis de Catabre*, per la
qual cosa lacte revestía, setas dubte
gran importincia i esplendor.

El día ha estat dur 1 us prepätt% a una nit de repòs que tanta
falta us fa. Però temeu allò de cada nit: dues hores estossegant,

sofocant-vos, sense agafar el Art. Us heu passat el dia fumant,
1 la vostra gola irritada, amb reszalfor del Hit, és escomesa de
forts accessos de Tos.
Puix coneixeu el peral, prevenlu-vos. Tingueu avinent una capseta de PASTILLES del Dr. ANDREU, eficacissimes contra tota
mena de Tos. Cada nit, en colgar-vos, preneu una Pastilla i deixeula fondre a la boca. En resultarà un gran calmant per la vostra
gola 1 els vostres bronquis, i podreu descansar tranquil.

Fumeu si us plan, Pero p reveniu-vos amb

Pastilles

P

Discos REGAL

Coliegis Oficials

Santa
danta Pate
ermita; eläxlm 1 Benet, biahea.
Elle!, märtir; Habaeue i
queae, profetas; Moret 1 flea,
cari, abate; Isidor 1 Joan, con_
feseors, 1 Santa BeCt1111:1*
verge.
Santa de dem8.--eanta Pe).
gencl, doctor; Honorat 1 Ticiä
blebee; Marcel, papa; Pere
Oton, märtirts, 1 Santa Priscil,.
Quaranta Hores.—Avul: Església parroquial de Rant Jaume.
Hores d'exposlci6.—Avui: BE
les vuit del metí a lee ele de la
tarda.
Demà: A la mateixa església
1 a leo mateixes !lores.
Comuni6 reparadora.—Avui:
Església parroquia! del Pl.
Demä: Basílica de la Mes-el,
Cort de Maria.—Avui: Nostra
Dona del Tränett, o d'AgOet, a
Santa Maria de Mar.
Deme: Nostra Dona del Cat.
me, a les Jerbnimee, a Santa
Anna o a Santa Marta de Mar,
Adoració Nocturna. — Demät
Tctrn de Sant Llufa Go4.aga.
Vetlles en sufragt de lee ttnie
mes del Purgatord—Avul:
de Santa Teresa de Jesús.
temis: Torn de la Verge ¿el
Carme.
BASILICA
DE SANTA MARIA DE MAR
El solemne Octavari que e
Jesús Sagramentat dedica en
aquesta setmana cada atly
Illustre Confraria de la Minerva, d'aquesta Baellica, ha estat
traslladat, per acord del reve-,
rand senyor regent 1 la Juntit
d'Obra, a la penúltima eetmang
d'aotubre v1nent.
ORCIANISMB M'ESE
D'EXERCICIS PARROCIMALS
Tanda per a elemento dIreetleas
El dia 3 del mea de febree
vinent començartt, a l'Hotel
Rius, de Caldee de Montbul, unä
tanda d'exercicis en complet
recé, per a elements directlue,
o sigui per a aquella que eón
part de les Juntes de lee Lligues, Delegacions 1 Sots-delegacions Parroquials de Perseverança, i per a aquella cine
intervinguin en la direcció d'altres organitzacions catòliques.
La tanda acaban ä el següent
diumenge, dia 9, I en el sea
transcurs el reverend doctor
Ramon Baucells, director diocesh de l'Obra dele Exercicis
ParroquIals, donärä una conferencia sobre l'acoló católica o
l'Apostolat de seglars.
La pensió mínima de 'dé 35
pessetes.
Per inscripcion: Casal Donya Dorotea, Corts Catalanes.
número 642, telèfon 21445. 1 a
totes les Cases Rectorals de la
Diócesi.

d'albee antele,
per e Jaral
1 piola.

LI ledb110 Intelligent eap que ele discos REGAL eón ele
golee »ruma& IIILENC10809 I d'extraordinärla durada.
IM dleo BICAL funciona centenar, de segada& sena*
fiord,' en el mis mlnlm la *esa brillant tonalitat 1 ele
, flne detalle mutloal*

a

de la
aeri dØl bektrIbblY
tia llendlaboolai do- 1 dados asume 801114 es deseliola 40 19.73iftenee- tina la quantitat de 5.000 pea.
'
lotee per a contribuir a tes desEl oaenreant •Mora d'estor
poses que oeasioni la eonstrue-
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Combate Vailse las afeeneare eevneeee

los caeos mes maree,
este su mayor agito.
Ele

seatleteseelleatatte.eallallAta
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A
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Dr. Andreu
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•

rimar supon una igualad completa
real, la qüesti6 de traici6 del que góc,
del que hauria pogut easer, no es posa.
No desitjo cap llibertat foca de l'amor.
Penso que la mera vida, fa a dir,
aquesta abstracció definida per la data
de la mesa naixenea i la data de la
mort. no te cap sentit fon de l'amor.
Això no és, hi insisteixo, cap idea de
l'amor" (Maxime Alexandre). "I. Si
estimo, tota l'esperança. Si no estimo, cap. II. Primer. Per a mi, només
existeix el fet d'estimar. Segon. Faria volenter a l'amor el sacrifici de
la meva llibertat. L'he fet. Tercer.
Faria per amor el sacrifici d'una
causa, però això cal veure-ho damunt
el terreny. Quart. Si. Calque. Ho
judicaria molt bé. Però, rnalgrat d'alxó, demanaria a aquest borne de no
trair ¡es seves conviccions. Adhuc Ii ho
exigirla. III. No em voldria separar
de l'ésser estimas. A cap preu. IV. No
ho sé" (Luis Bioluel).

•

El volees sefient«.

Arts

Matricules d'Honor a Marta Remei
(p—e), i la maDues guturals
Sardina, J'unte Halague?, Josep Mitela dental final Oh). Ara be a pot
Aquesisser que c doni g i g doni el
guel i Antoni Samy.
tes dues consonaste es canvien cons
UN EXIT DEL PROFESSOR
ATERRO BARCELONRS
S 41LA !AMES
moled Sagúes i dialec--tanme
TEME
A l'Ateneu Barcelonés s'anuncia
Are dimecret, continuare II vaga,
tes. Pena parlera' del cenáis. Vet aci
¿'art antic modern que ha orgasitAquest proieteor en el set, viatge
-g: cavemos per a divendres, dia 'a, a un quart
exentaba de l'inicial cevespre, una conferencia
zat la Sala Paria Entre les obra que
de tornada dels Estats 'Units cap a
(gäbia), cromes (groc), enanos (gat), de vuit del
31EBIDIANS
cros:Ion (gras), etc. Ara, exemples a càrrec del aduar Salvador Boga- Parla, mitjançant un aparen telefänie, se subhastaran avui cal notar da mag
catites perses, una marine de-nifques
del fenomen contrari: gam- tell aobre "L'art del vidre i lee leva li va fasen possible de comunicar amb
per
principal' vicissituds, especialment
Mompou (xgra9), un maestre per San"Le Matin" des d'una distancia de
bar* (cama), Godeo (Cádiz), celta
tiago Rossinyol, una figura per Cis5.500 quilametres.
gob o gol' (liad cuppo), gabela fran- a Catalunya".
Ea tracta d'un treball comparatiu
paella, un pastel! per Ricard Canal:,
Desames d'aquest exit hom suposa
papallona.
cas, copo co catete, etc.
un bodeg6 per Rafel Benet, diverges
l'ampliada de l'assignatura de Física
En altres llengües ei densa 'Aria de la técnica ¿'èpoques i de pobles
* El darrer
obres de pintura antiga i deu pece
llancas per la mateixa Collecció el aquest fenomen. Sobretot en alemany, en la producció del vidre, des de lea amb un parell mis de lliçons,
de mobiliari selecte.
constitueix la novella de Josep Berga on la g inicial Ea pronunciar k: caeos- edats mis llunyanes. El tema Es
ELS ESTUDIANTS XILENS
aquest
art L'art en perill,—Amb
i Boix L'estudiant de La Garrotxa. ple, gana (kanz). Citem encara DIU suggestiu, i ha de donar-li un major
QUE SON A BARCELONA
interes, als ulls dels industrials i
ti to I, els alemanya G. Gross t
exemples en aldea llengües: El gree
Josep Brega fan ein dels capdavanters
Ahir al mati els estudianta xilens
deis artistes, la competencia d'un
gano i el llatí g ents (genoll) passen
d'aquella escala °latina que teute
visitaren
el
palau
de
la
ciutat
de
Barel
senyor
Bogatell.
professional
corn
knee,
Les fulles de les cèdules
a1 gbtic kniu i a l'aleen el moviment de renai.renga espiri- l'anglas
celona.
L'acte serà públic.
many knie. Al ¡latí augeo (augmentual de la segona meitat de la centúria
Han quedar molt complaguts de les
personals
passada, i el mestratge de la qual va tar) correspon un angles eke. Al
LES BELLESES DE PARIS
atencions de que han estat objecte a
sänskrit yugam, ilatt jugum (10U)
compartir am b Maricm Vayrccla.
Avui, dimecres, a t ea deu de la la riostra ciutat i fan remarcar l'adL'estudiant de La Garrotxa alga correspon un anglas yoke. Al sana:» vetlla, tindrà lloc (M. D.) en el
"ovalo plena de gr.:tia de l'ambient krit go (bou) correspon l'anglès coso Casal del Circol Católic de Gricia mirada pel nbstre Certamen, el qual
Amb M'Un de la dligrtbuold
qualifiquen d'insuperable.
(vaca). Aixb es degut a la llei ano- (Santa Magdalena, 12
de les comarques gironines en aquella
que aquests dies efectuen els
l 14) una
Avui continuaran el seu viatge cap
menada de Grimm. (Vegeu: Skeat
¡poco. Paisatges i figures hi són
individus
de la guärdia urbana,
conferencia ¡Ilustrada amb projecInformad() catalana
Enatish Etymology.)
a Roma.
buixades amb vera delicia, 1 rassattipde les fulles declaratóries
càrrec
cions
a
de
Frederic
Flos,
qui
posar
molts
alees
exemPodríem
te, amb toca sentimentals que entori.-ri
l'impcst de cèdules, la Diputai
versarà aobre el terna: "Aapectet
pies d'aquestes evolucions, peste,
arnb el fons, fa portat amb admirable
cid ea dirigeix als contribueuta
i característiques de París."
Diccionari
creiem
que
esta
demostrat
a
bastarenafegir-ki
Cal
novellista.
traga de
i els recomana que prestan II
La vida soeial
rnent que el fenomen es possible: s'ha CENTRE EXCURSIONISTA DE
da d'una prosa planeta, /lisa, que arcollaborac16 neceasteis perqui
de barbarismes
CATALUNYA
riba a adquirir unas innegable forço donat, ea dan& i ea donarà en l'eterles esmentadea fulles sigulr(
de lea Ilenglies. Ara be:
evolució
nal
a
paisatge
passa
descriptiva
osan
el
MUTUA
AGRUPACIO
Secció d'Arqueologia i Histeria
Amb aquest sisal s'acaba de publiomplertes arnb les dades ocie
primer teme. com si ¡'causar volgués quan va esdevenir aquest canal? Es
D'ADVOCATS
car un diccionari que recull els barreeponents 1 com mes &vid
Dijous vinent, dia 16, a les set
¡'atesar, per damunt de les atoes con- dificil precisar ¡'época, no tenint texbarismes de la nostra ¡lengua mes
Aquesta Agrupaoi6 Mútua de millor, per tat de no retardar,
de la tarda, en el Centre Excursiotos manuscrita o epigräfics que ho
diciona de literas, la seva guatitas de
cents. Es una obra utilissima editada
llur lliurament. Les fciailltata.
SOCCTS es reunirà al Col•legi
comprovin. Pera la mateixa causa nista de Catalunya i organitzada per
pintor de categoria. Ein aqu esta edició
amb gran oportunitat. L'ha redactada
d'Advocats (Mallorca, 283), el que en aquest sentit atorgul
Gades la seca Secció d'Arqueologia i HisN'Emili Valles. En parlarem com es de L'estudiant de La Garrotxa, L. A. que ale gamba en feu rama, i de
en féu CalAis, fin un joro de Gothlatt- tbria, el senyor Joan Montllor, pre- diumenge vinent, dia 19, a dos el públic redundaran en el esta
E. donen per primera vegada, en un
mereix. De moment ens prometem
quarts d'onze del matt, per tal prcpi benefici, pulz que els quel
dia, Cathlandia. Es sabut que no res- sident de! "Centre Excursionista
recomanar-to a tots els amorosos de sol tio/um, reunides la primera i lade celebrar Junta general pral- s'abstinguin d'omplir i lliurat
del Valles", donan la segona conten de l'apoca visigótica monurnents
garta par: que té l'obra. Ahir amb Jullengua.
Es
un
instrument
la
nostra
les fulles sofriran els efectee,
näria.
W. leal cid han escrit un assaig d'o.
nta, de Cenia i Aguilar, ama amb escrits llengua vulgar, o Batí ro- ¡echona sobre el tema "Progenitura
de treball imprescindible per a tots
de la seva negligencia, ja que
rientació artística la traducció ¡ron- e:5 que escriuen en la nostra ¡lengua.
L'estudiant de La Garrotxa, de Ber- minic que parlaven els hispano-re- de Sabadell", la qual serä ;Ilustrada
en el moment que tinguin pre-6
en del qual publico Monde. Es d'aga i Boix, posades gramaticalment al mans. A mes, "no hi ha un moment amb projeccions.
aisló d'adquirir Íes cedulee
questa versió francesa que extraiem
dia, la qual cosa fa del tot Ilegibles precio en que es pugui dir que nasELS SENYORS ALVAREZ
* Puig i Ferretee...
trobaran amb dificultats per
ers paràgrafs següents: ",,Quines són
per al palie actual, L. A. E. fan un queren ele idiorpes moderna" (3d. PiDissabte,
dia
18,
a
lea
dein de la nit,
QUINTERO
A
LA
MOLT
adquirir-les, al contrari del.
da!. "Gramática històrica", pàg. 5).
Its condirían.: aeluals de ¡art:... Ree.rcellent servei a les nostres lietrcs
tina'ra lioc al local social de La VioIL.LUSTRE JUNTA DE
que hagin complert amb aqueas
L'epigratia ens podria laudar. Però
pinta artístiques de tota generes es
leta de Clave, (Caçador, 4, pral - plaDAMES
hem analitzat el Corpus inscriptioMARCEL-U DOMINGO ta obligació, que pel fet d'esta*
temb Gten l'una a l'alt ea, plen ej de pro* El dia 15...
ga de Sant Just) una conferéncio a
degudament classificats podrag
brernes de teories. Heus act un grua
»ium latinarson, de Hübner, i les insAvui, dia 15 del corrent, són espesortiria la revista Flames Noves, temps
A BAFCLLONA
caree,: de rescriptor Joan Puig i Feradquirir-la de seguida.
cripcions de Desau i Carnoy, i no hi rats a la nostra ciutat aquests emique rcsreja de tata tradició; altres eón
Ira slispesa. En el seu número de rereter, el quol descabdellara el segiient
De tornada de Mallorca, E! a BarPer nur la Diputacid pretil
miniteiosament gótica i en disponibiaparició colaboren diversos t'atril, hem trobat cap forma Ilatina que pu- nents' i coneguts comediògrafs, els
tema: "Pactes 1 escriptors popular".
celona
per
quanta
el
senyor
uns
dies
que no deizin de Murar les fu.t.
gui explicar satisfactòriament La pa- quals vénen per inaugurar el dia 57,
Mar per a ús del: catòlics; una espétara i 105 tos de redacció dirigits per
L'acte sera pliblic.
Marcelli
Domingo.
Ja
Iles als individus de la guerdlaY.
cie es manifesta sionista o budista;
Cardes Sanahuja. Les illustracions han Tanta Catalunya. Se'ns diri: Ohl
a la Sala Mozart, les conferencies
¿'altres es diuen rieo-toscans, inspirats
urbana, als quals pc-den fer-lse
tenim la forma Catalaunos del se- culturals organitzades per la molt
estat confiades als senyors
* A:rui
UN
NOU
PARTIT
REpels vezis meso-es; els cubistes no
gle
V,
els
celetnes
"Campos
Cataläupresents els dubtes que tal veArmes. Mas i Giménez; hi figura VA
iRustre Junta de Daines. Tractaran
en ¡'avinentesa de rany nou, L'Abella
'
PUBLICA
A
MA
TARO
relea deaparafirer (la i que Poussirt,
nicos"
on
morí
el
rei
goth
Theodoric.
per
gada ofereixi el consignar en
del seu teatre, tan volgut i popular
d'Or. La seto presentació is r e eisi- autògraf d'Ignasi Iglésies, cedit
Flaxman. On gres i Genelli comenten
Sí. Analitzem aquestes paraules: En- entre nosaltres; escolliran per tema:
aquestes les dades necessàries
Sens prega la publicada de la sela seva asidua: 101e.1 Poesies de C. Sa
da i el seu contingut versa sobre uno
cara que sigui una "perogrullada", dia sertir de llar: lambes): els futuris- ,oila de temes, de l'actualitat i d'evocagüent nota:
per a la classificació de lea
M. Valldeperes. M. Codina;-nahuj,
"Lectura de diverses peces breus
rem que aquesta paraula catalauWcos
tes, simultaneistes i altres partidaria
cèdules.
"Es ja san fet, a Mataró, l'acobla
un intervin atnb Greta Garbo, expresciveta hisróriques. Els cabdals model
seu
teatre".
del brogit, no cedeixen; ¿ 'altera bardel segle V no pot derivar d'aquell
de diferents elements polítics per-ment
Finalment, els contrIbuents
sament per a Flames Naves, un t'ante
mento literaris de rany 1929 tenen
Tal com ja fou anunciat, el dia
regen ricen rus anib un pseudo-cubiscasta o cata medieval ni de la Cotizaanar a la nrompta constitució d'un
que no omplin les fullee esde Maria R o sa Arquinsbau i un araressò; aixi, per exemple, el centenari
el
senyor
Gaziel
ens
parlan
de
re; i encaro, alguna, partidaria de la
amplia del segle XII. Es molt anteele de Baldan:ce Xifri. L'integren un
partit repi' t democràtic federal,
mentadas són previnguts que
del Fausto de Goethe, amb uns boixos
tradi:iona: escudella, renuncien a les
rior. Ah!, pecó tampoc poc derivar "Joiells poc coneguts", i el Ea 24,
que permet ..ir en una sola acci6 a
resum teatral, reportatges, callaboraen aquestes Oficinas existeixen.
catalana i tat, article Corles Rohr'mademoiselle
Jeanne
Veilliard,
agranO
experiencies.
I
les
ienancions i o
d'ella la paraula Cathatunaa actual
tots els hothes de tendencia liberal,
antecedents de lloguers, contricid espourania i una secció de "Flala: radjudicació, per primera segada,
dosament,
ha
volgut
parlarnos
de
ondean cls pintara de rala ¿r eta del
la
paraula
Cathalaunia
de
l'Edat
ni
sustentadors d'un principi de Ilibertat
encrades".
bucions i sous i rendes de tredel "Pre mi Creirells" a Joan Puig i
*Sola" (rrirats mandara, pintura de
mitjana. Per la senzilla ra6 que "La reine Vio:ante".
i de justicia."
ball, pel qual motiu de no
Ferretee. antb un retrat d'aquest autor
Horn podrä recollir invitacions a
* Avui, dia 15...
del V hauria dogintere, cazalla i zarpes de tamany naCathalatenia
aquella
rar degudament esteses les futinca curiosea mostres autógrafes
seré posas a la venda el ¡libre Excur- nas en cana la forma Cadalon3a per la "Hormiga de Oro", plaga de Santa
tural. etc.) ni es pintor: de diorames
UN NOU CERCLE REPU- Iles es farä la claselficació
de El cercle m'asile; el centenari de
Anna, 26; casa Subirana, Porta - Fersioniame i ciutadania, de F. Pujol
que tumbé es ¿buen artistes (I qui els
Bei
ionatica
"t
llatina
intervonlila
la cèdula d'cfici d'acord amb
Mistral, amb la reproducció d'uns bolB.LICA
po t negare...). Qui té, dones, raP` ros de Les Gebrgiques i de L'Enei. Ameró, asida el Pròleg de F. Mas- ca dina d en catalä". Vegeu: Nata- rissa, 14, i a la Sala Mozart, Caaquells antecedents, i seran en
pons i Angla:re/1, pr,:sident del C. E.
S'ha celebras l'anunciada assemblea
(sadoll), mata- nuda, 31.
.ralultuns
Quin punt de vista ens cal «Inflar.'
km
(Nadal),
aquest cas Imputables a ells
da, traduïdes a ¡'aceité; thomenatgc a
de Catalunya. Demani's a les princi(madeixa), manean (rnaduide constitució del Cercle Republicà de
Cap ¡poca no feas tan hostil a ¡'art COM
san;
CLUB
EXCURSIONISTA
Pompate Fabra; la personalitat de Joa- pals llibreries. Es edita! Per Edicions
exclusivament els perjudicis
xa), visperatans (vesprada), etc., etc.
Barcelona, a l'espaiós local adquirís
la riostra, i ¡'afirmació que ser: poi
DE GRACIA
quin& Rusira, amb la reproducció d'un
que tal vegada eofirsixin per
Goal:, r es ven al preu de yes. 150.
Remarqura que aquest fenomen t.d
penar fa creta altnenrs per al tifus
per a la dita entitat al narrar de PorIlur passivitat, amb tot i que.
boix i una "semblança" esbossada per
Avui, dimecres, a les deu de la
mitia des cont empora;tis. Hi ho fam
ja el trobem l'any 842 en els Jurata-Ferrissa, 28, principal.
Puig i Ferretee.
en
aquest cas, es farä amb tota
* I.a Col. "Lo Mirada"...
d'sratgc. is clar: les illustreKiens
menta de Strasbarg. que, erim ja estä rail, será donada pel docte professor
Obri lacte el senyor Manuel SanUna crònica emplea de la vida
prepara par a/ m e s entrant la publico. demostrad és el primer document co- senyor Nacela Mace, la ¡ligó corres- tarnaria, qui en nora deis organit- escrupoloaitat la classificació
11,5:reí:o:tes, per3, i el cinema satis fon
cultural i des fers 11(S senyaNts dude les cèdules personals a
ei! del ¡libre Auqucs i ventalls, de
/lora fretures. Aquct creptisde de rant rally darrer a Barcelona i a :a
negut de ¡lengua d'oc (no de llengua ponent del cura sobre "Introduce:O
zadors, va dir que s'havien proposat alarmes seu.
al reconeixement d'estils", la qual
Josep Carnes, formant part de les d'oil o francesa corn s'ha dit). Veraes ha comencat amb la invenció de
crear
un
Cercle
que,
reunint
les
covida cata/ana, is duna utilitat rentar- seves obres compleres.
la fotegrafa. L'art hi predi el _len
gen : ajudha, ¡odre, eadhuna, Lud/set i versan sobre el període cristià
moditats de les exigencies modernes
cable; ofereix una vista de conjunt que
romä i la invasió dels bàrbars.
Pepe. d'informador. Vingue el cinemadre. Dones he: ni de catalaunicos
acoblis en el seu si tots els republipot ésser intercssant de retenir.
EnciclopMie
rAteneu
*
A
ma, que tingué en rompe ¿'instint roni de cap altra forma análoga de;
CURSETS I CONFERENCIES
cana en llurs distinta mataos i parR e ctal: les dudes sobressortints deis
Exposieions d'Airt
Narria de les mases: l'autor, l'ambi- fastos internacionals; per exemple, el
llati anterior al segle IX no pot deEn la sessió pública que celebrará
tas.
ti& e l gust de l'aventura i de la nata- centenari de Guillem Ten, el cense- atmi, dimecres, a dos quarts de zuit rivar la paraula Cafahattia. Sens de:11k dijous, a les set del vespre,
es
procedi
al
nomenaSeguidament
de la PO, donara N'Ambrosi Can ion Era: Dones corn és posiible que si al seu local la Societat NI edito -Far- ment de les Juntes i foren elegits per SALA PARES
n'esa /ti trabaren aliment. .4 qui
nari de forma d'Arc, el centeno:mi dcl
la barrera ronf rinda del cursct so- goth dóna geda, aquest Gotidandia no macéutica dels Santo Come i Da- aclarnació, per a la Junta de Govern,
Subhasta d'art antat I modern
agrada les actualitats i les espienders
jerro:arril; la Orles:lió romana", amb
De PI t a/ 17 actual
bre Evolució social de la literatura a
histeriques en ti a cor qué rolas el loas gran abundar d'ilihistro:fons,
hagi donat també Cadaiiinya en lIce mul el doctor R. Sant Ricard contieh
senyors
següents:
Enric
E.
de
Quitrai.s.és dels temps.
president omb copalta. a sense; l'asde Cathahatya, i gothdanus no haga
cumeats 4th-des, com is ara un gravat
Tusan
l'exposició
del
tema
sobre
rós,
preaident;
Eladi
Gardó,
vice-preGALERIES
LAIETANES
sets) Haarmann. festes esportives, res
dona: cadcsld en lloc de catara? holt "Tractarnent de les afezCions óseo representant lassassrnat de Rosal, cap
sident, i els senyors Lluís Palau, NiWATS CATALANES, 518
Dein'!, &jefa._
PC !ti manca." "Si volens saber con:
*
En
primer
line
remarquen
senzill.
A. ORTIGA
del gavera frontil in de Piras IX.
articulars".
Plntura
colau Joncosa, Cosme Rofes, Ernest
dia 16, es donara de set a terit del ves- que en la parauta gothlandia la t
via e! indo anent al cinema i no a cap
D. EIAIXERES
La galeria de lea dones que Inés
Ventós, Joan Cendal i Miguel MunIn. MIGUES
pre a l'Institut Francès (.4 rapó, 316)
exposició de pódures. Es. donas, al s'han distingit durant ¡'art','; antb
no és intervocalica, i per tant la a
th's
reExpoeic16 de l'Aprupoela d'AA
ner, vocals.
M. .r.
una conferncia a atierre
cinema que hora traba la Mcitat — per
leas d'epantesi', és posterior al fenotrats de l'Agnès Armengol, Berta
Fl7.8 al si artual
Per a la Junta directiva remen de.4. Bertrand, director de l'esmentat
a a Asala ria és la pala mis impar.
Men de sonorització de la dental sor,
Singerman, Roseta Redes, Come
signats els senyors: Francesc Cases
Govern
centre, el qua descabdeliara el tema
tant—. i ara Traes completament que
da que trobern j& en el segle IX. TarnESTUDI
ARENYES
Montoriol, M'ertel Ramonatro, Antai Sala, president; Ricard Cavalleria,
Le roman de couleur (minan colortd. Es reserva a ¡ 'altea metal de
bé es posterior la forma gathalanus.
Enceldó collecilve de ain1Ure
nica Bracons, Atarea de Sanea. Cal
vice-president; Antoni Vilalta, vicePar: de produje alguna cosa mis subnial). Invitacions, a secretaria.
Han d'ésser arnbdues paraules uns
G. SERGNES
FESTES A ULLASTRELL
Pintura
senyalar també una poesia 3fam'a
secretari; Lluís Palau, tresorer; Joa la formaciá
t é, mis íntimament espiritual MiS
segles
posteriors
Diurnenge les autoritats anaren a la
Teresa Verriet.
Galés, bi- LA PINACOTECA
sep
Mias,
comptador;
Emili
thus, gotita existrib!urt que no era ¿'art al temps dels
j
go
goth,
goda
(de
benediccia i inauguració del proveiEls qui han traspassat durant r e
S'ha publicat el
bliotecari, i els senyors Abel Velilla
n rsr res avis— i que cansisteix, el Inés
•
PASSEIG IX GRACIA, DI
treta ja al segle V).
ment ¿'sigiles i dels edificis des'inats
de J. Martí Paf--nyad;rbets
PORCAR
scvin t. en un reportat!,,e da les ceses
Cata- a escotes i Ajuntament d'Ullastrell, i i Joan L. Pujo( i Fosa vocals.
Pintura
DICCIONARI
Si
fos
possible
que
aquests
guera, Francesc Vayreda, Tetuda ViTina al 17 attull
Per a la secretaria d'antbdues Jund'ad baix tant corra de les del Inés' timaos i Catatannicas del segle V ha- no de Martorell, corn una errada de
DE BARBARISMES
nyes, Colomer i Volart. Claudi Mimó,
•
tes es designà el senyor Lluís Cisguessin restas invariables, si íos poscaixa ens tau dir ahir.
Badielia, Janme Ferran, Pece
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MARIA
ESCLASANS'
raportacieS cramtest
sible que d'ells vineués cl Cathalauquella.
TotI els oradors elogiaren el senyor
Vidal.
PIETAT, 10 (d rrrrrr a Catedral) •
Per EmIll Valles
interusant assaig 411 les próximes ediXII,
en
francas
haurien
ria del segle
Compra-venda da
Sala, el qual fou qualificat de
Un interessantissitn resten de la
etons.]
Exe i. nplar reIllgat, 6 ptes.
ANTIGUITATS I 08JEC1ES grua
dnnat Chatalogne i Chatalonique. ¿I patriarca del districte pel general BarPUIG I CADAFALCH
histbria de la navegació cena i de
1l donas
'En el gravas: Màscara del tipus
sabeu
el
que
ha
donat?
l'aviació a partir de Montgolfier t de
rera.
PARIS
Ea: ja. del Museo de Tervuerrn.)
chalana (ehaalons) seguint. com és
SALA
Wright fino a la data, és el treball
*** El lector intervé...
Marxa a París, per tal de donar
PASSEIG DE GRACIA. a
natural,
l'evolució
normal
de
la
llenque hi publica el nostre admirat Josep
unes conferencies a la Sorbona, le: Vldras de Moreno
au.pao i t
c+a=eha,
4* L'amor. —Continuació de l'en"Sr.
Redactor
de
la
secció
gua
francesa:
Cartudes, treball bellament documen!Nobles I obJectee d'art
que:to de La Revolution Sur:aliste
president de la NIancomunitat de Caintervoc. cau. No s'ha trobat, dones,
Les L'erres.
Expoelc16 de pintura
Informaeió
tal amb nombrases pravats d'época i
talunya senyor Puig i Cadafalch.
de
(Vegau LA PUBLICITAT deis dies
cap forma que rugid explicar SatisHe parlat de La possible evolució
d'ara: s'Id Venen .1fonlgolfier.
MATEU MALASCH
universitäria
9. 10, 11. 12 i 14): "Ens pregunten
Flus al 15 estala
de la paraula landia.'Ara estudiaré la factòriament les paraules cuto!,! i CaBliebst, Lindbergh, Eckener.
qué pensem de "la idea d'amor única
/Ama fora de les paraules goth
de la paraula goth. Tuthorn sap que
El centenari del Romanticisme tan:ara,
resumint,
capag de reconciliar tot llame momenGethlandia. Vet ací,
SALA BARCINO
Catalunya tos GAlandia, és a dir,
bi is celebra!, d'una manera esp e
TITOLS DE LLICENCIATS EN
S'ha confirmat que la
taniament o no (Sic), amb la idea de
V. GARCIA lalret)N
fou terra de goths. Es un fet histb- l'esquema de Ihir evolució for.atica:
amb l'evocar: ir', deis nostres artis--cial
alEDICINA
Però, estimats nds, no en
goth:
gothalanus,
cathalartits,
Rambla de Catalunya. SS
De
ric que Ataulf establi a seva cort a
tes ¡Ilustradora de ¡libren de l'època
a
segona
de
Nadal
Al
rectorat
s'han
rebut
els
titols
de
I
Maree
inanime. anua. Expoale10
Pensem res, per la raó que no han romantien. r'hi reprodueixen bolsos,
cathala.
Barcelona, és histbric que la monarpermanent da pintures
llicenciat en Medicina a favor dels setiaat mai amb aquestes ideologies.
De Gothrandia: Cathalaunia. Cathaquia visigóthica durä de l'any 4o9 al
litografíes. tintures. dibuixos i Piantes
.
Puerto
Rico
Ens acontentem de viure. ja vejes, i
güents senyors:
lonja, Cathalttnya.
711. Durant tres-cents anys els goths
de l'Eusebi Planes. Apeles Mesares.
LA LLAR
d'estimar.., i tal és la roba de que som
Esta clar?
Caries Crestas Gutiérrez, Ignasi
dominareis tota la Península. Això
Pahissa, Ga lofré. Fumó
J. Llorera,
(FABANS
D'ARA
fets q ue no en sabríem separar el di- i del príncep deis illusrradors de PipoI remarques, sobretot aquesta tir
Baltó Märquez, Antoni Borras Piarsón coses que tothom sap. No cal deVEIIVERAI,
buix del teixit. Per a entendre'ns:
La
noticia
que
avenclrem
ahir,
usada
constantment
duetinsokipca,
Sanas Noue,
turar-nos-hi.
Sehs
ha
dit:
"Ahl
Pere.
Lluís
Serra
Corones,
Ramos
Sanea, Tomas Padró; amb Mieles de
Mabita
d'esti)
5-:
Reproduoclons
asseguts sobre una bronca, no sentim
d'haver estat diposints en un Banc esra, aixi hauriens de donar el nom de rant set o vnit segles en textos
samaria Domingo, Ailc:Tell Sala MarLItt is Berrean i Pijoan. J. Ferran
de Alueeue
cap desig de reconciliar-nos amb la
diplomätics i epigräfics i en Ilitranger de la plaça nIe Catalunya den
°acarician. d'astil no..
Gothland:a o Catalunya a sota la pentin, Francesc Pensalver 'Arronis, JoMayoral, Rafe! Bonet.
idea d'aquesta branca. O be la serhres
de'
tota
mena,
impresos
o
mannsvigèsims del bitllet premiar amb la
ínsula. a tot l'imperi dels goths". No.
Mesarg
Muntaner
Balaguer,
Bernat
rariem, sense que una facecia semsegona de Nadal, ha tingut plena con- GALERIES DALMAU
crits. Er la th de la T'anula goth.
masa
Remarques que (le Roma, del Grata
tre Creus, Josep NI. Mascará Portar,
blant pertorbés les sosten Idees"
PASSEIC DE GRACIA, 12
firmació. El Banc al qual ens referim
Imperi romà soLa resta una Rumania No pot ésser res mas.
Honori Gimeno Pérez. Joan Garrido
1 recomanou als
Compreu
E. BAS1ANA
Pintura
(L'Actian Française). "Nomas hi ha
Eufemia
Llorente.
és el "Rosal Bank of Canadá", que
i una Rontagna. Retnarqui's que dels
sanies
el
Serrano i Lluís Díaz Bonet.
vostres
Flan al /8 ectpal
que un sol amor: l'amor vcaa, en cl
és l'encarregat de negociar el cobragula sols resta una Galicia. un risa
Madrid. 3 gener 1930."
DICCIONARI
DE
BATXILLER
TITOLS
qual posem totes les esperances i que
ment dels cinc milians que correspoGallego i un Portugal. Remarquen que
DE HARDARISMES
HERMA, A. G
(N. de la Aquesta ¡letra de Na
bé mereix una parcela de llibertat"
Pel rector han estat signats els sealeto íbers sols resta el notn del riu
nen als den vigèsims.
MODERN
Iletrt
DEL
CATAL4
precedes
la
Etifémia
Llorente
VALENCIA, 233
(Fernand Marc). "I. Cap esperança;
güents títols de batxillerat universitaIra
d'lbéria,
ibéals
quals
lo
toms
que
•
puix
o
F.Is
afartunats
mortals
per EmIll Valles
LlIbrsha - ObJActes d'eserIptorl I
ene so ta It, seva signatura publicaren:
ruhe fet vell. II. He fet al mesa únic
ri, secció de Ciències
He,
són
erudits.
Dones
he:
no
és
gens
t
bonir
premi
sin/
els
regia
- l'operaria
s
arale
nsost
carre,
Exemplar rellIgat, 8 ptes.
en agnesta neatei.ra secció.
amor, que dura sempre i que no mo.
Josep NI. Cortas Llador, Víctor Ca- germans Gonnlez i Caries Pérez, que
—
estrany que de l'imperi dels goths,
risa sinó amb mi, el sacrifici duna
nta ilias, Ferran Pi Nlatabosch, Jod'aquesta rara asiätica que s'estabh a
resideixen a San Juan de Puerto Ric.r, M O NIFALCON
Part de la mesa ¡libertad Dic únic
sep
Badosa
Eran,
1.1nis
Borràs
Lal'Escandalaiia i a la Germánia i que
Gemid
Quadrat
NUCA
es dediquen a l'elaboració de tahac;
Una magnifica novella del
* !hm
amor, puix que les nieves altrcs amors
Motliuree
Relleus
Taplemm
fuente, Pare Pique Guitart, Antoni
en rehre la confirmacies cablegräfica
riostre renaixenienl lilerari
els tres darrers solanos publicats per s'escampa pel sud d'Europa. sola resta
Botara, 4, Crol Porta-Porrlosa
han estat d'una guatitas mediocre, soJame
Cuenca
PuigZamora Alberic,
que el %en número era el realment
la Coliceció popular "Les Ale s Eire. un riu Gotha a Alemanya, un riu
bretot per ta tendresa. Poden
dellívol. Joan Jordi Grau. Maria de
Gotha a Sujeta. la Gothia o Gotapremiat. es posaren en cami i han enSCS E! primer d'aquests tres volums
GALERIA ARES.
L'estudiant
estimar una dona que us demana de
Cortejo,
Mario,Catalunya.
tes
la
mateis;a
nació.
i
la Conrepció Moreno
Quilate. entice moderna
por:a .1 admero 13 de Collecció i
carregat a l'esmentat Bina bí fer ti
trair les vostres conviccions? ¡No
De collecaló 1 demuelo'
Arboç.
Josefina
la
nostra
terra.
Mas
de
Xeixaei
na
ron!, rtm, ohra inédita de Jasep Liraque talgo).
PORTA-FERRISSA. e. PRAL.
I
seria, per aquest sol fet. declassie:
o
estranyescs
de
la
Ferrer,
Francesc
Prieto
AlSaus
sorpreses
Oliveres
nard,
101 delseicsoriptors mes exquidel
Segons
referències
l'altra
meiiat
IV. Cree en el meu amor que ha
història. Dr la Tarracon e nsis no en
bages, Joan Pizä Bausä, Rumor Pode la nostra i.poca, tihitllet premiat a hores d'ara també
Garrotxa
durat i duran, que ha dominas la 'vida • i espirituals
resta res: (le la !larca hispànica,
mas Xart, Francesc Ribes Clotel, Enestá carni de Barcelona, si es que ja I Demaneu a lea Illbrerles si
Táriiida" (1.. H. Rosny, amé). "Poso tulada Rondant de nit. La rima de
n'hem
goths
En
canvi
deis
tampoc.
JOSEP
BERGA
I
BOIX,
n
Ramis
Vidal,
Jesús
Serra
Garres,
visib
ha
tragar
tina
bella
de
ri
Lleonard
no ha arribas.
Dlt3CIONARI
una esperança immensa en l'amor, mal(minas el nom relativament modern
Seré Enjuanes, Francesc SanviPere
Paris noctuni. El gest de Lleonard
Dels den !alma als harcelonins no
és publicada en el volum XV
grat que la vida s'encarrega de ToseDE BARBARISIERS
in sIre país. Tractarem de demosdel
ColleeciA
per
a
la
L.
A.
cents
alarfull,
Pere
Sala
Seria,
cedir
a
E.
de
gar »Ah« aquesta esperança immenels en queda mes mle el censo! de pende In Ci-leccir . Popular de
trar-ho. Anem a veure si pot esser
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inédilit de la rafelii Saliere Margalef. Eilst Vilaclara
sar que ha proporcionat a alguna porea. He estimas una dona. que ha des- popular, una obra
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de
Rondara
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',ti,
Per EmIll Vallé.
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Una prova dc la simPatia ando qué ha
MATRICULES D'HONOR
Exemplar, rellIgat, 1 ptas.
tíe;xer la nostra c i ntat, de la (inal lo
pero que per una segona segada tea
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Pesseta
planea
:
que
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remarqueu
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ambdues
direm
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de lo matriz' Coatecid cesad La bogaba, aovan dei ~ame Natas Olier.
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ELS ROMES QUE HAN DE GOVERNAR
L'opinió del senyor
Inciplecio Prieto
Madrid, 14. — Les respostea que
a la ¡ea' enquesta publica avui "Inforfisaciones" són les següents:
De rIndaleci Prieto:
"¡Hombres viejos? ¡Hombres nuevos? En una época de crisis cual la
presente en España debía bastar con
decir: Hombaes, hombres. Así, a secas, sin adjetivos. Mas no se puede
confiar la gobernación de un país a
ti, inéditos en política. Eso
es pna rifa que puede complacer a
quienes resulten agraciados con los
premios, pero de desastrosas consecuencias para la masa general.
Los vicios de la vida pública espafiola no son en justicia imputables,
principalmente a sus hombres directivos. Constituyen el fruto nacional
de la inexistencia de un fuertcacontrol de opinión.
Libre de este control el gobernante—y meto en tal concepto incluso
a quienes, sin haber gobernador ejercieron verdadera influencia desde la
oposición —no encuentra obstáculo
para aquellas desviaciones a las que
nos inclina la debilidad humana y
los hombres—hablamos de hombres,
no de Santos—necesitan el contrapeso de poderosas coacciones para
mantenerse en un equilibrio conveniente a la sociedad.
En la esfera común esa coacción
es el Código Penal. En el político
—más humano, más delicado, más
sutil—la fuerza coactiva dimana de
la opinión pública.
Otro mal político engendra la falta de verdadera opinión pública, que
cuando no encuentra como base un
régimen cimentado en ella, necesita
inventarlo.
Ese era el caso de España, donde
la ficción de la inexistente opinión
pública estaba representada por el
caciquismo. Esto formada círculo viciosa, en virtud del cual, cuando
quería latir la opinión pública se encargaba de aplastarla su sucedáneo,
el caciquismo.
Persona de la probidad de Azcärate ideó con el sefior Maura el artículo a> de la Ley Electoral para
.evitar las más grotescas simulaciones en la manifestación del sentir
público: aquellas que se registraban
aparentando elecciones por distritos
en que nunca nadie votó más, ni se
abrió nunca un sólo Colegio.
Al cómodo juego de esta ficción
se acomodaron incluso los Poderes,
y así como en la aldea el cacique
estrangulaba la voluntad de los vecinos audaces que querían expresarla, en Madrid se dispuso a acogotar al Parlamento en cuanto éste
empezó a dejar de ser un dócil instrumento. Otra ficción.
Con sus lacras contadas, la impureza de au origen y la artificialidad de su composición, el Parlamento era algo infinitamente superior a loa demás estamentos nacionales, y desde luego el menos corrompido de todos.
El miedo al Parlamento ea la
musa de la política actual.
Recuérdese todo lo realizado o
proyectado para prescindir definitivamente de el: Asamblea Consultiva, reforma de la Constitución, esbozo de Cámara única, sistemas
pseudo plebiscitarios, voto indirecto
y corporativo, etc., y se tendrá la visión clara de que el único nudo es
eso: el Parlamento.
' Se hace lo imposible para no volver a él y algunos de los que desde
la acera de enfrente piden hombres
nuevos no advierten que astos en
política sólo pueden revelarse, formarse y acreditarse en el Parlamento.
Ya demos dicho que a la gobernación no se puede llevar a gentes
inéditas, ni aun yendo avaloradas
por títulos técnicos.
El técnico gobernante que carezca de sentido político—eso está
visto—realizara siempre una gestión desastrosa, porque el técnico,
cuando se ve aupado a sitios de pública preeminencia, actúa como un
iluso, como un soñador, unilateralmente, dando rienda suelta a su fantasía.
Un técnico de esos resultaría en
un Gobierno más peligroso que un
loco.
Sin el odio y sin el miedo al Parlamento, la solución al actual problema, la salida, seria bien sencilla:
convocatoria de unas Cortes Constituyentes, que lo revisaran todo y
acordaran libremente la nueva es. tructura política de la nación, y de
esas Cortes—no pueden salir de
' otro lugar —surgirían los hombres
,nuevos que se andan pidiendo, si
es que los hay."

.
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La del senyor Benlliure
. i Hombres viejos? ¡Hombres 'me-

'? vos? Y qué se yo... No me atrevo a
opinar más que en materia de arte. La
política es sin duda interesante, pero
doctores tiene la Santa Madre Iglesia."

La del senyor Argente
kt,
"¡Qué políticos antiguos "pueden"
PI volver a gobernar?
La pregunta tiene tantas facetas, que
no es posible contestar sin distinguirlas, si se quiere elndlr el lugar común.
Un político del antiguo o del nuevo
régimen es primordialmente un ciudadano de su pafs y por afiadjdura "algo
".
"
Como ciudadanos, todos los politicos antiguos pueden legalmente volver
si g
rnar.
'
Carara !llaga«, se lia pronunciado
sentencia de inhabilitación. ni esas sea;-..tencia g : aunque se pronunciaran, las
a hace efectivas mas que el dais unanime.
_ Ea cuanto hay disidentes, el inhabi-

•
•

litado a quien apoyan recobra su derecho a intervenir en la vida pública,
es decir, a gobernar.
Por razones de aptitud no hay más
que una respuesta a la pregunta: Todos, en virtud de estas razones.
En conjunto, el personal político de
antaño era una selección compleja de
cualidades representadas por la aptitud
y la vocación, tan necesaria ésta como
aquélla.
El Gobierno de un país, desde los
puestos políticos o desde fuera de ellos,
requiere tan copiosa variedad de funcones que cada uno de los antiguos
militantes tiene especial y • singular
adaptación a una u otra.
Especificarlas sería superior a las
fuerzas humanas, y además depende de
las circunstancias. Clemenceau, que
sirvió para la guerra, no era útil a
juicio de sus connacionales para la paz.
Quien no sirve para caudillo puede
servir para subalterno. Uno para presidente del Consejo. Otro para Itaca
ventor electoral.
Señalar uns cuantos seria tanto
como dar patente de ineptitud a los
aenas, y para esto nadie tiene capacidad ni autoridad. Sólo la necia peallancia ininteligente puede permitirse apuntar eliminaciones.
El "pueden" de la pregunta, refleta no a quienes reunen condiciones
legales o de aptitud para gobernar,
sino a quienes tienen títulos para interponer tercería ele mejor derecho al
Gobierno, fundados en su condición
de tales políticos? Eso es otra cosa.
He dicho que político es quien sobre la condición de ciudadano reune
"algo mas". Este algo más es la representación delegada de un sitio social o la direccian de fuerzas o intereses sociales acaudillados sin delegación, pero merced a la sugestión ejercida por la autoridad y prestigio que
socialmente se le reconoce a un hombre.
Quien sólo se representa a si propio o a un núcleo de amigos, pero no
a un elemento social, es un simple
ciudadano mas o menos influyente,
pero no un político própianiente tal.
Político es el representante de un
distrito, el depositario de la confianza de grandes fuerzas sociales, para
su empleo en la vida pública, como
los hombres de la estirpe de Cánovas,
Canalejas y Mama, que, aun sin delegación expresa de r • ; que muchas veces tuvieron, de loaban con
su voz o sus actos la usección de
corrientes de energía nacional.
Pero las primeros, los políticos por
deleartaión, acabaron el . 13 de septiembre de 1923. Los segundos no han dejado sucesores. Nes entro en si haya o
no entre los políticos supervivientes
hombres merecedores por su calidad de
ocupar los sitias que dejaron vacantes
Mama, Cansinas o Cánovas. Digo
solamente que co ejercen el influjo social de aquéllos.
No uzgo sobre méritos; no soy
quién. Anoto un hecho real.
Para mi, pues, no hay hombres pellticos que en cuanto a tales tengan títulos para reclamar el Gobierno. Han
de pedir a la opinión que se les otorguen o revaliden. Por eso, mi respuesta con las aclaraciones precedentes es:
Como ciudadanos, todos. Como antiguos políticos, ninguno. Y si hubiera
de hacer alguna excepción, mirando no
a las personas, sino al mayor o menor valor del prestigio pasado en ciertos sectores de opinión, diría sólo dos
nombres: Romanones y Camb6.
¿Qué hombres nuevos pueden gobernar? Yo digo que seguramente "habrá" entre la juventud hombres de talento. Afirmo que los "hay"; que les
veo actuar en los periódicos, en las
oposiciones, en el Foro, en la antigua
Academia de Jurisp rudencia, en las
tribunas, a pesar de las dificultades que
la situada!, opone para el libre vuelo
del espíritu en materias políticas y sociales.
En esa Juventud hay un vivero de
buenos gobernantes, porque para el
gobierno lo esencial es el talento i la
cultura—no falta quien desdeaa la
cultura, que yo considero esencial, sobre todo la económica y la histórica
para comprender los complejos problemas de nuestro tiempo—lo accidental en la adaptación de esas cualidades al arte ti oficio nobllisimo, pero
ínferi ir a la ciencia política de gobernar.
la masa es rica, pero ¿quien rodea designar las individualidarles?.
Les ha faltada tiempo y ocasión para
sicstacarse.
Excluyo, naturalment, a las min i stras, a quienes no sería oportuno eludir.
Una Dictadura par su propia naturaleza impide la floración de . individualidades políticas. Se descubren y
aún forjan aquellas dirigiéndose a la
°palian y disputándose su caudillaje.
En política come en economía el
progreso y :a seleccian son frutas de
In competencia. Las Dictaduras la suprimen par razas de su finalidad
misma, ¿alano adivinarla? En la masa juvenil Iny muchas y buenos rohernantes, pero en potencia o si se
quiere en agraz: necesitan del aire
libre para madurar.
No seria justo ni no señalara un
hambre corno rico en promesas: el
señor Peinan. No añado ningún otro,
aunque piense ro varios por eludir la
enumeración. La gratitud de los mencionados no faltaría, pero el rencor
de los preteridos sería perdurable y
atroz."

.Altres opinions
Entre len ellrionen respostes de parfcular figura la asa scnyor Barceló,
de Villena. que diu:
"Considero que pueden rasbernar todas les hambres del antiguo régimen,
del actual y del futuro, pero acoplan-

UNA NOTA DE LA
DIRECCIO DE MINES

a ?Al

EL PREU DE -LA
PESSETA

doomimel.

Sobre la projectada central
de vendes de carbó asturià
Madrid, 14. — A la Direcció General de Mines i Combusables han
facilitat la segilent nota oficiosa;
"Con motivo de una iniciativa de
los productores asturianos de carbón
para la creación de una Central de
ventas, se ha producido entre diversas corporaciones un movimiento de
alarma, que se traduce en una activa
campaña de protesta, en la cual se
da por supuesto que se han de ocastonar inevitables perjuicios a otros
puertos de embarque de carbón asturiano.
La alarma carece de todo justificado fundamento, pues hasta al presente momento cl asunto no tiene estado oficial y se reduce a un deseo
expuesto en el Sindicato Minero Asturiano, que por el mismo se estudia
y que Más tarda será, examinado detenidamente por el Consejo Nacional
de Combustible, y cn caso de que éste
eleve alguna propuesta al señor ministro de Fomento sobre tal iniciativa, no lo ha de hacer sM tener en
cuenta los intereses de todos los puertos y localidades afectados, maxime
cuando ya el ministro de Fomento se
ocupa de la modificación de las tarifas de algunos puertos que, corno el
de Avilés, se hallan en desventajosa
situación."
•

El "Roald Amundsen"
a Sevilla
Sevilla, 1 — Aquesta tarda
ha arribat a aquest port el
vaixell noruec ''Roald Amundsen", procedent de Barcelona.
Aqueat vaixell es una reproducció dels que empraven els
vikings en el segle novè de la
nostra Era.
La seva tripulació està formada per set homes, 1 el vaixell
porta diverses mostres d'objectes productes noruecs.
El vaixell navegava empès
per una vela llatina.
En arribar al port. es canviaren salutacions amb la caravena "Santa Maria".
Els tripulants foren rebuts
en el mol' pel cònsol de Noruega i membres del Patronal
del Turisme.
El "Roald Amundsen" romandrà sls dies en aquest port,
i sortirä després cap a Portugal, des d'on continuarä el vialge en direcció a l'Amarica del
Sud, i despres de passar pel
Cap d'Ilnrnos remuntará el Parifle fino a Califórnia, on restará cona a Museu.

Els accidents del treball
El Ferro!, 14. — En tornar de les
feines de la pesca, en una embarcada
tripulada per ell mateix, Josep Rodríguez, de ty ame, fou arafat pel !notar i resulta amb terribles ferides.
En arribar fou desembarcat i es
dona compte del fet a les autoritats
de Marina.
Entre els tripulante del vaixell pesquer es arada( la natural I dolorosa
impressió.

La visita de l'Exposició
Bilbao, s. L'Associació de Modistes que porta el nom de Santa Llúcia ha rifat entre les seves associades
cine bosses de viatge per tal de sufragar les despeses d'estada a Barcelona
ali6
sic o.bjecte que puguin visitar l'Expo-

La colonització de la
Guinea
Madrid, 14.— Avui ha visitat l'Institut Forestal el director general del
Marran i Colònies, per tal de veme
els treballs clac la Secció Colonial
d'aquell centre està realitzant sobre
l'aprofitatnent de la riquesa forestal
de la Guinea.
Ha examinar curosament els treballs que a la terció de fustes s'estan
fent per tal de determinar les aplicacions que san susceptibles les rao especies difcrents que portä de la nostra colònia per a aquests estudis l'enginyer de l'Institut senyor a:Mera.
També ha admirat la bella collecció
de peces grosses de fusta especial per
a ebenisteria.
A Continuació ha vist els trcballs
que es realitzen sobre cellulosa i els
papers que se n'obtenen; les apuraclon,' de les resines i les tlels gasagens
de carbó vegetal per a tracció. Tot
plegat li ha cridat rima l'atenció.
Un cap acabada la visita, de la qual
ha sarta watt satisfet, ha felicitat el
director de l'Institut i el; seas enea
nyers per la tasca q ue realitzen , la
qual Ita qualificat de transcendental
per a !a riquesa forestal de la nostra
cabinas ' le Guinea.

dose al programa y política de don
José Canalejas, que ha sido el llamare de Gobierno niAs grande de nuestra apoca."
El senvOr Josep 3.fartinez riera, de
Maslrid. diu:
"Del antiguo récimee, don Metralla«, Alvarez es el único apto, y
clamo tse, llegó a gobernar say un conemitida de que e s un hambre mato
y que si, lo hubiera hedio. la Dictadura hubiera sido innecesaria e impasible lasben acempatiarla ea el Poder las personas que él elija."

Dirimo:in, id de gener de

Una enguata de
"El Liberal"
Madrid, 14. — "El Liberal" contenga la seva anunciada enquesta
sobre el conflicte monetari i les seves repercussions,
Publica l'opinió de la Societat Anónima "Rogelio Casas", de Barcelona, que diu que la millora del canvi
no pot venir per mesures financieres, que resulten artificials, sine, per
canvi de rumb en el nostre sistema
econòmic.
L'únic caml a seguir es autoritzar la Rime producció, que pugui
ella desenrotllar-se Hiurement i eliminar la contribució actual substituint-la per un tant de beneficie obtinguts, deixant-la també lliure de
corporacions ,oficials i semioficials
que entorpeixen el sea 'Hure moviment
Gravar la producció Es destruir la
riquesa nacional.
Tan aviat estigués la producció
acose impostos presente ni futurs,
les nostres importacions es reduirien
notablement, ja que Espanya pot
bastar-se a si mateixa, i en minorar
la nostra balança comercial per mitjà tan racional, en tomates d'ésser
compradors d'or a préstec, com som
ara, serien' venedors i estaria resolt
el problema.
Després es reprodueix l'exposició
que ha elevat al Govern la classe
mercantil i patronal de Madrid, en
la qual es fa un estudi detingut de
la situació del comerç per la baixa
de la pesseta.
Acaba dient que tenint el Govern
les màximes facultats i comptant
amb l'assessorament d'altes capacitato, té a la seca mä segurament remea per a evitar els grcus danys
que la baixa de :a pesseta produeix
en l'economia nacional.
Al comerç de Madrid nomas li
pertoca, amb aquest escrit, fer present el malestar que ja és general
per aquesta causa i manifesta el seu
desig que amb urgència s'adoptin
previsions.
L'angúnia económica d'aquesta setivitat no consent esperar, i abans
que s'afecti profundament el crèdit
mercantil per no poder fer cara als
seus compromisos a l'exterior i que
repercutetxi, si és que encara pot
evitar-se la baixa de la moneda nacional en ralea compensada dele
seus article, acut al Govern demanant l'adopció de les salvadores mesures que talli de tnoment la baixa
de la moneda nacional i la reposi
en breu termini en la seva situació
normal.
El comerç espera que les decisions
del Gavera respondran a la transcendencia del problema, i toar a força
viva del país crea complir un deure
reclamant-les del Poder públic, donant al mateix i al país evidente
proves que Visa amatent i avisar dels
ateas problemes que afecten la vida
nacional.
•

L'ASSEMBLEA
CONSULTIVA
La Hei electoral, la Hei de
reunions i l'Estatut de la
Premsa
Madrid, 54. — Horn sap que en la
reunió atnb la Comissió de Lleis
l 'Assemblea el President informa sobre la hei electoral, la Ilei de reunions
i l'Estatut de Premsa.
El general Primo de Rivera declarà
que calia preparar el trànsit ami a
un poder diferent de la Dictadura i
que per a això volia preparar totes les
lkis necessàries per a la nona situació.
Va acordar-se activar les diles Ileis
tot el possible, per tal que el Ple de
l'Assemblea pugui examinar-les en les
sessions de triare i abril.
La nava Llei d'Associacions será
estudiada per una ponencia i sotmesa
ates tard a l'Assemblea.
L'Tstatut de Preinsa está inspirat
en la més alta llibertat d'expressió,
pera amb la severa correcció per a les
infraccions o faltes, les quals sancione
seran executades ràpidament.

DEL:. MARROC

AYIII ES TANGA

L'agricultura al Rit
Melilla, 14.—Durant el darrer any
s'ha intensificas mo't el cultiu d'aquesta zona. S'han plantat 38. 000
ametllers i oliveres, 25.000 tarongers
i az000 cepa.

LA VIDA OFICIAL
Madrid, 14. — El ministre de
la Governació, general Martínez
Anidc. , ha conferenclat amb el
general Sanjurjo.
Despres ha rebut l'alcalde
d'Albacete, el qual li ha lliurat
un ofici d'aquell Ajuntament,
nomenant -lo alcalde honoran
el governador civil de Valladolid i ona comissió de practicants d'Almeria, els quals
han lliurat un pergamf nemenant-lo president honorari de
l'Associació.
—El ministre de l'Exereit
rebut diversos capa 1 'Adata
de Marina, els quala van a
prenche part en els cursos d'ctbservadors que tenen lloc als
aeròdroms de Los. Alcázares i
Cuatro Vientos.
Tambe ha rebut la visita de
l'alcalde de Tortosa, senyor
Bau.

Desaparició de l'administrador de Correus de
Llanes
Llanes, 14.—L'admInistrador
de Correos, senyor Dfdac Benilee, ha desaparegut i s'ha emportat els cabals de l'Estafeta.
Sembla q uela quantitat sostreta puja 20.000 pessetes.
sap que diumenge passat
Benítez estigue a Oviedo, t que
després marxá. a Gijón.
S'ha sabut lambe que dIssabte, en tel proper poble de Pancar, estigué a casa d'un vet
acabalat, al qual difmanä un
prestec de tres mil pessetes, el
qual II fou negat.
La Inspeccii5 de Crirreus s'ha
fet chirree de l'Estafeta. 1 en
asser oberta la caixa de eanornés s'hi trnbä un dipòsit de p a pessetes.

Solire l'origen 'ele Colom
La Vanguardia d'alar diu:
"El jefe de la Biblioteca Provincial Universitaria, don Manuel Rubio
Borras, ha terminado el estudio histrajeo y paleografico del interesante
documento que acerca de la verdadera
patria de Cristabal Colón le fue remitido desde Milán.
El sellar Rubio Borras, según parece, ha podido comprobar la autenticidad del documento en ambos conceptos, del cual se deduee de un modo
terminante que la patria de Colón fu&
España, opinión atestiguada por el carácter nobiliario ae los personajes que
en el documento figuran.
Una vez terminados ciertos detalles
de propiedad literaria y de nacionalidad, el señor Rubio y Borràs P ubli
-cará.unites dorminando la región de España que fue
patria de Colón.
Dicho estudio parece que está completamente apartado de las opiniones
sustentadas en estos últimos dias y
publicadas en diversos periódicos de
Madrid y Barcelona."
Es refereix el senyor Rúbio i Borras a les opinions del senyor Duran
i Albesa que posa a Colom nat a Sant
Joan les Fonts, i Quadra Salcedo, que
el fa fill natural de l'almirall de Castala i nebot del Rd Catòlic, nat a
Palencia.
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!'EXPOSICIÓ -1929
El rei i el cap del Govern
a Barcelona
Ahir, a les deu del mata va arribar
a Barcelona el Rei i el cap del etc.vern, general Primo de Rivera.
i L'esperaven autoritats i representadon 5,
En l'autora/iba de l'alcalde el Rei
es va dirigir al Palau de Pedralbes,
mentre el cap del Govern pujara en
el cotxe del general Barrera.
Esperava el Rei, a Pedralbes, el capita Barrera amb una companyia
alossos de l'Esquadra.
A les onze el Rei va anar als Escoletas de Sarria, on Imi havia un festival. A dos quarts d'una ja tornava
a ésser a Pedralbes.
Va cariar al mateix Palau en companyia de l'infant Ferran i del seguid que el va acornpanyar al maanient
de alterca de la corona d'Italia.
Aquests, al vespre, maraaren a Madrid.
A /a tarda, en cornpanyia del duc
‚lt Miranda, va anar als tallers de la
Maquinista Terrestre i Marítima, des
d'on va tornar al Palau de Pedralbes.
• ••
El general Primo de Rivera, un cop
va haver deixat el Rei a Pedralbes,
va anar a la Capitania, on va passar
a les habitacions que tenia reservades.
En sortir per anar cap als Escolapis
de Sarria, digné:
—Vull fer constar que l'acte que
motiva la presencia a Barcelona de
S. ich. el Rei i del Govern, representat
per ell, no és de clausurar l'Exposició, sinó un acte d'acomiadament als
estrangers que han concorregut al certamen.
Probablement s'haurá de celebrar
un altre acte en relació amb la nava
orientació que es doni a l'Exposició,
pera es fa necessari, davant de tot,
de de:xar transcórrer els deu o dotze
dies que calguin per a procedir als
trasllats i transports que forçosament
faran necessària la intervenció en ells
de multes camionetes.
Insisteixo en qué l'acre itt demà no
es de clausura, sinó d'acomiadament
als estrangers que han concorregut a
l'Exposidó. N'és bona prova el banquet que ofereix aquesta nit el representant francas a S. M. el Rei i a
les auteritats i el que ce celebrará
demà a la Casa Llotja, dedicat als
comissaris i representants estrangers.
Avui esmorzaré a la Capitania i
aquesti tarda aniré a visitar la Maquinista Terrestre i Marítima, acompanyant S. M. el Rei. Després vindré altra vegada a la Capitanía per
tal de treballar en la recopilació d'apuntaments per al discurs que hauré
de pronunciar en el banquet de denla
contestant els de i director
de l'Exposició.
El general Primo de Rivera va dirar amb el general Barrera, a la Capitania matear, i a la tarda va fer el
que Italia die

Les seccions hongareses
que tanquen i les que
continuen
Amb la clausura de l'Exposició
Internacional quedaran tancades les
seccions hongareses del Palau Meridional i Pavella Casarramona.
L'exposició de pintares del Palau
Meridional será enviada als Estats
Units per a fer una exposició d'art
honggaras.
La acedó de Pintura 1 Escultura
honparesa que es troba exposada Si
Palau d'Art Modera continuará oberta després del dia rs.
Degut a les gestione portades a cap
pel !uní d'Abella, president de l'Associaci6 general agro-pecuaria de
l'Ebre, el senyor Majos de Paikert.
director del Musca Reial d'Arricultura de Budapest, ha ofert a la Diputacid de Barcelona els retaules, rencoduccioas i productes agrícoles que
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aquel] important orgimiame ha ea"

CO el Certamen internacional,

quals podran servir de base per a th
tudiar el futur intercanvi de prodx,
tes entre tots dos paleo&
El conste de Montseny ha earae
ast el Sel7 agraitnent a tan gene
oferta, tense perjudici de sota:ate
la consideració de la Corporació tirc.
vinc:al la forma d'exterioritzar al la
nyor Atajos de Paikert la seca 04
sideració i estima i utilitzar la ataja
tva per a estudiar la possibilita (1,
recopiar en un museu agríccla
cial els productes del camp, das da
tints paises, que no s'obtenen ad.

La de Suecia continua
Avui, en quedar clausurada l'Expea.
cid Internacional, la Secció Sueca da
palau de la Reina Victòria Eug'eaa
quedará saneada; pera gracies a la
gestions del canso! de Suecia a Barra
Insta, sensor Magnas Nordbeck, sera
lata que el Pavelló de Suécia continua,
rä obert fins al final de l'Exposia6
5930.

I la de Txecoslovàquia
també
Si bé oficialment la Secció Taettel.
lovaca de l'Exposició queda clausurada
aval, dia la, el Pavelló que el Rara
del i serbis, crea ,eslovacs ha aja,.
cat al recitar
Montjuic maalarl
obert durr a t
defina.

Una part de la Secció Ale.
manya continuarà
Si be la Secció Alemanya quedará
clame: 'a arai, s'estan fen acelera
perque continuin una gran part dels
expositors de l'Imperi. Depan de qtt
es mantingui el tipus "or" per a les
duanes, que s'havia dictat per als generes exposats a l'Exposició Internacional. sense que es modifiquin per als
que quedin durant l'any 1930.
Cas que s'arribi a un acord, quedarla
gran part de la Secciei Alemanya, es.
pecialment de la que correspon
l'electricitat.
La Sedó de la seda alemanya ha
estat ja desmatada , i tots els cona
ponents han estas tramesos a Colónia
en avió.

Arribada de noves personalitats
Per a assietir a la clausura
de l'Exposició Internacional, ha
arribat una representació del
Govern reial d'Hongria, formarla pels senyors Beta Resofzsky,
conseller del Govern reial hongane, i Alejaos de Paikert, director del Museu Iteiti; d'Agricultura de Budapest i rice• president del Departament de
Negocis Estrangers d'Hongria,
i el comissari de Belles Arte.
senyor Bela de Dery. director
del Salé Nacional de Belice
Arta. de Budapest.
També arribaren. a la postra
ciutat el comissari general de
Romalia a l'Exposició, professor Alexandre Tgigara-Sarnm.cris; el d'Itàlia, comendadoi
Targetti, 1, el d'Alemanya, Herr
Georg van Schnitzler.
Ahir arriba l'encarregat de
Negocis de Romania a Madrid.
senyor Viodiano.
Tambe era esperat el ministre de Suissa a Madrid. Mr. Máxim Stoutz.

Tötnbola henifica
Aprofitant l'estada del rrt,
s'inaugurará demä, dijous, dia
18, a les cinc en pool de la
tarda, la tómbola henefica a favor de l'Alberg de Sant Antoni ,
al vestibul del Pelan de les Arta
Decoratives, a l'Exposició Nacional.
Les senyores de la Junta organitzad o ra conviden les P e rsones que han col-laborat per
al seis mas gran bxit i agraeixen
ele donatins rebufa..

La reunió de la Federació
Espanyola d'Esgrima
Ahir a la tarda es reuniren
a la Casa de la Prensa els representa /I
1'‘ii!oriici4; Es-.
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La Comissió de govern
interior
Madrid, za. — Dijous, presidida pe!
senyor Vengues, ca reunirá' la Comissió de gavera interior de l'Assemblea
Nacional.

Ensulciada i interrupció
del tràfic ferroviari
Vigo, 54. — En la líala fèrria d'Orense a Vigo, entre les estacions de
Figueira a Frieira, ha tingut lloc una
ensulciada de 173 inetres eabics de
letra i pedres, la qual ha deixat completament interceptada la linia.
Al guardasia que fcia la inspecció
de la ala se li enfonsaren els peus a
tersa i resta subjectat, pele beatos i
pe/ cap, pels fils de la línia telegráfica. ja que l'ensulciada tomba els pals.
Sortosament, el guardavies pogue
avisar a erits la guardessa del pas
nivell mes amper, per tal que deturés
un tren mixt i lamba un de pesquer.
El servei es realitza per transbordametas.
Els passatgers del alias han arribas
atub ama de retarais
Han sortit trens de socorsos amb
personal i material per tal de reparar
la via. operaria que hom creu trigará
uns dos dies a estar llesta.

Ha obtingut el GRAN PREMI a l'Exposició
Internacional de Barcelona

re
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L'AGITACIO

LA SECRETARIA D'ESTAT DEL VATICA
La substitució del cardenal
Gasparri

Assassinat d'un ex-cap
revolucionari

Roma, 14. - Ma/grat que en eis
medis eclesiästics ha estat desmentida
la noticia del praxim nomenament
del caraenal Pacelli per al cärrec de
secretari d'Estat de la Santa Seu, els
diaris insisteixen en qua el nomenament sera un fet. Alguns periadias
asseguren que el cardenal Pacelli es
dedica ja a l'estudi del complicat faneionament de l'administrarle. política
pontif:cla.
El cardenal Gasparri, despres de
t'abre oficialinent testimoni de simpatia del Papa i rhomenatge del Cos
diplornatic, es retirarla a la villa Opla que li va oferir el Papa i conservarla nomas les funcions d'ordre reEa:as que té conf iades.-Fabra.

Sofia, 14. - Dos desconeguts han
mort a trets de revalver rex-cap revolucionari macedemic Barserie Strezov. Els partidaris Protoguerov
han fugit.-Fabra.

El Clirtel de l'Acer
Brusselles, 14. - El Cartel Internacional de l'Acer comenaa ahir
l'examen de la proposició relativa
a la creada d'una agancia internacional de vendes, i reconegue la necessitat que aquesta qüestió sigui estudiada pels tècnics, per tal de repartir equitativament la producció

Els accidents ferroviaris
ELS ACCIDENTS DEL
TREBALL
Sis morts en una mina
Birmingham (Alaban:a). 14. - A
consegiiincia d'una explosi6 ocorrezuda en tusa mina de cuba, han re-sultat morts sis obrers.-Fabra.

La fam a Xina
Pequín, lit. - La Comisció internacional encarregada de recaptar diners amb destlnació a la població famélica de Xina anuncia que només
a les provincias de Xansi Xensi
han mort dos milions de persones a
conseqüancia de la fam i de les malaltles contrates a causa d'haver tingat molt temps nombrosos cadävers
sense enterrar.
La rnateixa Comissib anuncia que
si no rep auxilio amb urgència i abundor rnoriran fam abans del primer
de F.xy dos rnilions més de persones.
-Fabra.

El bandidatge als EE. UU.
wilaesbarre (Pensylvania), 14. Uns bandolers provocaren ahir una
explosió en un cotxe que transportava l'import deis salaras deis obrera
d'una societat carbonífera.
L'axplosió fou provocada per una
descarrega eldctrica a una distäncia
de 6o metres, inflamant una quantitat
de dinamita que portava el vellida i
mata a racte tres persones que hi
anaren i quedant ferida una altra.
alalgrat de l'atemptat, la quantitat
completa que transportava el acida>
fati recollida per un minar ferit, el
eaal va donar la veu d'alarma i aranc ena fer fugir els malfactors. - Fabra.

ELS ACCIDENTS DE
LA MAR
_
El nanfragi del remolcador
"Saint Genny"
Londres, 14, -- L'Almirallat
rhu que els desapareguts a censeqüencia del naufragi del remolcador "Saint Genny" són
vint-i-tres.
Anit passada, a causa del
temporal, que continua amb tota intensitat, el vaixell de cabotatge "Forestier", de la matrícula de Cardiff, fou llaneat
contra les roques per les enes,
i en pocs moments s'enfonsä.
tina canoa de salvarnent de

Weymonth aconseguí recollir
arab vida sis näufrags. - Fabra,
panyola d'Esgrima, organitzadora del torneig nacional d'esgrimistes recentment celebrat a
l'Estadi de l'Exposlc16.
En la dita reunid, previa lectura de la Memärla anual. pel
secretari, es proposä el nemenoment dels delegats per al
Comite Olfmpic Nacional 1 la
creacI6 d'una fitxa nacional
d'esgrimistes.
Finalment, es tractä de Porganització de la testa de gala.
projectada per a dernä, Isq sis
de la tarda, al saló de fastas
del Palau Nacional, a honor del
rel, i s'acordä que en la dita
fasta prendran part els meslres
de lee Sales d'esgrima de Melilla, Valencia, Múrria, Guiptlzroa, Barcelona i Centre, que
nrnh motín de Pesmentat torneig
r'51 troben actualment a la nostra riutal.

Representants de Iugoslàvia a Barcelona
Procedent de Madrid va arribar
(dar al matí en l'exprés de luxe l'excellentissim senara. Dragoruir Jankovic, ministre del reane iugoslau a
Madrid, acompanyat de la sera dintingida esposa, per tal d'assistir oiicialment coro a representant del Govern i lació lugoslava al solemne
acto de la clausura de l'Exposicia Internacioaal de Barcelona.
Tumbé arribaren rer assistir (lit
acte el dactor Stelmetz Sorodalski,
substrtut del ministre del Comera i
Indústria del dit país, i el distingit
baró Zdenleo Torkevic Kutjevski, de

TRA1ST ER

MACEDONICA

LA II CONFERENCIA
DE LA HAIA
Les moratóries
a Alemanya
La Hala, la. - Les delegacions del,
Estats creditors d'Alemanya han arribat a un acord definitiu en l'afer de
les morataries a concedir a Alemanya en cas necessari. Fixaren definitivament el 15 de cada mes corn a
data del vencirnent deis pagaments a
efectuar per Alemanya.
Fa doctor Schacht, cridat per a
collabarar amb la delegada. alemanya,
es negó ett principi a collaborarla si no s'admetien els punta de vista
exposats en la seca famosa nota-memorandt11/7.
El mayor Curtius es nega en absolut a semblant pretensió, i sostingui
la seva actitud amb gran energia.
p esaras d'un llarg debat entre el
doctor Schacht i els delegats alemanys
el primer accepta finalment totes les
obligacions i funcions que el Pla
Young imposa, en relació amb el
Reichsbank i amb la Banca Internacional de Pagaments.-Fabra.

Londres ‚la. - Un (rail que transportava nornbrosos rninaires que tornaves a llurs llars, després de finit
el traba!! a Blaendavon (Monmoushire) ha topat a/1lb una maquina
que fria maniobres.
Un deis vagons, al qual anaven
quaaanta minaires, descarrila.
Sortosament. no s'ha registrat cap
mora perä moits dels obrero resultaren ferits de gravetat. - Fabra.

Els Srs. Tardieu i Loucheur
han tornat a París

El comerç illegitim d'opi

París, - Procedents de La Hala
han arribat aquest matí els senyors
Tardieu i Loucheur.-Fabra.

Batävia, 14. - La Duana ha declara: haver descobert 113 quilos
&cm: amagats en 200 barrils de ciment, procedente d'Hong Kong. La
mercaderia, que ha estat valorada en
/.86o.000 francs, fou confiscada i el
destinatari detingut. - Fabra.

Desordres a la Unió
Sud-Africana
Carnarbon (Unió Sud-Africana),
14. - En un aldarull promogut pels

indígenas, descontarías per la implantacló del sistema de pastares comunals, han resultat taras l'alcalde,
un oficial, diversos europeas i norabrosos indígenas. - Fabra.

LA ITALIA FEIXISTA
Una informació romana de
"Le Soir"
Brusselles, 13.-El diari "Le
Soir", de tendencias moderadas
i no afiliat a cap partit, publica
una informació que es molt comentada, sobratot per coincidir
arrtb aquests moments d'efusió
italo-belga.
Segons aquest diari, els recents complots descoberts a

Franaa i a Suisaa contra les
familias reials de Bélgica i JISlia, no són altra cosa que maquinacions de la noticia feixista per tal de permetre a Mussolini el denegar l'amnistia en
oraste del matrimonl del orin-

cep hereu.
El matelx diari estableix que
a Roma hi ha un veritable
triunviral adversari compost
per Mussolini, el Papa i el oríncep liumbert.
Fa remarcar, l'esmentat dia1. 1, el fet d'haver estat molt comentada l'absäncia de Mussolini en la majoria de les cerimbnies relacionadas amb les
noces, sobretot la seva absencia del Vaticä.
Sobre aixe. es diu que el Papa
té el propbsit de no rebre el
Duce per les seres campanyes

conträries a l'educaci6 cristiana de la infäncia.
Sempre se g ons resmentat
diari, el Vaticä te tota la seva
confianea posada en el prIncep
ltumb e rt, qual sembla runa
líen disposat envera la Santa
Sets.
Per altea part, e' príncep Humbert,
malgrat que professi de tot con gairebé tots els dogmas feixistes, entén
que no pot acceptar-se que tot el
poder sigui exercit per rhoste paca
satgers del palau Chigi i que al
Quirinal seas resti un soblra de dret
dial' per a la signatura.
El diari acaba dient que l'amnistia italiana fou aconsellada a Víctor
Manuel per un enviat de la casa reial
be lga i que al mateix temps se li va
ter veure la conveniancia que el raglm feixista pardas una part del seu
aspecte. -

Desordres a Bari
Roma, - Es tenen noticies crhaver ocorregut desordres bastant importants a Bari. cm una gran multitud
d'obren, sense feina es manifesta tuniultuosament. Els revoltosos ocuparen durant un din l'estacib principal
de la cintat i atinaren el, trens a Paloso-Lacchio. La policía, finalment,
recluí ele revoltosos I es registraren
morts i fcrits,
A Termoli. provincia de Campo
P,asso, la rnajoria de la poblad& irritada per raugment del; impostos
munlcipa's, aSsalta la casa de l'Ab:atan:er g r ' lana modo al feixisme i
Podesta. La foraa pública hague d'intervenir-hi i practica nombrases detencions-Fabra.

ESTATS UNITS
DONAT1U DE LA FAMILIA
F ORD
- al matranoni
Noca York,
Ford ha fet un donatiu d'un milla) de
dalarc per a construir tin cellfici mas
gran a Berry Sahool ratebrgia), famosa escota per a la infancia defs
districtes de les muntanyes.-Fabra.
UN

La seu del Banc de
Pagaments
La Hala, 14. La delegaci6 financiera de Bilgica a la Conferencia
ha desistit de reivindicar per al seu
país restabliment de la Banca Internacional de Pagaments.-Fabra.
La Hala, 14.- S'assegura que la
clutat de Basilea serä la residencia del
Ear.c Internacional Pagaments.
Falta que el Comita organitzador arribi a un acord amb el Govern suis.Fabra.

L'incident Schacht
Berlín, 14. - L'enviat especlal de
l'Agencia \Volt' a La Haia telegrafia
dient que l'incident provocat ahir pel
doctor Schacht produl moments molt
crítica per a l'axit de la Conferancia,
que la delegada alemanya s'esforaa
immediatament a contrarestar, i pot
dir-se que ho aconsegua almenys en
alguns punu importants.-Fabra.
La Haia, 14. - Horn anuncia que el
senyor Schacht prendrä part novament
als treballs del Comita d'organització
del Sane Internacional, tan prompte
com sigui convocat pel senyor Reynolds. - Fabra.
Berlín, ha - L'enérgica actitud del
Govern i de la delegada, alemanya a
La Hala ha donat com a resultat fer
cedir el doctor Schacht en forma que
la participada, del Reichsbank al Bane
Internacional de Pagamento esta ja assegurada.
Es publicarä una nova Ilei, que determinara aquesta participació.
La Llei donar eventualment al Govern del Reich la possibilitat de destituir el director del Reichsbank, si
aquest no compleix els Estatuts, i mis
especialment si rincompliment es refereix a les relaciona entre el Banc del
Reich i l'Internacional de Pagaments.
Aquesta mesura era considerada necessäria per a acabar ami) aquesta especie d'"Estat a l'Estat".
Les manifestacions del Dr. Schacht
a La Haia han provocat aquesta reaccid enargica del Govern, ajudat per la
majoria de l'opinió del poble alemany.
- Fabra.

Un comentari alemany a
l'actitud del Dr. Schacht
Berlin, 14. - El "Diari de les Vuit
del Vespre" diu que la intervenció del
Dr. Schacht no ha produit la ruptura
perqua els delegats de les potancies
creditores no tan SOIS no varen acollir
favorablement la seca intervencia, sina
que censuraren aquesta falta de disciplina, que cap altre Govern halaría consanta a un funoiorari. - Fabra.

Caldrà limitar les prerrogatives del president del
Reichsbank
Berlín, - La - Gaccta General
a'Alemanya" anuncia que la delegacio alemanya a La Haia, d'acord aria)
el canceller senyor Mallen dernanara
una modificada en el projecte d'estatuts de la Reichsbank en el santa
que es restringeixin les prerrogativas
ael president del dit establiment bancari.

Com és sabut, en /a Conferancia
s'estudia actualmeat la reiortna que
ha d'introduir-se en el realament da
la Reichsbank per tal d'adaptar-lo a
les obligacions previstas per la creació del Banc Internacional de Pagaments -Fabra.

Una entrevista
Chéron - Moldenhauer
La Hala, 14. - Després d'un inventari deis resultats assolits fine
ara, dtit a cap aquest mati pels experto francesos, el senyor Charca
ha celebrat aquesta tarda, a les tres,
una entrevista ancla el senyor Moldenhauer retama a la mobilitzacib
de la primera branca, i en particular referent al compromis demanat
a Alemanya de no contractar cmpréstits, manir° l'axit d'aquesta operació no sigui segur.
El ministre de Finances francas
es moatra r»olt ferm en aquesta
qüestia, que considera fonamental,
ra c és preaisament per a obtenir
aquesta mobilitzacia que Eranaa ha
adoptat el Pla Young. - Fabra.
La Haia. 14. - Horn cap que el
senyor Moldenhauer, en l'entrevista

A

Batdvia han estat deseoberts 113 %os. d'opi amagats

en un carregamont de ciment. El destinatari ha estat
detingut
produit desordres a la
Unió Sud -africana, .motirato per la insplantació del
sistema de pasturatges
~uncís
nnnnn

Els delegats 4.1 la Callarancia nava/ de Londres es reladran el dia 20 al domicili
del "premier" britcinic i
l'endema el rei Jordi inaugurara oficialment la
Conferincia
L'incident Schacht, a la Conferincia de La Haia, ha
estat clos. El Reichsbank
participan? al capital d'organització dcl Banc Internacional de Pagaments
El Parlament !ranas ha reprès els seus treballs. El
Sr. Buisson ha estat rcelegit
president de la Cambra
La tripulació del creuer
"Doncdinuestat tnamexa
contra el principal nucli
d'agitadors de Samoa
L'ex-cap revolucionari macedoni Barserie Strezov ha
estat assassinat

LA REUNIO DE
GINEBRA
El Pacte Kellogg i el de la
Societat de Nacions
Ginebra, 14. - El Consell de la
Societat de Nacions ha examinat len
relacions que poden existir entre el
Pacte Kellogg-Briand i el Pacte de
la Societat de Nacions.
El mayor Henderson ha assenyalat la necessitat de posar en harmonía tots dos pac-tes, car el primer es
la constitució fonamental per a Porganitzaci6 de la pau i el segon un
instrument indispensable per al manteniment de la pau mundial.
El senyor Briand sala associat a
les declaracions del senyor Henderson, i afegit que era necessar:
adoptar-los, puix que tots dos pactes
es completen.
Ha aprovat la constituci6 del Comita encarregat de realitaar els treballa necessaris per a aquesta adaptada).
:a proposta del senyor Briand, el
Consell ha acordat que les esmenes
eventuals introduides en el Pacte de
la Societat de Nacions secan examinadea únicament en les seres relaciono
amb la aüestló de l'arbitratge i el
problema de les sanciona.
El Consell ha fixat després per al
dia 17 de febrer la inaugurad() de la
Conferència respecte a la treva duaneta i ha acordat ajornar fin, a la
sessió vinent l'examen de la qüestió
deis optants liongaresos.-Fabra.

El baró Adatxi a Ginebra
Paris, 14. - El baró Adatxi ha
arribat en aquesta capital procedent
de La Hala. Seguidament ha continuat el viatge a Ginebra, per tal de
presentar al Censell de la Socictat de
Nacions el seu report respecte a determinadas mesures orientals. - Fabra.

celebrada amb el senyor Chéron, II
ha assegurat que el Reichsbank collaborara directament i realment a
l'execucia del Pla Young, sense per
aixit esperar la modificada, de la llei
que afecta al da establiment de aredit. - Fabra.

Un article del Sr. Poincaré
París, 14. - El diari "Excelsior"
publicara dctitt el primer d'una séd'articles del senyor Poincaré.
En aquest examina l'ex-president
del Consell les condicions en qua ha
retal oberta la Conferancia dc La
Hala i remarca especiahnent la necessitat de reflexionar i procedir ami)
sang trea, "car jamai- diu - la
realitzaciat d'una oLra humana ba
rcclamat més imperlosament la collaboracit; del terups". - Fabra.

Uña reunió del Govern
francés
París, 14. - Aquest matí sala retina el Consell de ministres.
al. Tardiett ha fct un report de restat de les nea,oaiacions de Le Haia.
Ila fet constar que la uniú entre les
potancies creaatare., ha estat absoluta
i que les relacions amb la delegada
alemanya han estat correctissimes.
Aquesta unitat de punts de vista es
va veure ahir ben clarament amb motiu d'assistir a les reunions el doctor
Schacht.
El Consell ha aprovat per unanirnital l'actitud de la delegaciú francesa.
al. Tardieu sortira aquesta nit cap
a La Hala i penen tornar a París dissable a la nit.-Fahra.

Reunió del gabinet del
Reich
Berlín. 14. - El Gabinet de I Impri ha telebtat avut una reunía ert
oual, despeas d'asar examinar data>

LA CONFERENCIA
NAVAL DE LONDRES
Reunió privia
Londrps, ra. Tots els membres
de les delegacions que assistiran a 4
Conferencia Naval es trobaran per primera vegada a la residencia del primer ministre, senyor MacDonald, el
dia 20, per tal de discutir el pla de
terballs de la dita Conferencia.
Aquesta serä oficialment inaugurada
pel rei l'endemä, dia 21, a la magnifica galeria reial de la Cambra dels
Lords.
La sessi6 inaugural durarä probablement alises hores, i tots els discursos que s'hi pronunciin seran retransmesas per radio.
Fabra.

Contra les unitats de mis
de 10.000 tono
Londres, 14. - Setanta-set membra
del Parlament, dels guata setanta-sia
són treballistes i un liberal, han signat una declarada, exposant a la Conferencia Naval la necessitat d'arribar
a l'abolici6 dels cuirassats i dels /novilla de mis de moco tones. - Fabra.

El discurs del rei Jordi
Londres, ra. - A la galeria reial
del palau de SaMt James, on ha de
tenir lloc la cerimbnia &obertura de
la Conferència naval, han estat installnts disset micradons amb objecte
que puguin ésser radiats els discursos del rei Jordi i dala principals
mandares de les delegacions. El rei
Jordi parlará. daaant d'un micrbfon
d'or i argent construit especialment
per la Marconiphone Companya. Fabra.

Hi ha 320 delegats
Londres, 14. - Els delegats de les
quatre potancies invitadas per Anglaterca a la Conferancia naval han format rimpressionant conjunt de 32o persones. Els delegats principals san 82,
sempre sense comptar els d'Anglaterra. Les delegacions estrangeres varen
aconmanyades per un exercit de 36o
periodistas.
La Conferanda s'inaugurarä dimarts
dia 21, .1 la galería reial del palau de
Sal nt James.
Les sessions plenaties tindran ¡loa
a la galeria rala! de la Cambra dala
Lords i les altres sessions al palau de
Saint
F.I dia 23 tindrä lloc
banquet de
gala de goo coberts. - Fabra.

LA SITUÁCIO A SAMOA

EL PRERIDIRIT DE
MEXIC ALS R1. UU.
1••••••n••
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Una expetlició contra da -Declarado» dal
revoltosos
Ortiz Rubio
Wellington (Nova Zelanda), 4.S'arma un telegrama rebut d'Apia
(Samoa), la tripulaci6 del atener 'Donedin", arribat alll el dia ta, va desembarcat ahir aord œp a Sakimoa,
on es creu que hi ha la majoria del.
revoltosos que "'han agrupa! bota el
titol de "Man organization" I que
insmtenen l'estat d'intranquIllitat
aquella illa.-Fabra.
Wellington, 14.-Amb motin deis
reeenta deiordres de Samoa, diversos
desticaments de fusellets marina desembarcar. del muta "Dtmedin", han
reforgat els Boca de policia d'Apia
Lealomoega 1 Mylidonna.-Fabra.

Malde, 14. - Ele diaria eamatial
les declaraelons Jeta pe! peadilan as.
nyor Pugna] Odia RAM° ala ~te
UMta, expremact qua al esa ludid el
fanatisme nacional n6 ondule a cap
benefici material, ha atagh saa al
pan - americaniarne té va vakt Ida
considerable que l'hispaaoemericaoille
me per ala palea de l'Ardida Lb.
tina.
TambE en la dita entrevista sl Prosident exPreed arva Oh" Pf"'
nal que la participada. metekana a la
Societat de Nacions cooperada lo
manteniment de la pau universal. o*
.1
Fabra.

Catalunya nARRIlik HORA
Feto d'yernos
•nnnn••

Accidenta do la drculad6
A dos quilametres de Tarragona,
a la carretera de Valla, s'incendia
l'autombbil de turisme número 3178,
de la matrícula de Tarragona. Queda el cotge destroeat, sense que ellasuda de plänyer cap desgracia.
- A la carretera de Bellvís topa.
contra un arbre una camioneta que
menava el xofer Joan Monrabä.
La camioneta queda destroaada.
El xofer molla ferides greus, i fou
conduit a una clínica particular de
Lleida.
- A Terrassa, prop de l'estació
del tramvia, toparen un autorniabil
de Sabadell i un carro de Terrassa.
No hi hagué, sortosament, cap desgracla personal; nomas es trancaren
uns quanta vidres de rautombbil
els seus ocupante tingueren l'ensurt
consegüent.
- A l'indret conegut per Can
Puaa, rautombbil de servei públic
de la casa Baulena, de Granollers,
atropella el vei del poble de Llissadevall Jaume Puig Font, de 6o anys.
En adonar-se'n el xofer, s'apressi
a auxiliar raccidentat. Fou trasIladat en el seu cotxe al dispensari de
la Creu Roja de Granollers, on no
fou possible d'aplicar-li l'auxill de
la ciancia per haver mort al cap de
poc d'haver ingressat al dit estabh-

ment benèfic.

DE

BARCEL0ii
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Companyia de balleta
d'Anna Pavlova
Aquesta excellent comp.:gis, *
amb tant d'exit debuti Cimba goma
al Liceu, presenta ahir dos neste baltat
"Vision," i "La lada da lea daos%
amb música de Txaikovski, primer,
i de Bayer, el aegon, coreas:anal

d'Ivan Clustine.
"Visions" Es una discreta adaptad&
del conte de Perra* "La bello ajg
bola dormant", que la CQMPanA
d'Anna Pavlova presenta amb molo"
vistositat.
Es dislingiren
ll'execuOlth
d'aquesta compcsicid lea senyo,
res Doubrovsta
Kirsandr11
el senyor Ilitchins. que tingue-t
ren les parts principals i foren.
molt aplaudits en tota la gavia-

actuaci6.
"La fada de les ninee" di utX
ball que ja havia estat prestentat aqui amb un altre tftol, 1
amb una altra música, millas
que la de Bayer que anit pas.s
sada escoltärem. El mes remar.,
cable que ens cferf fou la part
que hi prengue la senyora Pay-1
lova. La meravellosa dansarina
tornä a tiromfar davant un auditori nombradissim que ¡seguí
ävldament la seva tasca l'a-t

El jutjat ordena raixecament del
cadaver, 1 instrueix diligencies.
Segons versions recollides, el cotclamé amb entusiasme.
xe marxava moderadament, i l'acciEl programa daquesta vetllada fou
dent sobrevingué per una distracció
completat amb una altra represa de la
de raccidentat.
suite de "divertissemenü" "Bal coaA Tarragona, en baixar d'un
turné", eu la qual toreo varita ala nútren en marxa, Joan Martínez MarEL PARLAMENT
meros presentats el primer dia. Mis
tínez, de 38 anys, nigua i es produí
FRANCES
que
d'un ballet própiament, es tracta
ferides greus.
&una sirle de números de revista, no
- A Lleida, al quilbmetre
de
tots igualment encertats, i entre ea,
la carretera de Tarragona, topa conguata destacaren el primer, un "Hotra un arbre un automdbil de la maLa reobertura de les
pack" admirablement executat per,
tricula de Barcelona.
sis dansarins de la compangia, 1, soResultaren ferits els ocupants del
Cambres
bretot, el segon, "La Resella", intervehicle, que aren Lluciä Jaramillo,
París, /4. - El Parlament ha repretat per la senyora Pavlova.
la
seva
esposa
i
un
amic
del
matriprès els sets treballs.
Abans de comenaar els balls, l'osmoni anomenat Ferran Gutiérrez.
Els decans d'edat del Senat i de la
questra dirigida pel mestre Efrens
El senyor Jaramillo i la seva esCambra han recordat a les respectiposa sofriren lesions de pronbstic Kurtz executa rscherio de Dalas
vas Cambres els resultats financiera, greu i el senyor Gutiérrez resulta.
"L'aprenti sorcier". La interpretaci6
econbmics i social! obtinguts l'any
d'aquesta obra, foraa ben sentida;
amb algunas contusions i erosions
1929, i han expressat Eur confianaa
encara que una mica efectista, fott
lleus.
en l'esdevenidor i han insistit en la
aplaudida. El mestre Kurtz Es n11
Els taras torea traslladats a una
necessitat d'una estreta unió de tots
bon músic que condueix l'orquestra
clínica de Lleida.
els parlamentaris per tal de facilitar
Lluís Marimon Salvany, del amb autoritat i coneixement de 1'06dur a cap nous progressos.-arabra.
ci. Lamentem, per aix6, que ahir en
poble de Segura, hagué d'ésser auel darrer ball, potser per no haver-se
xiliat per haver sofert lesiona de caposat prou d'acord amb els profestictac reservat en esser atropellat
Les presidencies de les
sors de l'orquestra, estés a punt de
pel carro que guiava.
Cambres
A Reus, davant del Teatre provocar un ineident desagradable
Circ, un camió de Forrares, de la en ale espectacle.
París, 14.-EI senyor Ferran BoulsLa prescntació dels balls fou
son ha estat reelegit preaident de la matricula de Tarragona, conduit pel
seu propietari Salvador Rabascall nifica. Els decorats molt ben resoltd
Cambra, per 336 vots cntre 531 voAguiló, de 20 anya, que anava car- i admirables els vestuaris, d'una extalas.
quisida elegancia i concebuts aml¡
Després han estat alegas vice-pre- regat amb quatre bocois de vi, va
atropellar un borne i el va deixar el mis afinat sentit del color.
sidents, el senyor Ricolfi, per 434
mort.
I t.
vota; Bouilloux Lafont, per 414; Leo
Sembla que el dissortat havia puBouisson, per 353 i Cantru, per 290.jat al camió en plena carretera i haFabra.
via et d'aquesta manera el viatge de la detonació, i es trabaren • reta;
fins a Reus. En anar a baixar, per- trada del túnel amb un quadro ter.
qua no se n'adones el conductor, a
rorífic. Junt a la boca es trobava el
l'entrada de Reas, ho fau amb tan
ELS ESPORTS
cadaver mutilat del seta company de
poca fortuna que s'enganaca, i caigué
treball Antoni Fernändez Cano, de
a terra; anä a parar a sota les ro20 anys d'edat, soltar; tenia les rodes, i morí instantaniament en pasbes cremadas i el cap separat dal
Gene Tunney millora
sar-li el camió pel damunt.
cos. alai com lamba els dos bracas.
De moment no pogue esser identiNcva York, II. - El boxador
A dos metres de distäncia d'aquest
Gene Tunney, que bou operat ficat. El cadaver resta dipositat a hi havia all altre cadäver, el qual
ahir d'un eälcul ronyó, mi- l'Hospital.
presentava el cap destrocat, una mi.
Per haver-se trencat els frena
desfeta i les robes tambe cremadas,
llora notablement i hom conde
la
bicicleta
que
muntava,
sofrí
i per tant arnh greus cremadas al
fia que dintre de pinza dies
una
caiguda
el
ciclista
Josep
Fabrecos. El mort era Miguel Fernandei
- Fapodrit deixar
gues,
natural
i
reí
de
Lloret
de
Mar.
Garcia, de 21 &ny.. A poca distanbra.
Sofía lesions grcus.
cia es queixaven de torta dolor', ese
Boxa
L'accident ocorregué al quilbmetesos a tarea, dos obrera mole, Fria.
tre 34 de la carretera de TOssa
Filadalfia, ra. - E; boxador espacesc Mira afontís, de 32 anys, i Jo.
Hostalric.
ayo! Vidal Gregorio ha venatit el fransep Rodríguez Sänchez, de 19, qua
A Manresa, el ciclista Angel
cas Engarce Iluat en un match a deu
tenien algunas lesiona manara creas.
Vives
Cabot,
de
16 anys, i ve! de
rounds.-Fabra.
No es tenen antecedents de feral
Sant Fruit6s de Bages, pujava per ocorregué el fet.
la carretera de Vic darrera d'un caEls ferits han estat convenients
mia, i en arar per travessar la carment atesos, i el, dissortats obrera
L'exportació de vins
retera caigue davant mateix de rautnorts, trasIladata al cementiri, pq
tombbil de la Creu Roja de Súria,
a la präctica de l'ausenteis.
a França
que venia de portar a l'Hospital un
París, 14. - "Le Malla" segueix tainy6 de l'esquadra malalt.
Una dona morta
la sera campanya contra l'article
El ciclista sofri algunas ferides de
A Manes, a la casa número lb da
quart de la Llei aprovada per les
promastic reservat i masegatnent gecarrer del Minador de rmIgni, feo
cambres, prohibint la importada de
neral. Despras curat al Dispentrobada morta Marguerida Valore
sari municipal pel metge senyor
vins destinats al "coupage" dels sucs
Ríco, de SS anys, natural de Hui.
francesos i diu que davant les legi- Puig i Ball, fou traslladat al seu dojofar (Alacant).
times protestes deis palsos els late- micili de Sant Fruitds pel mateix
Segons sembla. aquilata dona tagalo
ressos deis quals es Vet./C12 amena- automóbil de la Creu Roja que li
estat rectos. en ena casa de Wat,
havia fet el mal.
aats per aquesta Ilei, cal estudiar eta
Un noi mort d'un tras
mitjans d'introduir algunas atenuaA Esplugues de Francoll tal 111.04
Dos obrers morts 1 dcs de ferits
cions * al seu rigor, les quals podrien
citasen jugara emb esa platel'.
d'explosi6
disparä l'arma i el prolectli tul
isser introduides al Reglament de
En lea obres del ferrocarril de
Joan Elude% de 13 g aya tt
l'Ádministració pública, actualment Val de Zafan a Sant Carlea de la
morf.
en projecte. - ¡cabra.
Rápita, 'i a l'entrada del túnel núAgratel6
mero 9, ocorregue una explosió de
Quan es dirlgta a) traban el Vel
dinamita que camal la rnott a dos
d'Organyi Jata Rocamora loa agro.
obrera i lesiona a dos mis.
gudament restat de les negociacions
di: pe! Seo coavel Maree Termas*
L'explosió °corregirá a les duo de
de La Haia, sha acardat aprovar
La guardia de amad ala de
la matinada, 1 ea produi la natural
l'actitud adoptada per la de:egaci6 alealarma entre ele altrea abrera els
tenel6 tragaut, 41 poall
mxm.a, que participa ett les esmentaguata acudiren rä p idament al llos
cid da! hita 44 «lit«
des negociacions.-Fabra.

LIS
CICLISME

La seguretat dele eiellstes
Una informada apareguda en un
Es evident que equiparar per a
diari parisenc relativa a la pròxima les ordenances del träfec una bimodificació que en les carreteres de
cicleta a un tramvia o a un autannl'Estas es portara a serme ens innibus o a un ao II. P., és un absurd,
duela a tractar el tema del a:da/com ho demostra el fet que en els
mime que, en manda, és la causa
paisos on el cena ciclista es impord'aquesta modificadas en les rutes tarle, des de fa anys, ja no ho congenerals de Fruto.
sideren aixa Es un altre absurd
La preocupada) que els homes dicreure que una bicicleta i un autorectora de Sa vida pública francesa
inóbil, o mes senzillament una moto,
demoatren pela esports en general compten amb idèntica resistencia i
i molt especialment pels esports
força rnotriu. Així sembla que
mecànics no pot per menys que re. ho consideren els tècnica de la
percutir en benefici de la cultura en
circulació quan raposeo tots dos
general i de l'economia industrial
vehicles a una col-lisió. Quan su.
que dedica les leves activitats, molt
ceeix un fet d'aquests, lamentable
particularment, a la producció de en tots sentits, la realitat demostra
traccisa de tota mena. Si un cha és que la part mis perjudicial ha corM. Henry Pathé el que anuncia que respost a la bicicleta menee que
el Parlament votara un crédit ainb
el 1-chic l e mis poderds conserva
desti a fomentar S'espora avui és quasi totalment la integritat de les
un dirigent del Tounting Club de
seres linies i construcció.
França el que ha anunciat que din.
La mesura que ha fet pública
ere poc l'Estas farà votar els crèdits
M. Steines i que consisteix a in.
necessaris per a eixamplar les car- vertir 6o milions de franca, té cm
reteres i d'asaesta manera fomentar a únic objectiu garantir la vida dels
el desenvolupament del ciclo.turisme
ciclistes que freqüenten les carreteque en els darrers anys ha caperes en concepte de locar:socia per a
rirnentat una forta baixa per con- anar al treball o només pel gust de
saequancia natural de la poca segu- practicar el turisme. Te rab quan
retat que existeix en les carreteres comenta la ironia que represei. a el
i
' . per ala que usen el vehic l e de dues -fet que 7 mi l ions i mig de &listes
rodea a tracció de pedal,.
es vegin privats de poder circular
per les carreteres victimes de Pa.
La importancia de la mesura, no
tia d'escapar-se a ningta tant si es
menaça permanent d'un 6 cilindres
ciclista actiu o senzillament aficionas
del grup d'un anilló i miss d'autopassiu i també si es adversari de la mäbils que sumen totes les mabicicleta. Tots plegats llegim o sen.
tricules de França. Heu-vos acl on
tiro a dir molt sovint la noticia d'un
queda demostrada la diferencia que
desgraciat accident o "fet divers" de sempre ha existit entre l'automòde la carretera. El fet del jove que
bil i la bicicleta. Ni com a causante
1
iba estavellat , contra un auto o que
d'accidenta poden resistir aquests
s'ha desviar de la carretera per a vehicles una comparada/ amb un
evitar una topada Es corrent. Ja no
mínimum d'èxit. Mai la bicicleta pot
parlen/ de la cintas en els carrera
tenir la pretensió de comparar-se a
de la qual ocorren quasi diariament,
un autombbil ni aquest mastodont
per vergonya nostra, accidenta, les
de la carretera pot rebaixar - se fina
victimes dels quals la major part de al petit nivell de la bicicleta. La
les vegades hi troben la mort. Corn
modestia de l'una i l'arrogància de
a resum d'aquest estat de comptes
l'ai tre ho impideixen. Una desprotan advera per mis ciclistes anem a
porcia, semblant només ha estat posparar a la conclusió que la bicicleta
sibie que la cometes l'organitzaci6
és víctima de l'abils de la corpu- burocràtica del tràfec modern, per
lencia i dels "cavalls de força" deis
al qual, mentre els vehicles
rus collegues d'altres especialitats.
ajustin en Ilur moviment quotidià
Es natural que, per a evitar caure
de flanera que no infringeixin el que
a
iota les rodee de qualsevol automä. está disposat, tant Ii fa una víctima
i
bit o autórnnibus, l'aficionat a res- més o menys. Aquesta incompreasió
'
port del pedal, com a diversió, 'sea- dels dirigents del nostre país i la
l
timi mis quedar-se a casa que no injusticia que representa per als ciut
tárrer el risc de qualsevol accident. tadans que usen la bicicleta permeLes conseqüències d'aquest retraL
tri que entre els usuaria d'aquest
ment general repercuteixen directa- mitjà de locomoció cada dia hi hagi
ment en el curs de la indústria ve- noves victimes.
locipiclica i els balanços de lea faEn un pròxim article veurem com
briques o agents de vendes expe- pensen resoldre a França aquest
rimenten una forta baixa. Al nostre
problema, que podem dir de /a sepaís l'espai limitas de l'expansió de 'guretat ciclista.
/a bicicleta ha gravitat de ple daFABERT
munt una indústria que en la znajoria des pliso, europeas is dig.
ASSEMBLEA GENERAL
nament representada per fabriques
DE LE. C. CATALA
molt importants. Ad, l'organitzaci6
L'Esport Ciclista Catalts rede negocia similar s no ha estat poscurda a tots els associats que
luiste i d'aquesta manera hem restat diumenge vinent, dia 19, a les
obligats a romancare importadors per
quatre de la tarda, se celebrante,
a assortir la demanadissa del mercas.
l'anunciada reunid general de
• Perca aixi com ningú s'ha preocu.
socis, en la qual haurä de tracpat de rodejar l'ús de les bicicletes
tar-se de diversos assumptes
de totes les garantida, i molt espeS
de gran interés, i es procedirä
cialrnent aquesta de la seguretat,
al nomenament de nova Junta
vejen, com en els a , tres palsos
directiva, aixf corn lambe ep
l'Estat s'interessa en la marxa d'al'ara el repartiment de premis
quest esport i indústria, les unes
d'excursicnisme a tots els assovegades amb mesures proteccionistes
ciats que Izan eetat mes consde caràcter econòmic i les altres
tants en les excursions.
amb disposirions destinades a feo
Per la importància dels artes
Amentar l'ús del vehicle, per origen,
anunciats dv pregada l'assistencia de tots els socis.
'de les classes humils.

nh•

Dimeeres, ti de sea« da

NATACIO
NOTICIES DE FORA DE CASA
TARIS FRACASSA EN EL SEU
INTENT DE RECORD
Diumenge passat, a la pisc'na de
Charnperret Danton, a Levallois, el
destre nedador francas Jean Taris
intenta batre, sense aconseguir-ho,
el rècord de França dels 200 i 300
metres estil Iliure.
La causa principal del fracäs fou
la de sortir a massa tren; en els
ao meten primera cobrí la distancia en el temps de 28 segons i 2-5,
i els zoo metres en a ni. 2 3., a 1.5
i 3-5, respectivament, del record francas.
Talas empri en la carrera els
temps de 2 n/. r8 s. en els 200 metres, i 3 ni. 41 s. 2- 5. Els actual,
record' els detempta ell mateix,
amb el temps de 2 01. 16 3. 4 1 5 i
3 m. 38 s. 4-3, respectivament.

ESPORTS DE NEU
TERCER APLEC D'HIVERN
DILA ESQUIADORS DE GRACIA

Continua oberta fa inscripció
per a la carrera que se celebrarle diumenge, a les* pistes de
La Molina, a les entitats
l'Huidores: C. E. RaTel Casa»aova (carrer de Salmeron, 87),
-Club Excursionista de Gräcia
Yeerrer de Sant Marc, 16),
grupacItS Escultisla (carrer
Argentcna, 5 1 5), S. E. Casal
la Lluisos (Plaça del Nord,
111) i S. E. de l'Orfeó Gra(correr d. /Múrice, 85).

ATLETISME
EL III CAMPIONAT D'ESPAN Y A DE MAREA (PONS)
Eht comuniquen els organitzadors
que a partir de la publicada del present reglament, del ro/al per la seva
extensió només publiquem els articles més importants, queda oberta
la inscripció.
Article I. El diera editat a Barcelona amb el nom de "Deportes"
organitza per al 16 de febrer el III
Carnpionat d'Espanya de Manas Atlética (gran fons).
Article III. El recorregut sera
de 3 0 quilòmetres en el trajecte Mataró-Barcelona, seguint l'itinerari següent: Vilassar, Premia, Ocata,
Masnou, Mongat, Badalona, Sant
Adriä, Barcelona, amb arribada a
l'Arc del Triomf.
Article V. Podran prendre part
en aquest campionat:
a) Tot individu major de 17•anys
que tingui la Ilicanda d'aficionas
corresponent a la temporada 1929-30
estesa pe na R. C. E. d'Atletisme.
b) A les regions on no existeixi
Federació o delegats d'aquesta, els
socis d'entitats esportives i ela independents que puguin acreditar la
seva condicfü d'aficionas.
c) Els militars en actiu, sigttiti
o no federats.
Article VI. Podran participar de
la classificació per equipa;
d) Els equipa seleccionats per
les Federacions regionals que tinguin classificats tres marxadors.
e) Totes les societats federades
participants que classifiquin un mínimum de tres marseadors.
fi Els equipa militara que classiquin un mínimum de tres marxadors.
Article VII. La classificació in-

dividual constarà de tres relegoríes: neófita junior, i seniors.
Article .X1. A partir de la publicació del present reglament s'admetran inscripcions a la Redacció del
¿hui organitzador. Aquestes inscrip-,
cions limaran de fer-se per estrit i
en elles cada marxador fan constar
la categoria i el club a qua pertany.
Article XII. Lt inscripció quedan tancada el die- to de febrer, a
les dotae de la nit,
Article XV. Els concurrents hanran de marxar correctament, sense
contravenir les disposicions que sobre aqueas punt fan els reglamenta
internacionals. El mamador que durant la prova rebi dos avisos del
jutge arbitre hauri d'abandonar la
carrera seguidament. El tal l del
jutge es inapeHable.
Article XVII. El Jurat es retirará després d'una hora i mitja de
l'arribada del primer corredor.
EL VINENT CAMPIONAT

PRO-

VINCIAL DE CROS-CROUNTRY
Ha quedat oberta la inscripció per a
prendre part al Campionat provincial
de Cros d'enguany, organitzat pel Comise provincial de Barcelona de la
Fa C. d'Atletisme, que tindrä lloc a
Badalona, diumenge vinent.
El trajecte, que compren uns deu
quilämetres, tindrà la sortida i arribada al camp del F. C. Badalona.
Es d'esperar que aquesta important
reunió preliminar dels Campionata regional i peninsular servia, per palesar
la forma i possibilitats dels nostres

atletes, que tan brillant demostració
feren a la darrera "Jean Bada".

Carnet
de l'excursionista
AGRUPACIO EXCURSIONIATA
CATALUNYA
Aquest vespre, ' a les deu, al
local social d'aquesta entitat,
l'excellent fciógraf i excursionista Rossend Pujol donarä
una sessió de projecoions de
la Costa Brasa, en la qual es
donaran a conäixer les innombrables belleses d'aquell indrel
de Catalunva.
L'acte sera públio.

AVIACIO
A L'AERODROM CANUDAS
amms•••

El temps verament magniíic del
diumenge passat ï.a atraure una nomLrosa i escollida centurtencta a
ródrom Canudas, i durant tot el mati
i fan de la tarda els vols amb
tes varen succeir-se sense interrupció.
.L'avioneta que amb vol des de Madrid va portar En Canudas—una
Aviant, motor Cirrus de 75 HP. — no
va deixar de volar durant tota la
jornadä i palesà les seres bones condiciona per al turisme i confirma la
impressió que ja es tenia d'ésser un
excenent aparell per a l'entrenament
de pilota, que as precisament pel que
fou adquirida.
Els pilots de l'Aerbarom Cantadas
que han passat ara per Madrid han
tingut ocasió d'admirar a Getafe la
nora avioneta de conatrucció nacional,
metallica tota ella, que construeix C.
A. S. A. ("Construcciones Aeronáuticas, S. A.") en un model de la qual
l'excellent aviador civil Ernest Navarro ha fet el raid Madrid-CanariesMadrid amb un resultas verament
formidable.
Canudas i Carretes, en admirar
aquest nou aparell, han manifestat a
llurs constructora el viu desig que

pogués ésser coneguda pels nostres
aficionats la direcció de C. A. S. A.,
i molt gentilment hi ha accedit prometent per a mole aviat la visita d'aquest avió al Camp Canudas. Bon
punt se salsilla oficialment l'arribada
se'n donará asas per mitjä de la
Premsa.

HOCKEY
GlmnItstic, 1 - Barcelona,
Barcelona en aquest partit del Campionat de Catalunya
s'apuntä una ccpio.sa vietbrla
que no era de creure un cop
vista la primera mitja part, en
la qual, per be que l'score ja
eslava tres a un a favor del
Barcelona, el partit havia transcorregut bastara igualat i el
El

Gimnàstic s'havia fel perillós
mentes vegades davant de gol.
Al segon temor, el Gimnästic
nguantä miljanatuent, però en
arribar .11 darrer quart del parti!, la davantera barcelonista
s'imposä plenament i acensegul
tre v gols mes.
Els equipa eslaven integrats
per :

Barcelona: Soleres, Josa, Pi,
Agustf. Borràs, !libes, Jonqueres, Massana, Brull i Santos.
Gimnästic: Montagut, Sastre,
Cendrós, Bas, Colmad& Nadal II,
Costabelln, Sant-Romä, Nadal I,
Cobos i Marca.
Marearen els gols Massana
12). Brull (2), Martínez i Santos.

Arbitrà Aixelä. be.

FUTBOL
Tordela Tribu Oaaa Llanos
El Olmnisilo s'adjudica la copa
"1.a Rata"
Diumenge passet se celebri
el darrer partit d'aquest torsteig entre els eqUips C. D. Sitgetä i Gimnäslic.
El Gimnäetic va, väncer per
'cinc gols a un, i eh' dos punts
guänyats Ii valgueren per a
conquerir el segon lloc de la
classifIcacid I amb ell la copa
"La Nau", que fou cferta per
a l'equip que quedea a segon
lloc en el conours.
El partit transcorregué entretingut. Els sitgetans foren
els primers* a marcar, perd al
cap de poca estona el Gimnästic ja havia empatat i acabts la
primera part amb el resultat
de tres gols a un.
Durant el semi lenes aconseguí dos gola ni& i acabä el
parit amb el resultat de cinc
gols a un
Els equipa estaven•integrats
de la següent manera:
Girnnästic: Sanahuja, Wenceslau, Bordes, Martorell, Bordeus Ortudo, ,Tarragon, Ferrer,
Delolbs, Alvarez i Manolin.
Sitgetä: Torreta, Fontfria, Melladc, Aparici II, Tamarit, Serra, Velera, Vidal, Reman, Guillot i Martí

El gol del Sitgetä el meras
Guillot, i els del Gimnäetic:
Tarragon, Delc165, Alvarez I

Ferrer (2).

Arbitrà Carbó, sense (peca
maldecaps.
En acabar el partit fou Iliurada la copa "La Neu" al Gimnàstic, entre els hurres de reglament.

TORNEIG DE LLIGUES
Pardee per al diumenge que va
Primera divisi6
A Barcelona:

Espanyol-Barcelona.
A Santander:

Racang-Europa.

A Tac nóstia:
Real-Sociedad-R. Unida.
A Bilbao:
Athletic de Bilbao-Athletic de
Madrid.
A Madrid:
Madrid-Arenal.

Segona tlivisid
Saragossa:
Iberia-Deportiu Corunya.
A Murcia:
Múrcia - Valencia.
A Oviedo:
Oviedo-S. Gijón.

A León:
C. Leonesa-Beti,.
A Sevilla:
Sevilla-Deportiu Alaves.
Tercera diviai6
(Cinquè Grup)
A Barcelona:

Sans-Júpiter.
A Badalona:

Badalona-Caste116.

El futbol amateur
F. C. Sonanova, 3 - A, D. Tramviäría (reserva), n
Al camp del vencedor se celebrä
aqueo partit que fou mogut i interessant, degut a l'excellent joc realitzat pel Bonanova, que féu gala
d'una técnica depuradissima amb la
la qual desbordà constantment els
seas adversaris dominant-los en tot
el partit i aconseguiren una neta
victória.
Els gola foren obtinguts Per Baa seda, Bertran i Burj6.
L'equip vencedor era integrat per
Bordea, Hostench, Bayó; Ramon,
Sancho, Laguarda; Burjea Lladó,
Bertran, Basseda i Soler.

El futbol a les comarques
•
A ULLDECONA
U. E. de Torreblanca,
Centre d'Esports, 3

Ulldecona. — Sota les ordres del senyor 011er s'arrengleraren els equips,
els quals oferiren al públic un dur i
emocionant encontre. Els de casa, més
entrenas!, van saber fer seva la vi d tenia, malgrat la moka resistència que
van • trobar en l'equip visitant. Marcaren el, gols Marti i Just, pels nostres,
i Cassettes, dels visitante.
L'equip del Centre fou el següent:
Sansano; Navarro, Agramunt;
Fabra, Ortiz; Martí, Just, Miralles, Barrera i Roig.
Regiment .4Imansa de Tarragona
Centre d'Esports, 2
Ulldecona, — Un nombrós públic, atret,
sens dubte, per la välua de l'equip militar, va acudir a veure aquest encontre, que oferia ésser emocionant per
les circtimstancies de no haver perdut
els de l'Almansa gairebé cap partit en
tot l'any passat, malgrat jugar contra
equips de la classe del Reus D., Gimnästic de Tarragona, Amposta F. C.,
Tarragona F. C, Vendrell (reforçat).
etcétera.
No va quedar equivocat gens ni mica el públic que va acudir al camp del
Centre, puix que els local,, superant-se

a ells mateixos, descabdellaren un je<
enteras, que oferi, res. en trobar la resistència deguda
tan viatós i prittic

en eta contrineanu, un deis mis bella
encontres celebrats a aquesta vila, i
contra teta els pronòstics s'adjudicaren
noblement el triomf en marcar Martí
i Roig un gol per cap, acuse que els
toldos es poguessin estrenar al marcador. A mis, fou time expressament
a lora un penalty amb que foren cas-

tigats els visitanta.
S'arrengleraren pel Centre: Santano; Navarro, Agramunt; alillan, Fabra, Roca; Martí, Miralles, Just, Estanis i Roig.
Tots compliren perfectament. Els
mil/ors el trio central de l'atac, el
mig-centre i el defensa dreta.
L'arbitratge va anar a cirree del senyor 011er, que fou imparcial.
A OLOT
L'Olot i el Figurera fon match 1331
010t. — Amb empat a cap gol acaba
el partit de Campionat de terres girosanes, jugat diumenge al- nostre camp
i davant una concurrencia molt nombrosa,
Un resultat abrí sembla que només
hauria de provenir d'un equilibri de lea
forces enfrcntades, i si bé és veritat
que existeix una tal cosa, is lambe
evident que l'equip foil presenta un
millor conjunt. Pel que toca al joc emprat, ni uns ni altres feren res que
valgués la pena, i el domini äou tara>
altern, encara que una mica inclinat a
favor dels locals.
Des de bon començament el partit
fou portat a gran tren i tots plegats
tiraven de cara al marcador sense
preocupar - se de la classe de joc.
Ens cal fer remarcar que el joc local fou sempre mes noble, i per contrapartida els forans empraren molta
duresa.
El resultas d'aquest encontre dóna
al Figueres el primer 110C de la cta.,sificacid.
L'àrbitre es decanti visiblement favorable als forans.

Els esports a Montjuïc
Com avençavem ahir, es veu que
despees dels "exits" obtinguts en llur
pestió durant els set MC303 que ha
ourat el certamen que avui es clou,
els mateixos que han regir els esports
(?) a Montjuic, són els qui obtenen
una nova patent de confiança; noméa
que aquesta vegada ho dissimulen amb
el nom de la Confederació Esportiva
de Catalunya, entitat que pel que es
veu hom sempre té a punt com a mirallet per a caçar aloses,
sinó com sobre aanesr gier
s'explica el nostre cama "El Noticiero Universal" ten la aeva
d'anís passada:

"Para el elemento deportivo tiene
también su interés la clausura de la
Exposición Internacional e inauguración de la Espafiola, ceremonias que
estin anunciadas para mañana.

El asalto de gala, correspondiente
al concurso de esgrima, que por la
tarde ha de celebrarse en el Palacio
Nacional, servirá de clausura al orograma deportivo desarrollado durante
este gran certamen.
Ahora bical, para la Exposición Nacional parece que hay el proyecto de
celebrar, también, varios e importantes actos deportivos.
Según nuestras referencias, los frmanses del Comité Deportivo de la
E..posición Internacional, al cesar en
su cometido, se han dirigido al A yuntamiento, organismo a cuyo cargo va
la Exposición Nacional, sefialando al
Comité Olímpico y Confederación Deportiva de Cataluña como las entidades mas adecuadas por su representación . y prestigio para encargarse de
la confección del programa deportivo
del próximo certamen, ofreciendo, sin
embargo, su colaboración personal si
se considera necesaria o conveniente.
Entretanto, como sea que alguien
ha dejado entrever la posibilidad de

que el Ayuntamiento transforme el
Palacio Meridional en Palacio de los
Deportes, un grupo de elementos de
la Confederación Deportiva ha
tado este local, que mide 300 metros
por 75, trazándose planas Para ins
-talrenmisouptadebket-ball, otra de hielo para patinar,
un ring para boxeo y, si es posible,
habiéndose peasido informes sobre el
particular a París, un saltador artificial para la práctica de saltos con
caquis.

Del resultado de esta visita se di6
cuenta anoche en la reunión celebrada por los delegados de los diferentes
deportes adheridos a la Confederación, cambiándose al mismo tiempo
cuesta sesión impresiones sobre los diferentes actos que tanto en el Estadio como en la piscina, pistas de basket y tennis, instalaciones del 'Palacio de Ins Deportes, podrán organizarse en el transcurso del próximo
certamen.
Ei delegado de la Federación de
Futbol expuso el proyecto de organizar un match Catalufia-Vizcaya, otro
Barcelona-Berlín y un encuentro Liga
Amateur Inglesa contra liga Amateur Catalana.
El de rugby sellal,í la con/ cniencia
de organizar el match Francia-Espa•
fia, últimamente suspendido, y otros
delegados expusieron también sus propósitos; pero como sea que fui imposible confeccionar un programa
completo, se nombró una comisión
que se encargará de recoger los programas parciales para redactar el definitivo.
Se espera que, en conjunto. la parte deportiva de la Exposición NariAnal alcanzara el relieve que la importancia del certamen requiere."
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DIA 19 DE GENER

F. C. Barcelona
(CA1tP/0 DE CATALUNYA)
CONTRA

II. C. D. Espanyol
(CARPIO D'ESPANYA)
Ha estat posat • la venda el taquillatge corresponent a
aquest partit, ala lloop de costum.
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O X AIMOTORISME
GREGORI VIDAL VENCE
HUAT
Abans d'ahir a Filadelfia se celebra el combas entre Gregori Vidal
i l'ex- campió del alón del pes mosca Eugeni Huat.
Vidal comença a accentuar el seu
domini en el quart assalt, superant
del tot al frances, que llagué de bs-

tres en franca retirada.
Huat fou durament colpejat i fou
declaras vençut per un ampli marge
de punta.
En vista d'aquesta quarta desteta
a América, el trances ha decidit embarcar diumenge que ve amb rumb

a Europa.
NOTICIARI
Jade Dempsey, en un anide exclusiu per a la revista de boxa "The
Ring", afirma que considera Jack
Sharkey cona el futur campió mundial dels pesos pesats.
—Després—afegeix— ai Sharkey
no plagues derrotar tots els seus
contendents estrangers, Schmeling,
Calmen, Scott, fjztudun, Campoio,
jo tornaré al ring per tal que el
titol de campió mundial no surti
dels Estats Units.
Dempsey considera Schmeling com
el mes temible boxador de Sota els
estrangers, classificant-lo immediatament despeé, de Sharkey.
• ••
La Comissió de Boxa de l'Estas
de Nova York ha declarar que el

boxador gegant italià Primo Carnes& ha estas autoritzat per a boxar
en l'esmentat Estat.
Respecte a la negativa de l'auto-

rització per al match Carnera-Carl
Carter, es declara de font autoritzada que ha estas motivada únicament
i exclusiva per la gran diferencia
de pes que existeix entre l'italià i el
negre.
La Comissió especifica que els boxadors que s'acarin a Primo Carnera hauran d'acusar a la balança
pes minim de raa lliures.
Sernbla que en lloc de Carl Carter, el primer adversari de Cernera
será Big Boy Peterson.

as.
A l'Hayan* el boxador cubà Jordan vence l'espanyol Ara, per cop
baix, a la guarra represa, en un com.
bat estipulas a deu rounds.
El director del combat no va veure el cop baix, pera els jutges el pmcisaren i pronunciaren la desqualificació de l'espanyol.
A la mateixa vetlla, Tiberio vena& per punt, Albert Lean, 1 Raúl
Lezama per k.o. a la segona represa,
a Josep Manuel.

NOTES PREGADES
EN LLUIS LOGAN DAVANT

DEL NEGRE WILLLAMS TIi0MAS. JIM MORAN AMB BLANCH
I MICO AMB LLANGUAS
Per mancança de local disponible,
una altra gran vetllada es donara avui,
dimecres, al reduit local del Nou alsin
del Parallea cosa que si a/s °runazadors, obligas, a compile compromisos contrets amb els boxadors, no els
va gaire !sé, al públic no sembla pas
desagradar-li, car en cap mea local podria gaudir de les belleses i emoció que
s'omple al Nou Món, on cap detall
dels cornbats es pot perdre.
En quatre rounds, Safot, del Terrassenc, seré posat davant de Falsone.
del Ring, i a igual distäncia, el negre
Sablons, de l'Sport, davant de Martínez, de aSporting.
En t'A rounds, Jiras Moran, que,
segons el seu manager, es troba avui
en una forma molt a prop de la que
tingué en el Campionat del pes welter,
fati la primera sortida con] a pes mitjä, posas a sanear el pas al poulain
de l'Artero, el formidable batallador
Blanch, revelaa com un dels mis seriosos aspirants al tftol nacional.
En deu rounds, Huís Logan sera
enfrontas al negre Williams Thomas,
home dur i bon pegador, pel que es
despren del seu record, record que,
com el de Logan. pertany en la seva
major part a combats fets a l'Austräha, perú que tractant-se d'un pes He
fort, no temen cap reiació amb els que
Logan va fer alll com a pes lleuger
welter.
Tanca la vetllada el' ruit rounds que
pesarä el batallador Lenguas davant
de aficó, l'ex-campió'd'Espam a amateur, que representant-wis a l'estranger, va qualificar-se con, a aran boxa -

do r internacional,

EXCURSIO COL.LECTIVA DE
REGULARITAT I TURISME
DEL MOTO CLUB DE CATA.
LUNYA
En la reuni6 celebrada divendrea
passat per la Junta directiva del
Moto Club de Catalunya, quedé
aprovat definitivament el reglament
pel qual s'ha de regir l'excursió collectiva en circuit i promedi deseoneguts, que está asaenyalada per al
dia z6 del vinent mes de febrer.
En la dita excursió seran admesos tots els vehicles de les categoriel establertes per a motocicletes,
motocicletes amb sidecars, autor:.
eles i autonzóbils, fins a 1.3co c. C.
de cubicació cilíndrica total.
El recorregut no podría excedir de
300 quilòmetres, i el seu itinerara
així com el set, promedi, seran secrets, indicant-se als concursants, a
la sortida del Moto Club de Catalunya, el lloc on trobaran el primer
control, davant el qual hauran de
detenir-se per a rebre les indicacions referents al seu recorregut aas
a un nou control, el qual també «Sonará noves instruccions, i així surcessivament fina al serme de le,
cursió, i es consideraran cona a fixos
tots els controls.on es rebin instruccions, amb excepció del primer.
L'excursió tindrà el caracter de re.
gularitat i turisme, i hauran d'efectuar-la els concursants a les velocitata que els seran indicades en unio
de latinerari en cada un dels cor.
trola fixos; hi són compresos els limita de velocitat entre 25 i 50 qua
lämetres per hora, ambd64 inclosos,
i quedará pendent aqueas extrem
fina que eis comissaris de la prova
examinin el recorregut per a apreciar el promedi de velocitat definitiu
que haurà d'efectuar-se en cada un
dela recorreguts parciala. Sera Iramesa ala concursants amb el número d'ordre, una taula dels promedia que regiran durara la prova.
per a facilitar les operacions de
cäkul en cada un d'aquells.
Els premia que es concediran en
aquesta excursió consistiran en medalles d'or per a tots els classificats
entre zoo i 98 puntsaambdós indosos. (Els equipiers d'aquesta classificació obtindran medalla d'argent.)
Medalles d'argent per a tots els
classificats entre 97 i go punta, ambdas inclosos. (Els equipler, d'aquesta classificacia obtindran medalla de
coure)
Medalles de coure per a tata els
que acabin la proa-a dins del temps

reglamentar/.

1
L'ESPORT IDEAL PER A AMATEURS
L'espa rt de tir de guerra i precisió,
tan estas en altres nacioru, poc a poc
va infiltrant-se en l'opinió sana daqui i cada dia guanya nous adeptes.
Matera de no existir professor,
manager, ni cama d'indumentaria, no
Per aixä deixa d'Ase:- el tir un esport
distingit i agradable, i si Se no posseeix les qualitats d'altres que serreixin per a aprimar, estimular la digestió o fer-se aplaudir pel palie, no
deixa d'oferir al que el practica, la
satisfacciä de La dificuhat venuda i
la sertsaci6 de la destresa triomfant.
Cal reaccionar contra els prejudi
ci! ilógics i educar la joventut en la
practica del tir, no con/ a rner passatemps, sind d'una manera metódica,
per tal que de jove l'individu es familiarilzi amb el mecanisme i maneig
de les armes de foc, car esté provat
que el perill no esta en aquestes sinó
en la impericia i el desconeixement.
Deixant a pare el lucratiu prolessionalisme d'altres esports en el tir
és on els amateurs traben el majo,estimul a l'aplicació i al mera amb
els trofeus que d'una manera poc dificil poden obtenirase en els innombrabks concursos i actes etportins
que el Tir Nacional organitza. Al
camp de tir d'aquesta Representació
és on d'un quants anys enea es forgen esportistes de farria voluntat i
tiradors notabilíssima que quan alai
ha convingut, en competicions per
equips, han sabut collera r a bona id-

earla el pavellä d'aquesta diste.
Als asombrosos avantatges que el
Tir Nacional proporciona als seus assonata s'ajunta actualment el de poder disposar els diumenges de tretaa
cartutxos afaü ger a tito l gramil, a
cada soci concurrcnt , per tal tresser
cremats al cama de tir.

BASKET•BALL
CATALON IA , 8. CANADENC, 5

Diumenge passat, a la Burdeta varen jugar aquests equipe
dieun partit que resultà molt
pulet I que don ä la victbrla al
Catalönia per escassa diferencia.
S'alinearen de la següent manera:
CATALON IA. - Vilallonga,
Cortes (J.), Santaló, Miranda,
Corbella, Cenit °, Duran, Gua-

tamonte. Bullich.
CANADENC.- Page, Beltri,
Siems, Pellicer, Rosselló, Ba-

mis. Prats, Carbonen, Garete.
El partit es descabdellà, en
general, emocionant, i l'interès
no decaigué ni un sol moment.
L'arbitra teg , a chrrec del
"ernpir e " A. Cortés, fou accep-

table.

PENYA TITANS, 8
LAIETA, 17
L'anunciat encontre entre
aques ts dos equipe tinque lloc
al camp del Laietä, a les once
del metí, arrenglerant-se els
equipe de la següent manera:
PENYA TITANS. - Monea!,
TEXAS DEL

Borle. Duran, Cortina, Valles.
TEXAS DEL LAIETA.-C.osh. uquierdo, Maese, Pantaleont

1 piutaf II.
Te! seguit Be començat l'encentre I despree d'unes brillante
combi nacions d'ambdós bände, s'inicia una torta .pressió
dele Titans damitrif els Teresa.
It qual s'accentua mes i mes
durant tota la primera part, que
ataba amb el resultat favorable
a aquella, per 8 punts a 5.
Apesta primera part va esser jugada a un tren esgotador,
aproriant-se magnifiques jugades.
En reprendre'm la partida,
born consletä a loe primeres lunadas eom els conipiers del
Texas havien aconseguit mobreposar-se als seus adversarie.
emorant un joc a base de paseados curtes que desbordaren
la defensa groc-negre, i entraren Sie baskete, malgrat del ron:
encert en el Hr.
No obstant, els Titans no es

desmoralitzaren. disitingint-•0
tforireal. que .jugN im gran mar-

fil.
Al mig-oentre Dorna. dele
Titans, es 'den la millor jugada
de l'encontre, d'una arrancada
individual a tot el llarg del ter nerv.
L'arbitrattre. del ennyor Virg ili. parttlont.
FI natal, es ilescabdollä dinIre ole límite de la /114 o:si nieta
correocin per par t de tols ilom
equipe.
. ----"mmerEl Chal

remenf i d'Esports

de Barcelona
E: Club Femeni d'Esports de Bar.
cebona, en la seva primera junta genera!, celebrada diumenge passat al
Centre Excursionista de Catalunya,
va creure convenient deixar el ten
antic nom, o sigui "C:ub Femení
d'Esports" i adoptar e! de mio amplitud que encapçala aquestes Iletres.
Lee raons que donen les nostres
espor:ves per arolnr.se al nou títol
san les següents:
Atenent que la cultura física i els
emane no poden considerar-se com
un tot sin6 com una de les diverses pans de la vida sintética femenina, i d'acord arnb aquesta creerme
el Club, en el seu primer any de
vida, ha procurat agermanar sempre
el tonret: del cos amb cl de l'esperit , indcant amb això que els tapone
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no constitueixen I'dale fi da l'entitat
que hern fundar.
El nostre Club ea propasa ACON•
seguir els fine 'endienta:
a) Dotar les dones dele mitjaas
necessaris per obtenir un perfecta
desenrottlament fisic amb la practica de la gimnàstica i al conreu dele

esports.

b) Ajustar a la seva formada
psiquica, social i moral, tatimulant.
les amb bones lectures, creant i adquirint una biblioteca d'obres es pecialitzades, organitzant visites a mar.
seas, fabriques, hospitals, centres
docents, tècnics, artistics, de correcció...
c) Donar a totes una llar, un
lloc de reunió i afavorir l'art de
conversar i desenrotllar l'esperit de
franca camaraderia entre totes.
Les proposicions presentades per
la Junta Directiva foren acollides
m'ab entusiasme per totes les sòcies,
les qua!' passaven de tres- centes.
Detenerla algunes de les prnManicinnä
que ens semblen mis interessants.
Formació de Comissions Permanente, en nombre de cinc, que secan:
COMISSIO DE CULTURA
I EDUCACIO
Aquesta Comiasió haura d'atendre:
l'estima' i descabdellament de la
biblioteca, adquisició i revisió moral
de les obres; organització de conferencies; subscripció a revistes i periódica: edició d'un butlleti mensual;
visitea a museus i centres culturals i
artística: subministre de dades geogräfiques, històriques, étniques, geo.
lògiques... per a les excursiont.
COMISSIO D'ESPORTS
Pegu l dritraciO d'entrenaments per
especialitats i torns; ,elecció de jugadores per als festival' i encontres;
vigilancia i cura de pistes i útils
d'esports; elecció de omita per ala
diferents equips; classificació de les
jugadores per categories, d'acord
amb les respectives entrenadores;
formació de personal tècnic esportiu, tale cona lineswomen, jutges, ir.
bitres, entrenadores...
COMISSIO DE TURISME
I EXCURSIONISME
Organització de petites sortides
quinzenals i altres rnés importants
mensuals; organització d'una setmana anua l de camping; pla i descabdellament per a grane excursions
econòmiques i al niate:x temps beneficioses per als havers del Club .(Va
compres en el pla preu d'hotels,
trena...) Aquesta Comissió heura
de registrar totes les sortides i el
nom de les concorrents; al trateix
temps /latirá de tenir Cura d'obten,:
fotografies, pellícules, reportatges in.
teressants per a eontplementar les
tasques de la Comissió de Cultura.

Altere plan. quettl et Clubs
'entallar una casa de familia per
t les edcieß
Estudiar la manera de construir
ttna piscina.
Ampliar el conreu dele esputa fett
fina ara amb la introducció de alaime, atletisme, hockey.
Excuse conectiva a Subes, violetas Chamortin, Use Liman, La Salte Lausanne, amb lloc de risadencia a Ginebra.
Pla de conferencies monogràfiques.
Edielb d'un cartell de propaganda
resultat d'un roncean entre ele dibuisanta femenina, tonteen un premi
en metäRic a l'elegit
Confecció d'un portaveu mensual,
que servira per fez majo entre les
sòcies que Id collaborin, entre lea
quals hi pot haver alguna eacripto-

ra insospitada.
Emprestit a les abete, en forma
d'una bons adequats a Ilur, possibilitats.
Aquesta plana han estat rebuts
atnb grane aplaudiment. I aprovats
amb absoluta unanimitat per totes
les 'beles, les quals han donat una
prova manifesta de la confiança que
tenen a la seca Junta directiva, la
qual ha quedar constituida de la forma següent:
Presidenta honoraria: Sra. Maria
Domènech de Canyelles; presidenta,
senyoreta Teresa Torrents i Illes;
tresorera: senyoreta Trinitat Altaba;
comptadora: Srta. Pepeta Coll i Caecel; bibliotecària: Srta. Francisca Serrado; arxivera: Srta. Enriqueta FIguerola; vocals: senyoretes Carme
Bartra, Elvira Reig, Josefina Torrents, Josefina F. de Cots; acere.
täria, Srta. Enriqueta Sieuli i %elida; Idee-secretaria: Srta. M. Esperança Figueres i Bassols.

TWATER
KENT RADIO
DINAMIC. - Relaota Ilialada
I mas de tres willens d'apareas
el) funcionament al món. fallan
mes que atwater-Itent ha pogut fabricar ni venlre semblant
cifra. Apareas que es co g nacten directament al correal electric„1 donen uns sereenvitat,
, abast, volum, fidelitat 1 netedat
e de sons co obtingula Ons a avul.
,
narrar Dtputatn6, 234
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COMISSIO D'EDUCACIO FISICA, HIGIENE I SANITAT
Les tasques d'aquesta Comisan\
seran: curar de les revisione mediques i antropometriques, dictaminar
sobre la conveniencia personal i individual de parcticar tal o qual esport; direcció de la classe de gimnàs tira: divulgació dels coneixements
medica elemental' i indispensables
a tota dona; visites a sales d'hospitals que tracten en particular determinades malalties femenines.
COMISSIO D'ACTUACIO SOCIAL, PROPAGANDA I FESTES
Corn a actuació social s'etnia trac tan de millorar la situació social de
totes les dones, forrnant a manera
d'una Lliga de defensa; estrényer
la relació amb totes les associacions
femenines existents; donar a coneixer el Club Femeni i d'Esports a
Barcelona; organ i tzar la propaganda
en forma de festivals literaris, esportius, infantils, artística, curant de
tots els detalls i d'afavorir els in"restos del Club.

PETITS ANUNCIS
CLASSIFICATS
DIVERSOS
MALALTIES DE LA PELL
s'ea armarles Oefeetee fenal, Ralas
ttatUoterstna. Oletermle. 35. PM, PI.
pum Reunbla de Canaletes. st tutela
de la SastrtrUst.

ANDES DE TREBALL
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CAMPIONAT DE CATALUNYA
PER EQUIPE
A ton els clubs bi ha en grao entusiasme davant la propera Iluita que
tindré Uoc amb motiu del Camiones
de Catalunya per egUlpe. EA aquieta
una preve altament popular, i interessa en gran manera a tots els jugadors,
jalemos que llur adore pugui contribuir • la mes gran glória del Club.
Ha estat un gnus encert el que els jugadors modeseoe, Es a dir ele que pertanyen a les categorice B i C, tinguin
ocasió de poder entrar en Cuita, puix
que fino ara ha resultat que lea provea
ofi cial' de la Federacid utaven revervadea ala jugadora de primera categoria, i ha de tenir - le ben present que
de les categories inferiors Es precisament d'on han de sortir els jugadora
que mit tard mis glòria poden donar.
Els dlrectius han de perseverar, per
tant, en aquests prop6site, I sovIntejar
apuestes provee, gase abn estimad per
als novells.
Per a divendres vinent, dli 17, hi ha
anunciada la. primera ronda del
grup A, ptimera categoria, que donara
lloc a tncontree iuteressandssims, els
quals sán ele següents:
Raea-Gracia.
Corntal-Foment
Gracleoca-Ruy Upes.
Tivoli-Barcelona.
Té la data Iliure: atorphy.
•e

Per al ¿la 20 uta anunclat rententre Ruy-L6pez-noli, pertanyent a la
primera categoria grup B.
MATCH TELEFONIC
MADRID-BARCELONA
Sollicitat per la Comissió organit:adora a Madrid, per conducto del senyor Joan Pone, president del Club
d'Escacs Barcelona, per a examinar la
posició del tauler núm. 8, després de
la jugada 23 de lea blanques, que per
error de transmissió o recepció bou
mal interpretada a Barcelona, eccedeixo amb molt de gust a fer-ho, com
a ampliad ó al veredictos i fall tramesco
amb data 3 de l'actual.
A partir de la jugada 23, els elements
que determinen la inferioritat de les
blanques eón els mateixos que em decidiren a donar-los la partida per perduda
despris de la jugada ao: un peä menys
i el PD isolat i débil. Es clar que
la presencia de les clames Ana a tots
dos bàndols probabilitats d'inlciatIves
pròpies que dificulten una mica mes un
arbitratge, pub aquest fet ve contrarestat per un altre d'incontestable: La
partida continuä en aquesta posició
exacta per a les blanques, i no seria
liagic que contestara les Agres de la
mateixa manera pretenguessin ara modificar alguna de les seves jugad«.
Les negres, tanmateix, no han de
modificar la leva manera de jugar, per
Esser suficient que estigués la TD en
r D o en e AD, i s'arriba a la posici6
ja arbitrada per les mateixes jugades:
23. TD A
A3D

TR
25. D 6 AR
26. DXD+
17. A 5 C

T 5 CD
DD
TXD
(/ D) C
28. PIAR R 2 C
29. T 6 A

Compro. J. ¡libes. Castahos, 7.

FLTLLZTÓ CE "LA PUBLICITAT"
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Com pot comprovar-se, la ponis-36 de
lee blanquea sembla millor, i sobretot
existeix l'amenaça TXC, seguit ale
P 6 D+, guanyant-se una pega, i per
nitre banda l'amenaea de la T negra
per la D blanca.
Això no obstant, s'originen en ton
els cazos eemplicades continuaciona a
causa que el negre contraataca tnitjaneant
A la nostra acceptació a continuar
la partida proposada pel senyor Sane,
era digne que trobava suficient per al
negre 30... TD 1 Cit. 1 30... l' 4 ARla primera jugada origina la partida
número t i l'altra la número 1. A la
partida número 1, per tal de no arribar a una posici6 molt semblant a la
partida número o, no continuarem
31. TXC com en aquesta darrera,
liad 3t. A 4R. Aquí el negre continuä
31... Txg al que nosaltres contestem 33. PXT, conformes a la posici6
_

segitent :

PARTIDA NUM. I •
Negrea (rt peces)

Moè T

Ralolee d e Valencia
Artlotee de construool6

Despatx: Tallero, 72
Terafon núm.
l'hbrica: Gaspar Bel/asen(
(Prop de la Travessera
de Sane)

BARCELONA

DB NICOLIII NICKLEBT
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'Vetee duraren /es magarrufes conjugals, Nicolau s'est a va,
eran?, mis confús, al mig de Peeitanea, no sabent si hom d'en espera y a que es retiras al passadis o romangués on era. Mr. Squeers va
treure'l de vaeillacions.
-Vet asní l'ajudant non, estimada - va dir aquell senyor.
Oh I - replica) 31rs. Squeers, fent anar el cap amunt i avall
menee es mirara Nicolau de cap a peus.
-Soparía anib nosaltres aquesta nit - va dir Squeers-i demà
de matt començarà a fer vida amb els nois. &Poden endegar-li un

3Ir. Squeera va obsequiar-se arnb un bon vea d'aiguardent amb
nigua, regule segons el principi generó§ del cinquanta per cent,
tenint en cornpte la dissoluoiö del sucre; i la SeVn am able volll
va servir a Nieolau una ombra de vaset de la mateixa-pany
barreja. Fet ea?). 3Ir. i Mm. &lucra te situaren vora el goa i amb
els pena als !erres xiuxiuejaren confidencialment; mentre Nicolau
agafava l'ajudant" del mestre, i es Uegia totee lee Ilegendes interessante en les diversee qüestioni i totea lea dele ninots per torna,
adonant-se tan bi del que feia eom si ho fíe en un son hipnòtic.
A la fi Mr. F.Iqueers ra badallar terriblement i després va
declarar que ja era ben b6 hora d'anar al
tot d'una que ion

el>

CXC+
P 3 TE
ta. D 2 D 4
R1T
i3. P 4 DI
D1A
ra P a AR .PAXP
P4R
1/65 . -.44 X3PA
'A 3 R
17. P 5 ARI
PXP
lt llor ... AD3
C
D X2tD:
C

.

A5A
AXT

P X6P A:

Corta Catalanes, $20
davant el Colilleras
Qualitat i usan-tel en accemorii
aparen, per a T. S. F.

nir
vlyor

"

UNIO RADIO CATALANA,
asa in.

re'oo: Obertura de l'estaoiet.
Cotitzacións del Bou( de la tarda.
"Passeig de Gracia", pas doble
(Carmen Flores); "Glad ragdoll"
(Yellen, Doughety, Ager); "Adiós,

F.

FABRICA DE

-Faraute, estimada mera, que no sabia qua aneveu a dir- va
Squeers que s'havia esgrogueït tot.
-No paseen ansia, home -observà la seva mullen, rient do
gust-. Mireu qu a pensar que podia ésser tan beneita! Viaja
Aquesta part de la conversa no era gaire entenedora; per?)
eorrien rumors pel reinat que 31r. Squeers, bondadosament oposat
a tota crueltat contra les bèsties tot sovint comprara per st consum
dels nois la carn d'aquelles que s'havien mort de mort natural.
Era possible que el bon }loan tingu4s por d'haver-se empassat
sense saber-ho uu mas triat dels que destinaren als joves pensio-

escala quo mena a les portes do la mort. a i . onseqiiimcia d'una
exposicia perllongada a la fredor forana. Force' afavorite amb un
Ileuger sopar dv farinetes i entaforats l'un al costat de l'altre en
nn Hit ben petit i hom deixA que s'escalfessin l'un a l'altre i
somiessin en un sopar de debò, amb queleom de calent darrera,
ei llur imaginació les emprenia per aquella banda, i no es pas
improbable que una cosa alai els esdavinguas.

er.L 4

s

la tossuderia i res em convencer?' que no ho sigui. Jo Ii trauria
aquest viei It garrotades i fa sie mesos que us ho die.
-És veritat, amor meti - contestà Squeers. -Farem el que

nistes.
Enllestit el sopar, i retirat el que quedara per la minyoneta que
a 'ho mirara aviclament, 3Irs. Squeera va retirar-se per tancar-ho
i per posar també en lloc segur els restas dele eine rada que
acabaren d'arribar i que es trabaren a mig cerní de ramoinosii

"Te diré; ets lo mor, as* ¡R.
Yust i P...LaIna); 'Mesalina% 'ex

Adiós" (C. Típia); "Siempre pa
alante" (E. Blasco Larregla), per
lOrfeó Pamplones", primera i segarla parta: "Preludi" (Torroba),
1 per Segòvia: "La oración del torero" (Turbia), primera i segona
parta; "Sigfrid" (Wagner), bariton
Schipper, primera, segona. tercera i
Blanques (la peces)
SOLUCIO AL PROIM.FfA N.' 61 quarta parts; Noticies de premea.
Jugada clan: A 5 D
"El Rosario" (Neviu), per Kreisde la jugada 32
iPoscódepr
Ha trames le jugada
exacta:
j
ter: "II Re Pastore" (Mozart):
PXT
F. Pasteller.
"Tangitinho brazi l ero" (Tupinamba), pel barlton Crabbé; "La verA aqueas partida el senyor Sane
ens diu que tambi troba bones i que li SOLUCIO AL PROBLEMA N. 62 bena de la Paloma", seguidilles, haagradada assajar 31... A 3 T i 3r...
vanera i tísica (Breton); "El
•Tugada clau: C 3 D
P 3 D, que constitueixen les partides
correo" i "¡Hasta cuando?" (SchuLían trames la jugada exacta:
número r A i número a B, que conbert), per Elisabet Schumann; "Ay,
F Pasteller Ferran Sunyer.
testetn nosaltres a la núm. t A.
A. VILARNAU ay, ay" (Osman Piren), tenor Fol32. P 6 D+, i a la número a B,
gar; "Shinanaki Da", one step
32 P 5 A.
Respecte a la partida número 2, ha
(CzaorUo3 ' °:n)Tancament de l'estació.

-Per que
exclamà Squeers a corre-cuita-. No pas per als...
-.NO, no, no per a ells- contestä 3Irs. Squeers-; expressament
per a TÓS, perquè us el poguéssiu menjar a l'arribada. Senyorl
No na penaiireu pas que podía fer jo una errada semblant?
dir

prernsa.

(S. Ten. Peralta).
1aguo:
aguo:Tunanteas de l'esteasid .
no 'go: Obertura de l'estaid6.
Dures de 32. PXT
Idiomes. Curo elemental de Iranado amb enlutada d'alumna davant el micrbfon, per lee liesole,
.
K17
Maese, a ckrrec del proteetor :edil
Mr. Martín,
r4i
21' 00 : Campanades horirtea de 1..
Catedral. Comunicat del Servei nii
er
teorolbgic de la Diputació Provin.
cial de Barcelona. Estat del temps
a Europa i • Espanya. Previsid de
temps al NE. d'Espanya, a la mar
i a les rutes aeries.
Cotitzacions de monedes i valor,.
uez
Tancament del Borst de la tarda.
Butlleti quincenal sanitari, facilitat
per l'Institut Municipal d'Higiene de
7Y4
Ne,
Barcelona.
at'os: Sardanes. Concert a eirrec
da
la "Cob l a Barcelona ' . 'Tardar
endavant continuarem publicant les vainicas, però trametrem per (Mates Collell); "El Ralada" (M.
correu les jugades per tal d'avançar Mayral); "Mainada" (Pires Moya);
"Saltirona" (J. Serra); 'La placa
ternps
PARTIDA JUGADA AL TORNEIG del Sol" (E. Morera); "Marinada"
(J. Garrete).
DE MESTRES DEL CLUB
22'00 : Notfcies de prensa.
"BERLINAR SCHACHHEIMS"
22' 05 : Guitarra. Recital a arree
Defensa sl--"lana
de la concertista Rosa Rodes. "SaSeherin rabanda" (R. Visco); "Pavana"
(G. Sana); 'Estilo criollo' ni. Llobet); "Allegro brillante" (Coste);
Blanquea
Negree
"Andaluza" (Fortea).
2230: L'Orquestra de l'estació inP C4 sias DD
1. P 4 R
2. C 3 AD
C 3 AD terpretara: 'Serenata" (\V. A. Mo3. CR - 2 R
P 3 CR zart); a) Allegro; b) Andante; e)
Minnetto; d) Rondó.
4 P 3 CR
AaC
Informació d'actualitat referent a
s. A 2 C
P3D
6. P 3 D
P 3 R l'Exposició Internacional de Barce,
7. 0 - 0
CR - 2 R lona.
2300: Tancarnent de restació.
O-O

DXP
71.PAXCAI
X
P 4 AR!
as. C 3 R!
P5A
23. A 3 D-12RIT
24. C 5 A
D2D
25. C 4 T
T3A
26. ex P+
12 t C
27.. A e A+
R 2 T
28. CXP
D1A
29 D 3 D .-I-:
RrT
- C 6 C I30.
TXC
31. DXT
Abandonen

CASIMIR VICENTS

F

caprici (P. Palau): NodeSso :O

PARTIDA NUM.

I :.

Ê. Puig i Pulo
DE LA PARTIDA ONT - SANC
Contestem aval les jures-l a r del senyor Sane. pithlicades dissabre pasmas.
.Abans que tot. pu rdivem la prsteiA
de la partida en el moment de la sus.
pensió, que fou la posici6 en la qual
el doctor Puig i Puig va judicar-la.

seguent:

Am:r

11
1.

utat continua/la' le la mantra sr;üent
30- P 4 A : 3 l • TXC, TXCl 3+
PXT. de confortnitaf amb el diagrama

e

11112 ,¡ A MA

PRODUCTES CERAMICS

DISPOSO D'HORES

BAMBÚS

osice de la partido en el moment
de 30. b 3 A)

de le leeteeeid «seis

Ea dones, per l'examen de la
i tarnte pels beta consumar' que
creiem que ha de donar-se per perduda la partida a les blanquee.

tarda. escriure assa. Variara, II

V ENDES

ACS

E
MRCII=RIMP'

podrera.

jae aquesta nit?
-Ja ens arreglarem
manera o altra -replica la dama-No sou primmirat en qüestió de llit, veritat?
-Gens ni mica -replieä Nicolau -, no tute manies.
-Esteu de sort -ve dir 3Irs. Squeers. I cola que la greeia do

In (lama, segons de jen, es trobava principalment les seves rèpliques,
31r. Squeers va riure de gust i semblava esperar que Nicolau fes
el inateix.
Després de Inés eonwrea entre mestressa i amo referent al
resultat del viatge de 3Ir. Squeers, i els que havien pagat o bavien
deixat de pagar, una minyona jo ya va comparbixer ami) un pastís
de Yorkshire i 1/11.S quanta talls de earn freda i ho va deixar n la
tatúa, i deeprée va entrar aquell noi anomenat Smike, amb tus gerro
de cervesa.

3fr. &lucera s'estava buidant les butxaques de l'abrie de eartei
adret:ades a diferente 'mis i d 'nitres petits documente qtte hi traginava. El noi niirava de refill, amb una expressió ansiosa i tímida,
els papers, com amb tina esperanea malaltina que un d'ell a li
estigués destinat. La mirada era molt dolorosa i arriba tot d'una
al cm de Nleolen, perque revelava una història llano i molt
triste.
Ällb va induir-lo a examinar el noi talt atentament i es va
ebrprendre d'obeervar l'extraordin à ria barreja d'induments que
formava el seu vestit. Tot i que no podia tenir menys de divuit o
'dinou anima 1 era alt per aq uella edat. portava un vestit infantil.

Programes per a

avui

C II N 1E
NOTES

UNTO RADIO BARCELONA,
349 In.
n'oo: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicas del Servei meteorolägic de la Diputan id Pros inchal de Barcelona. Estat del temps
a Europa i a Espanya. Previsió del
temps al NE. d'Espanya, a la mar
i a les rutes aeries. Comunicat me.
teoro l ógic radiotelegrafic per a les
Urdes aeries
1300: Emissió de sobretaula. Tancament del Borsí del metí. "Dansa
macabra" (Saint_Saens), Orquestra
de Filadelfia. Mestre Stokovski;
"Danta del vent", recitat per Berta
Singerman; "Maruxa", preludi (Vives), Banda Municipal de Madrid;
"Aal se mata", pas doble (J Cenote); "Los bullangueros", fado (J.
Guerrero); "Rodee d'or", vals (J.
Sextet; "Caneó india", per
Ofelia Nieto; "Añoranzas", serenata
(R. Yust i Lefler); "Martierra",
selecció (J. Guerrero), Sextet; Informada) teatral.
"Don Joan", minuet (Mozart),
C l avicembal per W. Landovska;
"Largo non troppo" (F. Couperin);
"Danzarina", zambra mora (M. Peralta), sextet; "El roble y cl
zortzico (Garci Arceluz), pel tenor
Gaviria: "Fn Milita", sardana G•
Aulí); "Nelly". seleccid (M. Latsis), sexter "Marsa vienesa minia
tuca" (Kreisler), P er H ugo Kreisl er, violí i Raucheisen, piano; "Orleans", one step (M. Godoy), sextet
"Slarquesito", xotis (Casanyer), per
la Banda Barcino; "Les horca de la
noche", fox (R. Maniaco Valls),
sextet. Informatiä d'actualitat
rent a l'Exposició Internacional de
Barcelona.
15'oo: Tancament de l'estad&
17'30: Obertura de remeció.
"Arenas", pas doble (P. Nacher),
Trio Iberia; Rigoletto. "La donna
e mobile" (Verdi), tenor Borracelli;
"Ciego", tango (R. 'robas i J.
M. Canals); "Petit Montmartre",
java (P. Palay), Trio Iberia; "In
die shadows" (Fluck), Orquestra
Jack "Lagarteranaa”. ball
tolecla (J. P. p acheco), Trio Iberia.
Cotitzacions deis inercats
internacional§ i canvi de valora Taneament de Botes.
El Trio Ibleica interpretara: "Valli di Pompei". vals serenata (Ch
Ailee ) : "The iOnly Girl'', seleceiä
(V. Herbert); "Fiesta japonesa",

1111

A

OFICIOSES

"ADORACION"

La grandiosa produocI6 prementada darrerament al eoqueus
saló Fémina pPr lea SeleeciOns
Espectaculars Votdaguer, continua chtentnt dlärtament

balt verament extraordinari.
A la bellesa del seta argument,
d'Una emotivitat insospitada,

que ens presenta la noblesa
russa, abans I després del caos
de la revotució, cal afegir el
luxe de la seva presentació, que

CADA DIA
als

CAPITOL i LIDO
la pa:ella ideal

i

JANET GAYNOR
CHARLES F ARAE L en

ESTRELLAS
DICHOSAS
FOX
Oc de

Ilel de la pantalla

veritable devessall de rlquesa, i la interpretació que
dele sette principals personatges fan la bellissium Billie Dore
es un

i el gran actor Antonio 31( reno.
Com a complement del pitograma 'es projecta tumbé una
precicsa Revista sonora, en la
qual roen part la formosa Luis'
M'ileon, titulada *Letra y rnüsiea". L'originalitat del seu argimen', i els preciosos metete
que contó són un allIclent mes

perqub diäriament es vegi pie
de palio el sal() Fémina.

LL

IBRES

LLIIIPIERIA

JulrAir,11

CENTRAL

FONDA SIMON
Es on rneniareu la rellior escuda%
olla 8416 per e banqueta timar-

teria, 6,

Vidriería. m. Tel. enea

LA enuaritur

LEGITIM
PAPEN DE FM

Dimeoree, 15 de

JM.11.1\T PARIS

75 PULLEII

etiR

125 FULLES

Especial per a màquines Viatbria

Manufactures

JEAN, S. A.

Provenes, 319 — BARCELONA

15 oentlmn

O - ESPECTACLES
P

II SPORTS
'44444+1144444444~1144+044

TEATRES
Teatre Catalá Novetats
COMPARTIR
DIrsaeldt C. CAPOEVILA
al

lu HM. Recatean" da le ro1011d/a de gran broma

Un cap de trons

pu. « uoi • do la Malla Aymerloh.

Gatearen 1 Olmbernet.
NIL a lu 10: Jeventut Jordlanai

LA TIA D'AMERICA
i Roses de tot l'any

Dame. larda, Illapeotaolsoe

Infante t

P.e

•

ELS PASTORETS

d'in Polen I Toma amb la eaval«da dele Rala Regles, que obusyularan a le gent menuda.
Nit: TERTULIA CATALANISTA:

Un cap de trons

TEATRE POLIORAMA
Companyia obnalca SepOlveda I Mora
Avul, =erres, ta o da, a lee

DtUdIn Tinent, Cara» Atentarlo'

y

ti«

1111, a

la

Companyia dramltica dirigida per
ENRIC BORRAS
Primera aotrlut ENRIQUETA TORRES

Arut, nn, a les loils. El virora drama de Ldpn Plalllos,

El caudal de los hijos
(VOLEU ADMIRAR LA MES SIMILIM
CREACIO D'ENRIC BORRAS? ACUDIU
A LES REPRESENTACIONS
EL CAUDAL DE LOS HIJOS
Denle. tarda, el drama del
teres: EL CAUDAL DE LOS HIJOS. NII,
magna (uncid organitrada pol "Centro
Obrero Aragonés": EL ALCALDE DE ZALANKA I II de testa amb la rollaboracid
de notablea artIstes de canta reglonals.

Teatre Català Novetats
Aquesta /Hit
.

La verbena tale Paloma

lotee dual Obres executadet per la
matt orqueetra del Gran Teatro
del Liceo. — Estrena de la pellIcula documental que meresque la retal
aproractO de 2. Al. D. Altans XIII,

JACKIE

("El nlao de lu pecas")
MUSIC, DANSARL CLOWN
El . /.1e(a" de la PANDILLA artista de
Vro. Coropletarau el programa lotes lea
prendieses atracclons. Derot. (Mona, tarda, Matlnee Infantil, prenent•hl part JACKIE. Pilt, COLOSSAL FUNCIO DE MODA,

4444+644.644.41.644+044+64.0.

LA SORPRESA D'EVA/
ée el millor espectacle

1111111 le Sil-SÏ

TEATRE NOVETATS
•

Companyla VILA - DAVI
'Aval, lerda, a la. e. Darrera repreisetteld de
El.

PAXIII BENGAPUR

&taquee a e ptes. NO, a les del. El
Wriand.101 !sil de Malea Ilaurell

Ar

PRODUCTE IrSICOMPARA.B.LE

CONTRA III
REFREDAMENTS, MAL de COLL.
LARINGITIS
lee o croniques,
BRONQUITIS agudes o invtlerades. GRIPPE.
INFLUENÇA, ASMA. ENFISEMA. da

FIXEUSE BE

PER A

Ores - Goltla

A TOTES LES FARMACIES
DE LES VERITABLES

OKBAMIENT8 I aATEICIS
~MI CASA

PASTILLES VALDA

BARGUES
SANT PAU

el cern

— 36

Prn
atL
t

EL

Avul, teme, leasld ecintInna de 1
a II, repettnt . se el p rograma, NIL
a les neu en ount8
"LILIAN

SUIFONIOL

ROTH"

el eeu (Olor de aletarga
(Tarda: 4'04 I d'Il. — Nit: 10'04
REVISTA SONORA

CUMA: 1'17 1 5'94. — NIt:

10171

(Tarda: 4'34 1 641. — Nit:

tole)

DIBUIXOS ANIMATS SONORS

MOSCOU
Superproducctó sonora Paramotint,
LA MUJER DE

R e m el Mentirle

per POLA NEGRI I NORMAN KERRY
(Tarda: 1'48 1 003. — NIL 1046)

contra la calvicie

Termal.
5 0.002
11.1n00
Eocalypn ol

todo

ELS AMICS DE LA PUBLICITAT RETEN
CUROGAMENT ELS NOMS DE LES CASES QIJ
HI ANUNCIEN

01.911.1.1111.
ciNE pARis ,O.Pqrstrlanz
TeL 14514, Tarda, 4'90 , 7111., 0101
Revista; CHAMPAGNE, per Betty
Belfour; Cómics. I el gnu) &ir de
Rachel Drama I Acto Claakatouny,

MAN, per Loulse fazencla; LA GUARIDA
DEL ZORRO, por Bob Coster. IA enmica LOS APUROS DE UN CARTERISTA
I NOTICIARIO FOX. Dljouz, AGUSTINA
DE ARAGON.

cONCERTS
SALA MOZART

Cernida, 81
DIvendres, 17. Gener 1930, a lea 10 nit
Conoert de "Lleder" per

Mujan A. Olivares
Maria Infiesta d'Olivares
Localltats: Unid Muslcal Espanyola,
Pasarle de Gräcla, 54 (te/. 48912), de
quatre, a set tarda.

k

ua* tob ela calbs ho eón per la-seborrea, aquesta hipersecrecier del cap,
G
qui a =tiesta amb l'aparld6 de la
'carpa. La seborrea ts el començament de la
Combatre aquella es evitar aquesta.
No es coneix altre especific contra la seborrea que el sofre. I no es coneix mes que
un medicament que permeti utilitzar aquestes
propietats del 10iTC: el SULFOP1LOL, ara
de nou ofert al palie.
e
El SULFOPILOL no es, doncd, un producte èmpirlc, casolà, o de perfumeria, preparat sensereponsabilitat científica. Pel contrari,
estä fet per facultatius catalans 1 basat en fóranales del gran dermatòleg Dr. Sabouraud.
Es l'ele remet que 11 aconsellerä el seu metge, si el consulta. Amb el SULFOPILOL
tarä la calguda del cabell en qualsevol moment en que es trobi el seu proces de ealvicie.
Amb el SULFOPILOL tindrä, demes, sempre
perfectament el cabell net Sec, evitant que
la caspa H malmeti la cabellera 1 II faci Ileig i
brut damunt el coll de la seva roba exterior.

etrzen

Per dolors a l'espatlla, pit, costat i extremitats. tos,

refredats , esllomament, reumatisme o qualsevol altre

dolor produit per refredament. cansancl o es(ors,
el remei rämt. segur 1 radical son els

Emplastres

Mlcock
Marea
Aguda.
tFundada se /6,7x

Apliqueulo a q ualsevulea lloc aont sentiu dolor
Quan necessiteu una píldora
"'"
UNA

Píldora

Purprnrm

Brandreth eund

tema,

en 1832)

Ultra el restnnynent tUis, mU de cap, desvaneilements, inditiestal. ata.

• NO• • KM! tia •••21 n CIU

EL ROMERAL
en discos "LA VOZ DE SU AMO"
UNIO MUSICAL ESPANYOLA
Pernio de Grecia, 64 (tamtre • Arome)

EL REME.1 MES
s'ERAS ELLOS
DEL ?ION PER
US turcos:

•gentß • E n pinya: J URIACH I C 5.

A.

•

Ei centres d'espectlics, al ;reo de NE pta.

sarceiona

de les cuatro sesslons que «mere el

Gran Guignol de Paris
El teatro l'Esplal 1 de la kla/la
Del 24 al 17 gente
Obras msatree 're piq ue. I mofg tgonIqU«
Queda obert Pabonament a l'Adminletrae10,
A0

LA SORPRESA D'EVA

Ihn.trits os n i./E PultiAct717w

3req ivieirrmirt tes Nrerlat 2ffblmart

ena del salnet en un ante, de Ea-

Anal,

;

PASTILLES
VALDA
ANTISEPTICAS

b41+61144444•65444.444444.4.

d'avul

I

empluma% lea

DEMANEU - EXIGIU

De ta lla per oartells

TRIOMF, MARINA I NOU
Avul, colossal p ro g rama' 'CA R OS, Per
Ti. Navarro: DONDE LAS DAN LAS TO-

No detono de demanar programes al

I rEATRE CATALA ROMEA

S

1 ROSES DE TOT L'ANY

OLYMPIA

12oeleevol que elgul el eso origen
ee CALMA SUPER INSTANTANIANENT

Contra

a,

ild

I SUBLIME SACRIFICIO
H144444444444444444+1144.•

Anal. almecres, TUL a lea del', SOLEMNE NIT DE GALA. 1 / l'ese:Machõ del pepularLas:m ea de la panI5/111

LA ESPAÑA DE HOY

Demostracld grellca del pros-TOs
d'Espanya en totes les eeres manifestarlo:1 g : Indilatrla, Agricultura,
Ciencia, Cultura, Esparta Turlame,
eteetera.
Detalle per cartel'.
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joventut Jordiana
LA TIA D'AMERICA

GRAN TEATRE
DEL LICEU

1 la jo/a mualca/ de limmortal
mestr• Breldni

l

1015:

Es despatien "vales" Casa VInyoles,
Porta-FerrIssa, 19. Telefon 18155,

EL DIJO DE LA AFRICANA

U

LA

TOS

Altamira

EL FILOS

TEATRE NO U

Orendlia festival
a banano/ de la S'ocie Catalana de
la Una Espanyola contra el bäng,
per al Mnent
lalrendree, 17, a loe e de la nIt.
La sarsuela del /nutre Caballero

in,

LOS TRUCOS

L'ABISME
.44444444444.see 11 44444.».
GRAN TEATRE LICEU
•
Oran Oompanyla de Ballets
4e la famosa artista ANNA
PAVLOVA. Avul, dimecreF,
48 de propietat 1 abonament.
ra les deu. FUNCIO A HONOR
IDE S. M. EL REI DON ALFONS XIII 1 de les COMISSIONS
1 REPRESENTA-NTS ESTRAN,GERS de l'Expcsició Internacioiza' de Barcelona. Els ballets
toass POLONESES, BORRALLONS DE NEU, FULLES DE
¡l'ARDOR 1 LA MORT DEL
PONE. Demh, dijoue: AMARILLA, BORRALLONS DE NEU,
rBAL COSTUME, 1 la gran crea'ció d'Anna Pavloy a LA MORT
¡DEL CIGNE.
Es despatini 1 bomptadur111.

BORA aquesta nit

Nueve Mundo" del Parallel (d. Apol),
s birretes do gran emuló,
dos preliminar. en 4 rOU.Ilal; «I
-campld
Jira Moranampann
"
entra
el pea mis d'Artero
Blanch
I el balallactOr ilangUai matra
MiCAS ex-eampl0 dempanya amateur
En 10 rounds, el notab/. punchar negra

8

Juariet1

mulas GASTON D'ARGY
a cada full

SS oentIma

TIVOLI CINEMA SONOR arnb aparen "PHOTOPHONE"
Avui, a les clne I a les deu: ATRACCIO SONORA FOX. NOtklaris FOX
PRONTO NOVETATS
Movletone I LA MASCARA DE HIERRO, per l'"as" Douglas Falrbanks,
P E U I N A CINEMA SONOR amb aparell WESTERN ELECTRIC
Avui, a Ice 5 1 a lea 10. Revista Noticiarla Foz Movletone. LETRA Y MUAVIII, DIMECRIN, DIA 15
SICA, revIste. 1 la grandiosa cinta ADORACION, per A. Moreno I 1111111 Done.
KURSAAL - CATALUNYA
Avul, a les 430 I 930. Cinta Malea. La UFA APRENDIZ DE BAILARIN,
Williams Thomas CODIFS
[ruda a les 415:
per Willy Frlatch 1 Suzy Vernon. Revine I AMOR ETERNO, per
Barrymore.
rel
k.o.
GAPITOL I LIDO CINEMA del
Logan
PARTIT,
SEGON
Jan', a lea 4'80 I W80, Cinta cómica. La elote LA REINA DE LOS GA111 Pto.. Entrada general. Plea.
BARETS, per Tesas Gulnaul; Revista 1 el (11m ESTRELLAS DICHOSAS.
PATEE PALACE
EXCNLSIOR
ASIRIA
Rumien Colayo
Avul, la cinta LOS TAXI DE MEDIA NOCHE, per A. Moreno; LLEGO LA
ESCUADRA, per Clara Bow: COmIca 1 Revista, I UN PUNTO OBSCURO.
oontrß
MONUMENTAL 1-1 •0111E1111A >e IRIS PARE t-t AZORO
PIANOS
A y o!. el Illm EL LOBO DE \V ./U STREET, per Georges Bancrort; EL
GRAN RAID, per Charles Murray. Cómica, dIbulzos 1 Reportatge Verdaguer.
Arrlola
Sagart•eta
"Z ..=."
a.
DIANA
COMTAL
1NALKYRIA 1-1 ROTAL
DRUC, '78
Avul, LA ROSA DE HILANDA, per Charles Ropera; el (Hm Foz LA MAN11,
a
les
10151
GIA NEGRA, per Margaret Dono. Cómica, Mullo& I Revista Paramount.
ARGENTINA II BARCELONA t-t COLOM
Avul. DESAME, per p riora (Salustlano); EL CAPITAI1 CARRETERO, per
PRIMER PARTIT
Veo maynard; COmIca, Dibulsos I Revista. Al Barcelona: a mes, EL GORILA.

mimare la me a comedla drama-

5EMPRE Eb MILLoa
Per a distingir aquest paper
de fumar i evitar les fale.
ficacions es posen lea pa.

'Bloc escut de 600 fulla, una peaseta.

El crèdit que gaudeix a Espanya és degut a què la
qualitat, combustibilitat i
engomat no han estat mai
Igualats

gener d4

"AMOR EN FLOR..."

Dama, tarda, a lit 5. ELS PASTORETS,
ICIB l'Adoracld dels Rels !la g los. Obsecran ale ante. NIL TerttIlla 1:atelana:
AillOR EN FLOR 1 LA NOVICIA DE SANYA CLARA.

TEATRE BARCELONA

rEATRE VICTORIA
Companyla IlrIca de TOMAS Roe, en
la qual figura PAU GORGE. — Avyl,
din/ceros, dio 15 de mor, tarda, a les
1'30. BUTAQUES A O PTE,. Eatnpend
vermut popular, debutant ei berilo:: MANUEL aus g q... I: CAMBIOS NATURALES. per tota la companyla. LA CHICHARRA, rreacid de Vd" la oonmana la.
III: Represa
MOLINOS DE MIENTO,
per MANUEL IIUS Y EL. — Nit, a les 945.
LA CHICHARRA. II, 95 representactó
do 1 0111 monumental
Et. ROMERAL

GOMPANTIA DE COMEDIA
CARME DI«

aublim crearló d'aunesta compra/3ln,
fl i jous, tarda, rolossal vermut.
pretient . h1 lart Pal; GORGE: LA BAN-

M'uf, dImeores, tarda, a
un quart de ele. La Joguina
otnnica en tres actes,

trena do LA GUITARRA. iihendres, tarda, por primera %citada en ala telner,

DA DE TROMPETAS, MOLINOS DE
VIENTO I GLORIAS DEL PUEBLO. —
Aviar, represa do LOS CLAVELES I es.
EL ROMERAL.

LLUVIA DE HIJOS
TM, a un quart d'onze.
La comedia en tres actea,
dels germana Quintero,
1-06 DUENDES DE
SEVILLA

Teatre Català Novetats
Denle. n11:

Tertúlia Catalanista
UN CAP DE TRONS
fe dempatien "vetee" flellongerta
11or, tallada de la Presd, 8. Te/. 15013
Capelleria 0111, Hospltal, .12.

Den*, dijous, tarda 1 nit:
Los duendes de Sevilla.
TEATRE

TÁLEA

de vodevil I teclee mosteen
Primera actriu: alerce NIcoleu. Director: U. Reina. Primores antelas/ Visita
López 1 Dotora Pla. Primer. actora:
G. Sierra I M. Gimen.: Sales
dlinecres, larda, a les 5. Maques patl, 1 pta.: LA DONA DEL NEU
AMIC. Nit, a les 1015. L'exIlls de !len.
tua
Companyla

Gran

Teatre

Espanyol

'ONessongla do vodevil I grane •putaHl» do gOSEP •ANTPERE Primar* leI directora: Juay Sentaste I Ale%re
,
'Medro Nena. Primera actelut Mor/e
Fortuny
}Aval, dIr p ecrea larda,
CAPO
DE
111.
E

EL PARADIS ARTIFICIAL
Dem.

(Monis, larda, popular: LADRO-

OUEN DEL eARRIegt NOU. allt, I cada

A LMIPOSIC101 1 NIANNANAUt
.fI It. al erenateo Sta

nIt:

I'A ge4134 @aorta, une oluoe

EL PARADIS ARTIFICIAL

,dels que hom fa dur a noto; molt patita; encara venia gran al sen
'cos amagrit, perb li era ridfculament curt ala bracos i a les carnes.
Per tal que la part inferior de les ;revea carees a'avingués perfeetament amb aquest veztit singular, Smike duia un parell de botes
rnolt grans, que en nitres temps devien haver tingut gires, però
que ja, rebuig d'algun pages cepat que en devia haver tret tot el
sur, eren' masas. apedaeadea 1 estripades per a un pobre. Den sabia
el temps que fila que aquell noi era allí, i encara duia la mateixa
roba amh què havia vingut perquè hom ii vela encara les filagarses
d'un coll de puntea infantil, nomás a mitges amagat per una corbata
grossera. Era coix; i mentre simulava d'estar atrafegat amb la
Ulula, mirara lea cartes amb una mirada tan ansiosa i eneema tan
buida d'esperança que Nicolan amb prou feines podia comportar
'd'observar-lo.
1 —Que esten fent ara, Smiket — (aclara& Mra. Squeens—. Deixeu
'estar tot això, si un plan.
—E111— va dir Squeers alcant els
Ohl Encara sou aclt
—Sí, senyor —contestä el minyó, estrenyent - se lea mans com
per dominar per la torva el vagabundeig nerviéni dels sena dits—;
hi ha...
—Quet —va dir Squeers
—Heu... ha dit
no s'ha sabut res sobre mit
—Res— replicà Sqneers secament.
El minyó apartà ele ulls, es tapà la cara amb la mA i ea dirigí
la porta.
—Ni una paraula—continuä Squeers— ni se'n sabrä mai cap.
;I això 6s molt bonic, oi t... que us hagin deixat ací tote aquests
18nys• serme que ningú no alagi recordat do pagar després dels sis
primen .. ni s'hagi recordat de vós, ni deixat cap senyal pel qual
,puguem saber qui hauria de basquejar-se per vás. ;Es molt bonic
lque jo hagi de mantenir un homenäs com veis, sense esperança de
'treure'n ni un penic, no us semblat
1 El noi s.s posä la mà al cap com ei estigues fent un (More per a
'recordar alguna cosa ;. després, mentre mirara inexpressivament el
sets interrogador, els l'avis se li obriren gradualment en un somría,:
e osen Ta anar coixejant.
1
—Je us ho diré, Squeers— observà la seva muller quan la porte!
tencaxer—; em 'embija que aquest painy6.s'embeneite1g.

ho voldría pea— va dir el mestre—; perque es ben útil
en la feina a l'aire 'hure, i sempre es guanya el que menja. De
totes maneres, encara que s/ri tornes, em sembla que ja tindria
prou seny per a noaaltree. Perb deixem estar això i sopem, perquè
tino molta gana i estic molt cansat, i ja voldria ésser al llit.
Aquesta declaració va fer sortir un tros de cara rogtida per a
dA exclusiu de Mr. Squeers, que va cuitar a fer-hi justicia. Nicolau
je acostar la cadira, perb Ii havien fet perdre la gana.
—Com &a la cara, Squeerst —va dir &ira. Squeers.
Tendra com anyell — replicä Squeers—. Volea tastar - la?
—No em podria empassar ni una queixe.lada— replica, la seva
-trailer — . Estimat, que menjarà aquest joyel
—Del que hi ha, el que mea 1i agradi --contestä Squeera en un
esclat de generositat d'allò més extraordinari.
—Que, hi dieu, Mr. Nickleby1—inquiri Mrs. Squeers.
—Menjare una mica de pastfs, ti ne plan— replieä Nicolau—,
'Molt poc, perque no tinc gana.
—Dones es una llàstima d'eneetar-lo si no teniu gana, no? —
VI dir Mrs. Squeers—. Volea una mica de carn freda?
—El que vulguen—replice. Nicolau, distretament—; tot m'és
igual.
Mrs. Squeers va fer cara de gran satisfacció en sentir aguaste
resposta; i després de fer amb el cap un senyal a Squeers, com si
dignes que Ii agradava de veure que aquell minyó sabia el seu
denre, va servir a Nicolau un tall de carn amb les seves prbpiea
helles mans.
—Cervesa, Squeerset meut —preguntA la dame, arrufant les
cellea i fent l'ullet per indicar-li que es tractava de. sa'ber si calla •
donar cervesa a Nicolau i no ni ell (Squeers) en volia.
—S1—va dir Squeers, fent ús del mateix sistema telegräfic—'t
un vas.
Nicolau, dones, va trobar-se amb un vas de cervesa i, ocupat
en les sM,es reflexions, se'l va beure en una ignorància felie de
totes anuelles maniobres.
—Un rostit ¡ten sueoís— va dir Squeers, delgent ganivet I
forqtülla després d'uaar-los en silenci una bona estona.
a—Es una carn de primera— conteste la dame—. N/ie comprat
1 tan gran tall jo mateixa expressament per...

