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RESPOSTA A JOSEP
Prescindirem de lee hàbils
precauciona qui multen V»
silicio de Josep Pla sobre mesita per Miel:sudar que sigui
una oontestaeld a cena objeccid neutra feta des d'aquealea
collumnea a propbsit de retalole seu compost a la mert
Puecini, Itetreure -les seria el joo
de Penfadds; tenir-les en compte, naufragar en unar gota d'algua. Romea apuntarem que
l'insult, la tergiversacid de la
veritat i al luxe de precaucione
no han constituit mai una prova
de gaire contianea en la rae
prepia.
En muní, ens de indispensable de fer remarcar previainent
algunes contradiccions que po-

El senyor Vázquez de Mella ha estat sempre, a mée *d'un
formidable orador, un interessant teoritzador. Té concepclons •
prenies sobre les qüestions doctrinals relatives al regim social
i al regim polític. En el camp teòric ha establert doctrines originals i ha fet suggestives classificacions i definicions, Recordem ara, per exemple, la seva distinció entre l'autonomia 1
Fautarquia, entre /a sobirania social i la sobirania pontica, entre
el regionalisme nacional i el nacionalisme regional. En el fons,
3iizquez de Mella és un medievalista. Abrir no vol dir que el seu
medievalisme s'assembli gaire al de Chesterton. L'illuatre escriptor angles va fer, meses enrera, una discriminaci6 fonamental entre l'esperit de l'Edat mitjana i el decorat de l'Edat mitjana. Mentre que Chesterton vol l'esperit i menysprea el decgrat,
\ligues de Mella sembla tan amic almenys del decorat medieval
cm de l'esperit medieval. En general, ele tradicionalistes espanyds pertanyen a l'escola dels medievalistes decoratius.
Coincidint—és clar!—amb el senyor Pradera, el senyor
Vazquez de Mella demana l'organització per classes dins un sistema representatiu. Les seves recents declaracions priodístiques
ián una mena de missatge adreçat al Directori. Afirma el senyor Mella que els militare que avui governen l'Espanya han
de triar aviat entre l'establiment del sistema representatiu i el
fracàs.
Podriem dir que el senyor Väzquez de Mella es "socialista".
EH vol identificar, fins a cert punt, el regim polítie i el regim
l'E.stat i la societat. Ea partidari d'unes Corts socials,
és a dir, estructurades sobre la base de Porganització per elesBes. Opina el senyor Mella que els partits eón una cosa artificial
i que les classes són una cosa natura!. Per tant, proposa la constitució oficial de les sis classes que, segons en, existeixen amb
vida pròpia dins la societat. Aquestes clama eón; l'agrícola, la
industrial, la comercia!, l'eclesiàstica, la intellectual 1 l'aristocrätico-militar.
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drien dificultar la riostra tasca
de comprendre on vol anar el
nostre subtil eonirincant: "Que
Catalunya da un pata d'aficione
niurricals profundos, ens setabita que ninge ho pot negar".

Això a la elmiera columna: a

la segona: "...Catalunya, pata

vage nient musical..." — i acaba aixf: ...—es torna boig per
la musica". —Cal un billiet d'anada i tornada per Seguir les
tres afirmacions. — Una altra:
en una noteta proa impertinet
que segueix el coa de Partida
em nega belligeräneta fina que
Jo no Ii respongui "m'ab la seriositat corresponent a Pele.
vacad del genere", mai dirieu
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o es aquest un uoc a proposit per fer un ample examen
eritic de les teories del senyor Mella. D'altra part, els problemes política i socials que ell planteja, fa ja molt de temps que
han estat exposats i discutits. Doctrir.alment, no queda gaire
co.a per dir. Cadascú, segons les seves preferències, pot triar
idea;raent. Nosaltres hem triat en im sentit contrari a les idees
de Väzquez Mella.
Tanmateix és significatiu el fet que en ele últims Meses
han adquirit una certa popularitat les teories medievalistas ata
matèria d'organització politice. El sistema representatiu del
senyor Mella i del senyor Pradera havia pasaat a la cambra dels
nias endreços i era mirat per la gent com una simple curiositat amueológica. A ningú no II passava pel cap que ea pogués
plantejar amb caràcter d'actualitat el projecte d'unea Corta ele-.
• 12110011A010
gicies pel sufragi de cinc, o sis, o set, o més classes. I ara veiem
que, quan enlloc del món s'ha implantat ni està a punt d'implantar-se un tal sistema, st Espanya se'n parla com d'una cosa
viable i potser próxima. Ens fa l'efecte que una part de la gent
de per aquí aprop ha perdut el sentit històric, es dir, la noció
LI DETERM1111C10
del temps.
Les classes socials podien servir de base a l'organ1tzació
Dins el volum segon, fasci- tinte, qui aplega efe individua
política en l'Edat mitjana, perquè aleshores estaven robustament constituïdes i netament delimitades. Avui, al contrari, les ele 1, del "Butliett de l'Associa- de condicione socials diversos,
ció Catalana d'Antropologia, de regione climätiques distinclasscs socials, tal com leo imaginen els eenyors Väzquez de Etnologia
i Prehistória", hi ha Les, etc.
Nena i Pradera, eón tristes ruines. A hores d'ara, la distinció un treball del doctor Lluís
Tanmateix la compareció As
política entre l'agricultor, l'industrial, el comerciant, l'intellec- Tetas, cap del Departament an- templadora, i el doctor Trine
tual, el clergue i el noble, és una cosa molt més artificial que tropometrie de I !maitut d'O- no •e'emtä de ferAtt. Per ate()
els partits político. Per aleo:, és que en tractar-se de classificar rientaciú professional de Bar. addueix les darles de Quetelet
celaste. lli estudia el doctor sobre note belgues, les de Vaels elements socials deis nostres dies, els classificadors arriben Tetes algunes dadee antropolò- ria i Chaumet sobre nois frana solucions múltiples. Tal és el cas, per exemple, del senyor giques infantile, aplicades a la ceses, les de Ragazzi sobre nois
Pradera i el senyor Vázquez de Mella, cadascun des quals ha determinacid del nostre tipus italians i les de Morena sobre
ètnic.
note anglesos.
establert una classificació diferent.
el Laboratori que dirigeix
Comparant aquestes dades
Pot estar satisfet el seryor Väzquez de Mella en veure haEn
pogut portar a terme aqueix amb les relatives al. note bar,
que les seves idees són actualment escoltades com una cosa útil estudi, al qual no concedeix al. celonine, s'observa en primer
1 p ractable. La fama que en tenia era com a orador: orador ira valor que el d'una aportaeld lloc una inferioritat global de
sintètic, grandiloqüent, huracanat, tonant, del genere Castelar. modesta al variat conjunt de les talles dele nostres nois res"Parla molt be :", deia la gent, i molts l'admiraven, per?) gairebé dedeo obtingudes sobre el viu pecte a les deis belgues, franfins a aquesta dala. Tot i la cesos 1 eligieses. Aixf, si l'aln:ngú no el seguia. Dins l'antic carlisme, l'clement vital no el seva
proclamada modestia, ens eada mitja del noi bareeloni
constttnen pas les teories politiquee i sociològiques del Sr. Mella. sembla interessant de fer co- d'II anys As de 1328 tom.,
Ar1 ue3t borne, que era mirat com el predicador d'un ideal re- nbixer riegues extrema de la co- del col belga ea do 137 out., i
la del trances i anglos de 133.
trospectiu que mai no havia de realitzar-se, estarà potser des- munieació del doctor 'frias.
Sobre un centenar de nols
s i l'aleada m'Un del noi bartinat a ésser el principal inspirador del futur regim de l'Estat examinats
en cada edat, de e celen( de 17 vaya de de 1005
!
dele II fine ale 17 anys, ha ob- mm., l'alçada del noi belga de
Davant les declaracions de Väzquez de Mella hi ha motiu tingut les dades segnente d'al- la mateixa edat de de 163 cm.,
1,1a del trances de 162.
perquè els ciutadans de l'Estat ..•, r es preguntin: "On eada i pes:
Aleada
Edat
En eanvi les nostres xifres
Pes
som? En quin segle vivim?". Considerem convenient que, daa'aeosten mes a les italianes;
vant el perill d'un rodament de cap, els lectors de les declara11. anys... 1328 mm.... 29,21k. eo que s'explica per una mete
done tí': Väzquez de Mella donin un doble cop d'ull al calendari 12 " ... 1400 " ... 34,3
gran afinitat Unirte,
13 "
1 al mapa.
Les xifres referente tal pos
1438 " ... 97
•
14 " ,.,1503 "
40,10 " aún, en ola (vedette de les dir

per A. Durar.
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¿'ARTICLE DE REIS

E:, he demanat un artick fet, un ar-

fide amh tote els ets i uts, on a tot
estirar manqués la me y a signatura. 1
rw, me l'han volgut dur. Akshores
com en qualsevol altre dia, m'ha
• agaiar la ploma i començar a eseriurc.
Potser he estat inoportú : putset
No havia (n'ayer posat al balcó una
•abata, haldament sigui aquest el receptacle tradicional, baldament
triat en la me y a modesta collecció de
ealçat un paren encara presentable...
Els Reja, mes susceptibles que mai a
'ama dels anys i de la irreverincia
genetal. de l'ipoca, probablement han
trobat que era impertinent de dein e bar-loa que dipositessin un 'nicle !itera n, p resumpte Eruit del cervell, dins
Ulla

sabata avetada a petJar la terra

Inf ecta del catres.
ka bi 1 . Nannalment, el arel-

bo a adonar - me'n abans, en 'loe de la
sabata hauriä posat al baleó una cistella,
un pitadr o un eoixi de ploma. Perdem
la santa innocincia dels infante i
no adquirim la d4scresi6 de les peno.
Stet adultes. Es deplorable,
Ilavia cregut que demanar un simple artick per sortir del pas no erg
demanar mima. Ni tan sols els exilia que los originall Podien, entre ele
d'acides q ue han escrit els
periodistes sobre PEpifania d'ençà quo
hi ha diaris, triar-ne un de pele cenegut i deixar-me'l dins la !abata. je
Ihauria aignat en paus t
Pero, no han volgut. Ni els en faig
cap retret. No, Diu meu! SS de sobres que ells aún els única mis irreprotxables, perquä eón els única que,

santament, es resignen a regnar unes
hores... 1 encara! Amis guantes U*
mitacions, amb guantes intromimioni,
amb guantes collaboracions 1
Segurament per això tornen tantei
vegades, des de fa segks, i tornaran
en els agites venidors.

gen

1144rdill

quest sofisme, tingut pel mía
barroer.
Interessava torva una die

mostraeid rigorosa: tant mee,

quan amb la hieteria a la ma
(no la de Rovira i Virgili), ne
trobem cap precedent del caes
La musicalitat a Italia prepotil
dera en plena Renaixença, amo.
ea no de contenció dele lentita.
Anglaterra 'mude tingué una
vida musical pròspera en tempe
de la reina babel, que ea caracteritzen lambe per una gran
llibertat de costurna. Quan
desaparegud, cessä la
musicalitat. La falta d'una ex,
plicació Retes del cas de Cata,
lunya de — diem-ho un cap
inda — imprenta de la 'showi
tat de l'assumpte.
El matad Pla afirma que Cal
latunya estä influida musicalment d'Italia i de les altres teri
res iheriques. Mita raons
ligues i històriques. Per que as
procura trobar en motius
teles la re(' de la introduccO,
de la musica germanice i
va a la nostra (erra? Per ven.
Lurte aquestes modalitats de l'art
Musical no s'han escampat pel
man civilitzat, de la cal:alejes
manera que en el seus temps
la italiana? Es un !enconen mal

% 11t l'expensad d'una cultura
qualsevulga pel alón? Es que
potser Catalunya Se rabie pais
chola terra que en el dia d'aval
la mueles germanice
que ? —Dones, un antele so- conegut
t'eslava, perquA oalgui atol:lee
bre Puettini que
161 amunt rana
explieacid estrataläria dele
ha qualificat de "Ileugerament
poca-solta". —L'elevació que tete, que en comptes d'acierte
enfosqueix
les 00800
alludeix En Pla, deu desear la
S'eatranya auf mateix el poe
deis coseos mes lieugers que
ligrat Pla de trobar afteionata
l'aire.
Finalment,—i a4uesta es mes a la melca inintelligenta3
greu i inda simptomätica,—in- "• ases'. com ell diu, per a Iota,
tentant prever que Cataiunya altra cosa. Oblida En PU, que
Per totes les branques del eano
Predu'it
Meeim
r ' ber hi ha pedants; o be, si enquehe
valgui
res, ee
cita
la histeria
d'En Roviv 4 Virgili, quan la tin per "'ases" les persones que
veritat ds que la tal Mandria entenent en melca no es creuen
esta publicant-se i arriba, ara amb el dret de parlar de tot,
com ara, tot just pele lampa jo mds aviat els anomenaria
visighties, a la primeria de la discretas i els posarte crian a
recunquesta. Alee no significa enanito a tanta i tanta gent
altra cosa mére tirad que les que (samoana de pintura, dina
múltiples ocupacions que en- de diteratura, berena de psieotrelenen leg .hores det nostre aniligi i sopa de poli tion• 1 Per
series cronista ti han per- . cate, pren mistes.
nees de llegir la histeria d'En ' • El propi Josep Pie, que tantas vegades ha deplorat la falta
le
peRrearrydinpr tarim
eAteam
tpbm
; n5toiotr stceoinitida .qaiuletiginéts_a de noveltistes, moralistes, eritino, etc.; a Catalunya, i bo ha.
atribuit a le • incipienete de Ii .
nere.
cultura i troba un mis'lampeo Se 'garra clara ni co- nostra
herent •Sa finalitat de tot rae- teri que no tinguem compositicle: sembla que es distribuei- tora mes famosos que entloe
xi en guaira afirmacions, les del mata, con' si la musica no
següents: a) A.Calalunza, pri- fos un fet de cultura enredeva la musica alemanyit s russa. nat amb la totalitat. Descuida
b) Al c o ntrari, a Catalunya im- dermis erttie que MI
afirma l'aticid musical
pera la influencia musical ita- mateix
liana í ibérica. e) Alguna all- de Catalunya venir d'ahir,
narnentant-se precisament
Moflete a la muele& sbn uns
la història d'En Rovira i Virgine
ases. d) Et un misteri que tanli.
Tamice, eom que estä
te alivió musical no hagi produit cap gran compositor a ca- nyat de fa molt temps de Cataj:
es nostra. —E/ conjunt de les lunya, polear s'exagera la nom*
del públic deis como-.
quatre resulta un bon xia coa- brositat
tothom deis que hi vaida i dirieM que es contradiuen Coria;
gan
a'adóna
que (tret de lea,
a estotros.
coreas o de cardanes, Se
El peal de l'enhile, semana atestes
dir de musica popular', quan
-totes le s . apariéndiea, consta.
ha mitja entrada es fa prou:
tete en aquest raonament: "La hl
tampoe
els coneerts aún tan
rasa germànica i la rack esla- abundants:
amb prop
va són lea mes sensuals. i han d'un mili('Barcelona,
amb
ceeat una musical dones la prou feines d'habitante,
si
ofereix
una vinmueble da producto de la sera ten a de
texteerte
simtenies
a
enèrgica sensualtitat. CataluHornea te una orquestral
nya, per altra banda, es un • Fans':
que
estigui a l'altura, i idea
que ea torna boig per la musical; tambd, ris una mea poo sen- encara grades a Festone indie
vidual extraordinari i al pode.
cual, d'una vida sensual mal
prestigi de Pau Casete. El
resulta, escanyolida. Dance, una rds
estä prop de la meitat de
vida sensual escanyollda, sis la Liceu
l'any
tancat, i e'ompde de tard
causa de la seva ofició boja a en
tard, etc. Dones. el publicisla musitas". No cal dir que la
la Pla, en aguaste atirantehl,
lògica no es veu entloc.
cont
en totes les del seu arta.'
La falta de rigor de langess'enganya o ens enganya.
ment s'aueentua encara mds, ele,
Dentis, cont podem (Meterper tal com la sensualitat, pel
vate les atirmacrons de Josep
que fa a Alemanya i Rüssia, de
Pla
aten totes gratuitas. Alespresa en da seva accepcid
hores, en quin nona invoca, din.,
i respecte de Catalu- tre
eme% petulant postdata. la
nya es restringeix fans a 05(10. seriositat
eorresponent a Pelevestir estrletament •indnim de
o/4Mb del genere? Volem creus exualitat.
re
que
no
esta tan poeseit da
lae sprde , l'objecte del mona. Ist seva intportäneia
que es ere.
ment, sembla que sigui de de- gui dispensat de provee
les semostrar que la musicalitat i la ves
afirmacions,
i
que per con.
sumenalitat eetan en da retarte tra, puntal exigir a tothom
como.
d'eterna a causa. Pera no cal,
te i ratS del que opinin. Ens
pelona+ Ja en les premiases s'es. moteta que
la enea que eabri4
tableix gratultament la tal de- mas greta al noetre aeredital
pendencia, fonamentada
la
Seria de gunnyar.
simple coexistencia dele dos intellectual,
Pe da fama d'obseur, infatuat,
fets. La serloSitat corremponent dogmätie
i viatjant de manual u
a ratevació del gènere no surt del doetor Frotad.
pire fortificada amb
daRemeted Usted
10 0

Açi;

,

GENER DE MIL

13 " •
1343 " ... 43,93
16 "
1583 "
52,57 "
17 "
1605 "
52,67
Lee dados obtingudes phi doctor Telas concorden gairebd
antb les estadletiques formulados pelle Inspectora medico-encolara de Barcelona • atenyore ViCunyer 1 Pedrales. Aquesta
noneordança, gel ve a provee
l'exactitud d'ambduee medicinase, éte fàcilment explioable
per la identitat del factor ohjeetiu. El tipus de !mi saltee el
qual ha estat hastida restatitstie,a, de el mateix: Se a dir, el
del noi barnelonf de m'aleló mod e s ta, I qui viu dice un medi
mee itviet pobre.
, Aquesta limitacid de Ses experiències del doctor Trisa I
dele inapeotora medieo-iescotara, lleven molt de valor a tot
estudi eomparatlu que, sobre
aquestes dados, vulgul realitv
zar-se amb e tipus de not
&e go oontradee, perquè lea medlolona tetes per establir-hi ele
g nus Afilie@ no N'Id redueixen,
com en agiten cae, a una eh>
tat i • un estament. Al contrari: tea anees estrengores donen
referir-g a un 004;4 Mil Le

verses nacionalitals eminentedes, molt aoroximate. nevó (non
que les talles barcelonines són
menys levades, cal eoneloure
sin pee superior per ab 'metros
nois.
"Recolzant - toa , dones, en
'temiste. dados — ermolou
doctor Trisa —podem establir
Que Cl tipa/ antropológie del
net g rInleeeent va mar°lit per una talla retirada i rana
morfologia externa inds aviat
obesa. Sobre aquesta ohesitat
aparent deS nostre rol Mutada
permeteu-ne que, expreeßantme re te a tandeo, us (han' que
ella ea en realitat una manitestache ande exacta d'un lintetiame patoleorie que no pas la maMtestaebt d'un esplendor m'aseular propi de les naces tortas,"
Completen el sanan! trebatil
esladfatio del doctor Trine, algnoes dados eraniometriques
obtingudes tambil sobre nota
adoleeeents examinats a Pinta111151 d'nrientecid Professionisl.
Les reas pese el) obticsrudes
vénen a confirmar lea dados la
conegudes reepeote ale carieIon balo% de lee rime, Wat.
noptrie

ETNIC

ques, de a dir, la mesaticenttia i la subbraquicefalia.
Acaba el doctor Trias exposant un projecte i fent una eri-

da per tal que sigui empresa
una tasca de conjunt qui permetí d'arribar e determinar el
hostre o els nostres tipus ètnics
actuals. Té contienen que aques7
ta idea, patrocinada per l'Aseoeiaeid catalana d'Antropologia,
Etnologia i Prehistòria, i amb la
collaboraoid de l'Institut d'Orientació Professional, deis inspectore mAdico-esoolars, del

personal medio de la Casa de
Maternitat, dels metges i mestres remas, podré arribar a
fructificar abundosa ment.,
Celihrarnint que ele projee,
tes del doetor Tetas' fossin en-

coratjate i sectindats. Gosern
esperar que ho serian. i 'que, no
eireurnserits a Barcelona, minó
estesos a tot Catalunya, deterntinaran el Ilustre o els nostree

Upas tniem, perquA probablement n'Id ha mes d'un.
L'ufo Aleta«

CARNET DE
LES LLETRES
reí POEMA GEOGRAFIC
Sovint descobriu en l'obra dele diside, ver s os o doctrines que dringuen
amb fresca modernitat, III ha clàssics
que ho aún nomtio de del puut de
vista de l'idioma, per?) en d'altres la
red de Ilur supervivencia Es mis substancial: palpita en les imatges o en
les idees. Aleshoree el clàssic esdevä
modem. Heus ad, per exemple, la
meravellosa descripció (hm ritt, el Mofis un poeta qui la ta. El riu
lascara \sarta els turons clapats de
vinyes, la deleesa de l'aire, lea remors
del bese, evoquen al poeta la pätria
turna i atrauen el seu cant. El ritt,
les eitttats que travessa, els peixos
que 16 neden, les ninfa 1 els sities
eue hi leguen, eh pescadora que l'hl
emmirallen, tot M'ea en as versos
del peana, en una descaeció florida.
Amb quina vivesa hom revlu ele Infle
1 as pasantes! Escolte': amb quina

càlida 1 Colgada 1 neta eXI Te5316 diu
el poeta les dolceses dl riu:
"Quan el corrent blavenc emmiralla
fembelvola ;toma, les aletee dirá%
I

int'S

00

que tullen, el fin sembla plantat de
cepa. Quin color nou preisen les aigiies,
quan l'estel del crepuscle, llama anees davant IC11 les ombres del vespre,

dor del Renaixement. És molt mis
amiga que t.-a això. lb una pagina de
poesia d'Ausoni i fa que és escrita
setze segles. L'havem exuda del Pri
volum de la vertió catalana de-mer
les obres d'Ausoni que han enteres
lkln. Navarro, amb la seva generosa
espontaneltat, i Carlea Riba, amb la
seva tina i treballada
Els cinc cents versos del poema •

cobreix el Moteaa d'una verde muntanyat Ele pujols mecen floten, 110tete per l'ondutació de lee elides, i el
planeo' abeent tremola, i e) rajes s'infla cites les crietallines ones. El barquero', enganyat, cometa els cepa verde/mit a , el barquerol que dins la «va d'Ausoni ‚en sembrats de delicadá•
parea d'eleorea yoga a majan 101per l'estil de la tranecrite.:
rent, a l'indret ast ea la huatas del descripcions
Poema geogrilic I tot cesa is *Mes'
pujol es codea amb el rlu i on el sella",
amb la arcana estada qqa'
riu Muela amb el naire de les embree." M'unta estampe de *fide« co- un poema geoarific represe"
lore no Si pas escrita d'un Uric pos- que ha total escrit per un poeta ddi
terior a Goethe. (Amb Goethe el pai- imites tenme. Admirable beutat s noa
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NOTA NECROLOGICA
TERESA VILACLARA I
ROVIRA
es reo el trist acte de dorar
sepultura al cadàver de la virtuosa
senvora Teresa Vilaelara i Rovira,(saosa de Ranion Cardona i Vilä.
npatia que la finada havia
'La
salad captar-se ami, la seva ',artesa
caracter restä palesada en l'acre
nemarrament. essent molts els
:"niirs que volgueren assaciar-se al
"
nnl de la familia. Unim a les nomTrosas prosas de respecte que està
reinen el nostre írnés sentir condol.
FRANCISCA BADOSA I SOLER
estat niolt sentida la mort de
la senyora Francisca Badosa i Soleen
Les seees virtuts feren que a l'acte de l'enterrament que es féu
nsenne. acudissin tots els que en virsen:cren tractar-la, (lonant a l'a1:.e;da ¡amida proveo de respecte i
cominl.
Rabio Inaspós i els pares .ne la firada l'expressió dcl nostre sentimena
ENTERRAMENTS PER A AVUI
11 ATI
Antoni Vives Serra, de 67 anys,
cru,tio, al cementiri de Les
-. A dos qtart s da den.
Josep Sala Leca, de 5 r anys,
Prat, 13, al cementiri
Nne.
,s quarts de dcitze,
Maria Vila Prat, de 54 anys, pascasa dc Sant Joan, 22, al cementiri
Ven. A l es onza.
Pare maie Bunuga, de 43 anys,
217
.'=.7`,
utimentiri
Sant
e.. A :es onze.
Francesa Martin Monguijón, de
Caer, al cementiri de
A lea onze.
ettntäniz Amena Soler, de 65 anys,
ninne, zri cami ntiri de Les
La rtn A les dau.
Antoni Salanqueda Molas, de 57
ste.5. ll•nrand Cirros .al cementiri
de
I\ 1 Jr Nuit.
Francisca Fernando Postas, de 56
;inys, ll,ii.ii Clinic, al cemcntiri
Nott A b vint.
Isidor Casanovas, de 48 anys, Galnen, 15 5 , al cementar de Sana. A
lesanale.
Teresa Ribas, de 57 anys, Eseudalle/ s, „I ti, al . eenientiri Non. A les
11,11.

Anastasia Perramón, de 21 anys,
srL,Cd, I, al Ct Inentiri Mal A les
nelt.
Maria Cuevas, de 24 any, RamCal;)litnya, 4 .1, al cenientiri
A les orine.
enancaba Casal!, de 72 anys, Ca'. 14, ni ceinentiri Ncai. A les
I

Rosa Giran, n le sis rusos, Sant
a l ementiri de Sant
••.. II. A les (len.
.1-iancese Dio; de 69 anys,
reat a re, i 12. al cernentiri Nou„ A
an . s quart
Morid Grada, ile 52 anys, Horitanntal, 123, al cementiri de Sant An, :nen. A :es vuit.
Joaquim Vallée, de 56 anys,
A les vide
Amara Vidal, nlar anys, lialuart,
44, al cenientiri n:ou, A les nou.

M

Pau Vives Grau, da 28 anys, Cuca:ardía 2, , al cernentiri Nos. A dos
'501515 da guau.,
Manuela Peidró Cril„dc 70 anys,
cena:mil-1 NuU. A
les çiu.
Sebastia Novenas Duch, de 75
anys, Rogaran, 104, al carnet/Mi de
Les Corta. A les tres.
Arma Oliva Boada, de 70 anys,
Anzieseb, 29, 1:1 eementiri de Sant
Andrea. A tas, quart3 de tres,
.Francase. Albert Ballester, de 3
im. in centertiri Nou.
; Francesa López Espada, de 7 me'

sos, Novell, 24, al cernentiri de Les
Corts. A dos quarts de quatre.
ANIVERSAR1S
En Francesc d'A. Rafel 1 Mas, vidu de Na Rosa Margenadas i Maruny. Morí el dia 6 de ganar de 1924.
Demà. a dos quarts d'onze, a la
Casa de Caritat.
A L'ATENEU DE SANT LLUIS
GONCAGA, DE SANT ANDREU
Les extraordinàries representacions
del tradicional espectacle dels "Pastorets" que, amb un éxit brillant slan
vingut donant a l'Ateneu de Sant
Unís Gnneaga. de Sant Andreu de
Palomar durant les passades fastas,
culminaran amb la 'esta que tindrà lisa
aran diada deis Reis. Es donarà una
quarta representació de l'espectacle nadalenc en quatre actes i catorze quadros, que un é.et tan definitiu ha assalir durant les passades fastas i
litel del qual és "La Rosa de Jericó".
Diamenge vinent. dia rt, segona
darrera representació de "Den in.
fast!'.

Ele dies 18 1 25 de ganar visitaran
l'Ateneu l'Aeadétnia Católica de la
parroquial tinencia de Sant Francesa
d'Assis del Poble Nett 1 la Congregació Post-Escolar de la Sagrada Familia. de Sant Andreu. respectivament,
posant en escena les obres "Poema de
Nadal" (rondalla nadalenca en cinc
actes i 18 quadros) "Els Pastareis a
Ectlern" (drama sacre-liric en cine
actas i 15 quadros).

LA PURESA DELS
EXQUISITS

011s Martí
d'ollves selecrlonacIP%
s'a.sAgura al consumidor pr1s dos pmeillleS,
que snn

Mil!. y lit
Elaboració especial de il'exqnisit

Gatean des Ibis
amb original 1 alegre sor.presa. - Doleos i centres de
crema, mantega i especialitat en els de Nata
Ensalmados de Nata, postro
idead
Netejant vidres Maria Garcia Garcia, de 33 anys, es tallà a la tn1 dreta.
Un automòbil atropellà a Emili TarDomenec, de 18 anys. l.i causà
la fractura completo de la cama eaguerra.
El nostre bon arnie Santiago
Sau. propietari del "Palau del
Rel del Calçat.". de la Cren Cobella, 109, és borne tic grans
iniciatives.
Ahir vespre organitzó una
l'esta al seu establiment. que es
veló concorregudfssim. copar
-se pel "Bel del Caleat" en-tin
persona. a tota la un:salta que
iii acudiren. una quantilal. formidable d'obsequis quo la delxa satisfeta i contrlita a més

no poder.

• tete 111/1111109 . .
(Mellara
Se900 ligerezas ...
Tan

2397

2340
2385, 2338

tga

Miro .

•
ntriMBRIZI

Sena'. • • •
89'00
9745 122
96'00 ¡ti np .
9465 pinol . .
93'75 Setembre.
04'00 Desame...
9400

i d'Estalvis l'aprovacin per R. O. de
les novas mutualitats o caixes eseslar• rle previsió, establertes en relació
arnh la dita Calan, a les pnblaciens de
Catalitnya que s'amainen ¡ arnb eis
noms segiients:
Prov. de Bareelena.-"Bishe Muiíriz
Izquierdo", de afanrest.
Prov. de Lleyda.-.11enitiia", d'Albesa ; "Verga del Pi:a7 " , de Barbeas;
"La Redentpci0", de Belvelii; "Sant
L'uf: Goncaga", de Castellnou (l'Ola jas (Prenyanosal; "Nostre Pare jesíts Nazareth", de Cervera; "La Forrilig.z. - , de Civit (Talavera); "Sant Vicene", de Coneabella (Aranye.):
Patriötica", de Granyencla; "lfutuaMar Cal:isba:a'. de Mantalitt de Carvera: "Visar/ Espanya V' i "Ararat a
la l'Aoja". de N'aleaba 'Parriamnrn
i "Ajtideti-nos", de Preixana "Sant
l'igual Arcàngel", tic Prenyanasa;
"Nostra Senyora del Tallar" 1 "Sam
Martí", de San'. Nfarti de Mala;
"Santa Cecilia'', de Tarrós (Tantabous); "Nostra Senyora del Cliume"
i "Fe. Esperança i Caritat.", ala Vanbona de les Monees; "En i Traban" i
"El Pervenir de VilanOVV, sie V::Z:nova de Bellpuig.

Felicitem l'amic Sau per tan

bella pensada.

Ahir es cremà un carro que dula
cotó, propietat de Cipria Catear.
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Al GUA IMPERIAL VICHY
Umr gos mossegà a la cama esquerra
al net de 5 anys Adriä Curto Bayot:
Una gossa mossegn a la cama es(lucera a Custestia Vázquez Gacela,
de 8 anys.

M. CASANELLES
Automoblis

1 avituallaments
legitime
-001182 0A, 235-

,

-Relació dels ()tócales trobats als
autimuvibus de la Companyia Gene.
ral d'Autemnibus de Barcelona, S. A.
durant el mes de desembre darrer, els
quals es troben als dipòsits de Fomentada Caminan la turrar de Luchana;
Nn111i7;1 71 la d'Almogiccers, a disposició de les persones q ue acreditin la
sera pertinença

Cinc parels i mig de guants;
moneders; una peca de farra; un peu
de rei; dos paraigües; una medalla;
dos cabassos; ducs "hombreras" de
guerrera militar; un mocador; dos
marres; un val; una pinteta; un regle;
dos prüctics; un davantal; una :arma1Ia; una camisa d'home; dos tinca-

A l'escala de casa seca. un gas mos
sepa a Francesc Vilarrodona, de ,3"1
anys.

Un carro atrnpellä a Leandra B11nal !turbe, de 14 anys. Li fracturn
el cali del fétnur enana-re.

,La Junta municipal del Cena electoral fa avinent als pre5idenis de les societats que es creguin amb drat a fiar arar en cl Cens corporatin que el dia no
del que som fineix el termini per sollicitar la seca inclusió davant l'as mentada Junta, i que a la secretaria
(Duran i Das, a, pral.) es trolien exposadas des d'avui fins a l'esmeniat dia
20 les ill..;tes formaJes iíer Ii Secció
provincial d'Estadistica, per tal de formular durarme aques t temps i llares de
dcu a una i de Ilustre a set les reciamacions que es creguin pertinents.
També adverteix que el fet de figurar a les 'listes exposades no dóna dret
a constar en al Cena corporatiu 5i no
es presenten clarad la pròpia Junta els
documents relacionats en el R. D. de
31 d'actubra da l'any darn.r.
-

FABRICA D'ESCALFADORS
dutxes, aixetes, välvules i tota
mena d'accessoris per a cambres
de bany. Ribas i Esperanzi, Va111.mria, 522. Telefon 738 S. M.
Pa' ministeri dInstruccii4 Pública
i Bellas Arts, ha c5tat carmuncat a la
Caixa de Pensions per a /a Vallen
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Ahir foren detinguts, quan intentaven actuar. els carteriotes Santiaga
Boigorry Campos i Francesa Ganzälcz Rodríguez.

4114+6444444444400+00044+

lavabo anglüs

FI,

Portamonedas, carteras,

Perelló, Pi, 7, bis; Petritacol, 17.
Fttbrica. Vendes ai detall.

Isabel García López, de 2 anys, boa
mossegada per un gos. Li causà una
perita lesió a la cara.
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Elabaraeiú especial de l'ex
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Gatean des Rois

L'alractiu d'una foros3 cabelign

ara original i alegre sorpre.sa. - Doleos 1 centres de
crema.. mantega i especialili en els de Nata

Ensalmadas de Nata, postre
ideal

El cabell és Vatract'a rufa
va:Mis de la dona
Obtindreu tal atractme esa.
prant a diari

Aval , diada deis Reis, tindrä lloc al
local del Foment 1fartinenc (Provean
ea, 587) un ball, a cartea de la banda
Patria Nova, estad el saló esplandidament guarnit. Hi són invitats els
socis de les entitats aliadas.

Capilar Americano
Preu: Ptes, 6o
Perfumarla Icart. Barna.

7.7••••:::

CAPILAR

ERICANO

Cill11 pa !MIS, Cairel

que a inrs a nirs amplien erl ne-

goci instaIlant taller de repa
CAP A1TRE

soma guebi
EN CONONTAT
NETEDAT 1 ECONOMII
A LA CONA DE GAS

Valencia, 348. Tel. 747, S. P.

Goal Illdallnd

7

5

"Agencia General Española" ,de la important casa
".31otosacoche. S. A.", de Ginebra. ets nostres bous amies

CALEFACCIO IDEAL

ESTUFA J. M. B.

2310

D181011BLE EN PLACIA

u

,

11(` la

PARAIGOES CARO,»
Portaferrissa, 10
Ahir bou detingut el "descuidar"
Josep Rodríguez Martin. de 3 0 anys.

5385

Sakellarldls. . . -56 SO -55155 5100,

Sabeos que s'han enearregat
ACCIDENT DEL TREBALL
Treballant en una foradada del Metropolità Transversal, Pare Vilaró
Ingks, de 23 anys. bou atropellar per
una vagoneta. Presenta fractura de
l'esternó, contusions al tórax, fractura de l'avantbraç esquerre i erosions a
distintes parta dcl cos, de pronentic.
prcu.
Passä a l'Hospital Clinic.
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dors grans; un paquet d'anuncis;
cistell amb escaiola; una capsa amb
elàstics; un 'libre; dues bufandas; una
navalla; una brusa; una capsa de fusta, de modista; una cartera d'home;
dues sabates de nen: un paquet de rebes; un bastó; una tarja per a la
Mútua dleeidents; diles Ilibretes amb
rebuts.
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Treballant en un garatge, Salvador
llontseny Pijoan, de ra anys. es ma.
saga el dit pros de la 1 118 drena arrea>
eant-se l'ungla.
Un gos mossegà a ¡'espatlla dreta
a Cocine . Badrero Garcés, de la anys.

JOIE3, VERITABLE OCAS!C
I electas multa de totes olasses. Preu Me. Tallara. núm. 41.
Emilia Ariigones. de Si anys, caigué
casualment a la Rambla de Canaletes
i es causit una ¡cm-ida contusa a la;
regid occipital i commoció cerebral,
da priemPstic greu.

P A HA i suEs

Ferran, 14. Casi

VAN" CLAPES
L'Associació de carnissers de Barcelona posa a coneixemcat dels seus
socis i en general de tots cls derants
tes de bou i cadena, que des craquesta
data poden passar pel laical sceial
(Rambla deis Estedis. lo) tots els die;
feiners, de gitaire a set de la tarda,

rarbuis al earrer de Bellver, 2,
5 i 7. i garatge al de Menendez
Pelavo, número 212.
Cimeoutla la eapaeilat i l'esperit dels l'ostras
ambas , lis hell segur que la casa
de la qual s'enearreguen, prendrit heil acial gran empenta comereial,

LAVABOS-BANYERe,s

ESCALFADORS
B1DETS-DUTXES, etc.
JAUME SAURET

Treballant al moll d'Espanya, Anteló Maestre García, de 33 a sn o , es
eausä contusions a la regló lumbar,
amb probable fractura tic les darreres costelles.

RESTAURANT ROYAL
Saló de Te
cada dia té dansant de 5 a dos
quarts de 8, i dinar • Pamerteana, de 9 a 11.
Per disgustos de familia, Flor \Vallan, de 38- anys. ingeri una quantitat
de Ilexita Passà a l'Hospital de la
Santa Creu

PELAYO,

Dr. .Boada

7

MALALTIES PELL .-VIES URINAR:
Catalunya, 31, a*. De 2 a 5 i de 7 a S

1 REIS - REIS - REIS

Per a !a voslra promesa, la y ostra esposa o la vostra filia,
la mes gran illusiG serä
Una preciosa arqueta "Rosa Maria"

,

Meravellosa caiveta Mol itHi 0.1, veritable joien contenint els
polvos Manes o rosats "Rosa Maria". Inimitable creació de
la CASA BADOSA, cerrar de Santa Anisas, número 23
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BRONQUITIS, CATARROS
CONSTIPATS, CHIP
Nene. lo ISRONQUIMINA. Suaves

1 CIIASSAIME
.;. FRERES Clari s, 43 i

I
PIANOS
AUTOPI
ANOS,
1174i7".4-,;rzementde-s
$ HARMONIUMS, ROTLLOS
Ç
I PERFORATS, PIANOS DE
El patró Andreu Cardó Riera ''i
LLOGUER I D'OCASIO
l'obrar Francesa Garla Sana, per
Praorteilluvietrespiratories

ItotiouioutiAl
rl

qüestions del traban. es batanareu
i es produiren ferides !taus.

Vendes

a terminis. Pianos aitrangen
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ELS REIS DE MISTRAL

om Santa Claus arrib
a Simpson's Bar
dies
A la vall del Sacramento feia
ue hi plovia . El Nord Forek slaria
esbordat i la Rattlesnake Creek esva impracticabl e .
les roques pcdres que assenyalaCO el gual de I r estiu a la cruilla de
,,.son desapareixien sota una exlisie enorme d'a'gna que arribara
os al pro de les muntanyes.

De pujada. la diligencia bague durar- se a casa del Granger, i
cor,en

fou abandonat pel cami

el genet bague de salvar-se nedant.
j:"Allan de la Serra'', amb calenal orgull local, observara que en
aquells moments "una àrea tan gran
com l'Estat de 2tlassachusets esta-a sota l'aigua, i el temps no era pas
miller a muntanya.
Els camins de la serra eren un
fangar espès. Galeres que ni la
jerga ni l'enginy podien arrencar

dels tolls on slarien ei,callat. o u stru j a la carretera. i el: cavalls que
s'havien emedat endarrera. i els reSimpsem's
re c ,. n i e- t raven el

Bar
Mes ciiilâ. aiilat i innaccessible,
„wat d'aigua. ventejat per gn
tarut furids i amenacat per la creacoda de les algues. Simpson's Bar,
a la nit de Nadal de 1862. penjava de
Table-M ountam com un mu doreruft r,te la tempestat acota entre
les pedres capitells ruinosos.
Segons anava devallant la nit daralla del campament, a través de la
boirina. Ca veia la llum que e; filtrara per les fincstres de les liarraques construides a banda i banda
del carni solcat pels xaragalls que
baixaren en desordre i escombrat

pels vents errants.

Per fortuna, la majoria deis reins
s'havien refugiat al magatzern
Thompson, al voltant fiC l'estufa
menta, a la que escupien silenciosament, ami, un tàcit acord que suplia perfectament la convensa.
Feia temps que a Sitnoson's Bar
51avie n exhaurit tots els recursos
per divertir-5e; la crescuda de les
aigues suspenia les feines normals
de les mines i del riu. i la natural
manca de diner i d'aiguardent treia
resma per al més legitim esharjo.
El mateix Mr. Hamlin abandoné
el Bar amb cinquanta duros a la
loaxaca. Unica quantitat que liana
pegto realitzar de les considerables
sumes rafe duia guanyades en el lucrat s exercici de la sera árdua pro-

balls, les trompetea, els patges,
els camells, quin aldarull, Déu
meu! Ara són a l'església quo
fan Eadoraeió. Després de 150par. Pis anireu a veure.
oferir-los.
jo a
Sripavarn de presea,
Ve t acial, en el nostre temps,
meya forja Nanun, —
la vigilia de la (liada de ItPie, raga
el que ens daten les nostres tlespres corriera a l'església...
r dins l'església plena, aixf que
Mares.
hadern entrat, l'orgue, acoma
E aria! Tota hut quitxalla. sis
infants de la vila. partiam ada- panyant el cant de tot el poble,
l e rats a l'enrontre deis Reis (tomara:aya baixet, després eiMagiee. que venien a Majan°, xamp!ava, formidable, la suarnb els Selle palges, els seus perba nadala:
eamells i f.ot PI SPII seguici, per
De matin
adorar l'infant Jesús.
Ai rescountra Ion Irin
—On arrea, patita?
qu'anavon en vouiatres
gran
Bel
Dc
—Artera a l'encontre dele
[ge
Reus!
De mátin
1 aixi, lobs plegats. bordeAl rescountra bid tritt
gassos estorinats i noietrs rosSrs , amb les nostras gorree i
De tres grand Rei dessus bou grand
els nestres osrinpats, partiera
fcamin.
poi Camí d'Aries, amh el ciar
(Aquest matf he trobat el ensaesejat d alegma. eis ulls plens
si „. isi ,, ns. portä vem a la mit, guiri de tres grans iteis que
ile viatge; aquest mati
erim cus ho havien reromanat, anavrn
he trobat el seguid de tres
higasses per alls Reis, figues
grans
Reis
pel gran cami.)
seques per als patges, amb fenc
Nosaltres, atarantats, ens
fuer als eamelle.
esmunyiem entre les faldilles
Dies erertents,
de les rlonee. fine a la rapella
Dies eriants.
aixa dr1 Naixement. I allá. damunt
La tramuntana
'l'altar. veleta el El 'II Estelf
vol dir que fein fred. el scl
vallava, rsgrogueit. rap al Roi- Vatern els tres Beis Magias, emne. Els rierrils eren glarats. La mantallals do roix. de gran i
halea era brusida. TJPIS saltes de blau , que saludaven l'Infant
despullats les branques rogeja- Jesús. : el rei Gaspar amb la gaven. El pitroig,
de brin sal- ya cansa d'or, el rei Meleinr
i el rei
laven aixerits, familiare. de amb al seu eneenser
pot de mirbrampill6 en branquilla... 1 no Baltasar amb el SPI1
pales veta res al calan. Naval d'al- ra! Admiravarn ate galansHura
guna pobre vidua que recarre- pen que pe:laven la rua
riesprés
gava sobre al cap el seu da- mantells roseegants i
vantal ple de ridosta seca, o els Camells geperuts que allealgun vell esparracat que cerca- caven la testa sobre l'ase i el
i Sant Jova caragols al peu d'una bar- bou; la Marc de Déuvoltant,
sosep; després, tot al
dissa.
papar
ama
de
turonet
bre
un
—On aneu tan tard, patita?
—Anem a l'encontre dels mascarat. els pastnrs, les pastoras , que portaven fo;.:tasses.
Reial
la tecla enrera. orgullosa panerets croas i bolquars; el
mimar.
que ean y iava un sar
cona uns galls, rient. cantant,
corrent a peu (-"ix o fent re- de farina; la Taia que filava;
hadava;
i llisendes, allá% em drrt
nee, l'Esbalait. qua
l'ff°sIaler
n e l rami blanquillas, escorn- let ci " e " nwlava;
finestra
amb uns
la
obria
que
braf per l'orrig ,
taronges.
i tots
unes
ulls
com
Després. al dia calas -a, El rloe santons que figuren al pesrtino • de Maiann desapareartéls
darrera cha arbres. darrara 'els sehre'
Pera el que miravem mas era
grans aiprers. punxaguts. que
nnrrjaven: t vasta i nua. la el rei Moro.
Malles vegades. després.
plana s'aepandia, Palla
vénen
Enviavom les nnstres mi- m'ha esdevin g uf, quan passeels
Reis, d'anar-me'n a
rarles fan 11»ny enm podían a
pe! Cami
n e rdr e do vista, pena debacles! jan, eaure PI dia.
rull de bou
No aparrixin
roe. sinri algun d'Artes. El pitroig
al
Ilarg
olatejant
y
enntinuen
foix d'abritills emportat pel
hi ha alvent dine PI rristeoll. Com un les bardisses; encara
nimm antany,
vesprr d'hivern 1 da grarr, tot gun vell qua carea,
entre la batea i la xi.
era tris f . tnt. mesquinat i mut. caragolsm'ola
aneara.
Pero (fina
beca
hi
De vegaes,
amb tot, frobad
veig
no
ponent
jo
del
núvols
els
. dins la
vena un pastor, amagat
les Iluissors, jo no veig
say a capa, que venia de pastu- més
mas la glbria ni la corona dala
rar les ovelles,
vells
Reis...
—Pera, on aneu, monuts, tan
—On han passa t els Reis?
fard?
—Barrera la muntanva...
—Anam a l'ancontra deis
Melangia. tristor do
ai?
Reis... No poi-fríen pas dir-nos
Poses vistes antany en la
les
si san aneara Ilimv?
que
—Ah! Pis Reis'?,,, Es 'ven- jo‘enesa! Per gran. per ballguau
tos el paisatge tionagul,
Són ;alta darrera gire vevalem
reveural
quan
voieni
nen. Tot, d'una ele novell,
1 vingut enírrer, rings eiirrer tornar-hi, sempre, serapre hi
l'anenntra dols Rris, amb les manea algú o alguna cosa!
011i 2M tornara la Delicia.
nostres soguce. amb las nostres fa g ass p fes. ami. els gra- remparament de la me y a aniignorant, quan, talment una
ma
nate de folie per als camella.
les
Deepras. el jorn defallia. El flor, s'obria toba nora a
a les
sol. angoriat dine uns grans can(;ons. a les rondalles.qurla
oontes
complantas,
als
ralvols, s'esvain de mica en mira. Els xerroteigs esbojarrats mey a mara , tot filant. jo arrimrlit sobre els seus genalts, pttl
es ealmaven un bri. L'oreig
rerresrava, 1 els més coratjosos deia, em eantava en dolo Neri-.
gua (le Pro y enea; -el Pater-deeaminaven retrnint-sr.
les-Calendes, Maria Magdalena
TM de sobte; —Mima'ls!
de MarT'n re il de jria folla partí de pecadora. el Grumet
el Mal Ric"
lotes les boquee... 1 la magni- sella, la Porqueirola.
narraciona
•
tantas
d'anees
i
firancia da la pompa r p ial on Ilegendes ereenees de la nosllu, -nava eIs nostres ulls.
eselafit. un trintnf do (adors Ira raeit proveneat, que bressaren la nieva infantesa en un
ufanosns abrandava la Ilrinea
componantina. Uns grans retalls de balaneoig de sonntis 1 de de
la
pospra flarnejavon. i, d'or i de moguda poesia! Despres
santa
dona
robins. una magnifira enrona, liet del son pit.
la
niel
arnb
lamba
nodria
projaelant sIms cl rol tin (,,srcla eta
de les tradieons i del bou Den.
dr Ilargs raigs. illurninava
A; u arte aquell 5istcrna esno yol tenir
Els Reis! El3 Reis! Mira Ilur trot i brutal que
Mira Ilurs mantells! mes en oompte les ales de la
inmuta!
llar infancia. els ¡asfalte angalics de
Mira Ilurs handores!
envallaria. amb ele rarnalle que la il ltagillaolO naixent. de la seya necessitat (le ineravella —
venen!
1 restavern palplantats... Pe- q ue fa els sants i el ls herois.
i els poetes, i els artistes, avni,
mli aviat aquella l'esplendor. pe_
amb
re, avial aquella glòria. darrer a fintan,. d'en ç a que neix,ass"arbnrament del sol/ eolgant, es la cihicia nua i eruta ii
Pobras
Eh!
i
eor...
anima
quen
a
dal
f 0 eja. S ' apap;ava por a paa
sorimtatrPst Amb reda! u rPSels núvols, i nosaltres. bu alta
cola. sotiretot l'eseola do la vidata. dins eta eamps
da visanda. massa aviat s'aens trohavern tols solets.
veritat masquina. i
pren
—On han passat els Beis?
desillusi( n analítica. ciant frica,
—Darrera la munlanya.
La xilmi s a miolava. La por de tal alta que ene. aneanta!
Si. a v
ila o(it
m a a nys. (lu an
ens agafava, i dins Phoralmixa
n betornitvern moixos, rosegant les p lus pessiga l'amor per ua
roques. les fogasseles i IPS fi- lla noia pomposa (lo joxenesa,
gures, que per ala Reis haviem algun anuttas anatomista PM,:

—Dama es la testa deis* Reis!
Si els voleo veure arribar, a.aeuIris de prensa a l'eneontre, pPtit s , i porteu alguna cosa per

fou possible endevinar si era de satisiaceid o de disgust.
—Si—continnä el Vell amb el to
Ildbreg que involuntériament havia
mes des dels tiltiins monteras,—
aix6 mateix, saben?... se tulla acud t que potser us agradada venir a
passar la nit de Nadal a casa. Perd
ja veig que no tus ve de gust... Que
us en sembla?—afegí ami, simpatica
obserrant les cares dels
companys.
qui sapl—respongue "Fom
Flynn, una mica mes anintat.—Potser si. Verb,,, i la teca dona, cine
hi dich.
El Vell vacIlla.
Les experiències conjugals no li
hav'en pas amit lié del tot i el cas
era prou conegut a Simpson's liar.
1.a sena primera muller, neta doneta delicada i bonica. halda sofert
vivament i en uccret les geloses sospites del seu marit. t'un: que un dia
l'h o me invité tot el Bar a cocinencer's de la sera infidelitat. En arribar
tota la colla trobaren la tiMda i
limosa-tu criatura 1 ranqui l4 a/1mA denpada en les ieines de la casa i tots
es retiraren avergonyits i escurrees rete
guts. La delicada muller
tan facilment del cop que li produl
cm ultratge tan seriits.
Li cesta 'mili recobrar l'aploin per
fer sortir de 'arman i Eamie que hi
tenia amagat i fugir amb ell, deixant
per causal del set' marit abandonat
un nen de tres anys.
Després es casà ami, la minyona.
que era una dona corpulenta, lleial
i agressiva.
Sense deixar-li temps de replicar,
Joe Dimmick exposä en treus raons
que la casa era del Vea. i que, invocant la Dotestat divina, si ell ios
a casa sena convidada a qui \migues. encara que llagues de posar
en perill la salvació de la sera ánima. les I'otestats infernals, va ategir, poc lii podrien res contra el seu

deternMii.
Tot això bou dit amb una sequetat
i ami) un vigor impossible de reproduir en aquesta transcripeid obligada.
—Naturalment... es clar...—digué
el Vnli arrugant les celles igual que
Ealtre.—Per que no? Es casa mera;
jo Whe clavat totes les fustes. No.
tinguett por. companys. Potscr en
dará una mica, totes les dones criden, però entrará a la ra e, a les
'tones.

Ii present d1s Res

Interiorment el Vell es refiava de
em preguntessm si l'exaltació de la beguda i del poera,: algun rec6 de mdn on un ju- der d'un exemple encoratiador per
gador retirat que el rhier no li tires aguantar-se ferm en aquell mal pus.
li t
Fins aleshores. Dick Bullen, cap
Del muní dels núvols ans qua es fan i dia
gaire, pogués przteCcar-se sorint i
Bar,
no
Simpson's
de
ragent,
i
definidor
cavan
de
p!ala
i
aamb
n'id) eavall
;ab alegria, els furia venir a Simpbufan' les Ircanpeles IIP PErifania
sen's Bar: però per a un borne jove baria dit ni un mol. Però ja slaria
la
pipa
de
la
boca.
deshalden finestres als Reis d-Orient.
tret
amb molts fills per mantenir, im dó—Ven. con/ va el teu marre(' Johnra prou.
Als Illle ele lii (bien Panoli que deslliga,
Con/ que la familia de Mr. liamliu ny: I,a Ultima regada que el vaig
als ah Iría rng.runrs de eendra i earbii;
estara formada exclusivament de cla- veure a la carretera tirant pedres
a fu el duran. floja, la Turnia i I crliga.
mes elegants, retreiem aquesta ob- als xinesos em va semblar euM si
i a tu tino somnies, un bri de raidió.
servació per donar idea del seu hu- estés malaltis i no apedregava amb
mor mis que no pas de les seres gaire delit. Ahir per aquí darant
1 a In, rseanya -polo es , la enrda que et tutti,
en va pausar un escamot de negats
eblgacions.
i a Iu vara-U..1.1nd.
Els cbjectes inconscients de la se- riu oran i vo ig pensar co el leo
i tu n que ranqueges, el vil que Hriudi,
va sätira, aquella nit estaren reunits cot. Els enyorar ál No Ii farem Pas
i a In que gallegos, la creí-la rEun gall.
amb indiferent apatia. filla de la mal de cap, si el tens malalt?
El pare, visiblement afectat, no
rnaralra i del avorriment. Ni el seld
A teils, bornes magros ei miliies de bravata,
solantent pel nuarlro patine de la
tat ressonar de les ferradures d'un
gnials per la rrIla fall deis instints,
cavall cue potejara davant de la privacid de Johnny. sind també per
a Ints han d wnidir-vns la Irisla sabala
la delicada atencid que bi hay:a en
Poeta el s treu e de l'ensopiment.
que e:stn o l a la po:/ea deis vostres eamins.
Nornes Diek Bullen interrompé aquelles paraules, s . afanyä a dir que
,
que
"una
miJohnny
anara
millor
i
reper,H , ..:e 1-cuidar la pipa i atea el
Y
t-v.
carn itC7 ; : .ingú mis de la colla mos- ! ca sie atzara encara potser l'anial
.%
e
• -1
Ir a no; - ;eres per [home que en/
e '
trava 1., i.rigtí no doné senyals de I Aleshores Dick s'alga i tot esti141.1-digné:
-se
rail
era
prou
saber c .H fra. No obstant
--\'aja, dones. Passa endavant,
uamiiiar
SimpsoMs Bar, on lasore
r
Y,R'
1,,
' Vell, que venial.
faenare, -El
4
..- ,
1 el Vell, fent un bot i un udol
E ra ••• borne d'uns cinquanta
!
r:ys,
cabell escàs i grisenc, j característic. es tlir:gi a la porta i
ü '
I
f
i
....
niplcr robusta i jorettil. La sera
s m-ti al ras.
! iJose p talarla de Saearra
cara. sH.;,;,ätica i complaent, tenia
En travessar la botiga prengué un
Earattun del earnaled per adoptar lid de la llar de foc i els filtres ferombra i el color de les opin'ons i ren el mate . x, seguint-lo molt de la
`alalgrat l'apetIt.s banquet que
—Fan jugn qualsevol fosa que per
Dick , agnantant-se el rime, el deixà
tarain,á dels que el voltaren. vora cense perdre el contacte entre
seis oferia sembli que caignessin ala terra, mentre els !tomes entraren
contengan me li Itatirä trencat la
cus, i abans que Thompson. EadmiEl Vd l acabava de deixar uns comcautelosament, collocant-ue al volt Ira regada en l'ensopintent de la
- r '• • c,•latxeri; per aix6 d'entrada rat propietari de la tenda, llagues cloaca.
--1,'ImurZi Pral a la mina i rus li crtma larga ulula dr tosques posts tentla dr Thompson, quan la ven
estnent de la intenció dels seus par. • ti la graretat dels reunits i
alcaé.m inrattque ortmara el centre de l'estança. Planyívola tb . !
de'xaré cmparedat.
itista amistosament l'espatlla del que roquiatis la l ' agita quedä deserta.
Després Joltnity Ca dirigí seriosa- lactan/cid. es t'en sentir de la nunca
—Ca: el deu haver agegut rEnn
ii c- r ztiztié mis a la vora i es eleixä
La nit era fosca com una gola: de
llop. A la primera ramada ile veta revés i se li den liarte assegut da- lucid a un nrmari i trei g diversos estant.
:alar en una cadira.
ho se gite tens rail... Es
ohiectes que posé darnunt de la
-- t- mtipanys: acabo t be sentir la les aixes s'apagaren i solarnent cls munt del remire.
clar que si, que ho Una colla
---Potser fa bullir l'aigua per es- tattla.
rojos Cons, oscillant en la tenebra
cosa Inés divertida d'aquest
—Anui trnin alguardent i roques, de dropos i borratxos desvagatst...„
com loe follets, assenyalaren el di- caldar-nos; reuron, fugim de la porta.
Cp neixeu Smiley, el d'all à baix, lirn
justamcnt ei, ;:,liteli iitst;ui:t se arengades i tormatge (7 en el viatrre Aquel! Dick II,, Ihn és cl pitjor de
Smiky. l'home mes plaga del Bar? . fiel' eanu que els condula a la calel fetge de venir atpu
Dones cns contara un come que fa
retera del l'i de Dalt, a l'entrada de Sreti la balda, s'obri la porta a eriC de l'armari a la taula Id donä una tras. Temen
saltent que temin tnalalts i que no
a pee i ella vett
Earmari
I
taltan.
A
caixalada
t.
s'aclo.
d'una
pujada,
peu
la
quid.
al
%atila a parlar riel; — .Vote eatrucar de dure...
dut.
—Entren. si no us rolen mallar. be Id ha pomes velles: pea', no m'a- Id ha un i ta a la post... Ja els
—Smiley és un animaP—interrom- fa y a una barraca haixa amb sostre
I pian arribévem, desprrs, her,' la veritat d'aquella eriatudit,
"que
he
li
"Bullen",
de:a
jo...
1.a l'el/ re, era ni de del Vell ni graden. Ees porne; endmieixen. Aqui
ra qur et fa tant de goig? Si
fet d'escorea d'arbres. Era la casa del
pé tina ven ombrívola.
a les orislries ,!ases:
Chas begnt l'enteniment o no hi ets
I l i , . ;
I
de la sera dona.
ho teniu tot:
— I bi; els heu vistos?—les la earn qnria. veurieu una
"skunk"—féu un altre ami) Vrll i de passada servia d'entrada la Era
a
I
gatada?".
fer
aquesta
pelada! —No eraiou
per
tot,
ossamenta
tina
veu
cristall
cas
ole
I.
verla.
A
>e
pm:
no
CM;
nostres mares PIIS ¿bien.
to sepulcral.
a la mina on treballara tman se
l'inatant l'envioriem a
borne, per ventura
—No; han passat milla, (far- que a fang?
sentia anilt disposicid de fer una de la total era trenrat per armen en- liii mitt se II1C II dona. All, sense Staples:
ni tuna pausa a aquestes depastar
vols que bi bagi un infern a casa, rera la muntanya.
rogallatnent especial que !Ira/tés do- el 1 1
S
mica de frina.
. ns tan categdriques.
Ah! Dan! Si afli j a eavar sera«m'Id el coi Pero han volnen la vagaria t el V.CI prematur.
l luvia reculat Ints a la porta d
—Peró q11111 eitn11 han pros?
En arriltar-hi l'acompanyament
;
miré rapidament . al seu
pea el poli (le la voritat. tant se
earni
Un rostre de nen seis encarara,
recambre• re gaire mes gran fine gsit N'elle% tan si corn no. Això és
vo ltant i la sera cara es transformé
s'aturi un instalo per deferencia a
tornar, rit bona fe, a
vaildria
me„,
un rostre que batirla noma isreparat del menjador per tot el que pm esperar-se'n d'aquesta
lani Fil rió, que s'n dni pas des de ceranoca en mica.
anymils! E/ Beis w„., 11 , 11 pas l'Edat alitjana. quo. partint
si reía del llar.
‘
11
endia,
.
i
fins
distingit
i
tot
si
per
el
qua!
Id
harta
un
ser
Linde
nui
aantrari da la riencia mi-dorna,
t.eritat—digue després d'un guarda tot panteijant. que lis es- dintre no l ' hagues,in enterbold les jas esquifir S'attirä un /maman al
per aqui Es de Llevatit., que vhin riallarla Immerica segjd a
--Potser valdria meis
havia arriha i al mateix taba
m r ;rnent de reflexid.—Taurnate'x és
Di,u; havfell
anurstes desgraciades Ilamentacions. non... 31ar0
d'hora.
la
altans
bruensenyant
els
apreses
porta,
inaleses
lla
marc
de
1)n-set-ilion la vida per la "danmoment.
mentrestant
prendre
el
eami
Ah!
una mena cE"skunk” i és ben ani- peressiu un
des
sentida
Sigui que la rialla fou
del temoso
',tus Ilusos ¡ter ›ota la manta i /nesa mileabra”.
entrare i veure si tot esté a punt— ticia i la dura inciemenc:a
n'era
de
hin;
si
haguissiu
millo
inidot. No cal pas negar-Ino.
sigui
in:e
la
irascible
de la cuina,
l'ortava tina 'nauta u les espatlles gué el cap.
ITradult de “Nlemarl e
dir el \'ell amb una indiferencia
vist. (luan
‘ tst; Si
del Ven llagues exhaurit totes
Calla un motnent, com si medites va
muller
--I dones, Johnny, te'n tornes al
i es roneisia que acabara de saltar
3Iaiano! Els titursoonte - . por c. R.)
han entrat
que eslava molt Ilunn de sentir.
dolo rosament sobre la igneträncia i
menyspreu
el
d'expressar
formes
les
Bit.
fit?
I,a intlicacid fou aceptada de bon del--Entren
la i mbecilitat dc l'impopular Smilcy.
i la indignacI6, el cert es que, de
i no fett soroll—repeti.---Si—respongu gdecisie,
grat; la porta s'obrí i es lancé dar- El \'ell ei allä que parla rind, la
--Quin temps, veritat? — afegi
sobte, se sentí a la banda de darrera
tens,
nyicris?
qué
—Peria
Els
seus
come
.
,
rera de l'al-11(11d
fic ant-se en el corrent del sentiment
lespatec d'una porta tancada d'una vers incident per desengabanyar /a que distingeix aquestes reunions a lomare—afecci signaut una estalle:, que
—No
estic
paret,
aixoa
la
r e neeal.—S: que la hallaran magre panys. refaixats
revolada.
colla de l'embarrag que comeneava
calitats Inés civilitzades i sota auspisembhina una (mina, des de la <mal
fa
et
teulat,
sota
la
volada
del
els tr eballadors amb el poc diner que plugats
de sentir, i amh la tornada de l'amficis mis favorables.
la vcu arribara Mis a alli amb to
Al cap d'un moment reaparegui
doten
ftbre.
I
panellons.
I
en
parant
lernlla
corra enguany... I demà és Nadal. e speraven
trié. la partida recobré la seva audästmlicant.
Com que no hi haya vasos no sen
el Ven, ami, un dote soniriure, ig—respongue Johnny.
no
se
sentí
estoneta
una
Durant
Aquest anunci produí un moritrencé ni un, ni es vessaren
norant per fortuna la causa de l' úl - cia natural.
Desestar--fin
amb
regany,
els
Ilencols.
cragä
entre
es
1
l'aidegotar
de
que
el
soroll
ment entre els concurrents, pecó no altre
No em proposo pu contar les
ment limes per terra ni darnunt de la
pres d'una pausa rotamentänia, afe- tim esclat le rialles.
gua de les tenles i cls gemecs de dirigint-se a 1tick Bullen que l'harta
-- La villa nc n'ha volgut anar a les i els estirabots d'aquella nit. El taula, per escassedat de l'article.
gi, des cle la foscor, amh el cap sota
del agafat d un braeat, Ehavia algat rusdefensaven
que
es
branques
les
( I ) Santa Claus is l'eattivalent de,'s
passar la vetllada amb la senyora lector curias comprendrà que la conVora mitja nit fou interrotnpuda
vent que les vinclava damunt dels tolicat amb la manta i fria rime la re -ui.
fs d•
P' 'u r!
versa va caracteritzar-se per l'exalMac l'adden—va dir a tall
que el volta t rar al loe.
--1 (ni fa mal el cor.
la testa.
M/S caos. La colla, per., comeneä
Ji b arba 6 Jaea ose la Nil de Nadal
cauel
respecte
tament
intellectual,
tot
indiferent,
ami)
misal
i
caen',
Els
pellón.
silenci
un
Hi haguí
—Amt, dexa'm altar, tnalait-sigues!
i a insinuar indicas
—Calleu—va ter Dick Bullen allaiiesave ia,x‘rnirate;a 1 deixa lcs 4.telós, l'atinada delicadesa, la precian!)
honres es miraren uns tuln nitres i acomodant-se a taula.
Sents?
q uines a les sabores que CO tosen da- cions i sospn'es que anaven passant
i coherent ,eant la mi..
leude
discurs
adretórica
i
pel
calgué
aquest
estrany,
peró
Fa
la
vista
al
loc.
dirigiren
Comminat amb aquestes paraulcs, despees
de l'un a laltre.i•
!Mg de la llar 'de loe.
•
—gi-alps, dia

•
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LA Pum MITA?

Era la' veu planyivola de Johnny,
que venia del recambró.
—Oh! pare!
El Vell s'alaä de pressa i es dirigí al quartet i torn ä al cap d'una
estoneta.

—El reuma el torna a recargolar
de valent — digué.— Necessita unes
bones fraguas..
Agaiä la garrafa de damunt de la
taula i la sacsejà. Era buida.
Dick Bullen deixä el got de Ilautia,
tot rient de danta enfora. Els altres
varen fer el mateix.
El Vell exantinä el contingut i
més animar va dir:
— Ein sentirla que ja n'hi haara
prou. Espereuane un moment, tarno
de seguida.
I es ficà al recambró amb Faiguardent i un tros de camisa de franella.
La porta queda mig ajustada i se
semi claratnent el següent diàleg:
—Digues, petiaaan te fa mas mal?
mal?
—A tot arreu. De vegades aquí, de
negadas més aval!: paró Oil és mas
fort és aquí. Fregueu fort, pare.
I el stlenci semblä denunciar una
enérgica fricció. Alesbores se sentí
johnny que deia:
—Zas divertiu gaire allà fora amb

aquella?
—Si, fill meta
—I denla és Nadal. oi?
—Si. Coin te trobes ara?
--alas be; fregueu una mica més
avall. I qua és Nadal? Per qua es
fa aquesta fasta?
—Es fa... perqua as una diada!...
Aquesta definició insuficient decía
setnblar satisfactaria al malalt perqua hi l'agua un silenci, duraut el
tima el Vell segui el tractarnent. Al
cap d'una estona johnny digné:
—La mare diu que a tot arrea
menys aquí tothom es dGna coses per
Nadal. Diu que hi ha I111 Irme que
li daten Santa Cimas, en santa? -Un
borne estrany que haixa pel canó de
la xatneneia la nit de Nadal i dóna
coses als unís, als nois com jo. Els
les tica a les botes! a'es... Ves que
em volia fer creure... Vaja, bunte, oil
fregueu? Si no hi toques d'una hora
Iluny... A: y:a s'ho dmia empescar
per fer-nos enrabiar. oii... No, no
freguis Oi que ho devia dir
per fer-nos enrabiar?
En el silenci salenine que devallana darnunt la casa es distingia clarament els rumors dala pina del voltan: i el roda/lar de les fulles al det'ora.
—Vaja. borne, no us poseu
que aviar estaré ho. Qué fan aquells?
El Vell abrí una mica tnés la por.
ta i doni una Ilambregada.
Els invitats seien en bona companyiya i damunt de la taula tenían una
bossa de cuiro amb unes guantes
monedas de plata.
— Denen jugar... a no sé que. Que
aistreguin—respongué a johnny,
i torn à a les fraguas.
—al'agradaria ésser ma i guanyarlos tots els diners—exclarnä reflexivament johnny, després d'una pausa.
El Ve/1 repetí el que evidentment
era la sera canea de l'enfad ó s: que
si johnny volgués tenir paciéticia
quan trobés el filó de la mina, tindria molts diners, etc., etc.
—Sí — va fer el coi, — perra no
el trobes mai. I que tu el trobis o
que jo els guanyi. tant-se-val. Tot as
güestiO de surt. Yerta, oi que és molt
estranv aixf, de Nadal? I per qua en
diuen Nadal?
Peter per una deferència instintiva ami> cls sena bostas, o qui sap
si per un vague sentiment dancongruncia, la resposta Vell fou tan
baixa qua no passà de les parets
del recambrea
—Si—cantinuä Johnnv amb Finte rés bou xic decaigut.—ja n'he sentit
parla del ! . Vaja, proa; no freguis
mes que ja no ein fa tan de mal.
Abriga'm be' amb la flassada. Aixa
Ara—afegi murmurant sota la roba—
seu al roen costat fins que m'adormi.
Per assegurar-se de l'obediència
freie una mir per sota la manta,.i
agafant la mànega del seu pare, s'arronaa per dormir. Durant uns quants
moments el Vell aspará pacient-

mena

I.a insólita tranquillitat de la casa
cxeita la curiositat; amb la mir
que tema !lime i sense alear-se obri
la porta cautelosamem, inirant a la

sala.

Extraordinäriament sorprés, la
traba fosca i deserta.
En aquell maneta, pera, un tió
que funrava a la llar s'esberlä: i a
la claror de la fugaç flamarada descolma Dick assegut al costat del calar esmortuit.

—Hola!
Dick tingué un sobresalt, s'alçà
se li acosta 'Mg tintinejant.
—On san els altres?—li preguatä
el Vell.
—Han anat a donar un tomb per
la pujada. De seguida em vindran
a cercar. Els espero. Qua mires
aquests ulls tan esfereits?—
afegi. rient per força. Que et penses
que no estic bo?
.
Se li hauria pogut perdonar aguas-

ta suposició, perquè Dick tenia els
ulls hunrits i la cara molt encesa.
Va rancejar un mornent i se'n torna
a la llar. Badallä, va estirar-se i tot
cordant-se, digné rient:
—Le beguda no ha anat mis tan
a doja com això, Vell. No et moguas—afegi, veient que el Vell teja
acné, de desprendre la mànega de la
Ir á del noi--. No facis compliments.
No talco; jo rne'n vaig ara inateix.
Ja san aquí.
Trucaren suaument a l a porta. Dick
obra amb la niä va fer adéu al Val!
desaparegué.
Si no hagués estat per la finir que
adormida cl retenia, el Vell l'hauria
segun. Poc Ii hauria costat desfer

seil; era patita, flaca i tnolt fehle;
pero, potser per això mateix, perquè
era tan descaanada i débil, no gosà
(test:remire- y a:ir i acostant Inés la
catira al llit hi recolzà el cap. En
aquesta actitud indefensa el sorprengua': la san.
L'es/a:una oscillä i es fongué a la
seva vista; reaparegué, s'esvaí altra
vegada, es va fer fosca i el deixa
adral/lit.
Entre tant Dick tarta la porta i
es reuní amh els sena companys,
—Estés a punt?—féu Staples.
—Si—respongué Dick. Quina hora és?
--ja han tocat les dotze—replica.—
ja tindräs temps? Fet i fet san chiquanta millas entre airar i tornar.

—ja llo sé—00/11c.,, , a, Dick, secaOn sis legua?
— 101 i Jack la tenen als quatre

camina.
—Doncs que niesperin un ma-

mena
Es girä i tornä a entrar a la casa
,ilenaiosament.
A la claror de l'espelma que ea
fonia i del fue esmorreit veié que la
porta del quartet era oberta i
acostä de puntetes i observa.
El Vell roncara endarrera a la
cadira, les carnes allargassades.
sades, el cap decantat, amb cl barret
daminit deis ulls. Al ami costat, en
l'esquifit Ilit de posts, johnny gent
el/Medica: estretament coro una :m'o
mi:1 atril) la flassada qua el tapa, talment que notués 1 ideixava al descohen una llanca de fruid i alguns

rinxols humits de suor.
Dick duna una passa, dubtä i mirä
per damunt de l'espatIla la sala
deserta. Tat eslava guiar. Amb sobtada resaluda ea destriä els higotarros amb tutea dues mutis i
clinir damunt del /mi adormir.
Pera en anua precís moment un
entremaliat ala d'aire que Fespiava
giravoltä, enjogassat minú de la semeneia avala revifant el calin de la
llar i produint una viva clamad. de
la que Dick NO com avergonyit.
Els seus companys jr l'esperaven
als quatre camins. lazis Iluitaven en
la fosca amb un ésser estranyament
disf'orme, que segons Dick s q ri airé
acostant prengué l'aspecte d'un cavan groc. Era legua.
L'animal no tenia pas gens de
bona eStampa, tanmateix.
Resseguinala des del morro curt
i rodó fins a les atiques botarudes
scguint per l'espinada arquejada coberta per una sella mexicana valla i
plena, d'afegits i baixant per les
al1011yegadeS potes enterques i ossoses. difícilment se li hauria pogut

trobar una sola linia graciosa. Els
sens ulls blanca mig entelats, pera
malignes, el morro inferior ccn: una
pcnjarella i el seu color monstruäs
donaven una Iletjor fantastica.
—Au—digué Staples.—
les ferradures. Amura! I agafat bé a
la manara i posa el pen dret a l'estrep de seguida. Va!
Dick saltä dalt de la sella, el cavall es defens ir potejant, els capeetadors s'apartaren en tropel!. les ferradures descriviren dos o tres carate= enlaira, dringaren els esperons
i "jo y ita' . arrencä. Dick cridä en la
tenebra:
—Ja marxa!
—A la tornarla no agafi's e l cano
de baja vi el rampa no et falla. I
en baixar la costa no la frenis! A les
cinc sanan al gual. Au! Pica! EnIla. tulla!
I les padres espurnejaren, la grava cruixi sorollosarnent i Dick desaparegua.
Canta, oh musa, la cavalcada de
Ricard Bull a n! Canta, oh musa els
cavallerescos barons, la sagrada mutpresa, les gestes. la ilesieta deis Eaeres de camí ral, la terrible cavalcada i extrernats perilla de la flor
de Simplan's Bar! Ab, musa fas el
sart?... No vols saber res d'aquest
animal rabee i del 5ell esparracat
cavaller, i jo Ire de seguir-los a

en simple prosa.
Era la una; tot just arribara a
RatIlesnake-Hill i en tan poca estona - Jo y ita" ja baria provat tots
els seus %dais i posar en joc totes les
seves . astúcies per treure-se'l del damunt. Encepegà tres regadas.
Divas vegades alçà el morro en
peu

Inda recta de les bridcs, i resistint
el fre i l'espera es Ilanaa galopant
(le lada a través dels camps.

Dues vegade: alaa la grapa tulaire i es deixa anar d'anques, i chies
regadas : 'àgil Dick, illas. recobré
ahans que ella s'Itagnés re-

j et damunt de les sa y as potes trai-

dores.
I una milla mis Iluny, al mar d'una
cama allargassada, hi havia RatIlesnake (reck-,
Dick sabia be prau que allä lespetaca la prova decisiva de la seca
habilitar; el periil mes gros de la
seva empresa. Estrenyé les dents,
a ncaixa els genalls en els flancs de
legua i canviä la tactica defensiva
per una viva agressia.
alartificada i furiosa "Jo y ita" cmprengué la davallada de la costa.

L'ast ut R icard fi/70a retenir - la
mä dura i simulava mita d'agraria
No cal dir que "Jovita" es posa
a cama trat segun. Ni tamPoc cal
laxar el temps que van estar per haixar la costa: está escrit en les crea
niques de Simpson's lada
Cal dir nornés que al cap d'un
matnent Dick tingué la sensació que
el fang 'le les inundadas ribes de
Ratllesnake Crack l'esquitxava.
Tal com creia, l'empenta que havis pres cl portà més milla del marga i tenint-la en forma per un gran
salt es llançaren al ring del räpit
corrent.
Uns moments de lluita eossejant i

nedant i Dick respiré sorollosament
a l'abra banda de riu.
De Ratilesnake Creela a Red
afountain el cami era bastan: pla .
O el lianY Ii havia .-efredat cl maligne ardor o hé l'art amh qué Dick
la condnia Ii havia demostrat clarament la maliciosa superforitat del
genet, el cas és que -Jo y ita - ja no
malgastava l'energ i a en capricis
Nomas una vegada guitzejä.
pera, va feral° d'asma; una altra
cegada s'espanta, pena va tenir-ne la
culpa una església pintada de nou a
la colzada del cand de l'Estat.
Canals, fossos, munts de grava.
trossos sembrats d'herba fresca, volaren sota les sa y as vibrants farra-

dures.
Con/cuca d'esbufegar; toas Ileugerament una o duea vegades. pera
ihr perdé ni la foro ni la velocitat.
A les dues havien passat la Red
alountain i comemaiven la davalla-

da cap a la plana. Deu 111100151 MéS
tard atrapa ven el cotxer de la räpiaa anda Pionera deixat andana
rera per "uil borne damunt d'un caVall clanejat" (incident excepcional
i notable).
A dos quarts de tres Dick s'alaä
en eis estreps i exhalé una excla/nació. Els estela Unien a través
dels tuivols esqueixats i davant d'eta
enllä i le la plana. saaleaven dura agulies, dos pals de bandera i una Ilarga
4iiteta negra. Dick pica els esperons
i brandä el fuet , jovita es preci•

pita i al cap d'un mainant entraren

orroit a Tuttleville i s'aturaren
a la fonda de les NaCiOns, a la plaça.
FI que passa aquella nit a Tuttlevilla no iorma part d'aquetita
Perq suseintameni. pm: die que
quan " jo y ita' . ti.agué passat a poder
del manara. al qual aviat treie

san de les arelles amb ini parell de
guitzes . Dick eixí amb el tabcrner
a donar un tornb pel poblc adarinit.
Encana es reien cls alunas cncesos
de les tabarnes i de les cases de joc;
pera dominant la temptacia passaren de llarg i es dirigircn a algunas
botigues lant'adeS i trucant iort, desIns de fer el consegüent xivarri de
crits i paraulades. Van fer llevar els
respectara propletaris i els obliga
ren a treure lea barres de les portea
de les botigues i ensenyar-los els
ganares. En alguna els respongueren amb malediccians, pena e'altres,
per interés o per por, es mostraren

més complaenta i la v:sita es clogué
amb un brindis.
Quan acaba l'excursió eren les
tres i Dick torna a la monda ami, un
saquet Mipermeable iligat a l'esquena amb unes corretges.
Allí el satjava la Bellesa. La Be-

Ilesa opulenta d'encisos i ami) ve s tits Pampants, parlar persiaissiu
i accent espanyol,
La heutat fou rebutjada pel fill
de les serres, desdeny atemperar per
somriure acompanyat de la darrera moneda d'or que Ii quedava.
Muntä a cavan i mprengua la
tornada avall del trist carrer i
de la plana Inés trista encara, Aviat
la radia negra de les cases. les aigima i els pala de bandera es perderen en la llunyania darrara d'ela
com si seas dragues la terra.
El temporal havia cessat. L'aire
era penetrant i fred, les siluetas de
les properes montjoies comenauven
distingir-sc clarament. Eren dos
quarts de cine quan Dick arriba a
l'església de la colzada del cami de
l'Estat.
Per tal d'evitar la rapida pendent
hacia ag;.fitt un cami de marrada, en
el quid "Javita a a cada salt s'enion•
2ava en el fang Mis

a les °ralles.

Taninateix era una nreparacia gens

propicia par una rebeca pujada de
cinc millas: pera l'animal, esqrerp,
l'emprengué amb la sa y a absurda
fúria habitual i al cap de maja liara
entrava al pla que parta a RatIlesnake Creak i maja hora Inés tard
arribaven al Crack.
Dick deixä les raguas fluixes damunt del col( ile " Festimulä
ami) un xittlet i es posa a cantar. De
solde l'agua s'espanta i féu tm boa
(pie hauria tirat per terra un cacaller
inc tan segur coin Dick.
Un home, saltant de la cuneta, li
baria agafat les bridas; al seu davant s'alçava un altre honte muntat
a carail.
—Ensanya les cantes !—li (ligué
aquesta aparicia, amb ven imperiosa,
acompanyant la intimacia ama Un

renca.

aassar o...
No acabä la frase.
"Jo y ita" s'alça de potes amb
salt espantas, amb el seu cap rabel
s'espolsà del nas la persona que la
subjectava r descarrega la seca mortal inalvolenca contra l'obstacle qua
prieava cl pas.
Se sentí una flash/tuja, soMt
ti el de pistnla, cavan ha ruht
'taren per terra i al cap d'un moment
Jo y ita - ja era a cent passes Iluny.
I lerq el Itrat; dret de Dicta destroeat

per una bala. penjava inert al san
castat. Sense CallViat de velocitat,
agafä las regnes amb !a mita esquerra.
Al cap (l'una estona es vele obligat
a parar-se i a haixar per estrènyer
singla, que s'havia afluixat ami)
l'atac. Aquesta operació, degut a la
impossibilitat del braç, duré una eston eta.

No temía la persecusió; pera mirant el cel velé que les estrelles d'Orient empallidien i que els pica Ilunyans, perrluda llur aspectral blan-

TTç

EllAIXA TS

mis clan
—Corre, Ricard; galopa, "joyita'',
anima dia!
En fer les tíltinzes nasses ja Sentia xiulets a les orellea. Era la debilitar pm la pèrdua de sang...
Quin/ travessä el catui al peu del
pujo! estaca enlItternat i esbalait i
uno reettnegu g l'indret. lacia pres un
cand per alta . ? Alki era RatIlesnake
Crucé? Si, ho era. Pera l'avalotat

Per fi de temporada 1 pe* tal el: donar sorbida a un important
ESTOC d'artIcles de
panyeria per a senyors i cenyores, procedents deis millors
fabricants de Sabadell, els

Magatzems

rierol que haria passat nedant mica
quan 1 es hores abans desbordat i fet tres vegades més gros, i
ara bullía räpid i irresistibla, com tui
ritt torrencial, entre ell i RatIlesnake
Hill.
l'er taamera cegada, en aquella nit
Diek u a sentir-se el car enconga. El
rin, la muntanya i Fautora naixent
fluctuaven davant deis seus ulls. Els
acluca per asserenar-se.
En aquel l breu interval, per un
volar estrany, sorgí clavara d'ell cl
quartet de Simpson's Bar ami, el
grup /1c1 pare i del fill adormits.
1 els tills se li obriren; Ilença
roha, la pistola, les ladra i fina la
sella, es Iligft el tarden prechits fortament a l'esquena; amb els genolls
nus estrenyé els flanes de "joyita-,
i fent un crit es tira de cap a Ins
ttiguett ragenquei del riu.
l'n altre crit resiaingua de la riba
canträria, merare el cap d'un Ina me
i el d'un cavan sortien de tant en
tant de nagua que baixava a hots,
Inc: ésser arrossegats al cap d'una
estona foca del ras entre arbres desarrelats i un remoli (le desierres.

Tèxtil Catalana
ofcreixen al públic una oportunitat d'amarar bi les
pessetes, venent classes immIllorables a preus abandonats.
TALLES DE VESTIT PER A SENYOR, XEVIOT, 15 PESSETES.
TALLES DE VE.37i7 DE 3 NIETRES, PER A SENYORA,
ESTAR' LLIS EN DIVERSOS

cc:xs, 13'50 PESSETES.

Rebaixa 15
VENDES

EXCLUSIVAMENT

Al. DETALL

PLAÇA DII L'ANCEL, 1. - RONDA DE SANT PERE, 8 - VIA LAYETANA, 2e

eeemr,

517271,-.V4•n••..•••••fs--•

s--4t
rAkelareat eare.

SOLER ï TORRA amANs

linejava al Ilindar.

t...)

— Dich!

está despert?
—No. pecó... tu:
—Calla. tros d'asa! PortaM un
d'aiguardent, cuita!
El Vell corté a buscar-lo i torna
amb una ampolla buida.
Dick, si Itagués tingut les (orces
adeqiiades a le; circumst anejes, hala

per 100

OCASIO VERITABLE

El Vell es desperté amb sobresalt.
La llar alias-la apagar; l'espabila
agonitzava i algft trucava a la parta.
Obra pera) fent un crit retrocedí davant de la fi gura mig tala que tin— Calla! Ja

ESIUDIS, I

Sobre la mejcr ten

E- Fi?

/ la mejor prueba:

i i 13::

iMSUCC25, I i 3
.VALORS - CUPONS - GIRS - CANVI

t?"

11825rin

ilerillOSE

ÜllijOnS Tresor 5 cr 100
1 4 f ebrer próxims

l'encimen; 13 gener

etzivat un reguitzell de renecs.
Perb vacilla. va agafar - se a l'anella
de la porta i iétt un settyal al Vell.
—Aquí hi ha tot aixa per a jahnny. Pranala s ja no ndlio pila trame.
rus

CA311M5 CU1RASSADA. — CAIXES DE 1.1.0G1JE1:.
per a guarda de valora , documenta, jeies i altres cajectes de '-eier.
Cnruartituuts ess e p as setes 22 nuats
51.11)nrw Alealft, :3 2
(SANT SEBASTIA), Av. de !la Lliberiat, 20.

su c un s tu_ s

El Vell desIliga el fardell i el posä
davant del pobre Dick. que amb prou

(

feines s'aguantara.
—Desfes - lo, au!

El Vell el desIligä amb le; mans
tremolases. Nomas hi havia unes pobres joguines, molt ordinarias, pera

114)

Iluentes, amb calos virolats i purmirillas. La una ahavia trencat; una
altra Faigua rhavia desgraciada irreparablemeni i en la que quetlaca sencera hi hacia tina taca de sang.
—No és gran cosa, ja ho sé—bar-

12_, e

a aa ; / f

-c.:.- 4. : -- . ---''.
..___ 1-

baraja Dick. trislament.—Pera no he
pogut triaiar res millor. Pren-les, i
posa-les-hi a les botes... i

I aixi. laut de sang i de llot, mig
pant ejant i esparracat, amb el
biaa penjant, Santa Claus arriba) a
Simpson's Bar i es desatonta, este-

a qua en demani a la socIETAT
NESTLE A. E. P. A. , Gra.nvia
La y etana. 41. — BARCELONA.

NOEL!. GUIMANS
: VALORE : CUPONS
riamh e ,
aaaara

P• oi r e,s A
e, Nl e pn
1 51;eily,„ Cr
kJi,-24-.;ye,
te

nuat, al pett tle la primera porta.

L'alba de Nadal s'alea dolcament
i amb amor inefable pinta de tintes
rosadas els cima %ny:1ns.
I contempla tan tendranient Simp-

e.

ON5,, j

Sabe) 'LA OCA

n••••Ce;:-^5
,..;• .....«..

QUAL1 l'A 1' Si etr:RI(JN
,'IbrIcant: J. ALERn. NIATARO

son's Bar que tata la muntanya, coro
sorpresa en una acei•; generosa, es
ruboritza fins al d.
BRET HARTE
(Trad. de X. V. I.)

PICUA

laajosdrnent lu llet fresca ell
1 ús didnastic i en l'alimentaei4
deis infatits. Faseicles de franc

/ ,

:, ,itiorr(ifil Myipoy
eyb «izo kr

Santa Claus.

atill
Fetrica te
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El Ven el recofli entre els bravas.
—Diga-li...—ategi Dick, sornrient
arnh dolcesa—cl i ga-li que ha vingut

-812

MIIIWI.M.M.M.naffl.".
L•i:jniza

,
In
. 1(17-0

saps... diga-li... aguantaan...

iek semi com legua tremolara
entre les sa y as cantes i

faca.
Sabia molt lié qua significava tot
aro', i es preparä.
—Apartat, Jaca; Simpson, que ja
Che conegnt, !ladre miela, deixaan

—REZEWAZEIZ/BMIMI

cor, ja e3 destacaven a/th obscuras
tintes darnunt del cel clar.
Tenia el dia al damunt. Alcshores,
completament abstret en una sola
idea, oblidä el dolor de la ferida
muntant alte avegada troté cap a
Ratllesnake Creek.
"jo y ita'" , perra ja comenaaca de
panteixar; DiCk vacillava en la cella
i el cel cada vegada s'anava t'eta

:11 tl y 11:01 5 a. f :me; 1 de cha.
224
tic bist:." 5 de Citrina; 1 d'Ordl.

98 a 97
23 • 23

37 " as

•aaala raar-•;`''

4. LA inaticruirr"'"57717-

marts. 6 de gener de 1925k

RON1CA ESPORT1V

$ partits de futbol
ACONSEGUEIX BATRE EL
L BARCELONA
1903,
DE COPENHAGUE, PER
OLDKLUBB EN
A 1, I EL SANS FA UNA BRILLANT PARTIDA
EMPATAN T AMB EL VALENCIA A 2 GOLS
L TERRASSA VENCEDOR DE LA GIMNASTICA,
I EL GRACIA DEL MURCIA, PER 3 A 2
ACORDS DE LA FEDERACIO

recaigut amb ocasió del seu partit
amb l'Espanyol.
Sembla que la discussiú fou de
tons quelemn violents i que al final
es deeidi-vint el desacord que existia-d'anar a una votada secreta.
El resultar va ésser 1 anullació de
PER A CABALS
Fesmentat partit Espanyol-Sabadell,
fixant-se la repetició per al dia 29
i inhabilitada de l'arbitre, que ho
1311111111•311111119111111111111111•11.
era En Vilalta; sembla, pero, que a
carrera hora la sanca', quedava rellar P11 el que lambe es disputa- per a passalgers, que des de fa
cluida a un mes.
També s'acorda que el partit sus- va una magnifica copa donada ja algun temps venen essent
arganazats setmanalment per
pes Barcelona-Espanyol es jugui di- pals senyors Lazar° i Lupe.
A la carrat era de Badalona, Penya de l'Aire.
jous, dia 15 del corrent
L, esplendidesa del temps va
davant la casa Klein, aproximaEn la reunió no es prengué cap dament a dos quarts de nou,
atreure a l'aeròdrom vei bota
atoad referent al jugador Llauger,
EL GRACIA BAT EL F. C.
nombre
d'aficionats 1, malgrat
es doné la sortida oficial, emMURCIA PER 3 A 2 denunciar d'haver signar l'alta per prenent ¿le 32 c.orredors que es el fort vent que es deixa sentir,
els -vols efectuats eaptivaren,
posaren en t'atila, el circuit fidiferents cerdea.
Múrcia, 4. - Aquesta tarda ala
xat que era: Atrita, Granollers, coro sempre. a bol; ella que eig
A conseqüancia de la reunió de
celebrat el partir entre FE. C. Grapresenciaren.
La
Garriga,
Cardedeu,
Ci.171f1V,
dissabte ha presentar la dimissia del
cia, de Barcelona, i el F. C. MúrIr /farrera hora rebem la no -t
Granollers, Santa Colorna, Sant
sen cartea (lins la F. C. F. A. el seDeja que, pe rcauses indepen.4
i arribada al passeig
cia.
nyor Ganar La Riva, que represen- Sant Joan, clavant del local del dents de la val/mi/al da l'antilla/a
El partit ha estat moit interessant,
tara l'Espanyol i diumenge, a la
sa . entitat organitzadora,
Club. En total 97 quilórnetres.
cbservant-se des d'un bon començatarda, el senyor Cabos, que dés preron-mil/da rannaa d'avui, diada
En Janer i l'Espanyol, 11-4
teerst una marcada superioritat deis sident, també anuncia la seva retiguit, agafaran el cap, p l qual dele Reis, ha hagut d'ésser sus-.
catalans, els quals estiren triomfants
Gar- pesa.
ja no deixa rara mas f
rada.
per 3 a 2.
rige, que faner, amb un formique
ahir
a
la
tarSeins assegura
dable sprint, aconsegut distanda el senaor tabot baria reunit al
ciar-se d'una manera admiraNo veureu una dama
guns federatius, per exaliear-los els
NOVETATS• rana manara entro mothis que l'havien inarnasat a pren- ble.
L'arribada tingué Roe al passan/u/mancan Lis fieras. Pern ta rae
ó.
dre la saca decisi
Ilur bniar prinntiu, perque es d'Urcuellin
seig de Sant Joan. davant l'esel fort estil.
el
senyor
La
Riva
pensaTambé
tatge de l'Esport Civilista Catava marxar cap a Madrid per prelit, i hi conearregue un gran
sen cercle a nombre de pública
Avui, Sants Telesfar, p., i Sartre
sentar
la
protesta
del
RESULTATS D'ALTRES
La elassifioacia fou la se- Estilita i Emiliana. vergas.
l'esinentat acord davant de la FedePARTITS
güent
Quaranta bares: A la parròquia
rada Espanyola.
Jane;'. 3 haraa, 5'; Espanyol,
C. E. de Sabadell-Avena de l'EsSanta Ana. Hoces "d'expasició: De
;
3 h. 31'; Canti, 3 h. 29' 30"; les vuit del matí a les sis de la tarda.
port, 5 a 2.
C. ;rmä oeu ind ceni nclub,ai s banau royroa,ain
Fontanellas. 3 It. 3-E 3a"; LloOXA. .
Cort de Maria: Nostra Dona de les
alartinenc-Badalona, 8 a o.
ras, 3 h. .11' 30 ; Iraxedas, 3
lone
1
Arolle,
1..I r
h. 44' 31"; Armen g ol, 3 11. 4 4' Neus, a Sant Jura.
Adorada, nocturna: Torn de N'ostra
33"; flo.a, 3 h. 4 'a 4 3; García
3 11. 4 9'; Escobar, 4 h.; Moto- Dora de la alerta.
Vetlles en sufragi de les animes del
Sois, 4 h. 5'; Barrat 4 h. 10';
II A 1' A C 1 0
l'aren. 4 h. 14'; Salvadó, .1 h. Purgatori. Tarn de les Cinc Llagues
e
de Jesucrist, a la mateixa capella, Esminuts.
.EL CÓNCUBS- PER EQUIPS DE
El primer classifioat da la corial, ra5 (Crida).
SET NEDADORS
segona ealegorm fou En Canta
DEL BISBAT
de la ter r era Fontanellas i dels
Diumenge al mat a a la pisci_.
El die 15 del corrent fara la saya
neòfits Fraaada.
del Club de Natacid Barcena
L'arganitzacia. excallant, com entrada a Tortosa el babe auxiliar
Mig, 5 ((lava ül Un)
g,..mbla
lona, se celebré la tercera jorsempre, i cense cap incident d'aquella cliócesi, doctor Bilbao.
nada del concurs per equips de
desagradable.
set nedadors.
El repartiment (Iris premis
EL BISBE DE ZULIA
A les den lluitaren l'equip
sooft el vinent dia R. al local soDissabte arriaa al doctor Marc SarArenvs contra l'equip Ludwig,
cial. en 01 anal arfe el tabliotarari del Cinb N . Ernest Font- ga-, Godoy, babe de Zúlia (Venezuedel U. N. B., amb els .següents
(levita danaria la sagano can fe- la). Ve de Roma a fer la vista "ad
resultats:
rancia de l'actual tongada so- aüntina".
100 metres !Hure. LuJwig,
1-ir'- al terna -El eiclisme i tes
1 30". Goula, l' 3a".
EXERCICIS ESPIRITUALS
entilats cielistes".
t'
°ver
senzil:
Gonzélez,
100
Ana (liada dals Reis. a les tres de
30". Cuadrada, 1' 30" 8-12.
de una partida de
ia tarda començara • a la Casa d'Es
loo brayr: Picornell, 1' 54".
xercicis deis PP. Jesuites de Sarria,
Miguel, 2' 8".
la tercera tanda dels que dirigeix
25'- pessetes
100 espatlla: Trilla, 1' 53".
ralles vestit estam, 2 cape
lind. pare Vallet, S. j.
Gibert, 2 11".
15'--•••
" gabany anglès
200 lliure: Goula, 4' 7". Vilasuperior ... .•. ...... 12'50
"
mala, 5' 39'.
400 lliure: Cuadrada, V 39".
OTO
Gotha, 9' 23".
Una divIste
350
reemplacaments:
guanya
:
II
g
pon
Llore",
Miadra a ngtesa vtst -,
u
requip
compost
bq
de l'
•
aura Tricau, Gotita, Gotita, Gonet noAre ved
tara
OBSEQUIEM amb UNA TALLA DE GABANY A
, Ale?, Migu e l, en E 6-10, su- amajgzzy*
0111==.Mfflolt
CADA PERSONA que adquireixi una talla de vestit
plent.
BOX A
Els contraris eren: Vitamala,
o abric
El dia 11 del mes que ve viGibert, Cuadrada, Pieornell, 1:111LATUI al.al I N Ez I( .1 C A N sitaré Barcelona una
Llovera, Ludwig, ciranich e r, en
VIAT DE MENAGER
l'esquadra
anglesa de l'Atlan-.
5' 40".
1:1 boxador Ililari Martínez,
tie., inte g rada er les següents
Veneent l'equip ele Ludwig,
campió peninsular del pes IleuunitatS:
per 21 punts a 18 que n aconger. lia deixa t, de pertanyer a
"Argus" i "Compbell", encuere
seguí E .-brenys.
l'equip Pauló.
i "Windor", "Wessex", "WestEl partit de polo tau guanyat
minster", “Westcall", "WalhaD ara endavant acinarit sola
pele arenyenes por se,t, gola a
lla", "Fedette", -Walhor" i
la direaria del conegut empreVENDA DEL FABRICANT AL CONSUMIDOR
Zero.
"Walpole", to.rpediners.
snrt mio inuza senyor Taxonera.
La segona m'ova fou entre els
Els esinentats vallas ro-i
Ilona diu que de resulto.? d'aN. Masnon i el
mandran rl nostre port fins al
quest Calen, en Martínez t'aré
e equips del C.
d'En Trigo ilrl G. N. B., essent
Ea 22 següent.
aviat rd s. , 11 .1üb115 a Parel detall de les proves com. stL'EUROPA A MATARO
A TERRASSA
Aquesta tarda l'Europa anirä a Alte ist:
9
GinOnez,
EI TERRASSA BAT I. a Glal•
100 metros
Matara, per tal de jugar contra I'llu.
32".
NASTIGA DE alADRID PER 3 A a
26". Varean,
1'
GMAN1
ro, d'aquella localitat.
100 () ver: Arruga l' 33". BorDiumanga, a Terrassa tingué Ihc
L'agua) que preseatara l'Europa
contra
BANQUERS
räs.
l'
33".
G:t11:1;‘,:aquest rimar parlar entre la
is el que segueix: Barday, Serra,
100 brar;a: Castro, 1' 33'.
tipa de Madrid i l'equip 1,-cal davant
Montetinas, Alcoriza, Mejias, Mau- Fontanet, l' 43".
BITLLETS
que
fou
/wat
ben
tactiaa admirahle
ricio, Pellica, Bonet, Cros, Olivella
100 espatlla; Brelos, t'
Francesas, 33'75 per 100.
rabuda pel públic, i de la qual nosi Celia.
Es,taro, 2' 7".
Anglesos, 33 . 80 pessetes.
alunes parlarem u/1 cap s'hagi celebrar
Com es ven, queda confirmada la
290 'Hure: Gini."• nez, 3' 14".
Italiens, 3013 per tasa
a les tres de la tarda
el segan de% partits anuncias s.
reaparició de 13onloy als renales Palou, 3' 40".
Belgues, 3550 per too.
En cmvi a la segona part el TerEntrada general: 2 pessetes
'Hure: Borräs, 7' 30".
pto
t
amatistas.
Suissos, 139 ¡or loe>.
rassa es destaca por caanunt le la viBrelos,
7'
32".
Partuguesoa, 0'30 a/asaetea
Seran indispensables per a
sitant s , aconseguint hatre aa aar tres
350 reemplaeninents: L'eunip
Mares re g ula, fati pessetes.
entrar al t'ami) els carnets
gos a das.
formal per Brelos,
Austriaca, oaat per sao.
anauts O del primiu. trimesLa primera part acaba U111'.3 "anta
Borrits, Trigo, "'abur, Parran i
Txecoslovaquia, 21.10.
tre Je 1925.
,
a un gua, marcats el primer per Bre38".
els
Fordaret, esmer cs ít
Holandeses, 2. 81 pessetes.
,
del
Terrassa,
i
el
sagan
per
.Abra-.
Casi
ro.,
,
11
C11,1
nr.
te
ir a sr. cal
Gracia, st per too.
de la Girralastica. Els de la seg.na
Väzga.
.
Arru
d
Pieh, Balota:u
Suecia, I'S6 pessetes.
Graquez, Estarle Mate!, thr 5' 9".
part CIS aconsegu:ren Argen-.re i
Noruega, 5 pesseta.
cia pel Terrasse i Uríbe, pea madriAl palo pllanyit l'equip Trigo,
Dinamaraa, s'18 pessetes.
per vine gols a cap.
lenys.
DE
CAMPIONAT
EI.S PAICEITS
Finlandia, 17.
Fas equipo eren:
La classifieariii Triza, 29
Joiers - Fabrican ts
LIS resultals deis partits del
Romania. 3'25 per roo.
- Sancha, Beng/min,
punts i nrig, i l'equip del MasCampionat jugat ditimenge, sdn
Bulgaria, 425,
non,
12
i
inig.
larile E. Alcantara, Arlarraga,
Joies d' A rt
Turquia. 3'30 pessetes.
els següents:
Seis. Gnibt:70. Abras. Uabe L.
AMO,"
a
3,
Espanyol-Santboi, 6
Estats Unas, 7'10 pessetes.
i Sevilla.
Barcelona-C. A. D. G. E,
Canada, tagai pessetes.
Copes i medalles
ti alassaguer,
Saha,
Terrassa.
34 a O.
Argcntins, 277 Pessetes.
laaaer, Raig,
llamea P rpell.
El
Sant
Andreu
vene5
per
laruguais, 635 peasates.
Esport
i Pa Ira.
Argemi. Gracia,
ZEBRE
LE
l Sans, per presen.
"f.-irrite
s
Ndeaa, 0'73 pessetes.
Vidat,
.ge
r
,!2
Flrli!"a
ué
cura
Tai g
ta r-sn aquest darrer incornplet,
Llraailers, 067 pessetes.
Y
taaa.m.
P:A
I
I
gua
3
que ho fau
perdent, per tant, els punts.
Boliviana, aro pessetes.
96,
Models
1925,
Calähria,
A SEVILLA
Després jugaren un partit
Colembia115, 590.
prOp GranVia
le10.
5528
A
d'entren:mera el Satis, integrat
•
Pcruans, 28 pessetes.
L • ESPAN1' 01 „ EN EL SEGON I [Ayo, 44.
par alanits elements dcl Sant
PaRTIT CONTRA EL Buris,
Paraguais, tio6 pea:atlas.
Andreu, venent aqueet per
TRIOM FA DIFICULTOSAVcnezuala. 1 pesseta.
UNS ACORDS DE LA FELERA•
23 a 3.
M ENT PER i .a o
Japanesos. 2 . 50 peasetes.
CID
QUE
PORTEN
CUA
Algerins, 38. 25 Per 100.;
Sevil'a, 4 - .\9110555 tarda 'lla
EL I aa al PIONA IIE I. ESP 5 llE
Desabre passat VS celebrar se l'aEgipte, 3405.
jugar cl aegon parta entre l'EspaCICLISTA CATALA JANER
Filipinas, 310 Pcasetea.
nyra, de Barcelona; i tI Betis Balean- ma/dada reunia plenaria de la FeTRIÚMEA 1 (:;C7ANYA LA COPA
derada Catalana de Futbol, en la
RCPARACI3
LAZAR° 1 LOPEZ
OR
ruja,
,
entre
altres
afma
?naif..
Diumenge passat, usi
cpeaRREs ro NEUMATICS
L'Espanyal ha presentat el seu aual va tractar . se
Allons, 140 per roo.
l'Esport
Ciclista
Catalä
dugue
la
protesta
del
Calare
d'Esparta
cama) can/pica, per tal de desbaratar de
ESPECIALITAT EN EL
140 per too.
a cap el seu anunciat canelode Sabadell contra l'arbitrase i fall
CORD-CABLE
la Lana eliaposició dcls sevillans que
i 2 duros, 140 per loa
1 duro, 1 455 per too.
romerc, 26.-BARnELONA
Isabel, sau per roe.
ei imiimmionartams•
is
Francs, 140 per too.
.
Lliurea, 35'25 pessetes.
;
Dallara, 7'zo pessetea.
i•
•
Cuba, 7'175 pessetes.
Dll'allaNGaa
ELS VISES
Mexica nou, 142 per 100
:
Abatas (Fallir, al mati, linVenezuela, 139 per toca
gueren
Bou
al
carel)
d'aviacid
d. Losen Casanntjana -:- Ronda de Sant Pare, 21 -:- lelef, 1678 S. P.
Mares, 170 per ro0.
del Prats, els anunciats sois

tinuà la seva esplèndida forma deis 1
dos darrers partits; sabretot sala nota
una manca de punteria i també un
joc com roques vegades Ii haviem sisa
per la duresa que en alguns moments
cmpraren.
Els capdavanters cal grup B
taren d'una manera entusiasta, si bé
mancats d'aquella técnica que els
hauria portal la victaria, pecó la 'alta
de ala cientific era suplantat gel desig tIc guanyar. A la primera pare de
mostraren tot Ilur corarge per sortir
triarnfants, pena sempre en el mata (le
la mes pura correceia,
la primera pala el Japiter féu el
seu gua per maja de Vinyes 1 d'un
bon xut que Sanahuja no pagué eva
tue.
L'Europa a la segona part varia el
sen davant, jugant Banca en suba/atta : a de l'Olivella. En aquest legan
trama el irre que dugue" a cap fou suFeriar al primer, pera sempre tnancat
d'una compenetració que dones dectiritar al set] joc. L'Alcazar cap al
final del partit marca cl gol de lesepat.
Elt equips es presentaren com segur-ix:
Eurare.-Sanalnij a, Serra , Montesinos, Aleariza. Megiaa, Pinvana. Cella,
Fausto. Cros. Olivella. Alcazar.
.Tapiten-Ihars, Ortiz, Martas. Pe/acta CalinA. Montolia, Gil. Mantee,
Vinyes. Santamaria i Ventura.
L'arbitratge del senyor Vela fau
malt defeca/6s i mancas d'energia, el
que li valgué algunas peritas protestes
per part dels partidaris d'ambdós canandents

DE VALENCIA
A VICTO RIA DEL BARCELA UNIO ESPORTIVA EMPATA
"BOLDKLUSOBRE
EL
ONA
AMB EL VALENCIA A 2 GOLS
&LEN 1903"
Al camp de alestalla sha jugar el
de
qua
gaudaban
els
Pci presagi
primer partit entra els dos concertats
alas danesas i pels falaguers restaper la Unió Espartiva de Sans i el
catinguts en els seas encontres a
a Madrid bona preveía que Valencia F. C.
dbao i
A aqttests partits seas ha donat una
primer partir del Boldkluben 1903
gran impartanc i a, degut a qua el Sans
té
que
acure
amb
el
del
ma,e res
arrenglera Mara rice, l'equipier que janora. pera amb data del "1893"gis en cl Valencia. i a qua es (lana
visita
ara
fa
quatre
aras)
e ens
una artística cepa a l'onze que mes
esdeveniment.
7sdtuir:a un
gols marqui en eis des encarares.
de
coniessar
que
no
la
llagué
Es per airad que la gentada que acuI hem
la
sarpresa
ens
dir,
resa; millar
dí al cama de alestalla fou nombrojugadors
barcelonistes.
donaren els
sissima.
La primera part resulta fozaa asoro feren una exhibida digna daloja
ca
parlarcm
Pera
d'ala
rida. Les jugada; brilianls i pa:aires,
ro -se.
ben pagues. Mart illen, en comenzar,
uprés. Tornem ara als daneses.
ev i dent que requip al primaa dia
aprofitant un super') centre de Rata
lua fet una gran exhibiría de tic- d'un xut de clitja volta. barodueix la
i que en el conjunt sano ha ofert bah al mara defensa/ per Llaga. A sap
chis dos bandola sala pot consignar
utant irregular. Els davanters són
una millar classe de jac, ni, per tant,
ailosas parqué es prodiguen xutant,
bé llar; trets tampoc són dels que un domina Fati veritablement arares
evident
aguas; primor temps.
llançar exclamacions, és
Li .s,-go:a para Sensc exceIrr
ae trabar una ratlla "acatadora" és
despreciable.
Pera,
com
q,12..1A, va ésser ja una mica mas
na
atora, la davantera, tat i ha- meguaa. Campius acanseguí el segon
PO' u:- al Sant, d'un ata sesgar que
a-n a s semblat la cosa de més viel portar valen&anis'.a paris. escapanta de acquip, tampoc meravella perlas
ara/1s que féu. Quant als nva- se-li la pilosa de les mana
El Valencia juga e:1 aquests moaa?.7 . 0 desplegaren un jrc impresforça i Mann introducir la ha
ments
acantentant-se
amb
"aliasen;•
atac i protegint la parella la al mara de Pedrea acosant en tirar
Paca ert xut bornbejat.
AqUC5a es mosca segura,
Paz després. alomas. en una gran
aa ea ama científica, i quant al parjugada, des de fan l'area. xuta, ama
a va fer de tea; en general. pera,
empatar. Es tira, tamne, un
'ragua en ell mes de to que de do- seguid/
penalty cara el Sans, cate Pedrea
que juré faraa bé, detura.
FI iac dels danesas es bastara foEls lacals. a les acaballe; del match
, precisament per aiNn resulta
embotellareis
el Saa s , tense variar el
dealarigat ; cal recnnaixerresultat.
si
bé
a,
--. ahsaluta can-era:
En general. ¡'encostre na fou dels
man s . Ultra diversa; "frees. Pedrea Balasch, Gularons
serse conseaüència, aque.,t excellent
i Rini, ..pel Sana feren una bona
va:gua
un
penalty,
que
el
els
exhibició.
aa tiré fora intancianadament.
El Valancia ha !tapa d'arrenglerar
'as
d'ajornar
els
nostres
juai.
tm once prou fluix per tal com Cut dama. la crac/ els darrers amb bas esta lesionat ; Molina. greument
',713 partida d'aquasta tarda ens tnalalt. La malaltia del notable /Mg
rad'arrecian:: les nostres int2
centre acasionara Un gres handicap
per al Club blanc. en el que reata
*
de Can/pira/a i mear mas en el peninsular.
hein St abans, l'equip blauGarroba, al fatal. junt amb Rey,.
ara) tat i trobar-se mancat da
; aranere; figures. fa,/ una
a'aca i llantas, jugaren forza. Rei l'equip rnereix que verter. de mig centre, terant en compTors els campanents de- te el desentrenamen t que pareix, féu
•
-- ar, un gran entusiasme, pera una actuac'ó excellent.
Per la Unió Espartira jugaren Pe'-rrncr.t Walter. Sagi i
drea Malta. Badal, Guiara/la Calvet.
ri un excellent match.
llame de la tarda va Rini, Campais, Feliu. Martínez i Monta-nau, al qual ranralment as lean,
Pel Val/leía: L l aga, Reye s , Garroa; das gals, i sabretua que arnb
Reverter. Esteban, Costa.
cama:nació i intelEgencia amb ba, Raza.
araría. alantes. Peral. Cordellat. L'ar; ae xtrem dana un canana
bitre, Marsal, bé.
• .- 'era C6111 lela temps
'71 aquesta. Esperem
--a s e deixar-se enteIn •
:eguit prodi g uen el I
•. fre ni mesura, tara ea
LE UBRE
- aerfeccionar . se, dc i11.1RALLY
7a7celora pupa tramitar
Modele 1925, Calitbria, 96,
ça que diumen.
prop Granvia
. agitima esperança.
• *
la primera part
EL BARACALDO I EL GIMNASprimer cal, cp:e el
TIC EMPATEN A UN GOL
mitjanaan Ni?.
A l'Estaditan jug avn el Baracaido
-arnb el cap una pasanda i al Gin/u/a-Cc. El match co jugis a
Aquest gol feo malt han un gran tren, caseta un han partir.
• • earrents per Is rapidcsa Travieso, que ha jugit en cl seit
aalson.
' callocacia
de davaiaee centre del Baracald a, ba
deccpcianas. La primera part acaba
es fau gaga, pas
• -colli una hala qae, amb un enmat a zaro i a 11 segana,
Prats. pal Baracald o , acansegui hinic
- au. yacs turnten' s,
•as justesa a Samaler, gol per a ella. i Harca, an un penalty. al del Gimnàstic.
• aaaaa dintrocluir-la al mara
Arbitra ba Sierra i el Gannastic
maleta admirable.
1 -asara 5 d'aquests das g ' )!, a ;H:ta presenta a Alaxandre. Circa, Venqueda malt anivellada, pera pagué:a/u tura. Marca, Enría. Llores. Arraniz,
Antara. Anuet. 5ilviun, Calvo.
apreciar, entre altres coses, tina exEl Baracalda F. C. a Uribarri. Goaaart e ampenetració en la davantera
rastiza, Qua/cace-a Germán. Prats,
Laca
Clarea', Errasti. Traviesa, Mib- li comen.
•-Jama part i
. arbitre castiga al Botella:l- rad i Eattaa
aca en panalty. que Sagi tiré fan
tr;nrit,nn.-.1it
a
arnb tata intencia, esscnt malt ben ocDI .JOUS, cres
haaa aquesta actitud per part del
/ara:.
la .
palia
Ja /wat entrada la segana part, i
r BAT FI. I.I.EYDA
r1,.pri,, d'una rauda danesa que pasa EL 1.1,EVA`a
PER A
u-n erill la porta barcelonista, aquals
Al cama del Llevant es juma aqueo
a, reanimaren, i Samitire marca el
encontre. en al nua! si I.'rvant acaneuul que els dona la victoria, domaras
seguí batre cl larval,/ par 4 a 2.d'un seguir de passades entre Amasa
Ferrmi.
Sagt i Samitier.

havien demostrar per aquest partit,
pera els !tesis propbsita no han estas
de resultar falaguer. com eaperavea,
car han topar contra un Betis que
nol'esperaven i que els ha produit
moments de veritable desesperació,
que imicament l'aplom i encert en el
joc de Zamora han pogut evitar un
resultat advers.
Labia gol que ha marcat l'Espanyol ha estat obra da Llauger, en
aprofitar un ba ti-bull a la porta sevillana.
L'arbitratge de Rello ha estat acceptable.
A MURCIA

La eamposici6 data equips era la
següent:
Baldkluhen sana - annstiansen,
Ilnl, Jansen. Laursen. 13end:xent,
lIavnt, Hansen, Jarguensen. Larsea,
S:ern i Nilson.
Barcelona.-Plattka, Sala, %Vahar,
T orralba. Elías. Cartilla. Vinyala,
Bosch, Samitier. Arnau i Saga
Arbitra, amb encert, Villana.
• •••
Aquesta tarda se celebrara el segun
p arta en (.1 qual el Barcelona presea.Ltara el mateix equip del diumenge.

aammamewmazwazammeaaataan,"waalaa

(crcs-Mediln ;ale o It
Pr6ples per a 'sport
I

Eduard Segura
PLACA REIAL, 15

L'EUROPA I EL JUPITER EMPATEN A 1 GOL
Aquest partir tingne lloc al camp
de aEuraps, el qual es veié molt can
carregut.
L'Europa en aquest partir no con-
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tfisVeu-nos i us demosturem que
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ningú pot vendre
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AVIACIÓ

SOLER 1 TORRA

'1171771ggerr"
LA

'LA

EL Un

ITALÍA . FEIXISTA

1201111

PäiLteriAT

I NFANTIVOLA

EL GOVERN DEL Binen

Ent fan palie aquells homes excestdventeen filosòfics que miden per ate
relee:te als menuta llar crecitet en cha
DIUMENGE, LA COLUMNA DEL GENERAL SARO SEGUI LA MARRA PELE;
Reis I.a illusió de la rciaLIMITS DE LA ZONA INTERNACIONAL, I AHIR CONTINUA AVANÇANT
oriental , amb tot cl sea luxe cepuENMIG WOVACIONS CONTINUADES, EL "DUCE" DIU QUE MAI NO HA lesa
lent de tresors i joguines, atril) el sol
CAP A LA COSTA, MALGRAT LA RESISTENCIA D ELS CABILENYS ALÇATS
TINGUT UNA "TXEKA" ; QUE NO FOU ELL QUI ORDENA ELS SUCCESSOS sapientissim discerniment (le les mes
adients a cauta classe social deis inDe regreso transportan a que sostenirdoS en protestar arab
DE NADAL A ROMA, NI ALTRES AGRESSIONS MAI—DIU—NO HE ES- fants, es una cosa que sentare ne lea
DEL MARROC e
hombros los enfermos y heri- totes les meces energies per tan iniTAT INFERIOR ALS ESDEVENIMENTS :: ACABA COMBATENT LA PENA enternit (l'adorable que la ;robo.
dos, preservandolos con sus cua i infonamentada campanya lela
1,a illusie és sempre elemem eneuerpos de las balas enemia l'estrangers per uns renegats de
DE MORT
COMUNICAT OFICIAL
joiant de la vida, pene per al manid
gas.
la seca ['átela i declaro una vegada
Madrid, .1. — Després de les
és una necessitat. I,a ciencia ende,
.Marchaba tina batería desde
més la mera lleialtat a la monarquía.
tres ele la malinada, ha estat Zoco el Anula a Xnuen, v a la
tocadora de les explicaci ens fantitsEis nrinistrea
Des del meu arrest per la lectura
facilitat a la Premsa cli següent altura del poblarlo de Xernla, se
temes del misteri no ha entrat encara
de la Premsa veig ha unánime procomunical oficial:
sobre ella los kahileiíos,
a ressercar el seu esperit poncellivol.
trata de tan bons espanyols i ere"No In In( ?regir I cap variarle arrojan
sentada contra el Govern que
presentara aquesta Cambra quan
Roma, 4 (rebut ami) gran rey
ha
(de
romper PI fuego a cinI.a Tsttnci e; entre el tisilule ¡ rinvi_
guien que conforta el meu elevat
sensible a la zon arlecideidal,
presideix.
totstots
m'escoltaren
ande
la
mes
.
que
en
aixecar-se
cuenta
metroe.
i
n
i
tres).—Mussol
eolurnna del general SaL'ajornament de les lasques siisc li es encara esbetreadissa i per
esperit veure com cau del secol el
El
trompeta
Alvarez
Villanueper parlar, a la Cambra dels Dipu- gran atenci6, donant-vos compte que
rió
la
silueta
esfumada
des
tinte
ro continua la seva marva pela
parlamenlicies no le rap sigui- ai
que pel seu talent noveller podia éstate. fou acollit amb grans aplaudi- havien sortit &la metes l'avi parealimita de la zona internacional. va avanza ser-ni y con su cara- ser glena de la seva peana i ha
f ieacieí pote tea, val' ha obrett no- apunta aempre darrera les coses pels
A la zona de Melilla ha es- bina es el primero en repeler la
eta, pronunciä el següent discurs: les profundes i havia fixat els limita inets a la falla d e projectes que seetits copsades. Si l'infant es fäc1I
onedat tan han( i pobre que no metal Immhardejat efieaement el agresión. Herida gravIsima cnrdiscutir.
:-.es-G7S: El (reselles que vaig a centre deis gneis ha ele desenrotllara la fe. és perquè la fe li és neceszoco de 'S'emita fle Izabel i la ca- la PI hilo de su existencia, y se reix ni que es pronuncii ei seu nom
D ' il(111( a pnes dies quedara säria. 'Un iniant excessivament malee-iar (lavara de vosaltres po- se aquesta vida en cotufa acuse la
ultimada la torineriA riel pro- fiat. analitza r!or, serä despees un he- sa del raid retal Mer Arnezzian, resiste a ser n'arriado, diciendo i es quedi en el més despreciable
e.er o no podre esser qualificat, qual no és poasilde l'existència de
en la qual exislien dipòsits Un- a su capitan:
cap asscenhlea politica. (Aplaudi‚ t e c le (le reforma cleateral, i
discurs parlamentare
4t or,
ivorsos priijerl es, i nte malle' serameat Positivista. un ble
L'ex-ministre En Joan Ruano traporlants, ineendiant-la."
—Puesto que muero, guiar()
:Ame potser hi haurä algti que ments.)
contacte
amb
tot
ateix
munas
que
resi
elespres (l'ene eurt
me: lambe la seva adhesió, en la
tot.
COMUNICAT OFICIAL
quedarme el Ultimo para adenia
teeni valla jo — després (l'aearä que aquest discurs es rearela
flama
de
l'ideal.
el
Parlament
intorregree
qual diu: "Per al Ret en quant enLa "Falla _Oficial" de didluns rae. por
postrera. el desfile
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ordenant la ectnesa de ton tMlions
itgents dc vigiläncet detieemeten tres
a den viatgers.
1 mlo espíritu y disciplina (to los
pertäneia, cota les agre , i e ens contra
REGI ST RES
me-nrcs eontra aquesta oros:1lires als Bancs d'emissie, i etee aquests
noics, gennanes, que proceden duna
artilleros durante el asedio (le
I. CAMPANYA
i Eorni? Recorden el meu diseió drromlinarla iii l'Avenli.
Rema. 5, — Segens el "Ojee-n.11e
per
valor
(l'igual
quantideedruesile
capital aragonesa.
posiciones, siendo, como los
(uorsr it li e i .4 11al. que eeltära". el screyer Calzaleni cap feias del dia 7 de jany darrer.
Madrid, fe. — Cona cada dia
tat cit bitIlets.—Havas.
Sotmeses a un rigores interrogaton
,,,,i(lados de otras armas y cu e reIt
di le.‘;
Segurament no us serä (1: fiel de
ele tosta. tibie va velebrar-se, al
xi s ta disident, i tres periodistes, flau.
(;•,Inbrp,, i .14 la qua' t..d.411 cales llamee, Gianfarra i Platone han estat
pos, prellagonislas ele suldiniee
incorregueren en contradice:Mí, rae per
recordar aquelles 5elnalleS puleatret del Cine , ene item ntitinu
PEIS
Prs.1:117DICATS
OS
SOCORS
ce. 1:enyete:,
i Orla:1411o, detinguts a Roma.
episodios, precOnizadore s del
la quat foren portades a la Dieccció
metas i excitades passioes polítiques,
de atonte:luya pre,1PER I.A GUERRA
han reennenill la dura neerteeta
empuje y virilidad ele la raza.
(le ‘eguretat.
1111 pol senyor NaNarro Fernartdurant les quals, en aquest mateix
S'han fet planees registres i algunes
tat eleeleear. ita s
(mal vs
Rema, 5. -- El Consell ele miaistres
Era nomptomelidisinta la eiEl director dc Saguretat dispcsä,
majoria i mineries eliscutien i
triara el ,,, nyor Mussnlini. i no detencions més a diverses remata, es- lt aprovat l'esquema Me elecret per con- loari A n d P un puesto do Narren, (lez.
La interveneiú de l'ex-refor- en sature un ale dubtosa la conduele
Iluitaven cada dia, fins a l'extrem que
eneelenir. simí que pecialment a Anemia, Bergante i Peha
ealeritmente
se
había
incedeuna
heatreta
en
favor
dels
haal que
mista sonyor Bellato va produir de les tres 'toles. que comperegueasm
alguns havien perded reaperanea que
la e.- -eí pi- ru sa —1-Levas.
ha retira t •
binaut.. de les ciutats del .; territoris alte- tentad. llevar eeenvoyes; >ele enprotestes i abomina:unen( del davant el jutge de getärdet.
es pogués arribar a centenir aqueata
fermos
y
heridos
enrollan
ele
els
danys
de
turbe'
eirirvil
,
En el Jutjat, parlaren amb tota etahenal per rail el'alguns assieSr , n11,
pass:6 política dintre els lim:ts preaeielenvia, y la sed enloqueebt
redat. Dignaren que pertanyien a una
irr anäleg als danys de guerra que
temts, por palear aquest senyor
cisos per a la convivencia, co
a los eanoa. Lee art illeros del
ge
,e,frirete els 4erritonis ocupats.-11:e.elnlV
elistingiela
familia; pere que alavien
¡ilion,.
a
la
(Passurripi, • s
Camina, de partits d'idees oposaeles.
grupo (pie allI (mera se Ofreeen ea U,ria d ' aglInS1 nele.
vist obligades a abandonar el darMsas.
El dia 7 de juny vaig pronunciar
(mat
im
5"1lthtttlu'lu' Y " tiro las
LA CAMPANYA A FAVOR DEL
eili dels seas malee, perquè el 'cu
cl discurs que ja be esmentat, el
lederías 1i1'1u1)orriolial1 1 44 S RO
R El
pare les fria victintes de privacions
qual donä per resultat actarir per
rillEIMMIZINIMIIII11111111111111!¡
i'tl
tullohombres
neoesarios.
eort
\j'u
u ei inaltractava ele paraula, i rs neEn la catnpanya a ¡acer de la :nocomplert Eatenosfera. En apeen elesofirialos,
porque
todos
se
loa
CA INAISE--P5
llantina el general Sarabia, des del
garen reseltament a tornar a casa
curs, i dirigint-me a les oposicions,
MI la temequieren
dirigirlos
castell de Santa Catarina, on comseva.
AQUEST NUMERO
vaig dir ei següent: 'Reconec teta
raria empresa de. sneorrer a los
El beige va can- el pare de les tole%
16, fürtEnella, 16 Telefon 2713 A
pleja cl sen rrest, ha trames un escls vostres drets, tant ideals C001
compaileros.
“C0111 Kine al
que ora es troba a Madrid, i aquest
fi/ ell el final
reals, i per tant poden jtetjar cl feiHA PASSAT PER LA
Dani . ol friego enemigo trepan
rr i
7/
24-26 - Telefon 1574 A
negä en abacdut les acusacions de lea
ärrec (le general he he ;(1-riltat jove
xisme com una experiencia històrics,
pnr las torrenteras que las
sev(• 3 fines i afirma que el ce/ és
i podes fer una critica immediata
aguas abrieron en laN r(101/ 3 y encara per campanyes en defensa (le
CENSURA
MILITAR
de totes les mesures presea pel Coconsignen depositar en el nido la patria i procurant ter honor a que les nois porten una vida pee
harmonía amb l'educació S'AS hin
l'exéreit i als incus juramenta a Den,
vern feixista".
de äguilas muehilas repletas de
1;
a la párria i al Rei, no faig mes rebut.
víveres o llenas de agua.
Encara estic veleta Easpecte que
IIIMINIMINEEMINNE111111111111
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TOrn, la mejor de les quals ti
Ro anys, han quedat a disposició del
Jutjat, per tal -de resoldre el Set de
teferineta.
• ELS DEUTES DE L'ESTAT
Diu "LA EPOca":
"Amb la renovació de t primer de l'actual per valer de
1.255,093.000 pessetes, acaba
una etapa de continus vencírnenri d'obligacions del Tresor,
durani: la qual ha vist aquest
succeir-se sense descans ei terme 'de nombrosos prestecs que
ha ten( per un irnport total
de 4.325,499.500 pessetes.
Aquesta quantit,at que puja
el denle flotara actual, te el seu
venciment el terminis que comeneen el 4 de fehrer ele t927
i acaben El de gener de 1929.
El nueli principal, per valor
de 2.370,406.000 pessetes, VP11/:
l'any 1928, el de febrer i el 4
navembre.

Actualment. els Tresors que
han anat creixent en emissions
de mes o mellys importäneui.
estan reunits en dos grans
grups: lun de venciment a 3
anys;- 5 per 100 d'interés i prima de 1'1 per 100 iarnh el que
)'interès eng resulta a 5'33 per

100 aflre a quatre anys
amb igual renda 1 prima, roint eres ni ig de 525
sui tarit
per 1 00; el primer importa
1.095.406.000 pessetes i el segon • 3.230,093.500; result ata.
per Consegiient. tot el deute
flotara actual a un interés mig
del '269 per 100.
Eltrom en un període de
tranquillitat per a la Ilisenda
espanyola. pie l'aura d"ésser
aprofdat per niveliar els prespostos 1 preparar l'operaciti
consolidar que les eircurnstäncies7.auabaran per imposar."
NOT'A DE LA LEGACIO DE XILE
1.1111

La legació de Xile ha facilitar una
nota '.desmentint la noticia publicada
per aIguns diaris dc Madrid. telegrafiada: des de Paris. en qua: es diu
que :el presiden! dels Estats Units
havia dictat fan en la qiiestió de Datra condemnant Xile a Iliurar al Perú aquelles provinctes i una
indeniiiització de dcu miiions de ciólars. — EPIDEMIA
poble de Moguer. ter.
me cíe Vilafranca. declarat una
epidekra que. en dir dels mentes. es
mil icgades pitjor aun el cele;-a i la
Firl ara ha causat moles victim.es.
11-it enviar comunicadons al Collegi de Medicina de la Provincia.
TEMPORALS
Vido.—Regna un imponent temporal
de pluja, havent-se inundar diversos
Carrers.

Les aigües han envait resglésia parroquia] de Santiago.
El rM Foc, que ordinàriament porta malt poca aigua, ha au g mentat el
su! cgrrent.
El r.ivell del riu ha pujat tant. que
el transit per la carretera de Baynna
és impossible, per haver sobrcpujat
laigua .el pont.
A la parròquia de Sarria les atgiies
s'emportaren una dona que portava
pots de Ilet.
Diversos veins han acudir rapidament, salvant-la d'una mort segura.
Molts veins demanen auxili. puix
que les seres cases estar. isolades per
les aigües.
perdut una gran quanntat erestres de la pagesia.
Les aigties han destrocat del tot
els v:nyets i rhorta.
Durant el dia crahir una brigada
crobeers municipals s'ocupa de netejar
eis carrers tfaquesta poblad.").
DISPOSICIONS DE
• "LA GACETA"
Madrid, 5. — "La Gaceta" publica les següents disposiziens:
De Governació. — Acial orOre nonienant comissari de tercera classe
del cris de vigilancia de la provincia
de Barcelona En Marceli Verdesoto
Pareja.
Nomenant- agent de vig , ISncia a
la provincia de Girona En Joan Palomera Sierra.
D'Instrucció pública. — Reial ordre disposant que es doni un vot de
grades als mestres i altres persones
i entipts que han prestat la seva
coopexacid a la colonia escolar de
Barcelona que ha residit a Sant Llorenç de l'Escorial.
Reial ordr ede Foment. disposant
que totes les prärrogues que se sollicitin per a concessió d'aprofitaments Indraulics destinats a la producció d'energia que hagin estat
atorgades amb anterioritat al Reial
decret de 14 de juny de 1921, seran
denegarles si els concessinnaris
se someten al canvi de nacionalitat a, que es fa referencia a l'anide
segon de resmentat Reial decret.
Anuncian! haver estat aprovat el
concurs de proposicions lliure celebra! a la Direcciä del Deute i classes passives el dia 30 de desernbre
darrer, per contractar la confecció
i remesa al gotero espanyol de
19,070 títols del deute interior al 4
per cent i adjudicada a la casa
Bradbury Windsor.
També publica "La Gaceta" la
següent Reial ordre del ministeri
d'Hisenda:
Ert_compliment del previngut en
la primera de les disposicions addieioniLs del reglament referent a alcohoW de 4 d'octubre darrer tenint
en compte les dades existents en
aquesta Direcció general respecte a
les contitats d'alcohol vínic rectificat delq6 i 1517 graus centessimals,
existents a les fàbriques en terminar
el deSembre, i els preus del mateix
duran: l'esmentat periode mensual.
Rei, conforme fou disposat,
‚ha servit disposar que continui en
irle dunas el mes actual l'aplicade rarticle primer ciel Acial de:Wat -4e aetembre passat, no perme-

o

tent-se abre ús que el de l'amentat alcohol vinic per a encapçalament de villa i fabricació de misteles.

També publica "La Gaceta" la següent Reial ordre d'Instrucció pública:

Essent convenient per a l'organització de la concurrencia d'Espanya
a fExposicie Internacional de Be-

lles Arts decoratives i industrials
modernes que ha de celebrar-se a
Paris l'any vinent, cs nomcrarà •
Valencia un Comité de delegats de
la sets-Comissiö executiva de la dita Exposicie, que cstigui en directe
i continu tracte aníli irlo artistcs i fabricants de la regid salenciana.
Aquest ("omite queda constituit
en la forma següent:
President, En Manuel Gonzalez,
delegat rcgi de Miles Arts.
Vocals, En Vicents .Mayque, president de la Eanibra Oficial de Comerc. Indústria i Nrregació.
En _Tosen Gris -e, o resident de la
Comissió de la institució oficial de
la fira mostrari de Valencia.
PROJECTE DE DIRIGIBLES DE
SEVILLA A BUENOS AIRES
Madrid, 5, — Una Comissió
del Retal Aero-Club d'Espanya.
presidida pel conde del Vado, i
formada pels senyors marqués
de Borja, Cierva i Codorniu.
Fernandez Mulero i Moreno
Carrarciolo, ha estat rebuda pel
don Alfons.
El ronite n Iel Vado parla dele
propòsits (l'aquella entitat (Vais:Arar a Madrid. per subseripeiA
nacional, un nionument a les
riet mies de l'arronautica. i. el
rei ha premio ajudar la idea i
eneapealar la Ilista etc (tonante.
Tambe ha ativocal per la
prompta roalitzariA del projecte
rspanyol dr tinta ar dirigibles
entre Sevilla i Buenos Aires,
perquè s'esfahlrixi urna romunicaei0 aisria ami, les illna Canarios per miljä d'avions.
A requeriments de don Alfon e . el senyor Cierra i Ced e rniu ha exposat restat actual
de les experiancies del auto-gir
de la seva inveneió, essent folicual pe! inonarra.
LA COMI3SIO PARITARIA IVAGinNAL DE PBEVISIO
Madrid, 5.—En l'Ultima an les
reunions celebrades en agites!,
perfilan per la permanent de la
COMiSSVI paritaria nacional de
previsió es dona; compte do la se
gona serie de contestacions trameses por aead;!mies, professors. Canthrrs de Comer,: i de
la Mineria. i entilats patronals
d'edat per al retir obrer deis
assalariats dedícate a treballs

esgotadors.
Que l'Estat sancauti del que.
abonen els Municipio als mestres per casa -habitacha i s'enearregni l'Estat de satisfer la
dita entriburid.
Creacid le totes les escotes
que exigeixi PI Cene escolar.
Que en el ras
Ion mestro. pagni lEstat ei
son del sithstitiii.
Quo passi a l'Estat
ele eltefs' passins del Magistori,
perh ranservant mimes` la seva
logislarió pci tel concepto.
Per Ultim, s'aorna en aquesta
SpS5gi debatir- el referent a la
conveniencia d'editar llibres per
FAssoriarié Nacional.

o

El naix nt imperi grita de
Franca :: lJii oren problema
internacional
El Times. n le Londres. en un editorial ha comentar un article del seu
corresponsal parisenc sobre el desenrotIlamen de l'Africa francesa i
preven que aria! l'Africa septentrional sera centre de grans interessos
internacionals. El Timcs es refereix
a la conquesta dcl Sahara. que sembla
ara realitzada amb la instauració del
scrvei automobilistic per Timbuctu
ami) una cadena dimstals confortables
Al mateix temp; Franca va desenrotllant la xarxa dels serveis aeris que
forma part d'un vast projecte seu d'organitzacid i consolitlacid de l'imperi
francés a l'Africa, vast imperi que
s'estén tlea de Juois a Dahemey i des
del Senegal al Sudan. I:imperi is
totjust en estat d'embriO. per'i la zona
francesa del Marroc oiereix un exernpie excellent de robra de civilittzació
de Franges a l'A frica. El inerit recau
bobretot en el mariscal ', j ai/rey, el
qual ha basat la sera obra sobre el
principi de la penetració politica i ae
la difusió deis beneficis practtic, tnéi
que no pas sobre el principi ole la conquesa militar : carreteres, escotes, bes.
pitals. rinitis, agricultura. comerç, etc.
De la guerra ençà el fames Liautey
Ira hagut d'encarregar el servil de seguretat pública quasi exclusivament a
trepes africanes.
"Cada regada mis — continua el Times —Franea es val dels seu;
de color per omplir els buits qué
en el seo sistema militar obre la tragica minva de la natalitat. Franca
Snls predica, sind que practica la
doctrina perillosa de la igualtat de les
maces, i trames soldats negres de miarnicid a Renania. Ultra la repugnancia que molt naturalment Ilur presència inspira, llur lis a Europa està
crean! de mica en mica per a la mateixa Franca a l'Africa septentrional
un problema que pot esdevenir formidable. Quan estan llestos del servei,
els tuvisians, etc., tornen a 11-irs cases. i després d'haver estat menos
damunt pohlacions blanques es troben
en restat dc subjecció que radminis-

politica

DE FRANCA

Una vio:enta tempestat a l'Est, Oest
1 Nord: Grans innndac'.ons : Nombrosos (teas arrossegats pel corrent
París, 9. — Les noitces quc. es reheu dele -departaments de l'Est. Oest
i Nord de Franca acusen violents
temporals. que han c.tusat perjudicis
de consideració.
A la Bretanya, on ei tem p oral ha
caigut amb mes violencia, nombrases rius slan desbordas, destrocant
les collites i aillant, en diferents
llocs, les cases de tret all, que dunanen auxili.
Les grans praderes del Landervean han qucdat submergides a les
agiles.

A Quimper. En Morlaix i a Lorient, crcix la inondació i ets habitants fugcn espantats.
A Lille. a Lave i a Bruaix a
l'Artois, els seas habitants es veieten obligats a fugir durant Ini nit.
Manquen alguns nens, els qnals
creu que moriren en la inond::ció o
foren arrastrats per les aigUes.
Diversos nens p ala y, refugiats han
mort victimes deis desbordaments
deis rius.
Les autoritats han sortit cap els
llocs en que la situacie creada pels
clements és mes critica.
Les trepes ajuden eficaçment els
treballs de salvament. — Hayas.
LA VAGA DE PESCADORS DE
DOUARMENEZ :-: ELS P.-5 TRONZS FAN EL QUE NO

HAVIEX VOLGUT
Paris, 5. — El ministre del Treball
comunica que amb el fi de posar terme a la vaga de pescadors de sardina de Douarmenez, el qual u:os-in:cm dura fa molt tenlos, els patrons han proposat naves condicions
de treball.
Amb això no fan altra cosa sine
ajustaf-se a les inilicacions que els
han estat fetes pel ministre el dia
1 5 de desembre darrer.
El Govern lamenta que en aquella
epoca i per la intransigencia dels
patrons po pogués arribar-se a un
acord, el (mal haguera estat benefició; per a ¡'ordre i la tranquillitat
Horas.
(l'aquella regid.
EL MODUS VIVENDI FRANCOALEMANV
París, 5. — El "Petit Parisien"
diu . que el modus vivendi comercial
franco - alemany consta de 4 3 articles.
quedara reiglobats tois cls punts en
els quals s'ha arribat ja a un acord.
Aquells en que encara no ha recaigut
una conformitat. seran objecte de tarifes intermitges.
Els productes procedents d'Alskia
i Lorena sena objecte d'especials tami les—Hayas
LES RELACIONS FRANCORLSSES
París. 5.—E1 presiden! del Consell,
senyor Herriot, ha rebut aquest mati
ramhaixador de França a Momeo,
celehrart-Iii una dctinguda cnnfe.en
cia.—Haras.
LES RELACIONS FRANCOTXECOSLOVAQUES
Praga. Ilerriet Ira dirigit min
missatge a la "Tribuna", en el qual
insisteix sobre el e:ir:idee permanent
del; interessos cornt..‘ que justifiquen
Falianca de França i Txecoslovàquia.
—Hayas.
LA COPA DE TENNIS NOEL
París- 5.—La copa Noel de Tennis
ha estat guanyada pels tcnnistes Borotra i Lacosta, els quals han vençut
a Brugort i de Cugis.—Havas.

LA PRENSA GRAN
"EI Gros Diario", ecdlega aparegut
reí-cribo:mi i que s'Ira significas pel
seis to aristacratic i la seva simpatía
pel regim, ha Singar un hit inesPeraL
segens comunica als seus lectors amb
la següent nota inserida en !loe pes'emir de primera plano:

"Nuestro periódico ha tenido un
éxito inesperado, y, por tanto, deseamos corresponder al favor creciente
del público.
Con objeto de introducir importantes reformas, hacer una total reorganización y poner nuestro diario en condiciones inmejorables de presentación,
suspendemos temporalmente su publicación, procurando sea lo miss breve
posible. El éxito nos hace presumir uu
porvenir esplendoroso."
L'enhorabona.
MES SUBHASTES
Per no honre satisfct la multa pie
els imposà el aoves-nadar, el jutjat del
districte de la Barceloncta ha assenyalet per al dia 15 del que som
subhasta deis bdsts entbargats als advocats scnyors !ose Barbcy i Prats i
Pere Cor p ininc.e i Muntanya,
ELS EXITS DE "EL CABALLERO AUDAZ"
Do "El Noroeste", de Gijón:

"El domingo per la noche se royectaba en el Teatro Vital la película
tomarla de la novela "La sin ventura",
de "El Caballero Audaz". En el primer cuadro aparece el retrato de este
autor, y tan pronto se apercibió el
público de ello, estalló en la sala una
espantosa pita. Los estridentes silbidos no cesaron hasta que del lienzo
desapareció la figura del autor de la
película."
UNA CARTA I UN ACORD
Felones,: de la revista Agricultura:
"Hen: tingut la sorpresa—ni agradable, ni desagradable—de rebre la segiient (-arta:

"1,3 de noviembre de toza.
Sr. Director de Editorial Catalana.
Interior,
Muy Sr. mio: Ruego a usted se
sirva dar de baja a la Escuela Superior de Agricultura, de subscriptor a
la rev:sta "Agricultura", a contar del
pn X1M0 número.
Aprovecho esta ocasión para ofrecerme dc usted affmo s. s. q. e. s. m.
R. Olieras. Director."
Hem borrina: Itna bona estoma per
descubrir Ii r 1 3 d'aquesta bais: a tan
f ulminont: "a contar del próximo número". Será pre fer trontollar "Agrieultsv-a", Sera pergtu3 eh nono proPerore, competentissims i I
roto en els problemes rurats, n., /tan
d'aprendre fa res? Sri pergit,1
probl.-eles agraris de Camlunya, que
sin els que e,e traeten prevalentntent
en dviurstrx IMuincs, no els intcresses!
"Misterio; profundo misterio."
Nosoltree, no nhslant, no ter h.un
n' ulula'. A! conirari. El ene de rodarcid d'Agricultura", .entetnnialment
couvreat i salemnialment reunit,
aro , dat, per tmanimitat, reservar ros
e.remplar deis mímeme que copia serfiel ter completar, un rlia un
1.-n segur, la l'u-metete: rolleecid de
la "Eseuela Superior de Agricultura".
I aix3 ho poder, f.-e erra sobretat
que el faemr dele aer e ieulturs ens cenenemo ...er i que bl subeeripeiJ ti pujant
¿'riel 'meren? salisfa.-biria."
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trae:6 francesa colonial ha de tenir en
vigor, i que és bastant rigores.
"A Tunis els ex-soldats són ja an
factor mol: turbulento Taniti alli ha
penetrat la propaganda boIxevista i
el comunismo extremista s'ira pogut
aliar amb un nacionalismo incipient.
Per complicar-lin hi i el desvetllament musolmA i Irrt niov:ment feixista
inspirat per l'excluid d'It:tlia. Les

tlificultats franceses augmenten tel fe!
gire a Tunis viu una poblacie italiana
que dobla la francesa. Els csilever.imente que es produeixen en un q ual
-sevoldpainrfcsecuteixen sobre els nitres; per aixO es
evirent el valor de la determinack, del
minitre de l'Exterior britänic, Chzmberlain, que les nacions europees interessades ohrin en collaboracid fins
allis on sigui posible en els problcmes nord - africans. Es probable que
molt aviat l'atencié pública hagi
usar -se sobre l'A frica septentrional
mes intensiment que no !tila stlevingut d'alguns anys ençä."
••••1n•••n••••nn••••••••••••
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"LA LIBERTAD", "EL CABALLERO AUDAZ" I LA
SFrA FAMILIA
"El Caballera Audaz" remis al
director de "La Libertad" el següent
telegrama:

"Ni Blasco, ni Esplä, 'ti tú, ni todos los sapos que escribís en ese papelucho agonizante, pcxléis llegarme a la
cara. Caballero Audaz."
-eral ha contesta! el di-retur de
"Ll libertad" anal aquest nitre:
"Caballero Audaz. Clarielge's Hotel.
Retuerdoa a tu familia. Oteyza."

ESTALVIAREU
TEMPS I DINERS
empresa

CAMISERIA
SANS
Boueriai 32
(Jan assoni1 ea

Caté

amb Ilet

"EL PACES"
4

1 70 Ptes. pot

Ja da sabut que els diputata eomuniste' del Reichstag i ele de la
Dieta primal catan sottnesos a proch. Per ala,'" esperaven l'obertura
d'aquestes Cimbres, car una vegada obertes, ja gaideixen de la immunitat parlamentària,—Havas.
EL PRESSUPOST ALEMANY
Betín, 5.—E1 Govern ha presentat
al Reichsgta el Pressupost, revisat i
llest.
Les xifres eón: Pressupost ordinari. Ingressos de l'Administració
general: 5,358. 000 , 000 de mire or.
Despeses ordinäries: 5,1can00.000

LA POST-GUERRA

Els ambaixadors
aliats Ilinren al
Gevern de Betín la
nota sobre la no
evacuació de la
zona de Colbnia
París, 5. -- Els ainbaixadors
atleta a Berlin, es reuniren ahir
a rAmbaixada britänica, amb
robjecte de confrontar els textos rebuts de Ilurs Governs, relatius a la noat que ha de ciurar-se al Reich referent a la
suspensid de l'evacuació de Colórala.
Tots els textos estaven (record en la seva integritat, havent este signat un exemplar
per tots els ambnixadors.
El dit exemplar será avui
Iliurat al Govern del Reich per
rambaixador d'Anglaterra da-

vant tots els altres ambaixmlors dels països aliats.—lla

-esa.
Berlín, 5.—Avui, a un quart
d'una, j amhaixador tl . .Anglaterre, lora D'Ahernon, acompanyat
dele ambaixadors de Franca,
Belgien, Itàlia i el Japa, ha hinrat al canceller Marx nna nota
signada pele das cinc ambaixadore, en la mial es comunica al
Govern alemana. que ele atleta
han decidit no evacuar el dia 10
del eorrent la zona de Cohania,
per no haver acomplert ei Reich
els seus c o mpromisos en PI referent al desarmarnent. — Havas.
B e rlín, 5.—En Murar lamhaixador de la Gran Bretanya
aquesta capital al ministre d'At'ere Estrangers la nota mancomunada dele Governs ahnte, ha
pronunrit un disrurs, fent, ressaltar la importancia de la matrixa, i subratllant, que la nota
anuncia que una altra nota serä
tramesa pele Governs aliats al
Govern alernany. tan aviat enrn
la Crimissiet interaliada tic ron1 rel militar l'inri ei sen infor-

me.—Ilavas.

EL QUE DIU LA NOTA
Paris. --- La n o ta de la
conferencia d'arnba‘xadors referent a la nlecisió dele aliats

mantenir los tropes angleses
a la zona de Colcinin, reormda
les eondicions previstes en el
Tractat per determinar l'a y adeclara que els Gol-orno aliats tener] provee que
Alemanya uns porlrfl el dia 10
del corrent estar en condicions
qu, Ii permetin acallir-ss al benefici de la clansula del Traetat referent a l'evactiacid.
Afegri7; la nota que s'ha pngut r omprovar que halla. estat
rearganitzat '1 .1::stat Mejor aleman y ; que PS procedeix a la
recluta i instruccid de voluntaris; que diverses indústries han
estat transformarles en indúsfries de guerra; que han esta(

deseoherts importants dipòsits
dr material de guerra superiora
a la tilantitat autoritzada: (7110
MI ha esta/
reorganitzada
poliria de. l'Estat, i finalment,
que no sla donat satisfareid
nils aliats en el qu't es refrreix
a la legislacit3 administrativa.
I,a nota acaba dient que el,
aliats tindran en el Seltt palee',
dintre do poi', un informe a2
la C o missid eontrol, que els
permitirä determinar lot afiló
que es refereix a la situació
ainb Alemanya. — Ha

ZdomPiir, I ee Vede. ie

or. Despeses extraordinaries: 256.1300,0ono de marc or.
de mares

El Pressupost extraordinari puja
664. 000 . 000 .e-Havas.
UNA VIOLENTA TEMPESTAT
DAMUNT TOTA ALEMANYA
Berlín, 5.—Una gran tempestat ha
descarregut damunt tot el territori
alemany, sobretot a les regions sudoccidentals.
Les comunicacions han quedat interrompudes, alguns rius slan desbordat provocant inundacions i els
danys causats són incalculables. —
Hayas.
SUICIDE D'UN BANQUER
BERLINES I LA SEVA
MUILER
Berlin, 5. — El banquer berlinès
Friedlaender suicidat as-ui al
fruti, en unió de la seva mullen
L'esmentat banques s'havia vist
obligat a suspendre pagaments, arran i com a conseqüencia de la detenció del seu germà Daría!, complicat, com és sabut, en raffaire"
del Banc de Prússia. — Havas.

ELS DEUTES INTERALIATS
La resposta americana
a la nota anglesa
Washington, 5. — El Departarnent d'Estat, en la sera resposta
a la darrera nota anglesa sobre les
reivindicacions menté les posicions
segiients:
Els Estats Units tenen un dret
legal i equitatiu a participar en els
pagaments de les reparacions segons
les linies del pla Datves•
Les altes personalitats oficials
declaren que l'equitat d'aquest dret
Co pot esser discutida en rae de la
part que els Estats Unids prengueren en la guerra.
Es igualment evident que Amirica tenia, com els aliats, dret a celebrar un tractat amh Alemanya per
a la liquidacie de les despeses materials, les perdues d'homes i els
perjudicis a les propietats, no podent els aliats apropiar-se exclusivament de tots els pagaments
lemanya per a les seres reivindiracions, cernprenent en elles algunes
categories per a les quals mo reclamaren res els Estats Units.
Els representants american a prendran part en les negociacions, amb
l'esperit més conciliador, perd el Goy erra creu que la qüestiO no nenessita arbitratges i s'es-aera que s . arribi a un acord en la Conferencia de
París. — Has-as.
EL MEMORANDUM DE M. CLE11EXTEL ARRIBA A WASHINGTON'
Washington, 5.—Ah . r aula al niinisteri dEstat el memorándum del
ministre de Finances francés, senyor
Clemente!.
El Negociat de XiLes ha treballat
d'eneà de l'arribada i aquest mati el
ministre d'Estat fari. Iliorantent del
memorndum al Govern.—Havas.

UNA IMPORTANT REUNIO
LA TRESORERIA BRITANICA'
Londres, S. — El senyor Chumba
ha celebrat emb els funcionas. de Tresoreria, abasta del Comell de ministro
que ha tingut lloc aquest naif,
entrevista que es considera' molt
portant.
Els ministres, en el Consell, han
canviat impressions labra la ntisSió
del senyor Churchill a Paris.—HaVas.
LES ORGANITACIONS OBRERES A FAVOR DEL PROTOCOL
DE GINEBRA
París, 5. — L'Oficina de la
Federada Sinaieal Internacional
i la Internacional Socialista,
han decidit invitar lotes les
agrupacions socialistes i obreres a treballa r a favor de la retifleacid teti Protocol de Ginebra. — Havas,
A FAVOR DE LA JORNADA DE
VUIT HORES
BrusseIlest, 5. — L'Oficina
Federal Sindical i la Internacional Obrera Socialista, han aprovat una movió demanant que

els

Parlaments

socialistes I

obrera de tots Pis parsos interpellin tots els governs respecte
a l'observanea del Conveni de
Washington, relatiu a la jorna-,
da de vuit hores. —

DE RUSSIA
La III Internacional fa la
gran propaganda per T. S. F.
Riga, 5. — La III Internacional ha
emprés una nora campanya de propaganda per mitjà de la T. S. F.
L'estació de Moscou tramet diariament telegrames als paises

amb Rússia.
Aquests telegrames. redactats en to
molt rielent, asseguren me els comonistes dels paises reins poden comptar
amb rajut de la Rússia sovistista CO
els 'rus intents de revolució social.
Darrerament l'estació de MOSCOU ha
remencat a transmetre telegrames de
propaganda a Anglaterra, Franea i
lrilia.—Hava s.
UNA GRAN CRESCUDA DEL
NEVA
Leningrad, 5. — El Nora ha
experimentat una extraordinäria crescuda. El nivell de, les
aig.ues está a 5 t peus per damul del normal.— Basas.

,

Portugal reconeix els Soviets
—
Lisboa, 5.—En l'Ultim Cot.sell de
ministres s'ha decidir reconèixer el
Govern deis Soviets —liaras.
DOS INCENDIS A MONTREAL
NOU MORTS
Montreal, 5.—En dos incendis p eerregata a aquesta capital haa mar t .
cremades neu perscries. — Hayas.
-LES INFXDACIONS A nErfac.A.
UN poNT S'ESSORRA SOTA
EL PES D'UN TREN
Brussollos, 5. — Conseqüenria de les gram. pluges, alguns
p ille hart experimental crecer..
des. En un d'e:Is un pont s'ha
ensorrat, caient a retama un
tren de mercacteri e s compost de
dotze vagons i origfnant-se perjudicis de gran consideració.
Hayas.
EENG Tu IISlANCr VENÇUT
FUGIT I U
Xan Hai. 5.—EI general Feng
Yii Ifsiang ha estat derrotat,
havent de refugiar-se en una
concessi.; frareesa immediata a

Xan HaL—Ilaves.
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1 La Novella Estrangera
Direcció: VENTURA GASSOL

vas.

L'èxit extraordinari que ha tingut

LA RESPOSTA ALEMANYA

Sawyer, detectiu

DELS DOTZE MINISTRES
DEL NOU GOVERN , SIS,

Tom

ALMENYS, SERAN MONARQUICS

ha exigit una segona edició que ja s'ha posat a
la venda.
Adquirint aquesta obra es té dret a entrar en
el sorteig de dos magnífica

Bertfit, 5. — El canceller
Marx aprofità el dia d'ahir per
ronferenciar arnh les person a .
litats, la candidatura de le3
gneis per a ministres del Reich
està essent patrocinada per naeionalistes i populisies.
Dels dotze ministres que hi
haura al neni Gabin g f, sis almenys pertanyaran a perlita
monärquice.
Poloei' quo no tingui ngran
practica tlels negocie, pena en
canvi linean influencia prepnn
ilorant. en ra.i de la irnuortäneta da la scarteres que les siguin confiades.
Els nacionalistes voten donar-3r! aura d, fe:. un gran sacrifiri ett acceptar .aquesta

ermeinari.l, per el rort éS quo
la mateixa lis facilita precisament el que desitjaven. — Hayas.

IN/

Aparells de Radiotelefonia

1

valorats en 1,035 i 137 pessetes, respectivament.

!",
a

SOCIETE GENERALE 3•
de Banque pour l'Etranger et les Colonie3

Sucursal de Barcelona
Plasa

de Catalunya, 20

LA REUNIO
DEL NOU REICHSFAG

ELS COMUNISTES
Berlín, 5.—E1 nou Reichstag i la
nova Dieta de Prússia s'han reunit
aquesta tarda per tal de reelegir les
respectives meses.
Com sigui que els eomunistes balden anunciat una manifestació pro
amnistia, nombroses forces de policia bavien ocupat els carrera i places dels voltants d'on havia de ferse la reunió.

Tela mena d'aperacioni da

hita

de 9arif

OA I XES CsE LLOGUER

Meu LI PUBLICITAT,rogeu-la
11.

•
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LA PLIRLICITAT

ELS ESPECTACLES
444.44~44,44-4444,-,..,.- p94-44444444444.444.444.44-,
TEATRE NOVETATS i SALA ATENEO

TEATRES

Gran Teatre del Liceu
Avui, a les T'aire de la larda,
oncena de propielat i abonament. Bpera en quatre actes,
GLI UGON3TTI
per la cNebre sopran Poli-Randilecto, el "divo" tenor John
0Sullivan, el caMebre baix Mast.
ni Pieralli. i el3 aplionlits artistes senyoretes Gorinskaya i
Velazquez, i senyors Damiani i
Olaizola. Meislre, Dellezza,
mä., dimeeres, a dos quarts
nou, vig.esinia quarta de propielat i abonarnent
ELS MESTRES CANTAIRES
Itlesfre director, Ftlii Wein.
In: iy rprels: Dahmen,
Besalla, halenberg. Sehipper.
Wiedeman, illarowsky, Nissen,
lteiss. Direcció esenica, Len:.
Dijous, nit, condal de la celebre
sopran Poli-Ralidarcio i del "divo" tenor John O'Sull:van. Ul-

tima de
GLI UGONOTTI
Arlat
MEFISTOFELE
i estrena a Espanya de l'obra
dm de l'inmortal mestre Mo-

zart,

LA FLAUTA MACUCA

Teatre Català Romea
Telaton 3500 A

1••••

Avui, drnlarts, tarda, a dos
quarts de quatre. El tradicional

espectacle.
ELS PASTORETS
Preus popular s . A dos quarts

de sis:
ELS PASTORETS

o
L'ADVENIME NT DE L'INFANT
JESUS
anib l'arribada deis Sants Reis,
obsequiaran
ele nene
els quals
i nenes. Nit, formidable pro-

grama:
LA FILLA DEL MAR

del meslre Guanera. Magnifica
interpretad."). Llegiu el repartimenl. I el divertit sainet en dos
actp 3 de l'Artts,

AMPURDANES

Companyia cene ICO- lírica
dirig da per Ortli ee Zarista%

I Ato!, Minar/F, darre r es funclor,

.0444144441444.0.44444~~1

COLISEU POMPEIA
Avui diada dels Sants

a dos quarts de cine de la larda i a tres quarls de dou de la

nit:
EL CONFLICTO DE MERCEDES

tres actos, de P. Muñoz Seca.

¡ELDORADO
FINALMENf, AltlE3T4

41444444444+4444441114144+444

MATF.IIA SETMANA

TEATRE NOU
GRAN CONIPANYIA DE SARSUELA
DE PAU CORRE
DIreec16 »canica: Patriot Lade.
Reitre, directora I concertadora:
Acevedo, Obradora 1 Corgi (R.)
dimarts, dlada deis nula, tarquarls de quaire, senaC1.,001 prOgrania. La tormoas sarsuela de Sepulveda. Manrano 1 el
Rosullo. LA GRANJERA DE
ARLES, ereaeló de I emulen! ¡lile
001 . 3 baga 1 a/nes interpets; I/.
Exil imm o ns, exii veritable. La
iamsuoia espanyola, (Fan,.
bulo ,atala, en dos acle3, original
dAndrhans 1 °l' ye/A s . rrolaira del
nieeire S'alai), LA GAVIOTA, pela
SellS cOlInes lo creadors Emili Ven.
SlerrA Casas, Jaume 2/Wat,
1011011, Alba, C. Gurge. al. Tellez,
León, E. Junene2, Hordas, Llorca
VIllasallIc 1..i% pei. Eses.
a /res mimos de ¡PI/. III munid(' proda, a dos

-

INCI)ernslitRvrn
"EXCLUSIVA ESPECIAL
CAUMONT"

g rama: 1 EL CAPAPEOYATO;
L'eXil de la temporada. L'o,tupe:1da saz suela II. I niesl”e Stillan, LA
GAVIOTA, dul a G. Clemente, Pau

..

•n•n110.

ELDORADO
DEMA PASSAT ,

DIJOrS,
GRAN ESDEVENIMENT
POLA NE13111
RAIRONETA ROVIRA
DELFY

TEATRE

Telefon 4239 A
re,ranvia PEP VINAX

'

LA BEJARANA
Itt mestre Alor160, rubra 1111111
Ja qual Na debiltar aquesta com.
panyia i que ha estat el seu
sorolls irloint.

DEM. . DIMECRES
COMIAT — COMIAT

del gran
MORENO
la gentil
i

Fil R ALOASO
g

OLYMPIA

RESTAURANTS

i/

PALAU DE LA MUSICA

44+4•4444+44+1~~

Avul, dinar?'. dInda dl,
e Rels. SP5( Fl o mannal Id I a 1. T3I,13 1 IO!.
f eno,..5 a/> '.
,roo-ro-res
La
rli5e-tida
p-Illettla P:r que aha 01 pager el
Vaguee?, de la marra l'nx; la enInedla L'eni-mll . onarl; IV jonurla
dr I rxtran 10
10,11 / e • nor.un ira.
L'oree de Parla; el graintot, Illm
II :1
li . ://hern 1 ret canco, diecrats.—A la seo- II tl e I: rill, la
g randiosa perdeula Una muller a ß
/ la mp.esna. 1 1 ,10 . 1S, 1 ,..npra g r, unn 5
1'M. C1115 0:tren0g , v 1 llorera
jo , nada de L'orto de París; la R . M . •
cula 0Ntra0,110710'a JoventJt daportiva, de la ¡lila I n/verrFal
4.

A dos guarls do vine do Id larda

#4444,44444.4.4.444.4444ihe
Gran Teatre Comtal
Gran Cinema Bohéniia

Gran companyla osimloa
RAMIREZ ZORRILLA
Director art let ic,
Miele!

Aval, (limarle, llinia dels
•
comtat da la campa3 la. Tarda, a dos quarts
de cine. La jognina
EL AMIGO DE CONFIANZA

la comedia extraordinariatren! aplaudida , en tres artes, de Tristanv Bernard,
adaplació de JoepJoan Cadenas,
BESEME USTED;
Creació personal de Pera
ZorrIlla
Kit, a un quart d'onze. La
comedieta en tres actes, de
Joan .Iosep Lorente,
EL TIO CONQUISTADOR
escrita expressament per a
ROO Ramírez.
Dirneeres. debut de la
Companyia de comi2 (Les se_

!peles
Cobeila-Oliver-Maximino
EL ASNO DE BURIDAN

COLISEU DE VARIETATS
actuacions

en (La feätiu de la gentil
PILAR ALONSO

Tres sessions extraorriinitries. Tarda, a dos guarls
de quatre i a les sis. Nil, a
les deu. El record dels programes de varlelats. PrOjetCid de la graciosa pel•lfeula
EL GAT FERESTEO
ereariö del flo t able artor
RIcardet Talmadge. Forinds
aeol.me:
quadro
TRIO FRANSO
exdultr'es.
POLIARDIS
patinadors.

MORENO

ter/16s ventriloc i 'NotoMal a.
Ovarions. Ft la bellissirna
bailarina clàssica
CUTBIA ROMERO
(La N'entra de bronze)
Extraordinari exit de la pm
pularissima artista

MAR ALONSO

en les graos creacions del
seu interessant repertori
castella i ealala.
DEMA , DIMECRES,
Comial
MORENO i PILAR ALONSO
D1.10l'S
esdeveniment exlraorilmari,
colossall cartell. Estrena de
la g.ramPosa pellienta

MONTNIATRE
interpretada p. qr lib falllOsa
triegiea l'O!, A N EG
Debut id la simpàtica
canvonisla

R .ROVIRA
PreseniaeiA dels notable
1 original am -Esta humorista

(1,1 mano,

DELFY

d:trarfs, diada del flei, selerf e prog/ ama amb tres
magnifiques estrenes. Sessió matinal d'onze a una. Duran,
arptestrs hores SS despalxaran bulaques numerarles per a
la sessió espeelal de les ais. Tarda: primera bessió, a dos
quarls de quatre; segona, especial, a les sis. L'honor ejann
que rcs, preciosa comMin pel galt art.sto Julia
Gilbert. Nanon, assumpte de gran interès , magistralinent
interpretada prr la romfessa Agnes de Eslerhazy, superha
presentarid; agursla
pertany a la seieecid Capitolio.
;mgment de programa ainb la peklicula Virolnl oampló d3
polo, de molt riure. Dissable, estrena de da grandiosa obra
niestra de l'insigne escriplor Michel !g org or', De dona a dona,
seleeeiö Capitolio, per la bella i gentil estrella arnerieana
Detty Compson.

trina ROYAL

L'Instaut ee Eitmica I P:ästica

DIMART5,
, DIJOUS I DISSABIES. Ball

!
. E/:e' de moda:

que (II
(. n
Joan Llongueras
Localitats a taquilla.
5015

a la aertida dele telares.

e4 e+4+544,e41111444+4441+644,
.1444.44.011+414+4+4111444+44.4i+

Isseciacii.Lnin

men

Can CULLERETES

D:Iluna v'nant, 12 dar• . rital de ea:Ir:mis
russes, a eitrrec deis
erninents artistes 4101
Gran 'l'entre (tel Liceu,

Walky-ria

Quintana, 5 Teleton 230 A

raSAMENTS
1347E1(31

1

MAMA DLDIVOIF
GENUS !MUYal

Avul d'ala dels r1015, soFs'A musa/ d - t I a 1 Sonant o! caOos, VI
i unan: L'orfandat dc XicarrS,
Jack.e Cnus• an, El celé el.—
Tar d a: Una asse3uranga de C asa-

DINARS DE CASA
t
5414+4+1»FiliNHK.13444+0+Of+1
"...4444.441411.41+11414.6314~
Fß

anib Ii cooperaciú
plano del mestre
JOSEP SASATE
1 l i t re3
T-OhnikowSItorod.n. ItilusliyKorsalrofr, Dargornitishy, Danilewhy 31P11ner, SlrawinskY- i Proofie f f.
AVIS: Per a aquest concart
caldrà utriPzar les invitaclons r. ua corresponen cl tercer concert les quals portan
data del 13 de desembre, cporlunament re-

ment (.1.111rla çui da cl
culpable?, p o r PaglIna
10)00. 511e VO. estreno s : “Curra
Varca“, I Jr.,,,a.!d: Ei t gro de la

01,
a!tro,

reelle4 -elle 1elleefe4+114-44.e-

Diana - Argentina

Excelsior
Avui, d marts, quar l a jornada de L'orfe de Paris, Una dona
a la moderna, Per riza pagar
Iloguer?, Cacauets. Nit: Tras

concos discreta.

.P/ITI

i

Teatres Triomf Marina
i Cinema Nou
4444444+0+~~~•4•44:
Cafè

diioar o LIn submari
universal, Pamplinas i ele fantasmes, Una mulle,. Hola), L'oncle Pac:énc'a, L'orto de París,

d'Orient

Cada vespre, de deu a dotze,

I tardes deis dies de festa,
grans concerts per un sepDin( de nc rabies professors. •
Violt softsta: Ferran Guorin

girarla jornada.

AVE!. DIM
TS MT
AI1,

BLAU

A^ahnOrs .1:1 1,5 rererip rsn del le-al
FATI BLAU, 1,1 reprN altra v-eala
''. el, coNe:Elt -r s 011 510, ve'ent-Se
, rada dia 11155 conerrregUI aqttest
e • aa. radns local dels boas catalans
i;ue formen [Mes penses. on a l'el,
s arts gue la'sratren alli un antblettl
tralla mes agralós, rauttelven de
1, xerenates une amb tam d'Av:
delxa Emitir l'Orguestrina INalkyria
i
7 ' "

:-:

DIVERSOS :-:
n111M1.n

partides als senyors
socis.

preferents

Les localitats

per a Iota mena d'espectacles,
les trobareu a la Ronda de la
Universitat , 24 (zarnfra Pina
de Calalunyal. Teld. 2157 A.
Es lliuren enearrees a dorniei:11.

Venus Sport - Palace Ball
Ronda de Sant Antoni. 82 i 81,
Tigre,

27

Programa

Via Leyetana, numero 14
lelefun 1371 A.

COMPOST D'OBRES DE
DIFERENTS AUTORS
CLASSIC.S I MODERNS

Avui, clirearts, coloseal pro_

+00.0.0ea444+3+0{-,5->«-bebe-i

grama. Tarda: L'oncie

&a, pel eidehre Tom Mix. El nu
d'amor, dividida en dues „jornad o s . projeetant-se hi primera. Sonant el cuiro, quizs round.
Campó de basa, de niolt hure.
Nit, angrnerd de pri.gratua arnb

EL

Avui, diada dels Reis. ball de
societat, tarda i nit, per la banda "Venus Sport", dirigida pel
sonyor Pollea. Nit, entrada, una
pesseta.

GUARIMENT DE LA

la se:asao:o:vil elida Respecteu
la dona, per Florence Vidor. Dijons, extraordinari .programa.
Tot eslre le s , entie altres, El
'ladre de Eagdad, Tres roncos
d:screts, Per qua pagar lloguer?

sense operac:ö, smse pe..;11, sense dolOr i sense Eeees1 obt.i5 amb l'Apae01 11 i Traelanient antt-herniari ".Sotton" (patentat) • Púnic
que ha asselit lis 1i-i4 altes r eompernses a les Exposicions
de PARIS 1305 i BARCELONA 1921 1 pels Mi'ravellosos resultats
Malalts desesperais. cansat: de provar tots els midorles
coneguts, i a piells que ilesi.rd d'operats se as hagi eeprodult.
Etnlumia. per grossa i dlirA lt• a posta slg.m. 110 .ublen: a r adiu a l ' INSTITUT Dli ERN I 01. 0:1 1A I ORTOPEDIA ABDO M INAL
"Notton", truhareu a'hutja .s.ezur i gintrilnent. pt 1 ti
vostre mal. La casa inr‘s impor ami dEspanya en el seu rain.
La casa ntt., s important d'Espalya (a el seu ram.
Sollielleu
fnanc 'rracta 1: Hernies anib innombrabies
ceidifivals de guarlinesi i agni mini.
J. Notton. Cirtil . :2
c s pocia'ista. Ronda de la Universitat
sitial crahandonar lee ocupacions Itabituals,

64444+44-e-telee •-0÷5+ow- . • •

Avui, dimarle, diada dels

Reis: A la primera sessió. a
dos çairls c,natre de la
larda . n. TIG1E DE LA
SERRA, drama II, l'o'st, per
llart. FARSES
MUNDANES, comedia, per

número 7, BARCELLYA.

El lii Claylon. Darreres projereions. A la sees'il especial de des sis .1e la tarda.
tol estrenes: EL FILL DEL
SHERIFF, pel sin-111;Lnc aleo' Charle, lby. HA PAS-

Especialital 1 1 FAIXES per a lotes les afeccione al.d..irninals.
Traelament i guarinlrof dc I'llidrocede.

1••n••••••n•

amiustr.raire.g=„advm.a..,1

SAT LA JOVENTUT,

I '

1

•

C

r7
j1iira
-- Pera a l'es • .rum ere:*
a nulrl ul

I cern?
nr:

pul

2.3, 5 i

r
r nn
B dllus O 0 0,- 1,e r e,e10 . , ti la
rnatelsa ft-ntIlla 1 per als dependrnIF II hotel

Seccions particulars
RADUCCIONS
Tel. 3303 A.
Pelayo, 58.
Ofieincs: 8 mati a 10 tut

ANTI. DIVIARTS.

1.0EW- 51 E1'110
EL FILL DE FLANDES
Crol/Mí, ittagisleat del precoç
artista Jackie Coogan (XicarrOl.

VENDES
Fi

Art.%

1 er 5
1 orSItai,

I

Atypc
.

rarrer
ontresal.

1 d.

r,bda!S, e^a g, ergurelst d . !
t;) Evsstltb. Mallar.
le

_

CAR ztOC rI/S •

1, II , 1 , ,

P.Pluß 1

1
-

Ii, ,

N'

1

radreeerles,
o ot quaidat, 1
Pe• 0111 a C1-

DISPESES •-g
AR BAU,
a. s a nda

seitOn.
II: 1.11(12dr

(ale

arsti;,4 dds

1'er a vestit i abvie
eenfeedO des de 25 a 53 p/es.

CASA MIN. Rda. fant Antoni, 26.

Vaques i Cares

/».'es:t'enre':" he cum:
p•1i hambla lis 1 entre, SO, tu:resol.
interior.
(a. número

125,

Per curar-los la glossopeda, llo II/ IIA n'll o ro_

DIVERSOS :-;

inei que l'Elixir Antiglosso-

Completen el programa
les segiients pedidules: RE-

véale Pannon.
Dipesit general: Farmacia
R. Calan i allalls lt oEi ),
g
Pa --"g tle Gräz.a. 123
anmommaammus•
l Trr
I Ir6=nair kiirr.

VISTA PATHE núm. 785.
TOMA8ET BOTONES D'HO-

1ew-rbra000ir000ra-r~,,,po.

IIO

001O0T•13Mtetr,r31251113"121111.91elkil

11 hl 1;10 iEbtS

11013f1, C5 ne.
ceselta. preCe.

per a la %e-dio d'artlVIATIArT Ces
P.lrerta
IH
I d-M ea de leIrts. R.
ß
II. b. NI.

rles S5 pessntes
Tres mcsos <O pes-retes

I

'HADA l'ELS DEIS
)1a11111,11 d'1lnzo a 111111 11111
watt 'l'arda, de dos quepis
ile guatee :1 les sis: espedal
de sis a viiii. NA. cl'im mitirl
de neu a tin miar' d'una.
GRANDIOSA ESTRENA
d le la super'', odureM marra

penen

Noves clames
ri'N ES bILEMANY

e

LIZCANO 1 MOLTO

TEL, riiiiiica. dc tindi Fiare. LA TAFANERIA, p onle(ha, per l'adrin Alorgarula
Eislier,
Avis: A la sossió malinal
del PaTnt: CINEMA 013
nens seran obsequinls a.iiti
un laust de Jaca!. Ooogan.

- — — una cfcxcös — —

1

Ernest Tor-

RATHE CINEMA
SALÓ RFIN A VICTORIA

50 1-eSset,e5 les deu
pataulcs a 010 per cada

1.Ide CIII gil cl 1 alit
ii irrer lila' númer0 63.

retire i Tully Marshall. Pa-

)4444444~4444444444+44

FI

ELECTRICISTA

\Vareen herrigan.
ranneml Esper:al.
644-, 44er 3-X-en Ir4,-.44,4444+4

3

(FERIES DE TREBALL

a

(The Covor0,1 W2g1111 . IV roN . VI Ii JaIlIP n n'Un'
Lote

3i1

äilhi, [11111;)I)

Tiednas MHg-ht-ru
ma 5 iuria. LA GATA
CONVERTIDA EN DONA
faula II et:xaila. .1 vis: Es
d,spnixen 111in-u-pies nudo, t ul e s por a la SrSsidS
clal d'aviii. Av:a". LA CARAVANA DE L'OREGON
Ea jiCi

Orouestrines

DELFY

lalti. Pe 12 1/2 a 3, »K g 7: da de teatrea per Porque'.

Sen ssii.,

Cinema Princesa
CIRC

6

CANÇONS I JCI.:3 D'XFANTS

EL CUARTITO DE HORA
-4-..-ir0erererie~~41.- -e44

ELDORADO

Cada oil.. de 20 • 12, grane
1 (oncena
per quIntet TOL.

AVI:1, DIADA DELS REIS

4+0,46,44+64444444444444++

a:rrata3c,
beeedd;.r4 P e r Ltlate P.,10

I nü I ti.E II II RAU [MIL

CATALANA
-

444•44411144•444O4O.6,,,,r044,

-44444~4,--04444.
Teatre Barcelona

Els predilectes de les families distirtgidea
Orquestrina SuAli 1 Sedal Torrente
As -II i

CONCERTS

CINEMES

Monumental - Pedró

1 riecreir., inSiA li 1 9IA

les, cine:

del mesh.- Alonso. Lo sarsuela

110

DELFY
ve44.44+44+++6a4+0+~66t.

TEATRE VICTORIA

PARIS-MADRID

F I, DORA

.4444+4144444+4144+4444+44

Josep Farras, 1 tots els al-

ma en tres artes del gran Pitarra

RAS.

D'EN MONTERO
lii estiucja Iota la Companya

•

tu listes que estrenaren l'obra;
III k.1... leVenlrleld artf›t/r. CONCIRT pels enntionts 1 ramosas ar-

Et. CALL DE RIPOLL
PARIS-MADR D
LA CEJARAN*
N:1, a dos qmirls
deu solemne fureVi d'homenalge
d,cer f or art fstic d'aquest lea_
1/ e,
mestre Francas()
A °neo.
LA VE1T NENA DE LA PALOMA
El sainel

LA COLONIA DE L'AMPOLLA

[Albura.

re+8044+4e5e.5..+4»...4v

Avui. dimarts, (fiada dels Iteis,
emossals funcions,
CoMIAT DE LA COMPANYIA
ruda, a dos quarts de guatee, superb programa, cinc ae.

o

Travossera, 8 13. Teléf. 272 G.

LE3 NOIES ENAMORADES
11,4s GURA RAGA i EMILI VEN1.1 , adi. tarda. PI gran exit
PaELL, Cl- gnals eanlaran erroAVUI DIMMITS,
d'En tn I.olloro: LA PENYA ROCA
indes composteidus durara l'interDIADA DELS REIS D'ORIENT
ina/II del ¡II ‚Her al segon arte de
o LA COLONIA DE L'AMPOLLA,
Avui,
TARDA. A LES QUATBE,
LA GAVIOTA, iIeIlSs liels carien-,
tres hores de riure continua.
.N. 11 A IN1 1 . 011 -FA:N- T.—Des
de al.
Especial, dedicada as nena
iprrrrs que Ve 50 ,00, 11ellell ¡cc 11111nient. Nit. debut de l'"its" dels
TOTS
els CLOWNS A LA PISTA
ciatts
en
aquest
matre
per
tal
d'enadore. ,%roles f vineeses,
valsar los NUVE, PliaaTIOlOtsES
MT , EXTRAORDINARIA
I ENIINEAT, MOVUES que s'inPRINCE
AMB PROGRAMA MONSTRE
uorporen a aquesta gi all COrnpl1-reaci6: MA
,,va
n i :d,
1*ia. Debut del nOu eleur, diaszb.
A ambdues funciona hl
TANTE D'HONFLEUR . Lleglu
te, die 10 de g emr da ltLs ,
prcndran part toles les
amb la sars,la
II II 11C; especial. Es despatxa
del in^stre VI/Ilán. La gaviota, /a
atracc:ons quo figuren en
anal ,erä revesylitada amb ull he0a comptaduria i al Centre do
la notabllíssima
,iiClUbal 1 so:pretient reparrimout
locailitat s , Pina de Catalunya,
ce. Ue.,inii‘a a Lo/opta/1mm 1 al
Companyia Eqüestre-Acro//are de Loealiocs de la plaça
nUniero 9.
batica-Cennlco-Musical que
de CataPinya. 11 TelFrOn 10 I 7 A
d:rigeix
.444 ...444•4444444+6.6.fte 44444444.444+4,444444+4441.J. VEN . 1111.1 GANN.AU
i de la qua" formen parl
TEATRE TIVOLI
Teatre Català Romea
següents graos alrrrelons:
Telèfon 350
LES QUATRE S1LFIDES, quatre
forniosissiMes sonyoretes que
Companyla de l'amuela I
Dernh, dirnecres, nit, primefan originals exercicis a la
opereta
ra de l'As" dels adore cOrnies
cúpula de Fedifici.
francesos
i rd de la pantalla,
LA TROUPE POPESCU, barriaLA MES GRAN D'ESPANYA
PIONCE 1110ADIN
les incompar abl es.
Director artfstio:
(Salustiano)
LA TROUPE POWELS, formiEL MESTRE PAU LUNA
amb la so y a companyia de bedables aerid.oles saltuk,n.
llos artritis i notables adore LEWANS I PEREZ, perxistes
parís,
dels primers t cafres de
extraerdinaris.
en la SPV11 gran ereaeiG,
BONAND7LAS. ELS DOS FAAvu i . dimarts , farda:
MA TANTE D'HONFLEUR
KIRS NEGRES, ele- bornes inEres artes, de Pauil Gavatill. Dicombustibles.
ROSA DE FUEGO
vendres. (La 9, segolia de Prin- ANTONET I BEDY, els clowns
ce Rlgadin, rueb
d o fama muntta'
LA GAVIOTA •
LE CHASSEUR
ELS ELEFANTS MUSICALS
Nit:
DE CHEZ MAXIM'S de Rossi (finies al no5n), rada
te, litlida rnali- din iasos ovneionals, en obsequi
LA GAVIOTA
Dissald .,
me de Pr!nos R 1 garlín. Progra- R5 nens , interpretaran la deliEs despatxa a comptaduc;osa ea rivr; p.".1 -.1 I lar en1:Valla
ma :g.-diere,
LE MEDICI N MALGRE LU1
EL NO! DE LA GARE
ria i al Centre de Localitats,
DEMA. DIMECRES, NIT
Placa de Catalunya, 9.
LES PRECIEUSES RIDICULES
FUNCIO EXTRAORDINARIA
Darerca set mana d'ad liari.l
ape0+1144444e4,44.004.4.04+,,
AIME DES FECES
(raallOSla notablIfesima eompa_
Di2 11, colnial de Prince Ri- 11V 11.
TEATRE TALIA
DIJOUS, EUNCIO T.11111A 1 Mi'
gadin:
Gran companyia drainatica del
LES DEUX MONS/EUMS
Viren: Ultima matinée Infantil
primer actor JAUME BORR AS.
DU MADAME
Pceus: Bu aqueo , 5 i 3 pes_
actriu:
setes: seient s. 2 pesseles; enEMPAR FERRANDIZ
ISOLONS NOUS GU3TAVE
trada general. 50 im,rtoliettes"
postos Melosos, Es despaixa a
Avui, dimart3 , diada deis Rei3 1.0s lourais 11 , 1,1 • 01
.le la casa Mar:e Albis, guards
rompladui Vs per a totes les
d'Orient, tarda, a un quart de
ca s a LexandKne,
dom., anunciades.
cinc, magnífica fui/cid e/1 lio- de la rara
polis
Marny,
n 1 la caLIMES. DE TRAINVIES
de la
nur de
.4.A
la
Reine
d'Anglo:erre.
Es que ',orlen a FOLVMPIA: 29,
sa
JAUME BORRAS
romplailliria
i
a
despatxa
31,
92
i 57. Aulbmndmis Dran.
Primer:
Centre (IP 1,0enida!s. Naça do sanes Sant Andreu (linia C).
HERENCIA DE PADRE
Segon. i!xit estimentl del dra- Calalunya, 9.
EL FERRER DE TALL
culossal crea.",
d del palier de
"eh
M s . .. Jord:" per JAEME
BORRAS. Nil, a les deu, funci6
eseollida en ono! . d'EmPan
1 • 11111ANDIZ. Pr imer:
MODELO DE MATMINIONIO
1.1.sprbs, el tirania en tres ac.
tes, de Guimerii,
MARIA ROSA
Crearle) del papd -Marta"
per EMPAR FERRANDIZ. i del
le "Marsol" per JA U ME BOR-

ANEU AL
TEATRE CATALA ROMEA
VE U RE
LA PENYA RODA

del Pi, 11
elan de la tarda
GRAN Fr:Nr.10 DE MELLES
por En 1 ANCA ES
PRE s EXTA1b1 DEI. POrrI.AR
al 1N11.1-1.ADOR
FREDERIC CLARA
rl qual. per ese', la Alee% dein
nris rol ou,00toar el rnstinslt
',Unte ala) eFoatenta pres.-11/F
X(lIA— ISIS e 1 es despaixen
lorßlIUds.

nor 1 beneoei Ile Penunent
toa 51 011 11 IlEno3no t. aete prinwr de l'obra EL DICTADOR; 11.
III,
1 l'opora /le Ve 011. LA TRAVIATA,
enunent., 3111- en aforre iol 1 Nlarc liodando, 111. Alls
malo, II • l'opera do
IL
BARRIERI OI SIVIGLIA, per ¿auno, Plana , , atare Redondo 1 ene genr , a1; ¡ S r I: de courret, E 11,,
malle, ii pagliacel 1 Togas, per
rri n dinrud i nr ¿inane riatna:
fl , manuea per Maui/I o n, 1 colos,31
5011 101 Margithe: III. Roman, e. per l'inilnent tmile Cora Raga:
IN - . Pel teu amor I L'emigrant, per
rernolent 1 vnpular Iet.nr Eradl
Vtildrell: V. La vecchla aimarsa I
Duo granattlerl, per rem'nent balx
Senyn, NI. La carta d'El
dicta/or, per Mitre !tornen/0
NO -71.—TOI? ^ in artIcen tu,e troballet en la funelti a bonar 1 benellei 5 liE1003 1/0 till /ad a 01 0
eran: i pur eorupanyonla SI benefletar

IrISOC

VOLEU FIURE?

Aval a lea

la t o mpt,irla I 0o 011 ,/1 de la eranp anvIa. Tarda a das quarts de
(platee, L'opeea cl do, arte:, i un
1V ‘n,e1 tinlinera, TERRA
RAMA, 1 rwrorit rrpreseatada
St11'010 3 , d o la temporada,
DONI QUINTIN XL AMARGA(' O
QUIEN SIEMBRA VIENTOS... Est
son, mece/locos. Ad. a tr e s quarls
de deu. Ittdupond programa a ho-

Dimarts, 6 tie gener de 1923
-

M•M,

LLURES 5. A.
Ponent, 22

I

Alares i ii.ollittre,t de tdts
estas. eristalls i !lunes 10ses i bisel:arrea, vidrieres
e•••nn •n , 0”,n(tp•S

regle:111e, ale.

VILS
t , di teirnela 011511 5
II

de lana. atea%
0+ , ,ne- n .iveraltet.
ß YolleWeica.

TORRENT, DENTISTA Z:
.9 • iifloI. 9

1GRAN ECONONIA
A linanars, 1, 0 os. niner. ClIelei,
1 plß mlier. Carpeta, 650 pesieles
taller. Circulara, 13 pi* Balee.
LlassilIcaclors palanca, freS pu. un.
OINXIVAL-3R/IFIC
Plaga Letemendl, 1114

•

"1"791mY
marts, 6 "de gener de 1925
—
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Telétons 16444. 1 848 A.
Passelg de Gräola,
Telèfon 53 0.

DEBILITÄT SEXO A' itra.,c,°.z.P,isdaap‘rieemaletururiarmrz%,..ri:ecOmenacta POMADA FORTIFICAT, d.
Inoren a lva

1 proCueli un efecto Meravellets la Mimen§ /Vega. Emprant-lo anticIpadament evita el cuutagn ale lora mesa de matat.
gosee,
essent
Inta
tles peri
g tble per als matrimonia que no meneo Mis. Des peale/
oi II toles les prInctpals (amarles I drogue/lea d'Espartys t Amar/es. A MIMO.
‚cha Vds. de :guisador stsins. ca sutze
crea d. e: vldal 1 Fttbae , Monteada,
2/. I Seaslä. Rambla de les Flora, 11.—A FeogrOs: Sra. E. Duran. S. en C.
Teman, O l I I. Madrid
Ro/litigues de tos tilos. Es

(1.

ee,-

Amb higiene i precauzions, allargareu la vostra joventut o la vostra maduresa. Cornbatiu l'obesitat pel rigim
i esborreu les arruges amb massatjes locals;
pera sobre tot, evite" els cabello biancs o grissencs, primer senyal de la vostra decadencia.
Veieu amb quina atenta els homes i dones
rivals vostres, competidors vostres, miren els vostres ca•
btils, el vostre bigoti, la vostra barba. Cada dia sentireu a
-- Has vist a fulano; Es fa vell; ia te cab eilo blancs.
Ers quant a les dones, inris observadores, mes cocuctes.
mes presumides, la situaciti és pitjor.
Dones a defensar-se, a resistir" Fora '13 cabells blancs!
Al primer cabell blanc doneu-vos una tintura de
Aigua d'Ilorline, la tintura prozressiva i cientifica per
eszelencia.Nin g ,i s n'adonarä, ni 1s vostres intima, perque 'Is vostres cabells agafaran Ilur color normal. Poder.:
aplicar-vos-ho sol encara que tingueu la pell delicada. No
neuralgies, nt
us farà picor, ni es surtiran grane, ni us farsa
ter:u ;ue temer per la vostra salut.

AUG7.511

. ¿QUE ES LO QUE NECESITAN
los DEBILITADOS, los FATIGADOS
aquellos que tienen débiles los PULMONES y los BRONQUIOS?
Un ANTISÉPTICO y zot, RECONSTITUYENTE
Para

casos tales,

•
que en ferma apropiada, reúne el antisetice y el reconstituyente más
poderosos, la Creosota y el Clorhidrofosfato de cal.
Constitu y e el remedio solacmo centra los CATARROS, las
BRONQUITIS crónicas, la GRIPE, el RAQUITISMO y ‘a
ESCRÓFULA. Aumenta el apetito y las tuerzas, agota
las secreciones y previene la
e'

: 14,714, e TUBERCULOSIS

duortLINE

•

sera caiguis, farà
avençar e'. set, creixement, Ii d . mara finor i suavitat. Desseguida Sespres de i'aplicació d'aguesta loció, les senyoes un tdnic del ca'ceil que deturarà la

res poden procedir al pentinat, risat o ondulat.

Emplastos
1.

PRODUCTES HORLINE:
AIGUA d HORL I NE (Untura prar;ressiva per als cabelft
Mares). 5. • DEPiLATCRI (actl,, I Inotenslu): 6. - POLVOS (mon
adherents). 250. - CREMA (evita les arrugues): 250. - AIGUA
DENTiFffiCA (ea comprimits efervescents): 5. - Barld01.
MONTRY (seis minerals per a banys de peus), 350.• SANIBEI.

(comprimits al bay-rhum. per a regenerar el cabell): 3.50P
Deds:t general a Entena:
estabOrnents DALMAU OLIVERES, 5. A.
. 9ARCELONA
'assc:C DE.

Praclini San!
el Lartluggs

Marea Aguda.
31147
(Fundada en

El Alerlicamento Ma.s
Martrilio,,o Del Mando

en la

Para Uso Exierno.

Academia Fräctica
ths al dla .5 de gene

ISQ11.11~011.1.110~alb

Nous cursos de
FRANCES, ANGLES, ALEMANY

Especiztitats Parade
30 Ater S D'ExJr5 nO aSSEUtiPEN

afee/011a-

Dolores en la Espalda.
.os groplatms Allcock n, ..enta igual.
Fortalecen les Estelas M'eles
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PREU DE
FABRICACIO

840 Talles d'abric novetat tot llana, talla . . . 24 ptes.
1230 Talles d'abric anglesat llana superior, talla. 47'50 ptes.
750 Talles d'abric la millor camussa, talla. . . 80 ptes.
1100 Talles de vestit melló llana, talla . . . . 42 ptes.
1480 Talles de vestit estam doblat, talla. . . . 39 ptes.
1320 Talles de vestit estam Austrália, talla. . . 72 ptes.

PREU DE
VENDA-LIQUIDACIO

10 ptes.
30 ptes.
50 ptes.
25 pies.
24 ptes.
45 pies.
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