111111t1111111111111111111a111111M18111W111111111111111111111211111l1H1114911111111111111111i111111111111111111111111111a
777

-^

aa-

.Z

:€4
-vois die yue no Si ha trompo?
—1 6. ciar que n'hi ha. ¿I oom vol. quo un homo,
per mas atleta que sigui, trenqui un tub d'URALITA?
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CRONICA

Llàtzer i Marta
motiu de l'ales de la 1
L'estrepit mundä, que s'U produït amb ressò
biblic que acomel
ofega
momentàniament
Franc
de
Gazette
Hanau i
Marta
parella
La
suggestius.
dos
nonos
punja aquests
financiera que
operació
vasta
d'una
el
centre
14tizer Bloch són
primeres intervencions
,interessa vivament la justicia francesa; les
de fer rodolar molta
,-¡t . clic.ials han alçat un remolí que amenaea
persones detin'gent aparentment honorable. Per ara hi ha vuit parella, i la
a
de
l'ambicios
els
negocis
en
complicitat
'pides per
començament.
al
tot
just
són
ha
declare
que
l'afer
protagonista de
un pànic
produir
a
una
estratagema
per
4
iSi aquesta reticencia no
vertiginoses
excurles
Marta
de
favorable, les paraules d'aquesta,
milions fantästies són
sions en automòbil, dels cabarets i deis
malabarismes sinisbin prometedores; Daudet ha comeneat de ter
halla
tres amb notas i personalitats de tots els estamento, ambalsuna
enemies
feroç. 'Una vergonya així és un present del eel per
idel regim.
Cal reconèixer que Frenes, és fecunda en afers d'aquesta
mena; fa vint-i-eine anys que el nom de Teresa Humbert va tenir
'de més to de París; tothom I.: ballava i en l'afer també. Quan va
,arribar l'hora del desastre redolaren ministres, senadors, diputats,
;banquers. artistes... D'aleshor es ençà d'altres n'hi ha hagut que
;Jai) han servit pes d'escarment, com ho demostra la tragicomedia
•
Astual.
: Aquesta vulnerabilitat d la badoqueria egoísta que demostra
4 potser lo prova mes subtil de l'espès solatge
iel públic trances
i conservador de França. El contingent més gros de víctimes
tl'equestes operacions el dóna l'estalvi; si algun gran capital s'hi
yen compromès és en qualitat de cómplice, no de víctima; els expoLuts acostumen a ésser els rendistes modestos, que voldrien exigir
'al capital arreconitst en uns guante anys de treball i d'economia
1121 rendiment que els permets de viure la vida imaginada en les
, hores denses dels esforços i d' les privacions. Sense aquesta fauna
igaietament egoista l'audäck de Marta Hanau no hauria tingut
"cap eficàcia.
No és pas el regim que en té la culpa, sinó el concepte de la
! sida que predomina en una elasse determinada, que justifica la
, freqüenels d'aquestes grans ofensives contra /a illusió egoísta.
¡Chstles Benoist, amb motiu de la publicació del sea libre "Ctinoiss del Castillo". continuació del seu anterior "Lleis de la política
,francesa", ha escrit un prefeei, en el qual explica per que ha triat
la figura del polítie de la, restanració espanyola per tema del seu
estudi. No és pas qüestió d'estrafer-lo—diu—sinó d'inspirar-s'hi,
d'interrogar-lo, tot interpretant-lo. Retreu l'exemple de la restansació borbónica, per a demtstrag la necessitat i la possibilitat
d una resurrecció igual al seta país, pesqué, segons ell, el més
izepossible de tots els impossibles 4 que la democräeia sigui mai
un govern. O la demoeräcia--i en aquest cas no hi ha govern— o
un govern, i si és així, no pot ésser altra cosa sinó la monarquia.
Eienoist i els sena comalizionaris ea fan un aliat d'aquesta
mena d'afers; pesó amb menarquia, igual que amb república, hi
lisurii sempre Martes i Llàtzers, i malgrat l'exemple de Cänovas,
i nialerat tots els afers escandalosos imaginables, per ara i tant,
'es tan difícil que a Frenes sigui miraculitzada la monarquía com
o que ho sigui el pobre Llätzr que rumbeja paiames virolats a la
ceila de Fresnes.
CABLES CAPDEVILA
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Els prínceps... de noveria
policíaca

A F.orncia de s apareix una
estatua de Donatello

afn•••••••

/Parra, e. — A Saint-Brieuc ha estat detingut un subjecte que es feia
dir príncep de Serizay i que ha reaultat ésser un timador professional.
El princep de Serizay, que esta reClamat per nombrosos jutjats iran s e s o s, té z anys i es fill de Remes.
Ha viaitat diverses presons de Frau ça i fa alguna mesos que va erapescar-se l'estratagema de fer-se pausar
per príncep.
Abillat elegantment i viatjart en

un automòbil luxosissirn, el princep
'de Serizay havia aconseguit Meroaiair-se en la gran spcietat i adata
s anavia fea presentar de príncep de
'Ganes. En els seta viatges ¡'acompanyava un altre -noble" del ma
calibre anomenat Hardelet, el-teix
,qual es presentava com un dan anglès i es fea dir "milord".
L'un i l'altre es dedicaven al lucratiu i còmode negoci de demanar
diners a tothom, pretextant que havien perdut al inc i hipotecant valora imaginaria.. La policia, pesé),
ha desemmascarat el fals princep i

EI mal tempeiselide

Roma, 31. — El multimilionari
nordamerica 'Mathew Spellmann, de
Nova York, va comprar, a Flor è ncia, una magnífica estatua de Donatello, representarle Sant Francesa,
evaluada en diversos milions de tires. Aquesta estatua, que Mr. Spellmann havia coliocat en lloc preferent a la seva galeria de Florencia,
ha desaparegut misteriosament menire el seu propietari era a Roma.
Hom ha recercat activament els
lladres, pera fins avui les recerques
no han donas cap resultat. — Publicitat.

AQUEST NOMERO HA
PASSAT PER LA CENSURA GOVERNAT1VA
el seu illustre acompanyant, als
quals ha pregat que vulguin honorar
per una temporada la presó de Pa215. — Publicitat.

L'ex-president ae la República
Francesa celebra actualment els sena
noranta anys

Full de dietari
ALMENYS RETIREU ELS
BASTONS
Cap partit de futbol dels aue promouen passiG acaba sense incidents.
Horn diu que això es un gran simptorna de vitalitat i fins una penyora
de redreeament... Potser, g. Fins ara,
perra, velen, que la passia que .sesmer c a en els estadio no transcendeix
a cap aleta esfera mea elevada o
nansa accessible. ¡Potesr es qüestió
d'esperar un parell de lustres, encara?
Esperem! No diguessin que atanquem de paciencia.
Ara, eue tot esperant, potser cal.
dria evitar que els incidents que es
promouen entre espectadora al camp
de futbol passessin els limita del pugilat, que en aquestes diades de fred
fina pot resultar un reactiu opertú.
s Pera les pallases sagnants a qua
treuen cap?
Tots haureu vist com neix un d'a.
quests incidents. Veure que un datada opina en veu alta i que un aare
el contradiu. La disputa neix. Els
vetos s'hi barregen. Si les torees són
equilibradas, si dóna la casualitat que
hi ha aproximadament tants partidaria d'un club corn de l'altre. la cosa
pot tenir encara un bri de decanten
esportiu... El que resulta purament i
simplement canalla és que un sol cuitada ingenu o ternerari es trobi voltat
per una colla d'energúmens tense cap
cabra de cavallerositat... I precisament abre; és el eme passa mes sovint
Per agreujar encara el test con.
tra u, hi ha joves esportius (?) que
branden un bastó i descarreguen a
distància, de vegades des d'un grata
dominant, bones bastonades sobre el
cap de l'infeliç que es debat dins un
cercle enemic...
No em cacarea que aquest espectacie
té ce valor educatiu, instructiu ni

ebria. Això es la negada de totes les

virtuts que solea atribuir a l'esport,
al fair play.
1
Ja sé que extirpar aauesta mena de
covardia gregaria demana malta dies,
maltea prediques i molts bons caca.
plet. Pera svoleu dir que mentrestant

no seria una bona mesara de prohibir
l'entrada als campa cse futbol a lee
persones que duen bastó?
Als halls, be és tostan) d'obligar eli
balladors a deixar aquest estre pera.
Ilas al guarda-roba. Als museos, tarn
be. I be: protegía els caps dels ama.
feries amb la mateixa cura que protegim els de les estatues i els dels devota de Terpakore.
eastes SOLDEVILA
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El parc despullat

Emile Loubet

Amb una excusa o altra ern plata
de travessar aqueat parc que hi ha
no gaire Iluny de casa me ya. Al
bell temps, els seta arbres torrejants, lleugers sedassos o ornbrivoles noses de la Ilum, us eixopluguan
de vegades sota papalloneigs una
mica argentats, de vegades en ventablas coves maragdes o negrenques.
Es un palau d'innombrables sales,
cadascuna amb una claros diferenttalent tenyida, i de patis d'herbei
tendre, aprofitant les clarianes: i
tanta és la sollicitud dels jardinera
que hom diria que als arbres ela
esta prohiba de tirar tulles damunt
l'herba fina 1 rasurada. D'abril a
setembre els raigs de sol, a tot arpen on aconsegueixen d'entrar, topen amb delitoses paneres de flora;
el parc sobretot bosqueja, a l'esta
anglas; i potser per aquesta devoció
Ilueix una estätua del rei Lear, que
vorejat, quan n'és hora, de pròdigues decoracions de tulipes, te l'aire
d'haver-se perdut en una decorada
del Sonmi d'una Nit d'Estiu. ¡Pobre
rei Lean! La seta estatua, comparada amb els arbres, sembla de
butxaca; la seva desesperació, damunt un petit escambell, un bot infantil. Els trossos de jardí són per
a mares i pesque les criatures —
ni que sigui una de sola —no caben
en un pis, o per a vídues tan yenes
que encara fan "crochet", i el fan
allí pesque el pis solitari da cau a
sobre. Les proiunditnis boscoses
són per als enamorats. per a algun
lector verament romàntic i sobretot
per als moixons.
Avui, perra, he vist el parc sota
el plagien d'un dia d'hivern dolç
pera obstinat. Els arbres eren tots
despullats, magnífica de poder, de
complicació i finesa lineal. A Ilur
peu no verdejava sinó l'herbei de les
clarianes i el canes de troanes i
d'eures. Gairebé no passava ningú.
Hi havia arbres amb fusos prima
i altissints; d'altres. amb branques
serpejants, barroquejaven; n'hi havia de barbats, amb bonhomia
i no en mancaven de. tan elaboraes que mostraven des de la naixenea de lee branques majors fins
a les puntea dels dits dels branquillons una mena de delicat mostrejarnent "Vosaltres" haurieu reconegut tot seguit, pel tronc tot clapejat de gris i de crem. algun plàtan;

pera) no tenia una idea del que es un

pialan en un ¡loe que se Ii adigui,
com es ara un parc normand o un
"square" de Londres. També he saludat, cont tina per costum, un arbre
transversal damunt un camí, com
precipitant-se damunt un fanal amb
ganes d'aporrinar-lo; pera') no ho re.
tren sinó com una anécdota. La cosa
important es que m'he sentit colpa
per la riquesa de gestos extàtics de
l'arbreda sense verda ufana. per llur
fe que hom diria petrificada, si no
fos per lassuavissima insinuació vivent de la color violeta. Sumptuosos
en llur nuesa, imponente en Ilur privació, corrugats fin; titànics de la
terra, acaben ramiiicant-se fins a
tal grau de tenuitat i fluidesa que
hom diría que n'ha imitat el patria
ainfinit ratllat de la pluja. 1 tant
el que té una trágica retirada a un
crucifix monstruós com el que serva
una graciosa disposició de ventral,
tant el que ha multiplica: les grapes
ossudes a través del temps con, la
Iinia vertical del jovençà,
em fan restar en una mena de medi,ul.0 rei,ertait cld misteri de la saba.
Ella tornara a donar riquesa a les
tranques. Les tranques ho saben, i
mig vieren amb una enorme paciencia i una estólida pecó immancable
esperanza. Ni l'an è mia del sol ni el
pessic del gebre no les contorba.
I els semblaria indigne d'un arbre
l'emocionalisme del rei Lear, que es
torna' boig davant l'espectacle de la
ingratitud, o sigui d'una descornptable inclemencia periódica. D'altra
banda, es possible que el rei Lear,
quan les reixes del pare són tancades, com induint les animes deis
arbres a anar a jóc, tingui un nou
accas de follia, i, tot renovellant les
seves malediccions de terrible desebut digui als companys d'estatge:
—"Vull" nue mnriu. Que la nostra
sabe es glaci. Que no fulleu mai
tres. Detesto e; pi:rc on sensoregeu,
menyscuradors de dinasties; i exigeixo, al meu entorn, una esp'anada. Recula al meu manament, la
vida.

Tant se valdria. I els arbres no
tindrien cap esment de les seves
paraules. Per a ells el rei Lear es
un pobre encastat a un pedestal. Sa-

ben que en venir la primavera es
guarniran de glòria, i que aleshores,
per a resordar-se d'ell gairebé caldra excavar-lo, incongruent i confús,
entre les vastes pengerelles verdes.
soss? CARNER

Es aixil
Sí, es alisa senyor Josep Pla, i totalment d'acord. Haudem ae mirar,
en efecte, que el iracas a'acmest any
no es repetís. Fratás de qui? Parlem-ne.
Em penso haver llega tots els comentaris que els nostres escriptors
han publicat amb motiu de la no concessió del Presa Crexells. Desases
deis tres articles de Joan Estelrich
que ho diuen tot, amb una franquesa
que mai no cabreo/ com agrair-li eis
aue tenim la flaca i la pretensió
d'intentar" fer novena en aquest
país que diuen que no en pot tenis, i
després de l'article del senyor Josep
net i tocant de peus a tersa com
a seu que és, a nosaltres, els escriptors de prosa narrativa, em sembla
cae ja no ens queda res a fer sine,
apretar...

Aquesta aprovació ja l'havíem donada als articles de Prudeneí Bertra.
na, Faran i Mayoral, Esclasans, Navarro Costabella, "Gaziel", Domènec
Guanse, Francesa Madrid i potser alean altre. En els tres articles de l'Estelrich, a Inés de les seves justes opinoria personals, trobcm ordenades,
sistematitzades, per dir-ho així, les
millors opirdons que ha amadtat el
fall negatiu sobre el Premi Crearas.
1 és per abolí que aquests tres ararles
segons el nostre parea tanta
importancia. L'article del senyor
sep Pla, no menys franc i directe
que els de l'Estelrich, acaba de fer
el pes.
Del conjunt d'aquests articles, vull
dir de tots els esmentats fitis ara, se'n
despren una disconformitat, de vegades expressada bastant vivament, davant del fall. Persa tothom, o gairebé,
excusa el Juras, donada la manca de
precisió dels estatuts. No volem enganyar-nos, el descontent és general.
Nomas aquella derrotistes eue s'alegren davant tots els fracassos d'altri, s'han refregat les mana
Horn creu en una equivocada del
Jurat. Quina? Ningú no ens la diu
millor que el senyor Caries Capdevila
en el seu article "Consagració o esamul?" Tant posa el dit a la haga
aquest periodista, que nosaltres treintas
que si hagués publicat el seu article
quatre o cinc dies abans del fall, el
resultat hauria estat t altre. Es una
home te aquest
llàstima que quan
do de clarividencia, corn l'autor del
susdit article demostrat, no n'usi
a terma. En efecte, Carles Capdevila
ha vise l'entranya de la qüestió mea
clarament que ningú: No gIeria, ni
consagrada; estima' i ajut, airea és el
Premi Crcixells. Despre9 d'aquesta

afirmada, tothom ha ha vise tan clar,

que tots els comentaría s'han renalzat en ella. s Per que no la feia uns
quanta dies abata i hauria aclarit els
uns del jurat? Ell, com a secretari de
la comissió del Frena Creixells hi tenia dret i sinó la volia fer en públic
la podia ter privadament No Pedem
creare que el jurat no l'hagués ates.
Sorprèn, en veritat, meravella, que
el secretari de la comissió del Premi
Crexells tingui una viajó tan justa de
l'objecte de la institució i e/ jurat del
almeja n'hagi angla una altea de tan
errònia. El cariós del cas es que ajad
que ara tothom vea tan clar sota els
comentarla recetas, i principalment so n
ta l'article de Carles Capdevila, no ho
lamia 1.ist els catorze ulls ofuscats del

Un

lbum que no ens afavoreix

de
Acabem de fullejar un magnífic volum de rotogravats
els editora d'ulBarcelona, confeccionat a Alemanya. Es vea que
i ells han
tra-Rin no baden. Saben que preparem una Exposició
la
venda
un
a
a
posar
d'elogi,
digna
anticipació
cuitat, amb una
ttibum capee d'enllaminir els 'turistes.
Confessem que, avesats a la perfecció d'alguna àlbums ale-:
manys — no ens cal sinó esmentar l'adminabilissim de "La Espa-.
ßa incógnita" — hem eomençat a fullejar el volum "Barcelona"
smb una carta curiositat. Esperàvem trobar-hi una visió nora i
susgestiva d'aquest agrupement de cases i de coses que coneixem
Lai de petits... Les primeres planes, on apareixen ela monuments
egiegis, no ene han decebut gaire. Estan loé. No millor que les
rostals de Zerkowitz, paró be. Hem seguit... quin desastre! Es
viu ben be que la tria de folografies o d'indrets fotografiables ha
estat fet per un saltataulens alemany, sols preocupat pels centrastes, per les curiositats, pel pintoresc d'intima qualitat... ;Quin.
seguit de botigues de suburbi, de paredes dels Encants, d'indús-,
Iries d'escaleta, d'escenes de barril ¡Quina insistencia (tant de
minyó protestant) a fotografiar les botigues d'imatges religioses!
I aquell infant mig nu, ajagut a terral ¡I aquelles noies que hom
din nfavades davant un automelbil!
Un desastre. No sé si cap estranger adquirirä aquest vomm.1
Vull creure que sí, que n'hi haurà alguns de mentalitat afí a la,
de l'aneuim recopilador... Pere cap barceloní podrà complaure's
a tenir-lo, ni a oferir-lo a un anide. Deprimeix massa.
I no 4 pas que, plena d'una, ingepuitat burgesa, no vulguem
oferir als uns el foraster sinó els aspeetes grandiosos, culten
Polits de Barcelona, tirant un vel enes sobre tots els altres. És;
que pertot la confecció d'un àlbum de vistes d'una ciutat es plan - :
teja en un pla principalment artistic, no pas en un pla merament,
&enmonta' o parcialment socielegic.
En bona hora que hom fotografii carrerons, cases remegnes,
voltes ombrívoles— peres tal CoIn ho ha fet el fotògraf Ricard, o
be el foteigraf-autor de "La España incógnita" —amb una cabdal
preocupació estètica.
La pruïja de presentar-nos coni-una tribu pintoresca potser
es ben intencionada, per no pot ésser ben agraïda.—C. S.
d'estimular la producció novellisticaobjecte del plena, segons ' el aecretari
da la comissió--, el jaral hagues aeixat
el mena desert.
Mes, dones, que en la llena dels
estatuts, jo veig l'error en la marica
de decisió que devia regnar respecte
aquest punt: sEstímul o consagració?
Per() la cosa ja es teta. Per aqueas
any ja no té remei, no fas que algú
tingués la pensada de demanar la re.
visió del fall. Jo n'he sentit parlar
es qüestió de vota jo dono el meta
No m'entretindré mis a discutir cl
fall ni a donar orientacions pesque el
flacas no es repeteixi, com ha escr.t
ci senyor Pla. Fracàs de qui? En jnimer lloc dels orgaratzadors del sauna
El fracas de tot això ha estat jet ter
gairebé tots els comentaristes. Par:arne ara, ja es ven. A mes, les .)nes
orientacions ja han estat donades. Perú
si que abans d'acabar diré una alt 'a

cosa.
Si l'equivocació del jurat na pague
irritar-nos pc1 respecte i restinia tue
Icnim al.; seta membres, tots tin honorables, ens irrit ì el to de sufícteasia,
d'alegria, de satisfacció, de cer's comentara derrotistes. Aqueas conomaris el jurat tenia l'obligada 'le eveureas. Havia de preveure que ala maliciosos, els "malins", posares tal et t
al cel per a dir que no teni u
drern novrHes ni novellist-a t (tus -1.3
ingenua s'ho creurien. Peceue en
menys d'un any el Premi Cre«.1a:
ha provocat una novella lam'al, perque els autora que intenten fsr nos'"la --intenten nomas— al han a:vdit
al concnrs amb obres inadtta, pereue
en "tot un ami l a no ha sorra s taaalunya cap gran noveHa, ladea esperances i possibilitats1
Dir alma Es ingenu, si no revelé;
mis aviat mala fe. Prudenci Bertrana
ha rcspost coso calia a aquestes insi-

concurs, guinea hi havia? "Les ales
d'Ernastra", de Prudenci Bertrana;
"Dijous Sant", de Josep Maria de"
Sagarra i "La caneó del vell Cabras",
de Ventura Gassoi. Tres noma de debela;
no és veritat? 1 al meu concepte un,
gran drama: "Les ales d'Ernestinaaa
Be, tots els jurats del nido catan',
subjectes a tals errors. Alba que rala
veuen avui set bornes escollas, deui
anys després ha veu tothom. No jugue m, doncs, toles les esperances sobre!
la nostra aove% en una sola carta
tan insegura com es un concurs. El que
interessa, d'aquest concurs, es que una.
vegada cada any pot contribuir a ter:
escriure una novela. Uns anys sera
bona, altres st-lenta, alises no tant.
No hem quedat aixf? No ens hi encaparrem rnassa. La solució seria que
el novellista pogués tinte d'escriure
noveHes. Un arena Crexells et danaa
aquesta solució per un any. una vegada;
a la vida. Si arias tot aixt, encara ens1
l'administren amb avaricia. tot pesant:
els nastres meras en tirabuquet no s'él
perque hem de fer tanta escarafalls,',
sigui per abrandar esperances desme-i
surades. sigui per aplanar-nos amb tira
maliciós passimisme.
Es ig-aal. La noveHa catalana {ara:,
seu cama amb presa o sensa De'
testa manera. que vingui el psemi. i que
no el parteixin. un any per rassaie, urbi,
any per la noveHa. ¡No hem quedat'
que la novella esta tan an; mica que.'
reclama un reforç constant i urgentn
Pels assaigs que en fundir: un altre,
sine, al cap davall. crear-san en 'anteres de tothom pesque la nevella sigui
la Ventafocs de la literatura catalana.;
Massa diuen estimar-la I Jo crec que'
names l'estimen els que som les seres'
víctimes. Els que en fern, sabem ele;
turments que ens causa, erra tnora:S,,
altres materials. Per aixa que ene fa)
s o frir, ens ti apassianem. Perdonin,
&mea la passa d'amase article. Ah e
Atar; d'acabar tina pregunta:
TSe l'impaat del premi d'aquest any;,
que en fiara,,? laanv que ve podrien
premiar durs nove l-les, si es que n'a
ha alguna d'aprefitable.
~N PUIG 1 FFRRF.TER!

jurat.
11‘111
L'objecta del premi ara el veiem amb
una netedat absoluta: Res de consagrar cap obra, ni ningú; res que pugui
semblar fricara' e alada; estimular la
producció novellística, ajudar els notel-listes en els seas esforaos per a nuacians derrotistes.
I per acabar, ¡volea que 113 conti
consolidar un genere de floració del
un fet? Una vegada, per marica de
qual sembla extraordinàriament difícil
a casa nostra. La idea no pot ésser peces de mira, hom va deixar desert
mas magnífica i era sembla que té el premi Faateurath, que aquell any
corresponia a una obra di-mi/anca. ¿I
guanvada la conformitat de tots, dels
sabeu entre les obres que entrasen a
aspa-ants a novellistes primer que de
ningó.
z
Ara. naturalment, la pregunta és fa.
tal i, tàcitament, ja ve formulada pela
comentara recents: s No hi havia, en.
ir, els autors de les obres Medites
publicades, examinades pel jurat, cap
home, cap jove, havent demostrar un
cert talent que el fes mereixedor d'estimul? afosca) Pla, Lleonart, Navarro
Costabella, Miguel Llor, no han demostrat que sia capaeos de fer cna
baria novella? Alguns Ilibres d'ells que
entraven al caneara no tenen res d'in.
significant. El mateix jurat n'assenya.
la tres de "rnerit excepcional", sEin
permeteu que me'n raga? ¡Un fall
negatiu davant de tres obres "excep.
cionals"? Potser no s'havia vist mai.
Excusem el jurat de no haver-hi
vise tan clar cona el secretad de la
comissió. Excusem-lo de no haver
tingut en cornpte la idea de l'estfmul.
Lamentem que aquesta idea no s'hagl
fet pública fins despees del fall i que
el jurat l'hagi ignorada, pesque. ultramea, ja no hi comprenem res: nedern
dintre la fosca. Solament ,pensant en
que anava a atorgar un títol de 061-la
a celebrar una cotana-ad& poda fa.
llar el jurat can ho va fer. D'oara
que mereixia alada i consagrad&
comprenem que el jurat na en trotas
42 3e
cap en el caneara. D'hnmes que mereixessin abra estima?. n'hi havia mas
—Dispenseu: No fóreu pas aquell Uriach que tregua la día?
de quatre. Nn cancelan,. ne ea conce—SI, senyor... però ja raeyhe ;estada..
aabiblea_que terdne present, la intenchl_
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Gran rendiment 1 durada.
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comença amb mal temps; laipecte de la placa
ahir a la . , tarda lo deis be prou

loe del!
ransetint
a poca dies, en aquesta secció, han:
a emprar el niat "en.reneta". No fa,
-r al 7/t e l4 objecte, reretir el motín s
impelli el transeünt a usar-lo; en
irvi, si se'm permet, com
vallene, a transcriure les idees que
suggeri la seco simple lectura en
erres d'imPrernta.
Que Es, qui Es V' enxeneta"1 ¡Qui
coneix l'element mis jove—un noiet
e set a nono o deu an,vs— el mes senme ntal als ulls dels poetes i de !a
tultitud vestida de fe:da , i de l'hàbil
gilitat del qual depirs, tant com de la
reís <lela mis granats, Pixil dels
astells de Valls" —popularitzats
1, la denorninació de "xiquets de
alls" d'en ç a que Clav', a Vilafranca,
s admira i s'insPird en llurs exerir
Dones iré, jeAsa In, d'ésser la bous
n ngrafia d'"rnerrieta"f Si preneu
'atar en el parlar del roble no ataren de sortir de la vacillació. rer-u escrita de la velltire us sohtaran
:stintarnent: "entremeta", "anxene-1
, "enreneta" i "enraneto". Josep!
ladera, escrirtor contorna re& en el 1
ti diccionari diu: "Flnxaneta. lo tmi
arta mis alt en los castells deis xics
e Valls. Es ardhig: de auper, al. ar t .
cantad el tim. la punta nr's alta."
i ha qui, fixant-se en l'actitud de

de

Catalunya

l'enxeneta al cimbel! muntaut raixecador, hi ven una rete:ció amb genet
i la !acució a la genetia. D'altres
basen en la posició eixancarradadues carnes—per insinuar que Fan
inicial inclou nur sentit de duplicitat.
—;S'han fixat els propugnador: d'aquesta opinió que els mots que retreuen, posats en catad. premien am ino
an: antfora, amfibi, antfibologiat
Segon punt. El mot enxeneta no
s'Ira guanyat Potenció dels membres de
Fl. d'E. C. o no l'han jutiat admissible
o Pral& Madur. Si fos altrament figurare en el Diccionari Ortografic.
Els castellans tenen una nomenclatura peculiar en el seu art atlètic i ells
"croaren", "forren"
'eastellegen"
(folren) s "posen agulles" a Ilurs castells i aixequen pilars o espadats de
cinc, stS i set pisas, i castells o torre,,
de tota mena; dos de sis, de set i de
vuit, tres i quatre de sis, de set, de
•rnit i de nou—alguns aixecats per
sota. També cada pis porta el seta nOln :
baixos, segons. tercos, quarts, citi.gneis, dosos, aixecador i enxeneta.
En honor a la veritat he d'advertir
que els mis difleils dels exercitis esmentats són gestes pretèrites. privatives de gent, mis que cepada. esprimatsoda, amb ~Se:tia:tira farria, blincadissa sense arribar a doblcoar-se. Da quella de les torres arroi'nades de cara humano en resten pocs:
› odriets comptar-se arte els dita d'una
Mti. Moren de vellesa i de consumpció
en contemplar l'actual deaeneració de
l 'esPort Predilecto dt ilnor jovenesa.

i

..;

Baldomer Anat Gironella
mori el dia 27 de desemin de 1928, confortat amb
els Sants Sagraments 11a Benedicció Apostólica

(A. C. S.)
Els qui el ploren: viola Amàlia Arman. fill Frederic,
filla politice Antònia Olieras, ne t s, germana, germana
politice, nebots, cosins 1 familia tole en recordar a llurs
amics i coneguts tan irre arable pèrdua, els supliquen
que el tinguin present en Ilurs oracions i se serveixin
assistir als funerals ue r. sufragl de la seva ànima
be celebraran demà, di,jou, dia 3, a dos quarls d'onze,
a l'església parroquial de Smt Vicenta, de Sarria, pel qual
favor en restaran agralts.' Les Mieses després de
i tot seguit la del pero&
EL POL ES DONA PER ACOMIADAT
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SERVEI diETEOROLOGIC DE
CATALUNYA. — Estat general atmosieric d'Europa a les set del día
primer de gener de tan:
Slan intensificat rnolt les pressions
a les illes Britäniques, així com tambe
a l'oest de Portugal. La premió maMina es de 773 millimetres, a Irlanda.
Les pressions baixes constnueixen
un cicló el centre del qual està situat
a la Mediterrània prop de Catalunya,
i resté» des de Portugal i el Migdia
de França cap al Marroc, Algeria i
Tunis i a tot Itàlia. La seva regia
de pluges ea molt extensa, i compren
Catalunya, el sud-est de Franca, CarS ega, Sardenya i el terç central
d'Itälia.
Estat del temps a Catalunya a les
vuit:
Cel completament tapat a tota la regida Pluges fredes a les provincies de
Barcelona, Tarragona i part de la de
Girona. 5 6n nevades les planes de
Vic i de Bages, el Pireneu i les muntanyes del Montseny, i aigua neu al
Tibidabo.
Al nord de la provincia de Lleida,
el cel está tapat, pese, no plou ni neva.
La máxima precipitació isa esdevingut a Santa hlarguerida, on ¿han
recollit 20 millimetres de pluja.
Si, com he dit, r"esseneta" da
l'element mis popular i sentimental, si
esdevi com el símbol del "castell" i
de la "colla", ¿Per que continua essent un mor ine.ristent en el recull
oficial dels catalanst ¿Vacillació o rtograficof ¿nora peculiar cru,s exemplar folk-lòric ;manea de dadest
No sé quina es la causa.
Tanmateix, no manquen raons de
pes, o, millo., padrins influentr que
P oden recomanar-lo eficacment. Veg en-ne dos solament:
Extensió de l'Its corrent del mot.
Horn l'empra diariament a tot el Camp
de Tarragona, el Penedès i bosta part
de la Conca de Rarbara. D'una manera
mis vaga, a tot Catalunya. Si concretéssim per ciutats, caldria que Valls,
Vilafranca 1 Tarragona figuressin a
primer terme.
Exemple de la literatura. L'han usat
amb afecte: Clavé, Verdaguer, Narcís
011er i rnolts d'altres escriptors d'anomenada.
Totes les metes paraides abrandades, no signifiquen, al capdavall. altra
cosa sind el desig vehement de veure
figurar en el catala el nom del tendre
intweent infant que mis d'una regada ha anat, a travis del cartel! , des
de la falda de la mare als bracas de
la reialesa i dels princePs de ¡'Es -

gima.
DesPris dels oalants mas del sen's'or
J. C., comentarista del nostre diari,
Ca to ran • en pecat de malagraiment i tos.
suderia, i fins perdran quelcom
gentilesa, les uoies que no es desempallenaran de tú: de bueno i mono. Que
es facin arrec que els hen sartit a la
cara dos granets envellutats de Pi?.
¿no no provaran per treure-se'ls del
damunt?
Temo, per ò, que les turnes j'aves
convilatanes M'ice:LA que, del commitari
de J. C.. cometa va per elles olla de
"flaret bonic" o " peine:, bon aire i
bell afust", Per tal com serven
feriMeia a fer gastet de maco que no
pos de mono.
Caldrn fer-los saber que tan? desfavoreixen les donantes gentes—les que
un hn „bu tant ami' ho són menas —
una tara ennt l'altra.
¿Per qui lee done,. nareminder totes
al t'en srre. i earsanifirnut —les n'As
fer- er i dr riu,s hm, veto-,
fan a terne» eseassa tirada a (un.
era, Nvrir,ein ball Parado va,
Ps una enernistat mnlonuattvada eme
fa h e'durar i sahrePiure das intrusos:
mono maco... Pera ora penso,que
costal de les llenes fadrines sorint co1 neiren mfis la sort els foravinguts que
els vilatans.

,
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OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE
BARCELONA. — Dia r de gener
de 1929:
Horca d'observació: 7, 13, 18.
Baròmetre a o i al nivell de Fa
Mar milinnetres, 744. 9, 7446, 747.5;
nultibars, 9931, 992 '7, 996.6.
Termennetre a l'ombra sec: 7.2,
6.5, 7.0; Immir, 5 24 5 .0, 4.9.
Humitat (centesimes de saturació)
7 1 , 78, 70.
Vent; direce, N, W, SW; velocitat, 5, 3, 1.
Estat del cel; Tapat, tapat, quasi
tapat.
Classe de núvols: Nb, Ni,, (?)
Temperatures extremes a l'ombra:
nia.xirna, 7'5; mínima, 5 . 3; mínima
arran de terra,
Oscillació termometrica: 2, 3.
Temperatura mitjana 6.4.
Precipitació aquosa, des de les set
del dia anterior a les set d'a vui: millirnetres de gruix, o sigui litres per
metre quadrat: 1 5. 3.
Recorregut del vent en igual periode: zoo quilòmetres.
Observacions particulars: pluja.

CALEFACCIO IDEAL

ESTUFA

CALZFACCIO

JOIES VERITABLE OCASIO
Per a comprar a bon preu aneu
a la Joieria Magriña. Tallero, 41
Relaci6 dels Radios detinguts per no
haver estar trobat el destinatari i a la
disposició dels qui acreditin Esser-ho:
Berlin, Lothes afajesticatel; Buenos
Aires, Consol Gironas Brangull, Palma de Sant Just, z ; Alexandria, Teixidó; Bautaen, Erich Heil Pas. Nostra Dona del Coll, 40, (Vallcarca);
Boltigeen, Delpech Sugleterra; Crist6bal Colón, senyora Guadalupe; Rioehla,
Avversari.
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ESTUFA J.
VALENCIA, 30 —

M. B.

TEL.

73016

1

AT ROP EL LAhf E NT
Gustau Montrabaso Muñoz, de 28
any, fou atropellat al carrer de les
Corta Catalanes per un automòbil,
el qual es -feu escapol.
Fou curat al dispensad del carrer
de Sepúlveda.

TABACS HAVANS
Salmerón, 63

cantonada Traveseara, Estarle

J.M.B.

VALENCIA, 346 — TEL. 73056

ltpioQtie i Purés
MUERAS

1

•

n ele millors del món

veure els magnifica articles,
propia per a presenta, exposats
als aparadors de la casa

Gràsla,

o

PERFUMERIA
DiversIht d'Estelps per
a maricura I tol i etta, de
P1n.es 1 Pedums
Jocs de tocador, Puiveritzidirs 1 Polvoreres

Capritxosos Mbelots
Ilurninosos
Alticles de Fantas:a

kei

Reis - Reis - Reis
Gran assortit en moblets de
»no 1 medulla, propis per a
nene i nenes, butaquetes,
tauletes, cadiretes, balan-

Ha sortit el volam 11 de les
Obres de N.a D hrs Moiserh di 1713ra

cinets, cosidors, etcètera.
La casa que ven mes barat,
per ésser fabrica
MOBLES AZCUE

F. (Yaya, - Corts, 549

1

PRACTIQUES
a la vacant de
Cirurgià de l'Hospital del Sagrat Cor
d'aquesta ciutat, ha estat atorgada la
placa a l'expert cirurgià doctor Joan
En el

La , Montserrat

1

concurs per

Marimón.

, Portada alegórica en colors
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dese, donant un termini per a renovar-los fins el dia ts de l'actual.
Les 'llores de Secretaria, són de

oran assortit. M, Farré
ANT PAU,6

Reisill Reis

Via Laietana, 30-Palayo, 11-11anilka d'Estile, 4
Salmerón, il-Coion, 2 intrAa P. P,e1a1.Escudel.ers, 6
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ROBATORIS
Després d'haver sopat en una taverna de la carretera de Ribes, en
una taula en la qual s'assegueren
tres individua mes, sortí amb ells
Josep Pedrell, el qual bou agredit
pela comensals, que li produiren diverses lesions i li sostragueren la
cartera i tots els diners que portava,
després de la qual cosa es feren escàpols.
Josep Pedrell denuncia el fet.
— En una tenda de grans que
Julià Pi te establerta al carrer de
Corders, fou detinguda Argimira

Som en vigílies de la visita deis Reís Màgics, que
esperen amb tanta ansia com curiositat. Els
nens ríes i els nens pobres, tots sán objecte de les
mateixes inquietuds i de les mateixus esperances.
Festa simpática, per aixòb festa amb escalf d'humanitat, festa fraterna...
MINERVA us ofereix, senyora, les indispensables
sabatetes per als vostres nens. I posem tumbé la nostra nota afectuosa per les diminutes criattrres, unint
a cada parell de sabatetes de la nostra MARCA una..
preciosa joguina per al vostre noi.
Visiteu-nos ja avul. Els preus a que venem són
'Un motiu molt interessant per a ves.
ele petita

detinguda.

Us interessa 5
lj lIî - Passeig de

LA FESTA DELS NENS

González de la Sosa, la qual sostragué dues mil pessetes que hi havia al calaix del taulell embolicades
en un paper.
En ésser escorcollada, la quantitat fou trobada dintre la mitja de la

V.WL

evas

quatre a sis has els dies feiners, al
ami estatge social, carrer de Tallen,
núm. 68 bis, principal, primera.
Cancel toca-

dor cornplet senyora 1 senyor en plata

'retiren les darreres novetats

Nadal en GIRAMOFON8

t DISCOS.
Carrer cle Santa Anna, 21,

I plata anglesa.
Preus avantat.103ISSIMS.

La Junta de Govern del Collegi de
Negocis de Barcelona, Corporació
Oficial. posa a coneixement dels senyors collegiats i dels agents que no
pertanyin a la Corporació, que des del
dia o de gener i a les oficinas pabli_
ques será exigit als dependents de les
Agencies el corresponent carnet d'identitat, per a la presentació de documents
segellats pelo respectius despatxos.
Per tant, la Junta de govern , lliiirarä els carnets als qui hi tinguin dret,
mitjançant la demanda dirigida a
aquesta pels agents, acompanyada de
dues fotografies dels dependents a les
Seves ordres, arria, els no rti a i cognoms
de l'interessat i presentacia del reimt
de la contribuci6 darrerament pagat,
per a justificar el seu dret a la demanda-advertint aquesta Yunta, ene els
carneas lliurats fi ns a aquesta data seran considerats caducats i sense vali-

OBITUARI
A Cornella tingué lloc l'enterrament de Ramon Aliberch i Vivet,
pare del nostre estimat company de
premsa En Ramon Aliberch.
La familia vele acompanyat el seu
dol pel de tot el poble, que reaterioritzâ acompanyant el cadáver a
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COBERTS

Preus de fàbrica
Orfebreria Sales Balmes, S. 1.
4 Porta Ferrissa, 4
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ArilstIcs Centres
1 Faneres adornades
per a presents
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Frultes escarxades
de Mallorca
Vins LIcors 1 Xamnany
de les millors marques
Algiles InInerals

Foment de
PE.xportació
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Reis

Demaneu catàlegs

R E 1 S

Cobrament ne Credits

1

Ocasos, Carteros, Ornbreites I Bastons, amb ESTOICA
tot propi per a presenta

Demaneu proapecte gratui
Pla . ,.. Urquinaona, 13, prime r

66, Ronda

Telefon 59332 :: Barcelona

OAN PALLAROLS

Ex nosiclö

de

Sant Antoni, 66

Pas‘eit7.

Gräcin,

CAP D'ANY DE LA MORT DE

En Joan Llopart i Bartomeu
e›...11e t
. .

qui morí en so «Horta Maria» a Reus, el 3 de gener de 1928
( A. C. S. )

La seva vídua, Josefa Massó i Torrents, germana, germans
germanes polftics, nebot., cosins i familia tota, us preguen assistiu
a les misses que demä. dijous, de 11 0 a 12, se celebraraii a l'altar del
Sagrament de l'esglesta parroq-uial de la Concepció.
El dol es dóna per acomiadat

,Barcelona, 2 de gene- r." de 1929
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l'església i al cementiri de Cornellà.

Una malaltia greu i lenta, d'encä
de tres o quatre mesos feia preveare el traspas del pare del nostre company. Mori confortat amb els Sants
Sagraments.
E. P. D.
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.- LA PUBLICTnT
aromes ens caldria advertir qua
aquesta expelida d'artistes vallencs
podria haver estat mes seleccionada.
Fent una tria de les obres que hi
són exhibides juntament amb altres
obres que hi haurien pogut aportar la
major part dels artistes que la compasen, podria haver donat un majar
relleu. Ens cal encara elogiar la tasca
dels organitzdaors.
Aquesta exposició que romandr à
oberta fins al dia de Reis, es clausurara amb una conferencia que hi donara En Rafel Benet.
P. i V.

Exposició d'artistes vallencs
El dia de Nadal, al migdia, s'inaugura a Valla una expusiera d'amistes
ali ens erganitzaaa pel Casero de
Valle d'aquella simpataa erutas del
carnea L expusxrca es instaHada en una
aa..a expressa i destinada a aquest ubjecte, de la mateixa entitat argalia¿adora, en la qual hi han mes de noranta obres exhibides de diversos arlistes de Valla.
Haudem d'advertir, primer, que
cal haver viscut en qualsevol ciutat
de iora de Barcelona per a compregare
que aquestes exposicions obeeixen mes
av:at a satisier l'ambient focal que no
pas a descobrir naves valors, i en
aquest cas cal elogiar mes que res
la bona intenció i voluntat dele organitzadors. car els amistes als quals podriem atribuir alguna valor han traspasean de ternps els lianas locals i
solament hi aporten algunes obres
per associar-se al bell gest de Hura

compatricis.
Aquesta exposició d'artistes vallencs
podriem dividir-la, a part de les sancions respectives de pintura, escultura
i arquitectura, en dues menea d'artistes, ço es: vells i joves. Els primera
no hi aporten res de nou, ans al canead, hi traben mes aviat aquelles
obres que poden haver tingut mes o
menys relleu en els seus temps; els
nitres, els joves, hi exposen llar; primides i esdevenen, alguns , si no mar
revelacia una promesa. En aque ;tes
exposicions encara hi salen concórrer,
també, aquells aficionats d'ambdós se',ces. aquella que pinten i dibuixen per.
esport o be per s-anitat. No hi manquen tampoc i en lloc d'honor algunes
obres d'artistes moras. Tot aixe. dóna
;a comprendre el treball que costa als
organitzadors de realiszar aquestes e xposicions. En aquesta de Valls, entas
' artistes marta vells i joves hi ha vinti-cinc noma d'expositora, tors scallencs.
Vceeu:
• Ramon Bigas hi exhibeix duce caricatures en aquarella. que ma/grat se;cordar-nos l'estil del caricaturista Pon« (Son) fan forza bonic.
Paquita Bonias, Antoni Bad'a i
.Maria Corinty. hi exhibeixen, respec,tivament, una aquarella, un dibuix i
dos olis. Ma-la Ferrer. quatre aquarelles, dos
aiguaforts i uns apunts que no són
mes que entreteniments i perfila, sibressortint, pena els aiguaforts, sobretot el titulat "Bruixes de Llers" que
' atoasen uns versos del Inbre de
C. Pares de Clirnent.
Maria Horns, amb eta tres olis no
massa reeixits sembla que vidg A -iuna servidora de l'art d'En Rafel
Barrades.
Pere Catala,
fotògraf vallene hi te dues fotografies de tinta
gres i
"Paisatee de Valls" (o
Lluis Pié, cinc dibuixos i apunte,
deis guata eál esmentar aquel! "Neu
a Valla" • (retrae,. fcrca expressiu i
ben acabar.
De les quatre obres que hi exhibeix Auren Esteve. pociriern dir que
.de tan llatnpants. fan mal a la vista
can, aquélla quadros propis per a menjacfor acatiats de sortir de la botiga.
De F. Guasch , cal esmentar "Vol:tanta de Vallvidrera" i de Josep Folch,
els dos "Retrata".
DA. de Torner no ens atrevidem
' a fer cap remarca per tal com encara
rio ens dóna, amb !es seves obres, un
,concepte prou clar del sen art. En
canvi Eduard Cartells hi té un es:tac': que titula "Vell", força reeixit.
De les quatre teles que hi exhibeix
ATICani Ros sell podriem esmentar
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Caliza-ro
CURSETS I CONFERENCIES
Dijous vinent, dia 3, a les onze del
mata al Solarium del Pavelló de Sant

cap de Erina (bronze i marbre), de
M. Pallares
aquelles titulades "El meu pare" i
"Garda d'hivern".
Cal remarcar els olis de Joan Roig,
un dels joves artistes, potser com a
cosa segura sinó deirmtiva en el seu
art. Aquella "Rue du Bach", es sena
dubte una revelació.
Jaume Mercader h: exhibeix quatre
olis d'una extraordinaria sabor comarcal que ja ens són proa coneguts.
Tanmateix Jaume Mercdaer és el que
fa mes bon papel- en aquesta exposició d'amistes vallencs. El seu art es
prou consagrat i hi són de mes els
comentaris. .
Bonaventura Cases hi representa
¡'art antic, amb els seca s retrata de
familia tan plena de color, d'entre els
quals sobresurten "Les germanes" i

"Interior".
De Manuel Nogues,-fill -de l'escultor Anselm Nogués, mort en. plena
farmacia) del seu art, cal can:Matar les
dues aquarellas.
F. Galoire 011er hi representa tambe /'art del passat segle. La "Processó
d'Albiol", tan rica en detalla, es una
de les obres mes celebra-des d'aquest
veterà artista. Tanmateix Galofre
011er hi podia haver exhibit coses mes
recents.
De F. Galofre Suris, fill de l'anterior, cal esmerilar aquella aquarella titulada "Meditació", que es una
de les obres mes reeixides, molt millar que la titulaaa "Idilli".
Cesar Martinell hi representa l'ar.
quitectura. amb uns projectes que fan
força bonic, sobretot aquella "Ermita
pele voltants de Valla".
En quant a escultura, que la representen eis tras artistes Anselrn
:Vagues. Maca Pallares i Francesc
Icart, cal remarcar del primer aquell
Crist, Lora de catàleg i el bust de
"Banifas". Del segon el "Retrat d'hame" i "Cap de Friné" (bronze i marbre) i del tercer "Cap de Venus",
(marbre).
Els cinc trehalls de ferro forjan que
hi exhibeix Francesc Ferrer no ens
diuen res de nou.
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Leopold de l'Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau, donar â el doctor Manuel Ballester i Font una conferencia
sobre el tema: "Neumotairax doble".
NOVA JUNTA
Ha tingut 'loe la reunió general
ordinaria de la Societat de Ciencies
Naturals de Barcelona "Club Mun.
tanyenc". El Consell Directiu per
a l'any 1929 ha quedat format pels
aenyors:
President, Baltasar Serradell Planena; vice-president primer, Joaquim
Folch Girona; vice-president segon,
Josep Andorra Vinyes; secretari general, Josep Coses Miralles; viceeecretari primer, Rafel Miravitlles
Serradell; vice-secretari segon, Josep Cahué Soler; tresorer, Josep Pey
Ferriois; comptable, Adolf TorrenSe Atilano; bibliotecari, Josep Vives Miret; conservador de Museus,
Mateu Sust Pagès; arxiver, Manuel
Núñez Otero; vocal primer, Josep

Maria Morera Grau; vocal segara
Joan Baptista Morató Porten; vocal
tercer, Josep Borrut Rovira; vocal
quart, Marcel Riu Germà; vocal cinque, Aleix Julve Asensio; vocal
sise, Rafel Pone. Navarro; president
de la Secció de Ciències Geològiques, Antoni Reig Mir; president de
la Secció de Ciències Biolagiques,
Esteve Trull Domenech; president
de la Secció d'Arqueologia, Filologia i Folk-lore, Rossend Serra Pagés; president de la Secció de Fotografia, Excursions i Esparta, Janine Moren Gonyi.
• n••n • n •••• n •

LES LILE.
TRES
El "Teatre dels Poetes"
El "Teatre dels Pactes" ha disposat
que la sessió a la memòria de Miguel
Costa i Llobera, segona del present cicle d'homenatge als grana poetes motas,
tingui efecte a l'Atener' Barcelonés, el
dijous vinent, dia 3, a les set de la
tarda, amb el mateix programa que
oportunament es va anunciar, o sigui,
parlament a càrrec de Josep al. de
Sagarra i lectura de poesies per Roser
Cascolla.

La vaga dels taxis
Amb motiu d'ha y« entrat en vigor
el nou Codi penal, els xofers de U:xi5 es declararen en vaga al punt de
maja int, en entrar a l'any nou.
Alar a migdia, el governadar va
dir a la premsa que durara el mati
prestaven servei uns 40 taxis solamena

'LA DONA, LA
BEODA 1 LA
s1GLAM
Lletres de
Sevigtie

Mine. de

A LA SENYORA DE GRIGNAN
Divendres, a :a tarda, 13 de
nung de 1675, a casa el senyor de la Rochefemeauld.
Estic al costat d'un home que zis
estima i que us conjura de creure'l.
Ha tingut un gran plaer d'escoltar la
descripció dels vostres galeots de
Marsella. La senyora de la Fayette cm
dicta maltea belles coses que no us
diré pas. Havem anat a passejar a
casa de Faverae, a Issy, on els rossinyols, els lilas, les fonts i el bon
temps ens han proporcionas tots els
plaers innocents que un hom pugui
tenir: us he vist en aquest i això
alimenta molt la tendresa. Una vegada hi varen) trobar un gat aue volia
treure els una de la senyora de la Fayette i va estar a punt de donar-se el
goig cornplet, si us en retordeu. He
dit adéu a tones les belleses d'aquest
país: me'n vaig a un altre, ben aspre, no n'hi ha cap, filla mesa, en
el qual trobi la manera ce no pensar
nomas en vos. He encomanat la petita a la senyora Arnelot, a la senyora d'Ormesson, i sobre tot a la senyora del Puy-du-Fou amb la qual
vaig parlar ahir dues llores; la tractarà
com una filla. al'he acomiadat dels
Usez i d'altres mil. En fi, ja está El
senyor de Rambures mort; poaeu
imaginar-vos la seva muller afligida
amb una banda al front (1). Si us
agrada d'esser amada per tectamena
haveu d'estimar la me ya amistan.
(r) Les vidues, en aquel] temps,
portaven una franja de crèpe al front,
igual que les religioses en porten una

de tela,

Els vestits sastre
de primavera
A Casa nostra es pot ben dir que
la primavera es inexistent. No fa aquel'
temps intermedi entre l'estiu i l'hivern. Com que no hi ha hagut els
rigors hivernals, aquests no es poden
atenuar i, o be fa el termas d'hivern
O be el de principia d'estiu.
1 no obstant la moda exigeix els
restas de primavera Per aquest temps
els yescas sastre aún els indicats, i
cada any la primavera en porta de
nous o en repeteix de verla. No obstant i aixa, no tothom s'hi llança, perqué aquests vestits són ja massa lleugens. i ens conformem a seguir duent
l'abric.

Aqueas any, peda, hi ha molla modistes que han ungut la idea de fer els
vestirs sastre de la primavera que ve,
la meitat de roba i la meitat de pell.
D'aquesta manera la faldilla sera de
teixit, mentre que la jaqueta o abriguen d'anyell "rase", exactament del
mateix color. beige o gris, bois de
rose 'o blau mara A la faldilla, una
tira de pell recordará que aquella forma un conjunt amb la jaqueta.
Alai. dones, la primavera que ve podrem fer-la venir una mica Inés aviat
ja que aquesta vestits seran abrigats,
tot i esser mes Ileugers . caue els d'hivern.

La Música

Gaseta setmanal de Literatura, Art,

Ciències i Esports
la saben la conversi6 a primera d'any d'aquesta gaseta tolosenca en arg- an de l'activitat intellectual dels Falsos d'Oc. Les Iletres catalanes, les
lletzes occitanes vessaran en les seves pagines Ilur mes valuase producció
i el comentad i la noticia de tot el rnoviment intellectual del món.
Verb de dues cultures germanes i renaixents, situades al bell raig de
l'Occident europeu, promet d'esdevenir la seva mes completa, moderna,
vivent expressió. Abundases collaboracions de les més famoses signatures franceses, avaloraran, també, regularment, les pagines setmanals
d'" O C "
CORRESPONEU, SI US PLAU, AMB LA VOSTRA SUBSCRIPCIO, A L'EXIT D'AQUEST PERIODIC, EL QUAL OBRE UN
CAMP VASTISSIM I NOU A LES LLETRES CATALANES,
OMPLIU EL PRESENT BUTLLETI I TRAMETEU-LO SIGNAT A; " O C ", VIA LAIETANA, 28, 5.8, A. BARCELONA

BUTLLETI DE SUBSCRIPCIO

NOTES OFICIOSES
AL LICEU
De veritables solemnitats poden qualificar-se les funciona que anuncia
l'Empresa del nostre primer teatre
Per a demà, dijous, l'última representació de laapera "Aida". El triomf
del colós Lazaro i dels célebres artistes
Paccetti. Zaretti, Noto i Vela, no te
precedents.
El nostre públic. tan acid de les
grana emociona tindrà dijous una nava ocasió de delectar-se.
Per al dissabte, la segona representació de la nova (apera del malaguanyat mestre Puccini "Turandot", reata
de la qual fou complet el dia de
la seva estrena, i dada poderosament
l'atenció la riquesa desusada de pre-
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PREU: 14 pessetes l'any

Orgaratzada per la Cambra de
Comere belga a Barcelona, i sota

la presidencia del carasol general
de Bélgica, es donara una conferencia pública divendres vinent, dia
4, a tres (marta de set de la tarda,
als salaras del Foment del Treball
Nacional.
En Francesc Albert. secretad administratiu de la Carnbra de Comerç
d'Espanya a Belgica, dissertarà sobre el tema "Aspectes Económica
de Bélgica".
Tot seguit sera projectada una
pellicula de doctanentació de l'es1 mentan país.

tema d'administrada a les aegüents
vies públiques:
Reparació d'obres de fabrica de la
carretera d'Igulada a Santa Colonia
de Queralt.
Reparació d'obres de fábrica de la
carretera de Vilafranca al confí dc
la provincia en direcció a Aguiló.
Reparació ordinaria del camí de
Carme a La Pobla de Claramunt.
Reparació provisional del cariar' de
afuscaroles a Santa Fe.
Reparació d'obres de fábrica de la
carretera de Cornellà a Fogäs
Tordera, secció primera.
Protecció de viratges per maja de
tanques de tela metialica, del cerní
de Gasa a Begues.
Desembaràs de corbes del camí
veinal de Gavia a Begues.
Reg superficial de l'afermat a
base d'asfalt en calent del camí veinal de Tordera a Fugas de Tordera.
Designar els diputats senyors Arquer, Forcada i Robert per assistir a
diverses recepcions d'obres.

LA BORSA DEL TREBALL
Sota la presidencia. del diputan senyor Grau Solanes es reuní la Junta
assessora de la Borsa del Treball,
i es doné compte del resultat de la
seva gesta.; durant l'any actual, que
va merèixer, a iniciativa deis senyors
Graell i Domenech, un vot de grades a la Diputació, Ponencia d'Acció Social i personal administratiu.
També s'exposa per la presidencia l'estat de la gestió que ve realitzant sobre els Comités Paritaria
per arribar a la possible coordinada) deis serveis de les oficines de
treball. La Junta es mostra rnolt
complaguda del bon acord iniciat al
da fi.
Finalment expos i el scnyor Creen
la conveniencia que es porti a la
realitat l'acord de la II Assemblea
de Diputacions, amb la creació de
Borses de Treball per a formar una
extensa xarxa dantercanvi provincial
d'ofertes i demandes.
........•nnn••••••n••••••n

Govern Civil
MULTES
El governador ha imposat una penyora de 200 pessetes al teatre Victòria per venda excessiva d'entrades;
de 50 pessetes a un bar elel carrer de
Gravina per jugar a punt mes alt
que el caermes; una de 2 $ pessetes a
un maleter del molí per desobediencia, i una altra de 25 pessetes a la
fonda Nàpols per no donar els comunicats deis viatgers.
UN PORTUGUES EXPULSAT
La policia ha expulsan per indesitjable el súbdit portugués Oscar
Wasconcellos, el qual havia estat
processat per e5tafa diverses vegadas.
Havia vingut de Nord-Arnerica,
d'on, com en altres nacions sudaredeanes, fou expulsan per indesit-

jable.
FELICITACIONS
Ahir l'alcalde i el president de la
Diputadó varen anar a donar el
"bon any nou" al governador.

Collegi Oficial de Metges
de la provincia de Barcelona
MOLT IMPORTANT
En compliment del preceptuat en
l'anide tercer de la Reial Ordre ael
ministeri de la Governació núm. 1.350,
inserida a la "Gaceta" del rz de desembre proppassat, des del dia r de
gener el Collegi de Metges facilitara
ala senyors collegials de Barcelona i la
provincia que estiguin en condiciona
legals d'exercici (que s'acreditar à mitjançant la presentació de la cartera
medica d'identitat i IdIom rebut de
contribució) ele talonaris de receptes
oficials que a tal objecte han estat
enviase per la Direcció General de
l'Institut de Comprovacia Aquests
talonaris de roo fulles cada un s'expenen al preu d'una pesseta i per a liar
lburament cal la presentació personal
riel collemat. Recordern als metges en
exerciei que, segons la legislada, vipena, és inexcusable l'as de la recepta c,fici-al per a la dispensada de les
substancies cite en el talonera s'indiquen i que les sancione que poden imposar- s e als eantraaentors Consisteixen Cri penyores de I.000 a gamo
pessctes i àdhuc la suspensió de l'extrc:ci prefessional durant tres meses a: nys.

Neu a muntanya

sentad&
I per a la setmana entrant es prepara la reposició de "Les nrees de Fígaro", la meravellasa ópera ae Mozart

Conferència sobre Bélgica
de

.Dimecres, 2 de gene:

Abric de "drapella" negra, guarnit
de renard i llaç de cinta negra

Tot el dia d'alar va sentir-se a Barcelona un fred intens.
Ila nevat a Vic, a Manresa, al Pireitera al Montseny, a Montserrat i
una -mica al Tibidabo.
Del Tibidabo estant es velen nevar,
els cims de Sant Joan i Sant Jeroni
de Montserrat.
11...313.411.

El tren elèctric del Nord

Diputació
ACORDS DE LA PROVINCIAL

PERMANENT
La Comissió Provincial Yermaneta en la darrera sessió celebrada
adopta, entre abres, ola segirents
acorde:
Aprovar diversos pressupostos relatius a_obres (are s'executen pel sis-

Tal com virem dir, ahir començà
a circular per la IMia del Nord, des
de Barcelona a Manresa, el tren clectric. Cont varem consignar en el seta
(ia, el nou material es còmode i demora Amb tot i el etze sahavia (lit
ele si es posarle!' anda motiu de l'expressada reforma nous trens en circulacia, no ha estat airea Salmuera ala
"canviat llorad d'alguna d'ella.

EL NOU REGLAMENT
DE CIRCULACIO

Un manifest que les
entitats automobilístiques
adrecen als vianants
Avui, dia primer de gener, es posará en vigor ci nou Codi penal que
fou pubiicat en setembre passat. En
ell s'estableixen no,., delictes i s'iraposen severes penes en relació amb els
accidenta que es produeixin per mitja
de l'auto/naba o qualsevol altre vehicle que cireuli per les ales públiques.
Les entitats sotasignades, que representen la indústria de l'automòbil en
tots els seus mes diversos aspectes,
dónen la garantia al públic en general
que donaran les oportunes disposicions
per tal que els seus adherits s'atinguin als preceptes ese conté el Reglament de Circulació Urbana i Interurbana publicat a la Gaseta de 5 d'agost últim, encara que en aquesta cita
tat i carreteres no s'hagi implantan el
sistema de senyals i indicadors prescris en l'esmentat Reglament i diverses vegades sollicitat a les Autoritats
competents; pera corn que per evitar
accidents no n'hi ha prou amb el bon
desig dels automobilistes, arrió que es
necessari çue el vianant hi psi de la
seva part i compleixi les obligacions
que li pertoquen, maltea vegades oblidades, les Entitats subscrites creuen
del seu ¿cure recordar al públic els
prcceptes d'aquel l Reglament referents
al vianant.
Són els següents:
a) Esta prohibit terminantment pertorbar, ja sigui amb malicia, ja sigui
amb negligencia, la lliure circulació
dels vehicles (article 25).
b) Els vianants catan obligats a
circular per les voreres, i en les ca;retenes pel costat esquerre en 'celada
amb el sentit de la direcció que marzon
(adietes 92 i 27), i quan hagin de
travessar la caleada, ho faran amaran
una trajectaria perpendicular a l'elan
d'aquesta, cerciorant-se prèvrameat ;i.e
.
es traba Iliure en tots dos ca .tata
deturant-se si una vegada en ella seis
apropa un vehicle (article 95).
c) No esta permes de travessar el
carrer en els Moca on hi hagi Agents
encarregats de regular la circulada
jora del temps en que estiguin detinguts els carruatges (article 96).
a) Está prohiba pujar i baixar deis
tramvies, en e/s llocs que no tinguin
parada, ni s'han d'admetre mes passatgers quan estiguin completa (acides 97, r65 i r7r) segons, inútilment
s'adverteix en retols fixats en tata els

de Barcelona.
e) Les Escales faran coneixer nur
situació per un cartell perpendicular a
Feix de/ carrer, i els Professora tindran l'obligació de posar una persona
encarregada de vigilar els alumnes a
les horca d'entrada i sortida (art. 81).
Amb el compliment deis esmentats
preceptes i tenint a nres els vianants
cura de no travessar les caleades sima
en els encreuaments de carrera, que en
travessar-los no Ilegeixin periadics ni
anuncia, que abarra de penar un tramvia s'assegurin que al costat oposat no
hi ha cap autom6bil, i finalment, que,
per cap concepte, corrin darrera un
tramvia o baixin d'accuest pel costat
de la calçada havent-hi a labre passeig o vorera, les Entitats signants,
curant per la seva part que els seus
aaherits s'atinguin al compliment dels
deures que a elles pertoquen, tenen el
k.3nvenciment que si bé els accidenta
no s'evitaran totalment. per-que hi intervé sempre el factor fatalitat que
no esta a la mi de l'honre salvar, almeoys será possib:e d'evitar-ne un
gran nombre.
Barcelona, 29 de desernbre de 1928..
Federació Industrial d'Auto-Transports; Reja! Autontbbil Club de Catalunya; Germandat dc Sant Crist,; f
Chauffeurs de Barcelona; Cambra de
l'Automöbil de Catalunya; Cambra de
l'A:cauto:ibas de Catalunya; Federació
de Llagadas d'Automòbils de Barcelona; Ta .-'• Condal: Taxis Montserrat; Reial Moto Club de Catalunya;
Taxis "anca; Taxis Gatalun; .a; TerT i: Barcelona; Companyia General de
Cofres i Automòbils, S. A.; Unió Je
!Colas de Barcelona; Taxis Eposirió; Companyia General d'Autt+mniln,.:
Ir Barcelona. S. A.. Pen)a Rhin.
Stteitt.'ij Genera! de Conductors d'Autotnàbil; Sindica! Lino..? Profrssional
de Conductas d.lutomdbils; David,

El nou Aranzel provisional de Duanes
El Foment (lel Treball Nacional
crida l'atenció de tots els interessats
sobre el R. 1). de d8 del mes passat,
en el qual es disposa que des de
primer de gener de 1929 queden caducades les consolidacions de drets
compreses en els Convenis comercial; amb tarifes anexes i san subetituides per la cláusula de la nació
mes afavorida. Com a C0115eqtrcia, s'estableix la segona tarifa de
l'Aranzel vigent emir a tipus de drets
ruin:tus, aplicables exclusivament ala
paisas convinglas„imb les consolidacions actuals, en tot o en para i
amb alteracions que cadascutt dels
interessats ha de consultar.
En la secretaria del Fornent del
Treball Nacional, i a les hores habas
d'oficina, s'evacuaran totes les consultes que es formulin sobre el particular.
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Trinxeresi bufandes
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iMunicipt
Els minyona que complei.
xen els vint ama: han da.
Bistar - se
Per l'Alcaldia ha estat publican un
ban anunciant que, en virtut del out
disposa la vigent Bei de Recluta.
ment de l'Exèrcit, va a procedir-se
a la formada de l'allistament d'enguaira, : hom recorda a tots els espanyols, en complir els vint any,
que estan obligats a sollicitar Ilur
inscripció. Acte seguit copia els articles del Reglament que interessen
als ciutadans compresos en el cas.
•••nnn

Ele teatree
NOTES OFICIOSES
FESTIVAL PER A DEMA A LA
TARDA AL COMIC
Per a avui, a la tarda. s'ha or.
ganitzat tat grandiós i extraordinad
festival a honor del popular .producer" Manuel Sugranyes.
Començar à la fundó amb l'última—
definitivament —representació de la
Iran revista "Carnet", i a continuada
se celebrará un magnific acte de concert a base de celebritats.
La insupe_rable maquietista Amàlia
l'Isaura en les Ceses grans creadora

*La de Mogollón", "La vieja gitana",
"Charlestón ful".
Els fenornenals acrabates saltad or a
"7 der ar rif fi", que presentaran el
millar del seu treball.
La notabilissima bailarina Eva i
lla Rubin, en el seu repertori de "Danses modernes".

L'aplaudit primer tratan Antoni Martínez recitará les inspirades poesies
''afotivos del lobea'. de Rubén Daria

"Mi novio", de Serrano Clavera
Els famosos i incomparables clowes
Porripeff i Thedy, amb les seres inimitables "Entrades cismirmes".
El genial baharí Sacha Goudiee
"es seves ceeacions "Densa de Grara4as" i "Excentric dance".
La formosa vedette Eugenia Zuffn.
Ii cantara, per primera vegada.
i popular a-als "Ramona".
Aquest sensacional i mai vist piarurania i les simpaties amb crié compra
l'homenatjat presten al festival d'asma
dimecres, a la tarda, al teatre Cande, e/
caràcter d'un gran esdeveniment.

LA VIDA SOCIAL
PRO OBRERS SENSE FEIN
L'Institut Pro Obrera sense fea a.
continuant la seva tasca ja te orgamitzades les següents delegacions, corneare:renta a les Pan-ramajes acre a continuació es descriu: Sant Agusti, Santa Anna, Sant Andreu de Palomar,
San Antoni Abat, Nostra Dona de la
nortanos-a, Nostra Dona del Carme.
Purissima Concepció, Sant Cugat,
Joan de Gracia. Santa Just i Pastor,
a anta Maria del Remei (Les Corts),
-anta Maria de Sans. Santa Madrce
a. Nostra Dona de la Merca, Nostra
'aorta dels Reis (Pi) i Sant Vicetaa
Ce Sarria.
L'Institut. espera de totes les persones caritatives que desitgin callabarar a l'obra, la finalitat de :a (mal es
alleujar la trista situació dels obrera
eue per rnanca de feina no poden aten.
're Nurs necessitats, acudeixin ja mit''
iantant subscripcions mensuals o bi
oferint feina, aixf facilitaran la tases i el creixement de tan benéfica insrauda.
ALS OBRERS MONOTIPISTES
Unió Obrera de l'Art d'Imprimir
csnvoca tots ele areballaders ene es
dediquen a :a composició mecinica del
e eterna "Monotipe", a l'assemblea extaordinäria que se celebrará diumenge, dia a a dos quarts d'onze del enana
al seu local adiar. Passatge de 'a
Pau, 2. principal. per tal de. discutir
i amarrar el projecte de bases de trebtl presentu per la comissió tècnica
nemenada ea l'assemblea anterior.

Carnet
de l'excursionista
EL CURSET D'ORIENTACIO
EXCURSIONISTA DE L'A. E.
JOVENT D'ARA II:Agrupada Excureasnista Jo-vera
d'Ara, i la Secció Cultural arrea s .
davant la impossibilitat de contestar
una per una les mollee adhesions re'
budes amb imanar de l'organitzada
del seu curset d'orientació excursio:asta es complau a donar les mes
sinceres grades als seus asaociats i
änfics, tot confiant que el seu interes
envere resiorç que aquesta accó
significa será recompensar per
tusiastne pro excursionisme. Les pe.
ques places que manquen avui cobrir i que es veuran seguidament
cabertes, ja recomanar trova/nena
que els sacia que desitgin
das; no perdin temps. car aixi que
aguar cobertes no sera possible
complaurcals, tot i l'esforç dels
gente. Per a mes detalle cal adra
ear-se a la secretaria de l'entitat
ganitzadora. Ronda de Sant Pau,
principal, els dimecres, a les deu de
la vetlla.

Porteu les esquelet

p er ENTERROI

al CEN Ve: D'ESQUELES; us sera mes
avonfnfiös. - Telefon,
216.3
- Salmeron. 511

Dimerres,

2

de gener de 1929

EL REGIM DE PRIMO
DE RIVERA
===
Els punts de vista del cap
del Govern
Madrid, r. — "La Nación" publica
l'anide anuncias pel general Primo de
Rivera en les SCICS declaracons del
dilluns.

Com que el títol a que fa referencia és "Cómo debe gobernarse a España, hoy por hoy, el President contesta:
"Primero. Desde luego por un Gob:erno dictatorial, mientras el pueblo
lo estime capaz, laborioso. ene-gico y
honrado.
Segundo. Como en todas las dictaduras, al jefe corresponden mayores
facultades y atribuciones que a las de
un gobierno normal.
Tercero. Han de consistir éstas no
en mermar las facultades reglaeas
gubernativas de los ministros, pero si
las iniciativas ejecutivas que al jefe
deben ser previamente sometidas V con
-u aprobación desarrollarse para lle%arias al conocimiento y conformad
del Consejo.
Cuarto. Los Consejos han de ser
más frecuentes e intensos que en régimen normal. porque en ellos ha Je
formarse la doctrina y mantenerse el
enlace y homogeneidad de la obra.
Quinto. Son organismos de indlspensable información y fiscalizacin
de la dictadura el Consejo de Estado
y el Tribunal de Cuentas. Lo es tan>
b:én una Asamblea parlamentaria isformadora y preparadora de las leyes
que han de regir al cesar la dictadura,
en que tengan representación los más
altos y varios valores nacionales que,
sin procurar efectos o diversiones políticas. es decir, de buena fe y en
serio. cual corresponde a la gravedad
, T ei caso, demanden del Gobierno esa
s smpleta sinceridad e independencia,
esclarecimiento sobre las disposiciones
o actos del poder que así lo redujeran,
per ser o interpretarse como lesivas o
injustas.
Sexto. Es facultad absorvente imprescindible la de poder censurar la

prensa a priori .
Séptimo. Organo esencial afecto a
todo alto cargo, especialment a los dl
jeme o ministros, es una secretaria a:sillar técnica, o juridica, formada por
personas laboriosos, de inteligencleat de
intachable moralidad y muy reserva-

das y ausaeras.
Octavo. Por supuesto, que si la je s
debidamen--ticahuberpod
te-. la dictadura no hubiera sido precisa. Mientras ésta gobierne. es aradente tener a aquella sometida a /l armas y vigilancia especiales, para que
su incubación deformada r,or la poli::va no !a haga ser ni servil ni rebelde.
la justicia no ha dc ser de ningún g o
-bierno.p hadesrimpgubesnamereal y compmensh-a de las circunstancias.
Cuando sus ftmcionariso tienen complacencias y debilidades por las persenas del régimen que el país juzgó
nreciso exonerar y no impiden en estrados las dernasias y atrevimientos
contra el imperante y las rersonas que

LA PUBLICITAT

DISPOSICIONS
OFICIALS
Els Consells provincials
d'Economia
Madrid, 1. — Pel ministeri
de l'Economia Nacional s'ha
publicat un decret organitzant
els Consells provincials de l'Economia Nacional.

La participació espanyola
als .certämens estrangers
En relació amb les invitacions eue
rep Espanya per assistir a Assemblees,
Congrcssos, Exposicions, Concursos,
Fires, Ceilán/cm i a lares reunions
analogues que hagin de celebrar-se a

l'estranger elian dictat per la Presidencia les següents instruccions:
La Secretaria general d'assumptes
exteriors posará directament a coneixement del ministeri a qui principalment afectin les invitacions que es rebin, i facilitará totes les dades i antecedents que puguin servir per a poder apreciar la importancia de la reunió i la malos o Menor conveniencia

de concórrer.
El ministeri de rue es tracti incoará expedient i cona a conseqüència del
qual informará sobre la procedencia
o improcedencia d'acceptar la invitació rebuda, i formulará en el seu cas
la proposta del personal que hagi dostentar la representaciú d'Espansa amb
expressió de la Mirada probable de la
comissió i pressupost detallas de les
desneses que hagi d'ocasionar.
Si la invitació de que es tracti afectes a assurnptes o serreta de diversos
departaments ministerials, el ministeri
que hagi tramitat Fexpedient oirá el
pares del tninisteri o ministeris interessats eue informaran en forma análo g a a la prevista per al departament
ministerial principalment interessat.
ministeri al qual incumbeixi elevará l'informe al president del Con-

sell per al scu compleinent i el sotmeträ al Consell de ministres per tal
d'adoptar Vaco:a:a procedent. De l'e.secució tYaquest acord s'encarregarà
el ministeri que l'hagi tramitat.
Si la iniciativa i celebració de les
alludides reunions internacionals pareis del Govern espanyol i hagueren
de celebrar-se a Espanya, el ministeri
niteressat. previ acord favorable del

Consell de ministres, oficiará a la secretaria general d'afers exteriors per
tal que aquesta trameti oficialment la
in itació als (Iiferents governs estrangers. L'acord previ del Consell de ministres es prandra després de les regles i formalitats indicades per al cas
que sigui el govern espanyol l'invitat.
Les precedents regles i antecedents

són complement de la Reial Ordre
número 1480 c'e 14 de juliol de 1928
d'aquesta Presidencia, els preceptes de
la qual rueden aclaritn i addicionats
en la forma expressada.

I, encarnan claudican ante corrientes
populacheras por falta de tempera'sienta para ser jueces especialmente
de una dictadura. De todos modos, las
dictaduras han de contar con un al:o
-rganismo discernidor del aspecto
ssuitativo y de justicia natural de las
cosas, para poder, mediante su informe y consejo, aplicar sanciones originales y ejemplares, aunque no estire
n-omprendidas en ningún cuadro de peras, mis de la aplicación justa. rári-.
,Sa, sin crueldad pero visible, de sanrimes a los poderosos, a los que tss
'eternos trámites y las grandes influen- libraban de todo riesgo y hs
•
'as fáciles todo abuso, es de donie
s s' e emanar el mayor prestigio y
- ca de una dictadura.
Novena. — En el orden guberna-

tivo, las facultades de tina dictadura
han de ser omnímodas, pero no per.
zonales, sino del Consejo de mitastros.
Una dictadura no puede existir en
favor de un partido, sino de la Nación entera, por lo menos, de la parte sana y deseosa de ser goberna ia

con diligencia y energía. La diciadura ha de ser, pues, completameate apolitica.
so. En el aspecto social, la dctadura ha de ser neutral entre :atronos y obreros, exigiendo de cada

parte el cumplimiento de sus deberes y creando los organismos gle
le faciliten el conocimiento de 135
litigios y conflictos sociales. De.le
otro punto de vista, debe favorecer

propiedad al mayor número de cludw-lanos aptos y laboriosos, sin infr'.rtgir el derecho legitimo, pero iin

la extensión de la pequefia

permitir que se abuse de él, porsue
no siempre lo es en su origen ni
equitativo en su uso. El derecho impuro o mal adquirido no tiene fuerla. porque para las dictaduras la
moral ha de ser siempre supeeor
al derecho; pero determinaciones de
esta índole puede tomarlas el gobierno dictador, a cambio de re;rimir con la mayor energía todo desmán o iniciación de persona o clase que pretenda tomarse la justicia
por SU mano.
la En el orden económico las
dictaduras tienen que ser por f ierza reguladoras de la producción e
inspectoras del comercio. Respecto
a la primera, tiene el deber de aonderarla y estimularla al abaratamien-

to, protegiéndola paralelamente a su

desarrollo y llegando a proponer la
organización racional y econó:nica
para que no se pierdan esfuerzos.
Respecto al segundo, deben vigilarlo con precios para el interior y en
Calidad para el exterior.
12. La dictadura debe tender a
d e scentralizar y robustecer la vida
p rovincial y municipal, dándola re-

cursos y facultades, pero sin abandonar su inspección gubernativa. En
las dictaduras, el gobierno es todo.
13. Ha de ser el principal apoyo
de la dictadura la opinión pública y
sin distinción de clases, sexos ni edades. Hasta los niños han de ver en

ella la representación del poder y
el engrandecimiento de la Patria.
Por eso el templo y la escuela, los
maestros y los sacerdotes. llar/ de
inculcar a los fieles y a los nidos
el amor al régimen, mientras _ellos
en conciencia lo crean sano y honrado, no doctrinal, sino salvador de
una era de crisis nacionales. Iía de
apoyarse también en los institutos

armados, que por su propio espíritu

y doctrina son siempre simpatizantes con el orden, la disciplina Y la
actividad. Además, cl más exaltado
por el ejercicio profesional y la convivencia con la Bandera, 1,5 dispone
mejor al desinterés i al sacrificio.
Considera que el tiempo mínimo

que precisa a la dictadura, si ha de
cumplir por entero su doble misión
de sanear la política, la Justicia, la
Administración y, en fin• toda la
sociedad, y preparar sólidamente el
advenimiento de un régimen estable,
sujeto a leyes no acondicionadas a
las circunstancias transitorias y excepcionales de una dictadura, es de

diez años.
Más de la mitad del cansino está
andado, de esperar es que la mitad
se recorra con la misma facilidad
y Ventura y que los que finen fe
e nla obra aporten su colaboración
desinteresada y mantengan firmes
sus esperanzas de que han de conocer una España limpia y moral, culta
trabajadora, cordial y respetada. En.

tonces, para tal fecha, podrán decir; nosotros formamos el ejército
ciutadar.o de salvación que engrandeció y dió prestigio a la patria, la
Unión Patriótica, sacrificando nuestros principios, lazos y afectos políticos al apoyo de una Dictadura
que juzgamos capaz, bien intencionada y honrada.
Podemos despojes denominarlos los
salvadores y aspirar a un emblema
que perpetúe nuestra conducta y
proceder, ya que sin nuestra actitud

los indiferentes, los tibios e inadaptables, los rebeldes, los que proclaman la rebeldia hubieran dado al
traste con un régimen que precisa
para vivir del calor social, de frccuentes manifestaciones efusivas y

earifiosas del pueblo, P orq ue no se
apoya en un cubileteo de número y
• papeletas, ni en una red de intere-

Peninsula
LES LINIES AERIES
PENINSULARS

LA REORGANITZACIO
JUDICIAL

Característiques de
J'adjudicació

Comentaris de l'"A B C"

Madrid, 1.—Per decret de la
Presidencia del Consell es disposa que s'adjudiqui el servei
de Comunicacions aerees nacionals a l'entitat que ofereixi
constituir els representants dels
Bancs de Catalunya, Hispano
Americà, Pastor, La Corunya,
Guipúscoa, Aragó, Crèdit Navarro, Urquijo, Banc de Santander i Huno Mercantil, de la
eategoria d'elements financiera
amb les entitats de tràfec aeri
Unió Aèria Espanyola, Oraei
Echavarrieta i Jordi Loring i
Companpia Espanyola de Todfeo Aeri amb la categoria
ments do la indústria de la navegad() aéria, 1 de les entitats
aeronänti q ues Companyia Espanyola del Treball Fotogrametric Aeri, Hispano Suissa,
Hispano Construcció Aeronautira, Companyia Espanyola d'Asiacij Elizalde, .Sancliez, Quiñones, ,Tordi Loring i Societat
-Espanyola de Construcció Civil
de la categoria d'elements interessats en indús t ria aeronättI ina, part integrant de les dues
entitats que es fusionen, Unió
Aero Espanyola i Aero Hispano,
formant amb les dues proposieions presentades al concurs
públic celebrat.
La participació de les entlata adjudicatàries será per
terceres parís ent re els elements financiera.
Les Empreses de tràfec aeri
i les nitres d'interessos anàlegs
integren les Companyies.
En constituir-se les entitats
adjudicatàries, cada categoria
designara la tercera part deis
vocals rel Consell, i entre
.iquests s'elegiran els càrrecs.
S'autori t za a aquesta constilució el Consell per accions de
ta Direcció del material que la
Companyia Unió Aérea Espanyola te en servei en les Hules
r'explotació.
Dins dels inventarie d'actiu
en la vigencia que es presenti.
De la mateixa manera podran
admetre's i valorar-se, Si el
presenten, el material de les altres Cornpanyies.
En diverses Companyies
rees de transport i Companyies
especials de tràfec aeri, tindran
empra t s a Espanya serveis d'algunes línies de l'explotael6 regular.
Aquestes adjudicacions s'entendran realitzades de conformitat amb les condicione generals consignades pel decret de
9 de julio] de 1928.
El capital de l'Empresa set-1s
com esmen t at en el triple de la
subvenció que per al tràfec aeri
figura en el pressuposi.
S'assenyala el cost de la subvenció o prima de recorregut
que es formula per a deruir
cada any l'amortització de seguretat del tr'fec, tipus mäxlmum d'interès del capital reernborsable serä el 5 per 100.
Termini d'establiment, que
no podrä passaor re tres mesos,
a partir de la data en la qual
es notifiqui a les entitats concessionàries la necessitat de
l'establiment de la tilda.
Les regles per a nacionali t
-zarlindústrael nsport
aeronbaitic i altres condicions
de caräcter general que s'indonen en aquests contractes.

El milenari del Califat de
Còrdova
Madrid, 1. — L'Academia de
1.1.11cies, Belles Leises i Nobles
Ar t s, de Còrdova, prepara actualment un programa d'actes
que se celebraran durant el mes
de gener per a commemorar el
miHenari del Cabral, de Còrdova.
Els embres de l'Aculen-da de
Ciencies treballen en el programa de les festes.
Amb aquest motiti es publicará un número extraordinari
del Butlletf, en el qual s'inseriran treballs dele escriptors
Rafel Castejón. Miguel Ashe Palacios. Emili G. Gonzälez, Joaquini Rivera, P. Antuna, Josep
M. Camacho, Francesc Azorin i
d'altres.
Les festes consistiran en conferencies, excursions i exposidores d'arb ärab, i duraran des
del dia 21 al 211 d'aquest me-s.
L'exposici6 estar ä formada
per objectes existents al Museu
Arqueolögle, objectes particulars i, de, corporacions, 1 fotografies de Hoce ärabs.
DEMOGRAFIA MADRILENYA
Madrid, I. — El Negociat d'Estadistica de l'Ajuntament de Madrid ha facilitat l'avenç de l'esta _
distica demográfica corresponent a
l'any que ha finit.
Durant l'any slan registrat 15.164
defuncions, per 20.696 naixements.

La secretaria de Relacions
exteriors

Madrid, 1.—Avui ha començat a
ses y pasiones partidistas, sino en
actuar a la secretaria de Relaciona
una emoción y apremiantes nacio- , exteriors . 1'w-tal/alzados . senyor
__
._ Pala-

nales."

"A B C", comentant la reorganització judicial, diu:
Els nostres lectora han vist ja
el Decret que inicià la reforma amb
el nomenament de les comissions
que van a estudiar-la i proposar-la,.
El Decret establint a la vegada la
suspensió de garanties del personal
judicial, sense excepció de jurisdiccions, se suprimeix, per a tot el
termini no gens curs que duri, la
preparació i promulgació del nou estatua
A això es refereix indubtablement
l'allusió revolucionaria del ministre.
Madrid, 31. —

I es un acte transcendental com
cap, i el mes característic de la seva

actuació.
Naburalment, no hi ha període dictatorial, ni revolucionari del qual es
recordi iniciativa tan franca i ferma; pot ésser necessària la depuració del personal quan es va a reorganitzar la funció.
Fins ara es l'efectivitat de la independència la xacra mes notada

en la justicia de molt temps enea,
seleccionada gairebé tota per a Yoposició.
.Afortunadament, poc caldrà depurar-Id, pel que es refereix a la seca
actitud i probitat La Ilei té atesa
Ja aquesta missió depuradora; la
compleix, no sense eficacia, un consell judicial revestit d'arnples atribucions, sottnés laminé a les garan-

ties convenients per al personal.
Pena la noca disposició suprimeix
ternporalment les garanties i deixa
la sort de tots els funcionaria a
mana del ministre i del Consell de
ministres molt abans que la reforma

esngui proposada.
Ja sabem que no s'ha de fer mal
ús de la suspensió de garanties, que
no es vol procedir arbitràriament
contra cap tribunal ni funcionari en

lanterregne suspensiu, i fins en els
casos de rigor ineludible es procurará. sense danys de carrera i
drets personals, apartar de la justicia els que no la serveixin bé.
Pecó s'ha pogut i es pot encara
&tusar el recurs de mobilitat, assenyalant un termini curt, per a
quan la reforma estigui disposada.

Que la justicia no deixi d'ésser inamovible i independent sinó en el
moment mateix de la reorganitzacia;
d'aquesta manera s'evitarien suspicäcies i alarmes innecessäries.

El cap d'any a l'Ambaixada francesa
Madrid, a. — Aquesta tarda s'ha
celebrat a l'Ambaixada de França
l'acostumada recepció de Cap d'Any.
L'ambaixador, cornte de Peritti de
la Roca, davant la nodrida representació dc la colónia que assistí a l'acte,
pronuncia un discurs.
Carneneä aHudint la página iHustrada dedicada per un diari madrileny
el dia 31 a l'amistat franco-espanyola
en 1928, i afegí que ningú millor que
la colónia francesa i l'ambaixador de

la República poden apreciar els estrets
lligams entre Franca i Espanya durant
Passat.
Es referí a l'amistat íntima entre
anabdós pobles, reflectida en 1928 en
diversos actes, tals com la nona via
transpire:laica, que ens uneix com una
cadena d'estretes anelles amb l'Estacha
internacional de Canfranc, model en
el seu génere, el qual acte donà ocasió
a que don Alfons i el President de la
República Francesa pronunciessin discursos que entusiasmaren els dos palsos. La visita de l'esquadra francesa
a Santander, que serví pesque milers
marins missatgers de França portessin
a la nació aliada la salutació del noble. La inauguració de la Casa de Veläzquez, amb la qual don Alfons ha
volgut portar a la practica el Densament de reunir en un local els artistes
francesos a Espanva.
Després tracta de la collaboració
franco_espanyola al Marroc; elogia
la tasca de Sanjurjo i de M. Stegg,

continuador de l'obra del mariscal
Lyautey. 'Té paraules d'elogi, així
mateix, per a l'actual Alt Cornissari, el qual ha trobat a Rabat iguals
sentir-sienta en el Resident general
francès, i confià que aquestes bones
relacions asseguraran la pau i la
prosperitat del Marroc, on Espanya

EL REGIM, EN 1929
Comentaris d'El Liberal"
Madrid, a. — "El Liberal", comentant la tasca de la dictadura en
1928, diu:
"Es podran discutir altres virtuts
al general Primo de Rivera, però la
sinceritat es en ell notória.
Tots els qui l'hagin Ilegit en l'"A
B C" hauran vist que el més descontent de l'obra del Govern és el
seu iHustre president.

El fenomen és interessant, perquè

si amb tot el poder en una sola mä,
amb l'omnipotència de la dictadura
no es pot governar a satisfacció dels

governants, ¿que mes cal a Espanya per a procurar la felicitas del
paiS?

Ni el Parlament, ni la premsa, ni
el poble han pogut oferir la mes petita difi cultas a l'obra regeneradora
de la dictadura, i malgrat tot, no s'ha
destruit ço que pogués fer nosa, ni
s'ha posat la primera pedra del nou
edifici.
L'al/y 1928 és gairehe nula
ca de la. dictadura.

la tas-

Sima confeccionar, e/1 efecte,

uns

pressupostos, perca malgrat de la bo-

na voluntat del ministre del ram, els
Pressupostos que regeixen des d'avui
són uns pressupostos formularia,
que es troben molt Iluny dels reciarnats per les mes urgents necessitats
del moment.
Déficit? Superávit? Ni àdhuc això
és clar.
Els jutges del T. S. de la H. P.
hauran d'examinar els comptes de
l'any 1928 anab més potencia que
la utilitzada en 1927, i a l'hora de
redactar la memòria no es veuran
menys sorpresos.
¿Quantes escoles

noves s'han
dat?
El ministre d'instrucció ha dedicat alguna atenció a aquesta necessitat; pera en rigor el dèficit que
acusa la població escolar tota induela a pensar que quan s'hagi salvat el déficit actual n'existirá, ja un
altre de mes gros.
¿Quanta nous propietaris sisan

fet? I en Fordre polític encara es
majos el pasiu del batalle.
Ha funcionat l'Assemblea Nacional. Però, per que? Per a dictar un
Codi penal i algun altre decret. Però
no ha dictaminat el que havia de
precedir a tot. La noca constitució.
Continuen sense constituir els
Ajuntaments, que tenen l'estatut des
dele temps del Directori, i no es
compren que això succeeixi fent honor a la lleialtat del propòsit anunciat.
El nou Estat alta d'aixecar daa
munt la base ferma que li ofereixin

els municipis democräticament ele-

gits.
En la intensa campanya periodística que han fet dimant l'any ea
l'òrgan oficiós del Govern els defensora de la situació, no hem vist
la justificació de l'estat en qué es
troben els Ajuntaments, i si en otes
oficioses sen parla, fou per a prometre una convocatòria per a eleccions municipals en breu termini.
¿No basta això apuntat per a dir
que és poc menys que malla Factuació de la Dictadura en la finida anualitat? Si en cinc anys no es feu mes,
concedint, corn concedim tots, voluntat de fer-ho, caldrä pensar que el
cop del 13 de setembre de 1923 no
ha estat tan eficaç com hauria
d'ésser.

tenir provisionalment en aqueas exercici un régimen favorable. L'elevació de drets arancelaris prestaria
protecció a la indústria, però faria
pujar el preu de la vida i perjudicada els interessos agrícoles, que
en paisos com Espanya i França
aún primordials. Tots dos Governs
ho comprenen i cal que d'això se'n
covencin també els comerciants i
els industrials i amb ells tota la
Preinsa.
Acaba anunciant que transrneträ
al president de la República i al
Govern francés els sota que els seus
compatriotes fan per a la seva estimada patria, i els expressa la seguretat que la laboriosa França continuarà la marxa vers l'esdevenidor,
a.mb la confiallea en L'èxit.

La composició dels Consella provincials d'Economia
S'ha disposat que els Consells
provincials d'Economia Nacional de
cada provincia es componguin d'un
president, amb la denominació de
Comissari Regi d'Econotnia Nacional, essent nomenat pel ministre; els
presidenta de les Cambres d'Agricultura, Indústria i Navegació, i de
les entitats agro-pequärics, industrials i mercantils legalment constituides que a proposta de la Comissaria Regia es designin pel ministre d'Economia Nacional.
Les funcions dels Consells provincials d'Economia Nacional seran
exclusivament les d'organitzar les
forces econòmiques i mercantils, estudiant juntes els problemes que els
afectin, proposant els mitjans per
a les Ileis accessòries en els afers
que a la seca competencia se sotmetin pel Govern.

La secretaria general del Colasen
Superior del Foment passarà al d'Econotnia Nacional amb la denominació de Secretaria general dels Consella provincials d'Economia Nacional.

LA COMISSIO DE
RESPONSABILITATS
L'afer del ferrocarril
d'Ontaneda
Madrid, r.—El dia 5 tornaran a reunir-se en Assemblea la Comissió de
Responsabilitats, per a conèixer el document trames pels ministres de Fornent i Justicia sobre el ferrocarril
d'Ontaneda a Calatayud.

LA DIRECCIO
Probable nomenament
Madrid. r.—S'indica com a probable
per a la Direcció d'Agricultura el senyor Pere Pelé i Ramir Martínez,
NOTES TEROLESES
Terol, a. — Aquest matí ha aparegut la ciutat coberta de neu. Ha
causal bona impressió, per estar

els campa necessitats d'aigua,

des-

prés de la gran secada.
Ha sortit el primer nombre del
periódie "La Mañana", que dirigeix el cstedrätic senyor Balaguer.
— Aviat començarä el servei
d'automòbils entre Terol i Madrid.
S'evitarà el transbord a Calatayud.
També s'inaugurarä aviat el mateix servei entre Terol i Valencia.
Ha estat acollit amb molt d'entusiasme per les florees vives.
.nn•n•••40.40.11.n
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Cueva CATALANES, 670
Pintura
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Fins a
Eener

RENART

DIPuTACIO, 271. -- TEL. 18217
Reproducc,ons, emmarcamente d'art,
decoracló, policromia exclusiva de
l• case, obJectes per • presenta.

--

LA PINACOTECA

PANIC A MURCIA
Múrcia, 1.—Ahir a la nit, al
Salé, Sporting Vidal es projeclava una pel-Iffeula en el desenrotllament de la qual es produia
un incendi.
En apareixer a la pan t alla la
paraula "foc", alguns dels espeetadors la pronunciaren de
tal falcó que alguns van creure
que es tractava . d'una verdete
declaració d'incendi.
El públic abandonà la sala
precipitadament en mig d'un
gran pànic.
A conseqüència d'aquest Etecident resultarän alguns capee latinee ferits, els quals foren
curats a la Casa de Socors.
La t'ora pública pegué restablir la tranquillitat.
Aquesta falsa alarma podia
haver Ungi t pitjors conseqüències.

EL MOVIMENT MARITIM
VAIXELLS ENTRATS
Vapor espanyeal "Canalejas", de
Cartagena. amb 92 passatgers i car-

rega general.
Vapor espanyol "Cabo Esparta",
de Nova York i escales, amb anega general.
Vapor cspanyol "Reina Victoria
Eugenia -. de Cadiz. en nasa
Vapor francés "Circassie", de Salfi, alog..clor i escales, amb carrega
general i set passatgers de tränsit.
Vapor espanyol "Mallorca", de
Palma, amb correspondencia, 63 passatgers i carrega general.
Vapor espanyal "María Mercedes", de Palma, ami, tres passatgers i càrrega general.

VAIXELLS DESPATXATS
Vapor espanyol "Mahón - . cap a
Eivissa.
Vapor espanyol "Cabo Quejo-,
cap a Marsella.
Vapor noruec “Skarp", cap a Vas
italià "Stellamaris -, cap a
Torrevella.

Festa dels Reis
a Sant Joan de Din
Es nota molla animació entre la
gent barcelonina enamorada de l'obra
tan cristiana i caritativa que realitzen
els germans de Sant Joan de Deu,
pesque resulti un felic èxit la festa
que prepara la Congregació Mariani
de Santa Madrona el dia dels Reis,
per a portar joguines a aquells tendres
i innocents infantons, torturats ja pel
dolor i la miseria, i alai portar una
mica de llum i d'alegria que encengui
la flama, ja quasi apagada, de Ilurs
Y:14, I
il-lusions.
El programa que han preparat la el
següent:
Dia 6. — A dos quarts de dotze del
matí: Entrada solemne de SS. MM .

els Reis d'Orient a l'Asil. Seguidament s'anirà al saló d'actes,
SS. MM. adoraran el Divi Nadó, =entre els asilats cantaran escollides caneons.

Fina Al 5 de gener
ExpoeleI6 general d'art deoorallo

GALERIES LAYLT4NES

Madrid, 1. La "Gaceta"
publica el protocol addicional
al conveni de comer e i de navegació signat a Madrid el 16
de novembre de 1923 entra E8panya 1 Itàlia.

alencia.
Vapor

GR IC UL TUR
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SALES A. BADRINES

acaba de donar proves de la sena
bona disposició per a alada en man-

El conveld de comerç
i navegació

Madrid, 1. — Per decret de
Finances que avui publica la
"Gaceta", s'ha disposat que a
partir de l'any econòmic de
1929 deixaran de formar part
del pressupost extraordinari,
considerant-ho e o m atenció
pròpia dies pressupostos ordinaria dels anys respectius, serveis que importen en els diversos pressupostos ministerials
61.200.061 de pessetes en 1929
i 56.680.000 de pessetes en
1930.

Pintura

SOLER
J. PUJOL
OP1880

JULI

s'obre sota feliços auspicis. Es regularan les relacions cornercials, que
Tots dos Governs estudien
l'assumpte amb interès. L'espanyol

Partides que passen al
pressupost ordinari

SALA PARÉS

•

paisos.

LES RELACIONS A/KB
ITALIA

EXPOSICIONS IYART

1 : sanea han emprès una obra comuna de progrés i de civilització.
Referint-se a l'any ton diu que

han d'acostar encara mis tots dos

ELS PRESSUPOSTOS

il

ftiP
tractameelnt mds
enèrgic i eficaç
éš el
Xarop do

111P0FOSFITOS

SALUD

A les dotze Repartiment de jogui-,
nes en els claustres, on hi bausa ins-•
tallat el tron. Tots els nena asiles
desfilaran davant els Reis per a rebre
el

prerni directarnent de les seves

Maas.

Acabada ti festa, els congregante
serviran un suculent dinar als simpatics asilats.
Notes: Si Iti ha alguna persona caritativa que no ha rebut encara avis

particular per si vol cooperar a tan
bona obra, li supliquern que es doni

per avisada i trameti. cara piés aviat

millor. lee iaguines a l'Asil (Avingnea
a la secretaria
d'Alfons XIII). e
de la Conereaaci6 Mariana de Santa
Madrona (Taelotes. Io\ q ue ii quedaran prnfundament agraits.
hé.
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EXPOSICIO PIERMAPIART
I compra-venda do
ANTIGUITATS I OBJECTES D'ART

SALA BUSQUETS
PAISSEIG DE GRACIA, 80
bella (Mole pi"
NOBLES; Arta
manant.
Vende de catires portee eatlInUgoco
SOLAR
Pintase
DOMENBC

V. GARCIA SIMON
RAMBLA DR CATALUNYA,
Maree I motilones d'art; policroma&
Relieve. Oraentte I auguatorte.
ObJeetee rara par • premia

TAPISSOS PINTATS

estampida I talalte . e M'apanen!)
continua de qu'Aros a Poli, gro.
wat., oloopreriea, etc. .: Fabrioaelo
de maree I P•otIlurea,
P. •ONTFALCON
Botero, 4, al capda y all de la Parta
•
Forres«

de Sant Jordi as el millor plaf6-catent1111
per a les nostres liara
No pot mancar a la vostra
Model d'Olido!. I Nebull
Val 15 pessete.

.

LA nunucrirmy

L'INDIA NO VOL ESSER

COLONIA
anuncia una resistèn;cía a les exaccions fiscals
britàniques
; Calcutta, i. — El Congrés nacional'
hindú ha anrovat la proposició Gandhi eczema la qual, si el govern in-

gles no ha acceptatt per cap d'any de
1929 el nou projecte de Constitució
'de la India. redactada per Nehruy, la
qual posa el país a la categoria de
"Domine entrare en vigor el moviment
l"no cooperació, pel cual s'acorde no
Fabra.
,pagar els impostos.

Un discurs del cap liberal
hindú
; Allahabad, I. — En un discurs

pronunciat pel cap liberal Chimanlal
Setalvad ha declarat que la tutela
do la Gran Bretanya sobre l'india
'toca al seu fi. Ultra l'actitud de
l'India amenaça estendre's a tres els
Dominis britànics i, de moment,
ha de perjudicar seriosament les relacions comercials entre Anglaterra
i l'India.
El cap liberal acabä dient que la
nació indomia-teta té dret a qué
sigui respectada la seva aspiració a
la llibertat — Fabra.

,

ELS FERROCARRILS
TURCS
adquireix el d'AnaXi3lia al Port d'Hadjar
Bajá

, L'estat

Angora, T. —Le Cambra ha ratificat record referent al rescat del ferro'carril d'Anatblia al port de I-Tadjar
:Baje i ha votat un edit extraordinari
'de cinc milions i mig per a la compra
¿'accione d'aquest ferrocarril.— Fabra.

SITUACIO POLITI. CA A FRANCA

: LA

La resistacia de Poincaré
a seguir en el Govern
Paria, 1. — El diari 'Le Ma tirs" s'ocapa del Gonsell de mi-nietres d'atar, en el miel es
produí l'intent de crisi. Diu qtie
caigueren noranta minuts per
a vencer la resistencia del senyor Poincare , qui insistía a
presentar la dimiesió.
El senyor Cheron demosträ
el seu afecte vers el president,
en posar a la seva disposició la
cartera que ocupa al govern—
Fabra.

,

MALALTIA DEL
REI JORDI
L'AFECCIO ES CONSIDERA
DOMINADA
Londres, I. — El butileti
'die facilitat arfa passada sobre
l'estat del rel Jordi Inspira més
confiança entre els seus familiars. Es considera que la ciència domina la malallia.
• Actualment es pot consid..;rar que el eobirä sofreix mes
els efectes de la malaltla que
Ia mateixa inntaltia, — Fabra.
LA REINA REGRACIA EL
LORD MAJOR DE LONDRES
' Londres, t. — La reina, en
• na carta dirigida al lord mejor de Londres li dóna lee gràcies pel missatge dirigit al rei
• amb motiu de la diada dany
'nota.
La carta afegelz: La comunicació de l'alcalde de Londres
arriba a les nieves manis en epoca d'angoixes. La malaltia del
rei segueix el seu cura lent
dificil, pera amb l'ajut de Déu
m'atreveixo a esperar una miHora que desi t ja amb mi tota
l a nació. Quan el rei recobri la
salut i les forces serà per a ell
:un motiu de gran alegria saber com estigué sempre, a prop,
7en els momento de sofrIment,
pensament deis ciutadans de
Fabra.
Loralr ee .
' EL BUTLLETI D'AHIR AL
MATI
•
Londres, t. — El butflett faleultatiu facilitat aquest matí al
„palta/ de Buckingham va signat
i per tres metges i dlu:
e El rei ha passt b6 la uta No
's'ba obeervat cap canvi en l'esi tat local I general del malalt.
— Fabra.

,

I

L'alimentació del malalt

I Londres, r. — Es confirma que durant la forçosa dieta 'reposada al rei
Jordi a causa de la seva malaltia, el
principal aliment que se li drena tonsisteix en ous crus. COM a suplement
se li administra també extractes de
suc de gallina i cestes caras de
gran poder nutritiu.
El procés de convaleacincia del rel
eeri necessäriament llarg i en lee mes
', favorables eircumstäsicies eantiletat
;persistirà tms cuanta dies.—Fabra.
' EL BUTLLETI D'AHIR
AL VESPRE
Londres, t. — El butaca
'tatitt d'aquesta nit relatiu a la salut
' del rei, diu que el monarca ha passet el dia tranquilo
S'adverteix una lleugera millora
en l'estat general.
' Le. aplicacions de calci, baaadee
en l'estudi teenic de la sang, han
produit resultats satisfactoria.
El professor doctor tlepdde, profeesor de química de le - ciutat de
Lowdrea ha eleitat 41 reí aquesta
— Feto:a.

Estranger
LES REPARACIONS
DE GUERRA
Alemanya paga
puntualment

EL CAP D'ANY

L'INCIDENT

DIPLOMATIC

D'EL CHACO
—
Els Estats Units no figuraran en la Comissió

El Cos diplomàtic visita el

Papis, 1.—L'informe semestral de
l'agent general de reparacions. monsieur Parker Gilbert, fa constar que
Alemanya efectua lleialment i pontealment tots els pagaments previstos
pel Pla Dawes. L'estat dels fertocarrils alemanys acusa una situació financiera que pot fàcilment suportar
la càrrega anual del servei interior i
de les obligacions derivades de les reparacions.
Afegeix einfonne que el pressupost
alemany tendeix a gastar i a ter emprestes d'una manera exagerada. Cal
q ue el Reich mantingui les leves despeses en ela limita deis seas ingresaos
disponibles.
L'informe fa constar la gran productivitat dels ingressos del Reich, el
qual es indubtablement capee de proporcionar la totalitat de la contribució normal prevista en el Pla
Acaba l'informe assenyalant la necessitat d'anar a un reglament defit'eje de les reparacions majancant un
acord mutu entre Alemanya i els seus
creditors.—Fabra.

president Hindenburg
Berlin, 1. — En rebre avui el President de la República, mariscal Hindenburg, els representants del C.02
diplomàtic, el Nunci de S. S., en nom
dels esmentats representante ha pronunciat un discurs en el qual ha dit
q ue, a desgrat de lea inevitables defececions, molt dolorosea, que cal registrar, la Humanitat avança vers la
resolució dels importante problemes
pendents en l'actualitat per la via real
de la pau. Expresse el seu desig que
l'Any nou porti la feliç solució
quests importante i delicats problernes,
de la solució dele quals depèn la treneuillitat d'Europa. — Fabra.

Els representants estrangers a l'Eliseu
•

París, t. — Amb motiu de la ferievital del dia, el President de la República, M. Dumergue, ha rebut el
Co.. diplomàtic.
El Nunci de S. S., en nom dels sean
collegues felicite el President de la
República i féu vote parqué la felicitat moral i material de les nacions
El report de les
augmenti cada dia mes. Felieitä a
reparacions
França pele StM3 esforços a favor de
Berlín, t. — El "repport" ae cepala consolidació de la pau internacioracione del dia 22 de desembre, i que nal que tracta d'organitzar amb espeserà publicat demä, es un document re de justicia i fraternitat, garantit
molt extens cue consta de 188 pàgines. Zimt la solució de tots els conflictes
No conté suggestions politiquea pene per mitje de l'arbitratge.
critica ceo, especies de la política
Va felicitar-se també per la signafinanciera.—Fabra.
tura deel Pacte de París al qual tant
ha contribuit França i va dir ambé
que tenia confianea en l'esfore de
en l'obra de consolidació de
L'ESCANDOL DE LA laFrança
pau.
El
President
de la República va do"GAZETTE DU FRANC"
nar les gràcies al Nunci i a tot el Coa
Les revelacions de
diplomätic i va assegurar que l'assurnpM. Amar no temen interés te de la pau mundial es la preocupaParís, 1. — Minourn Amar, com- ció continua del Govern francés, el
qual no deixarà escapar cap ocasió
plicat en l'assumpte de la "Gazette
du Franc" envià una carta al jutge es negará a realittzar cap More,. —
Fabra.
prometent-li revelacions d'imparDISCURS D'HINDENBURG
täncia.
Aquest matí ha estat conduit daBerlín, 1. — Contestant el marisvant el jutge. Sembla que les leves
cal Hindenburg al discurs pronunrevelacions no tenen interès.
ciat pel Nunci de Sa Santedat, amb
Amar ha estat conduit novament znotiu de la recepció donada a honor
al dipòsit. — Fabra.
del Co. diplomätic, amb ocasió de
AUDIBERT A LA PRESO
l'Any Nou, el president de la ReDE FRESNES
pública ha declarat que el poble
•Paris, t. —' Circula el rumor que
alemany estä mes que mai dolorodenle a la una de la tarda serà tras- sament ressentit perque el seu terlladat, en carruatge, el senyor Audiritori continul, en gran part, envait
bert, des del seu domicili a la inferi privat de la Ilibertat que per dret
meria de la presó de Fresnes. —
divi i humà Ii correspon.
Fabra.
Unicament—ha afegit—entre pobles Mitres és COM poden tenir ple
ELS SERVEIS AERIS
efecte les generoses idees de pau
La línia
els humanitaria sentiments d'aproximació.
Paraguai-Argentina
En el que es refereix al pacte soBuenos Aires, t.— L 1Mia postal
bre la guerra cal eixamplar les bases
aeria que uneix el Paraguai a Argenque s'han acordat ja 1 concretar lee
tina i Europa es va inaugurar ahir.—
seves grans idees, encaminades a
Fabra.
rezoldre segona els principie del
LA REVOLTA
Dret tete els proteernes que es
plantegin entre els pobles, per?, genAFGANESA
se tenir en compte les impressions
.Nota de la Legació
de mena material.
Londres
Després el President del Reich
cebé els membres del Govern, i el
Londres, 1. — A la Legada, de
l'Afganistan han confirmat que no canceller Maltee en nom de teta,
ha canviat la situació en aquell país felicitä el mariscal per l'adveniment
de l'any nou, fent després remarcar
i que continuen les negociacions de
que l'any que acaba de finir no ha
pau.
realitzat les esperances i aspiraciona
Han estat desmentidas les notidel país en el terreny pollee intercies que hateen circula? relatives
a una pretesa sublevació de part de nacional, problemea que en els quals
estä comprovada la uninimitat de
les forces de l'exercit afgä, i han
tots els alemanys.
afegit que ja que e'ha restablert
Afee que Alemanya no cessaré
la normalitat, él probable que lea
de reiterar els seus oferiments pacidones 1 els nena estrangers, que
fics, com tampoc de reclamar sense
havien estat evacuats en avió de
descans l liberació integral del»
Kabul, tornin a la capital per la territoris de Rhenänia, el Sarre 1 el
mateixa via. — Fabra.
Palatina?.
Acabe expressant l'esperança que
MR. STEEG ABANDOla reunió próxima de la ConferenNA EL MARROC
cia de perits, encarrcgats de la reEn el pròxšm correu em- sel ució del problema de les reparacontribuirà a la litpliclacid debarcarà cap a Marsella cions
fi nitiva de la guerra mundial liqui
Rabat, t.—E1 senyor atece, resident
dació que es indispensable perque
general francés al Marroc, i senador s'estableixin relaciona confiades endel Departament del Sena, considetre rota els pobles i una pau duraran?, per una part, que earticle de la dora. --- Fabra.
Hei d'Hisenda votada per la Cambra
el dia 3! de desembre passat concernent a les incompatibilitats, no autoritza mes que missiona d'una duració
FRANCA
de sis MeSO5, no prorrogables, per als
VAGA
A
LES
MINES
DEL
parlamentare', i estimant, per altra
GARD
part, que els pesats deures del cau
Nimes, 1. — Les organitzacions excärrec exigelsten contirmitat indispentremistes dels minaires del Gare han
sable en la pf-Aldea reaquest impossiproclamat la vaga general per a demà..
hle
realitzar abans del fi de la seva
— Fabra..
rrlisel6, ha preg at al Caven/ francs
que l'autoritzi per a ternar a Franea.
El tenyor Steeg embarcare a bord
ITALIA
del nrb-rint vixcll correo, cap a MarEL CAP-D'ANY AL QUIRINAL
sella. des d'on continuarä de seguida
el viatge cap a Parle—Fabra.
Roma, I. — Els Sobirans han rebut aquest mati el president del
Consell, senyor Mussolini; els caLA FLOTA
valiere de aOrde de l'Annunciata;
HEL.LENICA
els minietres, 1 ets delegats del
Oficialment es desmentei- Parlament.
A la tarda s'ha celebrat una rexen les influéncies comu- cepció,
a la qual han assistit ele
nistes
representante dels alts coseos de
Alertes, 1. — Devele dels l'Eatat i altres nombroses personaWats. — Fabra.
rumore qtie han olrculat i dele
quals s'hrtn fr t ress6 la premsa
estrangera. el ministre de MaGRAN BRETANYA
rina ha deementit categóricament que a la marina de guerra
DEFICIT
grega s'hagin exterioritzat tenLondres, t. — Ele primer. nou
dencless cornunistes 1 que un
meses de l'any financler han tancat
butanarf havia estat objecte de
amb un Mide de rnia de 137 mitempt a tivee. do sabo t a tge —
lions de lliures esterlines — Fabra.
Fabra. , e

a

d'arbitratge
Washington, I. — La 'Comissió espacial de la Conferencia Panamericana que entén en l'afer sle Bolivia i el
Paraquai, ha rebut fa conformitat
d'ambdós paises al orotocol preparat
per a la resolució conflicte. L'esmentat prottocol estipula que ambdós
governs catan dacord per a acceptar
els paises que els hi secan proposats
per a formar part del Consell d'Arbitratge, els quals també designaran els
seus representants. Encara eue fins
ara no iba fet públic quina seran
aquests paisos, hom creeu saber que
els Estats Units no esteran inclosos
en dita cornissió. — Fabra.
NCTA DE LA LEGACIO BOLIVIANA A MADRID
La legació de Bolivia ha publicat
un cablegrama que ha lebut del ministre de Relacions Exteriors del
seu país:
"La Paz, ae de desembre de 1928.
Legació de Bolivia. — Madrid.
Amb referencia a la versió l'aneada per la legació paraguaia a Washington sobre recent recuperació del
tole Vanguärdia i avenç de trepes
bolivianes, la cancilleria fa constar
que el forti Vanguerdia, després de
l'assalt i incendi comesos per les
force, paragpaies, fou immediatament recuperar per guarnicione bolivianes sense cap resistencia, perque els paraguais l'havien abandona?.
Després de eacceptació de la bona
fe de les conferencies conciliadora
i d'arbitratge, les trepes bolivianes
no han efectuat cap moviment, complint aix1 les ordres de la superioritat militar; en conseqüenoia són inexactes les versions esmentades. —
Tomes Manuel Elio, ministre de
Relacions Exteriors."

UNIÓ SOVIÉTICA
LES PROPOSICIONS PACIFISTES A POLONIA 1 LITUANIA
París, 1. — "L'Echo de Paria" creu que la proposició deis
Soviets a Polenta i Lituttnia per
a fer entrar immediatament en
vigor el pacte Kellogg, al qual
tots tres paisos prestaren -ata'
adhesió, constitueix una maniobra i està (eta Més que amb
vistes a Polönla, amb mires al
poble americä.
Els Soviets estan ara en negociacions amb el mercat hursätil de Nova York per obtenir
crèdits i tracten d'influenciar
els americane ame, Illir propoalejó pacifista, — Fabra.

TURQUIA

Dimeerea, II di peer de ifne

hora

21'10: Retramertiaele pardal de
l'òpera que es donare al Gran Teatre
Darrera
del Liceu.
RADIO
CATALANA,
277'8
m.
PROGRAMES PER A AVUI
Butlleti meteos-olé/1c de Catalunre•
RADIO BARCELONA, 344'8 m•
Pronestic del tema. Cotesacions de
Is'oo: Campanades horarios de la la Liarse de Barcelona. Santa del dia.
Catedral. Nota del Servei MeteorolòCrónica d'art, esports i males.
ACCIDENT DEL TRZBALL
gic de la Diputad() Provincial de BarDe les 23 a le, 23'3o: Sensacional
Ahir fon auxiliat al diepeneari del
celona. Estat del temps a Europa i a concert Trio núm. e Schubert. Corcarrer de Sepúlveda Manuel Guarro
Espanya. Previsió del temes al NE.
tot, piano; Thibaud, violi; Casete
Carretela, de 55 anyt, habitara al
d'Espanya, a la mar i a les rutes ae- violoncello, de la casa Serrano i Arpi.
baleo., el
carrer de Parcerisses,
Acte de concert: Empar Casamajor,
niel'. Nota meteorológica radiotelegrequal presentava contusiona 1 hemafica per a les Unja aèries.
tiple; _Toser Fiares, tenor; Joan
toma als genolls, de pronòstic re serr3'3n: Emissió de sobretaula. TanFlores, bailan; Orquestra Radio Cavat. Lea dites lesiono se lee m'ocluí
cament del Borai del mate El Trio talana.
al pas a nivell del carrer de Borrell,
Programa de la senyoreta CasernaIberia interpretare: "Gitanería andavia del ferrocarril de M. S. A., a
jor "Bohemios", Vives; "La Dogaluza" (pas doble), P. Cambronero;
consequencia d'haver topat el carro
"Chorus" (fox), J. M. Torrente; "Del reas", Metan; "Caneó d'amor i de
que ell guiava amb la barrera de la
mar al cielo" (vals), D. Martí; "Ca- guerra", Martínez Valls; "Kostnepovia cimentada.
vallerla rusticana" (selecció), Mas- lis", D. Vila; "La xava de Sane".
DETENCIO
Demon.
carrneAlder ; "Canzonetta núm. t", P.
Ahir tau detinguda Maria MarPrograma del senyor Farras: "Rt•
Valla: "F.1 perder) del res- " (shimtínez, autora del robatori de joies
goleta', Verdi; "La gavieta", Mimy), Martínez Valla; "Bnquerón de
efectuat ahir al domicili de Ricard
plata" (marea), P. Cambronera. Al- nan; "Llnra", Camprubí; "La DogaMilieri, al carrer Nou de Sant Frenternarà amb discos de gramola.
resa", Millan; "Mefistofele", Boite
on l'esmentada senyora presPrograma del senyor Floras: "La cesc,
14'45: Taneament de l'estació.
tava serveis de serventa.
del soto del parral", Soutullo i Verd;
17'3n: Obertura de l'estad6. El
INTOXICACIO GREU
Sextet Indio interpretare: "llene of "Ml viejo amor" (caneó americana),
El doctor Josep Fillat va &asistir
Snain" anel. C. Montilla: "Medge" popular; "La calesera", Alonso; "La
ahir a Agusti Lucas Ortiz, de 85
Traviata", Verdi ; "Werther", Masse.
(tango). R. SvIviann: "Anona" (twoanys, habitant al carrer de Calella, 2,
riet.
stepl. V. Grey-Salabeit.
tercer, segona, el qual preaentava
tiene: Cotitracinns deis mercats Inuna intoxicació, de pronòstic greu,
ternacional% i cene' de valore. Temaproduidis per haver ingerit tabac.
r-11er? de la Berma.
ili, Corta Cata/anee. eso,
Inn: Fi Serte , Vidin intereretavivon 11 davant el Consterna
ri: "Nit de falles" (marea valenciaQualitat 1 asso •tit tes nceetiaorie 1
na). ef. Codee; "la petite dame du
aparen& per a 'I'. & P.
t-ain ble,1" Afelecri#A, Fis Par3NADRID
Parvs; "Dancing Falsee" (va/. leet).
T. Lerma: "Serenase". T. F. Pacheen:
Programa de l'Orauestra Reí% Ca" Ttewe cle Tzigane" (czardes), G. Detalana: "Marea militar', 1-1. Ailbeut ;
FUTBOL A VIGO
tele.
"Ouverture ru einer revue", Lincke;
Vigo, t. — Aquesta tarda s'ha cerceree: Tancament de restad&
"Pan y toros" (fantasia), Barbieri;
lebra? un partit de futbol entre el
2tO3o: Obertura de l'estaci6. Ciaa"Le caid" (fantas lal. 'nomas; "SereCe.tra Vigués i el Real Unión de
se de grametica castellana, a càrrec de
nata di baci". Michell; "Norte dios
Irún. Han guanyat els gallees, per
l'Academia Cota, pel professor senyor
les Indes", Percy; "Querer gitano" 3 goli a o.
Santano.
(pas doble), Urmeneta.
efürcia. — Mátela, e; Sporting de
2100: Campanades horàries de la
Tancament de l'estacie
Madrid, O.
Catedral. Nota del Servei efeteorolóHuelva. — Recreativo, 4; Neciogic de la Dip utació Provincial do Barna! Madrilefee, 3.
PILEPTICK
celona. Estat del temes a Europa i a
C011114(1• 10d4.1 141 Afeccione, aernew
Santander. — Racing de UntanFsoanya. Previsió del teme), al NE.
der. 2; Racing de Sama, o.
d'Espanya, a /a triar i a les rutes aiE.12 loe calma mas graves.
ríes.
Màlaga. — Equip format entre
esté su mayor Exito.
21'05: Ceetzacioni de monedes i
Málaga i Malagueño guanyà a YO.
taba. DalJaktIOUVritl. Å1141CliMal
valors. Darreres noticies. Tancament
sasuna per 6 a 1.
n 1. ieGALA, Rala. 1 Jonep, 14.
del Barst de la tarda.

re 3. P.
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En aquestes festes fa- :

miliars regnarà a casa
vostra l'alegría

GRAND! NO ANIRA A

ANGORA
Angora, I. — Es desmenteix el
rumor que el senyor Grande sotssecretar italià d'Afers estrangers,
es proposi visitar aquesta aapital.—
Pebre.

felicitat si adquiriu

ESPORTS
TENNIS

París, t.— Avui s'han celebrat els
encontres finals de tennis, dobles de
senyors, pels equipe Cochet i Buzelet, i Germana Borotra, vencent els
primera per 4 a 6. 6-3, 6-2 i
El partit fou molt renyit i els jugadors han donat provea de gran
braó, en diversos moments de l'encentre, produint entusiasme en el
públic.
E
El principi del partit fou difícil
per a Cochet i Buzelet, però aviat
s'imposaren i no trigaren a dominar
francament els seus adversaria.
Ultra de vencer en aquest encontre han °l'enero el tito] de campions
de dobles senyors.—Fabra.

'M ffl

Vanos

HOYA GRAMOLA
discos

'La voz de su Amo'

Paraigües
Ombrelles
Bastons

Cardús

JI
lo, Porta Ferrissa, lo 1
I

El
:
a

a la casa

Cèsar Vicente E
PASSEIG DE GRACIA

:

ADVERTTMENT
Advere:la a lee yermo«

endtate 1 empreses a lea quala
latereeel la publicect.1
ta de lee note. ¡pee ene envien,
que da original* han de dirigirlas toas e la Redacci6, pleça de
catounya, 3, primer, :Mana de
lee non del veepre. Ele que ene
arribln mis tard d'aqueeta hora
o vagin adreate a la tenpremta
del dlarl, Barbare, la i :y be
tetan publicats fine daewle‘de
aS boros

Sucursal a Madrid: Montera, 22

Es la casa preferida dels 11E1S
11 II 11 11 II 11

ul l a

I
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Dimecres, 2 de

LA PUBLICITAT

8

ESCACS

ELS TRIBUNALS
DENUNCIA D'UN ROBATOEI
Josep Pedrell va denunciar
que a la carretera de Ribes va
esser objecte d'una agressiO
per part de tres subjec t es que,
després d'agredir-lo i produirli tenidas lleus, ii robaren totS
els diners que portava.
Horn creu que els lladres foren tres individus anal) e!s
quals va sopar en una taverna
d'aquells voltants, i despees de
robar-lo varen fugir.
UN ALTRE ROBATORI
Els 'ladres efectuaren una
visita al magatzem que la societat Ilawer i Companyia té al
carrer del Rae, i s'emporiarea
sis paque t e de bacaliä, i 600
pessetes en metällic que b lluvia al calaix d'un eseriptoid.
FURT DE DUES MIL PESSETES
Al carrer de Cordera va esser
detinguda Argimira Gonzalez,
per haver-se apoderat de du,•s
mil pessetes del mostrador de
terida de Ilegurns propietat
de Júlia Pi.
La detin guda aprofitä el moment que la mestressa era d :afro la casa, s'amagà darrera el
s'apoderà d'un paqdet
on hi havia 2.000 pessetes.
En procedir-se a la cletereid
fon recobrada la quantitat.

aquesta regló, els quals meresqueren

•

3

S

Franco

Audiencia Territorial

Sala primera. — Menor quan
Ia. Josep Maria Bassols contra
Franceso Bach. — Major qua ha. Pauli Vilar contra Josep
Battle.
Sala segona. — Menor quan¡tia. Francesc Prat contra Montserrat Orbaneda.
Audiencia Provincial
Secció primera. — Dos orc.i:
'un per dispars contra Ant-ni
Fernändez, i un altre per flirt,
, contra Adela AuUtstia.
Secció segona. — Un jat,ci
per estafa contra Pompeu
i un altre p .. : . furt con'ra
Adela Auli?stia.
Secció tercera. — Dos orne:
per estafa, j, corrupció, corra
Isidre Coll i Maria Esteve.
Secció quarta. — Dos orids:
per furt 1 robatori, contra Janroe Vilardell i Pere Bosch.

era

L'EXHAULEUR

LA VIDA REUCIOSi,.
d'avui. —El Dole :Nona
Jesús.—La vinguda de
Ira Dona en carea mortal a Sarágossa.—Sauts Martinia
bisbes; Alexandri, aldd
i Marcel -li . nens gerra irs
rs •belard. chal; Isie'or,
nrAntiOqUi • ,

tocol Ayala-Mujia, rectificació de
l'anterior, dit del Statu Quo, les
l'aprovació del senyor Mancholt.
Va sorprendre molt a aquest senyor, clàusules principals són les següents:
"Primera. — Les dure nacions es
que els importadora i els ramaders esdel grup B.
Queden plantejats, en aquest any
Tercer. Miguel Batalla, campió del panyols no exigissin els certificats del comprometen a negociar un tractat
que ara comença, una serie de proble- grup C.
Herd-beolc holandés, o Ilibre genealò- definitiu de limits en el tenue de
mes, entre els quals se'n destaca un
Quart. Anton Halaguen, segon del gic, absi com també va reconeixer la dos anys, comptats des de l'auroraper la sa y a excepcional importància.
ció del present conveni pchs resinoportunitat
d'algunes importacions.
gr uta A.
Sabut és l'acord de la Federació
Crique. Robert 'Mestieri, segon del Li cridà l'atenció el dificil sistema de pectius Governs.
Espanyola d'Escacs de donar de babea grua B.
Segona. — S'examinarà primerarecria del bestiar jove importas, en la
la Federació Catalana d'Aficionats, i
ment la possibilitat d'un tractat
Sisé. Francesc Sivill, segon del sera major part a base d'estabulació
tabule .són igualment els motius que gri:p C.
rigorosa, i arribä a la conclusió amb d'arranjament directe, tenint en
°bagaren a Drendre anuesta determiSete. Lluis Arnau, tercer del el senyor Comamala de la necessitat compte les conveniències comernació.
cials d'ambdós paisos.
que, tant en benefici d'Holanda com
grup A.
Ara be: cona que creiem que l'estat
Tercerä. — Si no fos possible
Vuité. Josep Vilar6, tercer . del d'Espanya, regni un complet acord ende coses que queda, a conseqüència grup B.
convenir un acord per arranjades
paises,
pula
que
la
forma
tre es
d'aquesta determinació, és un bon ale
que pedriem anomenar anárquica en ment directe, les Altes Parts setNOV1- Lluis Breguen, tercer del
delicat, transcrivim a continuació els grup C.
reetran la qüestió de limits a un
que fins ara s'han realitzat les imprincipals parágrafs d'una lletra diriFinalitzarà la festa amb unes si- portacions de bestiar holandés de Ilet, arbitratge de dret.
gida pel senyor Bertran, president de mia:111:es a càrrec dels senyors Josep més arias redunda en descrèdit d'aQuarta. — Mentre es nortart, a
cap l'arranjament directe o es prola Federació Espanyola, a l'Ilustre M. Font i Antoni Balaguer. a quinze quella raça excellent i en perjudici del
cronista d'"El Sol" senyor Pere Sän- taulers cada un.
nuncii el fall arbitral, seguirà en
ramader espanyol.
diez de Neira, per creare-la de gran
Tant el senyor Mancholt com el seu vigencia el "statu quo" estipulas el
A la dita festa queda invitada tota
1 2 de gener de 1907, declarant amb(Badly-Bailliére —Riera)
interes. Diu aixi:
acompanyant seny-or Allterrade, felicil'afició en general.
dues parts no haver modificas Ilurs
"Es molt possible. cuasi segur. aixi
taren l'Associació per l'establiment
•*
ho espero, que a Sevilla, i durant la
Contiene los datos del Comercio,
Demà, a les deu del sespre, el Club dels llibres genealógica espanyols, el respectives possessions des Z'aqueservei dels quals li está encomanat, lln data; i
temporada de l'Exposició Ibero -Amen i Esteinitz celebrará Junta geeteral orIndustria y Profesiones de España
digneLes Alts Parts coneficaç.
Cinquena.
—
y una valiosa Sección Extranjera
cana. se celebrar& el Campionat peninper
éster
el
mitjà
més
dinària al seu estatge social, carrer
con los principales dats de todos
tractants declaren Ja. caducitat de
sular d'Escacs. a base de dos o tres d'Aribau, Bar Esquerra.
ren, de crear una floreix-ent ramalos países del Globo
l'acord Pinilla-Soler."
juiradors que representin les regions
deria.
fou aprovat
Aquest
nou
protocol
En
acorniadar-se
el
senyor
Manafiliades a 13 Fertereci.5 Espanyola. i
Solament com a curiositat transcripels Governs d'ambdes paises el
LLEVI 54 PIENSOS MRPAS El! COMES
aquí comença el prebiema, can regla- vim a continuació una breu partida are, feu constar al senyor Ceniamentäriament no peden concórrer a jugada en el Torneig de Moscou 5927, nula, que quedara admirat de l'orien- 23 de juliol del mateix. any.
tampoc
no
fou
una
solució.
Pece,
i els serveis de
certárnens i torneigs federatius nadoque demostra que els mestres també tació, l'organització de
El anuncio en esta obra
Raznaders de L'any ron fea signat finalment,
l'Associació Regional
nals ze ta ells jugadors que no perlasaben jugar malament.
es el más eficaz que existe
perquè
és l'últim signat no per res
Catalunya,
així
com
també
del
nombre
nyin a la Nacional..." I continua:
Blanques.
d'associats ramaders cus la componen. Inés, a Buenos Aires el Protocol
"Sempre se'es vindrä a sobre el
Ro l" n
Lowenfix
Gutiérrez-Diez León, en el qual
*coco • , o sigui la creença que exis2—P 4 .R
T—C 3 AR
s'acceptaven els bons oficis de l'ArTomos s( I i darade red e8,0e2,couradáegrin,,zalo.․)
teixen altres valore que no han estat
2--P 5 Ti:
2—C 4 D
gentina per reemprendre les negocridats. i que es consideren millors que
3—P 3 D
3—C 3 AR.
BOLIVIA PARAGUAI
ciacions; que si no es posaven d'apesetas
els elegits. Però, die jo:¿cara pot
4—C 5 A
4—A 2 R
de portes en toda rapada
cord caldria fixar la zona de litisaber-se si no han volgut molestar3 —A s Ä
—PXP
que
un
tribunal
arbitral
deci1
se a treure el cap pei baleó federa6—D 4 D
Les gestions diplomàtiques gi
6—CXP
dida.
MAS DE TRES MILLONES DE DATOS
tiu. i l'entitat propulsora de tals ini7—C 3 A
7—D a
per
no
1825
des
de
fetes
d'aquesta manera hem arribas als
I
ciatives ha pogut tenir en compte la
8—A 2 R
la
SoResoldrà
incidente.
darrers
sera grat' classe, tota regada que la
9—_Al 6 T
arribar a un acord
e--R I A
cietat de Nacions el conflicte? O
Anuarios Bailly-Balillére y Riera Reunidos, S. A.
desconeisr. permié no han volgut
ro— P 3 D
to—C 5 T+
està destinat a convertir-se en un
Consejo de Ciento, num. 2.40-73A.B,CELONA
oreear ni pertänyer a ellaie.." I acaba ti—Abandonen
d'aquells
plets
de
familia
qu
pasChaco
Boreal
endel
La
qllestid
•
•
o
diert: *No cree one thiguin cap dret a
sen de generació en generació?
tre Bolivia i el Paraguai, no és
la protesta. i és de pranyer que es diN'ir es reuní el Cansen Nacional
cosa d'avui ni d'ahir. La dificultat
guin escacuistes i mactiquin el noble
de la Federació Espanyola, i Id assisjoc solament per al
u;lilltimeiliteetweeenamp,
es doméstica" tiren els presidents 1 secretaris dels de penetrar en aquella zona féu, des
Acuesta lletra és anterior a l'acord clubs Comtal i Sant Andreu. Després d'un principi, dificiltssima la deli21-erts dit, perb no deixa d'Asser una d'examinar els temes d'actualitat 1 la mitació de fronteres, puix que els
Catälät
advertència per als escaquistes cata- situació deis recaes catalans, s'acordi, accidente naturals del territori
ELS AMICS DE LA PU BL/CITAT RETENEN
lans, 1 als quals el primer parägraf not segons marca el reglacneat, constituir s'hi presten.
LA PUBLICITAT
Ja quan el Paraguai obtingué la
CUROSAMENT ELS NOMS DE LES CASES QUE
ésser aplicat írtegrament. Ja podem el Cemitè regional català, delegas de
independencia, l'any 1323, Bolfvia
la Nacional. sota la presidencia del coés el teu diari
din, a les vigilies del torneir nacional
EI ANUNCIEN
de Sevilla, cate el fet de no pertànyer a neg ut escaquista seryor :fosen Devesa intentà una solucie. Per a aixa, Bolívar,
l'alliberador,
trameté
al
dicla Federació Esseinvola la Federar:6 i cinc merribres més, pertanyents als
tador Francia un emissari. Però
IligIMIIIII 1Igifill10111111111111111111111111111i111111! CJIMISIMMIMINW
ntalana. determina-ría l'absència de dits clubs, el qual, o sigui el dit Co-.
mité. serà el que resoldrà arnh tata Francia havia voltat el seu pais d'ujueadors catalans 21 dit certamen, car,
rae muralla impenetrable. L'emissc g ens el ree'anent, no hi podrien capacitat tots els problemes nacionals,
1111111111111111133111111111 111111111112EAB2123ZINEW33211110
can ja se sap que la Nacional sols in- sari de Bolívar no aconsegui no
conzóreer. Selament els representants
tan
sois
saber
res
de
la
situació
poA
terve
en
casos
d'extremada
gravetat,
legals, que són el &natal el Sant
sinó que
Andreu. tindricn aquest dret. i cense i quan se li ¿emana parer; les seves lítica del Paraguai,
el
dictador,
que
li
féu
gue conèixer
14!
delegacions eón completament autònoe retendre molestar acueste dos entumes per a adiramstrar-se 1 regir-se, Murar una resposta orgullosa masia.tes clubs. be podriem din que Cadesig
de
mantenir-se
el
nifestant
talenya quedaría Zafena d'una represen sempre d'acord arnb els estatuts de la
in:penetrable al män.
taci6 que <lenes a coneixer la nostra Nacional.
•
•
•
L'any 5842, sota el govern del
potencialitat.
Amb malta animació se eelebrä general Ballivian, fou intentada per
Con: pot remes, l'assumpte reurnix
altra gestió que no tinuna in:pm-sánela capital per als rostes abans d'ahir, al vespre, a l'estatge so- Bolivia 11r1a
escama 1 seria verament lamentable da] del Club Barcelona, una festa es- gué curs.
Els primers resultats es traben en
que anuest esent de coses no s'arrangée. canuista, a base d'una partida comentada i solucions de problemas i finals. la gestió de 1879, amb les negoPrecisa, per airee, que el bon sentit
I o
Dirigí aquesta sirnpätica festa l'en- ciacions a Asunción entre el miorienti els actuals dirigente dels casnistre plenipotenciari bolivià Quitres escacs, i acabi per imposar-se i tusiasta escaquista senyor Castellä, sota
EsRelacions
de
jarro i el ministre
fer-se, per últim, veritablement capa- ta batuta del qual transcorregue una
trangeres paraguaià senyor Decud, FZ
!
ces de la responsabilitat dele actuals festa altatrent simple:ea.
La classificació total donl. el se- i fou signas l'anomenat Tractat Demoments.
cud-Quijarro,
pel
qual
s'estipulara
Els abres punts que teca el senyor güent resultat: Primer, Sa —.ä: segon, que "la república del Paraguai reBertran en la sera Petra no crec ne- senyora de Fells; tercer, Gil.
Varen correspondre al primer i se- nunciava a favor de Bolivia el tercessitin comentaris: és recent encara
o
ritori comprès entre el parallel que
cta classiecat unes artistiques medal'alrlaeell ere es prorrogué en forsurt de la desembocadura del riu
me
te:77-Se la sclecció ene bar i a ¿'arar a lles d'argent, • i per al tercer un llibre Apa
fins a trobar el riu Pilcomayo,
111111111111111111111111
iiillif11111117177
La Hita. amb motu, dele J005 Olím- descare.
Per a iota i particularment per a i Bolivia reconeixia corn pertanyent
pica. i las irades critiques que suscial Paraguai la pare Sud del tros
0111111111111111111111111nunfunt
iii1111111111i11111..iH'
tà: l'onortenitat d'are:esta lletra està rexcellent aficionada senyora de Pelis, principal del Pilcomayo".
a barrar el pas a les dites critiques, la nostra mes cordial enhorabona.
quedà
pas
la
qüestió
-no
1111111111111iiiiallül
Perb
.1111111111!IIIIILII3
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ere amb tota 5 ,• ,retat s'afearle/
resolta, i el 1886, el govern boiiviä k-4
rerb metin del je torneig, nacional
tf,Fnii . E.SC—Tég-- G-OLMAYOPacheco trameté com a ministre
de Sevilta.
Denä, dijous, a les deu de la nit, plenipotenciari a Asuncion. el doc•
*
tiridrà lloc al sell estatge social un tor Isaac Pacheco, el qual signà
Al Centre Calima". l'Exèrcit 1 match a quince partides, contra la amb el canceller Benjami Acebal el
de l'Armada. de Madrid , s'be acabat Penya Popular. revenja del jugat ditractat Tamayo-Acebal que consel Campionat sedal, i la cleaat la jous passat. a l'estatge d'aquesta ¿arta dels següents articles:
victòria l fortissim i conegut juga- cana entitat.
"Primer. — El territori situat a
der Polanco. De l'aferrissament de la
tt:2
Ire dreta del rin Paraguai es diviIl ei "n er, dóna c e rnpte el fet
trenne
Solució al problema de dijous pes- dirte en tres seccione.
de ceirlat un dese/1nel per al primer Rae al qual corresponia el núm. 6. de
Segon. — Queda reconeguda com
, me
anda el senyor Campos, que fou
J. Peris:
pertanyent a la República del Pa- F-44
a dues partides, 1 donä finament la
! 111
jugada clau: i ID Ti — R 2 D: raguai, la primera fracció, i corte a
viciarla al senyor Polance., per una
pertanyent a la República de Bo2—D 8 R-l- — RXD: 3 — C 6 A mat.
dc guacysada i unes tantee.
livia, la tercera."
PROBLEMA NUM. 7
•**
!
La argolla secció quedara subJ.
Nieve!!
(Primer
prerni)
Per a divendres, dia 4, a les deu del
¡ceta al fall del rei Leopold II, de
Negree (11 peces)
1u
ve,,pee. s'anuncia al Club d'Eseacs
bélgica.
ss"----or 7-4 (Tuninambal, un
Piró aquest tractat, aprovat pel a
rean festival, en virtut
fer-se
Congri's de Bolivia el 1888, no
1:73
*R4
rarrert deis premie corresponents als
respectat ni l'arbitratge portas a
tres millor classi5cats de cada catecap, i el Paraguai ocupa ele Hoce
goria en el patent Canmionat interbolivians de Puerto Pacheco i Fuercleb,
te Olimpo. Bolivia protestä.
rerresnnnen 2.1 g er•7 '"
i) C. 1 ¡Vi:1 ele' doccl
' t iet el (lactar Baptisrl
-.Han per aconseguir
o
t:vel
ee,
.',IS
:times
trae,
Primer. Josep M. Font, campió
del grup A.
Sdgon. Eduard Generé g , campió

RIME GEHERRLDEESPZI

ASSENYALAMENTS
PER A AVUI

- re

j Macani

t.i iita TeodOsia. yergo.
, Quaranta. Hores.—A la Catedral Basílica, de les vuit del
mati a les sis de la tarda.
• Comunió reparadora.
gksia dels Pares Carmelites.
Cort de Maria.—Nostra Diira
:dele Angels, a la seva esgIisia
'o a Santa Maria de la Mur.
Adorari6 Nocturna.—Tora de
,Sant Josep.
Vetlles en sufragi de les änimes del Purgatori.—Torn di, la
Commemoract6 dels Fidels Difunto,
LA CONTRARIA IDE LA MINERVA
Els sermons del solemne ocavari que a Jesús Sagramentat
; dedica la Confraria de la Minerva, de la Bi.isiliza de
'Merla de la 'Mar, han estat C71fia t s al reverend Jose p Fa
prevere.
L'oetavari comeneara el iiumenee dia 13 d'aquest mes.

corniENT
DE MAFIA REPARADOP1

(Girona, 32)
Dernä, dijous, hi haura
dc
retir mensual per a !es ee..yores de l'Adoració, dirigit pe: 1%,verend P. Pero Blanco, S. f.
• L'acte del matf serà a les d"n 7
r! de la tarda a dos
••n•

Es el millor elevador de betizin9
que és coneix, i mitjnaçant el seu
ús tindreu sempre la seguretat que el vostre motor estarà
sempre alimentat amb una
laritat extraordinárh

foil

'1 re

Es fabrica en tres tamanys diferents que permeten que és Qugui
adaptar sobre qualsevol cotxe
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Zotes les Malalties
do

Blanquee (lo peces)
Mut en dues jugades
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L'AGRICULTURA

A Pi TISEPTICAS

Perä no 28 rnTer. «I exit siaö usant
LES VERITAP,LES
••.%

PA.STILLE?;
EXIGIU-les do7.-ic2 er.

vALDA
Farearies

CA1.1:11i_ZS
zarib el 11013 L V.,^2.,DP.- a la tapa
i aval d'aitre forma.

Tbdarult
1/...Kaingol
tnUOi (

O VAS

gener de 1920

fr

EL DIRECTOR GENERAL
D'AGRI ur UR. D'HOLANDA
Ahir al matí, el Director general
d'Agriaultura d'Holanda, senyor
chola 'eceritprinyet del comissionista
holaiales ClC bestiar bovi, ee p yer Alketwe le , i
comerelant de vaques
sisnä l'Associacie
de Rawaders de Catalunya,
fett retad, en absència del president
senyor colme de Cara!!, pel secretari
gene-al En Bautista Comamala, el
qual (lee"' extenses explicacions del
fun-lanarnent de l'Associació i expele:1
els sena punts de vista en el que fa
1.eferiinea a la i7nportació, cria, re -nie
• i,,explotació , de la vaca holandesa en

• • eaions 1 fou
el
le:a.aellenitee, se, ...as el miel 101.1 COLIVingut "que
embdues repúbliques fixarien defieitirament Ilurs liinits dannint (lel
territori entre la ribera dreta del
riu Paraguai, per mitjà d'una
1i:U recta; que, partint des de tres
Ilegiies al Nord de Fuerte Olímpico, en aquesta ribera drcta del
Paraguai, creuarà el , Chaco fins a
trobar el braç principal del Piteomayo en el punt d'intersecció amb
els 61° 28' del meridiä de Greenwich. En conseqüencia, quedara esCubierta la Hie r a divisbria entre ambdccc s Repúbliques, corresponent al

Demaneu detalls i referències
sense _compromis als represen.
tants exclusius
'Ttä
N
FA-

Paraguai el territori al N. d'aquesta
bula i a Bolivia el del Sud".

En aquest tractat intervingué
arnistosament l'rruguai.
El 1907 fou sigtiat a 13/r elto3 Aires el Protocol l'inilla-Soler, segons el (mal no solament el Chaen quedava dc fet sota la jurisdicei.; paraguaia més la provincia dAcero, sinó que es posava recurs arbitral daniunt les de Cordillera, Chiquitos i part de Ruflo Chävez,
del departement de Santa Cruz.
En el segon periode del mateix
govern (Mutiles) bou signat el Pro-

tim

itIETAT GENERAL DEICACIONS INNSTHIA143
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Els partits

LA PUBLICITAT

amistosos

d'ahir I

partit d'homenatge al jugador Canilla acaba amb
una victòria del Racing del Ferro/ sobre un reserva del
Barcelona per 7 gols a 2

El

Poca st ha tingut Carulla.
homenatge del qual se celebra alar,
al camp de Les Corts, aquest partit
entre una selecció blau-grana i el
Racing del Ferrol. El públic aseassejä dz deba, i l'aspecte del camp,
per raó de la poca assistincia, del
fred i de la grisor de /a tarda, ajaría
uses aviat una tristor lamentable.
De totes manares. no serem nos.
altres qui culpem ningú del poc exit
del partit d'homenatge a Cartilla,
Iota vegada que hom sap prop les
Mrcurristancics que han contribuit
a deixar el camp poc animal. Si I micontra Barcelona-Real Socirdad sitagués resolt el cha futat. és segur que
la confecció de l'equip que havia
d'oposarese als gallees hauria estat
un altea, i per tant l'epepectació hauria estat més considerable, malgrat
del temps. Unicameau ens ha deMostrat aquest partit que no ha daisser el públic l'arda obligat a retre
tributs d'homenatge als jugadors,
sima que a l'axit dels partits
(atesta índole han de contribuir-hi
Iota els elements del cercle antereeeat.
Ja hem dit que no volem fer reten a ningú del poc èxit; hem de
bananar :tomes que les circumständes hagin mitjançat a fer poe Iluit
aquest partir, i fer constar que, amb
aquest o acose, Carulla té ja el nostre. d'homenatge.
Hem apuntat com un dala eletuerta deslluidors la confecció de
requip blau-grana, i el resultas ha
• atan a demostrar-nos la seva poca
n oasistancia davant l'empenta de
,t1i2 terco gala els ferrolans.
El parta fou una veritable exhiba:ice del Racing. que presentä un
xcellent conjura. al qual Ii fou fácil
de vencer el compost de jugadora
presentats pel Barcelona.
Ja de bon començament la pres,M ferrolana determina la tònica del
partís. el qual r.o tingué altre mira
ente revelar la välua certa dels
del nord. No sabem si l'exhibició
d'aquests bauria estat tan significativa (lavara d'un contr:ncant amb
cara i ulls. Dc totes maneras cal que
acceptem el fet de l'esclatant \actea
rla i que consignern el mèrit dels
visitante. Aquests portaren una defensa i una tina mitja força conses-sena malgrat créeser degut rae:a

principalment a l'actuacia de la da.
vantexa, en la qual Planes feu un
exceRent repartiment de joc, secundas amb bon encert pels altres, principalment Palacios i Gorästia.
Els blau-grana resultaran exceseivament date. No arribareis a formar
ni una ombra conjuntiva, i únicarient Barceló es destacâ de la gel£01- general.
Ele gola foren feas guatee a favor
del Racing i un del Barcelona, al
primer termes, segons l'ordrc i jugadas següents:
Palacioe mara el prancr del
Ferrol cutrant la bala ea un bata
bull. Ah cap de poc Goreastia introduf una paseada de Planes, per mitjä d'un xut imparable, despeas de
la qual cosa Parceló, d'una passada
de Gual. determinä el primer gol
favorable al Barcelona.
El tercas- del Ferro( fot' daga
també a Gorästia. qui avanç à sol
la bala i aprofità una falsa sortida
d'Hospital, el qual tampoc pogué
parar un xut llarg de Planes. determinant del quart gol i del resultat amb qui acabä el primer
temps, co' una situació completaresat dominan dais ferrolana.
Al aegon temps no aconseguiren
els blau-grana millarar, i prossegui:en en la mateixa desgraciada actuació, cl resultat dc la qual fou de
tres gols més favorables al Racing,
per un altre que n'aconsegui el Barcelona.
El primer del segon temps i cinqua favorable al Ferrol fou fet en
tirar un free-leick Planes. El 5:Aè
degut a ur.a escapada individual de
Gorästia. coHaborant-hi una nova
ecrtida falsa d'Hospital. Gorbscia
detertninä també el seta, despraa del
qual, quan s'acabava el partit, una
capbussada oportuna de Barceló res. ultä ésser el segon gol favorable als
lslau-grana.
Arbitra amb encert Llevara. a les
ordres del qual els equipe s'arreneh:rara/1 cona segueix:
Racing; Suärez, Manolin. Alejandro. Montero, Rivera, Sillosa, Mondragon, Palacios, Planes, Bilbao,
Gorästia,
Barcelona: Hospital, Orriols, Planes, Roig, Abat, López, Pedrol, Ramon, Gual, Parcela) i Serra.
X. DE V.

El

Campionat

Peninsular de Futbol

Amb l'eliminació de In Real Sociedad
i del Var.4-:_,.ncia, ja estar) decidit g els vuit
Clubs que han de disputar-se els quarts
de final ; Lactuació de. cadcscun d'elts

El Barcelona, a Sant Sebastià, aconseguí fer match nul atril)
la Real Sociedad: la fúria i les ganes dels donostiarres toparen amb una intel • iigent defensiva dels blau-grana
El Racing, de Madrid, novament vencedor de/ Valencia, es
cassiiica també per als quarts de final
EJ joc esdevé dur per l'afany de
Piara. Quan un defensa donosCom es prodiii l'empat a O atiarra
es prepara per a prendre-ii, marcar que tenen tats das equips.
i
/a
entre el Barcelona
Melcun ha de parar el joc ruolt sovint
pera pot centrar nos mica andarlent i la pilota la recull Guzman, per a reprimir ele excessos. Un cop
Real Sociedad
nana Contra el Barcelona el tira G7n 1el qual, per mitjà d'un cop de cap,

Sant Seesaaiä, t (Per tehlon).—El
parta jugat a Amaba davant d'una
expectació formidable, aulh un cama
ennotat, un vena que molestava continsiament les jugadas i un públic exeitadiseins. ha acaba: atnb sin bou resultas per ai Barcelona ; cal tenir en
canina i t ac els donostiarras havien fet
qüestió d'honor de baste lequip blaugrana amb un resultat que els patinetes parcialment de retar el seu prestigi, tan malparas desprea dels sis
gol; e re p.
Ei acu;e,tcs cmulicion,. el learaelona ha desenratIlat el jnc que inas
esqueia ; a la primera para aprofitant
el vent a favor seta va procurar atacar, tense. parea emprar-se massa a
fons. A la segcrna, es replegaren en
una defensiva tincada, intelligent , per
esatar els batibulls davant el gol a
amb els. els possibles penaltys.
La Real ha atacat arnb molta ernpenta i cal reconèixer que, rtSeS habituats que els nostres al carnp enfangat
han desplegat un joc mas tánica pecó
poc intehligant, i en el qual moltes
vegades han anat mas a l'hatne que a
la pilota.
laätbitre senyor Melcan ha preeurat
d'evitar tot el possible que el jec fort
degeneris en hrutalitat; no ho ha
pas aconseguit sempre, però cal receneixer la millor bona eoluntat en la
seva tasta.
• El partit ha tincad dos mires sistinte; el primer tatuas feu mis favoraple ala barcelonistes. pera al segon,
dominaren els donostiarras, per he que
la labor defensiva deis catalana ha estat admiseale.

4 at 4 ta4-a4;4•64-14-aabasateaaa44.0•344

L'eepertista ric ha de mancar el
vinent dijous a la Sala Mozart, on
el notable escriptor i crinegur sportman bilbaí Manuel de la Sota clourà
el Cicle de Conferancics de la Federació Catalana de Futbol. desarrotIlant el tema:
"Departivismcs antideportivos
y antideportivismos deportivos"

la manca de decisió calan es troben
davant el mare adversari.
Una qualitat d'aquests onze jugador>, que cura per damunt de toa as
La jauja persistent caiguda dueant el gran entusiasme i la bona valuntat eata044444+4444+94:141.044•114+4.
t • ta la Me mati d'ahir filas peca que serrare posen en el sen jec. la
EL QUE FOU EL PARTIT
c tara abans de Hiera anunsiada per qual cosa, en el partís d'alar els eervi
Igual que (inmerge, ha plogut
;.! parta Catre el riostra satarearasió per a poder dominar en mollas ocaeions l'Europa.
darant Isst el matí. A casonas adhuc
i el campal) aragonès. ens havia fat
•
•
•
timar una esespensió de l'esmentat enbarrejada cana, neo, sie jocosa que
calare.
El partit, coro ja hem dit més Itran temía qua cl parta no podria
Anab aquest convenchrent vàrem
amunt, rasulta en el san conjunt :wat celebrar-se.
asar al cansa del Guinardó i CO aria- monaton, i per tant. els mamelas d'inL'àrbitre. senyor ladean, i Ven1 ealti vareen poder constatar que gaitcras no existiren un sol mornent
vial del Comisa Nacinnal, eenyor
rehé la totalitat deis aficionats ¡savia
L'Europa, malgrat que jugava cona- Carece, acta/mar:yate elels liniere,
eaneat cain nosahres. car el camp hi pletament descohesionat i mancas d.: la han arribas aguces lamí. i <kepises
laven cancorregut escassos especta- Inas elemental tactica, fou easi mes doefectuat tina visita al enup
d ors. Val a dir, a més a mes. que la
mina i per tant el que portä mes pade joc sala convaigut que podria
t-rda taarpac convidava a assistir a rills al mares de l'Ibaria, pera. d'una
jugar-se el partit. dtapre; d'afectuats
riTt cncantre de futbol, puix que. ultra
banda el bon encert dels defensas i el
alauns treballs d'ami:amasan.
11 inseguretat del temps, el fred, que parte:- aragoneses, i de l'altra el deDesprée de les clues de la tarda
es cleixä sentir de debes, influí pealefecte de retenció de la pilota. antillaha convences a acudir nombros parosament en la decisió deis aficinnats. ven tatas les possihilitats de marcar.
Atnl, tot, el partir se calebra damunt
El primer gol es produi al cap de lear al camp de la Real Sociedad.
força piel-daca has ia adoptat
un terreny aura certamert. ens naviera quinze minuts justos dc asa i -amasé
inaainat en mes males condicions.
d'una bala que Cros llana. avançada, graos preeancians.
En eortir al casup ele catalana,
Tacs/cantee resu l tä monòton CO ex- a Cairdia, el cual apuntà la marca.
contra l'ad-en-timen fc a públic i
terna car tant els jugadnrs de l'Eu- Aquest gol fou protestat pchs ¡apeadora
les peticians de :a Pernea que en
Tepa aten els de l'Ibaria semblava que
aragonesos. els etuala con s idaraven ove
tarcrues;in un premeditar intcras a enla j a geol a ?ba ria mallas e:1 cffsida. desprauje ee'le tes una avacice, forrn
rebuts amb una xiulada, que es
solar els pocs espeetadars.
Nosaltres ens traba ...e:a distara:late del
• L'Euerpa efectua un joc ca•te-aataa. ¡loe mi es prcgin al:resta jnzada, rer,i
congertí en scardnrosa °vació en
sanee ordre ni cancere; tanmateir, de ans sembbi que la fal s a aletreicla pela aparèixer ale jugrai -es de la Real
ve:garfee eh seus jugadora no rabien
aragrosesas no havia essatit per (islam Sociedad. En Cort ir l'a-latee. senrer
rl eieturar ies pllotes, i quan ho fett', isis deis mis defeinsee es trahava molt
Mecoii ha ce s as alela noch apta/ln n sabían pas cona trastee-se-ata del cla- prop de Jaumandrea.
a:manta el qual reunas; els capitana
mara.
De s prés craqueet gol, vingui una
al centre ael cansa i els fa algtms
L'anca hista cate se sa l va d'agarst Ileagsra refeta dele. jugadora de l'Ibaaavertimente.
va
esser
la
defensiva,
a-5
(1-57.avell
r!a. pera la davantera no sabia terEls eauips Fearreac.sleren aixi:
els
ca•C
.
Z15i6
que
en
mis
d'una
hall
a
r
prou
ha
el
moment
decisiu
cle
test i
iaarcetor.a: Uriach, \Vahea alas,
tava quart i ajada poder aclarir al- launprit.
Olsiols, Gueman. Castillo. Mera, Sr,guna 5a:tracia mas o menys campa,
alas tard, i en el mornent d'exreiiArricha. i Sagi - Pa7ba.
tar-ee no córner contra Pifiada, desma • a. Alté:, a la porta. fou
Real Soc:earais Iengetirre. Galdas,
ti:emana el millor jugaa sr ae
prae flama serie dc rematrile' ,t si juZalstna Ainedea,.`aaratilete, Cauiii clefeete principalissim radicas a gadas,- araganas aclarí la situaría
ra majns i els davanters; duce tra i ent la hala amb las an de, ii falta ca , . Kaaki. afarieszl. rholin, Bienzobas i Varrita.
lialre l lagadas l'uva aria Falte'. C":7" f u assenyalada. Aloazar tingué musa
LA PRIMERA. PART
d'exentar el per.a t ta, rara la
1.• -•,, re [ I .: MtaterS havien d'arar a
aja-lar ras vatios a C11 , 45n de la defí- passi a dos perra del :nana
easet la llar.: 1 1., ss.
ia pilota
no
anden
atacar
I aixf malee cl primer tenms.
%acacia ael seu je,
aetsa
deis hagas, ris quals le.
can, hauriä ceta cnavenient i
A la eegena part. la caseeteristira
,riz!est la pasea
a s ' ; na cativia.
71 ,711t rasan els majo.. semalava que
lela/rara radica r:a. donassant mes
earaven sinai tosa tnic-a Pié% ar seta-e:72? 1 •ri: • Cf7t, aleshares aren els al- oue c! 5.113 aaveren e i. pera cense Parasas. f., daeanters, els que fluatc-..a- der teeureat re; t'e pisara, unce sega- hala salga gol que a.c .ea s sar CrON.
Bestia ara ar sb cae- s an : tia la rerles a causa de l'excessiva rete • seió de
ven iarrentahlement.
mata a la xarxa.
agesr as sues... aue l'catat del Pamena ei- la pilca. i les altree per la pasa saeEl gol va é.S3er molt ben rebut toas
' S'eultas tui a : c el maritatas deis ju- ta-a que ele case aatantcrs r',:reastra.
cera-abalar . , però no servi per a fereta en aprafitar les re-metales
rldsrs pesa ins i etim ene na esteva
aaaa. eam is rallada eervi -5 er a 17.3 miman el (eses:« que eentien
in sea saetee aarulicinns rer a deaassre
per 11 cletT 4.7.1,1e actuació clale :lastres
dagastar els espectadora preaents,
tan eatraardiaäriament.
Digssaan. 5: no, l'actuada de ¡'once ele , gneis s'acameolaven exieriarittant sots-camplons.
••
eragmais si els t'ostras ¡madres ha- el sets pensar.
Learaitratge
del
seryar
Espelta, tret
ser/(atgla:sane
moment
en
que
!vagué
un
Hi
amerain cattrarestur l'an
raes/ e a alp. un altre hauria ,'tat el Mesa n me . pica., da l'arriar prora. vol- e laalguna caseta imignicant, va /asar
Na
pot titilar de parcial.
as-e . ,ass <lees-rallar-se. Alaa e'escalatia
sen 1.07,-.
Els equipe es presentaren com ser• ;:tre els darrcrs <nave nanute de
fatal ;'p de Plbaria, tal carn scais
a-lacia:
na (a uit equip que pur---ea t a
Vinieres
E
T:la r1 1'A : Al:
I lavases el clamad es fas mi; perarressiaerar-ee de gran volada. Pas'
Basch), Loyola,
(al cap (le
sisten i el. momertts de perill al marc
arela rna excellent defensiva i uva
t - emmes, abatatara, risa rara le; in- Grane, aleure.', Pellisser, Befdit,
e• n•nfflar lía la ere • jaria, pera ge! (re
t .-4.3 a la de•ansera és una caea cera redes Dar tala banda 1 la lama ataja- Cros. Cicerdia i Aletear.
IBERIA : aattinendreu (despees
tiartar ner
- Mere aats
radia. Cre l em. ro ateetant, "a a
Ii aar lacia cn el nutre-alca ra re prisa Eaeasnaa. Sal-rases. Palde. E.,
e r e ro desplegatrreit ea el aleas
Isis Ces e a. Casa Terlasia. 'lacta-beta,.
eair t, ¡III cl que acaasana.
/saeta.
Mar-11-1 an rama eser., prr rasa. anca
,enal tat. ea E ob5erven deeers
1. T. R.
Alazar
tirl
;wats
t'urca
en
ua:tit,
calan
lar
nn
dels
coasideracié,
•

L'Europa guanya l'Ibèria
ue Saragossa per 2 a 1.
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provoca la primera jugada de peral
de la tarda.
A continuació anotern una bona
passada -de Cholin a Yurrita, i té
cura de llevar-li tota a ma l a intencía Mas. Els donostiarras continnen
l'atac amb delit, pera al vara desfavorable ets perjudica força. En tin
¿'aquests atacs Mariscal xuta rnolt
fort i Uriach efcctua una gran parada.
El Barcelona. passats els primase
manits de nerviosisme, va posant
anafre a totes les sa y as Enes, i Isen
aviat també prodiguen les situacions
compromeoes al mara donostiarra.
Una paseada de Samitier a Sagi el
vent la llença foca, quan sembiava
un gol segur. Satnitier, també de
llanta xuta fort i collocat, pera la
pileta passa alta.
Durant una estona llarga el joc
esclava' sense resultas.* practics, per
anar la pilota de defensas a defensea. Més que xuts san canonades.
Després de picar-se un cop franc
contra el Barcelona. Marculeta pasea a Kiriki, el qual llança un centre
sobre gol que Uriach, molt oportú,
eaíva, 1 calan es disposa a sortejar
Cholin i Bicnzobas, que el voleo
carregar, as víctima del joc dur, i
queda estés a terra. mantee la pilota. cola, continua la seca trajec/aria fías a l'out. Uriach s'aixeca
cs quc:xa del pit.
Continua el domini del Barcelona,
i els donostia.rres no donen fe de
vida. La Real Sociedad és castigada
amb un cop franc. sense conseqüaneles. Arocha, en un atac, Xuta des
de lluny, i la pilota va a fora.
Marculeta serveix un centre magnífic, que recull Bierzohas, el qual
el passa a Yurrita i aquest rernata
la jugada anda un xut superior que
Sopa al pal.
El Barcelona és castigat amb un
cop franc, que executa Galdós sense
conseqüències.
Tot d'una els jugadora donostiarres rodegen l'arbitre, i Kiriki l'interpalia brtuenment. Melcon no es deism impoear per les exigències deis
iugadors de la Real Sociedad que
reclamen un penal contra e/ Barcainsta. La diecussió duna una estona
Ilarga i adattireix mar:idees violenta.
pera a laiitim el senyor afcleon
posa la 5eva autoritat i amoneeta
severament a Kick.
Scgueixen els jugadors fent
lee eaves, amb las corresponents
protestes.
Ei varo continua etpatilant les tugarles dels realktes, que, per altea
banda, empren la tàctica cqtavocada
fer jor. alt.
Hi ha un cästig contra el Bar r elona per falta de Garcia. Es tira, i
la bala va a fora..
Nata atac reialista i nova situació
perillnea per a la porta catalana,
aevant la qua& es mou la pilota sensa prendre direccia; l'emt palic es
aros; ele jagadors davant la porta
camisas es rearztrixen cärregues i
puntadas de peu.
L'aseandol a l'arbitre ae gran.
Tn aver; deis catalane, atTlb Tedaarocha, que va a lora.
Acalsa la primera part amb empat
P. Zero ,

SEGONA PART
Els (1°17°st:tiritas atavíes' a for.e.
Ass.etem tres xuts consecutitss, que la
del Bareclana silva ma l: ha.
Arcade° torna al cainp de inc.
El Barrea s esa, avala el furias atar:
rasa dannstiarrra es limita a dcfensar
cl fen usare i evitar que li marralin
aals.
Siga recs t! una pilota, la corre i
llama a Pirra, el qual xlita des de
llama pera Zahlua, bes: cal-locas, salva
a aut.
Al rap (le 3i minuts. Saai tira an
ciares e-atra els demostineres,
ranga- 1' y:'. such el cap i salva Marasea
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Sant Sebastiä, 1.— Per tele_
Després de diverses
conieréncies amb Barcelona,
decidit que els jugadors
del Club blau-granti emprenguin aquest mati ei viatge cap
a Madrid, on arribaran al vespre. i dernh seguiran cap a Sepetate arribar - hi arnb prou
1 tempa per a entrenar-s'hi.
En principi s'havia opinat
que els jugadora tornessin
Barcelona. però tenint 'en compte que el temps era molt just, a
darrern hora s'acordä que fe'sin el viatge cap a Sevilla.
Els delegats que tinta acompanyat act el Barcelona, marxen aviti cap a rasa: a Madrid
es reuriirii arnh els j7igadors el
delegrit senyor Bru Soler.
fon.) —

El Racing- de Miarid, en
hatre el València ri er 2 al.
es classifica quart. de finalista
Aguces partst era molt esperat
per l'afició madrienya, la qual cosa
feu motín perquè el camp dcl Racing es veiés completament pie.
A la primera part el joc es man.
talante' aravellat: amb t. -a. als 35 minuts de joc el Racia s aatingué el
primer gol. de resista a dama eeii.
trasitt d'Ataca que remata Pérez a
la xarxa.
La segona part roa-. aea arnb el
pressionä
araran del Racing. el .
l'edret,
liaapa estona la porta
r es vcié
quo; motiu aqueas
cll acote
°altera a actuar tal
ttana.
Als alas mimas de ase. Rodríguez.
it .a 5 rut tno ,.t fort, aX,, r5,',:r tlí el sagas: 'sal dcl Racing.
Dcsprés d'aguces ge c cls jugadors del Racing comen-ea-si a afiniuna i Ilavar3 cl Valia comença
el seu nac. que dura f a• al final
cíe l'entantre. Duran :. s :est atac
únic gol,
el Valiencat s'apunt à el
mitjançan•
A d'una jugada poc retomanalaC fan expuleat el jegador del
Velaacia. Torreclanot.
gabitefs

N

II

4 4 0 0 22 2
4
2 2 () 15 3
4 2 1 1 13 4
4 3 0 1 13 4
4 4 0 0 18 10
4 3 0 1 12 4
4 2 2 0 7 3
4 3 0 1 8 4
L'Ataletic de Bilbao ha eliminat el

Ceit-i de Vigo i el Racing del Ferrol.

de serveis dels ruit equips gua queden

casissificats per a jagar els partits
qt:arts de final per al Campionat
peninsular.
En establir l'ordre de dassificaciaa
purament a titol de curiotitat. puix
Otte aquestas dadas no eón un element
de judici eaficient per a jutjar valors,
tota vag2d-. ene els anemias que cada
equip ha haga: d vancer per classiiicar-se aan estat de valua diversa,
ha hem jet tenint en campte sirr.plement la diferancia de gola fets i dels
que li han estat entrats a cada eq-aip.
Es ratriós d'observar. pera, que al
acatar nacional éS: al que li han entrat mi; gola, as a dir, so, seifra que
ni en una incitas assoleix cap altre
portee deis set restants equipa
Per arribar als quarts de final, el
R Madrid ha elimir-at l'Oviedo i el
Deportivo de Logroao.
El F. C. Barcelona ha eliminar el
Racing ee Santander i la Real Sociedad de Sasst SchastiA_

ii Sevilia F. C. ha eliminat la Real
Crian de Valladolid i l'Osasuna de
Pamplona.
E. R. C. D. Espanyol ha eliminat
l'Storting de Gijon i l'Arenas de
Gefreho.
El Castelló ha eliminas la Cultural
Leanesa
L'Athletie de Madrid ha elirninat
l'Eatreaseao de Badaj oz i la G'aelrläs
-ticadeTorlvg.
I Cl Racing dt.• Madrid ha eliminat
I'llearia de Saragossa i el Valancia.
••a
L'ordre dels partits per al ditunenge
vinent és el següent:
A Sevilla: E1 Sevilla contra el
Barcelona.
A Madrid: El Racing de Madrid
contra el Real Madrid,
A Castelló: El Cast2.16 contra
l'Athletic de Bilbao.
A Barcelona: L'Espanyol contra
l'Athletic de Madrid.
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LA REUNID DE DIUMENGE 1 LA VETLLADA DE DEMA
QUE VE, AL VELODROMC.:EVO MUNDO"
DE SANS
Aquesta nit, de dos quarts
Pe:- a diumenge, dia 6, festivitat vu:t a dos quarts de nou, tindr à
deis Reis, a les onza del mata la ei- afecte a la Federació Catalana
reeció daluest Velódrom prepara an de Boxa—Muntaner, 17, entregran festival ciclista que senara. per sol segona — el reconeixement
a la presentaci6 a Espanta del gran merar dels boxadors que demà
"stayer a francas Claudius Fané. ae han de prendre part a la vet!lada que se celebrarà al "NueSaint Etienne.
Segons les últimas referancies, i vo Mundo", del Parallel, a base
riel
combrit Cea, comparticularrnent les d'Espanyol i Senor, arribats dilluns de Saint Etien- bat que és esperat amb varitaMe
interés, ja que Murall, en
ne, aeuest "stayer" •13 el malos- que
am., esta ocasid podrir pr o se o harg e, rodat per la pista de Sana Demis, el "palmaria" de jove "stayer" ! ter-se a la 'tulla sense l'hanassenyala més de co curses guanyades j diaap del dia de Jean Joup, que
des dc l'any 1927, en competició amb el negre. ultra avantatjap-lo
els asos mundials de mig (mas, Gras- I en estatura. pesava prop d cinc
sin, Linara Seres, Miguel, Brunier, quilos inda que ell, ja que Di
Sergent. Cariada', Torricelb, N'ay. Cea és un ploma que enramen!
Neffatt', Paillard. Gaillard. etc., per pasta deis cinquanta sis quilos.
assegyalar els sitas comal:ala
El resultat dels combate SuEntre les seres principals victaries I
hi ha el Gran Frena d'Apertura ee ny(-Gutrnann i Puig-Jim Terry.
•-sperat amb gran interés, ja
Saint Etienne, el match Eranaa-Italia. Gran Prestad Alsacia Lorena. el que es dóna per descomptat
Premi Gustave Ganay, Premi ele la que l'encertada combinació d'aUnía Velacipadica Francesa, victòries ept^3/9 corlabais donarà lloc a
- n utatlissimes batalles.
obtingtrie s. al Velealrom de Saint 1 dis;Dernh,
al ring del "Nuevo
Etienne, Parc de, Princesa de Patas,
Mundo" secan presentats
Estrrasburg, Basilea. Pordeus. Oran.
els
boxadors Gironès 1
etcétera.
que, en el =Jet' ring,
Gaspar Pocovi, que sea un deis Barios.
Imuran de disputar-se el CamSet15 contrincants. al el malloraui tantas vete-ales finalista del campionat • pionat d'Espanya del pes ploma.
d'Espan ya, que oficialrnent aceassegai
DEL CAMPIONAT D'ESPANYA
una vegarta; aquest any ha estat
Ha causas cace:len impressió entre
minaS del (lit campionat per una estéoiria i greu caiguda en els cerera- 1 els aficinnats el decida propasa gane
sembla tenen els organitzadors del
menta
Mattrici Regidas- far ä la sera a ren- Polaca Sporting Club a 0m-4M:zar
:n'e a en aquesta especialitat En la el comba; Girar -Sartas a Barcelona,
sera última actuada ne "staver" gua- pesi al sacrifici cae en el moneen acma cl Campionat sie Barcelona, cor- tual representa posar en peu aguase
rerla al desapareen Velbdrorn de gran combat al "Nuevo altmclo a , loBadalcraa. i per als que coneixer, les cal q ue no permetra. que aauest sinsayas qttalitats de gran marxador a gular combrns 5 i2ni presenciat per Una
tren no la ha dubte goa serä un temi- ere que ja de temps no desitgen
ble adversari.
altra cosa.
Els s ois del Palace. que, toril ia
El quart harne sera el campla d'Espartya, Cebrian Ferrer, tan ronegut sahut entriss amb el carnet en les vetlhaes del "Nuevo Maneo". estan d'endel nostre públic.
Els entrenadors secan: Peña. per haratona, i per a tenis- segura l'entraFattrer: Faura, per Potasa; Boixader, da. ?revelan ia sei's escassesa, san
per Reanier, i Rúbio. per Ferrer.
en gran neanhre les altas que hom reaietra en i, printcra entitat pugilfsAbans cada una de les serias eal
match darrera moto hi haura una cur- tica.
sa indiviclual per a corre:a-es de caARA ES) /aATUT A LONDRF.S
tranri e e inferior!, per a les guate es
Laadres. 'tu carnbat a quince
i
al
erriaeinns
al
Veliadrom
rabea i ss
osunas, celebras anís masada, Len
Toral de la U. E. de Sans,
jchns,n. il,e Manhe s ter, boté per
putas laapanyol Ara.—Fahra.
eralna-r.er-fer”-mr.flTt t-scammazwom
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REGATES corA COaf0DOR
Diumenze al mili celcar:i el Club
Maritim la ten-era pasea de la Cosa
rja Catrader rer Ilieranies chatee II. en
tila trajera- de tres millas ea tres
33 tea a vil trianele dins dzI port, essent
el sent a.m. entre mestral panera.
fre fregilents ratee',
Per casssa
especialment sota alonaluic, deis ‘.st
ya•••1-, • ; rme hi nrenameren part. quatre
ah;
,
es retiraren. al-a me arrh aaariea
drers es alaseiacaren corn semeja:
¿viera
gr,„,
" Aortir. " d'aest etí resta. ase ; •na.
Rertrand. 48' i 46".
"Gearld".
"Alean", de \fanal Trisa . . en' i st".
e
aeneaal d'aqueeta
distmeadee les tres
te
21 re-ata. d •-aa
js '3 atraen:
Iir
rdt
r•Ints • "3f1-;•n da'
es
"
•'•• T •lif` •• Freitra. ton: "3faria
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Madrid F. C
F. C. Barcelona
Athletic de Bilbao
Sevilla F. C.
R., C. D. Espanyol
Castelló F. C.
Athletie de Madrid
Raeing, de Madrid
Heus ad. cm si diguéssim, la fulla
R.

dOs rno/t fort i origina un moment
perill. que salva bé Ilratch.
Mariscal xuta fort i la pilota rebot al pal.
Al cap de (;uarant sasbstst de joc .
Yurrita tira u.: C.., .” . : contra el
Barcelona, que va fusa
Kariki i Castillo, que durant tot el
partit ni han deixat d'entrar-se violentamente topen una altra regada, i
despréa es peguen.
Intervenen per a des r anpartaraas.
divereoe jueadore del r
",na i deis
danostiarree. L'ala-ac re els e ecrinfina per l'acció ceissa tale que han
cnntee.
Moments desarés, i quan Piara havia
recollit una pilota de Samitier, acaba
el partit.
DESPRES DEL PARTIT
Sant . Sebastiä, r (Per teté/cm). —
Acabat el partit, els jugadora del Barcelona s'han dirigit, sense asser molestats per reingú, cap al vestuari.
Moments despea han sortit, e en
el cotxe de Motea que no ha calgut
que fos custodiat per la fcrea pública,
han tárnat al seu estatge, cense cap
iraident.
Dasatat l'hntel hi Svi diversos
grups de jovenalla que en arribar els
jugadera han ex-tarjar:tant llur inquina
ama, algen iciulet anda gestos de mal
gust, pera a la primera :t./alcacil) de
Te feraa pública perquè ea retiresein
han a esapa ragua
ELS JUGADORS DEL BARCELONA MARXEN AVUI GAP A
SEVILLA
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ELS ENTRENaMENTS AL CLUB
ASCONIA
Els partit; dataar mati al Bromó
del Falsee varen c as snaar s'ah un
de jugar a mà aer Larrea-Hernander i
Girald Roca. Jugaren un partit ben
viaitcsat i 'alma ji 515 a la dartera I I:salada a /8, en qua els primara arançaren
per anunter-se 13 viata-ia Per 25 a l!‘•
La competida a pala ftm entre les
aa.eges a a-atariarasero. • e rrnells. i
finta
"•'•
"
es. carart-iträ per ara torta dtsputa
entre Cl &ventee vaanell i el salame
oporeivaant esa vas diesaar
ebla e

T.A PUBLICITAT"

Dirnecres, 2 de gener de 1929
sts ben pilptejats per reficac ajuda
tue cadascun trobà en Ilur company.
apuntaren el trionif els vermeas per
a 37.
El tercer partit. a cesta. se l'en/ligueren tot seguir Viladorniu-P. Essudero
contra Boldú-R6denes, blaus. No loa
prou eficaç el saguer blau per a contrarestar la forta pegada de Viladomini aixi la parella vermella
aa. iacilment guanyant per 40 a 24.
rr
Jugaren el darrer partit DaoraAmat, amb faixa vermella, i J. B/5Echare (professionali, amb color blau.
Ben aviat els blaus es posaren a: clavan ... aconseguint abans del punt 20
den punts d'avantatge. que sostingueren
amb diferencia sempre superior a cuate punts fina després del 33, CO qué
simia reacció en el bando' montean els
portà a igualar a 38 i a 39. En arribar aquí, després de manifestar-se er. el
Públic i entre els jugadora, parers contradictori a . s'acordà la p rórroga del
partit a 45. Marcaren el ao els vermells. red) quan els Maus igualarsn
a sr. se suspengué A partit per trobarse Ro lesionat.
En e/ transcurs d'aquesta lluita velerem de tot, fallades i encerts i cape/dan-nene en /a parella vermella que va
ésser la nrés irregular i això els porti
que d'un resultat tan desfavorable pusssin a igualar i gairebé a guanyar
uprtit. En conjunt, millor Antat que el
seta company. Dels Maus, més regulan
en tot el ternps. falla. Echave en les
pilotes a rebot. fluint-se mes en Te N
d'aire, per ésser el seu lloc habitual el
de davanter. Joan B6 féu un brillan;
partit.
1.7na regada més, ens convencèren
ahir. ele la poca lógica que hi ha en
la prolongació dels partits. El públic
ho demana. perquè els darrres punto
tureats li han prodult enlodó i naturalment. sembla que aquesta emotivitat
pot continuar produint-se prorrogant el
partir. L'experiència ens Iza demostrai
que no succeeix pas si.16 al conIran: generahrent se'n surt menys satisiet. coto passa ahir, que A final derepcionà i després tothom ea desfilar
se'n planvia. El deisarem, anuest mnl
costurn d'allargar As partits?
N
BLANC

MOTO RISME
I.ES REGATES DE "LA MILLA
LLANÇADA" DEL CLUB NAUTIC
, Diumenge passat va celebrar-se ni
nostre port l'anunciada re gata de "*.a
orilla Ilaneada", per a embarcadora
a motor de totes les categories. organitrada pel Club Nàutic de Barcelona.
En aquesta regata hi prengueren
pare 25 embarcadoras, de les quals
'en retiraren euatre a causa del fort
ent.

La classificació oficial alestabli
la següent manera:
I. Número 26. "Esmeralda'', del
senyor Antoni Fabregat, del C. 3f.
error 5 segona.
2. Número 15. "Tose II". del se.
risor Josep Gar! Gimeno, del C. 3f.
error ro segons.
3. Número r. "Nena". del senssar
Miguel Marques, del C. N. error :r
segons.
4. "Charlot", del senyor Feram
Ilchevarne. del C. N. error 12 segors,
5. "Concha", del senyor Migad
Sana, del C. N. error 13 segons.
o. "Vasacor. !del senyor Xavien
1 resserra, del C. N. error 2.3 segots,
7. "Mallorca", del senyor Jaure
Ladó, 'del C. N. error 24 segons.
8. "Cuba", del senyor Ramon Bslcells, del C. N. error 34 segons.
9. "Layas", del senyor .fa Unl e Eanyol del C. N. error 35 segons.
so. "Gavot", del senyor Vicees
Illa, de: C. 31. error 37 segons.
It. "Amic", del senyor Joan Ves>
tesa 1 Calvell, del C. M.: error le".
12. "Mané", del senyor Josep her'Iran, del C. N.; error, 40 segons.
53. "Tricu Tricu", del senyor
i ner Vergara, del C. M.; error,
14. "Nirvana", del senyor Ctsar
Torrens, del C. M.; error. 43"15. "Turista", ddel senyor Sannag o Roure, del C. M.; error.
16. "Salvador-0 , del senyor Eturbi
Earricas, del C. N.; error, 1' i t".
17. 'Inés", del senyor Baudili
nés, del C. M.; error,
i 4".
/8. "Niawing", del senyor Enasta:
Bertrand, del C. N.; error, 1' i 5".
/9. "Darling", del senyor Rsrson
Pella, del C. M.; error,
i
20. "Perla", del senyor Domewc
Pons, del C. 31; error, I' i
21. "Dadnitri", del senyor Franeesc
Argila, del C. M.; error, 2' i 28':.
Després d'aquesta prora, la classificació general fou la següent:
' saco", amb la diferencia de 2 . i ;4";
"Esmeralda", amb 3' i 30";
cha". amb 3' i 53"; "Charlot-..amb
4' i lo"; "Cuba", amb i 41",'etc.,
etcétera.
Ahir hada de celebrar-se la
ea regata
regata d'embarcacions a motor sota la reorganització del C lub 3utic.
però per causa de la pluja va rarerse de suspendre.
Malee

4444444~~441~44.4.
DIJOUS. DIA 5 DE GENIER
Després de l'elogi a l'esport d'En
Josep M.' de Sagarra, dels oportuns
conaells medica referents a rnilimentació de l'esportista, donats psi doc.
tor Tarruella, i de la dissertariO del
eatedratic Sr. Joaquim Fereändez
Frida sobre el Dret civil co 11-sport,
l'escriptor i esportista hac Manuel
de la Sota erts parlará de
" Deportivismo& antideporivos
Y a ntieleportivasmos deportInws"
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HOCKEY
•

El 'Pegrassa guanya el
Nike-Vols per 3 a 1
A q uesit partit de hockey jugat
ahir a Terrassit entre els dos
nomenars equips, no ya pas resultar *tan interessant cont el
Jugat diumenge passat entre el
titular i el Grasshopper, ni el
Terrassa jugh tampoc partit
tan ext.:ellent cona aquel!, malgrat i que la dzsvantera venia
e/impela anth mt reintegrad/5 de

Freixa.

No 'vol dir abría, rerú. que no
hi hagués moments ell ele quals
n9 eh veiessin bones jugades,
espeealment per part de la davant ara dels anglesos. la qual
donä,proves de posseir una rapidee i un conjust admirables.
Alßrament el camp, completanattnt fangós, i amb el terreny
del ¡anal ols terrassencs no eslan acosturnats a jugar, tela
que aquests no aconseguissin
ent.endre's, per l'handicap que
per- a ells significava aquell estal. del camp, puis que les ;Pi-gas/4es quedaven tallades, ja sigui per una relliscada, ja per-

que la pilota', en ésser picada.

premia una trajectòria que no
era precisament da que volia el
jugador.
anglesos, habituats a juglar en camp d'herba, els era
mes fàcil dominar la pilota, i
pee' això hi llagué moments en
ets quals aconseguiren dominar, encarno que lleugerament,
dqmini que p is terrassencs desfen per mi t iä d'alguna jugada
eis la qual dPnio74rlvPii la sera
!roeInona classe en l'esprall
b4 y.

El parta tingué fases intexessants 1 fases regulars, si be,
:cena bem dit, els anglesos portdiven en alguaes ocasiona el
jcio, en marro dels terrassencs,
aquests no quedaven earera 1
tumbé posaven en perill la por•tzt dele contraris.
El resultat del partit no vol
dir pas que els blanc-verrnells
'fessin un partit extraordinari,
pera sf que significa que davant
la porta anglesa salieren ésser
mes esportius que els anglesos,
cosa que per altra part es de
.notar, puix - que ja s'lla di!. que,
al ¡sastre entendre, la 'filia millor del Nik-a-Vol's es la de da

Individualment, dels forastera
gio cal remarcar ningú, puix
que demostraren, en general,
estar a un nivell semblant; i
.quant a conjttn de Untes, ja
thern dit el que.
Del Terrassa cal assenyalar
.que la davantera, amb En Frei. a rt. guanyä en unitat, perú se
n'esperava una millor actuació.

Drin nsiljtras. Vanrells el millor, i dels defenses, tant Argemir r rind Budiella estiguer e n a

una mateixa alçària.
Datzira, be, defensant la
porta.
Sota les ordres de Salvatella

1 Lockett, els quals compliren
nomes discretament, els
equi p s s'aliniaren así:
NIK-A-VOI.S.-L o v e l) in, Wilson. Cuna iiazt on. Grif fit h e,
J. W. Pealt. c. I,. Hall, W. D.
Hall. Dennet t. II. E. Peatt,
Price, Newell.
TERRASSA. - Datzira. Argemir F., Badiea, Chevanel,
Boli. Vancells. Fiter , Freixa,
Roig, Argernir J. i Indurain.
Els gola els marcaren Roig,
Freixa i Argemir J., per als terras.sencs. i Price marcä el deis
anglesos.
NOMAR
Ilmir

GIMNASTIC, o - JUNIOR, 2
Tarragona. - Aquests dos equips
van jugar diumenge passat, al terreny
del Gimnàstic.
Tots dos van presentar-se mancats
d'algsuss titulars.
Van fer inc bastant igualat. i la
primera part acaba amb empat a zero.
A la segona part, el Junior s-a obtenir els doa gola que li donaren la
victiaria. en unes rematarles welcom
innocents.
El Gimnastic atac a. molt mis Que
els seus cont- s i t. pes ó es trobà a la
C.arroggio, eme
rsrrs rr s1 T .
va fer un gran partir. i que deturä o
desvia tot Aló que li varen enviar els
davanters gininkstic5. Cal esmentar
snb r etot una parada a un tret fortiss/m de Santromä. que tothom hauria
eregut gol.
Banus. Dctrcll i Regas, del Junior.

MAQUIPTS
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COSIR 1 BRODAR
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BARCELONA
9. AVI NA.9
Le$ de millor resultat
La celebre RÁPIDA

Nota oficiosa de la Federació Catalana de Futbol

varen distingir-se també notablement.
Pel Gimnàstic, Cornad6, Santromä i
Cendros excelliren de la resta.
S'arrengleraren els equips;
JUNIOR: Carroggio, Banús, Grau,
Pujol, Detrell, Guilera, Regäs, Pena,
Serrahima R., Serrahirna J., i Mo-

Associació explicant els
fets ocorreguts a Sant Sebastià i l'actuació del seu
delegat

reno.

GIMNASTIC: Fernández, Cendrós, Nogués, Bas, Cornadd, Diaz,
Ferrer, Santromä, Nadal. Marca i
Costabella.
Arbitraren amb bastant d'encert:
Serra, del Junior, i Sales, del Gimnàstic.
El públic, pon nombrós i correctis-

La Federad() Catalana de Futbol,
després de Ilegides les notes oficioses que, amb referencia a la suspensió del partit R. Sociedad-Barcelona, que havia de celebrar-se diumenge darrer, han publicat la Federació Guipuscoana i el F. C. Barcelona, es creu en el ¿cure de fer
constar, a fi que arribi a coneixernent del públic, la veritat del que
ha succeit.
Primer: Que havent demanat el
E. C. Barcelona que assistis al partit un delegad de la Federació Espanyola i un altre d'aquesta Federació Catalana, fou designas al dit
efecte el vice-president, senyor Josep Sunyol.
Segon: Que el senyor Josep Sunyol, en cornpliment del seu deure,
a l'hora d'arribar l'àrbitre al camp
(deu minuta abans de l'hora del seu
començament), i quan encara els jugadors eren a la caseta, li pregunta,
a presència del senyor Mateos, seleccionador nacional, si el canna estava en condicions per a celebrar-11i
cl partit, contestant l'àrbitre, senyor
Saracho, afirmativament, resposta
que fou comunicada als directius i
jugadors del F. C. Barcelona.
Tercer: Que pocs moments després, quan ja es trobaven al camp
els jugadora dels dos equips, i el senyor Sunyol en una llotja forca
apartada de la pista de joc, tot comentant amb el periodista catali
senyor Guardiola Cardellach l'escandol que el públic produïa, adonar-se que l'àrbitre, entrenadors i
alguns jugadors dels dos equips recorriers cl camp i l'inspeccionaren.
El senyor Sunyol, en compliment
del seu deure, es trasllada, en mig
(Finsults i de cridória, a la llotja de
la presidència, on es trobaven els
directius de la R. Sociedad i el delegat de la Federació Guipuscoana,
els quals dirigint-se a l'àrbitre l'instaren a que comencés el partit de
totes passades.
Quart: En arribar el senyor Sunyol a l'esmentada llotja, el delegat
de la Federació Guipuscoana va sostenir seriosament que l'autoritat superior era la de la Federació Guipuscoana, i que era rúnica persona facultada per a decidir si havia de celebrar-se o no el partit, a la qual cosa
va replicar el senyor Sunyol que només

S1M.

ATLETISME
EL X PREMI "JEAN BOUIN"
FOU SUSPES PEL MAL TEMPS
Els organitzadors d'aquesta prora,
han fet pública la nota següent:
"No solarnent la persistencia del mal
temps que forçosament havia de restan hi .. • :. r a la prova i recluir el
noinbi le participaras, perjudicant
amb aix,) eis fins essencials de pisapaganda de l'esport atlètic que hora
p erse gueix. sine) lambe la vaga deis
xofers. que representava una seriosa
dificultat de traslladar els corredors
als llocs de sortida i que, intervenint
com a factor inesperat. podia posar els
clubs en un indesitjable pla de desigualtat, a la regada que minvava
considerablement els elements d'una
organització que per la sera importancia hada d'ésser acurada i atesa en
tots els seus detalls, han estat els
motius pels quals "El Mundo Deportivo", d'acord amb la Federad() Catalana d'Atletisme, ha resolt ajornar
el ''X Premi Jean Bouin" (Campionat
de Catalunya de Fons). que aquest
mati halda de celebrar-se.
La nora data no ha estat encara
assenyalada, i depen d'un acord que
herir gestiona ansia la Unió Esportiva
de Figueres. que té anunciada per al
vinent diurnersge la Volta a Figueres,
a la qual havien d'ésser invitats els
trenca primera classiiicats del "X Premi Jean Benin".
• • •

Posteriorment seria ha comunicat
que la cursa se celebrarà diumenge
vinent, dia 6, un cop solucionada la
dificultat que representara la coinddencia de dues proves importants, com
són fa "Jean Bonn(' i la Volta a
Figueres. Aquesta darrera cursa ha
estat ajornada per al ¿la 13.

TENNIS

l'àrbitre podia decidir si s'havia
jugar o no, i que la mateizta autoraat

Concurs de Nadal, del
Turó, ha assenyalat la
El

que pogués tenir la delegació de la
Federació Guipuscoana la tenia el de
la Federació Catalana. Insistí -encara
el delegat de la Guipuscoana en el seu
punt de vista, recolzant-se en Eartide ro del Reglament de la Federad()
Espanyola i en una recent circular del
mateix organisme. Consultada aquesta
circular, en la qual no e3 fa altra cosa
que ratificar el que prescriu l'artide so del Reglatnent, que atribueix a
l'àrbitre, cona a director del joc, la
facultat de suspendre el partit si creo
que el camp no está. en condicions,
mentre estaven discutint aquest punt,
veieren que l'àrbitre i els jugadors
es retirareis del camp.
Is l esmentada discussió fou presenciada per l'àrbitre del Collegi catala,

victòria de
Maier dantunt Flaquer

magnifica
.

Al Turó aquestes festes slia
pognt avançar el Concurs de
Nadal, que venia un xic retardat.
Dels parti t s que es vareta jugar, esmentarem la victòria de
Maier damunt Flaquer, que representa innegablement un pas
deflnitiu en la carrera del jove
tennista del Turó.
Els resultats foren:
Gonzälez Sala veny Riera
Suquer per 6-3, 3-6. 6-3. 3-0,

M. Puimarti a Boten- per 7-3,
8-10, 6-3.

E. Maier a Fluquer, per 6-4,

6-3, 2-6, 3-6, 6-2.
Sayoreta U. Dutton Sangra,

senyoreta Vizcaya Puigmar-

6-5, 6-4.
Senyoreta G. Dutton Sangrä
a Fontrodona Lúria, per 6-1.
ti (M.), per

senyor Bacaza, i cal fer constar que
l'enèrgica defensa que del dret i de la
raó fas el nostre delegat, lt valgué
que fos insultat grollerament per la
gran majoria del públic, que el considera el causant de la suspensió del

partit.

En dirigir-se el senyor Sunyol, seisse que l'acompanyés cap directiu de
la R. Sociedad ni de la Federació
Guipuscoana i si tan sols l'àrbitre senyor Baonza, cap a la caseta dels jugadors, molt apartada del lloc on es
trobava, Ii calgué obrir-se pas, amb
grans dificultats, entre la multitud
que l'increpava violentament, enmig
d'aquell ambient completament hostil.
En arribar a la barraca troba novament el delegat de la Federació
Guipuscoana, que havia ja compres
requivocació per ell soferta respecte
les facultats que es pensara que l'assistien, i excusant el seu error amb
el precedent d'una partit de Campionat regional que baria suspès la
Federació Guipuscoana a causa del

-///;
UN PRESENT VIL 1 PRACTIC

mal temps.
La Federació Catalana es complan a fer constar la sera absoluta
conformitat amb l'actuació del senyor bunyol, que ha vist amb veri-

Capetes impermeables'

table satisfacció, i lamenta qug la

per a nens

nota oficiosa de la Federació Guipuscoana no relati els fets tal com
vais ocórrer, i que en la del Futbol
Club Barcelona oblidi que el senyor
Sunyol, en vetllar pels prestigis de
la Federació Catalana de Futbol, vet.
Ilusa també pels del F. C. Barcelona, club federat, que en aquell
partit de Campionat d'Espanya representava el prestigi esportiu de la
Federació Catalana.
Creu aquesta Federad() que si la
nota oficiosa del F. C. Barcelona
hagués estat redactada després d'arribar els seus delegats, senyors Joan
B. Roca i Miguel Soler, hauria estat una altra ben diferent raNusió

Marca "EXCELSIOR"
Abric segur contra el fred i la huinitat
De molta durada - Assortit extens
Des de pessetes 11 en amunt

'La Villa de Para Muller 1 Cm

Ferran, 32
FABRICA PROPIA A SANT CUGAT

que fa del delegat d'aquesta Federaci
ó.

EL

5.-Finalment, la Federació Catalana protesta anda tota la. sera energia dels lamentables artes d'un sector del públic de Sant Sebastià, que
no sabe tractar un dels nostres
clubs amb la cavallerositat arnb què

,

sempre han estat rebuts a Barcelona els seus representants, la qual

SULFOPILOL

protesta eleva també a la Federació
Esoanvols-

Remei cientifie
contra la calvicie

4111111111~11111111111118:

CAMINADOR IDEAL

1

Un encis per als nens 1 un desesas per a les mares.

_
AIRESA tOtS els calbs ho són per la silo •
rea, aquesta hipersecrecid del cap,
que es manifesta amb l'aparíció de la
caspa. La seborrea és el començament de la

VALEGRIA Die LA. CASA
El vostre Intant6 us dernostraph
el seu eontentarnent en vsura's
collocat en un Caminador Ideal. La
compra d'un caminador ProPoretonartt una gran ale g rla rs tota la
• .

Preu: 35

pessetes

S'envia dcemuntabic a provfnetcs,
tranc ports. per 37 pta.. Mollee I
Companyla, Barcelona, Pari", Ferran, 32. Vicente Ferrer
Campa/lila, Plaça. Catalunya, 12. Casa Thonet, carrer relayo, umm. 40.

Ordre de joc per a avui
A les dotze:
Senyora Ponç contra senyo efa Rosa Torres (erial carn-

ma
ma

pionat).
Senyora Morales contra senyoreta Roser Maier (final

ma

calvicie. Combatre aquella és evitar aquesta.
No es coneix altre específic contra la seborrea que el sofre. I no es coneix més que
un medicament que permeti utilitzar aquestes
propietats del sofre: el SULFOPILOL, ara'
de nou ofert al públic.
El SULFOPILOL no ós, donci, un producte empiric, casolà, o de perfumería, preparat sense reponsabilitat científica. Pel contrari,
está fet per facultatius catalans i basat en fórmules del gran dermatòleg Dr. Sabouraud.
Es l'únic remei que li aconsellerä el seu metge, sí el consulta. Amb el SULFOPILOL evitar la calguda del cabell en qualsevol moment en que es trobi el seu procés de calvicie.
Amb el SULFOPILOL tindrà, demós, sempre
perfectament el cabell net i sec, evitant que
la caspa li malmeti la cabellera i Ii faci lleig i
brut damunt el coll de la seva roba exterior.

handicap).

6-2.

Carbó-Lloveres contra Mufioz-Rosquilles n al doble

1-6, 10-8. 6-2.

handicap).

Boter a Puigrnartf ( R . ), Per

„GRAMOVOlee 1 manos
de Mea clame' 1 premie. d. SOLER
eVINYO. 1 centre raspan t culi

En centres d'espeotllcs,al pren de 7'50 pis.

.TULLET6 DE "LA PUBLICITAT"
Al cap d'un nioment, Natatxa sentí la respiració igual de
seva mare. Natatxa no es bellugava, amb tot i que el peu nu,
gur ii sortia per sota el eobrellit, se li gelava a terra.
Com si festegés la seva vietbria damunt de tot el món, el
erit del grill arribà d'una esquerda de l'empo.stissat. Un gall
eantä lluny, un altre de més a la vora ii respongué. A la taverna
Luvien cessat els erits, només se sentien els gemees de l'ajudant
(.2 camp. Natatxa s'incorporà.
Dorms! )Iamä?-murmurä. Ningú no respongué.
Natatxa s'alçà poc a poc, i sense fer soroll se senyà, red els peus
magres, nus a l'empostissat, fred i brut, que cruixí. Féu algunes
passes com un gat cadell, i tocà el baldó fred de la porta.
Li semblà que alguna cosa feixuga tustava totes les parets
de la isba. Era el sea cor, que batia de temor, d'esglai i d'amor.
(kit la porte., passà al llindar, posà el peu en la terra humida i
.freda del vestíbul. El fred la retornà. El pea nu ensopegä amb
home adormit. Li passä pel damunt i obrí la porta de la isba
Ola era el príncep Andreu. La isba estava a les fosques. En un
roce del fons, prop del Bit, on hi havia estesa alguno, cosa, una
vandela que es fonia amb grans regalims clavada en un banc.
Natatxa, des ("gel matí, quan Ii digueren que el príneeP
Andreu, ferit, era allí, havia decidit d'anar-lo a veure. No sabia
per qué, perú sabia que (Jora més dolorosa havia d'ésser l'entrevista més necessària era també.
Tot el dia l'havia passat amb el pensament de veure'l aquella
nä; are,, peres que havia arribat el moment, se sentia presa d'horroe de pen.sar que l'anava a veure. Com den estar ferit ? ¿Qué en
dtu quedar? ¿Feia con) aquell ajudant ele eamp amb el set" gemec
incessant Sí, era ben ;di?). En la seva imaginació ell era la
prrsonifieació (Vaguea gemegar terrible. Quan s'adouä que al reeó
hi havia una massa vaga i prengué els genolls sleats sota la roba
a p I Bit per les espatlles, imaginà 1111 cos esgarrifosament mutilar,
i s'aturii horroritzada. Una fona invencible, però, l'empenyí,
rildavant. Donà una pasa .; prudentment. després una ultra i es
obä al mig de la petita isba, tota ocupada. Damunt del baue,
asta lea leones, jeia un altre_home (era Timokbin) i a terne dos
JOa.;_ el doctor i el criat.'
la

XXXI

_
. El eri at eztträ a fer saber al comte queM oseou cremava. El
-comte es posà la bata i sortí a mirar. Sénia, que encara no s'havia
despullat, eixl amb ell, i la senyora Stxoss també. Natatxa i la
ecintessa restaren a la cambra. (Petia no era amb els seus pares;
havia marxat a trobar ej seu regiment que anava cap a la Trinitat).
En rebre la noticia de la crema de Moscou, la corutessa es
posä a plorar. Natatxii, pàlliala, amb els ulls fits, seis en un baile.
sota les icones (al mateix indret on s'havia assegut en arribar);
no féu gens d'atenció a les F,rattles del sen pare. Eseoltava els
gemees de l'ajudant camp que se sentien d'allä estant, encara
.-t ue eslava tres cases més
-Ah!, quin horror! -cligué Sénia en tornar al cobert', tota
esgarrifada-. Jo cree que crema tot Moseou. La resplendor espsrvera! Natatsa, mira: de la finestra estant ja es vett- digné
a la seva cosina, amb intenció de distreure-la.
Naltatxa, per, la mir ra com si no comprengués qué ii deia,
i altra vegada fixis l'esguard en un angle de l'estufa. Del mati
ençS. que Snia, atnb estranyesa i disgust de la comtessa, no be
anp perquè, havia cregut necessari dir a Natatxa que el princep
Andreu, ferit, anava en la seva caravana, Natatxa estava en aquella mena d'estupor. La comtessa s'havia disgusta! emb Sbnia colas
roques vegades; Wmia havia plorat i demanat perdó, i ara, com
per esborrar la der._ falta, eattElNa centinnament per la seva

TEAT RES :-:

a

(E•pettactes C1N/E8)
Loca/ dotat de calar:socia
Orquestra dirigida gel M. °otras-Vds
Arl p , dIrnecres, tarda, a les 455. 1 u e, a les (130. E.X.IT SENSE PRECEDENTS de la vo/ossal cinta de la marea METRO GOLDWYN MAYER,

TEATRE CATALA

ANNA

. 1_, ntai:tat. a 1 u / 1
A le
Laai LLAGAIIML6 D'ARGELINA
trlotrir ole J. M. ae agarra l d'In-

e

terpretactO.
t NON LEO IhrtaFEREIX ROSSES
l'.,lt: joVENTUT JOBWIANA;
UN CAP DE TRONS
pela rels de la rIalla. .Symerleb,
Galceran 1 Glmbecrtat.
EstreLa Je EMIGRANTS,
Un acte, de Itusena Llatc
Dona, tarda, Espectacles per a In.

CARITOL CINEM

(Espactaclea CiNJES)
Grquestrina SUNYER
Avui, dimecres: Ultim dia de projeeeiö n le MALDITA MEMORIA, per Edna Murphy. i EL JINETE EXPLORADOR, per
Fred 'Fomp..son. Completa ti prog r.i flau la Pi/Mica Internado
para señoritas i Revista Paramount.-Deinit, dijou›. estrene, ' le Los amantes • Con la ciimara al hombro.

tanta:

Illt. TERTULIA CATALANISTA
SANG BLAVA
1 EMIGRANTS.
En estudl: QUI NO ES MAS MI...
de II. Ylnyes.
ES deS palaa a Lomptacluria

AR1STOCRATICS KURSAAL 1
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SALO MIRIA •

(Espectacles CINfES)
Avui. dimeeres, ultim . bin prOJecelO de la grana:osa pellICUla
MR. WU
per Loo Cbaney 1 Renee Adorée.
LA VIRGEN DEL AMAZONAS
per Dol, 1--,- (1,1 filo; la Pa ramount

Local dotad do calefacció
Avul, dunceres. Illim ala de projeceló de la emta PrIncep Flims,
d'extraordinarl Salt, POR SU HONRA, per /le/cno Chadn:011 1 Kennet l'orlan: el Ulm Para/noma RECLUTAS POR LOS AIRES, per Wanace Beery 1 lizp 1110nit Hanoi': la
elida chmica La cueathan es pasar
el rato i Diarlo Metro.
Derna.
r<trenetl. la grandiosa etnia MR. VVU, per Luan t:haney.
LA FORTUNA ES DEL AUDAZ, El
circo de la escuela u R. Paramount

EXCELS1OR

Es despatxa a comptaduria.

8.44444444144.444444444444.0

TEATRE BARCELONA

RECLUTAS POR LOS AIRES
per Walla r e Beery 1 ItayMon . 1 /larnon; la cOmIca La cuestión ea pasar *I rato 1 Diario Metro.
Estrenes per a ll,ola . ll /B/l 2 - l REPIQUE DE TACONES, LOS HuSARES DE LA REINA, I d'a II re,.

Companyla argentina

RIVERA-DE ROSAS
Avui, dimecres, tarda, a
les cinc: Funció benéfica
la Lliga contra la mortalitat infantil amb programa especial. Nit, a un
quart d'onze: La comèdia
en tres actas, de sabatino
López,

etevie444444-04+64544~~44-ie

4-6.64444444+84+4444444444DIANA, ARGENTINA, COMTAL, VVALKYRIA. BOYAL
(Espectacles CINZES)

A' UI, dine,res. 1 111111 dia ile proJeeeDi de/ 11/ni Paramount CoMprioreErIpm, per Florence VP10r;
LA MUJER FATAL, pie Jetta GotiVlelor Varcont i Josep Schildkraut: la gran rreacid de Lila Hatton EL VALIENTE, la M'o, còmica
EL AS DEL BASE BALL Revista

LA SEÑORA ROSA
Demn, dijous, beneflci
d'Enrlo de Rosas. Tarda. La
mala reputación . Ni!. ESTRENA d'El drama de todos, traducció de La llotja.

re44.0.00+444+00+~.4444

Pararnount.
Fotre, per a 5 ..r11;t, dijous: CUATRO HIJOS, 111110 Tos: CAZA DEL
HOMBRO, LA TIGRESA, MIL BOMBAS
. flb •iilor-:1 Noticiario Fox.
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TEATRE POLiORAMA
, FRANCFORT
EL PADRON MUNICIPAL

ITEATRE APOLO
Com panyla d'operet e s I aersuelee
Apuesta tarda, a dos quarts de 5.
Sensacional vermut popular. Bulaques a 2 pessotes. La Mia musical

6

DORA FRANCISQUITA
pcl seu ante creador
EMILI VENDRELL
1 Nit , presenlacid del primer soler
I director,

Nit, a les 1015:
darrera representació de

ANsELMo TEHNANDEZ

EL SOMBRERO DE COPA

LA REINA MORA
1

LA VENTERA DE ANSO

maimp,

mi a

11•414~4+44444.44.."+"

11/11! escenes 2e l a vida nr, mEA

milll , JOAQUIM
E5TRENA
boli

MONTERO
divendres.

1111

Per d onar cabuda als nous gèneres, venem
totes les existències dels nostres magatzems

o

A PREUS DE RETALL

111

VI

¡Ocasió

única per obtenir un tall de vestit a baix pretil

(Espectacles CIN/E3)
Local ilota% de calefaccI6
Orquestrina LIZCANO
Aval, cntriceres, sensacional estrena de la grandiosa cinta de la marca UFA
EL BOXEADOR Y EU PRO-METIDA
pele notabllissims amistes NENIA 1JESN1 i WiLLY EillTsCII, I la crearld de
rintrepid earallista KEN 5IAYNAR1L atub rl ., e0 intellibent cavan- " Tarzan",,
EL JINETE DIABOLICO
Completara e/ programa la cinta cOmtsa La nueva colegiala, 1 Revista.

1l'òp era
AIDA. per LAZARO

TURANDOT

a

111

PATHE-CIN EMA

i

ele eil lebreS artistes Paccet:44, Zinettl, Noto, Vela. - Dissabte, la lleva Opera de Puccini

INGLESA

Rambla del Centre, 5 (davant el Liceu)

SALO CATALUNYA

(Eapectacles cines)
Locals dotats de calefaos16
Orouestrtnes DOTRES-VILA TORRENTE
dirnecreS. ITTIM DIA de projeceld .le 11 cinta de grandlOs exiläs,
EL MEJOR CABAILLERO
per Norma Talmadge, Lluis .11onso u Noalt Be,ry, 1 del Ulm JULIO CESAR
LA CHICA DEL SLEEPING
per Marta Prevost 1 narrison Tord. completa el pro grama la Cinta 01 n11ca LA SUEGRA EN VACACIONES 1 REPORTAJE GRAFICO VERDAGUER.
Demä, dijo:,
DE TELEFONISTA A MILLONARIA, u Ven a ml casa.
C-9•0•54•1444•9444+6444,94+9.....4~

GRAN TEATRE LICEU
Avul a dos quarts de deu:
deliciosa comèdia de l'immortal Mozart El. RAPTE DEL.
SERRALLO. Debut dels eblebrcs artiste, jekl, Perrhas, Roswaenge, Comben, Blassel. Mes
tre director, Schillings. Diree,ció escènica Dr. Horth. - De:uta, darrera representació

a

1111

ELS PASTORETS
anab l'arribada dels Rels Mäglcs,
Gaspar , Saeltior 1 Baltasar, que obsequiaran els nens i nenes que
assisteloin a lpenacle.

Comoanyla cómica
de Sepúlveda-Mora
Avui, dimecres, tarda, a 1/4 de

PANYERIA

KARENINA

magistralm,mt interpretada per GRETA GAIttro 1 JolIN GIL13ERT, 1 del 111m
FORASTUROS EN PARIS
isla Universal. de broma, a carrec (1,-n l:OHEN 1 els KELLI. .
COInpleta el progrania la Pl yertid1ssima cinta LA NUEVA COLEGIALA.

NOVETATS

1

1111

TIVOL

p444•44.444444444+94~4

r
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ELS ESPECTACLES

1

Dim e c es, 2 de rrener díi 1929

LeA PUBLICITAT

10

TEATRE CATALA ROMEA

Bu

C.• VILA-DAvl. Primera actelu: M. VILA.
Primero acuses: DAVI I ROLLA.
'1 :irilti. a lea 1. Mal .ne e u ... pifiar :

TERRA BAIXA I LES DUES FILLES.
7, 11. a l ea deu: LA PERLA DE LA VIRREINA 1 l'AM( de Rossinynl, LES DUES
FILLES. Lema, tarda. Tetd,e d'INl'A N TS : ELS rASTORETS GARROFA
1 PALLANGA. Mt, a les clett. Ternilla Catalana. Proa-rama rlässie catala:
EL FERRER DE TALL 1 JO T'ESTIMO
MARIETA.
Divendrcs, rut, estrena de MINI, cine
actes, de Montero. Decorat nou do Morales. DIssalate, tarda, GRAN FESTIVAL
INFANTIL. Detalls per programes.

'TEATRE TALIA
,Company1a comedias valencianas BAGET
- ;Out dimer rea, tarda. a les 5. Butaca. 035. General, 0'1 5: UN MAL PER-

Butaca. O CO.
•AMENT. A I,
02 5: EL GALL DE NADAL I LA
,ESMERALDA LLEVANTINA. Nit, a les
6C U. Butaca. 1 pta. Sele,t,
ral, 010: LA ESMERALDA LLEVANTINA 1 PARE VOSTE LA BURRA. AMIC:

tfl

(Espectscles CIMEES)

PAREES SILMEHON

lIIIII111111111111111111111111111111I111111111111/11111111111111111119111111111111111111111111111111111III111111111111111111H1

111
▪

Cases

muntades per la Goojerativa de Fabricants

13, Salmeron 13

inf11111111111111111111111111:1111IIIIIIIIIIIIIHIIII1111111111111111111111111111111111M11111111111111111111111111111411171

4.14~41.441144.114444~~94.41.
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MONUMENTAL - PEDRO

BOHEMIA - IRIS PARK
(Espectacles CIII/ES) •
Avul. ClIrneere.5, unibu dia de
170peold de CORAZON SINCERO, per
Sally CPNell; BUENOS DIAS, SEÑOR JUEZ, p e r II, gIttahl P,11115-;
EL CENTAURO DEL OESTE, pü.
Jack l'errin: Las visitas de Coima-

No 1 Reportaje Graneo Verdaguer.
r - l/Wle, Per a d , Itia, dimu s , LA
VIRTUD DEL AMOR, LEJOS DEL
PASADO, Vern laguer ; UN CABALLERO VERTIGO, por l'ath-ta L11: CIa Mbert
Berta de bromas,
c,ln Pilea, 1 Diario Metro.
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MURALL

Teatre Català NOVETATS

Aquesta larda. a les 430. Extraordlnarl frs. / I , al a honor del popular produecr

AgUeSta alt. JOVENTUT JORDIANA:
UN CAP DE TRONS
EMIGRANTS (Estrena)
Ea despatsen Vals: Casa VInyoles,
Perla Fcrrlssa, /S. Telefon 18185.

MANUEL SUGRANYES
lln superb l mai vlst programa.
repressntaci.5 de la g ran revista

i

CARNET

AMALIA ISAURA
de
en les seves grans creacionsi "La
"Criar-

mogonitn",

VALBUENA. Dissabte.
baix GABRIEL

I MDP505 saltadors

POMPOFF I THEDY
Ion
.'1ROSARITO FERRER
I

eseenes de la sida •
bonfinia.
MONTERO , DNIE
MIMI JOAQUIM
ESTRENA aivendres.

ables e

LYMPIA
O AQUESTA
DEU
NIT,

SACHA GOUDINE
el genial bailar', en "Danza". de Oto113,105, 1 Excèntric Dance.

i

EUGENIA ZUFFOLI

c ,,e cantara pm r prInt'ra regada l'Illsplrat 1 popular vals RAMONA. //maques
a :.. pessem.s. Selenls numerals a O ptes.

F ro ntó Principal Palac e

MURALL= . DI CEA '7,1

MUSIC-HALLS

.444•4444+444+.44444444444

Producer: MANUEL SUGRANYES
TRIONIF COMPLET DE TOTS ELS AR-

TISTES

Catl y t de DIreccid. ENIPRESA GAUMONT. OrqueStrina V. GRANADOS
preCeAstil, larda I nit. Eslt sen
ClunIS del grantlI A , Llm

LA ULTIMA CITA

Vila Vili, 98 1 95 (l'arenal). Tel. esosz
var
El mes impo- , ant prozrama
Mercadee Lamben • Antenas Montare:
Paqulta Sarti
Adela Grecia
Susana Sebastian s Escarnida Eli
la: , a .. ^1 e-x(511ra .
MISS PEGGY,
AMPARITO SANCHEZ ISABELITA TRIGO
* TERESITA IBARRA *
P" In una a 3 - 30, BALL CONTINU A'.
BETAQUES, ext.-el: 1U en
PATI
COQUETO DANCING CABARET
CREES REDUITS
SERVEI ACURAT

Producció Nacional Glurnont. Gran
trlomr de ;a stmpatica Llalla de
Amaya, Pep ACtiall Va I Lluiseta
(largan°. El raillor 1111n prormit totalment a Tspanvi, amb encepes
en Palta Color. Fvrmiclables palsa/ces de Montserrat, Segovla 1

32 TILLERS WENCES GIRLS, 32

Bicicletes nen

La Granja.
PellIcula Minada aran la cooperavó
de la Marina de eme-..:1 espanyola
Comentan Tespecticie amb la co108551 comedia
EI. PERRO ENAMORADO
pel (ames gos -/te/.impago". cómica, I Enciclopedia Patita.
Nota: Diumenge, matinal «II a 1.

2E5 artistes espanyoles l estrangeres 255
40 professors d'orquestra, 40

DEMA, DIJOUS
Nit, a les 10
Tarda, • les 430.
es u 42 representacions de la revista
del luxe I de presentació

MUSEUM

Cada dla, tarda 1 al%
axtraordineris Meta.

MOULIN ROUGE,

CINEMA PARIS
1 Av. Portal de l'Angel. Tel. 14544

AMALIA ISAURA

EUGENIA ZUFFOLI

i CELIA RUBIN

Denla fa: TERTULIA CATALANISTA
SANG BLAVA
EMIGRANTS
Es despatxen Vais: kellotgerta alti110r. Davallad:: de la Pres0, 8. Talaron
16013, 1 Capsberla 0 1 11, Hospital. 11.

MUSEUM

ANTONI MARTIANEZ
EVA

Teatre Catala NOVETATS

CINEMES

-Una nesta
que cantara la romansa
en Versalles" ele la gran revista Ml00:1 Ni i la ravatina de -En SevIlla esta
el amOr".
l'aplaudir Calan que recitara mollus do
Mi mota' .
' El Lobo - 1

.. :
2111221122111111111131221111111211'II

A LES
40 representacions del byper es.peclacle de la tasmosttat,

FLORENCE ANO GRIPP
SACHA GOUDINE
LES 7 DER AR RIFFI
POMPOFF Y THEDY
LES SISTERS ELVINY
u ROSER FERRER
HILDA MORENO
ANTONI MARTIANEZ u: PEP BODALO

'

1 1nn•

viera gitana"

leston Tul".

Los 7 der Ar Riff;

TEATRE VICTORIA
company la .1 cr5 5 BU OLI.. AN 111. dienceres. tarda, a les 4'3 O. Colossal vormal. Itutagnrs a 11 pies. It L'extt MARTIERRA. II: El sainel valencia LES VIIICES DE LA PLASETA. Grandbas esa
luir :10 6 . 1,111 n . Z 1 Aonaviva.'141t, a les den.
1 •` .10,la/ venlico-rnusival, prolientrbi part els emUlenls divos TINO
FOLGAR i (1.411111E1. OLAIZOLA. 4: LES
VIURES DE LA PLASETA. II: LOS HOMBRES ALEGRES. 111: L'exit musical EN
SEVILLA ESTA EL AMOR, triomf
TINO FoLGAR. r•AntilEr. m..4120LA,
JELITA. tiAlICLA i JAIME MIRET. Dama,
benefIci del popular aetor r n%rnk
1 , 1e .t.1-.tvn A. Tarda. al - 1 . 30 EL
RATON, 1T DE SEVILLA A LOS CORRALES. !II: LOS CALABRESES.
DE SEVILLA A LOS CORRALES. EN
SEVILLA ESTA EL AMOR , EL POBRE

al

el

TEATRE COMIC

ale lo erifirert pels relr . br. o ariistes
, Da l
DEMA
Conar

Vi El

.4444444444444."4"4144.

DES DE 95 PIES.

LÁZARO

Preua corrents

Es clespalla a Compladurta.

•

Cinemes Select i Mundial

animaron. 175 :I Salinicen, 37
• electa* orqueatrinee
Avul, Revista, cbm1Ca; UN CASO SERsACIoNAL., Raymond GrIDIth 1 13 SUpm. Melde EL PRINCIPE ESTUDIANTE.
Tarda, des de 33 0. Nit. '530.

MULLET6 DE "LA PrifLYCITAT"
1\at-atxa. com crema.
-Qué és el que crema? - preguntà Natatxa - Ah!, si; Mos-

er U...
com per no ofendre Sbnia i treure-se-la del davant. s'acostà
a la, finestra i mirà de tal manera, que evidentment, no podio
veure res; després se'n tornà a seurc.
-Però si no has vist res!
-No, no; ho he vist - féu Natatxa. amb una ven que suplicava que la deixessin
I &Sitia i la comtessa comprenien que Moseou, l'ineendi, tot
p7egat, no podia tenir Cap imporläneia per a Natatia.
El comte es retitä darre pa el paravent. i es colgit. La comtessa
s'acostä a Natatia, ii toeä el cap, igual que ho feia quan la sev a.
fila estava malalta, de seguida li posà els llavis al front per veurt•
a; el tenia calent, i la besä.
' -Tens fred? Tremoles tata. Valdria Inés que et fiquessis
Uit -li digné.
-Ficar-me al llit? Sí: està bé. Ja hi aniré; hi aniré de ce.
ghida
Natatxa.
Quan Natatia, al matí, salé que el prineep Andreu. gretizarnt ferit, anava amb ella, de primer es féu moltes preguntes:
D'on està ferit? Com? Ês perillosa la Urida ? Se'l pot veure?
Per?) quan Ii digueren que no el podia veure, que estava ferit
g y eu, gense que In hagués perill de mart. sense creure el que li
chica, però conveintida que li repetirien tdinpre el mateix.
r.lc preguntar i de pe rhar. En tot el comí, amb aquella ulls ben
oberts que la comtessa coneixia tan bé i l'expressió dele qnals
l'espantava, Natatia restava asseguda. immòbil. cn un rteA
cctxe...Ara seis igualment en el banc on s'havia deixat anar. Per5:55'a en alguna cosa que decidia o ja havia dec:dit mentahnent.
La comtessa ho sabia. Perb, qué era ? D'o ignorava. i aixé l'esfercla, la turmentava.
-Natatia, despulla't, filia mrva, ficat al /p an Hit - (la com.
u:su dormia en le, l'itera, tui senyora Stxos.s i les cines nos dorni:en a la palla, damunt les fustes).
-No, maná, ja dormiré aquí, a terra - digué Natätia;
g la Iinestra„ . i l'obrí.

;

.

:GUERRA I PM

FibrIca de Poducte %

A
EM A
DEN/

Cerämic3

Rajcles deVelincia articlestie ccnsruzcia

531

Els gemees de l'ajaant de cernp encara se sentien més clars
amb la finestra oberta. Natatia treié el cap a l'aire fresc de la
i la comtessa ii veié el coll plim. tremolós de sanglots que to'pava amb ul mare de la finestra.
Natatxa sabia que no era el príncep Andreu que gemegava
a la isba venia, separada d'ells només pel 'vestíbul, perb aquelis
pnrnees Ilbbregs ininterromputs, la feien plorar.
comtessa eanvik una minitla amb Sénia.
-Fica't al :lit, filia. -Fica't al Hit, dona - digné la ~IIII »a toAnt l'espatlla de Natatia. -Vaja, ves-te'n al Hit.
-_Un, sí... Ja m'hi fiearé. Me n'hi uniré de seguida. 1 Natatia
e.- despullava de pressa, i es treneä les vetes de les faldilles. Quan
slagué tret el vestit i s'hagné posat una camisa de dormir, s'as.egué amb les carnes plegades damunt del Hit fet a terca, i tirantla cabellera cap a l'espatlla comeneä de trenar-la. Els seus dits
Larga, fins, hàbils, caragolaven la trena. Amb un gest habitual
girä el cap a un costat i altre, els ulls, perb, ben oberts.
Ii miraven tot dret. Quan llagué aeabat la toilette nocturna s'asseié
a poc a poc damunt de la roba estesa damunt del fenc, prop de
10 porta.
-Natatxa, posa't al long -li digné Sbnia.
-No, aquí - féu ella. -Vaja, ajeieu-vos- fétt amb un tu
ci'enuig. I s'enfonsà en el coiii.
La conitessa, la senyora Stxoss i Sbnia es despullaren rapidaintut i es ficaren al llit. A la cambia nom -s. hi havia un llantió
el pati, pelé. estava illuminat per l'incendi del Inlitistii petit.
n cines verstes i se sentien els erits del ' pagesos al eapdennint
del carnet. , a la taverna gne els eosaes de Mamortov havien destrait,
i eis gemees ininterkomputs de l'ajudant de camp.
Natatia escoltà molta estona els sorolls de la, casa i de fora
que arribaven fins a cHa i no es naogii.
De primer sentí l'oració i els sospirs de la seva mare, el el-id:sir del Hit. el xittlet de la respirad() de la senyora SEsess. q11.•
'eontixia prou 1)1, i el bleix regular de Snusia. La edatesse la
criat. Ella no respongué.
Després d'un eurt silenei, la corntessa tornà a. cridar Natatia,
petb ella támPop:»nn-respengué. -

•

LOPEZ

Rambla de Catalunya, 111

Gasimir
Vicens
e...e: Taller», 7a

al N. Mundo, Sanye-Gutman,

Puig-Terry. 51urall-151 Cea.

uopp

Fabrica:
ProP

i • leta% A. 1We°
Barrer Sonaren&

Tra y essbra d5
1arte)

la

BARCELONA
5

Orquestra Blal Nere

Aquesta tarda a les 445.

Nit, a les 930:

ATIfiC13 CI3SSifiC3

Johnny Hines en

DIVERSOS

Maldita memoria!
Fred Thompson

•••n•n••

en

El jinete explorador

•

Còmica i Revista
OPMA. dijous: IIAMON
NOVARRO

AMANTES
nn•••n11111.

TRIOMF, MARINA I NOV
Asui, dimecres: El príncipe de
!os camareros, Viudas de golf,
sfendlendo sus derechos, Los
apuros de un marido, Alicia sa,0 ser bombero.

M'enes de la %Ida
bohemia.

J0.4Q(1131 MONTERO
MIM1
ENA di4endres
ESTRENA
„.2„,al,
.. B ox A Tnceniä.

EIMIR

2N.z., 0`. 1Duensiiioett 64.

grabo ,

e.

Malalties

des broncuis

eapeciali g le ORENECJI ILOCILL
Catalanas. •llmerv esa.

M A LALTIES DE LA PELL

Vise urinarias. Defectes sexual' 60e.
911. AnAlial de sana. Pare Piloso, met
Caosiet-s t. 1et.
de enpecialleta.

CAPITALISTES

Mcdt eroga%
Per a repletar a Barreions 1 Sevilla un
Eran nernel. nou a EEP 1 de fabuloso* Iruanya Parte. se «Meten capital,tr- g grane 1 peina. Per • informes
QUIA-Ir-se a Sr. Crespo. Garrar Pelale.
id. aegon. Erren&

Detectiu expert

no *abro cas !Tacas n'onza • una. TaIterF: 65. primer, primera.
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