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Artieles do pell per a home :-: Ardas.
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LA ull de dietari
,

ojeí fou dit pel nostre primer Presi-

eivirta
ii

lla ..

contra les resisféneies i les critiques que

iques temptatives eulturals. Si el vegetar
nsliin ideal, no hi hauria coma l'estat
.t
eocUp
assolir
la perfecció de lllinatge: viure' alea
s silvestres, vestir sumàriament, ' entafu.
mys decorats.
eot- zt
tdeeaps qui se'n procura. L'home eivia
eedinärlea.
g en que en ple estat natural nosseevieien
•
t.(3 per
, afaitar-se i vestir-se posa a contribució
•
:!fIN
cosa.
• : • an
món.
,..3a.que:.a -yak e a de la vida moderna en són exponent
ces per aquestes festes. Al costat dels més
.
• :ees
es bi ha les darreres evolucions de les
it}:.11. eme,. ceiier. :c•n j
gimes d'ac.c..•a-.
aaquesta e molt més accentuada en l'ordre moral:
rondalla : 3 eae :pa ar menys que una novena. Cadaseun de
;„.es pateai per le pila de problemes espirituals que en
cemps ne •eeie a, ..meguts: ineomprensions, persecucions en
acs eontraie . , ere afecten com si quelcom de vital ens fos
Res, enaciesl i re, cene As indiferent.
ins ara les catreil i • • dons i les preocupacions d'ordre material
3 d'ordre feie ej. •, :iplieaven aperelladament. A major eiviresponsabilitats. Per?) el materialisme de
azacisla més gree1ls 7
ir el cap als paisee febles i ens ha dut
t-guerra b:
en estrany divortik 've-lells dos ordres.
. une nobles es donen a la eupidesa del
A_ra més q7re.
. eat, maquillat, artificiós... Pere, per a
• as e material.
fet de
Ilaa vegetar els es - f ,l'esperit. I vet ací perquè
f. .ialer espiritual, transferir la pròpia volun• da deseixir-se
• t a un capataere enneent, llegar o consentir un jerarca que pensi
eas anea-a:res, que -r.sal per nosaltres, que geverni per nosaltres,
sari, «en de Inés coses millor, i que fina
-cc fa ci d'Estali 'n
dirH suplanti com un ventríloc de mil bogues
3 netita eure
y:1,7 ven.
.e eiviiitzaeló és un abric comodíssim, una
.7 •7,Ci‘12. 7a.
cal, un paisatge esplendorós sense àngels i
a!erarili
:ata( màgic fet d'un cinquanta per cent de
,a brii1a.-;s. un
inquanta per cent de bressoleig paternalístie.
a aceder e a
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VAL MES TARD
QUE NO MAI

Cliriniseünt, amb suan insinuació

de blasme, nota que he esperat els
Ilibres de Werth, Maran i Gide per
plànyer la sort dels negres i deis.
grocs sottmesos a la cupiditat sense
fre de les Companyies colonitzadores.
Troba estrany que no hagi aprofitat
els pamflets soviética que han denunciat fa anys els vicis i les brutalitats
d'aquest cisterna que actua • sota el
pavelló de les graos nacions dites

civilitzades.
Déu meo, com és dificil de eoraplaure a tothom I I cona es tornen

d'exigents els transeünts d'una Me5031
eneal
De que m'acusa? De retard? ¿No
s'ha fixat que fins ara he estat si
fa no fa Hule cronista indígena quo
repetidament sitia ocupat d'aquest
tema? Potree corro poc; però en
aquest punt concret encara em pertany el récord de velocitat. Posat a
censurar o a insinuar censures, sernbla
més enraonat que el bon transeunt

adreci als altres que no s'interessen
per la sort dels negrea ni dels groes,
que no pas a mi, que al eapdavall
me n'ocupo.
En forma mesurada i discreta?
Naturalment, estimas transeünt
Dones, • que? ¿Volia que pronunciés
una diatriba violenta, agre.siva, demolidora„, i que, en acabat, me danés
a dormir tranquillament? Mai no he
trobat be de posar en les paraules una
bellicositat que el gest no cuita a sostenir ni remotarnent. Ja sé que en el

les

nostre país no és aquest el costuM.
I que això fa que savint aparegui gris,
gris enmig de les coloraines estridents
que arborert els altres... No importa.
He llegit Tartari de Tarascó i Dirimí als Alps, i no els he oblidat. Val
més triar una tónica grisa, per?) de

bona qualitat que no perdí a la Primara bogada, que no pas triar un
roig pujat, im roig de bandera, i veure'l desmaiat al primer contacte amb
l'aigua i el sabó.
Altrament, cal recordar que quan
ha vingut a tomb, amb la mateixa
claredat i arria la mateixa mesura he
condemnat les violències i les brutalitats sovietiques, tot tetera homenatge
a l'empenta cultural .de la Nava Rússia.
No calla estranyar, dones, que, ert
materia de sevícies i d'intoleràncies,
m'estintés ntés apuntar el tneu judici en els 'libres de Gide, de Meran

i de Werth que en la literatura oficial
de Moscou.
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ELS REBELS HAN ESTAT REricana. El fet que el nostre avió ha
assolit la latitud sud mis baixa el dia
de Nadal, sembla un venturós pres.
" gi• Sara a 2-400 mille.s de l'habitació humana mis prexima, lloc
del món on un vaixell pot trobar-se
mes allunyat del homes."

ELS DEMOCRATES
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París, 3t. — A la "Chicago Tribune" li comuniquen d'Albany que
el senyor Smith, candidat demócrata derrotat en les darreres eleecions presidencials, ha desmentit
categòricament que tingui intenció
d'abandonar la vida política. — Fatua.

BUTIATS A VINT BULLES DE
PibBUL
;
- -a-Pe-siawar, 31. — Per les noticies
que s'haa rebut, la situació a t'Alganistä mostra una lleugera tendencia
a millorar. S'anuncia que diversos
importaras reforsos a les forces governamentals han estat expeses amb
direcció cap a Cabul, des de Kandakar i lalerat, en les províncies septentrionals.
Tot i aiacee l'ex-governador de Cabul que es trasllada, a lalalabad, se.
gueix les negociacions amb les capa
rebels. Hom creu que finalment s'ha
entrat en una fase satisfactòria.
No bi ha trepes rebels en un radi
de vint males al voltant de Cabul.
Els avions britànics, evaquaren diumenge passat una india 1 21 dones
turques amb llora fills. Diumenge,
foren evaquats quatre alemanys, 1111
italiä, sis turca i altres 21 estrangers
de Cabul. — Pebre.

Les gentades nadalenques

COMENTARIS

Restauraci6 de monuments

tantment, i la cua dele qui esperaven
torn, inacabable. Papas I mantas, amb
la quitxalla, davant la certitud d'una
de restaurar,
espera enervant, s'allunyaven, tot ron- .• D'una bpoea que es caracteritzi pel desig
Els inicial: de Nadal no sé que timen,' dinant ando recanea: "Veiam: això Ea el sea patrimoni artistie no es pot pas dir que b,agi renunj
per als petits; i vet aquí que són els eiat a la seva història. I d'aquesta activitat podrien treure-ee'ai
no PM» gens de malicia al cel;
i de dir: lee gentades de Nadal no grans els qui ho acaparen."
coaseqtténeies interessantíssimes. També podria parlar-se de 1'rnte.t
`e--ee
Pecó l'embadaliment suprem de la ate que certes apoques tenen a superar-se i a deixar Memòria eter
sé què tenen, no posen gens de malicia
a la terra. No los que tot seguit ens multitud era davant la façana del ma- d'una situació 'temporal.
valen a la membria les gente que en gatzem, on una felie combinació de la
Pera la necessitat de restaurar no ha de confondre's am
tota festa troben motiu de disbauxa o mitologia i l'electricitat representava
aria
de restaurar i de fer obres. A Barcelona tenim exempl
la
de barroeria, i, esguardant cap a la el segon dels dotze treballs d'Hèrcunostra ciutat, unes escenes que abans, les; el seu combat esgarrifós amb la de tots dos caeos. I per consegiient tenim també testimonia
restauracions excellents i de veritables atzagaiades. I, contra e
cada vespre, de Santa Llúcia, es repe- Hidra de Lerne: "L'Hydre terrassec
tien repulsivament. ¿Es repeteixen en- par Hercule", era el títol de Vespa- que pugui suposar-se, no es regateja cap honor a ningú. El públiei
ventable escena, i tota l'ampla façana per exemple, reconeix que la restauració de la faeana gbtic a i cl
cara?
n'era l'escenari: temples i templete, Pcseala de l'Ajuntament s'ha fet i es fa bé, pero
A les acaballes de la festa, cap
() n es pot di
quarts de non, quan tothom se n'anava amples escalinates, la vista aterrida el mateix de totes les corporacions de la eiutat. •
a sopar, una muni6 de xicots s'esta- pel monstre voltat de flamea i fumeUn article de Joan Sacs sobre la restauració de la Llotja dell
cionava atapeidament en el tros tnenys res multicolors. I vet sei el fin de
cert rebosa.;
illuminat del carece del Biabe. Les Júpiter i Alimena sorgint de sobte, Blat que esta fent l'Ajuntament de Vieh ha promogut
havia, per?), a l'article de Joan
goles que, sense saber el que els es- imposant. I la lluita comença. Els ros- ¡inri a la capital de la Plana. ID
de l'afma l'obertura d'un;
nerava , s'arriscaven a passar-hi i a tres dels espectadora eón empurpu- Saca un punt exacte, el cavall de batalla
endinsar-se en mig d'aquella turbä, rats del reflex sagnant; els vidres del finestral, i uns punta inexactes, detall que segurament es deu d.
no en sortien sinó després d'haver es- Palais Royal cuiden inliamar-se. La en error d'informació. Upa reconèixer que l'Ajuntament de Vieh
tat ofeses per les grapes d'aquella Hidra engega contra l'heroi els seus ha fet una bona obra i que fina ara l'ha feta be. Tot l'edifici er
energúmena. Llurs gestes anaven cops verinosos. Cop de clava va, cop tapiat i ningú no se n'havia enamorat oficialment. El que escriu
acompanyades d'una gran criarla. La de clara se, els set caps monstruosos
aquestes ratlles no creu excessiu de recordar que durant dos governa
rodolen per terra. La Hidra s'esllanimpressió era tan repugnant que eninsistí
sobre la necessitat de,restaurar l'edifici g nitie anex a l'Ajune
gueix,
de
diss'apaga,
mor.
L'heroi—model
laye
cara avui, a mes de den
a l'Alcaldia d'un document del.
tancia , el seu record ens taca el record d'herois— es fa fonedís tot just acoto- tament, i que fina poma còpia
segle XV, no recordem l'any, en el qual hi ha l'acord de constrail
graciós de les tires de la Plaga Nova plerta la gesta.
i de la Placa de Sant Jaume.
Enfortits per aquest noble especta- la Llotja del Blat.
Aquella energlimens eren, però, una ele, entrena als rnagatzems. El trafec
L 'edifici esteva fet malbé, I qualsevol que s'hagués uassejat
excepci6. Tots plegue no arribaren hi As intens. ?Alerta arnb els cartel 13 n pet les habitaaions habilitades als poneos, pel Saló ele la Columna
potser a un centenar, i n'hi havia ha- tes I A prop nostre, un dependent
o per. l'arxiu, installat a la part alta, ho hauria pogut eomprovar.,
gut prou amb un parell de policies, verteix per telèfon algn d'una altea, ifa importeanCia de l'obra realitzada no ens permet creure el rumor l
que, naturalment, mai no hi eren, per seeció: "Es per prevenir-vos — dm— que hi hagi el propèsit d'obrir un altre finestral eoPaatt el que bel
fer-los abandonar Ilur carbol deport. que una "tireuse" és assenyalada
Ells no constituien la gentada nada- l'hall Mazarin". La circulació esdevé estat restaurat. Preeisament la manea de simetría que' ara presenta.
lenca, com no la constitueixen tots difícil. Una enorme dona del poble, I edifici és la principal de les seves gràcies. No obstant, no semblai
aquells qeu taquen la finor d'aquestes ami) una criatura al brac , . bada bea- que hi hagi inconvenient, si les neeessitats de la heim bo ex l eeixen,¡ --d ;acles d l'any que s'esvaeix amb llur
taMent davant les joguines i obstrueix a obrir una senzilla finestra al costat del finestral gntie, una finestra
estulticia o llur disbauxa. Les multi- per un moment el tränsit: "Eh ben, exactament igual a les altres que hi ha i que segurament són poste.
tuds devotes en els temples, les mulma brave fernme—salta une veu cree- riera, perqua l'edifiei, en els moments de construir-se, devia ésser
tituds entluernades . en els graos ma-quancl on a votes circonfegatzems, les multituds sornrients i la- reme on reste à la maison les jours objecte d'algunes vacillaelons i d'alguna renímeia. No ens resignen
duques pels carrera remorosos, aques- de fete." Tothom somriu, àdhuc la a ereure que l'obra tan ben come/malla hagi de tenir una cara tan'
tes sin les que el vell Nadal de bar- interessada. Una febreta s'empara dele, important. No erelem tampoc que aquest punt de vista sigui tples.
.
bes de neu i saltes enceses deu es- compradora i, sobretot, de les com- tió d'apreeiaeiti, pesqué és un cas de sentit cornil.
timar i beneir.
Restaurar no és falsificar. Un edifici gniie no serà més gbtiei
pradores. Un magatzem no els es
Enguany ens • ha escaigut• de con- prou: sortint deI Louvre hom va a les tdegint-hi una miqueta, de pretensions. SerA menys auticutie i tindrài
templar-les i de barrejar-nos-hi, als Galeries Lafayette o al Printemps. Els un xie menys de valor. I ja que parlem de restauració de monutemples, als raagatzems als carrera taxis, presos per assalt, no cessen de
eat I
de París. Ens ha colpit una vegada fer el mateix trajette. "No me'n par- ments, volem consignar un bon exemple, digno d'eseer admi
mes l'aspecte de seriosa religiositat leu — diu un xofer—vet sei dotze imitat. I ho fera perquè no coneixem personalment Varquiteete Ent , _,F
de les gentades franceses dins el tem- • vedades seguielee que faig el mateix referim a la restaurad(' que l'arquileece Puig Boada ha fet
Neri casal gbtie de Premie de Dalt cene-gut per Pan Motee, una del
ple, l'afluincia als oficia de. ta tarda
case:."
de Nadal, ales rni zseS del gall, huEncara un cre d'ull als hoscos tradi- I .. rnasies senyoriale més interessants que hem e St. En arprest cas,
mane sobretot en esgIisies com la cionals de branques d'avet, i
l'arquitecte es limità a restaurar. en el sentit més estricte del,
tornern
Madeleine. SaMt Eustache i SaiM cap ala Pibe esquerra. Darnunt
rnot. No s'hi lea afegit res ni se n'l.:s tre res. Peris si l'arquiteete
del
•Etienne-du-Mont , on la solemnitat re- Sena, fose i solemne, tremolen les llagues estat un fantástic, el vell casal de Premià s'hauria converligiosa es fon egregiament amb la so- /lutns bicolors
deis ponts. Al lluny, tit en un Careaseena en petit. Hi havia els sufieients elements de
lemnitat artistica. Hein admirat el hon
la Selle Jardintére hi vessa una faltemptació.—M. B.
gust de les exposicions als grans asadada de flore enceses.
gatzems, centre principal, aquests dies,
Entrena per carrerons tranquils. I fa
de la confluencia ciutadana mis es- bo, despres d'unes Iteres de
LA SITUACIO POLITICA
pecialment, femenina i infantil. Als i agitació, de trohar la pan en unbrogit
d'aA IUGOSLAVIA
magatzerna del Louvre, perquè la gen. quests bons recons silenciosos, prolada desfiles ordenadantent, davant vincians. repòs de
les sirias enfebrades,
dele aparaders representarte xtroies que a Londres són
a redic dels arescenes camperoles, d'alpinisme, de clí- bres centenarie
Korotxets ha dimitit
i
en altres grans
nica de bebas, hi havia una deja de
tats
a
Belgrad. 31. — El presiden,.
redós
de
centenàries
esglésies.
fusta per on s'anava encabint la llarga
del Consell, senyor Korottactz,
FERRAN SOLDEVILA
Mera atapeida que es renovava 'com.
lliurà, ahir, la sena dimiseió al
rei Alexandre. Cont que el sobirä, no este encara restablert de
latac gripal que ha sofert, no
es prendrä cap decisió fina dinHa arribat l'hora de donar les sim anar subeanant els danys soferts
Palera.
tre de dos dies.
grades als nostres bons germans per la gent pobra. Ara estem en el
que ene han ajudat a socórrer les eas de poder - los fer més rics que
víctimes del gran incendi de les no han estat mai. Però això planGavarres. Ja toses les necessitats teja' qüestions de moralitat i conAOUEST NÚMERO HA
veniencia que shan de resoldre amb
dels pobres treballadors d'acuelles
seny.
terres estas satisfetes i els danys que
PASSAT PER LA CENMossen Koroxets, president del
De moralitat. Si l'incendi resulta
han sofert podran asser subsanats.
Consell de ministres de lugoslävii
SURA GOVERNATIVA
Es reconstruiran llurs cases i l'es- una font de riquesa per als masoglesiola cremada i es donaran, als vers del país devastas, 2no hi ha
que els hagin perduts i als que els perill que tut altre dia considerin •
necessitin per a millor guanyar-se la com a mis profitós deixar que es
vida en la selva devastada, bestiar, cali foc o calar-lo ella mateixos que
carros i eines de treball, així com no pas basquejar per evitar-lo o remobles i robes als qui en fiaren des- duir-lo?
De conveniencia. Si posern una
pullats; i encara, grat sia a Dalia
relativa riquesa en mans dels masosobraran diters.
Alai, dones, es hora de demanar vers de la selva cremada, hi roque els periódica cloguin /es subs- rnandran? ¿No els será més concripcions que testest obertes a tal venient fugir-ne per anar a explotar
objecte i que els particulars i les l'¿etils, ternes del pla? I si això pasentitats s'abstinguin de nous saeri- sels. iqui aniria a sostenir la vida
ficis. Es una indicació que, per deu- migrada de la comarca empobrida
re de conscièucia, voliern fer ja quin- per l'incendi?
Això no sols patiria d'immoralitat
ze dies endarrera i que, per consell
d'assenyats i piadosos amics, sus- i d'inconveni è ncia, sine que seria
penguérem temporalment, a fi de altarnent injust, perquè els socorsos
no causar extorsió a certes entitats s'han recaptat per a remeiar la poque havien ji despea diners i es- bresa, i ha pobresa ocasionada per
forços en la ureparació de festivals ¡incendi no existeix per als que
próxima a celebrar-se a benefici dels abandonin el pais cremat.
La solucié, entre altres, pot connostres protesits.
Durant aquesta suspensió, la Di- sistir: en primer Hm: , a adobar tots
els
enderrocs ocasionats per l'incenvina Providencia ha volgut cloure
les indicades subaeripeions, signant di en els edificio, i, en segon Uoc, a
la del Centre Catòlic d'Obrers escalonar els donatius a repartir en
d'Igualada amb un donatiu de vint- una serie d'anys, de manera que
¡-cinc mil pessetes. iQuc sigui, cada porció anual beneficií només
dones, Déu qui hagi dit la darrera els que habitin i treballin en el país,
paraula en aquest afer de caritat! però no els absents. Aixi eLe masa.
vers tindrien una compensació a la
Jo no sé pas colas batiré d'esmerçar
perdua que els representa no poder
tanta de diners, peda quan Eh ens
fer
llenya i feixina en el base i
els envia es que no deuen pas ésser
ver de suprimir el lucre sobre certa
innecessaris.
L'abundäncit, Perú, ecu planteja clases de bestiar que és incompatien problema de consciencia que no ble amb la replantació.
Indico aquestes qiiestions perqui
vull resoldre cense consultar els caritatius iguatadins que n'han estat el palie es faci compte de la nieva
indecisió. No les resoldré sense asprincipal instrument.
Seisenas els recursos que he anat sessorar-ine de la bona gent que
han intervingut com agente prinObtenint he hagut de modificar els
nietas plans de repartitnent. Al prin- cipals en la recaptació de les alcipi vaig haver de prescindir dele moines.
Dintre por publicaré un estat de
dan» per atendre només les necomotes.
dessitats. Aleshores alguns milers
;Felie any itou i moltes de ereics,etes ens haurien tres de graos
ejes, als gema eeos,piss . d.r2rta do rs '
Vet ai‘J'z.c.ienst al futbol, homo de bona le atult, esnaaperslase ene*.
angúnies i ditieultats. Despr(Ss el
J. RUYR A
recapte fu suGcien gçrqg pogef as *ce 1s cauntanya tit, pee9.- _esertiu que ca_de alie.14

Parfs, a3 de deaembre.
Pensant en les gentades nadalenques, ens vénen ganes d'estrafer els
versos de Maragall:

•

Gràcies, 1 prou!

LA PfiBLTOrTAT

orsa- Finances
ELS PREUS I EL CANVI A ESPANTA
per METRIOS
En els Mieles anteriors hem donat exemples de l'aplicació
77 teoría de le paritat del poder adquisitite a dos grups de petisos
grze poden; considerar com. a representatius. L'un era forma per
plauns països de sana política monetaria, que havien pogut obtenir,
o. costa de sacrificis, el retorn al patró-or, i l'altre era integral per
diuns dels paises de forte depreciació monetaria que havicn pas.1:3 pel tràngol dc la revalorització parcial i havien pogut estabilitzar, amb MÉS o znenys encert, el canvi de llurs monedes.
aquest darrer grup, que oferia un desnivel inzportant entre
canvis reals i els icaries, hi incluiem un cumple d'aitres paises de menor depreciació pera que, per una pressa exagerada en
forrar a la paritat amb l'or. produïen un fort desnivel entre llur
•icanvi real i el canvi teòric. desnivel de sentit contrari al dels
pas-os de forta depreciació. Tant en un cas com. en l'altre el desnivel ocasione perjudicis d'importància a l'economia dels països
• flti.e formen aquest darrer grup. És hora, pera, que entren?. a estiikiia- el nestre' cas, o sigui a examinar en quin deis dos grups ¡tauren- de colocar la pesseta. Al nosire entendre s'ha de colocar for9osament en el segar, pera amb una gram «finita amb els països
'cie moneda depreciada. fino als darrers meses de l'any 1926, en
gtt : entra a formar part deis paisosRe. contri massa eleva per
.td>', el desnivel que abans era constentment positiu, ha estat
gat i u sense interrupció durant els darrers dos anys. Per comproel que diem, publiquen, a continueeih el gràfic que hem C011..9' 1rv it seguint el mateix procediment que en els anteriors.
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Com pot veure's en el grafir, el desnivel entre el canvi real
canvi tarje és, des de començos de l'any 1924, gairebé sempre
herior al 10 pera la clesviació és positiva, is a dir, qzo exis.:.ic una desconfiança respecte a l'esdevenidor de la pessela, pro:e-L ida pel canvi de riginz polític de primer antuvi i despris per
ilcs vicissituds de la guerra- del Marroc. En acabar-se la liuita
evztjans de l'any 1926, acaba la depreciació excessiva de la pesmta, per donar lloc a una puja que esdevé un moviment d'especulació, que. prenent pett d'algunes circumstancies favorables, volia
n' Tiin zi er la pesseta fins a la par. És aixi com en abril de Vony
•IU7 cl desnivell negatiu vorejara cl 20 %, és a dir que la pesseta
yissd a valer mes del que li pertocava. Augmentaren aleshores les
importacions i els exportadors es queixaven de llurs pèrdues, per'è encara que el VOlitM de les exportacions no disminuís molt,
piiat que tant les fruites com els ininerals es cotitzen a Londres,
venedors cobraren molt menys pessefes per les Mitres esterli, nes 'obtingndes. L'exportació extraordinaria de vi que es feu
eny 1927 &leida la situació i evita, un angment considerable del
èficit de le balança comercial. El canvi asrà darallant poc a poc
els preus famb é bairaven, aire> féu que la desviació negativa
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Pot donar-se per abandonada la idea de la constitució d'un trust del ciment
Sembla que pot donar-se
completament per abandonada
la idea, que per un quant temps
sernblava merèixer el favor oficial, de constituir un trust, en
forma de Consorci o de Sindicat
intervingut per l'Estat, que
aplegués els fabricants de ciment espanyols.
Els punts de vista que respecte d'aque.st afer exposàrem
en els dos articles estudiant el
moment actual de la indústria
del ciment, apareguts els dies
8 j 12 del dtsembre passat, en
aquestes pàgines, han trobat el
ressò que era d'esperar, i el
seny s'ha imposat una regada
Inés, estalviant a la indústria
del ciment trasbalsos que si no
Ii havien de produir gaire profit, podien, en canvi, ésser origen d'una pila de difcultats,
sobretot per als fabricants que
desenrotHen llur gsti6 amb amplitud d'horitzons.
Les nostres noticies ens permeten donar per gairebé segur
que s'estudiarà la forma de regular les ampliacions de fàbriques i la cr eació de noves, per
una Comissió especial que el
Govern nomenarä.
EI Consell de ministres de
divendres passat aixi va estimar que havia d'encarrilar
l'afer, considerant inoportuna
la creació del trust del cirnent.
Hem de felicitar-nos de la
seducid donada a l'assurnpte, i
no cal dir que en aquest aspecte el Govern mereix un elogi
ben just, puix que ha apreciar
on era la rad, per a respectarla 1 fer-la respectar.
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mitjaneant els quals cura dc pagar al seu degut lernps la t otalitat. de reluts de centrlinicid que li hagi donat nota el titular del compte, i aixi mate ix retira peritlicement ia Paleta Nacional de Cli-eu t acid
i s'encarrega dels ingressos directea per caneente d'utilitate
avises deis quals distribueix el Servei de Re captaci6 de Ceitribucions de
provincia de Barcelona a càrrec de l'Excma. Diputaciei.
Els rOssees creditors dels comptes de contribuent devenguen un inter4 •iel 2 *
a favor dels titulars da-,e dits comptes, en igual forma que s'abonen als,t , aliar:, de
bretes d'estalvi a la vista.
Soilicil e u de la Gaixa d'Eslalvis, personalment n per es crit. detall de Le :ondieloos
les quals es re,gehe» als romp les
contribuent, i ne scran farnitac sede). •neet.
Oficines eentrals: Palau de l'Excma. Diputad& -Entrada: correr del Bisba
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PATRONAT I GARANTIA DE LA PROVINCIA

LLOTJA

FARINES

Avui, a dos epli t- dri gs
la larda, els tete, '76
la funcid de Cap-el ....nyHerb
conferència test P. Ettange4i.)1

Dios feiners: De 9 a 12 i de d. a O tarda. Diumenges, DE 10 a 12 del m41.
Sucursal de BADALONA: Oficines: Garree Retal, número 149
Des clol primer de gener de 1929 queda oberta al públic la
la
SUCURSAL D'IGUALADA
establerta al carrer del Born, núm. 2._ Edifici de l'Excellantissim A/untaren,

GIGRONE
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persones .jurídiques que lio sollicitin, prèvia acceptació del Consell d'Adm osiritem 1 fe_
gint-se per talonaris de lliuraments i reintegres amb limitacions especials id, qualtla de
n'Asee i interès. •
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COMPTES DE CONTRI5BUENT
En combinació amb el Servei de Iteeaplaci n 3 de Gontribu 1 -tons de la yros . o.ein le Barcelona que està a càrrec de la lisiputació, té establertes la Caixa d'EstalOs una comptes

Priorat, negre 270.
Vilanova i Geltrn, negre 2'35. 2
Igualada. blanc 2'35, negre 2'35.
Martorell, blanc 2'50.
Manga. Mane 2*!zo. negre 2'65.
Mi,tela blanca, 2'nn.
Mistela negra, 3;35.
MoscatrIl. 325.

rzliu.....bS1.1r.163

A la capeca del seu propi local, Girona, 32, el dia 4, primer
divondres de gener, a dos quarts

l'Associactd,

confertocies del .yresseat
després es dona.4• le 11601e
tillth P I S aidiesim •

Obertura de Ilibietes individuals, que es lliuraran grat nitament, esteises X l'atc,r
persona a nona de la qual es facin les imposicions.
Obertura de Ilibretes indistintes, que lambe es lliuraran g ratuitarrent, 4atesee a.;
vor i a nona de dues o més persones, i en les quals qualsevulla d'enes ludri.' verizticaz' rr
si mateixa les operacions que desitgi sense el previ consent 'melar dels altres titulars.
Els rössees que no excedeixin de 10.000 pessetes devengaran l'inter's del 3 15
Les imposicions i els reintegres no hauran de subjeetar-se a cap lin i taci4, 1, per
podrä efectuar-se tots els dies d'oficina les operacions que es desitgin, Tense: restrioe34!'.'
de temps ni de quantitat:
ESTALVIS A PLAÇA
S'admetran imposiciens a termitni. que no podran retirar-so fins a 1.//r "venetzasirl, f
que seran dels si• güente Lious: de 500, 1.000 i 6.000 pessetes, 1 s'abonarlo a aguaste% l'in.
terés següent;
a 3 mesos termini
3 i tuert e anaa'_
a 6 meses termini
„ „
3 1 1217A• %
si 12 meses termini
„
4 anua!
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DEFENSA CRISTIANA PER A
SENYORETES OFICINISTES

. -

de vrilt de 10 niv•
29114.
P. Jota Guim, 4.• epetna
collegt de Cs.p,
n ft,ier.tre

La Caixa d'Estalvis Provi flojel de Te Diputació de Barcelona realitza les e oelent3 tiporacions:

Conca de Barbar, Mane 2'35, negro

NOMENAMENT
El senyor Joan Cruset Pirqud ha es t ar clegit membre de
la Junta directiva de PAssociacid Acadionica Missionera, conapoeta es'dtudiants.
En prendre possessió del seu
cärrec p ronunriä un eloquent
discurs, que fou contestat pel
senyor Caries Mascarefias, president. de la dita Associacid.

.4›..14441+4» ;

SOTA EL

Informació facilitada per l'Assocíació de Magatzemistes i Exportadors
de vins de Barcelona_
Proas per graas i hectälitre i mercaderia posada al celler del colliter.
Penedès blanc 2'35, negre 2'40, ro-
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de Barcelona

9000*
1927
5% A.
e
.5 e a B
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Mercat vinícola

Deute Ferrovlart

P .ert Bari. i Pos

TANQUES

Santissima Trinilat.

La Junta Directiva de l'Associació Agro-Pequäria de la Conca Hidrogràfica de l'Ebre, en vista del
conflicte plantejat l'estiu passat per
la manca de farratges en aquesta
regió i la conveniencia de normalitzar d'aquí endavant el subministre del mercal barceloní i aravorir
l'agricultor, a proposta del seu president, senyor baró d'Abella, acordä,
en la seva darrera sessió, recaptar
l'ajut de les entitats econòmiques
d'aquesta, Institut Agrícola Català
de Sant Isidre, Associació Regional
de Rarnaders, Gremi Unic i Obligatori de Patrons vaquera i Societat
d'Estudis Econòmics, per a interessar l'establiment d'uns magatzems
d'acondicionament de productes del
camp, als quals els agricultors puguin consignar les seves collites
i obtener prèstec4 sobre aquesta
mercaderia mentre gestionen una
venda favorable.
Tan aviat com les esmentades
entitats hagin designat els seas representants es procedirà a la conotitució del Comitè gestor per a
efectuar els treballs. Es desitja que
quedi llest per la próxima Exposició de Barcelona.

Camp

DADES FACILITADES PER LA CASA
JOAQUIM SITGES PADROSA

Cafè

Acondicionament interprovincial de productes
del camp

gre 255.

•

MES 05

Sants d'avut.-La Circumcisió del Senyor. -Sants Concordi, p revere 1 màrtir; Fulgenci,
bisbe, i EugeIii, abat, i Santa
Eufrosina, verge.
Quaranta Hores.-A la Catedral Basílica, de les vult del
rdif a les sis de la larda.
Crin de Maria.-Nostra Dona
de la Mercó, a la seva església
o a la del Pi, privilegiada.
Vetlles en sufragl de ses äniInda del Purgatori.-Torn de la

sat 2'40.

6% 10100*
Calza OElflisllOfll
. 24'50
B. Cdt, Local 6%. , 10225*

ARTICLE
MERCAT

LA VIDA RELIGIOSA

mostrat en els darrrs temps tant els preus com els canvis.

1914 8100*
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:000
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10100*
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titzable 3 %, 7555; Ghades V., 725; Banc Catalunya, 123; Gas E.,
1912 B.
1912
E.
78'0u*
11 161; Piales, 4650; Felgueras, 7950; Rlf, 14450; Explosius, 230,
1912 F.
7
8rir
234, 232'50; Aigües N., 9925; Aigües V . , 20925; Càceres
1913 B.
1916 B.
23'00;
Transversal,
45'00.
Bonn'
nIt:
Nord,
127'65,
127'60;
1917
t
B.
9 81154
19911 98
83'50
Chades, 727; Banc Catalunya, 12275, 123; Colonial, 13375; Andallas, 9025, 9020; G. Metro, 5975; Chades E., 13950; Explo1920 11.
88331155
1012922 01 %6.
1,1
" 0 9 9'00
sius, 232.
•

COMPTAT: Valora encara no Melosos er ifulagii Oficial

»tina

estés sninvanf, i durant els sis meses que seguiren a l'abril de
Vany 1928 el desequüibri fos gairebé negligible. S'ha iniciat, pera, darrerament, una puja dels preus a Peligras que amenaça amb
produjr un augment del desequilibri. En l'article de dem i examincrem les causes que impedeixen lo baixa deis preus interne, però
Sto volem acabar el d'ovni sense afirmar que, malura/ els rapids
moviments del canvi de la pesseta en els darrers trenta mesas,
també es veu confirmada a Espanya la teoria de la pardal del
poder adquisitiu, per /a tendència a la reequilibració que han
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Una vista del lona decoratiu de la plaça de Catalunya
ció d'una crítica d'aquest gènere ens
és mole necessaria. Si qualsevol de les
nostres publicacions abrís una secció
destinada a la finalitat abans comentada, creictit que aquesta no hauria de
plegar Per manca d'ori.ainal. També
cr4iem que perquè hom publiqués en
aquesta secció mio caldria fer fiS •— boldament sigui ront a 1,r-e-mi—de cap rematerial: liateressat preferiría, nu's que aquesta, conéixer les qualitats o detectes deis scus cs,-rirs. En
fi, creirm que tan necessària ens és
rexisténria d'una critica orlografica
roen la d'una critica literaria. Per altro
banda s'ha de tenir en compte que els
que ara C17111e11.( 1. 11 a es(riure seran —
temps a venir— els que manti,:dran.
dazunt el món, el foc de la nostra cultura.

Me.

rentesnla iberica. ,Imastre.
m a r ic a nano&
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SERVEI MEIEOROLOGIC
DE CATALUNYA
Situaciu gallero, atmosierica
d'Europa a les set Mires del dia
31 de desembre de 1928:
Ithpidament
entpiljure
el
temps a Lot l'oest d'Europa per
aproximar-se una irnput'l ant
depressi6 barometrica que produela pluges gairebé generals a
Espanya, fortes nevadas a Angla l erra, Pasos Baixos i Soisse, i tempestes a Dalia.
El temporal ea molt violent
a Anglalerra, mar del Nord i a
la Mediterritnia, des de) Goll
de Leon fins a Génova.
La trajectòria d'aquesta depressió es dirigeix vers França
i Espanya, per a internar-se a
la Mediterränia.
Estat del temps a Catalunya,
a les 'Y ull hores:
El mal temps es general, amb
cel nehulös i plujós a causa de
la depressid baromètrica que
s'a propa.
Duran l les últimes 24 hores
ha plogut arnb insistència al
Nord de Lleida i lleugerament

I MOST ARNAUTEU
DROCUERIES I FARMACIES
AIMIZIMnnn•

Eis M l gatzems Pompela

-

SOLERTIO33%

C4."

Rambla dels Etudis, 11 i 13 : Bon 3uc-2.:• 3, i 3

per a cines i

PATHE-BABY
Cuyas. Portal de l'Angel, 29
JOIES VERITABLE OSASIO
Per a comprar a bon preu aneu
a la Jolerla MagrItiä. Tallara, 41

CA.I....::FACCIO IDEAL

ESTUFA

J.M.B.

VALENCIA, 346 — TEL. 73016

ANTONI
La senyoreta Maria Margallo, el
dia 17 de Factual, festivitat de Sant
Antoni Abat, farà ofrna d'una formosa llagada a la senyera dels Obren
carreters de la Casa Damm, S. A.
Aquest obsequi está exposat a la
sastreria de a Ronda de Sant Pau,
número 7.

OTE

El

S.

Cantähric

ra i 13. Tel. 14912
--Denunciats per Leonor Granados
Méndez foren detinguts Rufi Campos, de 23 anys, i Joan Manuel Fernández, de 29 acusats d'hacer sostret
a la denunciant un portamonedes amb
70 pessetes 1 unes participacions de
la rifa.
C. Santa

Anna,

REi c

El mulos present. una elrgant 1
-14I . 1 maquina de cosir 1 Dr.:).
(lar WERTHEIM.

Portamonedas, Ganares, DERELL0
estaques, Maletas, etc.
Carrera del PI, 7 bis, i Petr.txol. 17.

NEGOCIEM ELS CUPONS
gener

nens i nene, butaquetos.
tauletes, cadiretes, balanI cinets, cosidors, eteilera.
La casa que ven mas bat-al,
per dsset• fithriva
'ROBLES AZOUE

F. Olaya, - to ts, 549
Per la Direcció Genera r de Ce11111han estat donades insultecions a F.administració Principal de
Barcelona perquè, a partir .d'aquest
any siguin utilitzats per al trausport
de la correspondència destinada a SudAmérica, els vapors correus de la Soeiéte Générale de Transports Marítimes a Vapeur, aproíitant la seca
sortida fixa del 21 de cada mes.
nicacims

CALEFACCIO IDEAL

M. B.

—

INAUOURACIO D'UNA EXPOSICIO DE TAQUIGRAFIA
Organitzada per l'Associació d'Estudiants Mercantils de Catalunya, ainb
la crillaboració de la Corporació Taudgráfica del sistema Garriga i de
F A.cadernia de Taquigrafia i altres entitats d'ensenyament comercial. fou
:largueada a l'Escola d'Alts Estudis
Meremtils, el passat di5aabte, día .29,
una Exposició d'Art Taquigrafie, per

VALENCIA, 346 — TEL. 73016

4IGUA IMPERIAL VICHI
CELONES
Des de denla', dia 2, tots els dies
feiners, de quatre a set de la tarda,
es procedirà a l'administraciö de
l'Ateneu Barcelonés, al pagament del
cupé, número 39 de les obligacions
hipotecàries de la dita entitat, com
també al del cupe, número 15 dels
bons de reforma de la primera serie,
i al del cupó número II dels de la
segona serle.
En cirtut del sorteig efectuat el
dia 28 de l'actual, s'amortitzen les
obligatocions hipotecàries números 20,
23, 54, 86, roo, 126, 13, 151, 184.
340, 359, 399, 530, 568, 670, 7/ 0. 793,
875. 885, 894.
Havent-se acordat una amortització
voluntària de deu bons de reforma de
la primera serie han sortit designats,
en el sorteig verificat el mateix dia,
els bona números 791 al lloo.
Tant les obligacions hipoteciries
carn els bons de reforma que s'amortitzen, es reintegraran a l'administració de l'Atenea contra la presentació
de les lamines corresponents, el mateix
da 2 de gener 1 successius laborables,
a les llores incrcades.

Ara

Ja som a l'hivern
s hora de donar als

vostres fills
OLI de FETGE de BACALLA

i

Botta
Baltà
Rambla de Catalunya, 1
Al Dispensar; Pcnnpeia (Sant Gabriel, 5, Gracia), slan practicat durant el passat mes de desembre, 2.787

visites o guariments, 3 10 aplicacions
elèctriques, p82 injeccions, 26 análisis,
14 vacunacions i 8 petites operacions,
la qual cosa dóna un total de 3.427
serveis. Tarribé s'han lliurat gratuitament 274 especialitats farmacèutiques, el valor de les quals és de
1.11 0 pessetes.

Audició p erfecta RA'Pla
DIRECTA AL CORRENT
Cuyas. Portal de l'Angel, 29

ori el dia 18 de de . embre proppassat

filçn ! i r" Bradner4 Faiyee,

Cksibti% GUkki%ilA

1.;AIÄ!'2S J E LL.J.:Kjjit
guanar valora, de smer.ta, joies i altres objec'es de va:or
2omparlitt's des de 22 ;atesetea an :sis
Pot visiar-se to
s dies felners, de 9 a 1 1 de :3'30 a 6
asionommormummosamss,„
-aar

I

•~1•••

dtr

haven . ebut l'Ex:ramaunció

(

la I3enedicció Apostòlica

A. C. ti. )

La «va
er Assumpció Fälaregas, els seus filia Josep, Lluís i Florentí, germanes (Pr e sent i absenta inyats i cunyades, tia, nebots, cosins i familia tota, la senyoreta Dolors
Montó, En J
Grau Pcy i la raó soe'al "Pilles de Pau Fabregas", en recordar als seus
ami* cone
tan greu pèrdua, els pr-guen que el tinguin present en llurs oracions i que se
selva aun asan% rl funerals que per l'etern descans de la seva anima tindran lloc demà, dimectta, día a
ganar, a dos quarts d'onze, a l'església dels Sants Just i Pastor.
Leg misses despees de l'ofici i tot seguit la del perdó.
NA PER ACOMIADAT
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT

cardenal Arquee sbe de larragons t nern. Sr. T'idee de Hareelona, s'Un dfirnat
0 Mea alnduleneum rospeetivantent arca) la forma aeoatumada.

CANIIS

t i Unte nutn t not neta.
pédis sfirlett n e r fann'tatiu
Catalunya,
R ambla
~van, 9
rambla del Mies, 27.
CONCURS FOTOGRAFIC DE
L'OR F E() GRA(.1ENC
El dia 24 de desembre sa tenir lloc
l'obertura del Coneurs Entografie
1928, organitzat pel grup fotogràfic
de l'Orteó Gractenc.
El veredicte del Jurat qualificador
es el segütnt:
Tema composició. — Medalla d'or,
senybr Joan Basteo; medalla d'argent,
• senyor Josep Casals; medalla de bronze, senyor Esseve
'rema paisatges.—Primer accèssit

i Ferrer

RS

Boqueria, 35 i 38 - Telefon 16651
Sucursal
Ronda

Sant Pere, 16 - Telefon 18166

medalla de bronze quarta, senyor Mar-

celi Gausachs.
Tema marines. — Segon acc-issit a
me ••a:la d'or, senyor Joan Basses; mesulla e'argent, senyor B. Oliver.
Terna documental. — Medalla d'argent, senyor Joan Tarragó; medalla
de bronze primera, senyor Josep Camprubf ; medalla de bronze tercera, senyor August Fonts; medalla de bronce, quarta, senyor Joan Narbona,
El Jurat.—Miguel Huertas. Joael)
Massana 1 Andreu Mir.

Desitgem als nostres dienta i arnics un bon any, i els fern ayanent que tenim un bon asaortit de Cardses, Corbates, Sucters,
Pullovers i Guants a preus ben aaantatjosos

—

PARAIGUES CARDOS
Portaieeertssaa, 10

En baixar d'un tramvia a la pina
d'Antoni López, i ignorant-se qual
fsser el motiu, caiguf a terra Francisca Catala García, de 54 anys, casada, i amb clomicili al carrer de Montcada, número 13, primer, primera. Al
dispensari corresponent qualificaren de
pronóstie reservat la ferida que presentava a roccfpuci, seguida de forta.
hemorragia.

zuccessora e IlEYNI

i C.

Ferran, 35, 1 Avinyó, 4
LA CASA
QUE ES DISTINGEIX
MES EN ARTICLES
PER A PRESENTS,
COFRES RELLEU
ESTIL LLUIS XV, etc.

A reçueriment d'Enric Farell, qui
viu al carrer de Sant Joan de Malta,
número 155, baixos, fou detingut i
portat a la dekgació de/ districte, Victor Guillén, de 18 anys, sense ofici ni
domicili, el qual es trobava en el del
denunciant, on havia entrat, segons
confessa, amb intenció de reconeixer
els calaixos dels mofa:es, per tal d'enietuar el trasllat del que li pagues
convenir per al seu ús particular.

..

?.cooris p r a hl

M
M. PARRE
3 S. Pau, 6

El vigilant del carrer de Fontanella
acompanyá al carrer de Moles, número 13, Robert Puigcert, de 52 anys,
solter i clet. nacionalitat alemanya.
Aquest individu puja l'escala i en
arribar al cinquè pis, on vivia,
baix i queda mora
El cadáver ion portat al dipósit
judicial.

Els reiredainents, quasi

inevitables en

ch canvo

de temperatura, poden esser el principi d'una'

ciafcrmetai greu i produeixen sempre simptomes que causen malles molèsties. ELLAIAN es

el remei mis indical contra els refredaments.
La seva fricció tonifica els muscles i dóna a l'organisme energía i calor. Fa desaparèixer les rnotesfied í evita el desenrotllament de la dolencia.

ILINBROCACIO ELLIMAN di Inapreciable contra
REUMATISME, LUI1BAGO, MASAGAMENTS,
CIATICA, REFREDAMENT, COPS, PELADES,'
Conceasionem FREDERIC ONET. Aparten 888.134RCELOKA

IEMBROCACIO
ELLIMANU
Pera les dolencíes de l'hivern

FLASC
PESSETES

(Timbres mobibisanDaris, bitloossa

1 NVElfiG AZI O N gf-FEJOUffAf-1 N FORM Ef PARTZUJAREJ
&BAJE PEJERIEPAJ Y R. EfgR.VA>

Manuela Ros, amb domicili al carrer de Pujades, 148, quart, fou guarira al dispensari del Taulat d'erosions
lleus a la cara, c.ue Ii foren produkles
en una baralla que sostingué amb /a
Seca veina Angela López.

Teresa Rosar prolui altir
lleus a la seca aria Maria Sánchez,
en baralla que sostingueren totes dues
al seu propi domicili.
Es va donar compte del fet al jutjat corresporent nl nual instruí les
oportunes diligencies.
Blanca Serra Serra Márquez, de 65
anys, iou atropellada per un tramvia
al carrer de Pelayo, el qual Ii produi
algunes ferides i magullament general .
Fou a s sistida al dispensari del carrer de Sepúlveda.

C

Els malalts assistits per primera
vegada han estat 632.

En F incescd'A.Vera
i
rs Unan

de

Rodríguez

la medalla d'or, senyor Josep Casals;
mecall ad'argent, senyor loan Basses; meda.la de bronce primera, senyorla Oliver; medalla de bronze
gona, senyor Josep Lanet; medalla de
bronze tercera. senyor Esteve Puig;

I

ELS REIS A SANT MARTI
La mode:ta barriada ele Sant Martí
de Provencals per primera cegada tindrà el gaig de viure una festa de
tant relleu per a la mainada necessitada, que malauradament és molt nombro sa i per tal d'organitzar una cabaleada des Reis, invita a totes les
persones caritatives que sentin amor
a la infancia i que vulguin correspondre a un sentiment tan altruista.
Podran fer donatius, tant en metitile com en els objeetes que creguin
rnés aderuats, fent ami que aquests
infants nobles, ja del bell començament de la vida, puguin sentir el goig
de tan gala festa.
Els . donatins hauran de dirigir-los
a l'Ateneu Obrer Martinenc. Besalti,
números del 14 al zo, tots els dies
feiners, de nou a deu de la vetlla, i
els festlus, d'onze a una del mati.

vetinfent 1

per

Reis - Reis - Re,
Gran assortit en mohlets de
jonc i medulta, propio per a

REIS:

Pelayo, 62.

Desitja a la seva nombrosa i distingida clientela,
un feb.; i pròsper Any
Nou

lea installacions de l'Exposició. Les
hores el visita s6n els dies feiners, de
les once a la una del mati i de les
sis a les vuit del vespre.

UN AVIS DE L'ATENTU BAR-

Clínica Mental -Torre Cainpdera”. per a tnalalls nerviosos 1
tnentals. Tel?'!. 1 0. Metge DIrector-resident: Dr. NE Bernat
I Carreras. Sol•iciteu informacions a la inateixa Clínica i
Barcelona els divendres, dc 4
a 7 de la tarda, al carrer de

&Ve UESIS
Rambla del ring, número 1
Osram del Gran Tuteo Uses

L'Exposició restara oberta durant
una setrnana, i s'hi celebraran converses taquigr !firmes relacionades amb

ESTUFA J.

A Poret de Mar (Poni)

Fills de F,Ma3 Sarda

va fer el Congres Internacional • de
Budapest al professor italià. senyor
Aliprandi de recollir i ordenar les
dades sobre la Histbria de la Taquigrafia als diferents paisos.

per la resta de la regló.
La temperatura mftxima d'ahir fou de 15 graus a Tarugona, i la mínima de set graus sota zero a l'Estangent.

PER A LA DIADA DE SANT

TASTELI-LO

-.~.~.~•~Zilleht~mk

Negociem e s Cupons vencimmt
1- de gene

PUBLIC1TAT

PREUS DE 51.111eCHIPGIO

•

E
N

'Tots els que segueixen de prop
t'aluda de !a cultura catalana s'amaran
Poput ademar de /a poca o ruda espirimal que reben tots aquelh. que Joule',
cen a escriure en el 'castre vera sensa
f• arlar de les facilitan de Publieaciófacilitats que gairebé sé, nul-ics — la
preocupaci,.: tnés gran dz tots aquella
que comencen a agafar la ploma és
traerar d'esbrinar la JCZEt veritable
-.aína com a escriptors.
Es cert que la ha algunes publicaCianS—limitadissimes en nombre, c.nn
ja ' e in dir — on els aspirants a escrip'tors poden "tractar" de publicar: ,,,er,t)
ate?, aire', que pot plaure /a panitat
pee.enal de l'interessat. no n'hi
la seva proprou perqué aquest
duceió lite raria. Al nostte entendre,
podria arranjar-se mitiarcant la
creació d'una crítica d'obres de prin.
cipiants. Sense e, itica hora ica t'adra
escrittre tan/. COI?? Z11141:11, que difícilment millorard.
Per aquesta ra6„ treiem que le crea-

lir II C1 II A 1Ft I
tal de contribuir a la comanda que

I

Bloc del
transeünt.

PtibI.MITAT

REIS

Gaseta setmanal

de Literatura,

Art,

Ciències i Esports

Gran.
venda

Ja sabeu la conversió a primers d'any d'aquesta gaseta toloaenca en òrgan de Factivitat intellectual deis Paisos d'Oc. Les Meces catalanes, les
Heces occitanes vessaran en les seres pagines llur mis valuosa producció
i el comentan i la noticia de tot el moviment intellectual del món.
Verb de dues cultures germanes i renalxents„aituades al bell tnig de

RETALLS

l'Occident europeu, promet d'esdevenir la seva més completa, moderna,
vivent expressió. Abundoses eollabotacions de les mes famoses signaGires franceses, avaloraran, també, regularment, les pagines setmanals
CORRESPONEU. SI US PLAU, AMB LA VOSTRA SUBSCRIP-

A ssortit

C10, 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, s8, .d, A. BARCELONA

variat
en

BUTLLETI DE SUBSCRIPCIO

mocadors
de

ItGIA M3

PiS
ment

SAI Ti

mere,.
as agrairä la trames() de la °asna "OC" i el cobra.
(r) de la seca subscripció.
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Al passeig de la Ins:iistria caigui
Joan lose') GalIndez, de 14 anys, en
intentar baixar d'un tramvia en marFon assistit al dispensar; de la
%onda de Sant Pere de lesioas de pronòstic reservat al cap.

de

de isla&
Signatura,

(1) TrImeslrel, eemestral o anyal.

PR EU:

14

pessetes l'any
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LA PUBLICITAT
EL MOVIMENT MARITIM

CINEMA
NOTES OfiCIOSES
FATI!! PALACE I EXCELSIOR
Ahir. dilluns, Migue lloc en aquests
salons una estrella extraordinaria amb
la Milfl/ifica supreproducciö de la
marca Metro Goldwyn Mayer, mulada
"Mr. W".
il L'obra tan ceneguda pel
nostre públic amb el nom de "Wu-linchartg", ha estat portada a la patatalla per la prestigiosa marca esmentada. i tot el misteri. tot el dramansme
que enclouen les escenes de l'obra original, resplendeixen amb Inés vigor,
amb mes fo rca emotiva, en la pel-licilla. Els tristos amors de l a bella
filia. del Celest Imperi, apareixen
plasmats a la pantalla, envoltats, de
l'exòtic paisatge oriental, i s'apoderen
de l'inim de l'espectador, que sent
com a cosa premia la tragèdia, basada
en els vells costuras xinesos. que hom
ven damunt les vides de l'enamorada
parella.
• Per a encarnar els principals intèrprets han estat escollits dos dels
artistes de més fama en el món cinematogräfic: Loo Caney, l'artista cim
de la caracterització, i Fexquisida Ferie Adoree, que realitza una de les

seves mis belles creacions.
En "Mr. Wu", el públic arnant de
les grans emocions i de les belleses
del quasi desconegat Imperi oriental,
nodrä sentir cata mai aquesta satisdelectant-se amb el drarnatisme
d'aquest argument.

TROSSOS
en Llanas, Sedes

1 Velluts

"El Centro

PP

Ronda de Sant Pere, 5
en immillorables condicions
de qualitat i preu

ju 1 i.o

Actaditt a.vui als salons

Vaixell espanyol ''La Guàr
-dia,mberganel,d
3Iarsella. Consignatari, Gilabert".
Vaixell espanyol "Cervera",
en hast, de Tarragona. Consignatari, Fill de Römul Bosc.
Vaixell espanyol "Cabo Quejo", amb -càrrega general, de
Santander. Consignatari Ibarra.
N'aixell holandés "Jorge Maria", amb càrrega general, de
Rotterdam. Consignalari, B.
art In.
Vaixell clanes "Nautik",arnb
fusta, de Castelló. Consignatari, Emberg.
Vaixell francès "Jarlot", amb
rärega general, de Mazagan.
Consignatari, Ignasi Villavec-

on es projecte arnb un èxit sense precedentä
l'extraordinària producció de la
NAC!ONAL GAURIONT

Sumptuosa presentació amb

Cat.eliCS

un GNUS

per

chis.

Vaixell francès "Saint Didier", amb càrrega general, de
Rouen._ Consignatari. Jadi

ELVIRI1 DE AllfiYA, PEP fiCIIAVIVA
la

menuda

VAIXELLS DESPATXATS

GARGALLO
e44446644,-^4444444,4444444444•»44441414+44144.4444444-badr4,
PATHE CINEMA
El programa estrenat darrcrament
en aquest elegant saló, ha estat un dels
exits més definitius de Factual temporada.
La magnífica producció de la casa
Almira, que porta per Mol "MataHary", l'argument de la qual és basat
en la celebre història dels desgraciats
amors de la famosa ballarina, que tingueren per epileg el seu afusellatnnt,
ha portat a aquest cinema una yertadera afluència de públic, pel fet d'ésser aquesta pellieuia rúnica que sha
filmat en la qual la vida de la popular artista està reflectida amb iota
mena de detzlls. Per altra banda, el
luxe amb qui és presentada i la beIlesa de l'eminent artista Magda Sonja,
que realitza una admirable creació, ha
contribuit molt eficaçment a qui l'empresa es vegi obligada a mantenir
aquesta pellicula en el cartell perquè
pugui ésser admirada de tothorn.

Na

VAIXELL5 ENTRATO

PARIS I RIALTO

1 JoanCARROSSER
Forcada
saluda la sex a dislingida
clientela, i Ii desitja un
Pelle 1 pròsper Any Nou

"EL CENTRO"
Ronda de Sant Pere, 5.
Actualment ofereix importants rebaixes en
Sedes,

Llanes 1 Velluts

Vegeu els aparadors.
Pot inteiessar-vos.
.113n31n11111.2.

Césaic, S. A.

presentara mor( avtat la seva

extraordinària.

Corazones sin rolo
creació

Imperi Argentina
V alentt Iiarera
' Pitusin i Bett! Bird
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ÈXIT MAI IGUALAT

ponència del seu si, en la qual hi
tinguessin tots la seca representació, .ja que Fostenten en aquella
corporació, amb l'objecte que procedeixi a la puntualització del seu
parer relatiu a la sollicitud de l'es_
mentada Junta Mixta, que servirà
per a facilitar a la de les Obres del
Port la concreció de l'informe que
referent al particular ha de formular. en virtut d'ordre del Centre
Directiu.
En la mateixa sessió acordà l'esmentada corporació informar favorablement, donant les tnés grans facilitats i mitjançant condicions, la
concessió d'uns terrenys, situats a
la zona del port, demana pel Ministeri de Marina per a aixecar un edifici amb destinació a Escoles de
Nàutica; a la qual concessió es
convingué imposar un petit cànon,
sois ais fins del dret de propietat
que sobre aquests terrenys ostenta

de Comer, Indústri ia Navegació
Hispano-Brasilera a Espanya de la
suspensió amb escala a Vigo del
Lloyd Brasiler. que perjudica mot
l'intercanvi entre tots dos paisos,
s'ha dirigit per cable al ministre
d'Agricultura de Rio de Janeiro, i
per telegrama al ministre plenipotenciari del Brasil a Espanya. pregant-los les seres intervencions per_
què quedi sense efecte aquesta suspenshi, i soHicitant a més que estengui les comunicacions pels ports
de la Mediterränia. per estar pròximes les Exposicions de Sevilla i
Barcelona.

II El mejor ca
PER

Norma Talmadge
secundada per Lluis Alonso i Noah Beery

EL MES DE DESEMBRE
Les arribades de carbó al port
de Barcelona durant el passat mes
de desembre es resumeixen aixi:
45 vaixells, amb un total de 135
mil tones.
TELEGRAMES DE LA CAM-

BRA HISPANO-BRASILERA
Tenint coneixement la Cambra

f

ADVEKTIPde.NT
Advertrm a lea perafflet
entitet1 1 empreses a les guata
interesal la publicatsJ immediat a de les notes que ens envien,
que ele originale har. de dirigirse tots a la Redacció, plaza de
Catchinya. 3, primer, abans de
les uou del vespre. Ele que ene
arribin mis tard d'aquesta hora
o vagin adreats a la impresora
del diari, Barbera, si i
*eran publicats fine desp-es de
4S hores
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st . ts editarà gratuitament novella escrita en català, assumpte amorós, pera
moral. Borta ocasió per a fer-se un nom a Catalunya. Escriure a Tiroleses,
número 1114. Pelayo,

Drs. SERRALLACH
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Si en el dia asaanyalal per a
la pcesentae'a de randidatures
lid PS presenta sitió una da
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Amb el que paguen per una
sola tarea d'espertacle. poder/ adquirir un !naire conipiel. que (Juran' l'any serä
el diverliment prefe rit de
la vostra llar

esdeveilinient!!!

dia 14 de gener actual s'estrenarà al
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TABACS HAVANS
Salmerh, 63
cantonada Traveseara,

lauditat.

vtuo, ats que s'han de enmear a cada un dels Comites Pa-

aquesta Junta.

Recentment designat per la Cambra de Comerç i Navegació, En Da_
vid Ferrer i Vallés per al càrrec
de vocal representant seu en aquesta
Junta, dirigint-li, en la rnateixa sessió. els senyors president i rocals
frases d'efusiva salutació, a les quals
correspongué aquel en igual forma.
Després se li dona possessió del
cärrec.
EL CARBO ARRIBAT AL PORT

Pe ri « 8
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autorització per a realitzar obres
pel seu compte als molla de Barcelona i Sant Bertran i determinades facultats, per a sí o un organisme que la representi, a fi de poder administrar i explotar aquests
dos molls i regimentar tot el que
es refereix al tràfec de mercaderies.
Donada la importincia de l'assumpte, que afecta directament a tots
els sectors que intervenen en el
tràfec del nostre port naviler, comercial, industrial, agrícola i miner,
aquesta Junta acorda nomenar una

1
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LA VID A SOCIAL

Convocatoria
per a eleocions Generals
Era ,'t- arnb ei que esta ¡Arel-F. 14.nd en farticle 63 dels Eitt itintS Del, quals es regeix
aquesta Coraissid Mixta, aprnvate per R. O. del ministeri del
Trehafl, Canten:. 5 Indústria 'eu
7 de desentbre da 10?6 i
cats a la tiaseta el dia 23 del
rr..1 eis mes i any. ella de Pro
.aal:t a 14 realovació bkr‘ nat reglarneutaria dele Comitès Paritaris dls Grups primer (Banca), segon fassegurances 1 Similars , tercer (Transporte
quart (Venda a l'engrÖs), i cinque (Serveis de Gas] Electricita!) que són els que actualment integren aquesta COmiesió Mixta; s'elegiran la ~Pat.
dels vocals efectius i Suplente,
tant patrons corn dependents,
que han de substituir ele que
corresponguin cessar, o cobrir
les vacanta existents, així com
les noves places amb que s'amplia el Comité Paritari del grua
quart.
En efr.se q Uilecia aquesta Coroissid Mixta acordä, d'acord
S:1n/, Delegació Regional del
Treball, convocar, els patrons
i els dependents inscrita en el
cens dels esmentats grups del
comere d'aquesta ciutat a elecclons generals per a la designacid dele ‘ocals efectius i suplents de rada un del respectius Combes, l'elecció dels quals
tindrit ll en la forma que a
eontinuarió s'esmenti:, el dia
27 del present mes e.e gener,
des de les den a les quatre de
la tarda, als locals quo previament es designaran i es taran
miblies per mitjä del bittllatt
oficial da !a nrovfneía i diaria

Portada allegbrica er colors

EDITORIAL POLIGLOTA ----
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COMISSIO MIXTA DEL TREBALL AL COMERÇ A L'ENGROS
DE BARCELONA

La Montserrat

ta d • Urbanització i Aquarterament,

BENET PER0i0

u r s a a 1 • Saliö Catalttliya.

Vtitxell holandi , s "Jonge Maria", amb càrrega general. cap
a Sagunt.
Va ixell alemany "Spezia.",
amb cärrega general, cap a Génova.
Vaixell espanyol "La Gnärdin", amb càrrega general, cap
a Tarragona.
Vaixell espanyol "Roberto
R.", amb càrrega general, cap a
Màlaga.
Vaixell espanyol "Mallorca",
amb càrrega general, cap a
Palma.
Vaixell holandés "Adriane",
amb càrrega general cap a
Tarragona.
Vaixell angles "Pelayo", amb
cärega general, cap a Valencia.
Vaixell belga "Portugal", amb
càrrega general, cap a Tarragona.
Vaixell italià "Monarca", amb
trànsit. cap a Genova.
Vaixell francés "Jarlot", amb
càrrega general, cap a Marsella.
Vaixell angles "Vardulia",
amb càrrega general, cap a Valencia.
Vaixell noruec "Grana", en
Hast, cap a Burriana.
Vaixell espanyol "Del f in",
amb eärrega general, cap a Alta
cant.
Vaixell espanyol "Cabo San
Sebastib.n", amb càrrega general, rap a Bilbao.
LA JUNTA DEL PORT
La Junta del Port d'aquesta capital, en la sera darrera sessió,
celebrada el dia 29 del mes passat, sota la presidència del senyor
governador citfl, el set] president,
amb extraordinaria concurrència de
senyors vocals, s'ocupa, entre altres
assumptes de menys interès, d'un
expedient incoat pel Ministeri de
Foment a instància de :a Junta Mix_

-

sortit el voltio' II de les

Obres de Na D )Iors Monserda de ihriä

per la qua) se so/licita la necess:aria
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La jogt4ha 1111'S perfecta
segle XX
£xtensis4iai repertori de
comedie escrites expresaament ib llibrets i personatges

Meiavellosos

efecto d'escenografia
Dematiet -la a tales les
botignes de jogaines 1
apereries
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EL TEATRE
EL TEATRE A

PARIS

"Romance".–M. Gantillon.–M. Serment
Francis de Croisset ha escrit reccntment un estudi en el qual anideza. tot deplorant-la, la invasió d'ohms
estrangeres. Descabdella im tema que
els lectoes d'aquesta crònica coneixen
prou per haver-lo sentit de niolt tetnps
ha: en altre tenme, França donara el
to a Europa, totes les nacions venien
a buscar-hi modele Exportava les seves obres i els seus gustos, i, per a
prendre una imatge en el llenguatge
del dia, el batalle es liquidava Ileugerament a profit della, quan es tractas-a d'obres de l'espera, i ei pn eticular del teatre. Aquests darrers ares,
per primera vegada en la hiebeia, la
situació ha estat capgirada i el balanç
és deficiatori.
Per qué? Perque el mostee teatre Ti:'
estar desnacionatitzat en una torta
proporció pels comerciants. I ben -vos
ad que a M. de Croisset li ha estar
respest malignament: "Pere aquest
cansí que ha seguir la invasie. vós
haveu estar dels primers a ehrir-le.
en adaptar amb Robert ele Flers tina
obra anglesa tan feble corn "Remance". Es legítim traduir i portareles les obres d'un autor de talent cona
Sernerset Maugham. o fins una obra
neradable com la de M. Cc/sean-1: Pene
eauria valgut mes detrae amest "Romance" sentimental als anglo-saxene."
hi ha una mica de veritat ce 3 tuesta
relees corte.
Pera l'obra r/e M. Bira'aea•. r afee
saurire. no havent pogut reeixir al
feetre de l'Athertee, l'empresa Tia tornat a posar "Romance" al carten.
rereme. erkies a recite hi ea obres
eannercials que no releen, ele la mateara manera que hi ha ralees literäriee
que triomfen. L'èxit de Sienfried. al
teatre de M. berree no ée pes exhaurit: l'exit de ValPone. al teatre de
ef. Dullin. estå asseeurat, i heu-vos
ad tres escriptors ¡oses ,hines d'aquest
nom que cereixen reecit lun darrera
M. Gantillon, M. Serment i
M. Nivnix.
' El primer Es reidor d'aquella Mato
que ha finesa sis-centre representaeons al teatre de M. Rete. El tema
de- Mata es suc la desillusite es treha
el fens de tetes les formes de rayentura. Dos leves bessons, :leen i Tisana.
eamnien. En ye? eeeer marí ella vre
ésser actriu. Reaten l'un Y raltre,
na trotan eine desenzanes eixf que
tenen a la ml la realitat desetada en
Sert cm/1rd%. Tornen als arce en
eres, reg eos mian manes epmnieven:
per, aha acabat, l'encís he fireit:
aleeheres se'n tornen. Tearriharla. el
s.iatee metete tant se va'ert: l'es'enral as materar. cense cap fi. sense saber en es va. Un hnm es ven oblierat
a citar !sus altea regada encara ets
eerses Flatidelaire. nue peerien servir d'epígraf a Departs:
•

Cae les ved: voyagenes son t ceux-la
fseuls qui partent

'AMI partir,
Certarnent. nn hi ita res mie fale. i
ele veritables saeteare són ele que marxen per arel-ter. L'interessant es, perb.
ene M. Cantillen exnresse l'ertyor i
el deeencis ele jemes deeeneanyais Per
les otaleeelons 1 ele deserdres d'una
pau perduda despees d'una guerra
guanvada . Es aquest deserire penfund
'en els sentiments que geverna el deseerdre e=tetic: M. Gantillen psi-tela la
;seva obra en quinze quarlros. celda ele
artifieis de la presentació eseenica i de
la 11= a favor crea, trosseia i esrnicele un talent cert i remarcable en
rreits aspectes. La carcassa de la sera
raea es un tema, però es una acció.
;L'interes dele seus personatges és
1idecleale. no es mora/ (s'usa aquest
mol amb preferencia a esienleele. eme
les feixuc Y pretencibs). Per ajase és
el detall i les coses seeindäries ente
Cenen valor en aquest art que per sistema terna a !'invertebrat, a la fragmentació abusara.
• ••
Es ceriee haver de parlar ríe M. Serment. despees de M. Gantillon. Ell

també pren per tema el desengany i
e Pena per Ventura no
l'eterna
és el tenia de qualsevol art que no
tingui per pinyol una moral forte, una
fe actuant per ressort? L'única diferencia es que quan era molt jove,
M. Serment, confiesa la missió d'expressar aquest sentiment. amb un lirisme atemperar per la ironia, a un
jove, vestir de negre. que se li assemhlava com un germà. En tornar-se
madur, el sentirnent ne iii pas canviat; per?, ha estat destillat. com si
diguéssim, és a dir. que no o ' queda
ente el
sinó com un peritar. me•- •
¡ove veetit de negre st" ererala selamer M. Serrneet —releva de
viure la seva vida e-e e-t. i le mica
en miel resultara, pe- una curiosa
evoleció, exactament el contrari
M. Serment. De primer era roen tina
mena de retrat , en el eral s'acusaven
Ist sena-dances: despees s'ha anat
transformant en una caricatura en la
qual s'acusen les dierreencies. FI. primer, rer&onntges de M. Serment eren
maese intellieents, s a dile maese
preocupase pele joes de le
els darrere eón, si no tetalment
altnenys eón ésser' que no
tenen cap do excepcional, ni del cor
ni de l'esperit. Els primer, tren lírica
els segona són ceinics: lirisme i comicitat es techen en tots des casos retinguts i limitase per la ireMa com
ho es en so per una sordina. T rom
que d'atea banda. l'auter, seguint la
seva eiclinacie natural, ele fa dialogar
remes que sobre ceses del cer, com
eme conserven la irreseetici6 i el redor dele eeetimente. i Omiten la mateixa cemed ia de les cemfeeeions tardares. M. Serment dena aetealment
tina nota perfectament original: el
Mares-ame de 1a vti/earitat.
Arias la reserva 'tue ehn ele penenmercas, que sen vaheara i no /a manera
de revelar-les. La manera es mes ara,
exmciside j secrura oye mai. La comedia de M. Serment sie \afearles es ena
mica lenta. al rreg sembla que s'afluixi
Y es buidi un moment, però. sense
preiudici l'excellent arte erial , is
dama nuclear única en anuest tenme:
cap autor d'amieeta erlat no reuneix
en una barreis ¿'une aeilitet tan afortunada el sentir de raceie i del diäleg,
la sennritat poetice i el gust de les
ceses del cor.
L'obra ese es representa al teatre
de la Michodière ce titula Sur 'non
brete encero. Entre !lerdees i VeraCruz. un jove. que no is ras mes
eixerit del que convé. Robert reunen,
fa coneixenea ame, una mas, terea ,
que no nertaria pes la virtut fin= al
martiri. Ell la festeja, i cona que ella fa
el posar de deixar ter. eil la besa;
ella li dóna una bufetada. i aquesta
aceite, que poseer no es sinó una fermata-al ti inspira un reeneete. del retal
Dora ben aviat s'afligeix mejormeta. quan en aquell mateix moment
un altre paseatger, el me tedor .A,11nyol Nicanor, inversament li falta
al respecte tina mica mesen de pretia.
O hE nn sahen hen be eme senten
ni que velen, cosa que esdevé soviet
a la pobre humanitat. o quan rolen
al guna cosa, no velen la matele, C,A1
en e/ matear motnent No arrieerien
a entendre's, com la majoria deis humana si l'atzar no hi intervingués i
derelle per elle. len bromista fa creure
a Robert i a Dora que el vaixell este
en perill. ell= s'he creuen. carien l'un
en bracea de l'altre. Saben que s'han
ritrut delle. pere sanase veuen que no
buscaren sinó, l'un i temer
la solerlat de la travessia amb una
d'anuelles aventures al maree de la
moral. a les quals es mnstra tan pro•icia la seda efímera entre el cel i
raerla. Ilerams que es trenquen amb
les convenieecies sncials cele retrobaran en arribar a port.
Entre les obres de M. Serrnent, no
és ni la mis forte ni la més ben portada. Mai, peree el seu diälea no ha
estas mes llar. més ric. ni millar
ni mis penetrant.
!A:CIEN DUBECH

resolt del segon acte, Aquesta e.g enas d'un gran rettliszne,) d'una
g ran vivacitat, 4s plena d'atrevimente, de gosadies. El bon gust
Queda, per), sempre salvat.
Al tercer acte, la senyora Rosa
es presenta a casa de Félix. No hi
va, tanmateix, pel que el? es pensa.

Hi va només per proposar-li noves
formes de pagament. "Qui pensa
en això' —diu ell. "Jo t'estimo. Tot
el que sine es teu". I vol enlluernar-la amb l'oferiment de les seves
riqueses. Per?, aleshores es presenta el fill. Feliz amaga a la cambra
reina la senyora Rosa. El noi ve
arrepentir, ves Inés que a demanar
perdó, a qué el castiguin... L'escena en realitat és feta perque el minyó confessi que el seu amor per
la bailarina era absurde, que l'amor
que ha de conquerir-se amb diners
no és amor, i no es mes que una
porqueria... Félix. en sentir aquestes
paraules. queda profundament trasba l sat. S'adona que és sie semblant
manera que vetee guanyar el cor de
la senyora Rosa. La crida bruscament, Ii lliura el seu fin i ell resta
sol. mentre cau el teló per darrera
regada.
Hi ha una gran força, un conatant moviment dramàtic en aquesta
1ebra, perquè els personatges són
„en observats i dibuixats. Ultra el
tipus d'indià, es vivissim també el
de la senyora Rosa. Aquesta duna
bella. soferta, que en mig da les
seves dissorts, de les seres trifulques. ha sabut guardar el respecte
als seus fills. al marit absent. a ella
mateixa. i que, si un momees ha
estar a punt de caure és encara per
amor del seu fill, resulta un p u senatge humaníssim. No té les d'artificial, de maquillatge escenic. Tots
els airees personatges deixen traspuar també els mateixos dots d'observador en el seu autor. 1 fine
aq uells que no Surten a escena eón
evocare amb gran relleu. La vida
eircula de dalt a baix de l'obra. Diríes' que no es tracta de cap a-':dota inventada. sinó que els personatges, dotats de vida pròpia. pro
dueixen el drama d'una mane -a fatal,
com a resultant dels seus caräcters.
El matear enginy del diäleg, que,
de vegades. produeix efectes nacer
cómics, no és mai artificial. ye
sempre de ressencia mateiza dels
personatges, dele satis sent.ments
en topar amb les realitats exteriers.
La companyia Rivera de Rasas
ens té ja avesats a les bones interpretacions. La que en fan de "La
senyora Rosa" és excellent. Maelde
Rivera troba aceents tendres, seturals. humaniselrne en la figura de
la protagonista. Enric de Rosas
subratlla admirablement la par. cómica del paper d'indià que interpreta i fa traspuar tota la sera terbolesa sentimental. Cal subraalar
també, entre altre, el treball dels
senyors Soffici i Ballucci.
La presentació. molt adequada
en els dos primen actes. Una mica
fora de to, en canvi, al tercer.
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NOTES OFICIOSES
ROMEA
PROXIMA ESTRENA DE "MIMI"
Joaquim Montero, popularíssim actor, aconseguí de la d'empresa tras'ladee a la nostra escena les pintoresunes i sentimentals escenas de la vida
bohemia que col-Tocaren a Nfürgen
en el cim de la fama.
L'enginy i l'habilitat de Montero
han triomfat, i ha aconseguit una comedia amable i simpàtica, que, sena
dubte. ha d'interessar pel seu caräcter
popular.
La companyia de Romea ha acellit
l'obra amb eran alteres, i no dubtem
ofelndre amb ella un gran èxit d'interpretació.
L'empresa es proposa presentar
"Mini?" anal) gran luxe de vestuar; i
decorar. i ha encarregat les decoradores al leee mestre de l'escenografia
joan Morales.

BARCELONA. — "La señora Rosa", co- Les

mèdia en tres actes de Sabatino López
Malgrat el títol de l'obra, el seu
interès no radica esiencialment en
la senyora Rosa, ans en el seu protagonista veritable ,"Félix", un tipus d'indià dibuixat amb gran fermesa; tut tipus d'indie d'una brutalitat exteena, però d'una enorme
tendresa continguda. Félix ha viscut vint-i-cinc anys a. América. Hi
ha fet de tot. Ha, aconseguit guanyar-hi una fortuna, i Ita tornat a
establir-se a la seva chitar nadiva.
Encara és fort, encara se sent jure.
Es generós, petulant, disputador,
¡susceptible, un sentimental. coleric...
I.'autor pinta no solament els trets
externs d'aquest mamila indià. ans
s'endinsa en les p regoneses de la
seva enana. Observador agut 1 penetrant, els toes temer, alternen
amb tocs de sentinent i de tendresa.
Per a crear el drama sembla
elle l'autor hag) ecplotat els dolo
punts debas dei ecu protagonista:
la por de servir de motiu de burla
i la seva tendrest insatisfeta. En
els sena anys d'exi4itriat Felix conegué una dona c ada, la senyora
Rosa, de la qual epassione.
temptadora, eren lts a desítjar-la.
A la Reea Ii agr va riure, pera:,
eempre en eiltern e em es fei* respectar. Un dia el u mara Caben_done. Felix reta:141cent yogui ele

diners necessaris i els oferí a Rosa
perquè tornes al seu país. Aixei són
e's antecedente de l'obra. Ara la senyora Rosa, al bel: país, té establert
un hostal. Feliz , que en el fons
no ha deixat d'estimar-la, protegeix
el fill de la senyora Rosa. El té
collorat al seu establiment de banca.
Sobtadament, però, s'assabenta
aquell minyó deepén quantitats importante amb una bailarina. "Et roba, es riu de tu", li diu un amic.
Però no, de Felix no se'n riu ninga
impunement. Si el minyó l'ha robar
de veres ¡'enviare a la presó. En
comprovar el desfalc, en efecte , res
nO conté la seva còlera; ni els mateixos precs de la senyora Rosa,
ni la prometença d'anar-lo pagara
a poc a poc. Felix, inexorable, afirma que o se li restitueix tot d'un
top, o el noi va a la presó. Tan.
matebc, labilment, siebt laient i la
senyora Rosa li recorda ele semi
temps d'América. l'època en qui

ell eliasea estimada... La passió
soterrada de Félix es revifa amb
rne's forca que mal. Ja ni es recorda perqué te aquella entrevista ame)
la eenyora Rosa. La vol i res més.
Ella gairebé se Ii ()tercia, però quan
ell ¡'abraça, quan ell ia besa apassionadament, ella es defensa. "Ad,
a Casa dels metes filfa, no"— ve a
dir,, ella, en un final admirabiement,

Arte

EXPOSICIO D'IMATGERIA
DELS REIS D'ORIENT

En el Centre Excursionista de Catalunya, el vinent dijous, dia 3 de
gener, a les set de la tarda. tindrà
noc l'obertura de l'Exposició dImatgeria dels Reis d'Orient, de la coticeció del senyor Apenes Mestres, la
qual compren una secció de dibuixos
originals de l'expositor, de Pellisser,
Juncecla, Apa i d'altres; una altea secció deis Reis d'Orient a través de la
caricatura; i, finalment, una altea secció delss raateixos Reis, tractats pele
principals artistes de diferentes ¿poques.
Precedirà l'acre, una conferencia
de l'exeositor, senyor Apelles Mestres, explicativa deis diversos aspectes da l'Exposició.
A LA SOCIETAT ARTISTICA I LITERARIA DE
MA TARO

El cha 28 del mes passat, ya ¿asee
inaugurada en aquesta importante entitat mataronina una interesesant exposició, I Saló d'Humoristes, a la
(mal han concorregut ele nostres dibuixante huneeristee més prestigiosos.

Catallt s

LA PUBLICITAT
kit el teu d'art

LES L IL E.
TREN

Casanova (Concetel6): Lectura
de poesies.

LA

MUSECA

Costal (Casta): "Sobre la pedagogia pestalozziana".
Domenech (Cristòfor da): •La
LICEU
cultura catalana".
Estelrich (Joan): "L'humenisene
estoic".
Eniern ució
Garcia Banús (Antoni): "El aire
liquido y sus aplicaciones".
* Comunicats...
Garcés (Tomäs): Lectura de poeHateen; rebut un altea comunicat,
palesen la preocupació pueril d'ap
Fa dos anys i mig només que
sies. "La poesia de Leopardi". Lecsignat per Marc-Aureli Vila, estudiosa
aquesta òpera fou estrenada al tea- releer "modern". El xilofon, ele jo..
tura
del llibre de poemes "El somde Dret (21 anys), el non& del qual
dc campanes i la percussió teme
tre de la Scala, de Mili, i abans
ni". "El violí prodigiós" (notes soNema o augmentar !a ¡lista dels que
bre la poesia de Sant Francesc).
elathir ja ens era donada a conèixer constantment a l'onquerstra un pape
dondvene a l'edició de diumenge, i que
"Angiolo Poliziano i el Renaixeen el nostre Liceu. Molt lloable, ea_ preponderant. Tot aleó, però, ao t'esera ajuntat als que recullet: els ediment".
principi, aquesta activitat i aquest stimula gens la precarietat de la se%
tors del volteen al qual ens reí erirens
Givanel (Joma): "Cervantes i Caconcepció. Volem dir que de tne
sei per afavorir la divulgació de
a l'edició anterior.
talunya", "Conversa cervantista".
les obres a penes sortides a le litint. sica, pròpiament, n'hi ha molt pes
Recomanem als que retejen iettenció
Grahit (Josep): Lectura de fragen acuesta partitura. Ni en els pa
Tant les que han d'ésser consagradr trametre Illers punts de vista que
mente del ¡libre "Les campanee de
rusientes exasperats de certes pades i han de durar, cuan les que neiha facin dins el termini eter , s breu, amb
Girona".
gines, ni en les frases Ilaegoreseee.
xen condemnades a l'oblit, és
el fi de facilitar la tasca dels recopiIsern i Dalmau (Eusebi):. "Joan
apassionades del princep era t,
que siguin conegudes erren ben
lador:.
Badia, prosista girani"aviat. Tots hi guanyem. El públic ni en les vagues intervencions deis
Jiménez Ruiz (Frederic): "Fray
s'orienta a temps i oportunament, cors interiors — recurs banal prou
* La coliabaraci6..,
Luis de León. El hombre y la obra".
desacreditat per l'autor de "Madae
i els que tenen la iniciativa d'aquesal periòdic OC, en la seva transJunceda (J. G.): "L'humor i els
tes empreses salven perfectarnent i me Butterfly" —hom troba una miformecid en gran diari literari catahumoristes".
en tot cas Ilur responsabilitat. Si ca de substincia que faci pensar
lana-ore-ira. sera nedridissima: eis
Junoy (Josep Maria): "La Nova
en un intent seriós de composició.
es tracta duna obra la sort de la
noms nu, s assenyalats de les lletres
Revista".
qual resta indecisa —una obra, com Efectes teatrals, en certa manera,-,
catalanes, oceitanes i franceses han
Laiglesia (Marcial de): "Artistas
a la manera coneguda del ruccird
101 dir-se, "discutida—, els que l'oacceptat de figurar entre el: seus rede vanguardia". Lectura de poesies
de la "Tosca" 1 de l'altra òpera
fereixen al judici del palie no fan
dactors habituds.
del seu 'libre "Tallas''.
cementada més amunt —abre al, i
Malye (Jean): "La culture clase Sine) servir fidelment l'actualitat, que
* Ilenri de Montherlent...
sigue en France".
«te prerrogatives inalienables; i si prodigare generosament, complicats
Marín (Ricard t: "Los chamari
ami> jocs de Ilurns fantästics i fasl'obra triomfa, immediatament o a
meridional, figura entre les primeleros
res de les signatures d'eseriptors oreituositats escenogrefiques a tot drap.
la Ilarga, poden atribuir-se un exit
Martorell (Jaume): "La guerra
Per?, sempre, torneen-ho a dir, abindiscutible.
tans en Ilengua franee.ea que prestaran
química".
Ilur entlaborerid a 'mur g a magnífica
senda total de música veritable, ni
Puccini és un deis compositors
Mesó
i
Valenti
(Narcís):
"Suissa,
abra d'exPansid literaria.
un bri de construcció que dones
que. des d'aquest punt de vista, han
sos costums i ses beutats".
estar malee servits. Les seves dpa- almenys una aparent consistencia
Morales
(Maria
Luz):
"La
mujer
* Josef' Defteil...
res han corregut ben aviat per tot ale artificis anodins 1 als llocs coy el libro".
"quasi (alela". segar," ell. tamlut
el món. Fins la darrera. "Turanmuns vulgaríssims, que són l'Unja
Nicolau cl'Olwer (L.): "El troba- dot", tot i haver-la deixada inaca- suport de la partitura Tot el m48,
eseriurà assiduantent 0 la projerinda
dor Cerveri de Girona".
5subfieari4. El seu darrer cOnle nadabada, en dos anys ha arribat als
al començament del primer actee
Palol (Miguel de): Lectura de la
!gnu, sien d.c eserit fa en un bell froteteatres importants d'Europa i d'A- hi ha alguns ep isodis trutats acab
comedia "El clavell roig".
rks oceitanitzatr
relativa noblesa; perb l'esperan ça
Pi Sunyer (Dr. August): "La sen- rnerica. ¡Oh Mozart, ai en en teu
oue poden fer concebre s'esvaeix
temps eis afers teatrals haguessin
sibilitat i el temperament".
* Albert Pesiar..
tingut
una
organització
tan
ben
esaviat,
i la resta d'aquest acte no r
Pi Sunyer (Dr. Jaume): "La Uniun dels "orianieles" de neceen versitat nordamericana; Harvard,
tructurada com l'actual i hagués
destaca gaire de les erres parts
Française. eseriura a OC en la sena exemple".
exista, per exemple, alguna casa edi- l'obra.
"rnairerl", 1 semble que...
Quant a la interpretac;S i pa:.Pla (Joaquim); "Goya. L'home i torial tan decididament inteeessada
l'obra".
en la teva glònia com els 'providen- aentació no pedem fer-ne sind.' elo* ...aelture Cer,leS efeemeas,..
Pla (Sebastiä): "L'art a l'estola". cials "Ricordi i Cia." sembien es- gie. L'esforç que exigeixen Es ben
areveneal. libo-ara als editors d'OC
Pla i Armengol (Dr.): "En Joaconsiderable, i ha estat fet, ho retar-ho en la de Puccini! El teu inepoetnes inMits escrita en bell trovenquim Ravellat i les seres investigafable "Rapte" i les meravelloses
coneixem, amb zel i arnb esplendifuiste, que seran publicats en les fadone sobre la tuberculosi".
refilades de la "Flauta mágica" hau- desa.
lles literàries esmentades.
Planella (Dr. Joan): "La ciencia i rien trigat, aegurarnent, menys d'un
La part de protagonista fon conels valore de la vida".
segle i mig a arribar al nostre pri- fiada a La senyora Pacetti, que la
sie Biblioteca Valendana "L'Fstel"..
Puig Pujades (J.): Lectura de la mer escenari. I grIcies, encara, que
vetlla anterior s'havia fet ap . anAcuesta t'ove eollereid anuncia ea la
traducció de la comedia "Knoe, o el
una sollicitud, que no cal dir que dir molt en la seva interne:es leS
',ropera aparieid del seu vallon segon,
trionif de la medicina". "Evocant a lloem, els ha fets arribar.
d'"Aida", i que també reeixí
que es tatilasel Fllasco Tbefiez i VaMarian de Llassanera".
El fet, dones, és que ja coneixem tament en acuesta nova actuatuí,
Ráfols (J. M.): "La vida i l'obra
leneia. FI seu as 5o, .1111i Just pes"Turandot". Horn sap les circums- mancada de serioses dificul'ets.
d'Antoni Gaudí".
senta e,, nqUe , t llibre. asperg es ',ose
El tenor senyor Nfelandri, gue
Riba (Dr. /sfarcet), catedrätic de tàncies que concorren en la cuan'
de la persanalitat del oran novellista,
posició d'aquesta obra, en la qual, debutava en la part de princep, acla Universitat de Barcelona: "Fisioque, amb les tradtterions de Miguel
segons ha estar dit, Puccini volia
tul en circumstencies molt desfagrafia de Catalunya".
prnean i la ,i,be de /are per
assajar noves orientacions per al
vorables per a ell. No ben. refet
Ritter (M.): "Anatole Frente et
mes fase de reintraraci4 valenciana.
seu art. Mentre l'escrivia, i tot just
encara de la seva indisposin que
son ceuvrt".
7 'F. ,1 (tario7 Porcino (Parta Fereeracabat
el primer acte, el compositor féu suspendre l'estrena dij e es p arRoca (Dr. Josep Maria): "Infansa. 171 rep ratee lee eamatteles • de
fou
atacat
pel
mal
que
havia
de
sal,
hagué de resignar-se a ises tea ,- e'
tesa i minyonia del primer Duc de
sub,reipeid Per als !libres de "L'Estrencar la seva carrera. InstaHat en
de la mil -oc manera el seu prestigi,
Girona".
tel".
una clínica de Brusselles, continuä pera me pagué, evidentment recete"
Roca (Dr. Josep M. Batista): "La
Geografia com a base de la Hieres el treball afanyosament, i la mort apreciar totes les ceses faaele
* reine la mafei.ra
na
l'interrompé quan encara mancava Tenlem bones referincies erarm¡e‘
•
icy un fet /a endefrarie del 111Rodríguez Grahit (Ignasi): Lecuna part important per a dur-lo a
artista i ens dol que aquest acetdseatebre de poecies de Feaneese Almete i
tura del labre "L'estätua de la danrhagi privat d'actuar en coarricla
serme. Segons les referències que
Vives, titulat L'espill a troesee, amb
sarina".
es donen, el duo que clou el primer
Ilihertat. Aixie no obstant, 'a ses a
el qual .e'inaucuren !es publieereions
Roig i Llop (Tomás): Lectura quadro del tercer acte i tot el segon
en
tasca mciesqué aplaudiments,
"L'Ectel".
valencianas de le
d'un aplec de contes.
quadro d'aquest atte. final de l'obra, d'esperar que- en les represeesaciene
El 'libre esta eterosament edita?.
Revira i Virgili (A.): "Les causón de F. Alfano, collega i bon amic que seguiraa tindrä avinieteeh
'l'otee tes comParieions van illusten,Jes
ses de la decadencia histórica de
de Puccini.
fer vale de' tot els seus mefits
amb dibuixos de! reramirta JaseP 31eCatalunya".
Es podria hacer discutit abans
La senvoreta Laurenti ( is u), b a
teu, autor de la versi4 es reraffeira
Rossinyol (Santiago): Lectura de
de decidir la total redacció traques-la'ntismeotalsve:a,
de L'auca del senyor lesteve.
poses. Lectura de prosea litereries.
ta òpera, mort el seu autor, la con- que culminà a eacabament de Ja imRuyra (Joaquim): Lectura de poeportant estoma del tercer a- e. en la
veniencia de treure-la a la Ilum.
Cataba- ajes.
• Resem de Geografia
qual . é el naper principal.
era (1/ voll.
Sanllehí (Josep): "Aspecte series Una vegada acceptada la idea, pelas,
Holt justos també ele senyon•
calla, sens dubte, emprendre la de_
ref Caltereid PoPular Beeeinc. ese
de l'humorisme".
licada tasca amb el maximum din- Del Corso, efarcosto, Vea, Galloha publicar el t+410er rnIum del ReSabor (Octavi): "Girona en els
her, Fidre s Jordi.
tecla que te han posat tots els
sum de Gemerafia de Catalunya. de seus pactes".
Temiste els cors, intelligentment.
que hi han intervingut. Per abre)
Pon Vira, té a etnet et sume. dedient
San Miguel de la Clamara: "La
dirigits pel mestre Erminero, can
a la geografia humana de la saetera
costa de la provincia de Gerona".
també, donades /es circumstancies
ren ben encaixats i reeixtim
teera. C g mproudrA ret comarques de fa
"El volcanismo en la provincia de
alludides, born pot explicar-se que
Gerona".
Costa. des de la Cenes a restant de
els públics la rebin amb respecte totes les dificultats que Hur metenSantaló
(Miguel):
"Sobre
la
vida
sa intervenció conte.
Salses.
3 que els critica italians facin tota
de Pestalozzi".
Brete i romMet can, el erinter, diEl director d'escena, senyor
mena d'equilibris enginyosos per a
Serru Hunter (Dr. Jaume): "Apoversos grafics acompanyaran el test.
honorar les darreres pàgines que Dadee ha aconseguit, per la semi'
logia de l'Ideal".
escrivf el compositor que han con- banda. amb la representació de "Tu-'
Tor (Ramon): Lectura de poemes.
randot -, un èxit ben assenyaiat. Es
sagrat com a geni nacional. DesTrabal (Josep A.): "L'educació
apassionadament, però, cal confes- una de les vegades que hern obserfísica i els esports en la formad()
rar que la defensa de l'obra es di- vas un moviment de masses mes disintegral de l'home". "El futbol i
ciplinat i escaient. En tots els deficil. Hem alludit ja les condicions
'larktisme com a factors educatius.
talle imposà un ordre i una pe
en qué ion escrita. Horn suposa
La moral del directiu i de l'esporl'estat d'esperit del compositor, que que acrediten el seo talent i belles
siete".
poseer ni el primer acte pogué aca- aptitud.. Cal felicitar-lo efusivament.
Urgelles (Manuel): "Generalitats
El decoras, molt cierres, i el vesDe 1923 a final de 1928 han estat
bar abans de sentir les angúnies
sobre la pintura".
donades les següents conferencies i
de la lluita amb la seva malaltia, tuari, esplendid, són d'un efecte
Valldeperes (Manuel): "El Reial
lectures a l'Ateneu de Girona:
llana i pa'esen també l'interès i
que li feien fer frases com la seMonestir de Poblet".
Albees (Salvador): Lectura del
güent: "Aquí s'acaba l'òpera per decidida voluntat ande que ha estat
Valls Taverner (F.): "L'antic
enllà".
llibre de "Mes
la mort de l'autor". Despees ell no preparada aquesta estrena.
Dret gironí".
Arraiz (Dr. Angel de): "El arte
El mesure Padovani. al cap de'
Vinardell (Artur): "Hores tràgi- pot revisar el seu treball incompiet,
popular del Pirineo y en especial
ques i anecdòtiques de la guerra.
l'orquestra, demostrà posseir be la
un altre l'acaba, i a l'obra, tal com
el del pais vasco".
(Records de París.)".
partitura i es prodigà tothora amb
ha quedar, li manca la definitiva
Aranzadi (Dr. Telesforo de): "El
aprovació del qui la creava. control
lloable devoció. Fou cridat a fa RotCURSETS I CORYMIZTern"
pueblo vasco".
necessari i insubstituible. Tot ple• ja escènica, amb els cantees. al end
La Societat de Psiquiätria i NeuArtes (Joan): Lectura d'una selecgat, en resum, causa una impressió
de tole els artes.
rologia de Barcelona elegí dissabte
ció de poemes.
Si l'obra no arriba a aconseguir
penosa, i convida poc a fer comenBellido (Dr. Jesús M.): "Les passat la següent Junta directiva:
tota tia slufeagist - enes/Oletees Tia
President. doctor Angel Ferrer
Universitats de les petites ciutats".
pealem eludir
serä, dones. permee ne herl eetat
Am b tot, perd,
Cagigal; vice-president, doctor JoBertrana (Prudenci): Lectura de
.ostra obligada d'emetre ambo
interpretada en excenents candi_
la comedia "La dona neta". Lec- sep Còrdova; tresorer, doctor Pere Itaarii13nm
Ribes
Pujol:
secretari,
doctor
Oscar
sinceritat
i
Ileialment
una
opinió.
cions.
tura de la comedia "Qui trenca paga
Torres: rice-secretan, doctor Rauton
Baltasar Sánaper
Ens pedem dispensar d'entrar mas* rautornäbil del senyor Moixere.
as, en detalls, però direm el festina
Bosch Gimpera (Dr. P.): "El do- Serró; vocal comprador, doctor Pere
_
Ferneres: vocal arxiver. doctor Ma- de les nostres impressions de lesmini dels ibers al nord de Catalunuel Soler Martín.
nya". "Esdevenidor de les explotreno.
E
REVISTA MUSICAL
RECITAL DE POESIES
racion s arqueològiques a Girona".
El llibre de "Turandot", escrit
•
CATALANA
dimecres, a les set del ves- pela senyors G. Adami i R. Simoni,
"Glozel".
Burgués (Marian): "Belleses de pre, la poetessa cubana Emília Berdiu que és basat en una Ilegenda
Ha aparegut el número de denal donarà un recital de poesies orila terrissa catalana".
xinesa. L'argument, si hagués estat
eembre d'aquesta important pote'
Calvet, "Gaziel" (Agustí): "Les ginals a la sala d'actes de l'Ateneu desenrotilat amb traça dins ei seu
cede, amb un sumari interessane
Barcelonès.
viles espirituals: Projecte panoräambient precio, hauria pogut tenir
tissim.Conté els eegiients tre leal/s- s
La presentació anirà a càrrec de
mic duna nova estructura cultural
un cert interès; tal corte el presen- "Vint-b-rinque aniversari del "MoN'Alfons Meseras.
catalana".
ten, però, els autors esmentats, es tu proprio" sobre música sagrada",
INSTITUT
FRANCES
Camós Cabruja (LI.): "Girona
d'una inoonsistenctia desoladora.
Lluis Romeu, prev. — "Vint-i-cine
Dijous vinent, dia 3 de gener. es Tot resta reduít a una barreja ardespees del setge de 1462".
donarás de set a vuit del 'vespre, bitrària d'escenes de "feerie", de me- anys de "Motu proprio", Franeeec
Canudes (Josep): "L'aviació".
Baldelló, prev. - "El IV Congrés
a l'Institut Francés (Aragó, 316),
lodrama i de revista, pretext només
una conferencia a càrrec del direc- ,d'exhibicions fastuoses i virolades. Nacional de Música Sagrada cele,brat a Vitòria", Higini Angles, ¡airee
Edicions "LA MIRADA"
tor de l'esmentat centre, M. J. J. A.
L, . imaginació limitada cl gust "Amenitats: Distractiens, oblita t
Bertrand, el qual desenrotllar el
C. de St. Pau, 2, Sabade1L0
*Matee dele senyors Adani cSa nitres menuciéncies MiliiCahl", E.
Correr de Sane Pau, 2, Sabadell tema "Les chefs de file de la ieune
moni no han reeixit a esposar la Chavarri.
génératicni littiraire".
OBRES COMPLETES
faula ideada amb la ingenuitat genTambé ele publica un cartell deis
CONFERENCIA
de
til de conte, que podia fer-la agrado' Premia musicals Eusebi
DEL DOCTOR RIBES 1 RIBES
JOSEP CARNER
i passadorament acceptable.
Demà, dimecres, a les onze del saEl mesic, forçat a fer sempre ceo_ leagostera", una abundosa informa:,
Volum primer
rió de concerts celebrats a Barniata
es
reprendran
les
conferencies
tímele, ha trobat algunes fórmules
EL8 FRUITS 8418080808
celona, notes sobre Moviment rnuque es donen al solarium del papoc
originals,
que
aplica
amb
inVersid corregida i amb
sica/ a Ang laterra, i noticies divervelló de Sant Leopold, de l'Hospisistència
obsessionant.
Horn
el veu
ses.
pròleg rel mateix autor
tal de la Santa Creu i Sant Fan. El
molt
aplicar
a
cercar
efectes
de
coSón repart:des amb aquest metate
Preu per al públie: 5 pessetes. doctor Enric Ribes i Ribes disseri
de
máxima
truculència.
Enee
lorir
ro la Portada i la Taula genera:
Per ¡als subscriptora de "La
tares sobre el tema "La freniectocalla,
les
hartuonies
recercades
i
Mirada?! 7._
de rally 19451 (Vol. XXV). 3'5Q_ nuagtea. mia en la tuberculosi pulmonar".
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L'Ateneu de Girona

"Turandot", ópera póstuma de Giäcomo,
Puccini

'

DRFEO CATALA
Avtü, iiada de Cap-d'Any, l'Orfeu Calais donarà un Concert
traordtnari a les cinc de la tarda. En
aquest concert es donará per segona
vegada, petició de gran nombre
d'admiradors del mestre Vives, la
seva magnífica "Suite" coral "Foil:es i Paisatges' la primera audicid integ:a de la qual tingué lloc el
dia e de lesembre amb extraordinari
èxit. He'.-vos ací el programa detaIlat de l'esmentat concert:
"El cant de la senyera", alinee
"Glairie de la "Missa de Núria".
Runen.
"L'Adoració", Marimon.
' El tic de Nadal", Tornäs.
"Cant de bressol de la Mere de
Din" ( , olista. senyora Fornells),
'Aridemeg Fornells.
"A Jet is en el pessebre" (solistes,
senyors Torre, Gibert i López), Marimen.

"La nt n-non del Jesuset", Roma.
D'Indy.
"Pels • ills d'Adam i d'Eva" (Popular fr .ncesa), D'Incly.
"Carie • de bressol de la Vergc",
LI. MarL Millet.
"El rtl tec villancet", LI. Merla
"Canta fa de Nadal", Pujol.

Ir

"Follie; i paisatges", A. Vives.
e. Pòsic. — La fira. Cromo epigramatic.
2. Prcaessó a la muntanya.
3. Con iat
Col'sacreu. Oda a la mar IluM'atta.

5; A 1.. placa M ha ballades.
A ..;DICIO D'ORGUE
Avui, d'inerte, dia primer de gener,
•,a les qte 're de la tarda, al Santuari
'de la Ve ge del Carme es donara' una
audicit pdblica a arree dels eminents
:cencertistes mestres senyors Vicents
.M.
Gibert i loan B. Lambed, amb
selecte programa, per tal de donar
r coneix, el mag-nific orgue suara
-inaugurat

Govern Civil
EL CAP DE POLICIA RESTABLERT
El car superior de Policia, senyor
fenoriio, está ja restablert de la
maialtia iue l'ha tingut uns quants
dies allc-yat de les tasques policía;ter. Aa -r va anar a saludar el governador.

Litz. política

1

—L GENERAL DELS JESUITES A MADRID
,Liegim en un collega:

"Sembla que l'anunciat viatge a Madrid del Superior General deis Jesu!tea, té releció amb un vast projecte de
canvis d residència d'alguna mernbres
importan's de l'ordre, actua/ment a
Catalunya
EL "BON ANY NOU" DEL
GENERAL PRIMO DE RIVE:?A

2 El overnador civil, complint
Instruccions del general Primo de Re, i1rera, ha trames a les autoritats de la
apzoeincia la següent comunicació:
• "'Cumpliendo encargo especial del
;Excmo. Sr. Presidente del Consejo de
iMinistr 5, como representante del Go,bierno, me dirijo a usted para que
'llegue, en su nombre, en el dia próximas sr Afio Nuevo, a Autoridades
funei inarios todos órdenes y Alcaldes tock s pueblos, el recuerdo y felicitaciem que Gobierno de S. M. de%lea en dicha fecha a ellos y al país
_lleyeeRyr enciendo fervientes votos por- aue el próximo alio 1929 sea de got a y ventura para España, y de salud
,y abundancia para todos sus habi,ntes.
• Espera Gobierno c_ue un elevado
concepto ciudadano y una sagaz comprensión de los medios y propagandas
que las tsriritus rebeldes e inadaptables cm:1 .am siempre contra quienes
encarnan autoridad y significan disci.pllna y orden, contrarrestaran en el
• sereno juicio 'de los mas las campafeas gut, ,ontra la actuación ¿'el
se intenten con el perverso
orcisd....to de entorpecer la coronación
de la obra completa de salvación, que,
gracias . Dios, marcha sin dificulta,des."
ASSEMBLEISTA D12111TENT

El gwernador de Palma de Menorna ha d als periodistes d'aquella citeque el vice-president de la Leuataciii Provincial Balear, l'assembleissetraor Jaume Muntaner, ha pre'tal la dindssió del cartee erre caer-

f

FJNDA SIMON
ItENJ t.ft'S A LA CATALANA
SAL) PER A BAYQUETS
bSPtTERhftk. 8- VIDUIE1U.A,

''olafon 078

R.

4-l 4e.-6+64444.44444444-ee.4..

Dilatas els REIS que un
"11.1tECIOS NEN -

errEssoL

deis e:aborats en els nostres tallers
yo: a la felicitat a les famílies
N'hi ha des de 4 pessetes
L'ART CATOLIC
Palau d'imatges
Cesa hochaca
a, Bisbe,
•114.114411144444.414+04+11•4144411

ilülra de Lluís Ulloa
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El

pre-descobriment hispano-català

d'Amèrica de 1477
El senyor Lltris Ulloa ha adreçat
un cop fixat, en el segle XV, el nom
a la tedacció de LA PUBLICITAT
Terceira per a la illa de les Açores,
la 'letra que transcrivim a conti- la del Brasil persistí a figurar danuación
inunt d'alguns mapes, convertint
París, 26 de desembre de 1928.
així en falsedat geográfica allò que
Senyors redactors de LA PUBLI- abans havia estar realitat. En la carCITAT.
tografia primitiva americana un maDistingits senyors:
teix riu de vegades s'ha convertit en
En presentar al públic espanyol,
tres... Joan Cabot, guiat segurament
mis particularment al catalá, el meu
Icen mapes dolents, suposà la illa
nou 'libre intitulat: "El pre-descuBrasil a l'O. d'Irlanda, i en 1496
brindento hispano-catalan de Améri- a cercar molt més al N. O.
ca en 1477..." cree convenient de fer
Nove.— Quant als mòbils de Joan
arribar fins a aquest públic certes
Cabot, crec molt bé en l'existencia
constatacians i ampliacions. Laendarde relacions entre ell i Colom, anreriment relatiu amb que surt el dit
teriorment a les capitulacions de
llibre, redactat de darrers d'abril eniúltmm amb els Reis Catòlics,
eä, motiven aquests aclariments,
Dese. — Trabo que hi ha força
indicis, vistes les dades reunides pel
tant mes quan en aquest interval els
meus estudis han avançat conside- senyor Carreres-Valls, per a prosrablement.
seguir la indagació d'un probable
Per satisfer robjecte assenyalat, i origen català de Cabot. Estimo, pesabent l'interès que concedint a ras prematura la ubicació exacta d'aaquests estudia, apello, dones, sequest origen.
nyors redactora, al generös acolliOnze. — Considero que Cabot en
1496 no féu sinó seguir les passes
ment de la premsa diaria.
Primerament he d'absoldre diver- de Colom en el pre-descobriment.
ses preguntes que. d'un costat o d'un
Absoltes així les preguntes a les
altre, de vegades per persones molt
quals he alludit, he de formular aldivergents d'idees, rolan estat adre- gunes a/tres declaracions:
çades de Barcelona estant. A les
a) Arnb referencia al nom "Jadites persones contesto:
maica", explico en el meu laibre
Primer. — Les meves investiga- aquesta forma com un diminutiu fecions relatives al descobriment d'Amena familiar i afectuós, de "Jaime". Sers fa observar per un dismérica per ara es concreten estrictament al que denomino el "pre-descotingit professor catará, que també
brintent de 1477", i a l'origen cataexisteix per a una altra de les Antili del descobridor. El primer d'a- lles el nom "Dominica", que no és un
quests dos problemes, revesteix, in- diminutiu, sin ó un nom Ilati (el norte
dubtableznent, des d'un punt de vis- en liad del dia diumenge). Aboa és
ta purament cientific, major abast cert. Però hi ha també una Antilla
que l'altr.2, si be, pera, el segon el denominada "Martinica" (derivada
te molt gran per a Espanya i espe- de Sant Martí, que es com la bacialment per a Catalunya. Segons el tejà Colom). Pot afirmar-se, dones,
metí parer, però, tots dos estan ínti- que sigui normes per analogia, la desimament vinculats, posat que jo idennencia "ica" es féu comuna a tres
tifico "Xristo Ferens Colom" arnb
Antilles. No és el testimoni de Bernäldez l'Unic que afirma l'etirnolo"Joan Scolvo" i a aquest amb el
gia "Jaime" per a la Jamaica. N'exiscatear; "Joan Colons".
Segon. — Les coincidencies filo- teixen de diferents cronistes i carlògiques, heràldiques, toponimiques,
tògrafs anglesos, i encara que tarbibilogräfiques, etc., no ocupen, ni dans, tots ells vàlids per diversos
de bon tros, Findret principal en els
motius. El mes important, pero, no
metas conceptes i en la prova de les está en el nom Jaime en si mateix:
meves afirmacions. Si els vaig do- está en aquests dos fets: l'un, que
nar prioritat en les meves conferènColom mai no apareix anomenant
cies de Barcelona, pel maig de l'any
"Santiago" a Fina, tret de dos do1927, fou mes que per res perquè cumenta, manifestament apócrifa per
vaig creure que eren les que menys altres motius (el fals testament de
podien desvetllar la susceptibilitat
1498), la falsa informació de 1494
de certs esperits d'Espanya, i també sobre la no insularitat de Cuba; l'alperque el terreny en que se situert tre, que Ferran el Catòlic ordena
e_ aquell en el qual els erudits cano usar sinó la paraula Santiago.
talans, més preparats que jo
Aquesta actitud del monarca—anäaquests punta, poden arribar aviat loga i simultània a la del canvi de
al resultats mes clars i mes preci- Joana en Fernandina per a Cubasos. Tals consideracions, peral, no no admet altra explicació que la
constitueixen parlant, sinó "compro- d'un fi polític.
b) Incloc en el TrIell !libre una
vacions", el principal avantatge de
les quals, esta en que poden conduir representació de l'escut d'armes dels
a la ubicació concreta del lloc de la Monrós. Però per aquest nom de
terra catalana on rasqué Colom i al
casa com pel de Colom existeixen
coneixement de la seva
diverses armes nobiliàries, dues pel
Tercer. — La prova principal i cap baix. Tarafa les assenyala. Aldirecta de les rneves afirrnacions és
guns heraldistes catalans, altres:
cUordre hastiiric, i esta integrada pel
camp d'or, un mont (muntanya)
gran procés del "Mayorazgo" del vermell, al damunt del qual hi ha
segle XVI, pel conjunt de documents
una rosa de guls. D'això en dedueide tots els ordres que abonen el pre- xo que el nom "Ifonrós degué tedescobriment, per la indentificació nir dos origens confosos en una sola
ja segura de Joan Colom amb Joan forma per la pronunciació. Hi deu
Scolvo, i per la d'aqucst amb el corhaver hagut (crec que encara n'hi
sari Joan Colom. Aquesta prova és ha actualment) "Mont-rós" i "Mannós". I aquest últim alrnenys ha
completa amb la irrefutable demostració de la falsedat de nombrosos
vingut de l'alianea de dues famílies:
p seudo-documents en els quals es
la dels "Mons" i la dels "Ros".
basi la negenda genovista i amb la
Aquests dos norns encara existeide diversos testimonis en pro de la xen a Catalunya. L'escut dels "Ros"
catalanitat del descobridor.
porta la rosa de guls. No conec el
Quart. — Jo no cree que amb tot dels "Mon". Però a França, a Gasi que Colom fou català, pugui tro- cunya, hi ha els Mun, amb un món
cm cual a l'escut. I en el Repartibar-se relació directa de cap mena,
tret de les d'un ambient comú, enment de Múrcia, fet per Alfons el
tre l'empresa del gran navegant i
Savi, on figuren molts catalans, apales dels marins catalans que en el reja un "Joan de Ros-món", possible
segle XIV corregueren per les illes
combinadas inversa de Mon i Ros.
Convé, dones, tenir en compte,
Camiries i potser també per les Açores. Mes aviat cree que cap d'aquests
si es confirma la troballa d'un
marins, ni un de sol, s'acostä, ni re- Colom Monnis, aquesta diferencia
motament a les costes d'Amèrica. Tal d'orígens en el nom de casa i en
com ho vaig dir en el meu pròleg a els seus escuts.
c) Resaecte a la profecia de
l'interessant llibre del senyor Carreres-Valls, abans de Colom, els únics
l'abat Joaquim, de la qual parlo en
europeus que petjaren la terra ame- el nieu llame, Ire pogut comprovar,
ricana foren normanda del segle X. per una traducció italiana de 1304,
Es clar, però, que no es donaren
la recta interpretació que en faig en
compte que havien arribat a un alel sentit que significa que l'alliberatre continent.
dor del Sant Sepulcre seria un esCinquè. — Segons també vaig dir pa nyol.
en el dit präleg, ni en l'"Atlas cad) Crido molt l'atenció deis intau", ni en cap document carta- vestigadors catalans sobre la revogràfic català, ni enlloc trobo el me- lució del segle XVII, o dels Seganor indici que els catalans o d'altres
dors, especial/neta sobre les referenrie t que en les polgmiques
europeus, tret dels norrnands, hagin
intentat anar, abans de Colom, més
hores foren fetes a la participació
erina de les Açores per l'Atlàntic.
catalana en la descoberta d'Amèrica.
Sise. — La illa del "Brasil . ' d'a- Estic segur que en la copiosa lite(1.11051 Atlas i d'altres mapes catalana
ratura revolucionaria, que munes code l'esnientada centúria — illa que
nec en part, es produiren intereslambe figura en mapes vena italiana,
setas revelacions sobre la qüestió.
cont ja vai g recordar-ho en el dit
e) En zara crido mes l'atenció
prüleg— nO és altra sinó la desdels dits investigadors sobre una
prés ancenettada "Terceira", a l'artradicia que existí a Barcelona, a la
xipelag aeoreä, identificada) feta ja a qual s'llan referit molts cronistes i
Catalunya per Sampere i Miguel.
historiadors, entre ells Balaguer i
. Setè. — Abans del segle XVI el
Pi i Marjal!, enm virtut de la qual
nom del Brasil no tingué res a veu- arnb el primer or que Coloin porta
re ami, el vast territori americà que
d'América fou fabricat un calzar per
avui el porta. Brasil bou en l'Edat .a la catedral de la dita ciutat. El
Mitjana, en tant que serme geogräP. Jaume Villanueva, en el seu "Viafic, una denominada, vagabunda, je literario", parla d'aquest calzer
aplicada a diversos palios dels quals
eamn "de visu". Ums escriptor d'aquees duien leo fustes de tint anornenalla epoca revolucionària afirma, en
des amb el mateix nona perla pertacanvi, que Isabel el feu enviar a
nyents a distintes especies (de vega- Toledo. ha en abre, un altre misdes diferents a la vista) del genere
teri al voltant dc l'estada de Colom
botätfic cesalpina. Aquestes especies a Barcelona en 1493. I potser altintoreres es (roben eu diferents
guna cosa rnolt més pregona.
fins .ert una comarca de Ihm'
0 Hi ha encara un fet d'excepdis Oriental. Quan en els primers
cional importancia respecte d'aquesanys del segle XVI foren descober- ta estada. Es sabut que els primen
tes eir el que avui ea el BraSil tres
indis vinguts ami, Colom d'Amaespecies abundants, encara existents,
rica foren batejats a Barcelona. Jaud'aquel' genere de plantes, el seu me Raimon Vila, copiat per Torres
notar fou aplicat per antonomasia a
Aniat i per Bofarull, manifesta que
aquest gran país.
en un anal/ públic harceloni es conVuite. — Per un fenomen de du- serven els cornprovants del cas. Jo
plicació vulgarissim en la cattogra- sospito que ja en el segle XVIII no
esteva completa la documentació.
fia medieval i adhuc en la moderna,
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;Per?) que se n'ha hhte
misteri as volt de ca,am i Barcelona.
No es possible que allargui més
aquesta Iletra, per molt que hagi de
callar sobre altres punts tant o mes
importants que els indicats. Pera)
abans de donar la per acabada he
de formular una afirmació clara,
neta, categórica.
Alguna geògrafs o cartògrafs estrangers a Espanya, els senyors La
Ronciere, Almagia, Gallois, Pessagno, per exemple, slan pronunciat
a r biträriament i dogmàticament contra la catalanitat de Colom. ¿I per
qué no hem de dir-ho? Veig ben
clar que aquestes condem. es "excatedra" han influit depressivament
en certs intellectuals espanyols, encara no prou avesats al lliure examen. Dones be: respecto molt, tal
com ho dic en el meu llibre, l'opinió
d'aquests senyors, p era no vacillo
gens a declarar que no reconec a
cap d'ells la capacitat suficient per
a pronunciar-se a tall de jutges en
l'assumpte que estan molt Iluny
d'haver estudiat i profunditzat com
jo. La seva opinió en aquest cas no
té cap valor: ja no som en els temps
del "magister dixit". ¿Que masa
estat oposat per part stellt? Els
pretesos "testimonis" d'Anghiera,
Trevizano, Giustiniani, Gallo, Oviedo, Gomina, etc., etc. Ja he demostrat be que el; tals "testintormis"
es redueixen al d'Anghiera, al qual
han copiat tots els altres. 1 perquè
se sapiga per a sempre qué real la
paraula eraquest cortisä mentider,
ern basta posar de relleu un fet:
quatre segles sima cregut, perquè
Anghiera ho afirrnä i els altres cronis_es leo reproduïren, que Joan
Díaz de Soliz bou espanyol. Anghlara precisà—cosa que no fati per
Colom—l'origen d'aquell navegant:
oriund d'Astúries i nat a Lebrija,
digné. Avui se sap p erfectament, anib
documents fefaents, àdhuc un de
Ferran el Catòlic, que Díaz de Soliz fou portugués. ,Cal rnajor prova
de la falsedat de la llegenda genovista? Anghiera espanyolitzi Salz
amb fins politics, igual que genovitzä Colom. Els senyors Gallois, Almagia i altres ignoren això, con] ignoren molts altres fets del mateix
ordre. Fan mal fet, donas, d'assumir funcions de critics definidors en
prob/emes que escapen a Ilurs coneixements. I encara taran pitjor cls
que a Espanya els escolten.
Estic completament, absolutament
segur del que dic; i afirmo categórican ent, avui com alsii i com detnä,
pesi a lleugers errors de detall, que
Colon/ fou català i que descobri
Amèrica en 1477. No leo dubti ningú
a Espanya: la veritat triomfarà a la
fi, sigui en el pròxim congres de
Sevilla, sigui més tard: "patiens,
guia aeterna".
Agraeixo la benévola hospitalitat
d'aquestes columnes i resto el seu
afm. S. S.
ULLOA

EVOSICIONS IYART
S ALA,

4Rles

SOLER
J. PUJ O).
OPISSO

Pintura

JULI

Fin! al 5 de gener
Expoa lcla general d'art decoratiu

GALERILS LAYIET4NNES
CORTA CATALANES, 613
BALLESTE
Pintura
F. GALLOSTRA
SAiNZ DE LA MAZA

.1.

inaugurarlo avut

ARENYIES

CORTS CAT LAN ES. 670
MUNTADES
Pintura

MARIA

n TIS

a l'Ir gener

n•nn••

LA PINi4COTECA
PASSEIG DE GRACIA, 34

A. VALDEMI
Pintura
Fine al 4 gener vinent

SALES A. BADRINES
DIAGONAL, 460
TORRES-GARCIA

Pintur a

raras al 6 de gener

MIARLe. IECLAAANA,
Pietat., 10 (darrera /a Catedral)

EXPOSICID PERMANENT
I compra-renda de
ANTIGUiTATS 1 OBJECTES D'ART

SALA BUSQUETS
PASSE 1 G DE ateeeta, ae
MOBLEsi Arta i bella oficia pe,

manare.
paree! eutentiques
Venda de gatifee
SOLER

Pint ura

DOMENEC

V. GARCIA SIMON
RAMBLA DE CATALUNVA, 29
Marca 1 motilurea a'art; policromata.

aansus. Granate 1 auauatorts,

obJectee d'art per a preeente

TAPISSOS PINTATS
• campas* I tantita .: exposicia
continua de euedros a 'el:, g r.F.arioaci0
‚St., oleografles, oto.
de ma-cti rnetliuraa.

F. 16 0 ,1TFALCDN
Botero, 4, al captaaall de la Porta

Pernees

1444,,,s-e•-s-e4449,41PislysmysYs-0444

REIS A eßVALL

FIGURES FINES
PRECIOSOS NENS-BRESSOL
IMATGES ARTISTIQUES
ALTS RELLEUS
Imitacions de marfil i bronzos amb
rica mares decorats
GRANDIOSA EXPOSICIO
L'ARY Ce.TOLIC
PALAU D'IMATGES
z, Bisbe, a
Casa Bochaca

ifl _ a
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LES PREOCUPACIONS
DE "LA EPOCA"

ELS AFERS
EXTERIORS

LES EXPOSICIONS
DE BARCELONA I
SEVILLA

LA SUCCESSIO
DE LA DICTADURA

SIGNATURA DEL CONVENI

ES PREVEU LA VISITA DE

Madrid, 3r.—"La Epoca", en acorniadar rally 1928, diu que subsisteix
la rnateixa preocupació que en 1927,
i afegeix:

"En la sucesión de la actual sil /ación política. De ella ha hablado en
las columnas de este periódico el seflor Andraae; de ella habló en "La
Ven de Catalunya" el senyor Cambó,
de ella se han ocupado diversos colegas, a la cabeza ,1 "A B C" y "El
Debate", y ello, puede creerlo el Gobierno, es preocupación de las clases
conservadoras. Sin atisbos de intención
política partidista, con patriótica y noble sinceridad, nosotros sentimos esta
preocupación. ¿Què importa para sentirla el tiempo que haya de durar la
Dictadura? Pongan los mis optimistas
la cifra de :tilos que quieran, diez
arios, quince, veinte... es igual. porque
habrá siempre un día siguiente, y ese
es el que atrae nuestra preocupación.
Tiahriamos de estar convencidos de
que la vida de todos los espailales actualmente era muy corta. y seria lo
mismo parque los hombres conscientes no piensan sólo en sí, sino en sus
hijos y en sus nietos
Ea notorio que los socialistas han
sabido conservar su organización y rahustecerla, esto es, que aspiran a g obernar, pero cambiando revolucionariamente el cuadro de la organización
praitica. Pues si es así, zno conatiluiría un elemental deber cle cuantos
ro somos socialistas, conservadores y
liberale s . el de llenar el hueco que va
de la Dictadura al socialismo? Tarea
es esta nur creernos debe juzgar indispensable la propia Dictadura, pero
esto exiee la formación de futuros
instrumentos de Gobierno que constituyen una costa distinta de la actual.
que dé al pais sensachin de nie lo es

v que al ndsmo tiempo sea fuerza gubernamental monáronica de orden, sin
prisas y sin desmayos.
A nosotros nos parece esto conveniente para la patria y para la monarq uía y nara la misma Dictadura; es
que el dioue contra el socialismo hoy
contenido por una sittraciam excenciaTia!, pero que pe,drá deahordarse al primer intento de normalidad. nena este
reoldere la creacian de condiciones y
ambiente propio, y estas condiciones el
Gobierno es el priniero que debe facilitarlas.
Creemos nue este ha sido el problema p rincipal de 102g , y lo seguici
siendo en to29. Mientras no se resuelva. seremos muchos los que nos
sentiremos inquietos al avizorar el porvenir."

EL PARTIT REAL SOCIEDAD-RARCELON A I
LA FEDERACIO GUIPUSCOANA
Sant Sebastiä. — La Federació
Guipuscoana ha facilitat una nota
oficiosa que diu que quan fou suspes el partit Irún-Real Sociedad es
féu ducs hores abans de l'assenyalada per al comerte de l'espectacle.
En la suspensió del d'ahir no hi
intervingué per a res aquesta Federació, que era partidaria de celebrar l'encontre, que si fou suspès
fou atenent als requeriments de Tärbitre i del representant de la Federació Catalana.
En el succassiu, la suspensió dels
partits es tara dues llores abans de
l'assenyalad a per a la seva celebració.
Acaba la nota dient que plauria
a la Federació Guipuscoana que denla' es dispenses a l'equip del Barcelona un afectuós acolliment, ofegant la protesta d'una exigua minoria que diu molt poc a favor de
la nostra culta poblada,

DEL PALAU REIAL.
DESPATX DE DON ALFONS
Madrid, 3 1. — Don Alfons ha despasara amb els ministres d'Instrucció pública i Justicia.
Després, amb els caps de Palau.
EL DIA DE DONYA VICTORIA
Danya Victòria ha passejat aquest
mati el, autonióbil per la població,
fent algunes compres.
Després ha estat al Pardo esmorzant amb el princep d'Astúries.
LA MORT DE LA SUPERIORA
DE LES DAMES CATEQUISTES
Els Reis han enviat el seu pesam
a les llames Catequistes per la
mort de la Superiora general d'aquell Institut. esdevingut a Toledo.
'Pamba l'han euviat a la comtessa
de Lebrija. per ésser la finada germana d'aquesta.
AMB MOTIU D'ACABAR
L'ANY 1928
Aquesta tarda sama celebrat al Palau el tradicional Te-Deum d'acció
de gràcies antb motin de l'acabament de rally.
Ni ha assistit tata la familia retal.
Fas Reis, amb el, seus fills. han ocupas reclinatoris a l'Altar Major de
la capella regia.
Les classes d'etiqueta . de les quals
111 hacia una nodrida representació,
han ocupat la tribuna baixa del temple.
Ha oficiat en lacte religiós l'arquebishe de Valladolid, se pyor Gandäsegui. assiatit per dos capellans
d'altar de Palma
El prelat ha pronwiciat una p/ätica.

AMB SUISSA
Madrid, 3r. — A la secretaria de
Relacions Exteriors, el cap del Govern ha signat amb el senyor Stoutz,
ministre de Suissa, un convela comercial arrib aquesta República.
Assistiren, ultra els signants, et ministre d'Eaconomia, els senyors Castedis, Almeida i Landecho, corn a cap
del Protocol López Dago, com a cap
de la Secció de Comere, i el cap del
Gabinet diplamätic, senyor Ramírez
Montesinos.
LA COMPTABILITAT
DELS CONSOLATS
Madrid, 3m. -- A la Secretaria de
Relacions Exteriors, ha cstat facilitada la nota següent:
"S. M. el Rei ha signat ums decret
que tendeix a modificar la comptabilitat en els consolats, ajustant-la a
normes de senzillesa, rapidesa
fis.calitzadora dels ingresos.
Per aixei es crea, en substituía de
/'" estampilla", e) segell fiscal consolar i es disposa que tots els documenta i diligencies que s'expenguin o
practiquin es reintegraran amb els segells d'aquesta índole que corresponguin dels quals, es proveirà a cada
consolat de al quantitat que hom calcula necessaria, de la qual haurä de
retre comptes mensualment.
També tindran aquests segells les
agencies honoräries.
La Casa de la Moneda s'encarredarl'd'emetre sèries de segells de cent,
de cinquanta, aint-i-cinc, deu, cate,
dues i una pesseta, segons els models
que es trarnetran.
Cum a conseqüencia d'aquesta modificació, els aranzels consolara seran
també resformats, amb l'objecte ¿'arrodonir les diferents partides i englabar en els drets consulars l'impost
transitori de 20 per cent.

LA DIRECC/O D'AM/1iN/STRAC/O LOCAL
ES DESIGNAT EL SENYOR
EMILI BELLANDO
Madrid, 3 1.—Ha cstat designat pei
a ocupar la Direcció General d'Aun inistració Local el senyor Emili ni:liando, actual director d'Agricultura.

EL PATRO OR
AVUI SERAN DESIGNATS ELS
TECNICS D'HISENDA
Madrid, 31.—Fins a derna no signara el senyor Calvo Sotelo el s nomenarnents dels tecnics d'Hisenda que
han de figurar a la Comissió del patró or.

EL PATRONAT DE LA

VELLESA
REPARTIMENT
DE LLIBRETES
Madrid, 3e—Al teatre de la Latina
tingué lloc ahir al migdia Pacte del
repartirnent de llibretes de pensions vitalicies d'una pesseta que el Patronat
de la Vellesa, que presideix el Govern,
concedí a 83 velleta invälids d'edat,
compresos entre els Se i 98 anys,
CoM 22 donatius de nao pessetes a
altres tants vellets de 86 anys.
L'acte fou presidit pel general Primo de Rivera, i l'acompanyaven en la
presidencia el babe de Madrid, el dirtcor general de Prevista, el governador, l'alcalde. el president de la Diputada, el aresident de l'Institut Nacional de Previsió i abres funcionaris
d'aquest departament.
Ei diputat provincial senyor Alvarez Suárez llegí unes quartilles. en
forma de tnemória del Patronat.
Després paria el governaor civil.
per a agrair la cooperada que d'aquest
acte han prestat l'Institut de Previsió,
l'Ajuntainent i ta. Diputada.
A continuació el general alarvä
parlà de la caritat cristiana. i digué
que fullitic en altres paises ja s'imita
el nostre exemple, puix la capital del
Jipó ha celebrat tamba, fa poc. un
homenatge a la vel/esa.
El general Primo de Rivera protrunciä un discurs, en el qua l expressä
Ins seva satisface/6 per assistir en
aquest acte.
Afegi que els que treballen tenen
d'ajudar als que per la pesada carreza dels anys ja no poden
fer-ho. car no lii ha res rrAs inhuma
que l'abandarmarnent de la velle<a
Diu come ha de fer-se gran treparanda d'antreats actes, neme és preparar la doctrina de Tesucrlst. i diriecix une tal' -1 .,-t. als vell ats pensionats. ala qua'5 diu que tot Esnanya.
eanuitatda en "" -i,-'it. no abandonara
mal els secta vellets.
FI sea vaa Alvarez Suárez n'ir; una
carta d'ailbeala del ministre (151Teehalt i un teleerama en ;cual sentís del
nresldent de la Caixa ile Pensions extreenenva.
Després es fétt lliurament de les
./libeetea de penajow. RIC forre/ repartides nee 1 , 0 0-^11i, de . menea de lea e3e.dee manleinnts
acomunan. -,e 1 les Vill a-tes i mita el' X3
miren, de flors.
de torrons
‚-' frena de
i • -•-avrent de Valencia
y
Maa'ria.,1 emenitza l'arte
Fi, vena.s feren ee•tata al tentre
ntl i nmAldt% ame cediren diversea per,enek.

roo.000 TURISTES NORDAMERICANS
Corunya, 31.—En el transatlàntic
"Alfonso XII/" ha arribar. Salomé
Maduro, representant de la Companyia
Transtaläntica i del Patronat del Turisme a Nana York.
Ve per a conferenciar amb e/ emitete Güell i tractar amb aquest de l'allotjament de trio.000 turistes nordamericana que es compta vindran a
Espanya per a visitar /es Expesiciens
de Sevilla i Barcelona.
També Ii indicará la conveniencia
d'establir una Unja directa de vaixells
ràpids entre Corunya i Nava 'York.

LA FALSIFICAC/O DE
TITOLS DE BATXILLER
EL JUTJAT
ESPECIA L
Madrid. 3a—Aquest mati s'ha canstituit el Jutjat especial que ha d'entendre en l'afer de la falsificació de
títals de batallan-.
El formen, caras és sabut. el litigiotrat senyor Merino i el secretar; del
Jutjat del Palau, senyor infantes.
El local destinat a les actuacions és
e/ mateix eue ocupa el jutjat especial
que instruí el sumari per la catástrofe
de Novetats.
.4.vui Itees comparegut davant el senyor Merino al guns agents afectes a
la bri g ada esnerial que dirigeix el ate.
nyor Sameel Martín.
S'HA CONSTITUIT

DISPOSICIONS
OFICIALS
DECRETS SIGNATS
Madrid, 31. — Signatura de Justicia. — Ja l a'ant el seny-or Rafael
Aguilar Cua,eado oficia/ cap de Secele; de segma classe del Ces tecna
de lletrats.
Promovent a aquest cärrec al se
nyor Sebastia Mora Martínez
Idem de tercera classe del matera
Cos, a/ senyor Feliu Gimeno Bayän.
Nomenant president de l'Audiencia de Cádiz al senyor Manuel Fernández Gordillo.
Signatura d Instrucció. — Jebitain
senyor Lleis Orts. cap d Adni:•
raaracid dé tercera classe
Ascendint a l'esmentat e:urea al
senyor Eugeni de Miguel.
De la Presidencia. — Xommant
jutge de comptes de primera e-leeid l Tribunal Suprem de la Disemia pública, al senyor Car i es Her::e
Idem ídem de segona al senycr
Arranz.
rirsso
c
klein ide nt de tercera a Manuel
/den/ seercrari general al senyor
Pere Seoane.
Disposant que la base segona del
decret organic de la carrera diplomática de 29 de setembre passat es
redacti en una altra forma.
De Foment. — Autoritozant a la
Societat Anónima Ferrocarril Metropolitä de Barcelona perquè tramo
fereixi a la Companyia de Ferrocarrils del Nord d'Espanya la part
de la seva concessió corresponent al
tros que compren entre l'Estació
del Nord i la Plaça de Catalurn
sota les condicions estipulades e
tre totes dues Companyies.
Aprovant la concessió feta a Ra:non N. Soler d'un ferrocarril secu inndeair.
nie nt en el
pla general de cara
reteres de l'Estat de la provincia de
Pontevedra la provincial de Guillarey als Banys de Candelas.
Disposant que la Direcció general de Monts, Pesca i Caca depen"iC rde.aaigitu2e'tlr arnq ¡anjees: drie pa rtament un
Consep Superior de Pesca i Cr Z.3
afecte a la Digeeció general
Monts, Pesca i Caça,
D'Economia. — Restablint la
gona tarifa de l'Aranzel vigent.

EL BANC DE COMER('
EXTERIOR
EL

DICTAMEN DEL CONSELL

D'ESTAT
Madrid, 31. -- El dictamen del
Consell ¿'Eitat sobre la creació del
Banc de Cogiere Exterior ha esta
trames avui al ministre d'Hisenda.
Té dos vol, particulars, l'un del
miarqus de Piedras-Albas i l'anta
dels senyors Argente i tiabilan.

ELS COMPTES DE
L'EST A T
La liquidació de 1929
Madrid. ay— El ministre d'Iliaenda
lis trames a la -Gaceta" l'Estat general d'ingressos i despeses durant eta
enze pritners mesen de l'any que acaba
de finir.
La liquidació del mes de desembre
la tindrà a poder sm el dia 3 o a de
gerier.
el donar
FI senyar Ca r
aquesta noticia agi.• 1010f, adors poliresaltar
la imet
tut.
tiCS. .011.lesta
portancia d'aquatear nati s'han pu
estat dt cometes hut ben-blicates
entrat l'ese/Tic soase.

Dimart a .

1

de

UNA ENQUESTA DE

"LA NACION"
ELS PROPOSITS DE PRIMO

DE RIBERA PER A L'ANY

/929

. "La Nación" dedica el número de
cap d'any a preguntar a diferents personalitats corn creueti que será l'any
vinent i cuals són els seas plans.
En elles el president Cousell publica unes declaracions e: les quals
detalla com ha de dedicar la próxana
setmana de l'any vinent, contenint els
seas treballa habituals.
Parlant de viatges diu que vol efe!tust els menys possibles. Ja e compromesa una visita a Barcelona i una
altra a Sevilla. que seran abato de
les obertures ev les Exposicions. Després les naturala corresponents a ainbdues inauguracions: estiuejare en
•agost i en alguna dies de setembre.
Pel que fa a la politica. per designar d'aquesta manera allò • uc afecta
la vida pública nacional, ene continui
el pais com fins ara, arnb té en l'esca-venidor i confiança en el Govern,
que ens fa molta falta.
Quan sento alguna vacillació giro la
ista envera les columnes de la Pretilsa nacional i estrangera i vela amb
aatisfaccie que imperativameut a Esa
panya hcm gaudeix del privilegi d'una gran tranquillitat i completa absencia de creus dificultats, si be jo
desig que ni les Inés peritea existe-ajo en tot allò que pugui reprsentar
penúria i dolors per a algun espanyols, i encara que descomplant el
molt que en aixa, es deu al favor de
les insuperables qualitats del p/ble espanvol. cree que eueaorä quelcon per
a atribuir al règim, que és amb
sentir coma: que es pot atribtir a la
governació d'un país, encara me, naturalment, susceptible de perita:ció. de
t a ta la perfeccia. que es el n . a re propasit dc narrar a ell, quan 7ribi el
maartert de traspassar el ç .vern a
altres mana pela-me de la l-bertat
cle la democracia ala fet uj. .plica
i uaa barreia tan estra i ya, que
-ciõ
han determinat tiranies i de -prestigio
per a tot principi d'autoritat
' Encara que harn rellisqu i2:guna vegula, no obstant cl forts rens posats al carro del Ilibertinatee. envers
l'imperi de l'arbitrarietat o coac c ió, que es diuen impulsats .er la ll i
que poco dels que inveteren-bertai
el seu nom sen capaços de practicarla mantenint la justicia i l dret. i
'essent tolerants amb el pusament i
:amb la conducta alienes. r , : centrara res d'aixa; a la menor •esistincia,
/a tirania de la multitud, /el nombre
que formen els ignorants i ,nganyate,
el trombatge de l'opinió qu tant impressiona els covards, en ç n que im , era. i tots contra el Poter públic,
segoas sembla en les scaes grades
llames ofereix llocs als ascinerosos
o als cecs per la passiú i a corroanputa per la política. Pel cantrari garanties per a tots i per a tot del que
existeix i en canvi mai es demana per
a les passions i errar; del; jutges.
El s doctrinaris exótica i gts afanys
imitativa. provada Espanya ele tota
racional i pròpia, la qual cosa ha conduit a que el caslent tingui
molt menys cate temer que el bo. Res
tan faca d'una legislació normal i almenys ab s urda, que un secretari d'ajuntament es burli de tot un Consell
de ministres, i tot això pequé la revolució no s'ha fet coerpleta. Peral)
ningat que estimi el nre- ,l'Espanya
s'avindrà a perllongar a malaltia,
i més quan el malalt la arribat al
'convenciment que el seu nictge no imposa sacrifilis capriciosoc ni e7 tracta
arnb tirania.
Acaba dient: Les dictdures néixen
cuan són necessàries i moren cuan
pobles se n'aixequel en contra,
censure-les arbitràries o immorals,
...vat del cas rar i afa-tunat que a
mi m'ha correspost, el de na morir,
sima en plena vigoria i gatalint de la
confiança i afecte en rentegrar al pogle la seca sobirania e temps i forma que pugui exercir-"a plenament i
amb discerniment, serne que torni a
ésser víctima d'utopies :nuca, eue l'aclaven arruinant

L'EXERCIT ESPANYOL
LES NOVES PLANTILLES

0

•; çladrid, 3 1 . - TI *Diat: Oficial
dei Ministerio del Eército" publica
les naves plantilla.. de l'Exercit,
cl resum total de les quals és el se¡iient
; Estat Major Genenl: D. capitans
generals, 14 tinents geserale no generals de divisió i 86 aenerals de brigada.
• Gas

I/A-PUIllattirr/Kaa

gener cle 829

d'Estat Major ele l'Exèrcit:
22 coronels, 65 tinente coronels, 89 con-.andanta. 62 capitars, 4 professors
d'idiemes. un mestre tener, un bastee
i un forjador.
Reía! Coa d'Alabarlers- Tres corone .. tres tinents cormels. quatre comandants, tres capitana, 3 sabalterns,
16 alferes. un mestre armer, 9 criata,
200 guàrdies, 60 nesics de primera,
•• educ-ants, dos pifa-ta i tambars.
*ar anteria: r 5 7 emonels, 381 t'atenta
eeenneis. 653 comanlants, 1.724 camifans de l'escala actim. s ro ele l'estala
de reserva. ¡.r89 subalterna de l'escala
activa, 1.078 de l'escala dc reserva,
1 g ; mestres aranera 84 forfaclors. 85
bastero, 92 ferrador, 81r sotsasficials.
3. 668 serg ents, 83$i caparais , 2.089
nalsles, r.433 C e iraetes i tambors,
45-133 %oblata. 120 conductors i 4 radioteleerafistess
Cavalleaia: coronels, 178 comandants, 308 capitana E. A.. 27 canitane
,'mala reserva: .382 subalterns E. A .
125 subalterno E. R.. 31 mestres armer s . 2 picadnra. 30 bastee', 268 P ar ad : 1'45. ris remen/ti:des. tr8 sots-oficials. 413 sergenh. 1.,53 caParals,
san ferren. a9 ferjatfor,. 4on trom
petes. 10.728 soldat. i 204 &listes.
A rt i lleria : 31 Cr 7,11e/i. 107 hort
eertmells. 304 eornaletants, 474 capitans

escala activa, 52 capitana escala de reserva, 529 subalterns d'E. A. 212 subalterna d'E. R., 44 armers, 149 ajustadora ferrers, 34 ajustadora fusters,
64 bastees, tio forjadors, 143 ferradors,

certä aques raca i es proposa
reorganizar una especie d'investigacions industrials i comercials amb diversos palsos,
entre altres amb Itälia, i, molt
possible, algtms d'Amèrica, per
tal d'amplia rels nostres mercats i organitzar la Nigiläncia
deis nostres produetes, des de

LA srruAcio PoumCA A FRANCA

COMEXTARIS DE LA PRENSA
Parts, 31. - Els diaris co-

sots-oficials. 1.232 sergents, 2.522
caporals, 25 músics, 513 trompetea i
FOC AL PORT DE
cornetes, 15.773 soldats i 6t xofers i
MARSELLA
mecanies.
Enginyers: 8 coronels, 63 tinents llar partida fins a Mur arribada, ES CREMA UN TRANSATLANcoronels, 113 comandants, 168 capi- per a evitar mIstificaeions
TIC DE 13. 000 TONES
d'origen i competències
tana d'E. A., 63 capitana dla R.,
Marsella, 31.- El gran transatlen134 subalterno d'E. A., 68 subalterna tes.
tia "Paul-Lecat" sala incendiat, i ha
Ha afegit el president, cond'E. R.. 86 alteres d'E. R., Ir> P ica
testant les preguntes del perio- 'quedat gairebé totalment destruit.
/ i basten, ro forjadors, 3 0 fer--dero.
radors, 127 sots-oficials, 649 sergents, dista, que eslava molt satisfet Aquest vaixell, de 13.000 tones, feia
d'Extrem Orint i era un dels
1.146 caporals, 284 música, trompeteo, de l'any que araba. i que se sent el servei
vapors Inés luxosos de la marina mertan optimista respecte )'esdecornetes i tambora. i 5 . 0 89 soldara.
venidor d'Espanya. sens dubte cant francesa.- Fabra.
C011 Juriclic: Quatrc genrals de diEL VAIXELL SINISTRAT
perque el té ja fixat, i previst
visió, 5 generals de brigada. re coroi Ii sembla
SERA REMOLCAT A ALTA
nels, 19 tinents coronels, 17 coman- en el seu pensament,
bona
Déu,
MAR
que amb l'ajut de
danta, 34 capitana i Ir subalterna.
un fort,
Marsella, 31.-En vista de l'increIntendencia: Tres generals de di- salut, mes experiencia ila
Proque
esperit
resolutiu
rtant pres per l'incendi del transatläntic
visió, 6 generals de brigada. 17 cororeserear-ti "Paul Lcat", les autoritats maritimes
nels. 6t 1 tinents coronels, g3 coman- videncia ha y olgut veurb,
clara
per
al
amanera
que
sembla que es proposen remolcar-lo
danta. 192 capitales d'E. A., 16 capivers alta mar i esfondrar-lo. - Fabra.
tana d'T. R., /34 subalterna d'E. A., els dificils problemes que li esan
cueomanats.
16 subalterna d'E. R., 6 alferes d'esPUGEN A so MIDemés, coin clic en un article ELS DANYS
cala activa, 9 alferes d'E. R.. 9 arLIONS DE FRANCS
de finals d'any, que apareixerà
mero. 8 pkadors, 16 autornobilistes.
31.- El foc iniciat a bord
deniä o demà passat, em pro- delMarsella,
S ajustadors fusters, 9 bastero, 24 fertransatlàntic ''Paul Lec-at" adquia vida,
radors, 29 sots-oficials, 124 sergents, poso ineteditzar la meyen
dues reix cada vegada majors proporciona,
diari
365 caporals, 96 cornetes i trompetes reduint el treball
i es creuen inútis tots es esforços que
o tres llores; és a dir, limitanti 3.028 soldats.
fan els bombera per a dorninar-lo. El
nou
hores
diäries.
vuit
o
lo
a
Intervenció: Un general de divisió,
foc s'ha estas a la proa i a la popa del
,
aquestes
fest
par
Per
abra
tres generals de brigada, er coronels,
navili. Es desconeixen les causes del
oeasie
de
pa&mal.
m'han
tes
38 Mienta cercareis. 72 comandants, 41
que el vaixell
lesar novament l'afectuosa ad- sinistre i es considera
capitana i 12 subalterna.
molt pròdig arnb quedar à inutilitzat per a reprendre el
Sanitat: Tres generals de visisió, hesi6 del país,
servei.
7 generals de brigada. 21 coronels, 82 mi i amb les persones que
Les pèrdues materials s'estirrin en
tinents coronels, 191 comandants. 286 in'acompanyen en la meva 5 0 milions de franca.- Fabra.
capitanas d'E. A., 30 capitana dE. R., tases.
Espanya es gran i bona i
66 subalterno d'E. A., 36 subalterna
els
d'E. R., 12 alteres d'E. A.. 8 picadors, amorosa, per tant, amb totsmolt
i sacrificis. Per
8 bastero, 8 forjadors, 16 ferrer:, esforfios
BOIRA A L'ESTUARI
els enemics bisots-oficials. yo sergents, 204 ca- que la posposin
L'ELBA
avinaavui
pretenen
liosos
que
i
1.211
soldara
trompetea;
porals, 25
caräcter
dels
espanyois
grar
el
ABORDATGES
I NAUFRAGIS
59 conductora.
Berlín, 3 1 . - Com a ecnseqüencia
i fer-los adustos, no ho aconEclesiàstics: Un coronel, 9 tinents
el
temperaperquè
seguiran,
de la densa boira que regna a tot
coronels, is• contandants, ro8 capitana inent
nacional és bondades i ple
l'estuari de l'Elba. s'han produit collii tro suba n terns.
molt
comprensiu
rIo
noblesa
siena entre nombrases a-aixells, un
j
Veterinaria: Tres coronels, 9 tinents
cosa el compensa ¡bit
d'aquest sala anat a fons.
coronels, 17 comandants, 87 capitana leti; qual
de les eontrarietats i amarMotees ernbarcacions han resultat
i 11 0 subalterno.
irremeiables de les origt- amb avaries d'importancia, i hom igOfici p es militars: Tres coronels. 7 gors
per la dessidia i l'egolsnora fina ara si hi ha que comprar
Mienta coronels, 28 comandants, 83 ca- nades
•
desgràcies personals.-Falara.
me dels seus Governs.
pitana, 243 subalterno i 643 escrivents.
com
que
A aquests defectes
Brigada Obrera i Topográfica: Dos
EL COMITE DE PERITS
greu
pecat
podrien
qualificomaadants, to capitales, 4 alferes, a
tots que no ELS DELEGATS BRITANICS
11 sots-oficials, sergents. 89 capo- car-se, bec saben
Londres, 31. - El Govern ha decap d les seres ditxes.
rals. 6 cornetes i tambora i 574 sol- dure
signat a Sir Josiah Stamp, celebre
A poques parts es respira
daba
economiata i president de la Compatan serè i cordial corn
Qualsevol arma o cos (ajudants): emitiera
Espanya, i pocs països inspi- mia London Midtand and Scottish
1 o7 tinents caronels i 15 comandants.
Railway, i a Lord Revelsteke, que
la confiança del nostre.
Aeronantica: El personal de capa i ren
gaudeix d'un gran prestigi en els cmAcaba dient que el comte de
oficials figura a les plantilles del seu Jordana
cola bancaria, com a membres britája ha sortit del període
Cos de procedencia.
nica per a formar pari del Comitè de
it perill de la sera afecció caRadiotelegrafistes: Meca/tics, pilota tarral,
perita que la d'estudiar ,e1 problema
en la visita a les
agafada
rebernbarders.
paradistea,
de tropa,
dc les reparadores.
muntistes, armers. sota- oficiala, ser- possessions.
limes, aviat seran nomenats dos
ganta. caporals i tropa. 828.
rnembres adjunta, cale hauran 'ajudar
EL RECARREC DELS DRETS
Múoics majors, 88.
en els seus treballa els senyors Stamp
DE DUANA
i Revelstoke.-Fabra.
Madrid, 31. - Sha ordenar que
DELS MINISTERIS
el recàrrec que ha de cobrar-se per
EL GOVERN BULGAR
les Duanes en la liquidació deis MODIFICACIONS AL GABINET
EL PRIMER DISC DE L-HIM- drets
a
les
d'aranzel corresponents
Sofia, 31. - Als circols política
NO DE LA CIUDADANIA"
mercaderies importades i exporta- ben informats hom assegura que el
Madrid, 31. - Altir visitaren el
del
desena
la
primera
des durant
del Cenada senyor Liaptpresiden t del Consell rls atnyors mes de gener de l'any vinent, el president
Cadenas, mestre Luna, Garcia Lu- pagan-mili de les quals hagi d'efec- chev, té el propasit d'aprofitar Tes vaparlarnentaries per a confeceue i Latorre, per a lliurar-li, abano tuar-se en moneda d'argent espa- dances
cionar sobre un possible canvi minisde sentir a la venda, el primer disc
del Banc d'Es- terial, amb els caps de la majoria parnyola
cf
bitllets
de 1' himnode la Ciudadaniaa.
panva en lloc de fer-ho en moneda lamentaria.
DESPATX DEL PRESIDENT
d'or", sera de 18 entera 6 centésimes
Fina ara sois es dama com a possidel
president
El
31.
Madrid,
per cent.
ble l'entrada al Gabinet del senyor
Censen despatxa amb els minisDESCARRILAMENT
Tzankov,
actual president de la Camtres de la Governació i Exerdt.
Madrid, 31. - La Inspecci6 de bra. i al qual Ii seria confiada la cara
la
Secretaria
Després marxà
Vigilanclia de l'estada del Nord tera d'Instruccia. pública.-Fabra.
d'Assumptes exteriors, amb l'objec- ha
comunicat a la Direcció de SeELS ACCIDENTS DE
capa.
amb
els
alts
despatxar
te de
que a conseqüència del desAquesta tarda reti r a. el governa- guretat
L'AIRE
a Venta de Bajíos del
carrilament
dor de Salamanca, el marques de furgó de l'exprés de Galicia aquest
CAU UN AVIO A TOLOSA
Jaral, una comissiú de la Societat
Tolosa, 31. - A conaeqüencia
ha arribat a Madrid amb diverses
de Sanejament i Construccia, i d'al_
llores de retard, sense que en l'ac- d'ulm avaria que se li ha produit
tres.
al
motor. ha caigut a berra un avia
cident calgui lamentar cap desgräcia
- Aquesta nit ha estat a la personal.
comercial.
Presidencia el general Primo de
Tant el pilot com el seu ajudant
UNA HERENCIA D'AMERICA
Rivera. Entre alares visites ha reestan CO estat desesperat.
Santander, 31. - Al Gorern cibut la de l'ex-governador de Sa- en s'ha presentat la senyoreta Isabel
passatgers que anava a bord
lamanca, seny-or Corral, i els sede l'aparell ha resulta: Udc - FaRucabado
Otero,
de
seixanta-quatre
nyors duc de Sevilla i general Aranys, i ha aportar eis documenta
danaz, que li han parlar del Museu acreditatius que la sera personali- CAPOTA UN APARELL DE LA
LINIA PARIS - CONSTANde Ciancies Naturals.
Es la mateixa a que es refereix
TINOBLE
També ha rebut el director de la tat
tramesa
des de Cuba i dila
carta
Chalones sur Maine, 3t. - Un
Cornpanyia Telefónica Nacional i el positada al Govern civil, per no
president de /a U. P., senyor Gabi- apareixer cl seu destinari, comuni- avi 5 de la finja e'omertial aèria
París-Constantinobie ha oapotat
län.
cant-li que té a la seva disposició pria
y d'aquesta ciutat.
LA INDISPOSICIO DEL
a e Havana una herencia de Do ovo
El pilot, Assoland, la resulta/
MINISTRE DE MARINA
pessetes.
lés.
Madrid, 31. - El ministre ele
Aquesta acnyoreta s'asaabente cic
El carregament de l'avió ha queMarina no ha acudit avui tare-poc
la noticia pels periòdics de la lo- dar destruir. al sen despatx, per continuar indis- calitat.
posat.
Un incendi al Canadà
VAIXELL EMBARRANCAT A
Torünt , , 3/.-S'acabcn de rebre noCANARIES
LES DECLARACIONS
ticies de la petita poblada> de JogginLas Palmas, 31. - Aquesta maMines, participant que olla declarat
SETMANALS DEL CAP tinada, en sortir del port sensa piale:- allí
un violent incendi, a conseqüélicia
tic el vapor anglès "Manchuricn".
DEL GOVERN
ha quedat varal a la platja de Sama del qual han quedat completament destruides v int - i -dos caces.
Madrid. 3 1.--- 1 ont de costura,
Caterina.
Els hahitants dc la dita població
aquesta »m' anula ha fet Primo
Al cap de diles hores ha estat pehagueren de combatre el sinistre utide Rivera les seres rabituals
sat a fleat i i ontinuat el sen viatge.
litzant tots els tnitjans dels quals predeelaraelons. •
CERIMONIA RELIGIOSA A
guerra, fer-ne ús. ja que no es dispoDespres de donar compte deis
SANTIAGO
actes als quals assistf abur.
Santiago, 31. - A la Catedral sa ya dc cap bamba d'incendi s, i araconfirma que al migdia estigue
s'ha celebrat, amb la solemnitat cica als heroics esforços realitzats
al ministeri d'Estat i signà el
acostumada, la fundó de trasIlació accinseguiren apagar el for abates que
tractat comercial amb Italia, del cos de l' Apòst ol des el, Jerusa- arribessin els severa que ela foren tramesaa des d'algunes poblaciret s seiten.
que caducara demà.
le m a la ten compostelana.
-Fabra.
'remire el signà l'ambaixador
ELS SEPTUAGENARIS
tTri autocar eau ii la mar
d'aquella nació.
BURGALESOS
-Després vaig marxar a ca0›tet ele, 31. - Un autocar, ocupat
sa. en vaig esmorzar, acorneeBurgos, 31. - òl sala "El Reper dinou persones, entre les quals
ny-at del general S.anjurjo.
creo" salan reunir a menjar 16 so- c uraven diversos membres d'un enuip
A les cine vaig tornar al micia ele l'aristocràcia burgalesa que de fiaba ha caica
nisteri, i després vaig sopar a han cornplert setanta anys. Han tra- ba-cader dels yatchs.a la mar a l'eml'Aero-Club, insitat pel conde mes la seva adhessiú sis socia /11éS
Fíns ara han estat salvades setze
de los Andes, i el qual äpat es
persones. entre les qals h lea na dona
de la mateixa edat, e»trc ells l'exdonava en obsequi de l'Ambai- ministre senyor Aparicio.
el lt gre.
xada 'Itàlia i de les personaTaché ha estat extret un cadàver
Etc l'äpat hi ha Itagut molla aleWats que assistiren a la ;signaEl conductar del vehicle es traba
gria: tots recordaven els scus pastractat
comer-del.
tura del
enea s a sota del rotar. -Fabra
a 1 1- any , de ira cano.
!dieta!,
que
uf,venia
Aquest
Un tren cnv .gteix un
gin!, fou el primer que el Di278

re• elori roncerlä l'any 1923, do«
mesos «s'iris e le l'adreniment
al Poder d'aquest regim, i, per
tant, ha durat cine anys, i ha
(tonal llne a la Intensifica/trió de
relartens comercials i a a11R1110/1:11 . III cerdialitat i simpatia
amb Italia.

1 M. PIN1Ú PE'lloin
Articles alla novetat
propis

¡er a presents

I,eleNIPIONWS9541/833111111n11

automMil

nhinuker (Oklahotnal. 3r.-L'e'xde San Luís a San Francisco ha
envestir, en un pas a nivela 111/ auto.
i l'ha destrocat per comp/et.
Han mort sis persen e s ocupants
i una altra ca trola en estar
preis

azonitzant.-Fabea.

eituació política, la
qual, segons certs informadors,
es molt insegura.
S'afirma que dimecres el Cense]] de ministres examinarà,
petició del senyor Poinearé,
la situació, i especialment ('assumpte de Eaugment d'imderanització als parlamentaris i la
qüestió de les incompatibilitats entre la gerencia de certs
negocis i els cärrecs de diputat
i de senador, qüestions sobre
menten la

PREMSA 1 FINANÇA
ANQUETIL ACUSA
ACUSA A GASTON VIDAL
París, 31. - Gastó Vidal, redac-

tor de "Le Journal", a qui les declaracions de l'inculpat Anquetil han
volugut barrejar en l'escàndol de
"La Gazette du Franc", ha telegrafiat des del Migdia, on es trobava.
que avui arribara a París per a esvair tots els infundia que aquell ha

llençat respecte la seva intervenció

per a gestionar que "Le Journal"
no continuara la seva campanya contra els negocia turbia de labre. Ha-

nau. - Fabra.
UN

ACARAMENT ENTRE LA

SENYORA HANAU I ELS CAPS
DE "LE JOURNAL"
Paris, 3 1 . - Davant el jutge se-

nyor Glard, qui instrueix el sumara
per les estafes de la senyora Hanao, ha tingut líos un acarament en-

L'AGRESSIO
A UN REPRESENTANT
SOVIETIC
PROCESSAT ES CONDEMNAT A DEU ANYS DE PRESO
Varsòvia, 31. - El tribunal ha
dictat sentencia condemnant a Weyciexoski, autor de l'atemptat contra el representant comercial sonét ic a Varsòvia, senyor Lizarw, a
deu anys de reclusió. abonant-se-li
elss mesos que ha estat a la presó.
L'atemptat tingué lloc pel maig de
1928. - Fabra.

EL

TXECOSLOVAQUIA I
LA SORTIDA A LA MAR
UNA ZONA FRANCA
AL PORT D'HAMBURG

Praga, 31. - El govern tices ha
aquesta senyora i els senyors aprovat un conveni arnb cl Gavern
Mouthon, director de Le Journal", alemany per a l'establiment, al port
Marcillac, redactor cap del mateix
de Hamburg, d'una zona franca.
(liara i Hamelin, administrador. As- - Fabra.
banquer
el
l'acarament
sistí tambo a
Amard, qui, amb la seva anterior
declaració provoca la detenció d'AnNAUFRAGIS A
quetil, director de "La Rumeur", i
ESTONIA
revelà que aquest últim havia cobrat 150,000 francs per cessar la seMOR UN CENTENAR DE PESva campanya contra les combinaCADORS
cions de la senyora Hanau.
Berlín, 3 1. - Comuniquen de
Com a resultat de l'aearament, relleva!
que
ha
ocoregut una gran
milió
sulta que Hamard oferí un
catàstrofe al llac Peipus, a l'est
de franco, en nom de la senyora Hartan perque "Le Journal" cesses la d'Es/Curia. Nombrosos pe s caseva campanya contra la "Gaseta deis es fel'ell a la mar, quan
sohle un fort temporal baneä
del Franc".
Els senyors Mouthon, Marcillac les ernbarcacions contra els
i Hanielin declararen que rebutja- gels, i les trencä. Naufragaren
ren de ple la tal oferta, i continua- la mejor part de llurs tripuren la campanya empresa. Solament lants. :Es tern que hagin mort
un centenar de pescadors.
rectificaren certs errors materials
apareguts en el primer article.
La senyora Hanau preie que 'Hur ce el milió de referencia en metäHic
LA MALALTIA DEL
al banquer Amard. Aquest diu que
REI JORDI
aquella senyora Ii oferi un xec d'un
UN BUTLLETI
milla, que rebutja . entre altres
POC OPTIMISTA
raons, perquè el Banc que havia de
Londres, 31. - El butlielf
pagar-lo no tenia aquesta quantitat
o fi cial d'aquest madi diu que el
en el compte de la senyora Hanau.
nit
rei Jordi lia passat
El banquer Amard fou detingut
sota inculpació de complicitat en res- sense poder conciliar gairebé
el son. El seu estat general
tata.-Fabra.
continua niantenint-se estacioGASTON VIDAL ESTA
nad, encara que la postraciti
D'ACORD AMB ELS CAPS
tre

DE "LE JOURNAL"

Paria, t. - El senyor Gaston Vida!, redactor de "Le Journal", ha
confirmat del tot davant el jutge
d'instrucció que entén en el preces
de la "Gaseta dcl Franc" les declaracions prestades anteriorment pels
senyors Mouthon, de Marciqac i

Hamelin, director, redactor cap i administrador, respectivamcnt, de lesmental diari, - L'abra.
PER QUE HA ESTAT DETINGUT EL SENYOR HAMARD
París, 31. - El director de "Le
Journal", senyor Moutlion, ha escrit
al jut,gc d'instrucció dient que l'advocat de la senyora Hanau comunic à a la Premsa le, declaracions
que aquella presa, de les quals resulta que diu liases Ilimat al senyor
Harnard importants sumes - destinades al director de "Le Journal".
/
El senyor Mouthon afirma que co
ha tingut cap tracte ni directo ni
indirecte amb la senyora Hanau ni
amb el senyer Hamard, i que prega al jutge que el aotmeti a careig
amt, qui afirmi el contrata
El jutge d'inatrucció ha interrogat la senyora Hanau, la qual li ha
llegit una memòria 211011 extensa,
on exposa cl paper exereit en l'afer
per les persones que es relacionaren amb ella, i demostrant com hagué cle lliurar 1.500,000 franca i esforçant-se a cornprovar que les sumes arribaren efectivament al seu

destí.

En vista d'aixia el jutge ha decretat la detenció del ssenyor Hamarca per considerar-lo coinplicat
en l'escanclol. -

L'INCIDENT
D'EL CHACO
UNA NOTA DE LA LEGACIO
PARAGUAIANA A MADRID
La Legació del Paraguay a Madrid
ha facilitat el següent telegrama:
"Legació Paraguay. - Madrid. -

S'agreuja ovarnent la situada per
l'avenç de les forces bolivianes al nostre territori. FI Gavern, acceptada la
intervenció dé la Comissió de conciliad ai arbitratgc de Washington, havia
ordenat el llicenciament de part de
l'Exérsit i que acabessin per complet
les hostilitats quan es produeixi la invasió boliviana. Aquesta posa el Paraguay en watt delicada situada, i
ga a defensar-se."

CREDITS PER A LA DEFENSA
DEL PARAGUAI

Buenos Aires, 31. -- Comuniquen
de La .Asunción, que la Cambra del
Paraguai ha votat un crèdit de roo
milions de pcsoa per a la defensa
del país. - F abra.

VATICÀ
UNA LLETRA DEL CARDENAL GASPARRI A LA JOVENTUT OBRERA FRANCESA
Roma, 31. - Monsenyor Gasparri, en nona de S. S. ha dirigit a la
joventut obrera cataliea francesa,
una carta ti la qual es diu que per
a remeiar Ira tristes condicions de
la classe obrera, ea-osada a tants
perilla espirituals i materials. no hi
ha millor remei que el que aso( nyaIce l'Evangeli. - Fabra.

malalt presenta dificultats
perque pugui notar-se una
franca millora. En les Ultimes
hores hi llagué una millor disposiei óper prendre aliments.
Siguen el butlleti, cinc doctors. Stanley Hewet, Hugh M.
Rigby. Farquhard Buzzard,
Humphry Rolleston i lord Dass'son of Penn. - Fabra.
CAL ESTIMULAR L'ACCIO
del

DEL COR

Londres, 31. _ L'esta' de la
=labia del rei Jordi transcorregué altir sense notables

variacions.

Segons el "Sunday Express",
els metges que assisteixen el
sobirà, davant el temor que el
decaïment de forces die rei

s • accentui i arribi a un període critic, assajaran un nou metode de guariment.
El "Daily Mail" confirma
aquesta noticia i afegeix que es
tractarà d'aplicar a l'august
malalt un tractament per tal
d'estimular l'acció del cor.
L'extrema feblesa del rei i la
gran postraci6 en que es troba són motiu de gran inquietud.
- Fabra.
EL

BUTLLETI D'AHIR

AL VESPRE
Londres, 31. - El butlletí medie

facilitat aquesta nit fa ressaltar una
nota mes favorable sobre l'estat del
Rei.
No obstant, entre les persones que
volten el Monarca es creu que no
és possible encara rebutjar la inquietud, i que encara que ei Rei ha
aconseguit sobreposar-se a la infecció local, els metges han de combatre encara els efectes de l'extrema
debditat, que és el resultan d'aquesta infetció. - Fabra.
Londres, 3r. - El butlletí facultatiu d'aquesta nit din que el Reí
ha passat el dia be; no hi ha hagut
cap canvi a registrar en l'estat indiera al matí.
n L'examen bacteriològic posa de
relleu que l'extensió i vigoria de la
infeeei6 local minven. -

LES FABRIQUES FORD
8.75 0 AUTOMOBILS DE PRO.
DUCCIO DIARIA

Detroit, 31. - La companyia
Ford anuncia un nou sistema
de treball a les seves fähriques,
segons el (lupa es treballarä els
sis dies, perh els obrera conservaran la setmana de cinc
dies de treball. Això requerir ä
l'ús de 30.000 obrers suplemenInr.
Ei :ereu que zimb apresa nou
repartiment del treball /a producció augmentarä en un 20
per t0O
Per al

-

vinent luan es creu
quo le fäbriques aconseguiran
una producció diària de 8.75e
Febra.
rintrouübils.
EL PROTOCOL
DE CONCILIACIO
Londres. 31.-1.a Legació de Bolivia anuncia que el Govern de Bolivia

ha aprovat, arnb lleugers esmenes, el
proteico' de conciliació de la Conferencia Panamericana.- Fabra.

les quals sembla que existeix
divergencia de parer entre ab!
ministres.
"Le Metía", en parlar d'aquesta qüestió, diu que Eatmo
fera política cal consider. -la.
mee clara que dies passats, 1
preven que passades les vacanres d'any nou, el Govern tornarà a reconquistar la majoria.
Sembla que PI senyor Polncarß es proposa suscitar a la
Carnbra, immediatament despites de la sera constitució, un
ampli debat sobre política general. en el qual possiblement
g e, suscitaran votacions, que indicaran la voluntat parlamen-

.

tärea. - Fabra.

Parisc, 3r. - Diversos diaris es fan
ressò del malestar que hom observa en'
els cercles parlamentaris des de fa alguna dies i que abdr s'acetrina, de
gut a les manifestacions del senyor
Poincaré.
El "Petit Parisien" no caen arse el
malicie sigui greu.
Com que prevé de causes accese:5-'
nies - diu l'esmentat diari - ha de
desaparèixer al mateix temps que
aquestes cause.
"Excelsior" fa observar que diverses personalitats politiques preguntaren al senyor Poincaré si era cert cl
propòsit que horra Ii atribueix i li demanaren que continuas en el Pode
la qual cosa confien que ho fari, donant amb aixa una prova mea del seu
tantea vegades demostrat patriotierne.

El redactor parlamentad del "Populairc", diu, que pot afirmar que el senyor Poincare, malgrat de les inristenso gestions fetes per les persones
que envolten el Proaldent de la República, senyor Doumergue, té el prcpósit de dimitir, i afegeix que en el
cas que el senyor Poincaré fes pú bli ca la sena dimisió en el Consell de
dimecres. el President de la República
es negarà a admetre la dimissió del
Govern, i que obligar al senyor Poincaré i al Gabinet a presentar-se davant la Carnbra. -

a,

3

e
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REUNIO DEL CONSELL
París,

31. -Sota la presidencia

de la. Poinearé s'ha reunit.'

matí el Consell de Gabinet. Hi h
assistit rota els ministres i sotssecretaris d'Estat.
M. Poincaré ha manifestat als
seus coltegues que en constituir-se at
l'actual Ministeri el dia ir de novembre, havia procurat que la crisi
no es perlIongues, per tal de no retardar la discussió i el vot del presa
supost. Per tercera regada, afegt
han pogut ésser evitades les dotzaves provisionals. Adhuz, ara el pres-;
supot est à ja votat,
cia del franc pot considerar-se coro !
una obra salida. Per consegüent, ha.
dit Poincaré, considero acomplerta la nieva tasca, i proposo q
el Govern presenti la dimissi/V al
president de la República.
En acabar el cap del Govern
seres declaracions, va començar la
discussió sobre l'assumpte. Eis ministres opinaren, unanirnement, que,
malgrat la importancia dels
tat o assolits. mancara dur a terme;
tant en l'ordre internacional cont en
l'ordre interior, l'obra de consolida-.
dió d'aquests resultats i, pe ~se.: h
"
galena que M. Poincaré conte
al front del Gavinet, la presencia de
qual ereien indispensable per poder
realitzar aquesta tasca.
M. Poincaré cedi davant els arguments dels seus companys. i immediatament el Govern examina les
qüestions que s'hanaan de presentar.
a les Cambres tan aviat com es reprenguin les sessions parlarnentiries.
El Govern acceptarà una interpel-,
lacia política de caräeter general,'
i exposarà el programa de realitzadores immediates, basat en les

expasades per M. Poincare, en començar l'actual legislatura. -

LA ITALIA FEIXIST A 4.

,\Ç(t

EL PARLAMENT DEL REGI 4
Roma, 31. - Els diaria diuen I!
el decret de dissolució de la Catn't
bou sera publicat del no al 14
geiler

vinent.

Cl Gran Consell (desista era

di

cills-'

,ocat, segons sembla. pe ala das-

rers dies del mes de febrer, AMcant-se llavors la Insta dels acto de-* I
signata per a formar part de la nova Cambra.
1.es eleccions legislatives se celebraran el dia 23 de mare i la Cambra es reunirà el dia m del segtient mes d'abril - Fabra.
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M. PINTO 2.1,1 e
El millor assorät en I
I

Trinxeres i bufandes I
amusimme

LES

PROVES MOTORISTES

costa de Montserrat,
organitzada pel Moto Club, assolí
un gran èxit esportiu

La cursa en

;B O X A

.L'imbroglio" Pladner-Schwartz-Genaro-Hill : Qui serà campiö del mön del pes
fort l'any 1929? : A manera de balane
- La situacié, del francis Pladner des- un d'ella reconegG com. a tal per la experimentats

UNA BRILLANT ACTUACIO
.S44 a...9ANS. PERO DE RESUI.i i rleATS AINERSOS, CAR FOU
Vei/NreT ''EL GIMNASTIC
t eerftieENC.IA PER 3 GOLS A CAP
mells fenómens que horn
• eviX.Nr : el partits de fitbol, el
s'hagere de veure a Saragossa
1:pt per triS gola a cap, en tm par. eue mereixia ben be guanyar, si
kesultat letgués respost a l'actua•més que no pea a la mala sort i
n ." e Färbitre.
Sans fou de molt suerfee e la.
seas contendents, als
zIalt cuuLect
victeria la mejor raeleaa aerib qa8 actuaren i el Jet de
seer aprefiter mes les ocasions.
El >jalee ternps es presente amb un
,“ emtveleinient de forces í. mal-

e

'

oca

9

N

4ISER

- ANTA ANNA, 39,
eeree ents de REIS
e BA"I ES I BATINS
:ereeSrees les nostret colleccions
Con-ideare ele ncstres preus
IligaINEEINEMCW

grat dele coniederable domini sansenc,
! hazueren, els del carrer d'En Galileu,
ele veure determinat en total el resultas advers del partit.
El primer gol del Gimnästic fou
aconseguit ala deu minuta, d'un fort
tret Canyaveres. el cual recolli una
passada de la linia mitja.
El joc es feu interessant degut als
mutus intenta d'atac, un dels quals
aiavori novament el Ginmästic, d'una
bal entre repetir Casanevem i que .Artells rematä amb oportunitat
E! tercer sol fou degut a un top
frene amb el qual fou castigat el Sans.
Reyes l'executä i Canyaveres va rematar-lo amb el cap.
Ei segon temps fou d'un seguit i
interna : dnmini del Sano, infructuós
pel poc encert en xutar a gol. Donä
lloc a una serie de jugades magnifi<mea que imprimiren al joc un gran
hitéres. Fou de doldre la determinarió adversa de la sort, ja cele el Sana
mereixia guanyar aquest partit.
Arbitre Adradris amb eschs encert
Els equipa s'arrengleraren com seRucia.
Gimnästic: Font, Vila, Reyes, Justo,
Tomäs, Anilla, Aretells, Lilao, Canyaveres, Adelantado i Arete.
Sans: Casanoves, Terreeellot, 01m,
Ilesoli„Climene Cmixells. Pauses,
Calvet, Miró, Pone i Landa.
Els altres partits d'aquest torneig
celebrat són:
Santander: Racing Sama, t ; Tolosa, 3.
Pamplona: Baracalece 4;, Pätria •
Aragón, I.,

suprema autoritat pugilistica europea
i intercontinental, que uno sap pas per
guinea mara navega sempre a remolc
dels organitzadors europeus o dels dirigents de la barca americana, mentre els
darrers fent cor a Schwartz i a Gestero li fan parte i pipa des de l'altra
banda de l'Atläntic bo i dient-li amb
to mofeta: "Que vingui als Esteta
Units el vostré "Milou" si és que vel
éseer campió del mere"

Els incondicionals d'En Paulino no
perden encara les esperänces que 'fue
patrocinat arribi a campe/. del món del
pes fort. Horn observa únicament ena
mica mis de moderació en Iler 1. nguatee. Un parell de meses enrera En
Paulino pedia deixar de panza en l'aire en un dir "Jesús!" aqualsevol Pes
fort americä, Jack Dempsey
Ara liren segueix dient que En Paulino és capee de vencer qualsevol pes
fort seise fer esment de quina manera el fet ha d'acomplir-se. Tenmeteix els darrers resultes acnnseguits
pel basc fan recomanables aquestes
mesures ele prudencia; concedir a Paulino la posaibilitat de vencer Dernsee
pres de la magra victeria per punta
que acaba clerhtenir davant jack Renault. que Demsey ne es va dignar
mai centeratre i que eharke, pree
knock out l'ame 25. indicarla 01('S arreviment itna indubtable manca sentit comú.
De totes maneres la s l tuacilr releelistica internacional amb relacie al proveiment de la vacant ele Gene Tennev.
centinea lerstant confusa. El camni6
del miel del :lees fort ele l'ama TO20.
sesera eis fretaalla eme efectuN Tex
Rickard. sembla nue haz! d'ésser jacte
Sharkey al qual hnm tracta d'epoear
en la final a Jack Dernesey. Pene
caen que no f5 cap mica segur que
antrest ea derideixi a tornar a boxee
l'inrertited continua easent la neta dre
minant. La falta de valors nimia en /a
eatezeria eea fert evident. e me- de
tant en tant a gur? heme nue creta Vatencie ner la atea cieneia e fertalrea
de eunch. pene, celan hem el sotrnet
a una meya xic dificl lea eeves
rewaihilitate s'eaftimen. Entre aerreets
darrere le ha heme elerrerament als
Esteta Unes im tal Griffit. nue malere hacer vence vint-i-tantee vea:Idee crineectitivee per fora cornhat,
acaelder eeer liniedat en guatee o circ
rounda per un herne tant o mes Aseare que ell arnb l'agravare eme la deafeta deixe cenveneut triehem de Que,
el tal Griffit, malgrat le% sevee
feries, no te la mes petite idea de
clIA. cosa ea boxee ',reune: Strailing i
le. O. Christner, hornea quelcom mes

que Griffit, sen els que
ara bona tracta de posar a prova per
veme si poden donar quelcom de si.
Els dos han estat proposats com adversaria de Sharkey. Referent a Stribbling els telegrames han dit darrerament que ha estat escripturat per boxee contra l'ex-ampi6 de Boston a
mitjans de febrer a Myami Beach
(Florida).
Si la situació no s'aranja, les medioeritats que ara usdefruiten la preponderäncia en el pes fort seran els
mes beneficiase Un match Sharkeytezctidun per a la final del campionat
no apareix pea avui per avui com
una cesa de s cabellada. Tothom estä
d'acord, ala Fatats Unite amb aue el
match denaria molts diners. ara que.
és possible que Te, Rickard nn el
conaide ri susceptible de donar-ne
prous
• • •
Ha finit l'any r928 amh mana
esclat per als profesaionals de la penMaula. Hi ha si fa no fa en comerme?
l'any 102C) els mateixos bornes aue en
iniciar el passat per be que oeulcom
mes caduca. 'El helarse ha estat. dones.
engtrany deficitari. No surten bornes
mesa välua. Horn boira en general
millor cada dia. però els boxadors aue
subaiatituoixin els Alfs, Cola, Ciclone.
Mural!. Hilari Martínez, etc., etc., d'un
parell d'anye endarrera. no es yerren
en !loc. Animase crinstetació regla
arre/jada pel fet que els Gonzà7ez.
Vitriä. Roe. etc.. en ele qtra • r hom enefiava mole han perdie terrena. Serenre ea d'esnerar una reva embraneida
d'anueeta "sezrin renzle" nere eneaura orle el terriers eessa cal receneieer
irme Mece earieve cada ene mea difícil.
Teúnic emane preitie ente ens ha pror,s-cionat l'any eessat ha estas C.arlea
Felix. camnie peninsular del pes gel
heme de clesse indi scutible eme c env;ndria %alear d e rididament fina acerarlo eme, ele millnrs eatranzera del gen
pes. Temerre perla m'e aezneiei l'erecrearle de fefreries. rascar ite, que es
limiti
vegetar frerrint tant eeeint
cem s ir& nnec;h4 aiee eaeriea hatuts
a l'avaneade. Ferrare! Brea-eme eien
reapecrivernent e Cuba i a ereentine.
E.n tenim ben rente% noticies Sehern
enicament 011e En Barbens va hatee
el cuhe XX per k. o. fa un paren

de mes0s.

Al nord de la p eninaula, nata base.
teremec surten heme% de ciaste, Ilevat
d'reenasi Ara, un nes 7-ferie
eleeee
cena i serme %id:ratees.Fieare Ans
en el came ionat d'Esnanya la eateenria efe"' ele la Osa. nou camnie
neninaular del pes Irise fert orle no
es encara una reafirme A Castella lenn

s
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CRÓNICA DE LA SETMANA

pees de la seva victdria damunt Izzy
Schwartz continua essent la rnateixa
que abans de combatre o, si es vol,
una mica pitjor car ara la 1, B. U. no
reconeix a Schwarte cap titol mentres
que abans del combat el considerava
campió del món del pes mosca. Dickson, el promotor parisenc, aquesta vegada ha estat víctima de la seva diplomäcia. Quan Schwartz va desapareixer de París de la manera que tothom
sap, Diskson va telegrafiar a Amèrica
immechata fon el reconeixement de
Frankie Genaro com a finic campió
del món del pes mosca per la National Boxingekssociation i per la I. B. U.
Per cert que en aquella ocasió, la
J. B. U.. donä la impressió d'anee a
remolc de la N. B. A., rnalgrat esser
niés vast el camp d'acció i d'al/tontas
de la primera que el de la darrera.
AGAFANT UNA CORBA PRONUNCIADA.
Ara hé, reconegut campió Frankie Genaro, Dickson es proposä donar un
La IV caru Costa de Montserrat
match Genaro-Pladner a París Del
En la categoria de cotxes de -tuperó heu-vos ad que Genaro cabe eetat d'un exit rodó. El trajecte
rime els Austin i els La Licorne
eel cmcuit, pintoresc d'excellenta
van fer una excellent exhibició. blegrafra que per ara no estä en concondicions espectaculars, esteva codiciona de venir a Europa i que els
Completament equipats en turisme,
!erre deepectadors en tota la llar- van agafar la pujada amb una vaprojectes de Dicksein experimenten un
geda. S'esperava en aquesta prova
lentia comparable a la _dels cotxes altre frene L'actiu promotor. tenmerenovació i la superació de les de cursa. Les possibilitats no eren
teix, no es dena. Si ni Schwartz ni
sempetincies que s'havien vist a
C;enaro volen frezar contra Pladner a
iguals. es clar, pere de l'exhibició es
e'erramar, i el públic. abundantisParís. l'an g les Thonny Hill els pot
va poder treure una idea de l'alta
e sien. friszva per veure córrer els seus
reem
p lacar. Hottl fa propesiciens a
qualitat dels cotxes de serie molereftrrts.
derna.
Hill el qual nn refusa pas trobar-se
Fer tralastre. la sort no afavori
Aquesta IV Costa de Montserre-r tercera vegada amb Plaaner. "Si
molts lela corredors. Avaries
rat ha estat, amb el seu exit, un
l'he hatut reses vendes —exelama el
mäquines excessivament non punt a afegir a l'historial del
rete ancles em aere difícil hatre'l
ecinades, el trucatge de les quals
Moto Club de Catalunya, tan ple
una tercera." Lea naraulea. pere. re
eae e: ava eels llenes prudencials, i al- de maneestacions encertades i
s'ecorden amb les ehree. Thennv Hill
een irle.; durant la cursa, que
i un esperó que incita a so- &mana per /anear a París contra "Miper aort no va tenir conseqeencies vintejar les proves de velocitat als
Ion" una quareitat tant exerhitent,
arame lareertables, varen obligar a organitzadors de proves rnotoristes. que.
trrt pegue s'endeviea eme el match
ati,,,nns deis concurrents a no prenLa classificació de la prova fou nn interesas poc ni gaire. confirefte la e rtida i a retirar-se abans
com segueix:
marle plena d'aquest estat d'enim es
.4e temPs.
Motoi de /75 c. c. a 250 c. c.:
acabada de posar en elan quan horn
Melgre: d'aleó, l'a cursa resultä
Primer: Gabriel Valses damunt
s'aesiabenta que Hill está preparant en
tfoi:14 i
s'estalviaren lse emo"llouelt", ro m. 6 s. 2/5. Record
secret un viatge als Esteta Unite en
:tiona. competició més interes- 47 .500 quilemetres per hora.
penas eme a cenquistar el campirmat
serie la e les motos soo c. c., va
Motos de 25o c. c. a 350 c. c.:
mundial. Hill té, en efecte. probabie‘eaer eliminada en no poder sortir
Primer: Relos. "A. J. S.", 7 m.
e.rs Vide; Segons sembla, l'herme45 s. Record 61 .900 quiliemetres per tirata de reeixir en la sera empresa •
Ha veneast NeWahey. Brown i Emili
• tie dels Junts s'havia introduit a
hora.
Pladner, que sen des he:carlees eme
lis:tener del cilindre i havia enSegon: Oilter, ''Motosacoche",
han batee reenectivament. reankie Geea.etat els anells i el justó. La man- 7 in. 46 s.
ee_ de tereps material impossibeitä
Tercer: A. Garcia, "Automoto", naro reey Sche-arte. Descartas Hile
Jeff Dicksen rn eesesnera encara de
la seva ..çorton de córrer en la
8 III. 4 S. 3/5.
trebar un cortrincant digne de l'annNeófits:
menada "Milne". Ara el prometer
zontrincant, pene, s'encarPrinter: M. Pone, "New Hud,s d'omplie una mica el buit que
parisene té telegrafie al canarlene
son". 8 m. 47 S.
. manca de lluita, en la categoria,
F. A. Merme que en un cena decisie,
Segon: M. B., "B. S. A.", 8 m.
euposava. epnnter va correr amb
no fa encara ente dies. acaba de do58 s.
at:ord magnific amb la seva reseque
minar a Frankie Genaro. Si Giroux
Tercer: C. Hansburg, "B. S. A.",
ea. La eudge vencedora abans
accepta. rae cal clebtar que ele parisencs
9 ne 2 5. 4/5.
e'eeir a fantserrat és la mateixa
yerman leledner Giro= a darrere de
Quart: Junkers, "B. S. A.", 9 ni.
que es g: anyava el primer lloc a
r S.
gener. Dicteeen hatea. per fi triomfet,
.Sitges fa poc temps. Extrapolació
nere baleament el frarmea venci el caCinqui: X. X., "Velocette", t6 m.
.parent das tipus de serie, conté
nadenc,
els areericans aermiran tenint
54 s. 4/5e
eugmentae extraordinäriament les
Motos de 350 c. c. a 500 e. c.:
dos ramplona del men del pea mosca.
eavee quae:ats d'acceleració i estabiPrimer: Sprinter, "Rudge With/itat. Es u mäquina que en mana
worth", 7 /2/. 35 S. Record 63'3oo
ieSpr.nter semblava que no acabéa
quilemetres per hora.
e_l gas in ngues limitada la velociNeofits:
tat en /es -epreses.
Primer: S. Royal, "B. S. A.", 8 m.
En la categoria de 35o c. c. la 25 s. 2/5.
guita fou viva, especialment entre
Segon: M. Soler, "B. S. A.", 8 ni.
Mere s: dan eent de "A. J. S." i
34 s. 3/5.
certera.- aeís Oilter amb "MotosaTercer: F. Bror, "Matchlees",
reche".
vieteria se l'ha enduta 8 m. 46 a.
Reles per segon de diferencia soCotxes 750 c. c.:
ere ceOiltee al qual s'In de recoPrimer: J. Planäs, "Austin", 8 ne
. eexer l'an• icap de córrer en un tra14 s. Record 58 .300 quilemetres per
e -re poc fareiliar per a eil. En la de
hora.
ao c. c. va esser Valses el vencedor
Cotxes reo° c. c.:
• la proea i va fixar record.
Primer: R. Ballestee, "Salmson",
En les ¡ a oves de cotxes, Planäs, 8 rn.
28 S. 3/5.
, eot del seu Austin, va aconseguir
Cotxes turisme 75o c. c.:
-. babear el seu propi record, damunt
Primer: O. Stabel, "Austin", 9 m.
reetelie zobte, de mig minut. En
48 s. Record 4 8'979 quilämetres per
a- edtegoria r.zoo c. c. el Salmson de
hora.
Balletber es classifice en primer lloc.
Segon: J. Rigau, "Austin", zo m.
En aquesta prova s'esperava la Iluita
26 S.
emb ; Ami 7ar sis cilindres de SoCotxes turisrne "zoo:
ler, pc.:6
1 avena a la sortida
Primer: R. Martínez, "La Licoraqurst emprengués la cursa. ee".
ni. 30 s 4/5.

Els pariits per a l'ingrés
deis Clubs a les Lligues
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El Terrassa verte el Grashopper i el Polo bat el

Nick-a-Vols
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DEL PARTIT POLO-NICK-A-VOL8
Soler el porter del Polo, en una intervenció decidida

jornacia d ame va esser una jornada magnifica per al hockey catete.
A Barcelona, el Polo va obtenir una
assenyalada victeria damunt l'equip
angles Nrck-a-y ola, i a Terrasa, l'equip
local va obtenir una altea victória que
no per ha y er estat obtingucla per un
marge mes reduit de punta. cal considerar-la menys valuosa.
Una nota interessant a remarcar, es
que mentre a Barcelona els partits han
estat presenciats gairebe en familia, a
Terrassa el camp es va veure envait
duna gernació entusiástica que va seguir les incidencieo de la partida arrea
un ver interes. Una regada mes s'ha
confirme elle de que a lora el púlele respon molt mes que aciutat.
Hi va influir quesap-lo, el fet de
qui els terrassencs varen saber fixar
una preus a l'abast de tothom i aiseò
ferr que el camp presentes un aspecte
forma el quadro, Yetntoni Ruiz, renonegus pela mateiscos críties madrilenys
crtn definitivament finit, juga encara

els primera papera. 13exadors catalans
hascos van de tant en tant a exhibir
Ilurs qualitats a la capital d'Espanya
en combata passatemns. sense cap
trana cendencia. A Valencia hern organitza mateix que a Galicia a base
de hexaders catalana oriiinds o fills
circumstancials d'aquellee terres. Airieí
per exemnle En Bru i l'Alía que el
nostre ring ja va extremer fine i tnt
excess ivament. aen eta amos del rine
valencie
mateix que En Bartne a
L'examateur Camnuzano actua
aixf mxteir a Gaheía on ne nhtiden
que encara que educat nuziliktícarnent
a l'Argentina éS una zleria leeal. Per
nehree nue sierren/. encera hi ha qui
ver de lea metres deixalles.
L'organitracie durant l'any passat
ha centinuat fent la víti viti a base de
vettleales eetmenals non ereiseadea . lea
fallida d'En Ninverele arree de Martinez-Thidee. el match mis decentionat
de l'anv. encomanat ale organitradors del trust tina nrurleeeia tant exagerada que fina sisan tornas ineaea_
ene d'aliar a buscar en hnxereer t'esteanger
Ter nee els surtir cevarnt
de nena-e-11i dieres. El trust seenbla
haver treirat el clealloireader l'nrraniteeci6 denant-nce combata de pnc
~nene« tense can alt ea aspireció
que emplenar la sala del Nuevo Mune - Es semi, ame l'aev mea tant a
Meran ecen Sant Sehastie. ens rase-e-en al davant ai ee nue l'Exnneicie
ete -eeleee re es derlica a erenritzar
seer dit. El trest. /10 ohatant. sederninant la sitnecie
ame es
"Ana caa nue totbom nue es vol
eedicar a or ganttear en eme. ame, lea
mane al can mentre el tetiat erzenitra
sell ar caeitel i elienva (lineas. Pe rme
ele del series. gen eme
moIt
telent erre si nn ens donen enana rombos
trerree cal "eimneen rie eytremr, Oriente". cada "le velenciene".
célere. etc.. eme ene e/celta blana
• ••

En el camp arreteur on hauria
de treballar ttlf g inten,ament ?Vicie
pogilfstica del nnstre país. L'exit mole pels nostres a ficienata ala darrere
torreizs del ne ad d'Eurepa ha estat
internacinnalment la nota més a g radan simnetica
l'ene ro2 e! mateix
que e! memorable Frarma-Eseanya
la Bohemia.
';Per nue els amateurs catalane no
tener, mes meneen/tate
perfeecinnar
11m. tknica? • r),,,‘ ehan fet ereiectata metchs centra 'Italia i Releer>
: Per ame ai hotel re eimaidere suara
ele neetree amateurs caneen, de /rasga/
rae-a. ame» els. devereetc pelee% no ea
treballe més (erre p er neerwees en
cendi cioes' raids:la erre la Feelealcie
Ceitelnna e'atrevls ima mica mes en
ma tee/e d'o r-ne rr itear reeninne arria/Pura
Ne gap aretir del ca ree/eme nuan
inetreez ies5, a:eh:
dtz

CQNCESSIONARIS AGENTS
a Barcelona
C. ALEGR5.
DAVID, S. A.
M. AGuiL Al? rne,, I, ;et et:
‘-Aribau, 226

E. MAGRE
Provenca, 157 bjs

e

•

La

cada "neern americano de ,olnr".

Provenca, 278

fe'
it

Corts, 415 rel,tl,amet1/ reata meniseet emeteea ee les eeearents cierre-nytercie« eie de lx•ei • d'isser hen rehmla
pel pelele imparcial..

atatagactor. tant espectacularinent-co
--rn
econbmicarnent.
A Inés, h001 veié el profús reparte
ment dems paperets que deien textualment :
"Volgut mnsoci: 134 us fareu cärrec de l'es1orç que representa per a
la Com1ssie de Hockey del Terrassa
Futbol Clut. Forganitzar aquests encentres inte:nacionals. Un acord pres
en una reurió general del Club, ens
donava marre perqui establissirn una
entrada per als socia. cosa que no haveril cregut oportú en aquesta ocasie
en que la realització d'aquests encontres és degula a la voluntat d'aquel!,
terrassencs eue ese:reten el yeritabte
esport :que cris han prestat Ilu:- ajuda.
No ereier fer quelcom vosaltres?
Si com els bons terrassencs, si corn
els directiva del nostre cercle. si con,
els bons espertaus ädhuc els mateixos jugadors hi velen posar la vostra
voluntat. teniu una avinentesa. acknerint per una quantitat irrisseria un
seient a llotjä o de preferincia. 1 l'esport terrasserc en restará enerzullit.
Les saluda. Comissió de Hockey
del Terrassa 7. C."
EL PARTIT POLO-NICK-AVOLS
El Polo va jugar ur. partit esplendid i n'eteportä una merescuda
victeria. En tetes les seves 1M:es hi
homogeeitat i dorreinä en la
majoria del temps als seus contrincanta.
Dels angleses. el que més es dieunge fou el mg ala esquerre que repartí joc bé i anime constantment
Comeneá el joc, anee dornini dels
polistes que al; pom moments aconaeguiren el primer gol per mitjä de
efassana. Poc despees Caralt (V.) fa
el según. i dos minuta despees, l'extrem Caralt (M.). fa el tercer, que
foaut,i. indubtablenent el millor del
m
Els anglesos s'espavilaren, i Datee
net féu el primer gol i poc despees
Griffit el segon.
Un altre gol del Polo, obra de
Massana. i dos eses de Rodete i acabä la primera part amb el resultat de,
lis a dos.
El joc del segon temps fou mis
interessant i vistes que el del primer.
Els anglesos jugaren amb mis valentia 1 coordinaren arnb mes encert
les seres jugades. Resultat d'aquesta
reorganiteació doren dos gola mea,
obra de Paet i de Price.
Quince minuts de demini altern, i
Polo obtingué dos gols més. Un de
Rodon i Vahee de Caralt.
Einalment. els verd-negres aconseguirer. el d'esqui i darrer gol quan
mancaren guatee minuta per acabar
re.nAcrobnittr ea 'ren efacip i Cumirgton, impecablement.
Ele equipa eren:
NIK-A-VOLS: Loewekin. Wilson.
Hall. Peat (J.), Peat (H.), Loekett.
Griffits, Hall (J.), Price, Datmet i
NePv0
31LO: Soler, Lobo, Caile, Grecia•
Goicoechea. Welb, Riercea. liassana.
Rndon, Caralt (1,7.1 i Cara/t (M.)
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RUGBY

I'L'actIvitatrugbística da diumenge
P. C. Barcelona verle la U. E. Universitària per 33 a 3,
i la U. E. Santboiana a l'A. E. Popular per 33 a O
Contra el que anunciärem. no es
pogué portar a cap diumenge una
jornada de rugbya completa Culpi's
d'alza al Club Olympic Amateur,
• que amb la seas no compareixença
restà brillantesa a la jornada. Després del seu debut poc afortunat,
no creiem pas que sigui aquesta
la millor manera de rehabilitar-se
davant els ulls dels altres partidaris d'aquest esport, i ezperem que
no deixaran escapar la primera oportunitat que seis presenti per a demostrar que el eucceit no han estat
mis que falles involuntàries que no
han de tornar a repetir-se.
Mea animar estava el terreny del
Sol de Baix en donar comerm al
match entre el Barcelona i la U. E.
Universitäria. Repetint el que hern
dit en altres ocasions, creiem que
es un gran encert la celebració d'encontres al mata ja que esta demostrar que es un dels mitjans mes segura per a fer adeptes.
L'encontre que comentem, degut
a la manifesta superioritat de l'equip
blau-grana. que, cera el resultas indica. els pe-rmeté jugar quasi a plaer,
resultà de gran vistositat, ja que !a
linfa d'atac barcelonista realitzà beIles combinacions que engrescaren el
nombras pablie alll congregar.
Els estudiants demostraren gran
decisió a la defensa, peró foren nula
en l'atac. A part que quasi cap delle
sap qua fer asnas la bala als dits,
demostraren una excessiva preocupació de no ésser placats, la qual
cosa feia que la llençaven de qualsevol manera tan prompte com
veien aqueas perill imminent
Es possible també que el marcat
Individualisme de Pelegrf els prives
d'efectuar algunes arrencades que
potser haurien canviat quelcom el
resultar.
L'sasaíg universitarf, marcas un
minas abans de finir l'encontre, fou
per Taxonera en interceptar una
"touche" sobre el "but" barcelonista.
Arbiträ correctament Baltasar, i
els equipa s'arrengleraren com segueix:
F. C. Barcelona: Salvador, Marcets Rues, Bori, Pujalts, Blasco,
Miguel, Bajeles, Olivella, Folch,
Aguilar, Carreres, Masdefiol, Fuste',
Rossini.
U. E. Universitària: Poy, Xicota,

Pe'egra Farré, Abades, Freixes,
Toribi, Rafo, Soler, Sojo. Ribes, Taxonera, Galant, Nadal. Barbat.
A Sant Boi, l'encontre disputar
a la tarda entre l'equip propietari
i el de l'A. E. Popular, resultä tarnbe, tal com era de preveure. una exhibieras samboiana.
La defensa de l'Ateneu fou magnífica, pera, no pagué impedir a l'equip blau-cel el que marqués la serie d'assaigs que motivaren la notable defensa que assenyalava el marcador.
Serà interessant veure, en el carnpionat vinent, el xoc d'acmest equip
anib el del Barcelona, els nostres
dos mes significats representants,
per ara.
Abolí és per donar a comprendre
la possibilitat que en terme no llunyà algun dels nous equipe formats
--que entusiasme no els en manca
per a aconseguir-ho—vingui a dir-hi
la seva en aquest aseumpte
Quatre paraules , per acabar. Algú,
en comentar els copiosos tesultats
registrats en aquests encontres, volia demostrar i intentava explicar-ho
a la seva manera, que les actuacions
dels equips del Barcelona i Santboiä
eren antiesportives, puix que això
era desinusionar els contrincants i
refredar els seus entusiasmes. No
comprenem corn un senyor que concia el nostre rugby des del seu
principi pugui dir semblants coses,
puix no creiem que un resultas de
30 6 33 a cap pugui decepcionar
ningú, en un lloc on s'han registrara
resultats arnb So i 60 punts de difetencia.
Es niés, 60/71 del parer que uns
resultats co mels aconseguits pela
cquips de l'Ateneu i Universitari,
ciaeant d'un Barcelona o Sant Boi
ama ganes de marcar com ho eren
els del passat diumenge, són en extrem meritoris.
I. per últim, tenim l'exemple del
F. C. Barcelona, que després déss er vençut pel F. C. Lió per 35 a
6. aconseguí, davant l'admiració de
tata, cmparar a 8 punts, al cap d'un
mes I mig. amb e/ mateix contrincant, millorat que ve, dones.
aquesta acusació de poca esportivitat?
OLI

FUTBOL
Terrassa, 3
Grashopper, 2
Interessantfssim per tote
conceptes resultà el partit de
hockey que tingue ¡loe diumenge passat, al camp de joc del
Terrassa F. C. entre l'equip
d'aquest darrer cercle i el
"Grasshopper", de Zurich, pula
que el joc que es practica per
tots els jugadora fou d'una
qualitat verament notable, i
el resultat final tant podia
42n11.1.MnIV
grane

Dijous. Nuevo g arasa
BOXA combata. s's0 pessetes.

decantar-se per una banda
com per una altra, si ens atenim a aquella circumstancta.
El Terrassa, pera., pogué cablenir un avantatge regular en el
marcador, 1 això ii feu obtenir
la victòria.
Una de les principals careeterfstiques que es pogué apreciar en els forastera, fou la
rapidesa, fa qual es vela contrastada per l'excellent actuació del defensa terrassenc; ro
vol dir, pena, que tècnicament
no realitzessin jugades notables, puix que en donaren provea ben fefaents, com ho demorara el fet que en el segon
temps bona part de la iniciativa del joc era portada pels alludIts forastera. La Huila que
ens semblà nada completa del
"Grasshopper" fou la de mitjos, compone pels germana
Fach, 1 d'ells es destaca el se-
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és millor:
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fbmounzinzzaziazzoi:
gon, que és el millor element
de l'equip; és molt difícil pastar-lo; escamoteja la pilota
admirablement i intercepta la
jugada contrària amb una gran
se guretat. De la unja davantera fou Zuchsuiger el que mes
ens agradä, sense, però, que
els filtres desdiguessin. Es
també notable la tasca de
a:chuppisser, el Porter, que es licité mole oportú, salvant,
almenys, un paren de gols. La
defensa. en conjunta estigué bé,
i dels dos jugadors, potser
Dauch fou el mes segur.
El Terrassa jugà un partit
extraordinariament bo. Es veritat que ja As considerat com
un deis minora equipa de Hockey de Catalunya, però tenir a
ratlla un equip tan notable com
demostrà ésser el "Grasshopper", posa més de relleu la seva categoria. Es pot dir ben be

BOXA

Toltoue.

Nuevo Mundo. JIm
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Nono, però cal asseayalar la

babea de Badiella, defensa, que
estigué formidable, i duna contfnuament !Upas de serenitat;
Argemf, J., interior dreta, també jugà extraordinäriament, i
troig es distingl per l'oportunitat. Datzira, el porten. defensà la seva porta amb molla
vista; Argemf F . , l'altre defensa, excellent; deis mitjos, Vancella. ei millor; Bolle féu una
primera part solament regular,
pera es posà a to en el segon
temps. i realitzä jugades que
recordaren el 8 seus bons temps;
Cherauel, molt be; deis de davant, els més destacats els que
ja hem esmentat, secundats
di g nament pela altres.
Ele gola els marcaren: el
primer el Terrassa. La jugada
fou com segueix: Vancells tira
un haut i el 'Hura a Indurain,
el qual segueix la mateixa Unía
fina prop de la de fora de joc
i aleshores centra d'una manera malemätica que aprofita
Roig per marcar el gol. El segon, també pels propietaria del
camp, prové d'una jugada individual d eBadiella, que recull
la pilota prop la porta ternassenca 1 sortejant tots els jugadora, pasea tot el camp, 1
prop del cercle de gol deis
suissos lliura la pilota a Roig
1 aquest oportú marea el segon

Dlmarie, i de genes, de teta

gol per ala senos. I en un alae
dele forastera que arriben fina
a la porta de Daljirig , Fwb A.
(e/ mig centre) marca el primer
gol per 818 801118.
Als catorce minutas de reprès el inc. Argemt J. marca el
tercer gol per als terrassencs,

deaprés d'haver-do precedit
unes guantes jugade 8 ran la
porta 5tli888. 1 faltaven guatee
minuta per ac,abar el partit
que Zuchsingar F., marca el
segon gol favorable al seu
equip.
La compceici6 era la següent:
Grasshopper: Shüpplaser,
Dauch, Kulsinger, Fer (R.),
Ferh
Fehr (W.), ZuchGortchecow, Zuchsinger
singer (E.), Ville i Hug.
Terrassa: Dat,sira, Argeml
(F.), Badiella, Cheranel, Boix,
Bancells, F i t er, Albinyana,
Roig, Argemf (J.) i Tudurain.
Actuaren d"'ärbitres el català Valls i el suis Gilfert. Llar
actuada), bona, si bé el Segon,
en els darrers trenta-cinc mfnuts, semblà que volia afavorir els seus.
El camp del Terrassa es
veié concorregudfssim; fe ia
molt de temas que no s'havia
vist tan concorregut, ni en els
partits de futbol. Això vol dir
que el hockey cada dia té nada
adeptes a Terrassa.
NO MAR
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aquestes festes faE miliars regnarà a casa
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A la vista dels quarts
de final
Ele partits de la segona jornada
dels omiten., de final del Campionat
d'Espanya, acusaren els resultats següen ts
Espanyol-Arenes de Guecho, 3 a 1.
Logronyo-Real Madrid, o a 5.
Atlètic de Madrid-Gimnástica de
Torrelavega, u a 1.
Atlètic de Bilbao-Racing del Ferro], 4 a o.
Elx-Castelló, o a 2.
Sevilla-Ossasuna, 2 a o.
Avui jugaran:
A Madrid. el Racing amb el Valencia. i a Sant Sebastiä. la Real Sociedad i el F. C. Barcelona.
Els partits del diumenge abans,
foren gairebé tan contundents, que,
tenint en compte la fórmula del
goal-average, hom podia Ilanaar-se
sense temença a pronosticar quins
serzen els indicara per als quarts de
final. Si la lógica no falla, i per
tant, avui, ni el Barcelona ni el Racing de Madrid, són batuts per diferencies sensacionals, els vuit clubs
cuc donävem en la nostra capçalera
hauran resultar exactament els designase.
En la jornada d'abans ti ahir, nomes s'ha registrar un "ecore" verament quansiós, i, diguem-ho de
eguida, en condiciona molt honorables per als seus autors: el Real
Madrid, qui a cada nova etapa va
mostrant-se com un equip en gran
forma, d'enguany. Un amic nostre,
que resideix a Madrid, cris diu que
ell considera segur que el Real Madrid arribarà aquesta regada a la
final, a menys, que el sorteig decidís
enfrontar-lo amb l'altre equip que
per mérito Ii correspongui d'arribar
també a la final i que ell com a
catalä, assenyalava per a un Club
1.
d'aquí
ignorem fa forma des equipe a
Castella, per fer néixer aquest corrent d'optimisme al nostre amic. Aixf i tot, semblava que les seves paraules no feien mis que reportar
l'ambient que es respira a Madrid
i que is de plena confianza en els
jugadora que formen Fotze blanc.
En tot cas, hem de retre-li el ment que significa els seus persistents
triomfa, molts nets i molt rotunds. i
aquest d'ara, en eliminar .iefinitiyemen í,. la grossa revelació de l'anv,
que era el Lngronyo, per 5 gols a
0, en el propi camp dels de la
Rioja.
De moment el sorteig afavoreix
el Real Madrid, que diumenae vinent i l'altre disputarä els quarts
de final amb el vencedor aquesta
tarda, Racing de Madrid o Valencia,
lògicament el primer.
La victória de l'Atletie de Bilbao
damunt el Racing del Ferrol, era
prevista, per be que lacere no ha
resultas tan crescut com els seus
anteriors resultats en camp propi,
bannen pogut fer suposar. Tambe
e! sorteig l'ha afavorit en aquests
quart de final, puix corn pot veure's ha d'eliminar-se amb el Castalló. i precisament et segon partit,
que podríem considerar sempre el
més avantatjós, a jugar a Bilbao.
El resultar del Sevilla, a casa seva,
davant l'Ossastma, ha d'imputar-se
molt magre, i no fa creure que el.
sevillana siguin equip enguany de donar cap sorpresa al Barcelona, el sets
futur contrincant, suposem pel nostre
compre.

Tampoc l'empat assolit per l'Athletic de Madrid contra el Torrelavega
fa suposar que la forma de requip
rnadrilenyista sigui, avui per avui, gel.
re brillant, i aquesta vegada els de
l'Espanyol sembla que no trobaran en
ells el dur contrincant que va eliminar-les en els quarts de final del
Campionat d'Espanya, d'ara fa tres
anys. a Saragossa.
El sorteig per als partits dels casarte
de final no sembla anuesta vegada ha"er-se mostrar tan dificil per als nostres equipa com el srarteig precedent,
i des d'ara gairehé ja endevinem
quins seran els aemifinalistee. Ilevat
Fin, imnrevist Rareelnna. Esnanyol,
Real Madrid i Athletic de Bilbao.
Veurem si els fets ens ho desalenteixen.
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Restaurant 132rce'ona
CUINA CATALANA
Hotels de totes categorice
Ressenyaments gratuita

C IC1,15 ME
Al Velòdrom de Sans
La matinal de diumenge
passat
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Abans d'ahir y atenir lloc al Veladrom de Sana l'acmtumada reunió
matinal, davant un públic molt nombrós.
Els resultats obtinguts foren eis següents:
Match Omnium. Velacitat. r. a-arre. 6 punts: 2, Roses, 4; 3, Ferrando, 4; 4, Va:ent, 4.
Individual de ao voltes. — Desnres
del tercer sprint Rosé abandona la
huta.
nut15,.Farró, r8 punts; 2, Ferrando. t6:
,3 , Va/ent, st. Temps invertir, rq miCursa de nersecuciaa— Guanyà Fr

r an en a la volta 12.

Puntuació final del match.-1, Ferró; 2, Ferrando; 3, Valent.
Individual de 80 voltea per a corredors de categories inferiors. Partidpants : Costa, Guärdia. F. Candevila,
J. Capdevila, Alonso, Mural. Bayo,
Plaus, Auhalat, Hernandez. Cuinovart, Mullera Formosa. Castejón,
Reir, Martha Solà i Compte.
Classificació. — y Costa, 16 punta;
2, Guäre.ta. tú: 3. Reig, 9; 4. Mullas-, 8; 5. Hernandez. 2; 6. Formosa, 2; 7, Murall, s: 8 . Tuba/as, n: m
Guinovart, ro, Sola, o; ti, Compte, o; 72, Plana o; 13, Bayo, o, a
una volta.
Si volea vestir elegant,

a la

SASTRERIA
FASHIONED
trobareu Vestits i Abrirla
darrera novetat a preus
mòdic a
Aquesta casa confecciona
equipa a preus limitats
Via Laletana, 94

E Es la casa preferida deis
Els altres partits del
Campionat peninsular
A MADRID
L'Athleric i la Gimnástica de Torre.
lavega empaten a r gol
Vist el resultat de l'anterior partit

jugar entre els dos esmentats equipa
Torrelavega, hom creia que el que
se celebra a Madrid seria netament
favorable a l'Athletic, pecó no ton
aixa car la Gimnástica doné mostres d • ésser un equip de boiles condicions per a contrarestar l'embranzafa dels madrilenys.
Durant la primera part el marcador va mantenir-se ¡mace, i abra
demostra !aguaitar de forces existent
entre els dos equips.
A la segona part l'Athletic va ésser castigas amb uri penalty, el qual
fou executat per Carral i valgué el
gol de la Gimnástica.
El partit continuà fins cap a les
acaballes acuse variar el resultar.
Finalment, mancaven dos minuts
per acabar-se el partir, quan en un
Córner contra la Gimnästica. Ordófiez rematä l'empat.
Arbitra el senyor Vilalta, i els
equipa eren:
Gimnástica de Torrelavega: Iglesias, Rafael, atendaro, Orue, Prieto,
Heras, Marcos, Ibarra, Carral, Telate, Miguel.
Athletic: Martínez, Moriones,
Olaso, Santos, Ordóñez, Arteaga,
Lecube, Marín, Palacios, filera,
Olaso L.
A LOGROÑO
Logrado - Madrid, o a 5
Va ¿asar un partit que no fou el
que s'esperava, car mentre hom creia

que el Logroño es refaria de la derrota del diumenge anterior, no OU
abrí. El persistent vent, per altea
banda, desllul considerablement el
joc, ear tant l'un equip com l'altre
s'entestaren a efectuar joc alt, la
qual cosa tela que en moltes oca-

OLIS MINE1ALS VALTA QUALITAT PER AUTOMOBILS. MOTOR -- '‘s AQUINARIA GENERAL

grans prosperitats en l'anyada
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que hi posaren l'Itnima I triomtaren.
caldria fer distan-
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Murrul-DI Ceu
GUTMAN-san"'
Jirn Terry-Pulg.

sions no es poguessin aprofitar les
bales.

Durant rota la primera part el
joc fou completament favorable als
rnadrilenys, els quals aconseguiren
quatre gols per cap els adversaris.
Els gols (oren marcats per Rubio,

Lazcano, Morera i Uribe.
A la segona part el Logroño es
refeu molt, perra els seus atacs eren
infructuosos a causa de no tenir Vencert en les rematades. En canvi el
Madrid, a conseqüència d'una escapada personal d'Uribe, aconseguí el
cinquè gol.
Arbitra el senyor Serrano, i els
equips eren:
Real Madrid: Cabo, Quesada, Urquizo, Prats, Esparza, Peña, Lazcano, Morera, Rubio. Uribe i López.
D. Logrofio: Munguia, Garriga,
Recarte, Poli, Sotes, Gonzalez, Escuro, Juliac, Escolä, Araujo i Miguelin.
A BILBAO
Athletic - Racing Ferrol, 4 a O
Amb un temps dolentissim va jugar-se aquest partit, que era esperar amb molt d'interés per l'añejó
bilbaína.
La primera part fou inolt competida. El Racing d'El Ferro l oposä

als bilbains un joc segur pel que
toca a les linies defensives, i el domini es mantingué alternar.
En aqueas termas l'Athletic
puntä un so/ gol, aconseguit per
Unamuno als 35 minuts de joc.
A la segona part els jugadora del
Racing ffaquejaren un xic, de la
qual cosa s'aprofitä l'Athletic per a
exercir un bon domini. Això fou motiu que aconseguissin tres gola mes,
el primer a conseqüencia d'una fallada d'un defensa la bala s'introduf
al merc. Els altre, dos foren obra
d'Unamuno.
Arbitrà Areces.
Els eqips eren:
.athletic: Blasco, Larracoechea,
Juanín, Garizurieta, Legarreta, Roberto, Lafuente, Ayarza, L'namuno,
Carmelo i Gradan°.
Racing: Suärez, Manolín, Alejandro, Montero, Ribera, Basterrechea,
Mondragon, Palacios, Bilbao, Silbosa i Gorostiza.

A ELX
Castelló .Elx, a a o
Es presentava també facilissan
per al Castelló aquest partit, malgrat
de jugar-se al camp de l'Elx.
El Castelló, sense ésser un etnia)
de gran classe, es, pera, molt superior a l'Elx. el qual pot classificar-se
a l'altura d'una segona categoria.
Aquest desnivell entre el. dos
equips féu que el parta s'escotes
completament favorable als caetellonencs, malgrat que Vaciare no registres una gran diferencia.
El partit fou molt ensopit, Car el
Castelló no jugava pas amb entusiasme, perquè tenia la victória segura. i en canvi l'Elx donava tot el
que podía.
Els dos (mies gola que es marcaren ho foren un a cada part, i pela
jugadora Arana!. i Muntanyes.
Va arbitrar el partit el senyor
Arribas.
A SEVILLA
Sevilla - Osasuna, 4 a 1
L'interès que !savia desvetllat
aquest encontre entre els aficionats
sevillans era enorme, i aixt queda
justificar pel gran contingent d'espectadora que acudiren al camp.
El partit fou animas en tots moments, i a més a irles la correcció
fou el lenta d'un i altre equip, la
qual cosa permeté que el públic pegues gaudir de bon futbol.
La competició existí aempre, per
lad que el Sevilla dernoatra un ale
de superioritat sobre l'Osasuna.
Els gola marcats en aqueas partit
foyer/ quatre pel Sevilla (dos per
Carreño, 'Duela i Conti) i dos per
l'Osasuna, aconseguits per Goiburu
i Romeu.
Arbitra el senyor Camarera. i els
equips eren;
Osastma: Oses, Abascal, Apar,
Asaz, Anis, Rorneu, Fumzaique, Goibulas (Sa, Arrizabalaga, Luzalde i
Goiburu
Sevilla: Eizaguirre, Monje, Sedefio, Iglesias. Ocaña, Caballero,
Brand, Carreño, Castro, Corti i Roldan.
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Dimarts, 2 de gener de 1929

Mor", Bonaterra; "Riteta" (estrena), Pujol; "Itostr, Bou;
"Patrulla", Rossell; "Melangia", Tarrides.

,LES SARDANES
LA

CARNET D'AUDICIONS
PER A AVUI

"Llibreria

Mati:

de la Sarcana de
Barcelona. Plaça de la Cascada
del Parc. Cobla L'Arbucienca,
d'Arbúcies„ 1 La Principal Barcelonina.
Tarda:
Agrupacid Sardanista la B a r
27.
-celona.RdStTu,
Gubia La Principa BarctIoninit.
Programa:
"La filosa " , Meicader;
"Plany", Soler; "la pt.slus",
Vilä: "Angelina", Bou; "L'hereu i la prblilla", Toldrà; "E u
làlia", Obiols.
Orfeó Atläntida. Corleen de
Cen t , 18. Coba Barcelona.
Programa:
"Tardoral - , Millet; "G .:4gs i
plan y s", Vives; "L'Aplec elinyet". Català; "Tra p acera', Pujol; "Agredolfia", Cervera; 'La
Font de l'Albera", Morera.
Grup Renaixement . Tapioles,
número 2.. Cobla Els MontFrins,
de Torroella de Montgrí.
Programa:
"Isabel". Saderra; "Enriqueta", VInyals; "Conte de Facies"
(estrella), Tàpies; "Mal
nt"Avelina", Vallespf ;
c h it a ", Mercader.
Nit:
Agrupació Sardanista de Barcelona. Ronda de Sant Pau. 27.
'Cobla Barcelona.
' Programa:
"Elvireta". Guasch; "Cerme
Casn.demon0 "Paquita", Rossell; "Montserra t ", Tàpies (esta dedicada al Grup Ternilla!) ; "Roseta", Rimbau Ma. ria", Bou.
NOTA. — Totes les dam.selles del Grup Teminal seran obsequiados arnb un bonic present, °ora també tindran (peló
aro obsequis fets per la 'asa
La Dälia Blanca i per un s'ori
dc l'entitat.
Grup Renaixernent. Tapides,
'número Cobla Els Montg.ins,
Torroella de Montgri.
't Programa:
"Teresa", Bou; "(lambe l'aFOInellt

Darrera

17, Plaça de Catalunya, 17

L'ENTRADA A L'ANY NOU
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Ginums-Garcia Alsina
CULTURA F/SCCA - CORRECCIONS CASIBRES DE SUDACID

DUTXES - MASSATGE

Acabados noves installacion.s. Ampliació de serveis. Rambla del
Prat, 2. Telèfon 71747. Grandiosa sala de planta baixa asso!l'Hada. Cubieació, 2.000 metres. Calefaccid. Ventilació cenital.
Vestuaris individuals. Confor t . Higiene absoluta. Tractaments
individuals diaris o alterns. Salons independents. Sessions exehisives independentment per a senyors, joves i nois d 7 a 10 - 30 i G. a 9 -30. Senyores 1 senyoretes 10 - 30 a 1 - 30
i (19 5 a 8. Facilitats a penyes equips °limpies. Vigoritzar.
Creixer, Aprimar, Desviacions.! ebesitat Sueca. Respiratòria.
Mètodes propis sancionats per la ronliane, ade la classe n1dien amb exit en milers de rasos segons prescrimiö de la Di-recele o de la del metze partie ular del client

X

totes menes i per a totes les edats

La nit plujosa i íreda, ha tret animació al ttaspas a l'any nou. Poca
gent a la Rambla. En canvi, s'han
vist molt concorreguts els bars i cafés.
No obstant, sembla que no augmenta
pas la superstició de menjar els dotze
grans de ralas en tocar mitja nit.
Aquest costurn és importat i no arrela.
A les dotze de la nit, tots els vaixells del port han anunciat amb les
sirenes l'entrada a l'any nou, l'any de
l'Exposició. I ho les potser que el
reist era propici, els xiulets de les si.
renes s'han sentit de tota la ciutat.
L'any comença amb pluja.
Amb pluja o sense, per molts anys
puguem dir tots: Ben vingut!
Ricard Mellen:, que riu al carrer
Nou de Sant Francesc, presenta ahir
una denúncia contra tina serventa, la
qual ha desaparegut de casa del denunciant, enduent-se'n joies i altres
objectes per valor de _palo pessetes.
— Juli BegurrA. nroietari d'una
joieria de la Rambla de les Flors, presenta ahir una denúncia contra un
corredor de brillants, al qual acusa
d'haver-li estafat un brillant valorat
en r.300 pessete,,.

I_Hac Delmonte, de quinze anys, cl
qua/ presentava diverses ferides greus
quc Ii produi un camió que l'atropella
a la carretera de Martorell.

CASA SUBIRANA
Porta

Eis BLOCS
DE MADRID

P1ANELIC

EL "REVEILLON" DELS GE-

són el Calendari
predilecte i la

Salmos 56.

Forrissa, 14

4

4
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El merf.--evellös aparen'.

d'a Mi; hficacki electrice,

NERALS PRIMO DE RIBERA
I MARTINEZ ANIDO
Madrid, 31. — El president del
Consell i el general Martínez Anido
han menjat aquesta rilt els grans
de ralos junts al Ministeri de la
Governació.
Moments abans de tocar el rellotge les dotze, el marques d'Estella i Martínez Anido han sortit al
baleó central.
En tocar la primera campanada
cl general Primo ,te Rivera aixecä
ura copa de xampany i ha brindat
pel poble espanyol. Després han
rnenjat els gratis de raim. Han estat molt palaudits.

Pontevedza, 31. —Demà presentad
la dimissió el nou alcalde, amb motiu
del decret d'incompatibilitats.

51

DE

si
riil

París, 31. — La Carnbra reprendrà le> seres sessions el dia 8 de
gener. — Fabra.

ELS INDULTS
DE CAP-D'ANY
París. 31. -- Amb °casi& del
din de Cap-d'Any, el president
de la República. senyor Denrnergue, ha concedit indult
part de les penes que sofreixen
381 condemnats militars.
A més a niés, hi ha 337 proposicions d'indult que estan
pendelits d'ésser examinados.—
F;ibra.
LES NITRES
DEL PRESSUPOST
París, 31. — El pressupost
aprovat pel Parlament presenta
cern O xifra 1otal probable d'ingressos la quantitat de 45.43 0
milions de Imanes. El su.perävit
és de 51 nillions.—Tabra.
COMBINACIO DE CARRECS
ADMINISTPATIUS
Par:s. 31. -- Al Ministeri de l'In-

"Pantophone"
ES UNA ASOMBROSA INNOVACIÓ EN LA INDUSTRIA

1

DE MÀQUINES PARLANTS

,
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L'ESTRANGER

LES SESSIONS
DE LA CAMERA

01!

1111

mes festiva distracció de la llar
catalana.
Bon humor. Endevinalles
tes i ben triades

Contes i pagines
festives,
(nades amb gravats i vinyctes
a dues tintes

En el hall de Casa vostra, en la sala d'espectacles, en el Restaurant de MGC12, el PANTOPHONE competeix brillantment amb l'orquestra durant la reunió, la representació o l'àpat, puix que la seva
potent i soma vibració és recollida des dels mes oposats extrems
de la sala tai perfectament com si realment s'executés per un con
junt el tros . musical que reprodueix.

terior s'está .te,ualroeht
una es ,'na ceintrniac i ó de carrs,s
a,ttainr='riitMs.
t•
'a, a conseaiténda
d'a,inesta ctanbinecio el senyor Re_
nard, director •jrSéguretat. pa.eira
al lloc del senyor Bouju, actual pretecle del Sena, cl qual sera cridat
a exercir altres funcions. — Fabra.

Sense battres i sense acumuladers) d'un consurn minim de corseu so fins a la seva màxima potencia
rent, podent . se re p ular
sensd desviruar en absolut ia qualitat [le! seu timbre, el PANTOPHONE és l'Unjo aparell que reprodueix nitidament i brillantment
disc i que virtualment us donarä un veritable conceri:.

De silueta gràcil ensems que severa, per !es seves ;Mies elegants
I series, el PANTOPHONE és també l'apareil refinat i modern de
seg el! aristecrätic inconfusible.

EL PROJECTE
D'INCOMPATIBILITATS
Paris. 31. — La Canibra de Diputats ha aptovat el projecte
compatibilitats parlaincntaries d'acord amb el text que hay a estat
aprovat prèviament pel Senat. —
Fabra.

Demaneu una audicl6 i dctalls d'aquest superb aparell_ nue
tosament U els donPrern.
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LES DIETES DELS DIPUTATS
París, 31. -- El ministre d'Hisenda ha des‘nrotIlat a la tribuna
de la Cambra els arguments a favor de l'augment de dietes als parlamentaris, i ha invitat els diputats
a resistir l'avene de la demagogia.
Per 734 vots contra 287 la Cam-

ha aprovat l'augment.
El senyor Poincard, que, cm/1 se

bra

Fap, era contrar ial projecte, havia
abandonat abans el saló de sessions.
—Fabra.
MORT DEL COMEDIANT
CARLO ROSASPINA
Roma, 31. — Ha surrt el conegut
actor Carlo Rosaspina. —Fabra.

-114114KtNii
Dziek

ELS

EL DECRET D'INCOMPATIBILITATS AFECTA L'ALCALDE
DE PONTEVEDRA

113
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NOI ATROPELLAT PER UN
CAMIO
Ahir ingressa a l'Hospital Clinic.

Darreres

novetilta en Joguines instructivas
Articles d'escriptori - Plomes
Orfebreria religiosa.
estilogràfiques - Objectes d'art
e Ornamente - Bronzes artística - Reproduccions d'art.
Material escolar - Estoigs de paper d'escriure
Imatges
$
;
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DE BARCELONA

desitja als seus clients i amics
un bon Any 1929
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talónia"

1
fundats per la casa R. DURAN, Boqueria, 20, en-1916,
són la més excelsa i formidable publicació deliostra terra.
De sa amenitat literària, selecte Immorisme- i 3bellesa grà.7,
fica en són pregon testimoni més de
.-

200.2000 LLEGUDORS,
esipotfer
i es el nenCeer retehann
stextd.i

lic
eurosament;

eetitat
exceMent
paper, rica enquadernació i la seva incomparable g nia
és el 66 dietari
manelie"

Per son

anys El‘exit
espienclorós
El &tetar' usa-

nelie regaiat
el millor mapa
entalunya

editat, i un
suplement, illustrat,
descriptiu de l'Exposició de Barcelona de 1929
que s'ha

PUBLICITAT • e

te

ELS ESPECTACLES.

Dimarts. 1
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TEATRE POLiORAMA
Cam p ar yla
de Sepúlveda-Mora
Aa-ui.

de gene' de t52

MP121111111111111131
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Cap d'any. Tarda, 8. les 3'30:
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FLAnrrAl EN SEVILLA ESTA EL Areoa.
PUO3«, tirria I all, brav . " • 1 11 , 1 primer
retar e , ;11,
ArtlYVI

UN CAP DI ~AS
* 1 estrena riet quadra EMIGRANTS,

re. Rasend Llaies.

e,

MART/EteRA t LES VIUDAS DE LA

PEFi g fiC ES 1053 1 SALVADOR
o EL SALVADOR DE PERICO

OLYMPIA
1.) SLUM

AMALiA ¡SAURA
EllGf.AtA

AA-al a dos quartE de cinc:
L'bpera AIDA, pel divo tenor
•b:aro, g enyores Pacoettl, ZIp ettr, nyces Noto Vela. Mesn e-Pacievan I. — Den, J.. EL RAPTE DEL SERRALLO. — Dijoits.
.larrora rep:esentaei6 d'AIDA,
ee Lázaro> Paosettl, ZInettI,

!loto, Vela.
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TEATRE BARCELONA
Companyla argentina
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crema eVranrilluarl: EL FERRER DE
TALL (arte primer): EL GOA DEL reIlLe (mete svgaell, 1 TERNA RAMA
1, s.gen,. 1 Oran Teste Ergional per
l'aplaudtt ESKART nt DANSAIRE s . executant els mIllara ballets de/ Sed repertnrl. Nlt. a lrs den. Per ürd.‘a ver2a2. LA PUNTAIRE 1 JO T'RSTIMO,
TERRA 1141,1PALMETA. Derna. a l e o
XA i 1.18 01.:15 PILLES. NO a los Ami!
A esaka De LA VIRREINA 1 LES DUE3
c.:Luce.
rdt est e-na de MIAU, de
1303terel. D133abte.

lira, Oran /estiles/

INFANTIL. Pelans prr programes.

RIVERA-DE ROSAS
Avul, Jimarts, tarda, a
les cine: L'entremes
que *4 quieras i la comedla
en tr-s fieles

LA MALA REPUTAC/ON

il. a un
tOtniulia
de S. LeipeZ,

La
▪

vita-Davi. Primera *GIMA; M. VILA.
1 MOLLA.
•
jr s
EL6 P.V,TOSUITS
A
:
e
s t. P-aDARROPA I PALLANGA.
c. •

qua:: d'onze:
en tres actes.

LA SEÑORA RO3A
e.• Demä.
dimeerc,, 1;irdn.
funeió benbnea amb prn_
gramn especial. Nit, La se▪ ñora Posa.___Dijous, bene, floi d Enrio de Rosas.
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El gratuitos drama en 4 artes, 1¡LIES N. PAREES. Irad'ul/ el cig ala pot
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EL CARDENAL
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MUSEUM

Pc!an. Mm e rre,, tarda. , 4'30. Extraordlnari restioai a babor del P01110
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TEATRE TALIA

And. d:rnarts. Sarria, a les 4 A reon;
pOpIthre. KAKAU CONTRA NYESPLA
L'ESMERALDA LLEVANTINA. 5, 1.,
a prülc papniars: EL GA'..l. CE NADAL
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LA V.7rEPlatDa ! ..LEVANTINA 1 PARO
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CAP

(Empectatlas C:PflES)

Casa fundada en 1864

MODEL 1529

ARISTOORAT I GS K I IRUAL I SALO CATALUNYA
(repecaeles C1PIZS)
Loca!, delata de ce:crecen)
O pone/neme. DOTRES-VILA TORREN/a
do
Lt NY.
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Butam'e a a 5 ples. Selents numerat;
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%osen el sensacional enanca espe-lal.
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FOLLIES PAISATGES
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Cada d'a, tarda I fit,
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a 1,111111a.
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Al Tibidaboi

NEUS NEVATS. Gran AEROPLA (atraeele sensacional). — Misas a lee «die.

Honda de Sant Antoni, 52 j 84,
i rgre, 27

Avui.

diada de Cap

d'any.

Ball de societat tarda i nit. Colossals estrenes. Nil, entrada

d'horne amb dues
UNA PESSETA.

de

senyora.
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m
lz a

la cornissi6 ac•
velaoci one.te3 per a la
il
h, venda de Luan'
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rl Ofertes indicant
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r eis -:.056
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B/1. 6 IN,CELONA

HOMENATGE A CARULLA
1 de zterer. las TfiES ne
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Ce 15 11(1 n :1013 Camote. de Eal.r.s
A 1 - 1 1. dizi,1111.
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C. BARCELONA
Fr.Lr3da: 2 pessetes

CAMP DE L'EUROPA

IBERIA SPORT CLUB
o' o d aco re s, rentp • G d'Amigó.
.;OGIi•ft

CI D.

332 le g5I

2

I

F,UROPA

(sals•campló
Caleantyr1)
ENTRADA 2 P7511.
-. Per n aquest 9lTrtli. ls amas da
l'EUROPA ?Miren de preSentar el robe:
correeponenl al mea da tener.

3 111111 •

1.11+54114.1144~~,54.54,444-4.4.61,04
—

DEMANE

fIllillinfill11111 1111111111111111IiiIIIIiiiiilillilinilill g lilla111111111E; 1 .' . . .

IMIHNIIPla ir ril:'.i.' '.'1,14111111!íli1113301:11
I
Pegsetts

rateta que escorabrua la escaleta 450
Telefons automàtics 2 tiLeres
5'00
Garatges amb 6 colaos 1 botar
20'00
Alecanos ferro
510
Auto -patín "Iumilet" 5 F3
50'00
Moisès amb niiia ailtordhu
13'50
Nines caminadores 1 pariadores
3500

La
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Bishe, 3
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ELS AMICS DE LA PU BLICITAT RETENEN
%7enu5 Sport - Palace Ball CUROSAMENT EL-S NOMS DE LES CASES QUE

T B O I,

RACING CLUB, del Ferrol

1

ULTIMES NOVETATS DE LA

Meravelloses eSpeCtaele9 deis P1111-

els nene i nenes.

Ovil. (limarle die 1 de soner.
Taran a tres cpurt r is O. trae
ORA> PAETIT INTEB-11Cn11074A1,
1 45 FrTOOL

Coberts suculents des de 3'50; banquete, entia i abot n tuneulA
raen:1 de 5 ptea.: Entrernesos 7 ushortiln - Paella o ennel,mis - PItia essortit o eyabnells.
Pollastre o filet - Gel:.t o flam - Fruileg veriades - V: de more.) _ l 15i 1 licors
Orqueetra, telbfons, grvns salons per a banquels, edletadrld rential. ei'. • DIPUTÄCU).
DZL CEEDIT, s i 7 (locrut a Ferran) .1
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e
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1 e usa 1, (esperan:. I na, e.iiltrul s del "remiras film del programa rumies, .
MATA HARI
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ELS PASTORETS
de Josep M Folch i Torres

en LOS AMANTES.

ELS PASTORETS
de Folch i Torres

CAP
Aaut, dIMarts. Festivilat
'acta/ a les 11. Tarde. n les :reo
1 a les sts (especial), I MI. 011 051 ENUT a o la latn
El. reEJOR CABALLERO
per Norma Ta1madge, ilis .010- '-o I Nana B e e^y. I del Illm .IrLIO rEsArt
t.A enea DEL SLEEPIr1G
per Marta Prevast I II ir r1,,a FOrd. --• Ttti ti n
0:- e. ult-inaF
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EL JINETE EXPLORADOR
Cómica i Revista

Dijo/1 , 5 Rarnon Novarro
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TEATRE

Fred

por Edna Murphy i Joany limes. i EL JiNTE EXPLORADOR, per Freí' Torn r,snn.--Deme, dimerres. - --uP;mes pro- 't
jeecima=„ da Maldita memoria i El jinela explorador.

• AUTOPIANO
• barrer perfcccIonament de fa casa
Immens assortlt 1 dereerea novetat.
en rotllos 88 a 5 pessetee
Plenos Ce cerdee encreuada,
el coirp . et, terallnl• i Soguee..
.•
Planos d'oteen :-: Phirmemume

MALDITA MEMORIA

CINEMA i

E

:: IRIS PARK
Valencia. 179 (entre Anbau

Johnny Hines en

Avui. dimatis, diada de Cap d'Any: )1nlirel a les !I: !arda,
a les 330. i a 10s 6 (especial). i ni( MALDITA raEmoRia,

me .-; de 31.000 en tis

•

TOL

IIII 3

Camp del F. C. MARTINENC
Esdeveniment esportiu per a
avui, diada de Cap d'Any, a un
quart de tres de la tarda
U. E. SANT ANDREU

:-:DIVERSOS:-:

e
Orquestra Dial Net
/ ANTI tarda, dues sessions:
A les 5'30 i a les 8'05
Nit, a les 9'30:

7r_ "

(entre Balmes i Enríe Granados)
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VALENC!A; 213
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Mundia/
C almaron , 17* I: Atalmeron. 57
e15 1 ectee ardwastrines

TRIOMF, MARINA 1 NOV
.Avui. dimarts: El príncipe de
los camareros, Viudas de golf,
Defendlerdo sus derechos, Los
npuros de un marido, Alicia sabe ser bombero.

17 1 75 PTES.

dia de Reís obsequiarern als compraearg ami) una flor de Del bs ami) un
moneder de nene per cedö. (Fte excedeixi
de 50 pessetes

Cine-mes Select

Avui. Revista, chmIca: UN CASO SENSACIONAL, liayinand Orlenth 1 la super Metro EL PRINCIPE ESTUDIANTE.
Tarda, des de 330. Nil, 930.

a

Fin .9 el

.

.N3 valentlmnes SAGET

'TIVOLI

FRENES

e
e

ne7avia I la liralila. Pentaula hl- i
mana Omb 13 cooperaela de la Ina- •
4. 1 di a de guerra eanyela.
q.•
CoMeneara la 5. , ,,SIÓ auell la d'"t" rartins 1 , dolca INvAGION DE CHI.
,_
Y COS. raras, 3 l a s :s'uta. E1 succ0,
illiernalograilc LA ULTIMA CITA,
por Elvira de Arnaya. Pro Acatas lVa,
LIUISela Gargallo, Teddy 1311MA/ele
/ flatael Nacela. començara reo( eIrreSe ami', la doll•ansa rtallea INVASIOR DE CHICOS.
.1 p , 5,;.. so,“t- - e.:reend Tuneer . :4
3,
LA U .LTMA CINTA 1 la cd- Y
a!'
i tuive Mitra:Noel DE CHICOS.
Y.
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CARNET
I arte de Cancrrt pelo erlebtes artIstre
A5i.A1.1.1 PE leArnA, amb les 5m-es
reeerInn g "La de Slogallon"; "La vieja
trauma" I "Charleston Fui". ELS 7 TIER
,11i a!rur. }arnoses maltadrus. nOMPOFF
Y TIIEODY. ele Inimitables doces noSER rErturn. que c antara la romansa
de UNA FESTA A VERSALLES da la
;Tan revista Itet'SECIII. I la cavatIna de
"EX SEVILLA ESTA EL AMOS". ANTONI MARTIANEZ, lapleurill palio que recitara mollas de/ - Lobo". Eva 1 Cella
nubla. Sacha Goadirtn. El genial ballarl
rn la "Danza", de Granados. I Exehnlrir Dance.

(Espectacle, CIMAS)
Local dctat oe calefencle,
Orquestra dIrIgIde pel III. Detrae-VI/a
Aval, dimarts. FESTIVITAT DE 1 1P tANT. )(atina/ a Irs 1 1. Tardo, a les
330 1 a les 8 (espertel), I ent, a les 0 • 30, EXIT SENSE priEcEOF,:iTs
la magna cinta de la marca METRO OOLDWYN MA1ER,
ANNA
KARENINA
maglatralment Interpretada per GRETA GARBO I JOIES GILBEST, I del film
PDRAATISR011 EN PARIA
Jota Universal, de 131,A03, a carrec d i COUEN I els NELLI.
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vellos% pa1Salgea de 310013elrel,

DES DE
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PELL "
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iluolort, Rafael Murcia. e, c. ruin
proinfit comple/ament n Espanya
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Muecas, C a i Lre s, Poiaq u es
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GRAN TEATRE LICEU
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Aval, Posthatet te Cap d'Any
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CAPITALISTES

hfoit urdent
Per i explotar n Parrel(tna 1 Semilla 111
cesa 7e41,1. 110U a Lepens.a, 5 de Tabu.
lusosguanye a Parle. se e/sitie:ten cala
talleles prens 1 1,01115. Per a Informe
MrIgle•se a Sr. Crespc • .:arrer Pelayc.
e rgOn segur.°
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:21mere 1116.

calnUe deethi. lat v'er.
de 1 55 peeze:66. mi:harca
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Grandiosa Exposicio de Joguines articles per a presents
.

noma,.

DE TOTES MENES I A TOTS PREUS
TEATRES GIGNOLS MODERNS. . • . .
CUINES GRANS ESMALTADES AMB EL SEU E QUIP .
CUINES GRANS ELECTRIQUES AMB EL SEU E QUIP .
. .
JAll-BANDS NOVETAT.
AUTOS MODERNS AMB RODES DE GOMA . .
MOISES, BONIQUES CRETONES. . . . . .
BUFETS FUSTA FINAMENT ESMALTATS 60 cm. alt.
TAITLES FUSTA FINAMENT ESMALTADES 50 cm. alt.
CADIRES FUSTA FINAMENT ESMALTADES 30 cm. alt
PUPITRES PER A NEN. . • •

ca_

• •
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..dee
•
•
.
.
•
.
•

•

•

•

13'25
21'75
74'00
13'00

~Me
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-ame
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8'75
52'00
17'50
13'50
15'95

•
.

•

.•4•40110
mode
..mom

CAPETES IMPERMEABLES ENGOMAT SUPERIOR, DE
85
65
60
80
70
75
90
12'25
13'25
14'25
15'25
16'25
17'25
18'25
90
100 centímetres
19'25
20'25 Ptes. una

gi>o•-•

elctrics Cavalls de carta"), fusta, apelfats, etc.
Meccanos Cinemes Pathe Baby i de totes menes
Nines Joguines de fusta Jocs, etc.

VISITEU LA NOSTRA EXPOSICIO QUE OCUPA TRES PISOS::

jiu 11411ill

ilit
mune.

T. S. P.
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El4 millar bloc es el 3,1-,„°,;,„
Nou model d , fo mat t'agut_í 3
n

vrac,esitaller,)

Mude' th format muja

CLUB CATALUNYA
. RADIO
—
El Ràdio Club Catalunya ha estat
molt felicitat per l'emissió que dona
el dia de Nadal, i que per les cornunicacions rebudes al Club, se sap que
es va rebre amb gran potencia i puresa.
El Radio Club Cata/uriya desitja un
feliç i bon principi d'any nou als seus
socis i afavoridors, als quals dedicara
una emissió especial avui, dia primer
d'any, a les dotze del migdia, en onda
de 200 TM

r es.

• 1

99

(rer a le fi-milies)
1'11'.111111111111111111111111111111111111111111',
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PROGRAMES PER A AVUI

E

E

IF,

3E11.=
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UN
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Capetes impermeables
per a nens

12

L'assortit mes esplèndid de jogui,
nes, el trobareu a

e

Ij

PRESENT UTTL 1 PRACTIC

RADIO BARCELONA, 34 4 .8
Campanades horàries de la
Catedral. Nota del Serrei Meteoroli,gic de la Diputació Provincial de Barcelona. Estat del temps a Europa i a
Espanya. Previsió del temps al NE.

d'Espanya, a la mar i a les rutes ab rica. Nota meteorològica radiotelegráfica per a les liMes aèries.
Emissió de sobretaula. El
Trio Iberia interpretará.: "Petenera"
oas doble), C. Montilla; "San Francisco" (fox), Carlton; "La Musa"
(dansa), A. Cotó; "La alegría de la
huerta" (selecció). F. Chueca; "Canción de amor", H. Buré; "ilusiones
de murteca" (vals), J. M. Torrents;
"Suspiro andaluz" (pas doble), P.
Arom. Alternará amb discos de gramola.
1445: Obertura de l'estaciá.
Obertura de l'estació. RetransmissiO parcial de l'Opera que es
donará. al Gran Teatre del Liceu. A
Cotitzacions deis mercats
agrícolas i ramaders. Butlletí quinzenal
sanitari, facilitat per l'Institut Municipal d'Higiene de Barcelona.
20 . 00 : Recitat de poesies dels millors poetes espanyols, per la senyoreta
Ca-ríne Nicolau.
20'20 L'Orquestra de l'Estació interpretará: "Scènes Foraines" (suite),
Ed. Mignan; a) Tohn-Bohu; h) Au

ro

capa

Marca "EX C ELSIOR"
Abric segur contra el fred i la humitat
De molta durada - Assortit extens
Des de pessetes 11 en amunt
'La iii - 3 de Parà` Muller i Comp.
Ferran, 32
FABRICA PROPIA A SANT CUGAT

VDA. BAQUE
a.
nrAmmeig.

A R C S,

8
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--TALLERS, 29 i 71--
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Acu mite‘A.D. OR
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REIS1
Jocs Joguines

vostres infants es un

DE SAL

e
"
e
antiques i
LsPeciatites
a:radell Assaft 28

Palais d'Orient; c) La Dame d'Alsace; d5 Carrousel.
2040: Crónica esportiva.
Tancament de l'estació.
RADIO CATALANA, 2778 M.
21 .00 : Butlleti meteorològic 'de Catalunya. Pronòstic del temps. Cotitzacions dc la Borsa de Barcelona. Sants
del dia. Crónica dart, esports i nbodes.
Crónica cinematográfica per un redactor especia/.
Acte de concert: Maria Torn de
Salvan. soprano; August Gonzalo, tenor; Joaquim Constans, violinista;.
Orquestra Rldio Catalana.
Ordre del programa:
Per l'Orquestra: "Afghanen" (mar-.
W. Kireks
"Petite marqu)se"
(gavota), H. i'tfay.
Programa de! senyor Gonzalo: "La
Traviata", Verdi : "Escucha. mujer".
Auli; "Golondrina". Dernon; "Q*
Longäs; "Pagliacci", Leon;
M.O&
Pe, l'Orq uestra: "La corle de Faraón" (fantasia). Lleó.
Programa del sen) or ConstansT
"Grave" Rach-Kreister: " Canronet-:
ta", Go,lard: "Ames un ré,e". Fau-'
ré: "Tamhourin". Leclair-Kreisler.
Programa de la senyoreta Torn:
"La violeta". Mozart; "Barrarola%
Schubert "Cançó de bressol". de
Brahms: "No ha- carretera sin barro" (asturiana), A Vives: "La presumida". A. Vives.
Per l'Or q uestra: "Tosca" (fantasía), Puccini; "Capotazos" (ras doble).
Boisset.
24.nn 7 Tancament de l'estaci&
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Corta Catalanea. taa
clavara el Ccliseurn.
Qualitat i asaortit en accessorla
aparells uer a
R. F.
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la vostra
Voleu evitar et perill d'una velksa prematura?
Voleu poder mentar de tot el que us vingui de gut?

Voleu guarir

(Gran prami 1 mabita d'or a l'Exposició Higienica de Londresl
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El més gran esdeveniment per a l'uy 1929
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Ja no hi hautà mes calbs!

a

U

-1-1 A SORTIT EL CABELL ALS CALBS

a
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a les senyores com als senyors els evita la caiguda
del caben, els guareix de caspa altres malalties,
i recobren el cabell perdut
Añilo cinc aplicacions es garanteix d'evitar la caiguda del
caben. Nou tractament especial per als completament
calbs, aplicable en cada gas, segons l'origen
de la caiguda del cabell
Tant

a
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Un tractament eficaç per al guariment de la calvicie
Vegeu les proves testimonials dels resultats meravellosos d'aquest tractament
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Molts d'altres que podríem esfeia 5 i 6 anys
anaven perdent el cabell, i mitjançant unes aplicacions
tractament alludit, no solament
han aconseguit deturar la caiguda del cabell, sinó que aquest
es renovés i es mantingués fort
i ufanós com abans d'ésser atacat de les distintes causes que
els deixaven calbs.
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Barcelona, 23 do desernore se 1828
Sr. J. Mourado.
Molt senyor meu, Per la present em
comal.. a manifestar-vos que amb el
tractament per rdis aplicat, se Mha
guarit la calvicie que patia.
Tino 31 anys d'edat; als dotze anys
•alg ten, el tifus e ralo quedar cumpletament calba; d'aquella data enea, se
m'han aplIcat, no sois els tractaments
que s'anuncien per al guariment de la
calvicie, sine ele diferente que M'han
reptat eminente metges, especialistas en Malalties de la pell„ i em maniteste un delle que, si al marbre pagues
aortir-li caben aleshores em sortiris
a ml, I, havent acudlt a nos, després de
cinc meses de tractament, tse tingut la
satIsfacc16 da que tornes a sortlr-me
el cabell, amb la qual cosa podre delatar d'usar eis postissos que tant en;
molestasen, pulo alx0 sera innecessarl
per haver recobrat el mes caben na- .
tural.
Per tant, us autoritzo porqué tau
d'aquesta carta l'Os que eroguen convenlent. Ve estic molt agraida i reco.
reguda I em reitero s. s.,
ROSA BARTOMEU
,11,,idr/eadui
S. C.: Rosselló, 553. Tenda 1 - —

El meu procediment és infallible. I la prova mis eloqüent de
l'eficàcia del meu procediment
l'ofereix el meu cap. Jo era calb.
Durant més de vint anys vaig
assajar tots els medicaments

San Feliu Llobregat, 7 desembre 19.28
Sr. Juan Mourade.
Molt senyor meu; Amb aeguretat que
he dentat de pensar en el meu Ageneredor del • caben, en vas.
Donas al, senyor Joan; quan mes esves no pensaveu Ja en mi; pero Jo no
perances tenla de presumir el caben I
me 'l'herid sortit molt Ja, rato tenir la
fatalitat, per salvar un vlatger, el qual,
irremerebiernent haurla anat sota les roces del tren, de quedar enganzat Jo
655er arrossegst alguna metrev pel
corn bol.
Per sort elitIC gairebé bo I cree que
podré venir a visitar-nos qualsevol die.
Bou atfm. a. s.,
F. VINYOLES
Rubricat
Es factor de l'esta ció de Sant Feliu
de Llobregat.

que veia anunciats pomposament. Fins que cansat de sotmetre'm a tant de tractament, vaig
dedicar-me a estudiar amb
afany a l'objecte de trobar el
que constituïa el meu somni
daurat: guarir-me la calvicie.
ho vaig .aconseguir com podeu
veure. Així puc assegurar que
amb cinc locions puc evitar la
caiguda del cabell, tant si es
tracta de joves com de persones
d'edat. Si avui hi ha calbs serà
perquè ells mateixos ho volen,
no pas perquè no hi hagi un remei radical per a guarir totes
les malalties de la pell cabelluda. — J. MOURADE.
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ALÓ ESPE ¡AL PER A SENYORES

' Barcelona, 2 1 de desembre de 1928,
Sr. J. MOurade.
Apreciat senyor: Tina le satIsfacció
de ter constar per la present, que, coseno sofert p er mes ele dos lla r . . 0.•
malalt/a en el case?, que, unta produlr-me torta mats de c•P, e ra causa de qub manee ca set el caben, em
Produla diferonts clames, el caben
que em quedara, can y lat de color, areeles al tractament que ves m'heu aplinot, he aconseguit que desapareguessin
aquellas clapes, alst com el mal de cap
he recobrat cabell natural 1 dei color QUO abans tenla, corn si mai no
hagués oofert la realaltia que ten apasara: i molestat em tenla.
Podeu, dones. fer as d'aquestes cenes, per a Justificar en tot moment
bondat I eficacia del rostro tractarnent
Per al guariment de fa ralricie, i sabau quo ue esté 11101? agra;t ; es sostre atent s. s.,
JOSEP PUSES
Riibirn
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EL DOCTOR

M. CABEZAL'

Metge-Cirurgià de les
Facultats de Madrid
i Buenos Aires, fa ele
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