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El bon any
passat ja Inés d'una década — vam redactar
de feIicitaeitraperiodist ica de l'any nou. Deja així. "Bon
VOS i els vostres. Bon any tingui Catalunya". No creiem
•. peeat d'immodéstia si diem que aquesta fórmula verbal
-e a ncsaltres mateixos i y a plaure a molta gene Despres,
. .produida en periòdics, en lletres i en targetes. A nosalplaure, perouè la trobàrem expressiva. sòbria, rítmica.
baria pronuncia aquests mots, sembla que digna unes ratlles
"Bon any tingueu vós i els vostres. Bon auy tin gut Gata•,nrera —ha

s•
v al, encara, aquesta salritació d'any nena ens plau. Avui,
volem repetir. fervorosament, als nostres lectors de l'any
i de Pany que aleas. Pera voldríem completar-la, i afegim
tinguir tots els homes de bona voluntat".
humà no es prou gran per a estimar eoneretament tots
3 de la terra- Els qui diuen que testen per pàtria el món,
en verament ni el món ni la pàtria. Els qui diuen que estialment l'amic i l'estrany, el fill i l'home llunyà, són uns
rs lamentables, si no és que la igualtat de llur amor
3. la renneanea d'amor. Tanmateix, ,quan la nostra veu pren
•--ió del bou desig, aquest ha de tallar un äniple abast. Els
som senyors del nostre cor. No depèn de cadascú T'estimar,
o el sentir-se indiferent. Per() les paraules de salutació
averany han d'estendre's sense limitacions damunt tots
qui són germans nostres en l'esssencial humanitat,
que les fórnaules de salutació — tant les quotidianes com
iites assenyalats—tenen alguna efieäeia? El nostre desig,
...s'en la fórmula verbal, g té la virtut d'afavorir o de crear
o aqueila salut que demanem? Si donem el bon dia i desata ra any, s les nostres paraules tenen potser alguna influèneia
-iells als quals saludem?
profundament materialistes trabaran que la
ea e
• 9011 desig no tenen aquesta virtut. Diran que són paran_ qame s'enduu i que es desfan en el no-res. Totes les bones
entrr: ala hornee, tots els "boas dies" i tots els "bons anys"
ae maI. Damunt els homes i damunt els pobles, damunt
damunt les cases habitades, cauen els flagells i els
• la srazilla salutació quotidiana, ni l'emfätiea salutació
• ,eiven de la dissort que ens reserva el dia tèrbol o l'any
". les bones paraules no tenen la virtut miraculosa de
•. is i esvair els perills, g qui pot assegurar que no influeimhat del mal i el bé, en la barreja constant del dolor i
• tenlu /a sensaeió, en el moment de pronunciar les
que alguna cosa s'ennobleix i s'enforteix dintre
-embla que després d'una ritmaca frase de salutaaió
queda en l'aire una vibració de salutífera energía
-ficaement i invisible? I encara que molesta vibració
defora, és ben segur que es.produeis Aitro aaatee.
•tió innegable en Pispaeeisló Saucera d'un bon desig.
a espritual en aquest "bon dia" que donem pel
, t lama any" que adrecem als nostres amies en el
eyada.
•ai repetim, amb el fervor de cada Cap-d'any, amb
:Iat que mai no ha d'envellir: "Bon any tingueu vös
,a any tingui Catalunya. Bon any tinguin tots els
:a vol untat."
92`, portarà als nostres amics, als nostres lectors, als
• homes de totes les nacions i de totes les reces, el doble
, radietori de l'alegria i el dolor, del cap advers i de la
a. Però qui sap si amb les nostres paraules de lora any
alguna dels mals que ens amenacen, o afavorirem la consi:algalia bé que desitgem.
A. ROVIRA I VIRGILI

Carnet
de les lletres

nacions. Un tal estudi faria
desaparèixer la sospita i els
anta g onismos de mea.
KELLOGG

Els freds del passat Nadal
El desembre del 1926 ha volgut
asser tina Mica el de la caneó. Ha reclamat el seu antic prestigi, S'ha empolainat amb una mica de neu, graciosament escampada, tina ruixims
sense malicia, unes bolees sama clariones i unes ventadas per alear les
tulles... Un desembre fidel als illustradors d'almanacs i als contes de
Dickens.
Aixi ha estat mas de miracle la naixença de la "ro de la sa, de la rosa
bella".

Ala?) fóra un contentad !frie que
alsaciana molt poca La poesia totjust
ha començat Potser entre les incanegudes virtuts que .Maragall ens anuncia, hi haurà la de poder aclarar amb
la seva Ilusa totes les coses. Ara com
ara—planyem-nos-en—hom vol saber
altres mona no tan pures, es clar.
Er, el pis més alt d'aquella nostra
Universitat Nova--que tantas za enyocanees ens desperta—cerquem l'home
(ate te el secret d'aquestes rebequeries
del cel: Eduard Fontsere.
Una ampla sala plena de lium—i de
sol avui—uns mobles frívola que Iluen
d'un vernís rossenc. una idítlica reproducció d'un jesús entre Iiiris.
Aquesta as la sala de treball dels nostre meteoròleg.
D'anduvi, en \almea, penseu en an
Herriot afinar. Quan se Os apropa, !a
sese a bonhomia us esraeix amb pressa
semblança.
Hem recordat una frase d'Anatole
France. Si coneguissan gaire els secrets del cel—deia el gran prosadorviudem en un constant enuig. Voldriem constatar la veritat de la frase.
Es debates. Eduard Fontsere es un
borne d'una beatitud somrient Us dia
atlas un snmriure les fabulosas xifres.
Soma,, més encara en veure-as per.
tut (lavaos aquel' entortolligament de
línies profundes o (lies, blaves o rogenques dels mapas. Amb el mateix
.somriure us diu unes recents esgarrifoses dadas de Siberia, i sentiu que
aquest nom lisiara raen un dring familiar en els seis llavis.
Potser. haariere veígut—amabilíssim
doctor Fontsere—una rnka més ele
reserva, una mica mas de misteriosa
penombra a la vostra vora. Tot hi
era massa clan, massa explicable. Ens
dol perrire aquella sensaeió de misteri
i de magia que ens idea de Iluity les
prediccions i les dades. La visió dels
razvols i estels que tenia el pastor de
Daudet, era tanmateix mis amable
que la rcalitat dels vostres aparells i
exactitud de les vostres xif res.
Així i tot us herís escoltat amh bena
admiraci
ó,
Parla per beca del doctor Fontsere
la nieteorologia:

Ja sabeu—comença dient-nos el doctor Fontseee—que en aquest temps ni
el plovisqueig, ni les nevadas no són
a muntanya gens rares. No ho són
gaire tampoc ni a l'Urgell, ni a la
plana de Vich. Pera a Marina, a
l'Empordà i a les comarques tarragafines, el Nadal ens ve daurat de sal.
A vegades comporta un lleuger ressec
de boires i unes pluges escadusseres.
Som la gent del mis dolç hivern tadmateix.
Pera el Nadal d'enguany, ha estat
un altre. El dia 23 hom observa temperatures intimes a tot arreu. El dia
aquesta massa d'aire fred—procedent del nord-oest es posa en moviment en terma tronada. El dia de Nadal arribava fins a l'estret de Gibraltar, i contrasta amb l'aire circumdant
MeS dial, que bufava de Ponent a les
costes d'A f rica. Aquesta distribució
de vents determina la formació d'un
remolí eiciónic, que ocupa durant els
dies 24, 25, 26 i 27 la Mecliterrania
occidental i que retrograda per fi cap
a l'Atlàntic, la tarda del 27. En aquesta tarda torna el hort temps.
Tal com s'esdevé sempre, aquestes
ventades de Llcvant han fet imponent
la nostra mar suavíssima.
Des de la mestralada del febrer de
Tata no podríem recordar limas comparables als que ha assolit la velocitat
del vent aquests dies.
El refredament continental del dia
23, ha estat tan intens, que el corrent
del nord-oest, per la part de les illes
britàniques era vorejat de vent polar.
No cal dir que la manifestada, mes
immediata d'aquest fenamen, han cstat
les nevadas generals.
A la Península ha caigut neu en
indrets en no recordávem halar-ala
vista mai.
Durara aquest bon temps?—preguntem al doctor Fontsere signant-li un
devessall de sol que entra per les fine stres.
El doctor Fontsere no vol pronosticar.La nostra metenrologia—diu—, la
ele la Meditereania, és dificilíssima.
Pronestitam mas erina de 24 o de 48
horas és arriscat, molt arriscar. Recordeu el que esdevingué l'any passat? A base d'unes combinacions cabalístiques de períodes i de cicles,
hom feu unes prediccions que van fallir. Fallirien les que jo us fes ara?
No ho intentem i que sia any de Des,
aquest que ens anunciaven uns borrallana perduts i que ara ve guama de
primavera.
En sortir, sota el bon sol d'aquest
dia pie de blavor i de transparencia.
trobeu justa la prudent reserva del
doctor Fontsera.
M. FONT
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La costra cultura és jove,
però cada cultura ha tingut la
seva infancia i la nostra té
l'esdevenidor.
De la novena finlandesa
de Hilme Pylkaenen, "Set
d'Ideal"

Sal a T PAPASSEIT
ELS INFANTS
neu its pastura del peseta
rotat als Ilavís" (1) ens parla
ala sea s grana amors: l'amor
es. jean Salvat-Papasseit els
s roh tendresa i melangia.
les virtuts més ingêtt
flairosa. Els sat• :43, creadora d'imatges.
se e! l'escriptor, recalara, corn •
te, les ,dites deis infante.
unatge primaría que es. ¡alba dels sentits,
iii3ttra la seca meravella.
que amb accents tan ea.' la inefable vida quotidiana,
JOAN SALVAT PAPASSEIT
es del Hit de malalt, com
per J. TorresGarcía
. de cornmoure's davant el pro infantas sensible! Els gestos
a e que d'altres passanen
tIlen en el poeta un
— Dos ¡libres l'aparició dels quals
k ricos de la seva esimmi 4 ent volum de cantes de
Set
seas ulls somniosos,
Millas,Rattrell i la novena "Montne• i ara paesatge,
gre", de J. Roig i Raventós.
• ,t_p::p;.•it sabia veure l'a— "La Gaceta Literaria", dc Maadatits. cap espectacle no
drid (el primer 111;1110'7 de la mol
e t-Ii tan suggestiu caen el
surt aval o un d'aquests dies) inserirá
;77 - 0t:IIn feas. Per aixa les
—fel ben simpatir—originals. en .cataeagints del labre són les
Id, dels nostres millors escriptors.
ae "Satometa". Són una.
sa 2riainleva, trémula, impreg•
(
Sois Salvo Papassett.—Ele nene
ilagrittits .n oioses, •Dti
Se la me y a ereilt 1 Diles crinfant.—
Dtbnixos
Ferrer.-1.11brerla Namesas d'una educara.
ctonal Catalana
' ale etiae.ern de poesia, "Els
nieva escala"? Els infants
..ai
món, i els grans
• ei daurat i reist Aquell d'ea
Cal que les nacions estudiin
Tau
re
seetteiatit
t va extreure els
els costums, les institucions i
midur3 fearalau
les aspiracions de les nitres
Tomaa GARCES
.Cistat", j'e x:aten, revista de
pecaa s a i1 publicadó d'un
e.araard mari on collaboraran
Ze.r millors firmes catola-

ELS ALMANACS, SANT
JOSEP I LA LITERATURA
La nestra vida agafa &mitas de
mica en mica. No toses les coses que
,'hi atapeeixen són de la rnateixa qualiIst , però pagues són inútils en el3 fonaments d'una civilització en periode
constructiu... No nieta HM ha abusat
del mat. Durant molts any3, els meus
amics de "La Veu" han parlat del
"perkek constructiu". No és acabat
encara. Hi ha qui creu que tot just
comença... Altrament, els periodes
constructius quan es combinen amb
"períodes destructius", duren, s'estiragassen—
L'essencial es no plegar. el ran, el
ram de la construcció. No planyer-hi
els materials ni els jornals. Comprendre com és útil el gros carreu, i la petita pedra. El volum "in folio", fruit
d'una anys d'estudi, i l'almanac efímer
que un cop fullejat pasea de deet a
l'arxiu.
A propòsit d'Almanacs, avui que
n'és dia, m'adono que en surten mis
cada any. Al costat de 1 '"Almanac de
la Poesia", que segurament no trigarì
a sortir, hi ha 1' "Anuari dels Catalana", que hom prepara amb delit. El
venerable "Calendari del Pagès", mie
ha estar modernitzat graciosament en
els darrers anys, petiso que ja és al
carrer amb les seres prowastiques i
les seres Ilistes de mercats forans...
"L'Atiene d'Or", quina mena de bestiola él? Acabo de fullejar-lo ami) la
curiositat pueril que ene inspiren les
coses noves. Esta ba ! Un calendariet
dins el genere del de la casa Payor,
pera més ben fet, més elegant. Hom hi
ha assajat amb fortuna el conreu
l'anecdota i de la menuderia literaria.
Per comenzar, bi trabo un capítol
dedicar als "noms" de la gent de pierna, que és poderosament instructiu.
Ell ens informa de seguida que el norn
més literari de Catalunya és el simplicíssim de Josep. Si no he comptat
malament, hi ha trenta un escriptoes
que duen el nom del dale marit ele
Maria Santíssima. I dóna la coincidencia que entre ells hi ha el bo i millar de la nostra literatura El gran
Josep Carrier hi veineja amb el sea
insia, emir Joeep María López-Picó,
el rodaman 'Josep Pijoan, pneta-arquitecte, amb el nostre Jcsep Pla, tan rodame,n coin el qui més ha sigui; Josep
Maria de Sagarra, afalagat per la grada amb Josep Maria Junoy, l'infatigable organitzador de "La Nova Revista"... Oh, quants i que bons són els
josepets de la nostra literatura!
Gairebé celara pensar si la alada
del 19 de mare no podria convertir-se
en la Fusta Mejor de les Iletres catalanes.
CARLES SOLDEVILA

Converses
filolbgiques
AL S. M. C.
Modisto deu haver-se d'atribuir, indubtablement, a una debilitacia del
sealintent que modisto és un mot format amb el sufix isla, com dentista,
ateneísta, etc. Essent, en espanyol,
isla un stifix que serveix igualment
per a formar norns mascullas i nonas
femenina, no es compren altratnent la
repugnancia a usar modista cena a
masculi: cara es diu un dentista, as
natural de dir un modista. Solament
si hom oblida la formada, de modista,
el seu caracter de mot derivat formal
mitjançant el sufix ¡Sta, llavors es
compren que a un modisto femení es
pugui fer correspondre un masculí
o quan el mot vol aplicar-se a un home don, modisto.
Modisto té l'avantatge d'establir una
distinció entre els dos generes; pera
no pos deixar de repugrar al qu i te
vis el sentiment de la seva formació,
al qui hi veu un derivar en asta, al
qual modisto fa el mateas afecte que
dentista o un florista.
ii faria
El modisto espanyol ha estar introduit en el catala, on trobem aquest
mot sense cap modificació ímadistn)
o catalanitzat, sia llevant-li la o final
finad/a/1 sis canviant-la en e (modiste). Totes aquestes formes ens sena
bien inacceptables: rúnica forma admissible és fnodista. I 'si aquest mot
nzodisia no respon Fié al que es vol
dir ami) modisto, llavors cal recórrer
a un altre mot abans d'admetre
ntodist, Aue sois podria acceptar-se al
costat d'un dentist, eis florisl, un atetwist, etc.
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La qüestió deis artillers, resolta
El text del Reial decret sobre els
artillers signas avui pel Rei es el
següent:
' Exposición
Señor: Vla llegado un momento en
que los esfuerzos del Gobierno, secundados por todos los elementos
militares y per la ecuánime actitud
de la opinión pública, indican que
debe darse por ultimado ikliquidado
el preocupados episodio de la vida
nacional que se inició con cl Real
decreto de 9 de junio de 1926.
Tantas veces ha tenido que dirigirse el Gobierno con este motivo a
V. ai. en solicitud de aprobación de
medidas que se juzgaron i ndisPeasaMes, que al someter l a ésta, que lógica/llanta debe ser la última, cree se
impone la sobriedad en el exordio,
ya que la que ahora propone a V. M.
es excepcional y no debe establecer
doctrina o precedente ni engendrar
de-echos de possible alegación.
Los tribunales militares han cu mplido estricta y diligentemente los
deberes que les incumbían; Pera sólo el Gobierno puede apreciar circunstancias que de un modo colectivo modifiquen excepcionalmente la
aplicación de las resoluciones, habida cuenta de los antecedentes, carácter i propósitos que determinaron
los acontecimientos.
No puede abrigar duda el Gobierno respecto a que cuantos han solicitado el levantamiento de suspensión de funciones i la recuperación
de fuero profesional, reconstituyendo sei los cuadros de mando de la
escala aeriva del Arma de Artillería, lo han hecho dispuestos a no
remover nunca mas los temas que
engendradon la escisión.
Por todo !o expuesto, el Presidem
te que subscribe, de acuerdo con
el Consejo de ministros, deseoso de
restablecer a aisciplina i /a pública
tranquilidad, la media] pacificación
de los espíritus i la unión en un solo
ideal patriótico de todas las Armas
y Cuerpos del Ejército, tiene el hoa
nor de someter a la aprobación de

V. M. el siguiente proyecto de Decreto: Madrid, 31 de diciembre de
1926.
Setior: A LI., RR, PP. de Vuestra Majestad.—M-iguel Primo de Rivera y Orbaneja.
REAL DECRETO:
A propuesta del Presidente de mi
Consejo de miniatros y de acuerdo
con este, vengo en decretar lo si_
guiente:
Articulo' primero.—Se declaran extinguidas todas las responsabilidades
judiciales contraídas por los generales, jefes y oficiales de la escala
activa o de reserva del Arma de Ar_
sillería, con ocasión de los sucesos
ocurridos durante el mes de septamtbre último o como antecedente de
ellos. sin que, por tanto, produzcan
consecuencia ulterior alguna los fallos recaídos.
Artículo segundo.—Queda facultado el ministro de la Guerra para imponer, mediante expediente ,guhernativo comprobatorio, que someterá
al acuerdo del Consejo de ministros, la separación del servicio a los
generales, jefes y oficiales del Ejército, cualquiera que sea su situación
militar, respecto a los que se demuestre pertenecen a Juntas ilegales o ejerzan presión o influencia so_
bre sus compañeros para constituirlas o adoptar actitudes atentatorias
a la seguridad del Estado o autoridad del Gobierno, sin perjuicio de
las responsabilidades de otra halo.
le en que pudieran incurrir.
Artículo tercero.—Para inmediato
cumplimiento de este Decreto, las
autoridades judiciales de los distritos acordaran, sin más trántites, la
libertad de los jefes y oficiales a
quienes alcance sus beneficios, y aispondrán el archivo de las causas
por que hubiesen sido condenadas,
dando conocimiento urgente al Ministerio de la Guerra para resolver
sobre /a situación de los interesados,
que por el momento, se considera.
rán como disponibles.
Articulo cuarto.—Por el Ministe.

La rotunditat de Gambó
El nostre corresponsal parisenc, Domènec de Bellmunt, -ens va
trametre dies enrera una crònica on eren recaudes unes declara.
eions del senyor Francesc Cambó, tan interessants com brutas. Erea
declaracions d'estació de ferrocarril, fetes des de la finestra del vagó
d'un estil gairebé telegràfic. L'ex-ministre de Foment i d'Ibsen-la
va jutjar amb una terrible severitat la política financiera del er4
del Govern francés. Aquestes declaracions van ésser comentad:lob
mes a Barcelona. I ho han eetat també fora de Barcelona; ho sabeui
del cera Per això ens sembla oportú de posar-hi, avui, alguns comeni
taris nostres.
El senyor Gambó té dret a ésser.sever en els seus judicis sobrt
la política económica de M. Raymond Poinearé. No es el senyor
Cambó Púnica persona que troba fonamentalment errada la gestie
de M. Poinceré en aquest problema. De tota manera, els mots de
l'illustre polítie català, fidelment recollits pel nostre company, pee.
senten una rotunditat que ens permetem de creure excessiva, -e
almenys poc aconsellable.
El senyor Gambó empra molt les frases rotundes. Té una ten.
dencia marcadissima a afirmar o a negar en rodó. No es borne, de
matisos ni d'insinuacions. L'eclecticisme de la. seva ideologia i 44;
la seva actuació política contrasta amb l'extremisme verbal de
seres fórmules; Ell condeanna i aprova sense reserves, sense atenuai
eions. I sempre que un home, parlant de coses humanes, es mostra
absolutament segur de l'exactitud dele seus judicis i de l'eneert
les seres prediccions, hi ha motiu per a dubtar una mica més de 1s
seva clarividència.
La política financiera de M. Poincaré1 "Un desastre". La
puja del frene? "Serà la ruina de Erança." Qué farà M. Poineacéi
"Procurara deixar el mort a un altre" Aiad parlé el senyor Cambú
Quina vitilenta rotunditat!
Ho endevinara? S'equivocarà? Si s'equivoqués, no seria la
primera vegada d'equivoear-se. Peris tant si ho endevina cera si no
des seves frases ens semblen massa rotundos, els seus mote maese seal
i tallants.
Be veritat que, des de la finestra d'un vagó i amb el tren a pan
de marxar, un personatge polítie n6 està obligat a emprar el corté:
llenguatge parlamentari, ni Peufamic llenguatge diplomàtic. Per
la rotunditat As sempre perillosa. Nosaltres, que admirem el senyoi
Cambó i no ens donem vergonya de dir-ho, no posean la seva habitual;
rotunditat d'expressió en el nombre de les seres qttaiitats admirableO
•

La polttica
"ANALES POLITICOS Y
PARLAMENTARIOS"
El conegut Dr. Ballesteros ha crea/
una 120V5 revista amb motia de l'obertura de la Cambra Consultiva .Naciotial.
El programa d'aquesta revista que
ens diuen que será luxosissinta is estremyer snés i més les relacions ara¡emita/4 irEspanya i les reptikiques
americanes.
La dirigirà el periodista Artur Osuna Sirvent,
EL CINQUANTENARI DE
"EL CORREO CATALAN"
Aval "El Correo Catalán", amb
MC1 114 de complir-se els cinquanta
anys de la soya publicació, celebrará
diverses festes.
Al mati, a la basílica del Pi, missa
de CONMINÓ que celebrará el doctor
Comella, amb platica que dirá el doctor lu cre Lisbona, sois-director del diari,
A les des, silicua cantada, a gran
°muestro, amb cernió a arrec del
magistral de Sevilla Dr. Josef Roca
i Poned, i a Facabament, solemne "TeDeum".
A la tarda, a les quatrc, sessió
d'obertura, al Cercle Tradicionalista,
de l'Exposirió Arqueolägico-Bibliogni•
fica del Tradicionalisme.
CONFERENCIA DEL P. U. P.
Dona, a la "Juventud de Unión patriótica", el eatedrätic i president de
la "Real Academia Hispano-Americano", doctor Pérez, donará una conferimcia.
Probablement la presidirá el ministre senyor Azazás.
MI1M.

•n•nn11111MINIV

rio de la Guerra se dictaran las ins_
trucciones conducentes a la nnecu.•
y más rápida ejecución del preseute
Decreto.
Dado en Palacio a 35 de diciembre
de 19 2 6.—Alfonso."

LA GRANDESA DE BAR
CELONA
•
L'alcalde, senyor aearó de Viver,
donar abans d'ahir, per la Radio
talana, una conferencia sobre "LI
grandesa de Barcelona".
La dissertació, segons un diari g
lo nit, fou curta, però interessant.
Parla del que pot desee ha ciutat
de l'Expasició, de projectes, etc.
En resunt, diosa grandesa en pro
jecte.
Afegeix el diari alludit que els qm.
eren al costas del baró de Viver e
varen felicitar.
La substancia de la conferència, real
turnt, s'ho valía.
UNA TRADICIO QUE
RESTABLEIX
El general Milans del Bosch va
• periodistes que apta la Diputad,
l'Ajuntament visitaran oficialmen
el capita general i el governador cim
per tal de felicitar-los TAny Nott, se
guint aixi una vella tradiciá que ha
via estat interrompuda durant sets
o disset anvs

No hi ha cap antagonismi
entre nacionalisme i human
tat, perquè és impossible
concebre la humanitat seas'
les nacions. Encara que
nacions, per un note inversem
blant de voluntat, volguessit
deixar d'ésser, ho impedirle/
la natura i la història, que has
collaborat a crear-les... Gran;
i petites nacions, treballen
tant com poguem per cultivar
cada una a casa seva, la par
que ens corrcspongui del pa;
trimoni cornil que és l'esperi;
i deixem els segles suc
ceir els segles.
ERNEST LAVIW

1nn•••n

—Si enguany no baiaa aquesta fe- hre estasem perduro!
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La inscripcia de contractas en el
Registre
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Amb data 7 del darrer desembre reglamentaris que tinguin els do,ruliegi
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pela, -Els pastorets", a benefici de la
Lluita contra la Mortalitat Infantil.
El ballet vienes "Soldats de fusta",
disva ésser representat per nens
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Ungirles families, que obtingueren
gran èxit, veient-se obligas a repetir-lo
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"SANTA MARIA
El mi,110r present per a REIS
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u de coritos - Noveles - Nar-

El

PA. PALLAROLS
de Gracia,

Passeig

racions Viatges - Aventu-

res - Joguincs instructives
n - Dibuix - Pintura - Trens

u elCetrics - Estoigs papar u
cartes - Plomes Font - Tea- al
tres - Co • strucció - Trenca-caps

lasss

•

.ST FA J. M. B.
346 :-: Tel. S. P. 747
5 del Nord. a Eugeni Hint

, de 31 anys, caigué al
feíro: iscausä la fractura
3 ;Ir
7 2 . 7de esquerre amb hematoma i
ussene s t, de pronòstic reserva.

Pert.ferrIssa,14

luirEHMEABLES

i llorera, 1
Hospital,
Sucursal: Salmeron, 133 i Rambla de) Prat, 1

Cautxú extra

Teixit •assariat
Llarg 60 ci'm S'SOpts.una
65 "
950
11.
70 " 1050

Chapois de Toulouse; Marró
Glaces; Torrons especials; Pinyes Delrnonte, 630 pessetes
llauna; Caviar Cevruga Malossol; Foie gres truffé "Marie";

.111 corn un abric
el BLOC.MANELIC.
te de ser
aqiest ervertader.

7 nt

11

165

Dlodg,anissa extra de la nostra

r
, ro el falles de sastre-

; I ría Lleona, 3, per girar
s ..al7,71cs a Einreves.

mansbre, Angel Ton-

36 anys, resulta intoxicat
r,

fisbrIca de Vieh: nou, 15 pessetes; cular vell. 18 píes el quilo. »Xampanys: Ruinart, Sillery
SUperieur, La Mareehale, Vin
Brut. Caves Monl-Ferrant: Carte Bleue, Extra-doux, Demisec, Extra Dry, Creaming %Vine.
Conyac "Courvoisier" Napoleón.
Licors d la Grande Chartreuse,
Cervesa Anglesa: Bass Pale
Guinness, Ginger

Joits. 7.131TA52LE ()CASI°,

D betes :sats de totes
• P eu f:x. Tallers, núm. 41.

Cia. Cta.

P sseig de Gracia, 2
N/11•0n10

mero extraordinari de
la revista gräflca
RADIO LOT
primer de ge.ner, publica
paglaes a tot color

Vi Monopol derni-sec Jov6, el més
indicat per a ostres i marines
Mundos

1 maletes

Pelayo, 5

Calefacció ideal
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ESTUFA J.

M.

B.

Valencia, 346 ;-: Tel. S. P. 747
L'alcalde.

Ronda SI. Pare, 7
9, Piaça Sa. Anna, 9
33, TapInerla, 33

CA21
REIS

Abans d'ahir, a J. Riviere Manen
ti
prengueren
l'automóbil.
Ahir
a la matinada, el seu automòbil topi
c,ntra un arbre al carrer de Muntaner. El senyor Riviere el trobä allE
Frm detingut un dels que anaven al
cotxe clurri topa; es diu Salvador Garcia 'Martínez.

.1 10503 "Bzugueños"

21'—

7,

Ale.

FORTUNY, S. A.

,REIS
1 ata.

75 " 1150
80
1250
85
1375
15'90
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1650
100
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BAN
publicat un han secos-

Bastons
Mocadors de seda
Bisutería fina
COMAS I Cia. Cta.
D asseig

de

Gracia,

2

REIS

Corts, 615 -- Tel. 1884 A.
I

mattmommeamemmi~mgam
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Per aprimar
-mad line
faIxes cautxti
a 3s, ptes. Passeig de Gràcia, 127

ÁBRIGUETS

i

dels moneders, PelaY0

CALÇATS VANITY. - Passoig de Grecia, 25.
Rebudes les novetats d'h/-

o, vern

gravats selectes.
D'aquests gravats, cal assenyalar-ne

Pelayo, 11
Vis Laietans, 30 - SsImer6n, 71
Rambla EsIudis, 4, i Colomb, 2 (Mrah par la liap Rea))

PORTAFERRISSA, 18
COPME!.1. DE CENT, 339
ON TROBAREU TAMBE LA MES NOVISSIMA 1 EXTENSA COLLECC,I0 DE

PLISSbS
Violeta,

Mantellines La

Carme,

12

CURS DE LLENGUA CATALANA
Dilluns vinent, dia 3 de genes, a l'estatge de la F. C. d'Estudiaras Catòlics,
començaran novament les classes de
llengua catalana a arree del prolesset: J. Civera i Sorrnani,
1
Com que les lliçons del mes de genes seran dedicades a la depuració del
i llenguatge, els que vulguin assistir-hi
poden matricular-se a la secretaria de
l'esmentada entitat (Carneros, 3, principal), de set a vuit del vespre

Per l'any nou que ara entrarem
un Bloc comprar tots devem,
i jo us die per endavant,
com a bon consell d'amic:
compreu el BLOC MANELIC
que fa la casa Duran.

!PER

NE MES

IENZAINZIC28471~1911011121161113111111111110111
g eceió Perntanent de Rto; gió i Culte.—Demä, diumenge, dia 2, a :es
vuit: Missa sesada de Comunió. Dijous, dia 6, diada dels Sants Reis, els
quals portaran a l'Institut una imatge
del Jesuset, que sera sortejada entre
les associades, assistents a la missa.
A les vuit: Missa cantada de Comunió smb Homilia.
Divendres, dia 7.—A les vuit: Missa de Comunió, amb plätica. Exercicis del primer divendres.
Secció Permanent d'Educació i Instrucció.—E1 dilluns, dia 3, tornaran a
funcionar les classes de l'Institut de

11 I

13, Portal Angel, 11 i 13

3, Ronda de Sant Pere, 3
i pastelena
Creacions: "Vic1eria Eugenia i Maria Teresa
glacés"

GRAN ASSORTIT DELS CELEE1ES BOMBONS I X0-

COLATES FABRICACIO DE
LA CASA .
fantasies a m b bombona
propia per a presenta de
Cap d'Any i

.

1:1 11

4444+114+04+444+444•MIN

La revista RADIO LOT exdlusivament dedicada a la
radiotelefonia i totes les
seves aplicacions, esdevé el
veritable magazine de la

RA LES COIITI S MI
g CU (D'ARREES MCCOSES)

Yeal ;••,¡_•
earamea

baresolle

Im J, XIMENO 1 PLANAS

cra_ cAL/sAy

AIGUA IMPERIAL

I

EXPOSICIONS LYA

radiociencia a Catalunya

S. CODINA

Al Reial Círcol Artístic fou servit
rapas a honor de l'illustre periodista
En Rafel Marquina. La Junta de Govern del Reial Circol, va veure secundada la seva iniciativa per una brillant

Desitja als seus arnics i clients
Un feliç i pròsper Any Nou

Electricitat
Ram d'Obres

TELEFON 687 G

Plntura
Sisas

al

7

actual

G.itERIES 1....41111.4%0
COnTa CATALANES. el
ExpAticla extraordinaria de Pintura
Catalana do moatreo del siglo XIX
luauguraci0 arut

ESTUDI ARENY(S
CON7c CA AAAAA 83, 870
MEIFREN
Pintura

as al

Gran substitut del

I

CORTS CATALANES. 844
Quadroe entice I moderna
d'una important corlecol0

EXTRA I

Fino al 7 actual

XAMPANY

t
•IMI>

BANYERES LAVABO!
ESCALFADORS
••
BIDETS
WATERS
•CAMBRES DE BANY
5

JAIME SAdRET
7 PELAYO .,7

-nnan-nnlIMWMIMn

'1/11412Vg.:-";

GUELL

CONCURS DE CA/Malla

Inauguracin

•

La seva desconsolada esposa Teresa Ganer, els seus fills Lluís i Carme, netes i parents tots,
assabentar llurs amistats de tan irreparable pèrdua els preguen que la tinguin present en
Ilurs oracions.
L'enterrament tindrà Roe avui a les deu.
Barcelona, 1 de gener de 1927.

fa. 1-LUISA

E.

CAP D'ANY

despres de rebuts els Auxilis Espirituals

en

SALA—
PAR tS
PST1?ITX01..

—O—

PASSEIG DE GRACIA, 102

RT

LA PINACOTECA

SENYOR

A. C. S.)

GRAN LICOR

VICHY

.4111n13•041.14141M.M.M./.11.1 n12.•11.1.•0n1,11MPII.11.1

ha mort a Sant Hilari de Sacalm a l'edat de 65 anys •

(

EL

diumenge,

cies de Burgos, Logronyo, Navarra, Aragó i Tarragona.
La subscriprid tindrà lloc al
BANC DE BISCAIA, d'aquesta
placa, el dia 12 del corrent mes
gener. al tipus de 98 per 100,
amb cupó trimestral de 15
bril vinent.

representació dels nostres artistes els
quals volgueren testimoniar Ilur estimuló i agraiment al que tanta diligencia, discreció i desinterès ha posat en servir - los. Durant l'àpat es feren ressaltar els mèrits de l'homenatjat, que sense regateigs ha avalorat
l'art de Catalunya ; l'ha defensat
arreu.

EL,

Pruebe Vd

Pel Banc de Biscaia, Espanyol de Crèdit i altres de Navarra i Aregó, han estat presea
en feria les-60.000 Obligacions
del 6 per ..190 d'interès anual,
que la CONFEDERACIO ISIDROGRAFICA DE L'EBRE ha aeordat emetre amb la garantia de
CEstat atorgada per RR. DD. de
5 de mere de 1.926 i fil. 00.
de 28 de maig -4-,3 de novembre
de 1926. dedicat -se el sexi...produ e to a realitzar obres a l'Ebre
que permetran regar mes de
400.000 beetärees a les provin-

El mes selecto en confiteria

II I

I.: EVITA TRASTORNS DI11 DESTILA ALS NENS 1 ALS
;•:. n
ADULTES:.:
1111

Per als serveis de Pompes
Fúnebres eviteut tota mena d'intermediaris i no deixeu de demanar pressupost a LA NEOTAFIA, l'empresa més antiga,
acreditada i important de Barcelona. Central, plaça de Santa
Anna, 24, principal. — Telefons: A. 2480-A. 3916.

Duna,

Varietat d'objectes d'art

"Eti " 1 !:

Malalls del cor:14ELSOKARDIN

a les dues de la ritt,-ehir amies
i admiradora donen un ressopó
humoristIe_ al perfecte de la caricatura Bagaria, a l'Olympia
Bar .Restaurant (Passeig de
Grecia).
Són 5 pessetes. No cal inscriure's.

011E1 SENIA

Cultura.
El mateix dia es comenearà un
curset de prcparació rápida per al Comere. de tres a cinc de la tarda. Comprendra. Taquigraiia, Càlcul, Corres.101n11n1~

Hl

Amb sinceres frases glosaren aquestes manifestacions els senyors Carlunets, vice-president del Reial Cercle
Artístic, Marian Fustes i Lluís Mas
riera, contestant el senyor Marquina.
La festa fou digna de Eassociaes5 artística que l'organEtzà.

Casa. Cuyäs

"L'ABELLA D'OR"

cendencia. Resulta un MI' conjunt de
cent pagines, amb una setantena de

1 altres m tl

modela
4'95 Tentaste
PREUS MOLT ECONOMIC8

CASA REXACHS

EL CALENDARI

Havem rebut "L'Abella d'Or", calendari per a l'any 1927, notable per
la seva originalitat, pel seu contingut,
per la seva presentació.
En l'ordre dels "calendaris o almanao", no pot dir-se de "L'Abella
d'Os" que "és un de mes"; car en
fer-lo hom ha posat una cura singular
per treure una cosa que tingui la seva
fesomia pròpia, molt agradable.
Res no hi és fet amb aires de trans-

.

des de

Poseen«
A

...11•••n

_.

per a

La Secció Barcelonesa de la Ferieració - /berica Protectora dels Animals
i de les Plantes, celebraré reunió general ordinaria el dia a de genes
vinent, a dos quarts de tres de la tarda, al Set] estatge social. Es fa públic
per si oportunament no arribes en perder d'algun dels senyor associats la
corresponent convocatòria.

La casa

CAPES

Eilcerte iirançaise

estrangers.

ft:teute els millors models

Les oficines del Consolat general
dels Estats Units d'América, quedaran
installades des .del dia primer de genes al nou edifici ele la Banca Arnús,
plaça de Catalunya, 23.

mmasuissiagurszimizzi

Casa especialitzuda en articles

CALCATS VA N ITY. - Pas du Gràcia, 25.

a

1411+444444411+144444.4•444-‘

SUBIRANA

LL1B
.0 lefacció ideal

11211E1118

1

Per a nosaltre el calendari és cosa inútil i que no
ens diu res.'eerqué l acostumen a exclamar els pecadora
que any nou,- vida nova. Però els que de res ens havem
d'acusar, perquè tota la nostra vida és un constant
sacrifici pel públic, hem de dir: any nou, vida igual. Es
a dir, calats bons, bonica, barats, elegants i còmodes. Tal
és el nostte lenta, que no hem de variar mentre ens mantinguem damunt la mare terra i damunt e paviment bar- •
celont si en_
algtma cosa hem de modificar-nos, As en abaratir encara mblá els *leus, perquè no volem privar a ningú
que pugui vettiar per la seva preciosa salut, tancant els
seus peus en l'estoig d'un calçat que el preservi d'humitats
i freds.
Tenim e/ programa d'anar disminuint la mortalitat,
puix que d'ençà que existeix MINERVA, va més poca
gent al SUD-OEST.
Perb això no vol dir que ens sentim indiferents davant la festa d'avui. Això mai: MINERVA desitja a tots
els seus afavoridors una venturosa arribada a l'any 1927,
entrant-hi amb bon peu... calçat a casa nostra, que és la
de tots els lectora.

FAYANS MALA

6, Banys Nous, 5
que és la que té el mé's extrns assortit de tota msna
d'adornaments per a vestits
de senyora
desitja a la seva extensa i
distingida clientela i a les
seves amistats
/UN BON ANY NOU

La Societat Obrera L'Artesa celebra la seva festa majos amb Las i
sardanes, aquests dies de Cap-d'Any,
al sea estatge de la Travessera de

tosmisss

Aval entilim a l'any non amb els
mateimere propbsits i programa
que,d„ • l'any passat

I grana novetats en presenta

LA

Dipesit: SEC
Rbla. Flors, 14.—Barcelona
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rtnir-ació priípia de les fun• ads, a les ,riatures, es rerf el dijous,
Coliseu Pone-

Secció Permanent de Relació i Tse.ball.—Es fa present a totes les senysretes inscrites a la Secció de Borsa
del Treball que el vinent dia 2 de gerier de 1927, tindran lloc les segonss
i darreres eliminatòries (per les senyoretes inscrites en el primer grup).
Els preguem de no mancar-hi per esser
de gran profit a favor de les mateixes.
Així matriz els hi fern avinent elle
el vinent genes es comentaran les
classes d'arxiveres, en que comuniquen t
per si hi ha alguna senyoreta que pugui desitjar seguir eiS esmentats estudis.
Secció Permanent d'Esports i Excursions. — Demä, diumenge, excursió
a La Rierada (Les Planes).

Comas i Cia. Cta.

jara la TOS — 3 rals causa
a totes les farmacias

EL, TIPS A BARCELONA
L'anv . t4 ort sota .un bon cel i
sol de primavera.
)risaliat
feia oblidar ia
A clura# e temps
tí
• ív.'a Uti n transparent i tebi ya
seig de Gracia els bar)1e g sr
4:1 rats de l'abric j els

i

tellana.

En els presents el que més
influeix es l'etiqueta

LLES RUIN, us evitarà
aqueixa molestia us abeeu-

*

as

pondencia Comercial i Gramàtica Cas-

traeres innegable.
En cl curs de les seves cent pägines,
els ternes són variats i nombrosos. I
tant l'estampació com la presentació
j a constitueixen un allicient. Per acabar, una obra en la qual no ha estat
regatejat el treball.

HAL1011 a la GhiP
Una sola capsa de PASTI-

rnatl:
sls plans . dtrgell, Vich i Bahi ha .itir.dants intenses ls,ises
cel complc:arnent
e s la rSsa de Catalunya.
vents ¡eh moderats, i dominen
• del qua quadrant.
.,-tnpera a mxima: ss graus a
• : o , mini a, 3 graus so t a ze r o al
Estang to.

1 • a:nstit

11111151LINLIMItääällítIAMIxda
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molts que sótt triats, sense planyer-hi
feina, de boixos, gravats d'ipoca, antigues illustracions reproduides, que
donen un atractiu a la publicació. Hl
ha, per exemple, els "tnedallons" que
acompanyen els (letze mesos de l'any,
que síín reproduccions d'altres tantes
felicitacions nadalenques del segle
passat, de setanta i vuitanta, i una de
cent anys entera, algunes d'una gra ca exquisida i totes en conjunt d'un

Passeig do Gräcla, 2

ident europeu es
/2/1111 ici I
Ileuge t degut a la in::•ncis d'una t,pr.sssit5 situada a la
, I tica, la .02s/compren aixi matenc
• part de lisos Baixos.
Al centre . i Franca existeix una
na de fredintens que s'estén en
1 cap a lassstra Península.
7.sOst cki pe, a Catalunya, a les

1,

cit.

Ja tens el BLOC MANELIC
que fa la casa Duran..?
ves-lo a comprar tot seguit
o sino s'acabaran.

REIS

t. carteres 44egi, Pelayo, 5

dant als minyons que han de cotnplir
els 20 ates, o als setts pares o tutors
i als directors, administradors o calas
aLl l inents benéfica i
de manicomi,
penals, d'inscriu-re's a
l'allistament per a la lleva de l'Exer-

nmemomenzunns....7--lirmnnorma

Fäbrica de moneders, Pelayo, 5

"
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L CANIARIN

C080113111, 7
Difusa 1 dieran. amante, tarda.
oran aubhaata d'antigultato. Cuadros, mobloa, cerimloa, etcétera
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BARC_ELO.\
') DEL MUNICIPI
' La Piau de Catalunya
EL MARQUES DE ZA1BRAIY.0
NO VA VOTAR EL PRESSUPOST ADDIJAONAL

l'Ajuntament ahir ens faaren la segtient nota:
El regidor senyor marques
de Zambrano ens prega que
reetifiquem la noticia publica-.
ea en algun periòdic, que ion
'a deis votants del dictamen
relata) al pressupost addicioe al per a embellir la plaça de
eatalunya, per quant. el da reeider s'hagué de retirar de la
SSi(:), per sentir-se indispoeat, mom,erits abans d'arribar a
liscuseid de l'esrnantat afer,
i jr
e tant no hi pogué interveiii e en cap sentit."

SUSPENSIO DE LES OBRES
DE LA PLAÇA DE CATALUNYA

'
La compliment dels arords
recaiguts en l'afer de la plaça
de Catalunya, i per tal d'ultiemar tots els detalle deis pre„xims concursos, el senyor alyeelde ha disposat que se susper.guin immedialament les
obres que en l'actualitat s'estan practicant.
No obstant alee, els ()breas
coutinuaran treballant dnrant
la setmana entrant, en compliment del que disposa la legislarle vigent amb el que es refereix al contracte de treball.

Of$RES AL PARO
DE LA

CIUTADELLA

Amb el desig que sigui aviat
un fet la restauració del Parc

d- la Ciutadella, en el cirial es
treballant ja fa algun temps,
e i senyor alcalde ha demanat
iniorme sobre l'estat d'aquests
tr•ltalls a la Direcció de Pares

Durant la propvinent prima1 després de tancar-se durant un mes el Pare de la Ciutaeella, podrà obrir-se de nou,
na'abiement millorat.
En l'actualitat els serveis
tècnics corresponents acaben la
d'aigües i la pavimentació dele grane passeigs.
Als jardins es treballa intensament, i es procedeix a des-.
muntar la ferramenta de les
erentnnyes russes del llar, que,
i re de les atraccions, tornar à
i seer un lloc agradable.

7==11111~1=
NOVES RELIGIOSES
Quaranta Hores.—A
si:, Catedral Basílica.
flores d'exposició. — De les
it del mate a dos quarts
• de la tarda.
Cort de Maria.—Nostra Dona
de la alerce, a la seva església,
eivilegiada, o a la del Pi, privi.egiada.
Adorada Nocturna.—Torn de.
Yaistra Dona dels Desemparats.
Vetlles en sufragi de les änimes del Purgatori.—Torn de la
Santissima Trinitat, a la capo'la del carrer de l'Escorial, número 155.
PROVISIO DUNA CANONGIA
Horn diu que per a la. proviste, de la canongia que hi
Vacant a la Catedral de. Barco" lc,na, per defunció del doctor

Brugueres, serà nomenat
doctor Joan Fläquer, vicari general d'aqüesta deicesi.
PARROQUIA DE SANT PAU
'ritieEL CAMP
Die 2 _de ganar- de 1927
A les vise aliase de Comunal
general de les Filies de Maria.
i segon dia de le Novena a ta
Sagrada Farnitia d epie continuaré lots els diseteetela Missa de
les set.
A les deu eleyeesa cantada.
A tes anze,,ensita Espiritual
a la Verge d.e,elontserrat.
A les clotie,epunt doctrinal
pel reverente äenyor rector.
A un catare de <malee de la
tarda. Oatectsnte per als nois i
notes.
A tina qrinrl.s de cinc, Rosari,
Estació al Sanlissim Sagrament
i Visita a la N'ergo Immaculada.
piante. (linda deis Sants Rets.
dia dr precepto, les Mieses com
els ditimanges. i a les den Ofiei
solemne amb adorada de l'Infant Jesús. :
Divendres, Cemuni6 general
i exercicis propis del dia.
Diumenge, din 11. testa solemne de la Sagrada Familia.
A les vuit, Missa de Comunie
general; predicarä cl reverend
P. Capulxi Plus d'Igneltaln.
Sant d'avui. — La Cireumolsió
del Senyor.
ELS TERCIATITS DE L'AJUDA
Avni, dissabte. din de Cap
(nene. celebraran la tradicional
festa. dita villgarment de Sant.
i Anima, amb els actes següents:
A les sis de la tarda. afernória del moviment espiritual de
rarlv, que l eg i rà el C=PrMä secret:avi; conferencia pel
reverend Pare director, exposició i Trisagi cantat.
Després de la. reserva, els
terciaris prendran el papen on
eels aseenyala i Sant Patria
la virad i el difunt per al qua/
han di: pregar.
S'acabarä amb l'adorada de
l'Infant Jesús.
PARROQUIA DE SANT CUGAT
Scslemnes cultos-que se celebraran en aquesta parròquia
diumenge vinent. dia 2 de gener, amb meten de la inauguració de l'altar mejor:
A les 'Mil del mate Missa an
Comunal general, que celebrarä
l'Exem. i um. senynr bisbe de
la dieeeea -doctor Josep Miralles i Sibert.
Darant la Missa i Comunió,
la capella de música de la parrhquia, augmentada i amb
acompanyament d'orgue i instruments de cerda. executarà
escollides composicions.
A dos quarts de set de da tarda. amb exposició del Santfseire
Sagrament. Rosari , solemne
Trisagi a la Sentiesima Trinitat i serme poi melt illustre
senyor doctor Salvador Riel,
prevere, c,anonge penitencien de
Tarragona, aenbrint l'arte amb
el cant del Te-Deum, la tiene&ceje i reserva.
LA PROVISTO DE SEUS VACANTS
Degudament informats hem
de rectificar els rumore que
aquests dies han corregut per
Barcelona referents a la provisió de les Seus de Vich i de
Tarazona. Persona autoritzada
ens ha comunicat que no hi ha,
en concret, res acordat sobre
aquest afer.
l

Revista de Premsa
"El Credo d'aqUate
Sal-Tersa."

e

Aquests senyors ser), per a
fierre Lorninique a la "e'olonle", elle feixistes. En poques
setmanes han estat publicats a
Fiança quatre !libres en torn del
feixisme tendencialment antifrancés. Els dos mes interessanta sien, sense dubta, "Histoire de Mussolini", de LOols
Roya, i "Les fils de la luye",
de Pierre Dominique.
Del primer sen remarcables,
¡lira els capitols en els guate
eetudia el passat de Mussolini
i el seu odi a la reialesa, les
causes de la seva ruptura amb
el partit socialista i els crims
, Ves violencies amb qué el dieAtador italià s'ha fet fort en el
. , polea aquells en els guate re‘0
a VI: , :a com a blasfem de Déu i de
a1
- tesi relig16 i com un peral encara
3sible per a la mateixa mo:la 'quia.
Del llibre de Pierre Dominirete interesan sobretot la lecteaa delle parägrafs on l'autor
ditanine no solament el feixieme
, a- 4-s-Intlfrancbs, sine que ärittuc
n a 6s italià, parti-cularment del
1 e 4 f3 ençà. Es a dir, que la treneofbbia italiana no es deu prerieaMent a Mussolini i al feiaisme, sine que li Os anterior,
e
<pie fa el fons mateix de l'itnila, , n'e italiana moderna. 1 As de
• ‘ remarcar que tant Roya eem
Daminique recorden que Ifälia
entra a la guerra al costat de
LFlama en part per la campa-

1

"

er

nya intervencionista de Mussolini, que era sostingut pels cabals secrete francesos...
Pierre Dominique, en el seu
article de la "Volontd", mds sumàriament que en el seu
presenta al públic vast lector
d'aqueli diari alguns textos feixistes molt notables. Creu Deminique que n'hi ha prou amb
Ilualectura pee-qué la gent s'adoni que amb cl feixisme ens
trobem en presencia d'una molt
curiosa forma de foilia collectiva
"el diagnòstic de la qual comportarà forçosament raplicació de mesures de protecció anälogues a les que
adopten habitueimént els metges ausnisten envers Ilurs clients."

Dintre ele textos que reporta
"La Volentee, heus acf primerament eh del Ifder del futurtsme, Marinettit
"falla a Divina. La Italia d'avui
és invencible. EI darrer dels italians
val almenys mil estrangers. Els productes italians són els millors del món.
Itàlia té tots els drets ter tal eom
guarda- al monopoli absolut del geni
creador.' Cada estranger ha d'entrar a
Itälia refigiosament."

L'articulista de la Velonte"
diu que això desvetlla un riure
horneras universal. Segurament
que Dominique coneix l'estat
miserreen de l'art i de la literatura italianes d'avui, Ilur esterilitat. Coneix tambe, segurament, les remarques que a
propòsit d'aquesta impestencia
creedora de Pesperit actual a
Itàlia ha fet recentment B. Cro-

LA MÚSICA
—OLICEU.-"Manon"

Dimecres peseta t'oil represa
ami) bon exii al Lacee aqueeta
ben cotteguda partitura de Massenet.
La vellera) oferi el doble interés del debut del tenor senyor R. D'Alessio i de l'actuaele de la sopran senyora G. Dalla Rizza. la tasca de la qual
en el paper de protagonista dt.
l'obra esmerilada era esperada
ande viva curiositat.
El senyor D'Alessio és artista de quantats rernareables, que
es feu apreciar favorablement
aquesLa primera manifestació seva. Posseeix una ven, st no
//toa voluminosa, timbrada
agradosa, l'emissió de la qnal
ós franca i educada andi cura,
i ell seu estil i tècnica vocal encaixen perfectament dins les
normes de Peseola clässica del
"bel canto". Les "fioritures",
"filatures" i els recursos de
tota mena que sen ornament
d'aquest esta, sien oportunement utilitzats pel senyor D'Alessin, que no detxa perita cap
avinentesa de jugar-los. Com a
actor es comporta amb discreció 1 intelligencia; la seva
terpretació del cavaller "Des
Grieux", tal com Massenet la
imaginà, la trobären: encartada.
En el l'ames "Somni" fou
mea iiplaudd i bagui1 de repetir dl popular fragment.
La senyora Dalla Rizza ens
°rete' tina "Manou" apassiona di i briarintissima. Cantà molt
justa ireepressie tola in .:,.€141
pan i mraisä sempre amb takilt el earäcter del personatge.
Epe agradé, sobretot. en les eseones del segon acto, en les
avale es manifesté excellent
actriti, i en la de Sant Sulpiet,
que interpretä amb vehemencia exaltada i fon) realisme.
Els senyors Cirino ("Les.cauta) i Vela ("comte Des
Grieux") col-laboraren amb encert i donaren un relleu escalen'. a Plurs papera.
El mestre Panlantonio dirigí
el conjunt amb brillantor i fou
cridat amb els cantante a la
llotja escenica a l'acabament
de tote ele actes.
"Un belio In maschera"
Amb aquesta partitura de
Verdi reaparégue a l'eecenari
del Liceu el tenor senyor Alexandre Bonei, artista brin apreciat aquí i que havia assolit
anys enrera davant del nostre
púlale èxits esclatants.
Per nués que avni les
tate del cantant han declinat
sensiblement (s iegee que
aixi sigui - - es delensä bravament amb el seu art , i en els
moments que la "part colla"
permeté lluir les filigranes del
vell estil, es féu escoltar amb
fruired pele devots d'aquest
particular virtuosisme.
El peale, amb un entusiasme
sentimental explicable, el íostejä expressivament, ofegant la
protesta d'algun impacient decebut, 1 Paplaudi molt en diversos episodis de l'obra, sobretot al segon arfe , després
del pintoresc "Scherzo", del
ce a "La Crítica". I els que segueixen el moviment bibliogràfic italia poden haeer constata t
l'escasscdat de la producció Indtgena a Itàlia; /lomee un sol
nom en literatura, pirandello;
i un srel nene en pintura, Chiele°, actualment en deecrectit.
Sota la massa impone-ni de milions d'analfabets que constltueixts n la carn de carió del feixisme, l'espera ha quedat arcana f aquieta: qui velen alertar
Vatencie europea—Bonterimelli—, són obligate a acompanyar-se dels noms prestigInaos
d'altres pasos h a presentar
llur mereaderia en frances...
Un nitre text feixieta ritet per
la "Volente", exima d'un catecierne feixista destinat als Intantee
"Jo sóe Pella, la mare, la sobirana,
la deessa. Tu no tindräs altra mare,
altra sohirana, altra deessa damunt

meta"
r, enrera. del mateix catecisme, aquest "credo":
"Cree en Roma eterna i intangible,
rnare de la nieva pàtria i centre Iluminó. i dominador de la civilització
de l'Europa i del Món; i en Itàlia, la
seva filia gloriosa; la qual !lasqué per
l'operació meravellosa de Déla, del Si
verge i fecund del geni, de la saviesa,
de la ciéncia i ute l'art: softi s o la el
porler de la harbärie, fou crucificada,
rnorta i sepultada davallä a la bomba
deis seus pares per reprendre'n l'ànima i el cor, el sentiment i el pensament i per ells ressuscità al segie
X I X ; se'n pujà al cel de la seva aló,
ida, en intS i en 7922 pel triomf de
Vitorio Vena ', i la victòria allibera,
dora del feixisme; seu a la dreta .le
la seva mare Roma intangible i eterna; des d'alli jucht-a els vius i els

De e • •

qual fragment fa una notable
creació ei senyor Bund.
Prengueren pari Lambe en la
representació les senyores Spani, Zinette z Gorinska, 1 els senyors Stracciare Veia, Girad,
Jordä, Granollers i Bästous, i
tots participaren deis aptaudtments de Paudituri. La senyora
Zinetti interpreté excellentment
la seva part d"*Ulrica" t la senyora GorinIca feu un patge
molt gentil i cantä delicadameta. El senyor Straemari, un
"Remito" irucu/ent i triolt teatral * ovacionat després de la
sera ronnenea del darrer arte,
Ja repele.
Els cors, vagues i desafinats,
no mantingueren en aquesta
velliada el prestigi guanyat en
altres representaeions d'aquesta temporada. A la darrera es
cena de l'obra, sobretoe actuaren ami) molt poca fortuna i
llar desafinació obstinada arrib a encomanar-se francament al senyor Bonci, propens
ja tota la veteada a no servar
la justesa de l'entonació.
El director, mestre Paolantonto, mostrà un perfecta doralle de la partitura i donà fonça relleu als personatges culminants. Fou molt aplauda,
amb els cantants.
X.

PRESENT D'UN LLIBRE DE
POESIES
El nombres públic que va
aesistir a la primera sesea:, de
"Els Peeles i el Músics", dedicada a Tornäs Garces, celebré
moltissim la idea de "Concerts
Blans", organitzadora de lacte,
d'ebsequiar els concurrente
anib un Ilihre de poesies de
Pesmental poeta.
No és gens d'estranyar,
dones, laxpectació despertada
per la próxima sessió Sagarra,
en la val seré repartit el segon deis volums publicaLs per
"Lis Postes i els elüsics", que
cont.ndrä una serie interessantissima de poemes de l'eminent
autor de "Marea) Prior".
La sesste Josep Maria de
Segarra esté anunciada per
(teme, dmineng,e, a la tarda. al
Paleu de la Música Catalana.
"ELS POETES 1 ELS MUSICS"

I JOSEP CA RNER

Torna a 'sser a Barcelona,
després de llarga absieneta, Palustre poeta catalä Josep Cerner, i "Concerls Blaus", organitzadors de la serie "Els Poetes i els Músics", l'han invitat
a prendre part a la tercera de
les seves sessimes, precisament
dedicada, coas es sabute a Pestilente( poeta.
L'eminent autor de "Vergel'
de galanies" no solament ha
acceda a col-laborar personalment a la festa, recitant una
serie de les seves mes caraeterístiques composicions , sima
quo ha ofert de reserv ar per
a aquest acta les prirnicies d'algunes de les seves últimes
obres. inèdites encara.
EL

QUARTET ZIMMER
DE BRUSSEL.LES

Algunes de les entitats de
coneens que amb el nom d'"Associacions de Música" existei
xen a Catalunya, es proposen.
commemorar el centenari de la
mort de Beethoven.
Una d'aquestes Associacions
donaré el ciclo complot dele
XVII-Quartets de corda de l'immortal compositor, i !l'ha encarregat rendirle al Quartet
Zimmer, de Brusselles, el qual
vindrà expressament a Catalunya per a donar aquest cicle de

concerts i alguna altra sessie,
en diverses entitats.

"AMICS DE LA MUSICAL"
Rudolf Bandler, l'eminent baríton "caricato" de l'Opera Popular de Viena, és l'artista que
actuarä en els concerts einque
i sisé. dels "Amics de la Música".
.
Els programes detallats d'aquestes dues sessions q ue el
filmes artista vienes dedica a
d'humorisme en la caneó, es
donaran a conèixer d'aqui a
pocs dies.
CONCERT AL PALAU DE LA
MUSICA CATALANA
Heus aqul el .programa complet del coticen que donaran
al Palau de la Música Catalana,
avui, dissabte, a la tarda, citada
de Cap d'Any, les cobles Barcelona, Antigua Pep, de Figueres, i Rossinyole, de -Castelló
d'Empelles, ama ea 'cooperació de l'Orfe6 Gatalä:
I. — "Primavera" (Pep),
Botey; "Hivern", estrena (Barcelona), Botey; "La pubitteta
del mas Mimó" (Hossinyols),

Casademont; "Per tu plano"
(Pep), Ventura; "Gap d'Any"
(Barcelona), Zamacois; "Dalt
les gavarres" (Rossinyols),
Garrete; "La competencia",
primera audició (Totes tres cobles), Ruera.
II. — "Primerenca", estrena
(Barcelona), Bux<5; "Caneó del
ram" (Rossinyols), Morera;
"Triste", estrella (Barcelona),
Casals; "Juny" (Pep), Garreta; "Mar d'argent" (Barcelona), . Garrete; "Tardorenca"
primera audició (Pep-Rossinyols), Planäs; ''La malediccie
del comte
impressió
rica, estrena (Toles tres cobles).
HL — "Tan petiteta". Estrena (Barcelona), Lt. Marta eltllet; "Sang nova" (Rossenyols),
Juncä; "Heroica" ( P er)). Ca
-sal;"Monterai"(Bcelona), Vives; "A sol batent"
(Rossinyols), Morera; "Garnprodón" (Pep), Manen; "Cantem ea bella natura"„ sardana,
patineta audicie, Catalä (Orfeó
Calnlä i cobla Barcelona).
ELS POETES I 'ELS MUSICS
Per a la important festa de
música i poesia de demä,
menee, a la tarda, al Palau de
la Música Catalana, dedicada a
reminent poeta Josep Maria de
Sag.arra, estarä obert el despear de localitats a l'Administracie del Patata de mirare a
sis de la tarda d'avui dissabte.
Ultra Palustre poeta. al prendran part en la simpàtica 'festa ele notables artistes Merce
Plantada, cantatriu; Frederic
Longäs, pianista, i Sainz de la
Maza, guitarrista.
HEIFETZ
Han quedat definitivament
solventades totes les dificultats, i la noticia pot donar-se
sense cap reserva: Heifetz, el
colós del vicell, primer entre els
primers de tots els temps i toles les escotes, donarä un únic
concert a Barcelona, dintre la
serie de "Concerts Blaus".

Una tela de Josep de Togores per al Museu d'Art
Modem
Els inscrits durant el dia
d'alar foren:
Joan Garriga Massa. 25 pessetes; Lluís Figueres Dotti, 100
pessetes; Josep Porta, 25; senyor R., 50; senyor T., 50 ,

Els altres comentares els faran per llur compte els nostres

lectora.

Un elogi de
Nicolau d'Olwer
Gimenez Caballero fa a "La
Gaceta Literäria" l'elegi de Nicelan d'Olwer, a premien de la
publiceele de "L'expansió de
Catalunva a la Mediterrània
oriental":
"Ha estat el Ilibre catalä de 1926.
De 1926? De la Catalunya nova, de la
Catalunya histórica. Mereix esser assema jal amis veas entusiastes. Cm un
dels , estudis mes fonarnentals que han

CARNET D'AUDICIONS
----PER A AVIJI, AL MATT
Sans Foment de la Sardana. placa
de l'Església. Cobla Emporium. Si
pinu, al Casino de Sans, carrer
Sans, 114
Sans: ()ideó de Sans. Cobla La
Principal de la Bisbal.
Barcelona: Jovenut Sardanista Pep
Ventura, plaça de la Cascada del Par9.
Cobla La Principal Barcelonina,
Balaguer: Cobla Barbot
Olesa de Montserrat: Centre Cultural. Cobla La Principal de Manresa.
Terrassa: Circo! Egarenc. Conreadores de la 'Sardana. Cobla La Priucipal de Terrassa.
Navarcles: Cobla La Principal de
Bages, de Manresa.
Valencia: Cobla La Principal de
Cassà de la Selva.
PER A AVUI, A LA TARDA

Sans: Orle() de Sana. Festival de
cançons amb gestos, ballets, sardanes
i caneorts. Cobla Anuga Principal de
La Bisbal.
Barcelona: Agrupació Sardanista
(Luna Park), carrer de Joaquim Cos-

Cobla Montarais.
Sabadell: Societat Coral la Americana. Cobla La Principal del Valles,
de Sabadell.
Cornella de Llobregat: Agrupació
Folk-lore. Sala de la Unió Coral, Cobla La Principal Barcelonina
Olesa de Montserrat: Centre Cultural. Cobla La Principal, de Manresa.
Lleida: Agrupada, Cultural Lleidalana. Cobla La Principal de Lleida.
Artes: Cobla La Principal de Ruges, de Manresa.
Valencia: Cobla La Principal de
Cassä de la Selsa.
PER A AVLL A L VESPRE
Barcelona: Agrupació Sardanista
(Luna Park). Cobla Eis Montgrins,
de Torroella de Montgrl.
Sana: Orfeó de Sans. Cobla Antiga
ta,

Nrcncsu D'OLWER
(Dc la Gaceta literaria, dc Madrid)
aparegut a la Península des de fa moh
de temps. Monografia perfecta. De tipus europen, universal. En el qual han
estat posats a contribució aquests elements: a) Una bibliografia nodridíssima i dificil. b) Una gran cura en la
redacció. I c) L'esperit potser mes
lúcid de les joves lletres catalanes actuals: el de Lluis Nicolau d'Olwer.
Latís Nicolau rfOlwer, de cognom
flamenc i d'arrelament mediterrani,
assenyala avui a Catalunya un perfil
d'acusada espiritualitat. Política fervorós, erudit i burleta, d'Oliver dóna
una nota complexa en el mosäic barceloni de les lletres i de la vida. Amb
el sea gest aparent de mustie dc Tallare de destligat de la terra, Nicelau
ha aconseguit estructurar un llibre de
profunda transcendencia histérica, amb
tesis ben terrenals. Amb Nicolau, Catalunya s'ha posat el sen manten medieval, atapeit d'estels imperials,is'ha
Ilancat—en somnis—ea aquesta mar
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Principal de La Bisbal.

Barcelona: Escala Orfeónica, Sala
Capsir, Ilereaders, ß i 4 0. Cobla La
Principal Barcelonina.
Olesa de Montserrat: Centre Cultural. Cobla La Principal, de Manreas.
Sabadell: Societat Coral "L'americana". Cable La Principal del Vallés,
de Sabadell.
Valencia: Cabia La Principal, de
Cassà de la Selva.
Artes: Cobla La Principal de Seises, de Manresa.
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NOTES OFICIOSES
KURSAAL I CATALUNYA
Amb el mateas exit, de públic
que el dia de 4a seva estreaa,
acabaren anit en aquests aristocràtics salema les projeccions
de "El comte de Luxemburg"
i "Rectitud i valor", car l'erapresa, en el seu desig de donar la mejor variació als seus
programes, per tal de satisfer
complidament ea seva distingida concurrencia, te preparats
per a astil quatre estrenes, entre les quals figuren la comedia dramätica titulada "La hei
del cor", a cärrec d'Elaine Raramerstein i de Forrets Stanley,
i la preciosa comedia de passió 1 d'aventura "El nebot
d'Austràlia", cread() deis notables artistes Jetta Goudal i
Red La Roque.

Per una nova política
a la Xina

acompanya els textos que traduïm, amb aquests mote:
"Nois Olülia: el vostre mestre es
un imbècil i un mal borne. Feu
el sord clavan d'aquesta predica ultranacionalista. No cregueu en aquest
evangeli. Ans aixequeu-vos i flagelleu
la faç de qui us l'ensenya, parqué
aquest s'ha compromès a vessar la
vostra sang; s'ha apoderat dels vostres canos, els ha assenyalat cona el
carnisser els seus anyells, i n'ha cobrat el preu."

LES SARDANES CRO

Nava del passat, que és, al capdavall,
la mateixa mar /eleva d'ara."

morts; cree en Mussolini, geni restaurador, i en l'esperit be, valen i actiu
del poble italià; en el Sant Pare el
Feixisme, en la comunió dels märtirs
dels Alps, de la mar, dele carrera i
places amb els seus partidaris; en la
conversió del italians esgarriats
dore, sia per elle mateixos, sia per ki
gräcia de Beis severes; en la resurrecció de l'Imperi romä i en la seca
vida inmortal i gloriosa. Amen."
Dominique, con) a tot comentan, acaba l'article amb que

e

El progrés material relaciona cada dia mes estretament
els nuclis humans; cada nou
avene en el camp de les aplicacions pràct i ques estableix
una nova solidaritat entre els
bornes i els Estats. Per?) per
això mateix tened l'home de
qualsevol país eivilitzat se sent
atret i interessat pels esdeveniments politice i socials dels
paisos mes dietaats i diversos
del seu.
L'enorme convulsió que actuallment agita i esberla el poble xinès oeupa l'atenció dele
europeus de tots els indrets del
Continent. La visió confusa que
a través dels comunicats de les
Agencies, la rara prosòdia dels
noms dele llocs i de les persones que juguen un primer paper contribueixen a fer mes
caótica la marxa de la imita.
Pele que no linn seguit paeientment el conflicte o per insuficiencia da documentaci6 no
eis As fàcil situar-se, poden
tenue esment de la importància
del daltabaix, de la seva signifermoi6 i del sen ebnet, per les
areions reflexes que provoca a
Occident. 1 en aquest !cenia., per
rateas que ni cal apuntar-les,
cap actitud europea ens pot donar amis major exactitud una
idea de la tranecendencia i
la vastedat del conflIcts rom
l'act it tul d'Anglaterra.
Avui ja es propugna una

"claqie.
tenor
De -La Vett de ea
-resene...t
bucal Industrial Jose,,,
cenen cl tenor Fleta.
ma
feu
non,

pessetes
b l'apoderat e

qual Ii entrar "clac c" especial al .
Pe aquest servei .. va
1,000 pesetes, i les . res
tants són dels obsc•,:ii de
cales que donà als rai
se a lamer e! "divo".
Ac _.ada renació de FIcia
cae Reses es presente a cc
el te r li va dir, serias ele
sabia res de l'asaunpte,
paga

"no . pelftica" a
AQU 91 simple enunoii
exp. e t per a saber

pen
de la política.
fins Una nova
trae at-se de política
alee at Vetee siseifite
tes; -artant-se de lee
salir :ebles de races
de r --o ne entre O•
' s osa ha de p r
cide
xic • 'a finesa de p . •
pnd: a enir i ha camas' t
can, ne,fund e n e; crit
Gov

. pòsit d'a'e
pediff-a", lean .
an I t rea leza setrarti
ren, a me New S' a
diu:
"E gavera analea fina'ax I
una estió positivantent imç
esper acad a ra
Xina. Els tej •
A

meny• dlnduni preeibtat pel
d'Afce estrang ers a Pequin,
són t i secret. Per3 sembla
fw't e ltar del to general d:
mere. Advoca per l'adopció f.
va pa iiea a la Xina, basada
conti: ement dels jeta en ;
basar-ss en sus artifici. 1
els es;rangars niostrarza
luntat pel Xinès no de
rnent, sinó an-a fet, per
i no amb aeimons i raj ara, •
Això is almenys el que fati
ereitar., i celebren que el getingutçlsrny i el valor de prei
inicialhot tot abandona.rt ein er
insoss,Y9..e. C•mn les altrcs
es pee '. / eaet: la nOstra
Pass; e,
cosa t
un coi dona, .d.presl ese, 1,rntal reta.
podem
altrcs hem tIc a n-

e

çi!

sant, ' -ti sois."

DISsable, 1

de gener de 11127

LA PUBLICA l'A

PENINSULA
Liquidació de la qüestió dels artillers: totes les responsabilitats queden extingides
EL CAP DEL GOVERN RESPON A UN QUESTIONARI
QUE LI PROPOSA
"EL DEBATE"
Madrid, zi.-A una serie de pre-

guntes mse "El Debate" ha fet al
g eneral Primo de Rivera, ha contestat el president en aquesta forma:
-Quia ha estas el goig MéS gran
de
passat?
-La nadie:6 d'Abd-el-Krim, pel
que sigaa - s. per al prestigi i el bé
de la n, .•
-Qtan
el seu pesar més gran?
que està en la imagina-Str,r
ció de t o TH
saa obra. o iniciativa de
Gove
-• sent mes satisfet?
--. e :a hei referent als pròfugs
-''.na és la ses-a esperança millor per a l'any que ve?
--Reduir el déficit a asci milions

de pi ssetes.

- Tindrà el 1927 alguna aovetat
en ei r egim de Tánger?
-Es d'esperar.

-En quina mesura espera que es
redueixi l'esforç d'Espanya al Marroc, en homes i en diner?
- En bornes, per la repatriació de
tot el que era expedicionario Amb
això i una reorganització s'obtindrá
una ecanornia de -pa milions sobre
l'any 16.
-A quant es reduirà el déficit inicial, en el pressupost de 1927?
-A 230 /MUCUS.
- Es t'ara conversió del Deute flotant de venciment pròxim?
-En cas afirmatiu, es convertirá
perpetu o en amortitzable?
-Est à en estudi.
haurà per a la clerecia un
augment de consignació igual o mes
gran que el portat al prOxim pressupost?
- Es taré el que es pagan per atenda., tan irnportant.
- Romandra durant el 1927 el mateix régiin o descans per:odistic que
existeix des del 1916?
-Em sembla que si, coleara que
alai, no es una cosa que depengui
de la mera sola voluntat.
- Serà convocada l'Assemblea
camal pel gener, i reunida pe? icen

-I 1.-ata. qne u'eapera?
- Molt i ba; mas iL mas es creu
genera'nuset.
- Proposarà tina un rl preinsa?
-Es probable, pera no es mgent.
- Mareara el principi d'una nova
a sganitzacú politice. que arribi a
a :torras-Vi 9:onstituc:ó, l'escrita i
real?
ho S 7ii el terups i el polile.
--Crea voste que o, orairan partits
nous o que preraldraa :es representacions COrp,ratives ?
dibu;xaran part;ts polítics
:o more les representacions
u euro -
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arcs. . s l 0 7,- 5 1.01-11Ur a Itur
ira les visites rao o eis americans
s lacia.
--Qué n'opina, vosté, de l'esdeved'Espanva?
-56c optanista. Tima S les seres
suaats i les vencera. Prepara
luis progressos que fructoSsasaa
29 S, talo; potser no siga, jo qui
reculli, perla si els representants
de laapect actual.
ES DCNA PER ACAEADA
LA "QUESTIO ARTILLERA"
3o.-A dos quotrts de tres
Isrda Ita esaat fssilotada la no-egnent:
, n la vista de ayer ame ConSupremo dia Gina-ra y alarina
terrnMado todos ho, praeediin :traídos co:1 releción a la
venido llamando "cuestión
tarde que 11,-)y mismo, y
r este o, e insistente deseo del
r, ha sonado S. M. 11,1 Real de•a que latirna y finiquita, con la
annautid, las sanciones im, as por :os "Fribunales.
mbién 1 n • r indi aaeión Real, el
‚ido de' referido Decreto se

No

el

comunicará telegráficamente a los
ca p itanes generales para su cumplimiento, y el primer día del próximo
alio, que Dios haga venturoso para
España, no habrá una sola persona
privada de libertad por sucesos que
conmovieron al país, que ton su discreción, hasta en las conversaciones
Particulares, tanto han contribuido
a hacer más fácil la misión del Gobierno.
No sería justo excluir de estas alabanzas a la Premsa, que, ni con el
intento, ha dificultado ni envenenado
cuestión tan delicada, revelando una
gran comprensi ón y patriotismo, pero menos justo seria aún olvidar los
servicios y actitud, acreditadora de
alto civismo y ejentPlat disciplina,
puestos de relieve por el Ejército
y la Marina, en todas sus armas y
cuerpos, jerarquías, clases y escalas.
Cuando una nación se integra por
elementos de tal valla, el gobernarla
es bien fácil; pero, además, es imponderablemente enorgullecedor."
EL GOVERN SALUDA
I FELICITA AL PAIS

Madrid, 31.-Una altra nota que
ha estat facilitada aquesta tarda, diu:
"Al morir el año 1926, doy gracias
a Dios por haber librado a España,
en su transcurso, de grandes aflicciones, y haberia mantenido querida
y respetada en el concierto mundial.
Al mismo tiempo le pido que en el
año que nace libre al pueblo español de calamidades y turbtdencias, y
le otorgue, pródigo, los mayores bienes.
Saludo y felicito en esta señalada
fecha al Clero, a la Justicia, al Magisterio, al Ejército y a la Marina,
a los trabajadores intelectuales y
manuales, a los Somatenes y a las
Uniones Patrióticas, y a cuantos, al
alborear el nuevo año, ofrezcan su
voluntad al engrandecimiento de la
patria.
Han de participar, en primer término, de este saludo y felicitación,
todas las mujeres españolas, que embellecen y dulcifican la vida y son
fuente inagotable del amor y sacrificio; también, con preferencia, los
que en Marruecos luchan y trabajan por el buen nombre de España.
El Gobierno, que cree tener su
mayor fuerza en la más, decidida y
generalizada asistencia de la opinión
pública, desde hace más de un siglo

ELS HACHES
aPOL

L'empresa daquest popular teatre
Ia dispusat per a aquestes testes un
pragrarna extraordinari.
Arui, a /a tarda, junt amb la tan
diseutia i aplaudida obra de Erancese Madrid "El mal que pot fer una
Erina", va la formosa de l'Aras "Seny
i amor, amo i senyor", que estrenaren Maria Vila i Plus Davi.
A la Me "hent d'ara" t "El mal
que pot fer una dona", i per a ditaIncline a la tarda, ‚ ei cartell de aéxit,
la yo represenraciú de -La dona Verge", junt amb "El mal que pot fer
una dalia, que es rcpcte.x a la nit.
Per a la setrnana entrarla última
de la brillant temporada portada a cap
per la campanyia Vila-Davi es prepara un extraordinari festival amb
inotiu de la roo representació de -La
(luna verge".
NOU

Companyia d'opereta italiana Odette
Marion.--Avui, festivitat de Cap d'Any
s anuncia l'estrena de l'opereta del mestre Pietri, "Duma Perdutta", per la
inimitable tiple cómica Lydia Menti.
A la nit es posará en escena l'opereta de Nalman, i a la nit s'estrenará
"Bergette", una vera filigrana en el
gh-Zere.

• OLYMPIA
Per al dia de Cap d'Any i diturtenge, taada i nit, s'anuncien grans programes.
Saltadors, equilibristes, jonglcurs,
maInharistes, ecuyeres i pallassos, fan
les seres proeses i habilitats
Naturalment, a tots els programes figuren "Riss"...? l'horne misteriós, el
major, enigma. l'home que fa arnb admirable senzillesa el que ningú s'explica, i Truzzi amb els seus famosos
cavalls comedianta amb Ilurs merare11-,es creacions. Truzzi i la Direcció
d'Olympia han sollichat de la direcció del Circ ele Price, de Madrid, una
prórroga d'actuació a Barcelona, que
si no és possible obtenir-la aquest famós domador s'acomiadarà amis
ítmcions de deniä.

j'OSE? LLEDO MAS
FABRICANT
Avinyó, 60. -- Petrilxol, 15.- Telèfon 5415 A.
j
EXTRAORDINARI ASSORTIT EN CARPETS DE COCO
PREUS SENSE COMPETENCIA
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Un deis aparells, a conseqüència

de la neu, donà una rolla de campana, sense que els tripulants sofrissin la menor lesió.

L'EXERCIT

FARA PRACTIQUES D'SKIS

Madrid, 31.-Per Reial ordre circular de Guerra s'ha disposat que
els batallons de Muntanya Barcelona, Alfonso XIII, Estella, Reas,
Ibiza, Las Palmas, Lanzarote, Gomera, Fuerteventura i Antequera
realitzin aquest hivern un curs d'skis
de trenta dies de durada, als Pireneus Orientals i Centrals, a la Serra
de Guadarrama i Serra de 'Gredos;
començaran alai que tinguin els elements necessaris i les circunstancies
climatológiques ho permetin.
PEL DESCANS DOMINICAL
DE LA PREMSA
Els periodistes senyors Marquina
Oria han donat un escrit tut secretad del president del Consell, ea el
qual, d'acord ainb el que es deia en
el presentas al Ministeri del Trebaii,
demanen que no es prengui cap
acord referent a statu quo de la
Premsa, mentre no es constitue.xi
l'Agrupació de periodistes t Lomite paritari.

Carnet de
l'Excursionista
CENTRÉ

EXCURSIONISTA

"RAFEL CASANOVA"
En la reuni ó general ordinaria d'aquesta entitat,,despres
d'aprovar-se l'estat de comptes
i la Memòria anual, es procedí
a la votació per als nous carrece.
Després de verificat . l'escrutini, la Junta quede integrada

com segueix:

President, Josep Maria Fer r 5 5 Cortes.
Vice-president, Rafel Sarda
Ferrando.
Secretari, Alvar Ferrer Sans ,
Vice-secretari, Joan 'l'erres

Torner.
Treeorer, Joan Pi Trias.
Comptador, Manuel Solanes.
Bilalliotecari, Ramón Moya Petit.
Vocals:
Secció Feminal, Albert PSmies Armades.
Secció de Fotografia, Alfons
Juan Rbal.
SecciO de Muntanya, Josep
Puig Sugranyes.
Secció d'excursinms per a infants. Aleixandre Rovira
GRUP EXCURSIONISTA
• EU.LALTENC
Aquest Grup ens prega que
fem constar que la inscripci6
P o r a la cursa' exerirsionista
"Tsofen Santa F.ulatia", a celebrar cl dia (Iris • Reis al rnnu,
fotu cloSa ahir. dia 31 do des
sernhre de 10213. a les doten de
lii nit, ta goal cosa comunidnern
p o r a rormixement deis eterns
temo-tardara.
El nrmbrAs Int de magnifies
premis • per a annesfa eures,
onals en lbir totalitat obren
en poder del Comile ntganitzador, seran exnnsats dema,
mi-mar. din 2, al riostre local,
ArnfIcer, 37, nn poden -naaser
a veure'ls tots els inneerfts.•

Autor: Francesc Fontanals. Madrid.
Cinque premi, de 3oo pessetes. Lema: "Flor d'enginy". Número 62 ,
Atítor: Josep Campillo. Barcelona.
Sise premi, de 200 pessetes. Lema: "Victòria". Número 1/6. Autor: J. Altimä i Sans. Barcelona.
Setè prbni, de 100 pessetes. Lema: "Internacional núm. 2". Número es. Autor . : Enric Montón i Molina.
El Jurar, en ésser redactada 1:acta, bi feu constar que si be hi baria
altres cartells dignes certament de
recompensa, s'havia vist precisada a
premiar només els set triats toril a
rnillors, tot i reconeixenS, perä, el
valor d'alguna altres, tota regada
que el concurs iniciat per les Cambres de l'Automóbil ha esdevingut
un èxit veritable, així pel nombre
com per la qualitat de quasi tots.
Les quantitats que corresponen
als premia seran Rimadas, després
de publicar-se el fall, als autors respectius dels cartells premiats, a canei dels rebuts que es facilitaran a
les oficines de l'Exposicíó.
Els cartells quedaran exposats
uns dies més al Circo, Artistic, i
després de Saneada l'exposició seran
tornats a Ilurs respectius autors, previa presentació del rebut corresponent.
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Reunit el Jurat designat per a l'adjudicació dels set i premia concedits
per al Concurs de cartells anuneiadora de la próxima Exposició
l'Automòbil, de Barcebana, ha triat
els set que es detallen a continnació:
Primer premi o de 2,50 0 pessetes.
Lerna: "Mercuri núm. 3". Número
oto Autor: En Lluís Muntaner Muna.
Barcelona.
Segon premi, de amo pessetesLema: "Latia". Número 138. Autor:
Rafael Bilbao , Madrid.
Tercer premi, de 5 00. P ea s et e s. Lema: "Z. Z.". Número 49. Autor:
Manuel Grau

i

Mas. Barcelona.

ESTRANGER
FRANÇA
INCENDI DEL PALAU MUNI-

en els mandats colonials, com
algo tia suggerit aquests úl-

CIPAL DE RUNA
-

El

UN ARTICLE DE "GERMANIA"
CONTRA EL MILITARISME

Ruan, 31.-Aquest metí s'ha
deelarat iun formdable incendi
a l'Ajuntament d'aquesta ciu-

"Germania" el professor alemany Foerster escriu que cap
poble es mes pacffic que Fren-

DE

sostre s'esfondra
L'arxlu
destruit :-: Bombers forits

tal.

Algujies dependències del Palau Municipal i la major part
de l'Arxiu Ilisteric han quedat
destruits..
Al rhigdia s'ha esfondrat el
sastre,
'fan resultat greument ferlts

ANY

FRANCISCA

-oPrimera llista de subscripció
per a contribuir a les despeses
de .les festes de l'Any Francisca
a Catalunya, i per l'erecció, a
Montserrat, d'un monurnent a

Sant Francesc:

Excel-1-"-im senyor Rai-

mon

Excel
de

in) senyor mar-

ques

Exceller.;,.ssim senyor marqUes de Pascual.
Illustre senyor Francesc.cl'A.
Maspona i Angasell.
Illustre senyor 'Francesc d'A.
Suris.
Illustr e senyor Bonaventura
Bassegoda.

Excellentíssim senyor .Antoni
Martinez Domingo,

Srnyor Joart Marín ,
Senyor. Joan Tintore.
II - lustre senyor Francesc Matheu.
Senyor Jnan Carel.
Senyor Joaquim Biosca.
Importa aquesta primera Mista, 2.700 pesaietes.
'rote els que desitgin
donatius 'orden fer-ho a (tutt i sevol deis Convents de Caputxies (le. Barcelona (PomPeirt,
Ajuda i 'Divina Pastora - Sarria) o als indivillus del Comite
econòmic:
Senynr Fraaresc d'A. Suris,
LIAria, 28 ,
Sonyor Joan Marín. Claris, 6.
Sonvor Ioan Tintori., Rontla
de Sant Antoni, (II.
Sonvor Lluis Duran i Quintana. Bruch. 72.
Sens-or Manuel Tió i Rodés,
G n ronn, 63.

LES EXPOSICIONS
Afile a la tarda, va inaugurar-se a
les Galeries Dalmau l'exposició
pintures i dibuixos del lose pintor
Salvador Dalí. El públic niblt nornbrós (pie acudí a la inauguració comenté amb gran interés les ubres exposades.
SS.

A les Galeries Laietanes s'inaugurará arta, alissabte, a les onze del mati,
una exposició d'obres de quadros COntemporanis de diversos autors: R.
Martí Alsina, M. Fortuny, J. Vaireda,
Rigalt, B. Mercader, Simó Gómez,
Moragues, Urgell, entre altres.
Si voleu informar-vos del

que es la radiotelefonia del
món, subscriviu-vos a la

Les N'edites són molt important s.-Havas._

EL FRED GLACIAL :: LA NEU
GEL ARREU DEL PAIS
París," 31.-Les noticies que
es rettin de diversos departa-ments assenyalen tempestats de

neu fred rigorosfssim.
Als Baixos Pireneus han caigut fonts nevades.
eada.
A Bayona el termtunetre marcava ahir 6 gratis sota zero.
Al sud-est el fred és molb
cru, E en algunes poblacionst
s'ha arribat a 12 graus sota
zero.
El Roine esta glaçat en alguns embassaments. EI Loire
).rrossega gratis blocs de gel.
Correze esta completament

glaçat.
Alguns ports fluvials estan
intransitables-Bayas.
ELDRIDGE BAT NOUS RECOROS A MONTLERY
Zaris, 31.- El corredor El-

dridge, que in ahir intentb i
aconsegui interessants records,
ha batut avui e» coixe Miller,
de dos litres dr cilindrada i vuit
cilindres. a l'Autódrom de Linas Montlery, els records del
mem de 100 quilainetres, 100
millas i una hora.
Ile pres la sortida a les 235.
Ele temps realitzals eón els
segiirnts:
100 quilòmetres. Record del
món. En 29 mintils, 22 segons
i 16/100.
La volocitat miljana assolida
en aquest record ha estat la de
201203 nuelbinetres.
00 rn i I IPS. Tanthd record
mundial. Fon 47 minuts, 10 segons i 51/100.
Velneitro mil infla, 20. quilbmetrea 651 inri/Yes.
f'na hora flèrord mundial,
amb 203 quilhmetrall'S 725 unetres i 8 centímetres.-Havas.
D'ITALIA
UN Dr.grARPTI

L5J7 7 A'rr sowrEIX
CONTUSIONS
Roma. 31.-Segons Cli periódies,
Iren de Roma a Mita, ha tingut
accident prap dc Civitavecchia.
El vagó restatirant tu., descarrilat, i
ha prnduit rl descarrilament del cidree
segiients
Han resultar contucinnats tres viatgers, entre ells el senyor Luzzatti, eaneguda personalitat
•
EL PROCES DE LANDAU
UNA DISPOSICIO DEL
MINISTRE DE R. OCUPADES
NEGOCIACIONS PER A EVI-

TAR NOUS INCIDENTS

Berlin, 31. -- S'anuncia olicialment
que en vista de la inquietas produida
en els territoris ocupats per la sentència del Tribunal de Landau, el ifiinistre del territoris ocupats senyor
Bell, ha encarregat al Comissari d'Impela, baró von Simmern que entauli
negociacions amis l'Alta Comissió renana, atnb objecte d'examinar les mesures eficaces que puguin adoptar-se
per MI 'd'evitar nous incidents greus.
-Fis vas.
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La casa predilecta de les persones de bon gust.
Catifes d'Orlent..Perses-EsmIrnes- Indias. Catifes meoänlquos
Velluts-Feltres. Pelle
Unica casa especiallitzada en

l'article.

1n1n11,

Santa Anna, 21

ALEIIIANY
Parte/ 081. -- 'En el periòdic

ereu-que el govern alemany
no l! htturktt- d'assatjar de fer
creure eta ex-adversaris
poden 'reqbnci tliar-se mentre la
tradició guerrera tan obstinaen.

dament "mantinguda, subsisteixi en les efesses alemanyes mes
Acaba preguntant-se si el

alemany pot córner a l'abisme al so de les bandes mipoble

litars o desfer efl cami, abans
quç no sigui messa. tard.-11a-

vas.
DE LA XINA
L'AGITACIO ANTIBRITANICA
VAGA GENERAL A KIU-KIANG
Londres, 31. - Comuniquen
de ..Xang-llai al "Daily Mail",
que els agents cantonesos han
iniciat a Kiu-Kiang una 'violenta campanya antibritenica; a
conseqüènc-ia de les detencions

d'uns agitadors per part de la
policia de la concessió anglesa.
dedarat la vaga general.
contra els estrangers, i éls vaguistes impideixen el subministre de queviures i articles de

primera necessitat a tots els
setrangers allí residents.-Ha-

vas.

ibts els territoris malais semblen decreixer..Van rebent-se noticies de tots
els districtes i coincideixen que no hi
ha precedents, tanta ha estas la intensitat de l'aigua que caigué durant tres
dies. Els danys a tot el país són considerables, pecó particularment la regló d'Npoh ha estat molt afectada.
Fa den dies que ha cessat el treball a
lis mines d'estany i a les plantacions
de cautxú.
Fins ara ha estat impossible precisar el nombre de víctimes que s'h:tit
registrat per efecte de les inundacians.
-Hayas.

WALEMANYA
DECLARACIONS DEL MINISTRE ANGLES DE COLONIES
SOBRE LA QUESTIO COLONIAL. ALEMANYA
Berlín, 31. -,E1
Anzeiger" publica un interviu
qtte nn dels seus collaboradors
ha celebrat amb el senyor Ameny, ministre britànic de I les Co-

lònies, qul ha declarat que Alemanya no necessita colònies
per aixecar-se de nou. Malgrat
això, si existeix en alguna part
una colònia en venda per part
d'algun a. potencia estrangera,

molt iliure Alemanya
Amb tot, la Societat
de Nacions no té cap dret
procedir a un nou repartiment

E/s negocis funcionen lees
malment, i tot el país ha repiet
la seva vida habitual.-Ilav,:s.-.

ELS REPRESENTANTS
AMERICANS A GINEBRA I '•
TRACTAT EFITRL PANAMA
ELS ESTATS UNITS
Ginebra, 31.-En certs cercles .de
Lliga de Naeicns ha causat molt
efecte el. tractat recentment signat saa+
Ire Panamá i els Estats Units, poi.
qual aquella República, passa de ir*
a ésser controlada i protegida pet4
Nord-America i aquesta vindra
ésser mestressa de les comunicarles*
entre els dos occeans. El tractat pasa
a Panamá a la completa, disposki4
dels Estats Units, no solament er. casi
de guerra, sinó també en fas d
amenaça de guerra.

ELS BALCANS
TRACTAT
DETIRANA :: CONFERENCIES
ENTRE ELS MINISTRLS DE LA
PETITA ENYESA
LA' QUESTIO DEL

Belgrad, 31. - El nou
nistre d'Afers estrangers
ritx, ha rebut els representan:a

diplómaitics acreditats a Bel-4
grad.
Als cercles polítics es re.sra
de manifest la conversa que ei

ministre d'Afers estrangers
tingut amb els ministres plei
nipotenciaris de Franca i Txce
cosloväquia i la llarga confe-,

reacia que ha tingut amb
minlstre plenipotenciari de
mama.

Aquestes entrevistes amb eta
ministres de la Petita En'.est
sense tenir un abast decisita.

JAPO S'0.01-1ERE1X A LA
demostren no obstant sufieier'•
POLITICA FRANCESA ment
que els recents esdevenil
París, 31. - Segons "Le Mano han perjudicat la so-s
tin" ., en el curs d'una entrevis- ments
Jidaritat de tla Petita Entesa.
ta celebrada amb el senyor
Referent a a:ad cal aeceptar ame'
Driantl, l'ambaixador dell Japó
reserves certs rumors que han cirEL

declare-adherir-se a la política
de pradent expectativa seguida pel govern trances amb res-

jinete a la Xina.-Havas.

EL PAPER DELS EE. UU.

DAVANT EL MON
ELII-111 ROOD ACCEPTA EL
PREMI WILSCN I FA
DECLARACIONS
Nova York, 31.-Mr. Elihu Root
acceptat el premi de 25.000 dólars que
li ja estat concedit per la fundació
Woodrow Wilson, pels serveis prestats . a la causa tk la pata
En donar copeixement de la seca
aceeptació, Root ba acusas als Estats
Units d'haver-se fet culpables del erina
de deserció datunt la Societat de les
Nacions. 1 ha afead que la prosperitat material deis Estats Units no val
es sae rificis a l'ideal que realitzava
l'administraeió nordarnericana sojornará iota It, l'Assemblea de Ginebra
que ensenya actualment a Europa C0111

s'Ita de pensar en la pau abans que en
la guerra..-Radio.
DEL BRASIL
ELS ESTATS SUBLEVATS
VICTORIES .I DERROTES
LES REIVINDICACIONS DELS
REBELS
1111e1MS Aires, 31. - Les noves que
es van rebent de la revolta al Brasil assenyalen que el MOriMent re:
colacionad es molt intens a les provincies ek Santa Catalina, Paraná i
Matto-Gtosso.
Mentre unes noticies ilieten que el
coronel rebel Padilla amb 3 00 homes
avança a tot el llarg del riu Cuareim
per a unir-se a les torees del capitost
Netto que s'apropa a la Uruguayana,
d'altres informacions donen compte
que les torees governamentals han obtingut una esclatant victòria damunt
els rebels a Sao Pepe. •
Les reivindicacions formulades pels
febets eón: Dimissió immediata del
Govern actual de Rio Janeiro; reforma de la Constitució brasilera i adopció del sufragi legislatiu secret, de
manera que els elegits representin realment l'opinió política nacional.-Ha-

MALASIA
S'inanime. 31.-Les immilacions a

és

n Reis, (trame:dona, discos,
ER articles fútbol , joguines.
P E/1

tima temps. -vas,

alguns 'bombers.

Teta la costa basca esta pila-

Concurs de Cartells de
l'Exoosició de l'Automehil de Barcelona

•nocc•IMMIIMMilllitarlauMefflomaronsp.....

n

registrada en España, quiere estrechar señaladamente su contacto con
ella en días como éste, en que la
tradición hace fiesta familiar, alentadora de propósitos de superación
en la conducta y en el esfuerzo y
le ofrece, en debida correspondencia,
ser, su vanguardia, para guiarle y
para defenderle."
HA ESTAT RESTABLERTA
LA CIRCULACIO DELS TRENS
Albacete, 31.-A migdia ha quedat, finalment, Iliure la 1.;ia del ferrocarril d'Alacant a Valencia, a l'es;
tació de Bonete.
A mitja tarda passá per Albacete,
en direcció a Bonete, una esquadreta d'aeroplans que havia sortit dels
Alcazares, amb queviures i socOrsos
per als viatgers i personal deis trens
bloquejats.
En arribar a Bonete els aparells
evolucibnaren sobre el lloc on els
trena quedaren bloquejats, i en retire que no hi havia cap perill, tornaren a la sera base deis Abrazares
tots els aparells, llevat de tres que
aterraren al camp d'aviació d'Alba-

Quart premi, de 400 pessetes. Lema: "Olibastro". Número 15o,

D'EGIPTE
EXECUCIO DE L'ASSASSI DEL
SIRDAR

culat a Budapest i altres capitals,
els quas tendeixen a donar una ira.
portäncia exagerada al projecte rumanes de mediaciä entre Italia
Iugoslävia.
A Belgrado l'opinió general és que
l'oferiment dun acord italo-albanoiugoslau ara ja és fora de temps.
El Gabinet Uzonovitx dirigeix
seus esforços cap a una so:ució seUsfactäria del problema provocat pei
Tractat de Tirena.-Radio.
GRAN BRETANYA

LA PREMSA DEMANA QUE

ELS ESTATS DEUTORS
PAGUIN
Londres, 31.-La preansa comeneal
ta anguniosa La baixa registrada e
els ingressos de la Tresoreria
cional i fa remarcar la neceas:1i
que té el Govern d'adoptar una atas'.
titud més ferma amb els Govarrs
estrangers que encara no han tes gulat llurs deutes amb Anglaterra.
El ministre de Finances angles,
mister Churchill, aprofità la sera es •
lada a' París per celebrar una Lui.
ferencia amb M. Poincare i insinear- *
Ii discretament i oficiosament "yo 4,
peranca que el deute amb Angl: terra, per part de França. seria n'U.
rat aviat pe/ Parlament francés, et;
gons l'acord sfel
l'any loza, pesó no li fou pose
obtenir cap data fixa ni cap cotapromis concreto
Horn té l'esperanea que la c • s
-tiucódelnoGvrgsaumeträ reprendre aviar les nege
cions per a la consolidació del
te iugoslau amb Anglaterra.
El -ministre de Finances an
cursará- una nota- circular a les
sélleles debitores d'Anglaterra 7 cordant-los la conveniencia de regular llana deutes.-Radie.
DE

SOCORS Tent.
AMB UN TREN SINISTRAï
MORTS I FERITS
Santiago de Xile. 31.-El trei
socors trames per- a prestsor ir .44
a) drin que havia desca rrilat me"
de Lote topé contra el tren sinottareza
i ha provocat I incendi del ce.p'boi,
Hi ha bague den morts i vidl ie..;
rits.-Radio.

Paris, 31. - Telegrafien del
Caire a "Le Matin", que Mohamet Fahmi AH, sentenciat a la

pena capital, per l'assassinat del
"sirdar" Lee Stack, ahir fou
executa t.-Hava s.
DE GRECIA

pANGALOS DESGRADAT I
EXPULSAT DE L'EXERCIT
Alertes, 31. - Un deeret presidencial condemna a la degradació militar el general. Pangalos. El seu-norn sera esborrat
de les Hutes de l'exèrcit.- Haa
DEL JAPO
EN COMPTES D'HARAKIRIS
UNA AMNISTIA DE 5o.000
CONDEMNATS
serh proToquio,
S.

itnal; ä1 gaat cui n aq tiaanni tir tntlai I cipueersaofne esquie estan complint condemne,
arnb motiu de la proclamació
de nou emperador del :Tapé. lavas,
ACABA EL. #01.

Pusuo

Toqu1o, 31. -- Els teatres,
que eslawen tri.heals d'ençà de
In mort de l'emperador, han repris llurs funcions, i ha estat
aixecada la prohibició de hallar.

XILE

UN TREN DE

»A Rit E li A HORA
DE BARCELONA
L'ANY NOU
- Amb una nit sseena i benigna ha

fet la seva entrada l'any nota La Fem.,'
que en aquests darrers dies hace Zask
tat com reclosa. s'int llançat al carrat a
i filas a palmeres hores de la
nada les Kambles ()ferien un alastt
animadissitn.
Tan benigne era la temperatteK
que la gent ocupava tranquallaruents
taules que motu establiments haviesi
posat a les voreres del carrer. COM.
és tradicional, la nostra ciutat ta'eébut l'any uou amb el soroll de atoe
i els autos l'han saludat amb la
aína estrident. Xlentrestant, molts
ceknins saborejaven la doleos
dotze grans de raim que han ( .4
bon auguri per l'anyada que co,
•
O ahilemos a ha pensen.
..............................._. -................. aw.... 's.
SubscrIviti-vos a la res i te
1 catalana de radiotellefo a ,
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D'ESPORTS
FUTBOL
AQUESTA TARDA ES JUG'ARA
EL PRIMER PARTIT BARCELONA-WIENER AMATEUR
Aquesta tarda es jugarà al
bamp de Les Corte el primer
dels dos encontres concertats
>entre el Wiener Amateure
Sportverein i el Fútbol Club
Barcelona.
Cal remarcar que els jugadors vienesas estan resolts a
portar a cap una actuad() ferene per tal de sortir victoriosos
çd'aquestes uites, que per traetar-se d'un equip del F. C. Barcelona els donen una impertäncia gran .
L'equip del F. C. Barcelona
es presentarà amb algunes variacions, tala com la nova reaparició del portee Pilattko i del
'mire Bosch.
Aixf, l'equip blau grana esItarä format, en l'encontre d'aquesta tarda, de la següent manera:

Plattko , Planes , Walter,
Bosch, Carulla, Piera, Arnau,
Sastre, Pedrol, Sagi.
Suplente: Torralba, Miguel,
Tonijuan.
Per a arbitrar els esmentats
partits han estat sollicitats els
senyors Comorera i E. Peris,
respectivament.
F. C. BADALONA

avui es e4 dia assenyalat per a
la celebreció a I'llee-aela de
l'enconine Lizeuclum-O'Grady.
Aquest match serà el primer
que disputarä el . boxador base
després d'haver con querit a Er .
minio Spalla el Campionat
d'Europa del pes fort.
O'Grady no sembela pes un
home capaç d'inquietar;e1 pase,
pelee els seus set misetse-e seabsenda del ring i el tenaar-se
en un país al qual no tothurn
s'adapta l'icen-wat, a probable
que no pernietin imprimir a la
seva boxa impetuosa eteeesesäaim
en ese,
rendiment.
Tk.

imaaaaannamiassaaaas
Dilluns quo ve, sitt,i4it et nú-

mero 93 de

'-ese

CATALUNYA
ARENY8 DE MAR

ConLes fastas nadalenques
ferencia franciscana :: Altres
noves

Les testes nadalenques d'enguany han resultat nevades,
fredes i y entejades de valent.
A la capella deis Pares Caputxins hi bague, da tradicional
Missa del Gall, que celebrä el
Pare Guardiä, qui feu una devota plätica.
La Missa fou cantada per la
Joventut Seräfica, com cada
any.

L Es p ovt CATAIA
la seva coltaboraeiú habitual.
aMb

Per alltre cantó no cal (Matar que el resulta', d'aquest encontre i el seu desenllaç
molt eficaernent en l'esdevenidor de Paulino als Estats
Units, ara que el públic ianqui
s'interessa vivament per ell i
que la premsa d'aquell pafs publica mea sovint comentarte
respecte de les seves possib l litats.

A les monges Claresses celebrà la Missa de maja nit el
P. jacint de Barcelona. que
predieä dels misteris del dia.
Tambe un guante nois i nnies
varen cantar da Missa a les Germanetes deis Pobres. •
Despees de la Missa visitaren
la Yergo dt Lourdes, que en
aquellos altes hores de la nit
rodejats de fosca i soletat, feia
molLa devoció.

201BOISIBBIIIIIIIB•21111111111111

C. D. JUPITER
Demà, diumenge, dia 2 de gener, s'enfrontaran altea vegada en el terreny del primer,
els valents xicots del Poble Nou
contra els blaus de la costa.
e El partit promet ésser inte• ressant per la rivalitat existent
. entre tots dos Clubs, i, per ant
es d'esperar que l'afició, desitjosa de presenciar encontres
d'emoche emplenarà per complet el camp del carrer d'En
Manresä.
SANS - SANT ANDREU
Avui, al cama de la U. S. de
Sane se celebrarà un partit
d'entrenament entre aquest cerele i la U. E. de Sant Andreu.
L'encontre començarà a les
2'35.
CICLISME
VELODROM D ELA U. E. DE
SANS CAMPIONAT DE CATALUNYA
Per l'entusiasme que han demostrat en els seus entrena' ments ele corredors que han de
prendre part al Campionat de
Catalunya, bona preveu dues
unions, tant la d'avui com la
e demä, de veritable interès.
L'ordre del programa, tal
com ja hem vingut anunciant,
és com segueix:
Avui, dia 1, a les tres de la
tarda:
L—Carrera de y elomotors, 10
e
•
e voltee.
- u—Primera serie de 30 quiiómetres amb entrenadors a
4 moto del Campionat de Catalunya.
/1/.—Segona serie de 30 quilemetres, amb entrenadors.
IV.—Carrera da 100 voltee,
per sprints, per a categories

la
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Neumhtics i accessoris
•
39 Corts Catalanes, 669 bis •

• Desitja a la seva distingicia
• clientela un feliç

a

Tül, segun tornaren, fent gal.-

zara pele earrera d'Arenys, cele
a Hure domicilie.
FI5 aquesta festä predicà el
zelós i conegut mossèn 'Gene)
Mensa.
Tot plegat resultà malt distret.

aa

A la Sala Mere.e, agoests dies
s'han representat -Els pastorCintas en Belen". Forca rinre

molt a tothom.
— El senyor Valeni Serra i
Boldee el dia 19 del corrent
donà en la Joventut Seräfiea
tina interessant conferencia
franciscana sobre el terna "Un
poeta franciscà i la tradició

es rebien gobre leestat de les f
tintes; lea estat suspesegea sortida del ràpid tic Madrid.
Els trens de la 'tina central
d'Aragó, arriben retardadissitne
a_conseqüMein de a nen, que
diticulta el seu pas 'des de l'es-'
tildó de Puebla de Albentosa.
_Han sortit mäquinas expióredores eónduint beigades d'obrees de Vies i Obres per a
treure la nett que bloqueja lestapió de, Aun, pene jtan tingut
de tornar sense aciMseguir-lid,
malgrat els esforçiee. realitzate,
per arribar le neu eh el dit "loe
prop d'un metre i mig d'a lada.
' nimbe arriben ernb rema de
retard ele leerte de la Mea de
Barcelona,
EFECTES DE LES NEVADES

IX CONCURS SOCIAL
DEL BARCELONA
Dele partits jugats ahir sobresorti el d'Andreu - Tormo,
que feren una bona -exhibicie
de termes.
Per a avui està assenyalada
una serie de partas molt In;teressants, que sense dubte
contribuiran a veure's concor, regut el Club degä.
' F1 jutge ärbitre recomana la
puntualitat per tal de no veot res prccisat a posar el W. O.,
que serà aplicat amb lote Vigoros tat.
Els resultats teenies són els
següents:

Senyoreta M. Luna a senyo: reta A. Cera.
Senyora Pons a senyoreta
Fontrodona.
4.
• aSenyoreta II. Torres a senyoreta M. Fontrodona.
J. Andreu a J. Tormo.
L. Font-Mafié a M. GamperSmith.
A. Meier a L. Font.
Senycreta E. Ramoneda-Eseva a senyoreta M. Moret. E. d'Olisco.
Senyoreta R. Torrem-E. Toree a senyoreta M. Lpria-Esada.

BOYA

ACUNO BOXARA A L'HAVAA CONTRA MARTIN D'GRADY
Ili Izo ha sofert ajornament,

independents.
Aixb, que en un principi no pon:1

a cap solució definitiva. constituí, no
obstant, la solució del non con flirte
creat, el qual potasa en dificulta' la
celebració de la prova que amb tanta
solemnitat prepara "Gràfic Sport".
D'acotad el president del F. C. Barcelona N'.Areadi Balaguer, el delegas
del R. C. D. Espanyol senyor Serramatera i els restants clubs que integren cl "Bloch", aquests decidiren
participar al VIII Premi Jean Bou:n
amb el compromis que- els atletes del
I' C. Barcelona, Ranitidi López, aixi
coso el del R. L D. Eepanyol, Ramon
Bellmlint, no puntuin en la classificació per cap dels esmeniats clubs, poguent, no obstant, participar a la prova com independents.
Es digna del millor efogi, rectitud
francament esportiva adoptada pele
clubs Barcelona i Espanyol, que arel)
aquesta gesta han donas una enlució
noble i digna de dos clubs que com
eIlt frueixen 4 'un gloriós historial esAquesta solució que, sens clubte, serà acollida gmh gust per l'element esportiu è Catalunya, ja que
permet deixar entreveure una possible
solució del conflicte tan enutjós com
el de l'assumpte dele traspassos.

franciscana a Catalttnya".

FESTIVA', ATLETIC
A les deu d'aquest metí l'Esport
Club Hospitalenc celebrarà diverses
proves atletiques. A més a mes es ju-

garan dos partits de basket-ball entre Barcelona-Patria i MartinencSans.

Feti

Escriviu, indiennt retereneies,
a la casa

Fill d'Emili Bruguera
floreta, 28 :-: BARCELONA
VALENCIA
LES NEVADES
Neelencia.—Tets els trens de

la unja de Madrid han arribat
a l'hora que tenien assenyalada.
La Hiela de Jätiva a Aleoy
segueix Interceptada.
Ha arribat en tren de merenderies de la linie de Madrid.
El maquinista ha fet una relució de les penalitats que han
sofert en quedar bloquejats per
la neu prop de l'estació de Parnun.

2: TEATRES
Gran

el dit punt pastaren tres
(lies enravenats de fred, i coro
que reels hi esgoteren els abmente. van tenle ele menjar gallene congelada. per a no morir
de fam i fred.
'Per a escalfar-se, no tingueren nitre remei que trenear ein
vagó, posant lee estelles a la
mäquina, car el carteó s'havia
arrebne 1 eortcque lambe els hl
mancava nigua, per e obtenirla collocaren galledes de neu al
costat de la ealderaefine a proa
(luir el deserleleamente
En vista de lee nOtfcie ge que

raCeident.
Din el governador que

Teatre

ARISTOCRÄTICS KURSAAL 1 SALÓ CATALUNYA

Liceu

novena de propietat i
abonament a tardes, a dos
quarts de cinc: leepera en 5 !I I es, del meetre Maesenet. MANON, p. , r la illustre diva Olida
Dalla Nizza i el celebre tenor
Robert D'Alesslo, i els celebrats
artistes senyors C1f1110 i Vela.—
Derna, tarda, lo de propietat i
abonarnent a lardes: Segona

isorlida .de rmaig.ne lenOr Alessandro Bond, L';)pern U N
BALLO IN MASCHERA.
prendran 'flirt leitsinent harleon

Els predilectes de les famMes ~Ungid.'

.

Teatre Català

Telefcn A. 38
ORQUEäTRINA surE
Avui, festa de Cap d'any. Sessió
matInal d'II a 1.. Tarda, de tres
quarts de quatre a sis, Seasió
especial (numerada), de 6 a 8.
Nit: de dos quarts de deu a un
quart de dotze: Darrer dia de
l'obra eim de l'ido' de tots els públics Douglas Fairba nks, El pirata
negre; Sense llar i sense rurris; El bar ambulant; Periguet i una dama
de cavalleria; Revista Pathe. Demi, diumenge, sessió matinal. Tarda i
nit: Estrenes. Roba vela, per Jack i e Coogan; El vagabund, per Fred-1
Thomson

cAprroL
CINEMA

Romea

Companyia Rojas-Capare. Avui,
dissable, Cap d'Any. larda, a
dos retarte de cinc:
LA MUJER SIN NOMPRE
Ni!. a 1,-..ten: La MALQUERI DA i LO QUE NO MUERE.—Diunn•,4..,,,, leuda. a cl..s quarts do
eine: La malquerida i Lo que no
muere. :NO: La mujer sin nombro. -- Ola G: Miguel Strogoff

4444.44144.04444444444444+1111.044.11+114444444444444.6.4444.
—
TEATRE APOLO
Companyia catalana Viia-Davi
Avui, dissabte, tarda, a les 4.

o El correo del zar

bseeeeceeceeeseeeeees4++NOVETATS

temporals hi ha grans danys materials
a Arcos, , . Batieres i Ibi; on s'han esfonsat alguns sostres i ban caignt cases. No hi ha desgracies personals.
11p, l'horta del Segura, hi Isa danys
de consideració en els tarongers i
phantacions. Pot considerar-se perclud4
gairebe tosa ja calma i com que el
dinem patcix una gran depreciació,
ja no quede res que allemai cl praxim

'FUTRE rivre A
!Mil . flls, s1,1e, cllada de Cap d . %UN',
a dos queme it . intatre , El menavellós esper In g le ELS PASTORETS
, o L'ADVENHEENT DE L'11YFANT
JESUS. Italieis goopfilail; SariklIuM:
5 . 1515101s Per l'Aylliehell: anotaos'
sorpreneut.—A ti-. sjs • 1,',.1,e,13.
vio • • n • 1 ola: Eta PASTORCTS o

1

Grandiös programa: SENY I
AMOR, AMO I SENTOR, 1 EL
MAL QUE POT FER UNA DONA. NiLa les deu: GENIT D'ARA
i EL MAL QUE POT FER UNA
CONA. — Demä. diumenge, tar-

pet fer una dona. Nil: La festa
del carrer s El mal que pot fer
una dona.

all: el manee:ibis icemer es rie.
lee Hersie.. LA LLAR APAGADA,
errarlA de Etiol te Porras. Magnlneo InlerprelaciO . I 1resentart6
Iletort, dlutorne.e. a les tres de la
tardw Els pastorets, amb et• Ret as
I 055 . 15 5 51 a I a lualuatia —.1 /es SrS
I na, La llar apagada, trionit ite
dele er
l'autor, de 'tinte llorra,
115515 5 de ta: presuntaeid
LLÁR
-APAGADA
nflluns: LA
El prog. ranse vue per 11115311 53 d'algains art,tcs ta, pOel, thralar-SC
er IIIa (111,110(• n • 11(9. V, clotrAra cis1 „la
/ 11100 CS a Id eurga, CRIS) 1:0555011-,
de JAE2-8ARD del poiän,opr.-redtda d'una
tero. 1. • nn 151 a cintral'solor
sobro El
COIlfetent l a per
oure sa a narria e Cim eisen els

Xixona.—En aquesta cintai estä nevent des de fa 36 hores. La neu aseoleix un gruix tic quatre inetres.
Els veins del poble. de Carrasqueta
han estat incomunicat durara cía::
dies. Ningú no recorda una nevada
semblant. La Creta Roja i els Someteos han prestar auxili als veins.
D'Alacant venen molts : Insistes per
tal de contemplar amiest formós panorama. La temperhtura es de dos
gratis sota zero.

deu nistrietes?

t

despatxa a ComplaClurla

Es

'72N (Zu

Seeee.O.C.24.4"441150-34,444-Q.44.3
e+s-e-044-e'eteeees-e-i-944,04,44.1

VO

Programes ner a avui
—

• Esnectacu l os Selectos, 8. 5.1
Conloan y.a Oe sarsusla cernida
ALEGRIA ENHART
Dirsgria rel prole, after

RADIO BARCELONA, 325 M.
uso: Retransmissió de 1 ópera que

EDUARD MAREEN
.aincertanorst
reC10^±
NIPSits eS
a S. Rapaste, J. Cabrita 1 F. Gayo

es donara al Gran Teatre del Liceo.
20'oo: El senyor Toresky recitara:
"Suculento- discurso de apertura de
año", original; "En invierno ' . Perez
Ziiiiiga; "L'Inane deis n 'esos', Lluis

ET MANA
d'actonet ó n to la
COMPANYIA ALEGRIA - (CHART
d:atla sie cap d'any,
Asa(
tarda i n511
a

Tintorer.
2540: Crònica esportiva.
m'oo: Tancament de l'estació.
RADIO CATALANA, 462 M.
2100: Butlleti rneteorolägic de Catalunya.—Promistic del temps. — Cotitzacions de la Bursa de Barcelona.
Sants del iba—Crónica d'art, esports

CON USTED

BUTAQUES A 6 PESSETES
lil

:
Denla. 51141151555>re, 5555•55 a 5
DARREltES ItElltESEM'ACIONS

Yo me caso
Es

TorGo-

nova", per
ya. Grieg; "Bereetise". tensor ()Mí,
Selnunann; "Chaeun sen trate", senyor

sardana.

Toldra ; "ltsresrola", per l'Orfoó Goya". Mayoral; "Donx murmure'', oruser '1, per
queastra. - Gines ; "
rür leí, Goya. Wagner " Buenos
Aires", senvor Bofill Roerle; Jarat:
"Rally loe". inx, Bec; "Cansí del pobre", per l'Orle() Goya. Mayoral;
"Sevilla", de la suite Iberia, Albenia;
olle", staníor Dini, Mentlt-l "Barcar
ssohn: "Embones de familia". semor
Borrtis, Itfillä; "Gran jot e, ". per l'Or1,6 Goya, Awita; "Viva Arageint",
R. 'Traveria.
Zroo: Tancaznent de l'e5taci7).
44+44-444.4044-044>e-8-6.49-3~-1

eis

Grandiós exat do la Companyia
; d'operetas italiana
ODET 'tF MA lIIU N

.avul, I ee leerme, diada

Cap d'any, lerda, a les quai re
ES'eRENA SENSACIONAL de la
m'era l/0110:M opereta . e:1 tres at•:ces, !Idea.

de G. Zolzi 1 G. Pie-

111,

OCIUM Penoura
Magnific conjunt de tota la
companyia. Nit, a les den:
lee famosa operota en tres aCtes, del niest re Dalas:tu,
LA DANZA DE LAS LIBELULAS
Grau pre,,ctitaeid..
Conjunt :olio: b e.
- Densa, larda: -La bayadera.
N ; .EsTnIc.'al a de EleirgerbtA0.—
n y despatxa a coilipladoria.
aMb deliciosa calefeecie.

COLISEU ,POMPEIA

Capes - Abrics

A toles dues. hi prendran part
els grans itzits d'OLYMPIA.
presentats per TRUZZI

Avui, dissabte. Cap detny,
tarda, a. les 4, i nit, a les 945;

20
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IMS10
coa
—DE—
Y-JOY

1.1ibrc de Màrius Kgui:ar, Josep

de Sagarra, Francesc Madrid,
Brauli Solsona i Manuel Sugraoyes. Musiea • del tuestre
EnctiC• CLARA ” •

L'espectacle enlluernador. La
revista de la bellesa i l'art.
Gran èxit dele neme quadros
ING ENUITAT
UN . EIYI PLE0 ORIGINAL
CHAHLESI'Oe est e la gereal•
ANA PETROV V A

TRES CANÇONS
- Las f'ondas del castillo
"Lia baile modoétio",

per . Aitred de Herrero

EL PRADO EN PRIMAVERA
UNA ORGIA DE PLUMAS
Decorat de Joan

Impermeables
1

abs
e

i Angel Fernändez
1.200 models de Max-Weldy 60 vestits de Manuela Capistrós
300 models de madame Jean-

ereecese.eeee

INDISPOSAT

Els 50 coloms ensinestrats
preseutats per Miss VVOLFORT

el LOYAL

MR. "RISS"...?
L'enigma més gran

Allò que tiingú s'explica. Alle
que ningú pot comprendre.
Les celebrados atraccions
•

Els germans Ferrortis, Thc
Great Luso, William Bono,
Trio Mazolas. Island Kelti
que formen un eunjunl de coto-

panyia com mai slagi eist a
Barcelona.
Dcmä, diumenge, tarda i nit.
ESPLENDIDES -FUNCIONS AMB
TOTES LES

Grändioses atraccions
TRUZZI alub els seus CAVALLS

ARTISTES.

RISSS...? L'enigma mes gran.

ELS 50 COLOMS ENSINESTRATS.

dimarts i dimecres.
especials programes-,

Dillons,

nette.

Butaques a 5 pessotes

Setents numerats a 2 ptes.
- Dentä, diummige., tarda S
nit, 2 grane. turicions:

Segona versió úe JOYA

NOVETATS
Dia 1 1 de gener.

VERB SERME

interprelar'a LA TENTATION
Dia 5t. DANS SA CANDEUR
NAIVE, sublini cleació de
N'Una SV,ItGINE.
N'ERA SERGINE en
Din

FEDORA.

Dia 1 5. FtItleilS extraordinaria
sie taiata VF.ItA SERGlNE

en LA RIPORTE.
Din i i, tol. Ailhi a Barcelona
de NE11.1 SEIIGINE ande la soya
51111:5 predileila L'ECOLE DES
COCOTTES . — Programes a hl
calo ail u rta del t'entre. —

eespa/ xa per 3 ists 5 funeinns

VERA SERG1NE
ELDORADO
Frederic Caballé
A N'U!, (1!SSa!,15', tarda,

a les quatre

TEATRE BARCELONA
Cornea:ne ta de comedia
Simó-Raso — Zorral&

M'U!, 5liS541 5 1e, icsta tic Capd'any, tarda, a tres quarts ele
cinc, l'entremés Mentir a tiempo. Eseeries de la vida d'In)
pallasso adaptades per Antoni
Paso i !liarían Galobardes, en
tres celes

BATACLAN
Nit, a un quart d'onze, la co.
media en tres actes de Joan
J osen Lorell te

EL DULCE VENENO
Demà, diumenge, tarda, La
zancadilla i El dulce veneno.
Nit, El abogado defensor.

s4444444-644n4+0•4444.6•44

CI

N F.

/1

ES

-.9Gran Teatre Comtal i

FLIS-FLASI i
LA CAN:210N DEL OLVIDO

Gran C inema Rehemin

EI huésped del Sevillano

Avul . (111Ketile, 41540 ele cap trAny,
sesaló matinal d'oiae a 111411. lartra 1111. Grandiosos plOgraniea.
La relnrula rOnlica 1.6 grasas; el

E/:ir-formidable del mestre Gucr.

cero. Magistral interpretaciii. N:t, a
SABADO rSIN SOL

El huésped del

Sevillano

Gran comnanyla argentina
RIVERA - DE ROSAS
Avui, dissabte, testa 'Cap -il'any,
tarda. Cinturón de castidad i El de.
but de La Piba. Nit. A les des': El
perfume del pecado. Demä, diumen-

Protaucatista, Fretlerir C la b a 11 e.
Grans ovacions al popular número

funcions.

EL'HUESPED DEL SEVILLANO

g e. comiat de la coMpanyia: Gratis

LES MIL 1 UNA NITS
i Ice creacions individuans de
CAVALL BALLARI
CAVALL JAll-BAND
CAVALL COMICAMENT

21

representacions de la -

EMPIIESA DE LA G()IPANNIA

Tg ATRE TALIA

DIADA DE CAP D'ANY

en. la -feerie" eqüestre

Cornpanyia de sarsuela

CLAHAMUNT-ADIIIA
Astil, (liada de la Cireumeisió
del Sienyor, larda, a dos qUarls
ile cinc. i nit. a doa *quarlsdon: CELC3 D'UN R EI (1 :tele)
1- L'INFANT QUE. NO SAP SON
nora (3 actes).

les to.

2 funcions extraordinàries

CO MIC

Telef. 272 G.

Travessera, 8 I 10

AVUI: Tarda. a 2/4 de 5. Nit,

Els 30 cavalls comediants

lee deis.

Gabardines

18

COLUptatlurla

TEATRE NOU

pasea". Morera ; " El chispero' Goma-

florrac; "Virolet".

despistas a

a

—.9—

Jaunse I3ofill-Borras, mactuietista.
Bonaventura Dini, violoncellista.
"Pele-mele", orquestra, Mayoral;
"Charleston", senyor Bofill-Borras,
Tragan; "Rinaldo", senyor Dini,
Ilaendel; "Himno a la Essersa"'. • per
I'Orreti Goya, Mayral: "L'alegría 'que

tenis; "Patria

con usted

BUTAQUES A 5 PESSETES

Catalana de lOrfeó Goya del Centre
Aragonés. Director: Hartan Mayral.
Professora: Srta. Manuela Rodríguez.
Solistes: Srta. Planas ; Sr. Borräs.

rés", senyor nor111-1.30frás,

5

YO ME CASO

i modes.
2re 0 : Debut a l'estudi de Radio

OLYMPIA

da: La duna verge i EI mal que

L'ADVENIMENT DE L 'IrrFANT JE
Parrlbada d-ts Santa-SU,smo
Reis Gaspar, fri str i or i Baltafar, ely
gaals 5 ll,51111a 1 a 11 :e, flviD, 5 !tea,
q,,,, ,,,,j,imxin a l'1,4pevta e l o . —

estas de miseria ale hortelana pobres.
S'estä incomunicar des de "Xixona;
hi ha plan de das meires de neo.

Orquestreo: JOVER i TORRENTS

I Ayui, diseahte, festa de Cap-d'any. Matinal d'u a a Durant aquestes
hores es despatxaran butaques numerades per a la sessió especial d'avui
í demà. Tarda, primera, a dos quarts de quatre; segona especial, a les
sis. Darrer dia de: Còmics a la llegue; Rectitud i valor, per Charles
Jones; exit - de l'obra de Franz Lehar, El comte de Luxemburg, basar
en l'opereta de George Walah..Nit, augment de programa amb Noticiari Fox núm. 3. Dernit: Una torada entre familia; La hei del cor;
Forrest Stanley; No hi ha mal que per bé no vingui; El nebot d'Aus..
tr2ia, per la bellissima ::rtista Jetta Condal.

StraCclari i els oelebrals artistes senyores Spani i Zinetti, senyer Vela i senyorela Gorinska.
— La • srtmana entrant, EL
[B ARBE R O DE SEVILLA. — Es
despatta a compladuria per a
toles les funeions.

a calesa del,:

Balines,

del

Avui,

Alacena—Continua la incomunicació amb els nobles de la provincia, car
les carreteres estan intransitables per
l'enorme (plantitas de neu que Id ha.
acumulada.
La correspondencia de Barcelona ha
arribas amb dues dates de retard i ha
estat portada per la lima Denia-Calpe.
Durant la nit del passat dia 24 cs
refugiareis a la platja de Josa les barques Estela, Mosquit i Corrales; al
mati del 25 comeneä la .forta marejada arribant a ésser tan - enorme la
violencia de les ones que aquelles embarcacions quedaren destruídes del tot
en cstabellar-se contra les roques..
ID,gtit a això sein inoltes le, lamí •
lies de percadori que han quedat sense feina, Cal: les esMentades barquee
es dedicaven a la pesca d'altura.
S'ignora 51 hi ha que lamentar vletimes,
A la carretera, davant del lloc coneg,ut per Pladerne, ha bokat un antenaibil del lscr yei públic de viatgers
Ni ha ruar feries a conseqüencia

un retrat acabat de la
Any
de mossèn e:leed Verde•.
_ Nou ill
1. vida
guee i de la seva obra francisemananamgannamatal cana, particularment en la seva
rülnallPILOTA BASCA poesia popular i en de
ços de cec.
PARTITS PE RA DEMA
Narr ä una interessant aneeCLUB BASCONIA
dota de elilä i Fontanals referent a la musca popular ele
Primer partit, a "cesta":
Hernandez-Portabella contra Marmosén Cinto.
Va acabar la seva interessant
tinez-Camprubi.
conferencia eco/tiara des eelles
Segon partit, a "cesta":
tradicions que servà Catalueya
Diego-Artns contra Parera-Boldú.
de la y ingnda del P. Sant Frase
Tercer partit, a mà:
cese, etim les de Lleida, Sant
Isidoro-Sales contra Aldaco-Quiles.
Joan Dese', Sant Franceee
Quart partit, a "cesta":
moria, Sal«, Celoni i BarceCuchy-Rovirosa contra Rigau-01alona.
mendi.
La nombrosa concurrencia
SOCIETAT ESPORT BASC
que ernplenava la sala de JoPrimer partit, a ntät
ventea Seilfica, sorti satisfeta
Germans Guerrero contra Marceloi aplarali xardr•rosament el sePi.
nyor Valeri Serra.
Segon partit, a mi:
— Dl enumere s de pessebres,
Farrés-Marco, del Club Basc de
Barcelona, contra Palläs-Ribalta, de la orgalatzat per Joventut Seräfica
ha tingut un gran èxit.
R. S.
Per Cap d'Atoe es farà púlsele
Tercer partit, a "cesta":
. del- 7Jurat. Serró-Salada contra Soldevila-Va- el veredicte
— La tómbola benefica que
Iles.
ha organitzat l'Obra de Cultura
Quart partit, a "cesta":
Femenina, malgrat el mal
Llopart-Garcia rolara g ermana hutemps ha estat molt visitadae
irá.
Continteirä oberta per Cár*e
d'Any
i • Reis.
ATLETISME.
-- El dia de Nadal, a tare.
EL VIII PREM/ JEAN BOUIN
da. el quede° artistic tic Joveritut Seräfica va representar diSE CELEBRARA DEMA
TOTS ELS CLUBS ARRIBAREN verses remedies, que feren peeA UN ACORD I PARTICIPARAN sar una eetona agradosa als
5 .1
emes i Hure ferretees.
• A LA CLASSICA CARRERA
Deneä. dia 2. a les tres de la
S'esperen amb enteres nitres
Les dificultats sorgides durant
tarda:
guate terca funcions corn la d'aquesta ,diat.—Carrera el-handicap", 6 aquests darrers dies, les
que els clubs addictes al Bloch Atie- da.
voltee, categorice l'emes.
ne Amateur de Catalunya, acordessin
del
Campional
Final
D. —
no participar al VIII Prcmi Jean
eatalunya. amb 1,ntrAnarinrs
Bouin, que demà organitza el nostre
mote sobre 100 quillhmetree,
REPRESEN TANTS
que disputaran els guatee que collega "Gràf ic -Sport", quedaren arte actius i solvente
satisfactòriament.
hagin fet millor temes en les resortes
. fan falta a totes les peLa Direcció de la revista organitseries del dia anterior.
blacions industrizels de Cazadora ha actuar activament durant la
talunya pe r. a la venda a
setmana passada, amb el fi de resolFútbol Club Barcelona dre l'assumpte, i anit pegue obtenir
ce ornissió de
A causa de l'aglorneracieS que arrillessin a un acord, els elements Hytemp i te (einient refractare).
creada per a retirar ele rebuts del "Bloch" i el president del F. C: Solucione Quigley Triple - A
eorresponents al primer tri- Barcelona, N'Arcadi Releguen
(anti-corrosives).
Fls clubs del "Bloch" per particimestre i anuals de 1927, s'ha
Llana mineral (sublitut de l'adisposat que per ale partits par a la carrera posaven per condició
miant).
que el Barcelona retires 1a qualifica- Belfo (greix per a corretgesl.
amb el Wiener Amateure,
val u dem, siguin valedora tarn- ció dels atieses Ramón i López, i que Sol ee (iuntes metällienes).
per tant, participessin a la prova coro Plasmet (empaquetadura mebe els anteriors.
TENNIS

ELS ESPECTACLES

de Las lagarreranas. Denle, (numenge, ,tarda, a lcs quatre,

Las MUJERES SON ASI
EL HUESPED DEL SEVILLANO
Exit serollös. Cada dia

pormtat reeticiart Fea; la 1'0111-vea%
ronwn Ita Et carees, de 1.0610„ Alerce Paremontrt. la araPdlosa
eula El Demora ti; Calgary . 1,ef
l'Intrtp1d ea n alnsla litiO otbson
nit, aiurnient I* precia=
amo ta contedra Amo, tapan
Dernä. niumenge, sessus manea'
n'onz e a una. Tardo, estrena ce
ta pentrula marea loe El prtmer
*ny, 1 a la nit, estrena ne Vetan.

A la

5

Ist triomfant

al

ae ganar de 1927

atSBRDte,

LA

PriptileTAT
111111113111111111~~.
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JOGUINES
INSTRUCTIVES
6 o en

e 4.44 4

FOTBOL C111111 BUCHONA
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GRANS PARtITS
INTERNACIONALS

dissabte, i demà, diumenge, a les 245 de la tarda:
FAMOS EQUIP AtISTRIAC

WIENER AMATEURE
, contra
RITBOL C. BARCELONA
CAMP DE LES CORTS

hiscolai-

Material

Cientific
s.

A.

:-:

DIVERSOS

Venus Sport . -.Palace Ball
Honda de Sant Antoni, ' 82 i 64
• i Tigre,' 27
dissabte, dia I, tarda,
gran ball de societat, i nit, l'extraordinari
BALL DEL F4A1111
amenitzat Per la banda Venus
Sport, dirigida pel mestre seDenla, diumennyor Ponsä.
go, tarda i nit: Grans halls de
Societat.

7, Ronda Wiversital,
4444444+1K4+0+4,t

14ee$44444444.444444.4.6.41111

AVIAT

A TIA DE CARLES
per Sidney Chaplin

Zs CAPITOL i PATHE.CINEMA

Monumental :-: Pedró

Waikyria

Excelsi3r

.

diasabte. diada de Cap d'Any,
sesest A smatinat d'onie a una: El
barbn-blau tinastei, psr filanshe
Stve t; El tanc llame; Actualitate.
tarda: El :té: dO don Joan, pe.]
malaurat Dude« Valentino.-, NO;
Intrguee de dona, per Lyonel Barrintore.—Derna, alumeng e . sassló
matinal d'onz e a una. Estrenes:
Boy, producc10 nacional, per Suzy
l' .rnon: En Petrel A una dama de
earalieria.—.Mt, loria Poefeneta

.

g

AVIAT

LA TIA DE CARLES
per Sidney Chaplin
als CAPITOL i PATHE.CINEMA

Diana -Sala Argentina

:

Astil. dissabte: El Ilamp de
Calgary, Amor 1 esport,
Fox núm. 1o3, El

ri

Noticia-

premi gma.
t : Programa ampliat, amb El
carrer de l'ObIlL

1

Coliseum-Concer:
Diumenge, dia 9 de gener de
1927. Unica audició del famós

Duna', diumenge

a les cinc de la tarda
Palau de la Música Catalana
Festa de Música i Pne.sia a
honor de l'eminent porto
.

pianista pblones

Josep Mana de Sogorra

RUBINSTEIN

cantadas, nombroses estrenes i
present d'un llibre de poegies
de J. M. de Saghrra. Sessió se-

Al

cim

pulars. Detalls per cartells.

14444444414.44444+04444444.
Cinema Princesa
Via Laletana. número 14
Telèfon 1371 A
Cada dia magnas programes
Avui, dissabl e, tarda: Noticiari Fox; "El oro y el moro", cómica; Devoran$ quilòmetres,
per William Fairbanks; La oreu
do 3 gran duo, producció Luxor,
per Margarita Garon. Nit: Fugint de la por, preciosa cinta,
per Edmund Lowe. — Demà, estrenes: Cor Intrépld, pel simpàtic George O'Brien, i Amor 1
esport, interessant cinta, per
Eva Novak.
044-e0+444444,444.044.4444-4

A

TIA DE CARLES

Chaplin
s CAPITOL PATHE-CINEMA
per Sidney

COMSEUM
Telefon 3$3g A.

Director d'orquestra
BLAI NET

*

Avui, dissabte: En la primera sessió, a dos quarts en punt
'le quatre de la tarda: L'apeare_
cari rural, comedia; La comtes.

sa de Bresse, per Betty Comoson i Conway Tearle. En la
sessió s ecial de les sis de la
tarda: Novetats Universal; Ae.
tualitats aumont i El fill prò.
dig, per William Colier i Greta
Ni ssen. Avis: Es dcspatxen
taques urnerades P
les
seb:'ons

ep

G
bu n

gona de ELS POETES I ELS
IMUSICS. (CONCERTS BLAUS.)
Avui, dissabte, despatx al mateix Palau, de 4 a,7 de la tarda.
Pròximament: Sessió tercera

JOSEP CARNER

di

petútimes projeccions.

voleu presents de gust en locs

• de manicura, afaitar, costura,
tocador, etc., etc.

DE,- bk.

CENT

PL

CODORNIU

els trobareu
Placa del Pi, 3

1

muA4e<ä unro.4u•nn44we 1
”

en

aquesta casa.

(davant l'església)

q

j

n 4O”vlwwen4.4 .nunu”u4n44.4nuno lm4414.4n. 4

444R2Iffilettlge97111Z11

' objecte d ' evitar
que eis nostres clients
sigui» victimes d'enganys, ath'ertim que
el legitim "EXTRA"
porta en el tap de
suro i en el coll de
l'ampolla la inscripció
GODORNIU

de

EL PIRATA NEGIF

fdliis firms

A PASTA PER
A AFAITAR OFERTES DE TREBALL

N 1x

masia.
ENDES

falta
per a
Raer:
hospital tul. 51obl s.

MASOVER

ha estat elaborada pensant no
sols en que ha de suavitzar
el pel per a
cabete, los arer, des da
210 p ese:e:ea. Malle, ea, cdsense gran esforç. sine, pen- CAIXES
',oro 125. liminar.
sant també en que euri 1 epiats. La Cala mea
SS Oe oin
Important d'Espatiya.
dermis de fofa irritació• TAP
Especlalliat en 'tapiaseis religiosos. Lapo.
alele pernionent de quadros a 1011, gra
grans, rojors, etc.

tallable

.

ateos-railes, ele rabeleaeld de marca
1 motllures.—No compreu siento visitar
aquesta casa. F. Alontraledn, Botera. 4

sala,

c, Pasta NI X

és, doncs, un factor preciéis
per a l'operació d'afaitar-se 1
a) mateix temps un producte
d'higiene per a la pell.

Douglas Fairbanks
le444+444,444)+4+

CONCERTS

Pasta

Usant la
NIX
s'eviten tots els perills de contagi, no sols per la naturalesa
de la Pasta en si, sinó també
per que s'eliminen sabons,
brotxes, vasos i tota mena
d'objectes porta-microbis

PALAU MÚSICA CATALANA
AVUI, DIADA DE CAP D'ANY
de 5, tarda, la tradicional

AUDICIÓ DE .SARDANES
per les cobles ANTIGA PEP, do
Figueres, ROSSINYOLS, nle Castelló d'Empúries, i BARCELONA
amb la cooperació

1f1nal Portalerrisset,

Pianola Aeolian Steck
Nene. Cersega, 292, ponerla

CITROEN 5 HP,
cabriolet, en p-rrecte esiet de nou. Au.
slas-March, 20, primer.

DIVER
p

Metro es ecialista. Domenech NODRA.

corts catalam s. tolmera 014.

CONSTRUCCIONS
xalets.
-IlSNCIONIIIttilET.
I

simplificarä l'operació. d'afaitar-se, hi empleara tres o

°

Malalties deis bronquis

usant la Pasta NIX Pelayo, núm. 1 .

L'ORFEÓ CATALÀ

de

tercer, segona.

casen.

torres I
Despatx,

LLOGUERS

Sant Esteve de Sesrovires
DEMANEU -LO
A TOTS ELS COLMADOS

DIPOSIT:

ANTiG4 C A SA

r

FIGUERAS
Rambla de Sant Josep, 11

it=ZEMZI
titaTES...
No as d'Izan •ndanyarl
Si rolen vestir eleaanlment 1 que el tromba.. .guiri
sigui completament re lamentan 1 erom5mic, heu
de ter retal-arree a la
GRAN SASTRERIA LAYETANA, LA DEL RELLOTGE
Vi. Layetana, 410.-Derno.

g

quatre minuts, no sentirà desn batiga senas batillarle..
roNOTN.-Portrun tenuis
prés cap irritacié ni molestia 110G,, nent. adinero 25. PAR.
d e / non imiSonne
a la pell i, si la tenia abans
Per catorze duros
d'afaitar-se, it desapareixerä,
perquè, cal no oblidar-ho,
LA «PASTA NIX» ES,
Se,
ABANS DE TOT, UN PRODUCl¿z:2)
TE PER A L'EPIDERMIS
El millor present As un solar qua tinc e93Dda a termints o al comptat al carrer ne, lnd Maig,
DEMANI-HO EN DROGUERIES. PERFUME
aprop
de Illoipital de Sant P211 de 19 090 PVT1S, 2
RIES, ETC., AL PREU DE 250 PESSETES TUS
pessetes el nam. R. Corte Ca
taiiines, 550, 2.", 2.a

,

dirigit pel mestre Lluís
Localitats i entrades a taquilla.

CONCERTS

Si

Lazar% i López. - Rambla Catalunya, 111

er a

d'avui i den/a a la tarda: Es projectarà El fifl pròdig.
Nit: Novetats Universal; Ac.
tualitats Gaumont• Un rnariner
ssortat, estrena Còmica, per
Bliv Dooley, i El fin prexlig,

REIS

Nen

AVUI, ULTIM DIA

a 2/4

12AlICELONA

eme

La més gran creació de

AVIAT

POCA. (12

Ileg+Getle.D.4.0.0{4.44.411+44+41

1

,

ANIVETERIA

bitacions.

I CAPÎfl PR CINEMA
. \ ii dj sabte: La gran destlada, En FI/Carde horno de neocts, El valor de l'exemple,
'harem revoltat i Antualltats
aumont.

Tibidabo

Poósies recitades, poesies

a les onze del mati. Preus po

Teatre Triomf
Cinemes Marina i Nou

del

Preciós espectacle la vista
del qual abraça gairebé totes
les muntanyes de Catalunya,
mes o menys emblanqueides per
la neu. Funcionaran totes les
atraccions. GRAN PESSEBRE
installat en el magnífic Saló de
Festes que cap nen de Barcelona deixarà d'anar a visitar.
Al formós HOTEL FLORIDA
segueixen ocupades algunes ha-

BLAUS

Prbximament
Sensacional

HEIFETZ
el colós del violí

o oblideu en les vostres grans solemnitats l'immillorable

en els seus tipus DAI T RA 1' 1 ROSAT

a

Elahoral i!es tiras BAiES que posseeix liRD'JíS, I, BUEN 1111111INIS

•

Es troba de va lida a tot arreo

▪
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Dissabte, 1
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Articles per a resellts

el
ei

Colossal Exposició que ocupa tres pisos
complets
4-tresee-itetee

-$/r < ,404elehlad
— ei~

Enorme assortit en Joguines de totes menes, des de la més fina a la
més econòmica : Joguines de pelfa, fusta i llauna : Trens elèctrics de
vapor i corda : Nines de roba caminadores i de totes menes i tarnanys
Patinets de tots els sistemes : Automòbils, Tricicles i Bicicletes
Cavalls, Carros, Xarrets, etc. : Parelies de cow-boys i indis : Mobles esmaltats de totes menes i grandäries per a collegial, etc., etc.

I–

F
P.

1

!je

/se]
O')

Variadissim assortit en Paraigües : Capetes : Bastons Carteres colArticles d'Escriptori - Marroquineria : Argenteria : Joieria
legial
Metall platejat : Rellotgeria : Bronzes : Cristalls d'art : Columnes i
Figures de rnarbre : Porcellanes : Tap ssos
Lämpares : Mobles, etc., etc.

Ira
lar
in.
ipr

tnal

!Pe
els
de
tia

ESTUFES DE PETROLI garantidos, a 19'85 Ptes. una
FLASSADES DE LLANA, sense tara, les ms barates

I

„da

•

F1XEU=VOS AMB ELS NOSTRES PREUS ABANS DE COMPRAR
•3132EiCITEEMMQEMEIC3111E3313513r132131131E3 Ei

Si O

33MM

El

232
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IMPO gffilCIA
tbegrtniA

ä33

PELLETERIA

poluciones nocturnas, espermatorrea (perdidas serninalesl, cansancio mental. perdida de

memoria, dolor de cabeza, oertigos, fatiga
corporal, histerismo y trastornos nerviosos
de las mujeres y todas las mauitestacionea de
la ivieurastenia o agotamiento nervitsn . por
crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto
radicalmente con las

LA IBERIA

„„j
` U21,311Milreririeni L

Grageas potenciales del Dr. Soivré
Indicadas especialmente a los agotados en la
juventud por toda clase de excesos (viejos sin
anos), y para conservar hasta la extrema vejez,
sin violentar el organismo, el vigor sexual, propio de la edad.
Venta, 3 ptaa. frasee: Sedal& Rambla de las
Flores, 14; Farmacia 6elart. Princesa. 7 y princqoalos
farmacias de España. Portugal y Americia.

05EP TICÚ REBERT

Casa fundada en 1891
La
MARCA RCGISTHADA

nts important d'Espaua

Ebla. de Catalunya,15, i Cors, 624

.....••••n••n111

RLI

LAYE T ANA.

La més alta qualitat i a preus més reduïts

Cap

Ageettemiseu

El millar

per a joguines

S

» CAMISSANS
Magan,
38
VA

La Casa que té incontestablement més èxit per la seva elegància i esmerada execució dels seus models procedents de les millors .signature
de Nova York, Londres i París.

IRONDA UHIVEUATAT

.-=7""3CC.11nMi..

Veablt d'estam, des de
Pantedon, des de

. 30 ptes.
. , 45

BO
18

d'Any
1
REIS
pot oferir
present

oreus de fabrica

La casa que ven mes barat 1 vestels mes be
GRAN SASTRERIA LAYETANA, LA DEL RELLOTGE
40, Vis Layetana, 40
IOTA.—!5 qui presenti atines: anunet se U rar.

q

un ( ue per cera de

EIS

descompte.

BEIS HAN t'IN!

GIN

re a

a ro il II al I!

Aneo a

:
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Casa

Joan

8. 1511111181111111•1111111131111•11•11

REPARACIONES
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In,
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llegiu La Futilicitati vropagueu -la
PE ISES, 11134, 3 -- TOTA U 1113111310 N ST 111#3113 PlffiVES

10.000 filets vivents (enden, riuen i dormen), tots bolcats i calcats a l'anglesa. D'un, das
i tres mesos. MODEL PREMIAT EN CONCURS.
10.000 cavalls trotadors (fusta, ferro i acer). Salten com els del cinema. 80 centímetres
d'altura, a 50 ptes.
10.000 cavalls auto-patins "Tumilet", 2 m arxes, a 35 ples.
10.000 auto-esport, 4 rodea de goma, a 25 pteP,
10.000 nines caminadores, totes rentab Tes. Q uan caminen, giren ei capi mouen els ulls,
amb pestanyes i tirabuixons naturals, 55 cm. altura, a 35 ptes.
10.000 jazz-band, 60 cm. altura, a 13'50 ptes.

LOTEL RESTAURANT

:Pensló, coberts la la carta
aambla Sta. Monica, 23
Teléf01 2372 A.
▪

que es

Amh (asió d'aquestes tradicionals festes, preus excepcionals
: :Visiteu Pariístic i tradicional pessebre : :

11•••••••••••••Mal

BRAGUERS

Un abric, Echlrpe, Renard, Catifa, etc., etc.
ARRPS Oltimea no y etata, des de
Veystlt de relldt, a mida, des de.

eii,
a

PRODUCTES TUSELL
RONDA DE SANT PERE, 12

10.000 bebés irrompibles, tanquen els ulls, amb pestanyes i caben natural, vestides de
seda, 30 cm. altura, a 8 ptes.
10.000 trena suïssos, amb vies, estació i sen yals, a 12 ptes.
10.000 nines que tanquen els ulls i diuen papà i mama, 35 cm. altura, a 10 ptes.
10.000 meccaros ferro, g-ranclaria 0,0, a 9 p essetes.
10.000 telèfons metal!, 10 m. corrió, receptor I timbre. 30 cm. altura, a 6'50 pies.
10.000 camions automàtics amb torn i base(' la, tots carregaLs, 60 cm. 'largada, a 16 ptes.
10.000 dides caminadores amb cotxet i criatura, 30 cm. llargada. a 8'50 ptes.
10.000 mäquires calculadores: sumen, resten, multipliquen i divideixen, 25 cm. alt., 6 ptes.

veure l'expo3iciO extraordinäria al Passatge tradicional de les MINES del carrer del BISBE, número 3
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