r.'711r

.79

MIMA
dir,
411.

elk‘
r.
eini.tkire
5

0011111041
--Jo no olmo la meya fIlla amb un xl
—Xitsarelle Je, quo compta ataranta cine anYal el 5."--2
•parent0 mear. da parqua.m'afalto ami) la tulla ADONIS.
iJI

ANY IN

16.790'. — PREU: 10 CENTIMB

BARCELONA,

111.11MACCId 1 AlltittNia1'RAC16: PLACA DI CATALUNYA, 3.—TELEFOIS 4314

DIUMENGE, 15 DE GENER

TALLERS D'INPREMTA: CARA» BARBARt. ti

1

DE

NSAMA.

1926

111.—T1LE7011

;,,assamselainssiniunimititiiimionsumminsiinissistimmutimommienniiilliri

CRONICA

Pau amb metralladores
L'afer del carregament c.landestí de metralladores destinat,
tamal; sembla, a l'Europa central, segueix fent parlar la gran Pretilsa. l'er damunt del cas eoneret d'aquest lot d'armes, hi ha la signifieenea profunda de l'incident.
hin materia d'armes de tota mena, des de les metralladores a les
pateles de saló, el règim de control és dificilíssim, i això constitneix
un deis punta flaca de la vigilància aliada damunt els palsos vençuts
en ti gran guerra. Les armes tenen, per a moka hornos i per a alguna
pelees, un valor de cosa oculta. Les armes i els diners són les coses
que van a parar mis sovint als amagatalls. No té gran importància
que a Hongria, a Polònia o en un altre lloc qualsevulga, hi hagi uns
quants centenars de metralladores de inés o de menys. Més important s l'estat d'esperit que revela el ciandesti comen a l'engròs de
les ines mortíferes. Ni els Esteta ni els particulars no fan despeses
per a comprar armaments exposant-se a les sanciona per l'incompliment dels tractats o de les lleis si aquesta actitud riseada no
respon a una necessitat anímica. Un Estat o un home que clandestinament adquireix armee, o té molta por, o té intencions no gaire
tranquillitzadores per als seus velos.
En l'estat actual d'Europa l'esperit de Locarno xoca amb la
neurosi de la guerra. Aquesta neurosi menté vivíssims, d'una banda,
i'Mstint agressiu, i d'una altra banda, la temença d'ésser víctimes
d'una agresaide Aquest estat anormal multiplica el rise d'incidents.
Tanmateix, lee dificultats materials i objectives d'una nova gran
guerra són tan fortes, que es menté un any darrera un altre l'equilibri inestable de la pau internacional.
De moment, aquestes dificultats són una garantía relativa
contra els perilla d'una noca conflagració. En el día de demà, llur
pes seri menor; i si aleshores no ha minvat proporcionalment la
neurosi colectiva, serä més probable el futur esclat béllic. Les metraDadores i les alees armes, tant si són permeses com si són prohibides, poden no entrar ara en funciona homicides. Però quan s'arriba
a organitzar l'armament clandestí en gran escala, és evident que hi
ha projectes no gaire pacífics per al temps esdevenidor.
L'existència d'aquesta projectes mes o menys vagues no pot
admirar a ningú. És un pèssim psicòleg l'home que es pensa que els
ó.
perjurreats per la gran guerra han arribat a la interior resignaci
La resignaci6 e purament exterior, i depèn de la pressió deis fets
inesquivables. Sovint els hornea Inés elarividents i Jaen intencionats
manifesten el propòsit de donar estabilitat a la pau d'Europa i

posen de relleu l'enornie responsabilitat que es contrauria provocant
una lluita encara més ferotge i destructora que la de 1914-1918.
Pere mentre aquestes nobles vena es fan sentir, els qui tenen prou
fina l'orella de l'ànima s'adonen del Ileu soroll amenaçador que la
persistetncia dels instints bellies i de les rancúnies internacionals
produeix en la vella Europa.
La pau d'ara és una pau arnb metralladores" clandestinas. ts
na pau més insegura que la elitssica pau armada. Les armes que
llueixen sota el sol no són tan temibles com aquelles altres armes
que jauen en els foscos amagatalls. Els avantatges que la causa de
la pan ha obtingut en les cancelleries europees no han penetrat gaire
d i ns al conjunt dels organismes eatatabri metes encara a la mana
nels T'elles. El "loearnisme" és un bé si el considerem com un esforç
per a crear relacione de respecte, si no d'amistat, entre els pobles

ex-helligerants. Però seria un risc Inés, si servís -per a dissimular
perilloses que la renació d'Europa encara ens ofereix.
A. ROVIRA 1 VIRGILI

les realitats

Informacione de "La Publicitat"

Barcelona-Marsella., 2 h. 55 m;
Marsella-Barcelona, 2 h. 33 m.
Le3 persones que hagin volat no
trabaran en aquesta informació res
que ro säpiguen 1 que no hagin viscut Aquesta informació va, per tant,
adreçada a tots aquella que no han
volat mai, 1 que davant un aparell
que remonta l'espai se senten amb
el sor petit i es confessen covards.
Voldrlem que tothom volis, perqui
el que vola una vegada podem dir
que la ha begut ola Es a dir, ja ha
per1c1 la por, I el primer pensament
qae se li &cut al cap de deu minuta
de vol, es dir-se a si meseta: —1 quina manera de badar, de no haver yolat abano—
Hem anat a Marsella simplement
a donar un tomb per la Cannebiere,
a donar un cop d'ull a la Corniche,
1 a manjar nna bullavesa "chez Pastar, que té fama d'ésser la casa
m ea acreditada en el ram. Dues hores i cinquanta minuta, d'anada, des
del Prat al "Port aérien de Marignane", i dues hores trenta tres mi-

litas, de tornada.
Hl va haver una regada un senyor
que va entrar en una papereria a declarar una esfera terrestre. —¡De
quin tarnany la vol?—li va pregui' tat el dependent—. L'home, distret,
féu: —Doni-me-la de tamany naoa.
tal — . Volar és això: es tenir a la
'ostra disposició l'esfera terrestre de
latnan y natural, per om p l i r-vos-en els
i fluí teniu prou ulls per guailar-ho tot. Tant-se-val que voleu a
ano com a e.soo metres. Ho veieu
tot amb els mes petits detalla. Com
mé s mimas voten, mis bella es la
min iatura del món en relleu natural,
tnés quietud per contemplar-la i mes
se nsació de seguretat. L'aparell sembla que estigui penjat del cel per un
hl invisible, i no experimenteu cap
s ensació de moviment
Volar deu &asee sobretot un plaer
Per als g eametres. Ja és len de remunt ar-se per sobre totes les collades i de fregar el cim de Matagalls
enca putxat de neu, però la mis bella
visiÓ de tot el panorama, en el
viatge
a M arsella, Es atase cap mena
de
chane el quadro del
Rossellé, en tots
els colore de la paleta han
posat
totes les seves tonalitats darnunt els
C onreus que s'estenen de
P erpinyä, i fi ns Inés enllä Ceret a
de Biselaltes, per fer-ne la mes bella pintura c ubista que
poguéssiu imaginar.
Els vailets dels estudis haurien
de
donar llur Ilic6 de. treommfia dale

dels avions per a aprendre al natural
que es una muntanya i un riu i un
pont i una cinglera. El professor donaria ordres al pilot, faria passar
l'aparell a frec d'ala dels pollancs - i
faria estremir els salzers de les riberes. Si abras avui no és possible,
cal que almenys volin els grana i
sobretot les dones, perque tothom
perdi la por. Un pais els habitante
del qual tinguin por de volar és un
país endarrerit, que no anea mai enlloc. Anea a Marsella, si us plau,
que no us ha de saber greu.
Els aparells de la Knuf Hansa,
que fan e. servei de Barcelona a
Marsella, són una cosa tan imponent
que només de sentir roncar els seus
tres motora us dices de seguida que
amb una "bestiasaa" tan grossa
impossible que us passi res de mal.
Quan l'aparell és enlaire, i veieu a
través dels cristals de la cabina el
fil daurat que el sorposa en les helea en revolució, teniu una sensació de seguretat que no deixa iloc
a dubtes. Veieu a free del nas aquelles rodea enormes, i les ales immenses que s'estenen a banda i banda , sentiu sense que //5 molesti el
brogit dels motora; teniu uns arients
enllä, l'observador amb l'auricular
posat en comunicació constant amb
les estaciona meteorolagiques i el
mapa al davant, i sobretot recordeu
el pilot que us porta. aquel alernany
d'ulls una mica mongólica, i bigoti
ros de raspall, que mis aviat fa
cara d'oficial de l'exercit rus, i se
Ii veu tant que sap el que p orta entre mana, que teniu la convicció absoluta que no hi ha passlailitat
que passi res que no sig y ; airibar a
lloc a l'hora que shi ha d'arribar,
perqué allä dalt aquel home d'una
blaus es 1 .. mo de Y a'vtv 1 Cl- f cl
que vol, i no hi valen vents, ni misois, ni muntanyes al davant, que es
passa per damunt de tot i a pesar
de tot com si l'avió fos una cosa
sobrenatural que pot negligir i fins
ja, e av:,prear tot el res;
t

món,
Guaiteu a baix: ara ve un tren tot
petlt, petit, que va deixant enrera

una fan creta blanca. Ter aquella
carretera avattea un camió menut
com un esquitx. Ara s'atura en
aquell pas a nivell. El sol us . enlluer47. des se dins d'un aaasiol,
camp de rugby de l'"U. S. Perrlgnanaise" reposa en la quietud d'a-
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COMENTARIS

La fundació bíblica catalana!

mEr PURA . DE VACA
"Si sabéssim les porqueries que
El primer volum ("Gènesi i Esomengem", solen exclamar algunes
persones, precisament per donar-nos de") de "La Sagrada Biblia", <le ja
F. B. C., traduit pel canonge doctor
entenent que elles Si, que ho saben.
Persa aquestes persones es fan I Cardó, el P. caputxi Antoni M. de
Barcelona i el catedratic d'hebrea
sions, Ni elles ni nosaltres no arri
a conèixer el repertori de les-bem 'doctor Millas Vallicrosa, surt a Iltem
qttan encara tenias damunt la taula
mistificacitans alithentiries. No hi
arriben' per la simple rae) que fea- el segon volum ("Exode i Levitic")
mentas repertori és infinit. Ni la de la Biblia de Montsarrati hem
anuncia que una tercera versió no
nostra imaginació abasta a coneixer
trigari gaire. El nostre poble—una
totes les combinacions impures que
de les seves nombroses paradoxeslengolins sota etiquetes respectables,
dóna
aixi la impressió d'ésser el més
ni encara que ens les expliquin totes
tenias prou memòria per a recordar- capficat pels problemes morals i reles. El fet es que mengem xocola- ligiosos: ell, compost nomas de gent
tes fl etes de cacauct, ' pastes per a que eId te completament resolts—qui
sopa tenyides de color d'ou amb per la fe, qui per la indiferencia.
roble de comoditas espiritual--clima
anhilines alemanyes, "bechamels"
mediterrani--enfront de la Biblia
dlistória complicada i inconfessaadopta,
de pare dels cre:ents, una
ble, mantegues seise cap mena (Fanactitud de tan gran respecte, que no
tecedent lacti, etc., amb la més gran
gosa ni fuilejar-la. reaord potser de
innocència.
Val estés així? Sena dable! Val les èpoques del taba inquisitorial; i
de part deis altres. en qui el racMmés aixi. Si alhora que assaborim
nalisme no és un esperó, sind
'qualsevol l menja tinguessins davant
plement una mancanea, la - Biblia és
els Mis l'anàlisi implacable dels seus
tinada corn uts 'libre Is o
. nomas per
components, expressats en idioma
als clergues.
vulgar, quina tortura!
Això
fa
doblement
meritória la
ha vegades, però, que us informen per força. Sense voler, per un tasca bíblica dels s darrers anys, tota
ella produida cli ePsi-de l'ortodòxia
purissim atzar. posen la vista en un
anide que reporta restando i ocor- mea pura. Aquest caracter ortodoxe
&isla a e m preses tan diverses un deregut a la maternitat de Montrouge.
nominador consú, que es tradueix en
Els metges, alarmats per una osuda
de mortalitat infantil, varen fer ana- l'obligada anotació exegetica. A part
craixia,
a fins diver,os esaauen mitjans
litzar la Ilet. ¡Resultas de ranalisi?
Que en cada mig litre de Ilet hi ha- aliveraos. La Biblia moistaerratina,
avalada per la competencia de don
via "una cullerada de cafè d'excrellenase:Aura Uhach, as abano de tot
ments" d'origen animal.
Despees hom ha descobert que la una obra documental: la versa; mepresencia de tan desagradable sube- ticulosa dels originals, ramplissima
anotada de primera mi, cl co:nentäncia és gairebé habitual en el mertari fotogràfic que ha cracompanyarcat lacti de París.
la, faran trena una pedrera de maIrresistiblement ens acut demanar:
¿i en el mercat lacti de
' Barcelona? ferials per als cstudis religiosos, no
L'àrdua sentencia, evidentment, hi ha pas duhte, pera tansaa per als
escau als inspectora d'higiene. No
històrics, antropològics i folklòrics.
pas a nosaltres.
Una versió de la Vulgata en llenguatge planee, sense pretensions liCAMAS SOLDEVILA
teraries. pot ésser d'un gros Lenefici- a la instruccia religiosa del poble, permetent-li de comprendre els
quest mati d'hivern assere.,s s i limtextos
bíblica qua, en lata formen
pid. A recer del Cap de C.ew, cl
puntee blanc le Port de a Sa's a. 12.s el nerv i . dc la litúrgia católica.
El designi de la F. 13. C. és tot
estanys de la Carnargue, ,,aplen II t
un altre . es "crekvar un .monument
l'horitzó, i el golf de Lyó és un im'aneas safareig amb un eseaMpall de a la lengua a través , de la Biblia".
Per a j a?) ella lis peeput é secr gerbarquea de paper.
•
de
La visid . de la terra des de l'avió mana, i no s'ola pcl asecanatge, La
• Metge.
no és pas ell ò de ter - se l'efecte de la Fundació. Btrnatprimer
encert
F
. . B. C., doncs.—el
veure un pessebre. Un pessebre quede la qual ha estas d'abandonar el
da artificial: els rius sempre es veurâ nono de F. Saht Damäs, que d'antuvi
que són fe.s amb paper de "plata.'
s'havia triat—amb /a versa l. "literala neu de les muntayes amb un polria" deis libres santa ve a recollir
sim de farina. leí els rius són rius
l'heiència de Mn. Frederic Chascar.
de debas que serpentegen, u quin Als qui tan sovint. per delire d'arenapasseu els Pirineus a 1.600 rnetres
tat í de critica, hem liagut de recorsobre el Coll de les Falgu q .3., comí dar dins el silenci indiferent, gaid'Arles, la tofa de neu us gela els rebé, hostil, el nora traguen insigne
peus.i per deu minuts us aixequeu,
col-lega de l'Institut d'Estudis Cataus posen el barree i l'abric i doneu
lans, no cal dir cena ens plasma
unes volees amunt i aval pel pausa- aquestes paraules dels novells tradis central de l'avió per fer-vos pasductora del "Gènesi" i de 1—Eacsale",
sar el fred.
que no sabriem estar-ros dal eoia de
De tornada, el pilot ens ha fet ' pas- transcriure: "Volens fcr mistar. que
sar sobre Argelès i hem entrat a Cala versió clascarlana, que creix de
14:aya per sobre la carretera de la proporcions i de (icor com na:s de
Junquera. El castell del Perthus anlb prop hom sIti acosta, I a estro la
els seas glacis i les seres casamates
base de la present, i que a ella som
és la mes bella joguina d'aquest
deutors de la majoria de soluciona
viatge de tornada, pera el pilot, encaidiomatiques dels nombrosos i greus
ra ens en reserva una altra. Aquest problernes que una tasca con, aquesta presenta. I perquè rhomenatge
estany de Banyolcs que ahí r veiérem
fos mes vistent, hem volgut respectot just, de lluny, mentre passivem
sobre Olot, aval el passem a, 400 me- tar, sense tocar-hi quasi res, el difitres. Té un colo; que no tenia cap cilissim capitol XLIX del Gènesi i
el XV de l'Exode, que ell arrosträ
dels estanys de França, un color que
no tenia el golf de Roses Ilunyä, ni amb insuperable mestria. Així el nom
el Roine, que hem deixat fa dues llo- ilustre de Mn. Clascar figurara meres no encara: l'estany de Banyoles rescudament al primer volum de la
ie una tonalitat insospitada, com d'am- F. B. C. corn el de l'iniciador de la
versió bíblica, que a haver ell viscut,
bre: les seves aigües, vistes des dad
ja seria acomplerta."
dalt , tenen qualitat de Pernod.
Enduts per l'optimisme impenitent
I sempre tan segura Portees a la
del P. Miguel d'Esplugues, els colabutxaca el "Petit Marseillais", i l'oboradora de la F. 13. C. es lancen a
briu un moment per tal d'estar al corla tasca amb el fervorós entusiasme
rent del que pugui haver passat pel
de les obres transcendesitals. Es clar
món: pot hacer caigut Mussolini, pot
que
avui i entre nosaltres una traduchaver esclatat la guerra entre les tres
ció de la Biblia no pot pas replasmar
nacions que celebraren la Conferencia
del desarmament Cal no endarrerir-se la lengua i donar-li consciencia litede noticies. Llegiu només els titulara: raria, com en començar i'edat mo"A Oras hi ha hagut aoves inunda- derna ho feren les versions germäniques i eslaves dels refonedors—entre
cions.—Una catàstrofe minera a Illialtres motius, perquè a la nostra lennois.—Cinc esquiadora arreplegats per
una avalanxa de neu a Suissa.—E1 gua ja no li cal; i àdhuc si li calgués,
hauria de fer-ho un Ilibre de lectura i
Timesis s'ha desbordat.—La terra tres
meditació constant i general, com la
mola a Nairobi.--28 moras en un accident ferroviari a Hongria.—Un autenunikins estirabas a Indianimolia."
Plegueu el diari. Guaiteu la terra
amas un desdeny olimpic. Sentiu el
cene dels motora ta silueta mongós
A la "Revue Mondiale", Gastó
tics amb el bigoti de raspan del pilot Pieard demana quin nom escauria-a
alemany es perfila en la caixa data
l'epoca actual i, com a justificació de
d'ella. Us repapeu a la butaca. Qual- l'enquesta que proposa, fa observar
l
vagi
per
levo
terra. Mai no haurieu que justament, ara que el re:auneistingut tant la sensaci ó que no us pot
me él objecte de les cerimbnies pi-aspausar res. El company Bernades, amb
ees d'un centenari, la nostra epoca acel qual fern el viatge, fa mitja hora tea!, es a dir, el perhade que va de
que dorm com un. ängel en la butaca l'armistici ençà, encara no té nom.
immediata. Al darrera nostre una seSi es parla del romanticisme, com es
nyora fulleja una revista.
I quan l'avió ha entrat dina d'un parla del simbolisme, del parnassianisme, o naturalisme, quin mot — prentivol blatte. l'únic núvol que hem trobat en tot el viatge, un núvol flonjo, gunta — triarem per a designar *Miela
periode de deu ltnys ett el qual apad'aquells que siamés surten els dies
reisen simultàniament elements .tan
asserenats per acabar de posar una
.¿Ii<tersos%com
les noveles d'aventures,
pata de color en el firmament, la
transparencia del sol per entre els Jes , biografiti nosellades, el psico-anil'entronització
lisi,
del negre, la con/lees de la boira ha emplenat la cabina d'un* pena de claror celestial, -i fusió dels sesees, el jazz, les danses
ha posat uns reflexes platinats a les exòtiques, la tareponderancia del cine.ma
ales de l'avió, i en aquell moment
interviú., ete..P
A aquests elereeett se n'hi poden
Mal ne ' senticla us ha fet l'homn,
més ielk del tnón.
' afegir molta ' d'altres com el cubismo
J. VENTALLO
l'arquitecturh de 1"' Sprit nouveau",

Biblia ho era per als reformats, caen
no ho es per a nosaltres.
La Biblia, ja ha estat duta, Integra,
al cauta; i nd as una atara vegada;
això fon, però, en els temps de crei•
xenea i floriment de la nostra literatuta: pedem admetre, dones, teferint-les a la reimixenea, aquelles paraules del P. Miguel d'Esplugues, de
"la versió de la Biblia a una nova
llengua". Els traductors, tanmateix,
ja s'apressen a dir-nos que han pogut
estilitzar "una còpia del Cndex existent a la Biblioteca Nacional de París
d'una Biblia cata'ana medieval", on
han poat "belles i castisses soluciona
a alguns dels dificils problemes de
lengua que sovint presenta una traducció d'aquesta naturalesa". De fet,
a París i fora de Paris lii ha diversos
textos d'amigues Biblies catalanes:
fragments de la traducció de Jaume
de Montjuich (segle XIII), la segona
edició d'aquesta, tota sencera (segle XIV) i bona part de la nova traducció de Bonifaci Ferrer (s. XV)
—deixant de banda la Biblia rimada
i les versions de libres escaducers.
Potser hauria estas bo de recórrer
Inés sovint—sistematicament, gosaria a dir—a aquelles amigues versions. Aixi la Biblia de la Fundació
no hauria estat una Biblia nosa,
la nova edició de la Bibha catalana,
trebailada i depurada a través dels
segles i oberta als avenaos crítico,
d'en totes les coses mortes serian
implacablement excloses, i tote; les

6o milioTita1ians
No és encara el nombre d'habitants d'Itàlia ; antualment As de
quaranta a quaranta un milions; cinquanta anys enrera els italiana»
eren només 28 milions. Peris a la meitat d'aquest segle, meta preaasenyalada per Mussolini, Itàlia tindrä, per la volnntat del Duce
i dele sena subordinat-'s, 60 milions d'habitants. Gal haver llegit
els articles publicista al Popolo d'Italia en torn del problema de la
natalitat. Cal tenir present tumbé la intervenció del Govern feixista
en aquest aspecte de la vida social italiana ala taxa sobre els célibes,
Femenina feta per Mussolini de colpir els matr:monis infecunda,
la protecció de la maternitat i de la infantesa, les campanyes per
as reutrea. lització, la lluita contra les teories i els metodes maitusaialn,

Fa poc temps, La Stampa, de Milh, fea, a propòsit d'aquesta
campanya feixista per l'augment de la natalitat, uns comentaris
exaltats. Recordern, sobretot , els dos ms importants : Primerament
Itàlia, contra el que diuen els 'libres, contra el que hom ha propagat en discursos i conferències, no és superpoblada: no. Els italiana
són poca. Segon'ament, en una nació com Itäl i a, cal que la joventut,
que es fe, entusiasme, esperit d'iniciativa, d'aventura i de conquesta, ofegui la vellesa positiva, reflexiva. covarda.
És a dir: tots ela argumenta que tendien a demostrarla necessitat per a Itälia de terres noves per a la seva poblaeló excedent. eren
argumenta de mal advocats Itàlia no ç a Pohra, a Itàlia no li manquon primeres matèries, Itàlia té terres de. conreu per ala seas
Íuturs 60.000,000 de fills; Ithlia no ha d'empènyer el poble a l'emigrae. L'augment demogràfic és una forea generadora de salut,
una energía poderosa de vida, una garantía de selecció natural per
mitjà de la lluita, una pressió destinada fi augmentar la producció,
g acréixer el comen, a propagar la lleagua i la cultura. in pressupost indispensable per a la grandesa de la nació: heu-vos- ací què
representa per al comentarista italià la natalitat elevada.
Cal, dones, infondre a la joventut italiana el desig de la paternitat, crear-li un esperit apte per a afrontar, des de jove, les
responsabilitats dèla llar i de la deseendéneia nombrosa.
vivents amorosament conaervades.
Quant als adulta, cal posar-los en situació nrinnritäria. Amb
Jo concebo la traducció de la Biels anys el feixisme es destenyeix. Les anises velles són un risse
blia o cota l'esfure geganti d'Un
nesat durant la guerra. La causa única del feixisme es la joventut;
home tot ol, qui lavases I encausas de
la scva personalitat seo que 'murta és, també, la misxima riquesa d'Itàlia. Obrant sobre la natalitat. el
estas la Biblia de aln. Clascar), o
com robra multisecular i gairebé
anònima de tot UIt poble, talluda
com les nostres Seua. No pretenc,
pera, que els altres comparteixin les
meses idees.
Els traductors, en el pròleg al
Pentateue, remarquen el "caracter
predommantrne t lacrara de Ilur versió. No tradueixen pas nsot per ama
sinó que "'Mire la fidalaat mea escrupolosa "—i la colial.oració de l'eminent semitista doctor Millas n'es
prou garant4—recerquen una forma
uterina catalana (Ale, sense amplificacions ni precisions interpretatives,
cottervl fakre'det ¡ext otiginal. tener] raó els traductora dy creare que
no es la versió de la Biblia el loe
encaient a un to literari massa pujat. Laxes/1[4c, pesó, que citen, deis
possessius atoas (mon. ton, etc.) no
convenç: ¡éi que d ell s , quan el
¡solde, tret ealgunes frasea tetes,
empra les formes fortes (el meu,
el teu, etc.) no se:tibiara un procediment literari?
D'acota! amb llur propòsit, els t raductors hass salase limitar-se a les
notes indispensables. A pare les con-

Cordancies i les brevissimes neites
exegitipues que es eren reauerbles,
hi ha r °Mea lea irisare scind bles par a
Lt inteligencia del text —ales-aneas.
aclarit per una carta geografica
el Egipte, Aralaa Petria i Canaan
en temps de l'entigració. Saber limitae-ae, (lua n hom abastaria tots els
recursos d'una amplíssima ertnlició,
és un mèrit literari—i adhue moral-

es remarcar.
El próleg del P. Miguel d'Esplugues, que fa l'historial de la Fundació, ens assabenta äixi mateix que
la seva Bit,lia catalana sortirä a llum
amb un ritme pressós i constaste, i
ens diu que aquesta no sen i pas tota
la seva tasca. La Fundació aspira a
esdevenir un centre, institut o escola
d'estudis bíblica. La publicació, uns
quants meses enrera, de la "Sinopsi
evangélica -. del P. Lagrange, augura l'esperit sälidament científic
d'arnpla colaborad() amb que aquest
segon aspecte de la F: B. C. seri
emprès.
Al Mecenes generéis de la nova
Fundan,,, al P. Miguel d'Espluges
que la dirigeix i als diversos elements que hi colaboren, especialment als qui ja ens han donat el
primer volum, cal testimoniar l'agraíment de tothom que s'interessa per la

cultura catalana.

L. NICOLAU D'OLWER

Ina època sense nom
La T. S. F., la Societat de Nacions,
les sorpreses finaucteres que ha produit la desvalorització de la niamna
de divisea europees, les reacciona antidemocràtiques, la navegació submarina, l'automobilisme i sobre tot l'a-

"subl'm priviled" d'ésser Itàlia un país de joves esdevindrà secular.
No és fàcil que slazin escrit comentaris desfavorables a apesta les: en diaris italiana. No els farem tampoc nnsaltres. Però

remarquem només que els destina d'Itälia, que fina ara anaven
lligats a un exeedent positiu de població que necessitava territoris
estrangers on emigrar, depenen ara d'eixugar im déficit d'habitanta. Adés eren massa ; ara són poca: com aquell qui din han de
doblar. No cal dir con] els colonistes italiana hauran de modificar
liara arguments expnnsionistes. — J.-V. F.

l'Adán& en trenta sis horca de vol
Stguit.

'Les graos guerrea deis temps moderas han deixat un ritme que tendeix a accelerar-se. Bis vine •anys imMelisa a Waterloo, conservaren la
in.6cia de la gran trepidació napoleònica. Aquella vibració que es perpetuava a través del temps sacsejava els
esgerits; el romaaticisme feia la seva
irrupció tumultuosa en la literatura
francesa lacnyor d'una glòria extingida violentament corn un ferro rnent
en un eobell d'aigua freira, produia
estranys vapors que es Or e Pa g aven a
bou ets reclutes de la inteHectualitat;
els joves que havien posat totes les
eTeron;eS en els atzars brillants de
les e:etc.:irles imperials, ess caure el
semi-deu que aguantasa ras l'edifici
gldria acumulada a pas de clueca,
restaren sense roma. Neix una mena
d'inquietud egoista; les energies i les
imaginacions vacants s'apliquen a !antes estetiques i social.; o es destrocen
ralejant-se en una voluptuositat suicida. Rousseau havia sembrat la Ilavor de la inquietud i l'havia fecundat
amb les seves llàgrimes rancunioses i
femenines; al cap de quaranta anys,
aquesta inquietud devoradora que l'embriaguesa de la glòria havib sepultas,

alee el cap altea regada, s'apodera
deis ramita ociosos, i la gene tocada
del mal cerca un consol o un derivatiu en l'agitada:a en la velocitat.
Entra la fúria de la trasladó; els esperita mis selectos viatgen; van a
beure l'exotisme de raltra part de
mías; els snobs els imiten i lambe corren món per seguir la moda. Però
quina diferencia entre la manera de
viatjar de Désraeli o de Stendhal i
Casanova, posem per cas.Cassaiiova
is l'anti Rousseau; ni sentencia ni
fa estranyeses. Pren l'amor on el troba i el deixa quan se li acaben els
diners. Es ben be el segle divuit amb
tota la seva sensualitat magnífica.
Stendhal, en canvi, es tortura, analitza, observa amb ulls agressius i la seva gran tragedia és no poder inspirar una passió mortal. Per abre. la
Italia l'enamora.
Sempre, perca, la característica és la
frisança pel desplaçament, i ara tornem a veure reproduida amb una esa-

cerbacid fantástica aquesta mateixa
fúria de no estar quiets enlloc, de cosmopolitisme. La inquietud es, don/
aleshores, el camuflatge de la necessitat de moure's. Ele sleepsngs, com
les diligencies i els bergantins
quell temps carretegen toses de tedi
disfressat d'inquietud de part a part
de la terra.
La joventut de eflas enyorava la
aliaría, el deliri del faust . havia produit follies com la del dote de Danzik
i hUvia creat un estil q ue encara conserva tot el seu pres Me. La nostra

guerra no ha estimulat le sed de glbria. Les grana fortunes que els aprofiradors han improvisat entre rius de
sang, han fet escumejar renveja, sense posar arrels: els sanies que s'han
fet res són els que ja ho ercn; 'els
audaços que de pobres varen passar a
potentats transitoria, la riquesa iicil
d'aquells dies els ha deixat urea amargor corrosiva.
La guerra del nostre segle ha estat
enorme, monstruosa, grisa com eis
uniformes i el cascos dels combatents.
La joventut que no l'ha patida o tot
just l'ha en:rellucada, no pot enyorar
una glòria que no es manifestava entre els resplendors de victòries decissises. Tothona combatents i no combatents, hi sa patir massa; l'únic record acceptable is el dels guanys fa- a
bulosos que sen podien obtectir rapida."
~t. En el segle XX el desvari romàntic post -napoleònic, lea pres un to
/särbaratnent materialiS tea- d'aquella'
guerra en sortien generals delirants
d'aquesta n'ha sortit un eiasno d'aventurera dels uegocis.
Aquests honses visen en perpetu
moviment; van d'un cap set l'altre del
masa en recerca del cop de teles que
els torni la riquesa que se'ls posi

les mana unes quintes ((emanes. Ella
han tret la moda d'aquesta frisança
de la traslució i la gene que té temps
Per perdre i ol viure al dia, els segueix. Agesta gent, mentre es mou,
no pensa ; quan . 4 de viatge deixa el
pensament a casa amb els'canaris, perque per a ells rúnica forma veritable
del descasas és moure's comino:anee.
¡No hi hattria un nom per explicar
aquesta usura del rnoviment corporal,
-sobre el repós fecund de l'esperit?
C.ARLICS

*C.APDEVILA

viació.
Potser no hi lis precedents en la
història d'una decada tan activa, tan
diversa i toa confusa com la que
aquest any elquri.
Divendres passat tot juat‘ feia vint

anys que l'aviador Forman cobria el
primer quilemetre de vol en circuit;
rae seguen!, pel temps de la nostra
setmana " tràgica, Bleriot paseara el
Canal de la Iiitnega en vol directo.
Tot el, món aguanta la respiració fina
a saber el resultas- de la gran gesta
der francès. Pecó, malgrat l'èxit briIlant de l'aventura, ningú s'hauria
atrevit a augurar que al cap de divuit
anys només,

un harte
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La Borsa, setmana per setmana
Aquest anide, per les circumstän. cies ebnendes, abraça quinae dies.
Mes ampla visió de •conjunt. Major
concreció.
esmunyit l'anecdòtic.
Serem breus.
El diner, durant aquesta primera
quinzena de l'any, hingut a Borsa
en gran abundor.
'Altra volta canvis alts i molts d'eSiagerats.
Quina? Els de Municipi, per exemple, i algun s . de carrils.
D'Interior es va. 1170Nae de fee la
puja el el fi de tnes.
De tan t'axil com és jet la puja
sense diners, no sempre és fäcil.

Era una tarda que als do• minuts
d'obertura es paga y a irisosament a
'

fi de mes a 73, i cinc minuts després
. es donara a 72.40 perquè es va veure
que en el rotllo retardat del comptat
on es jan les pujes sälides i tin les
baixes són el veritable termiimetre,
s'oferiä a 72.20.

En els dies següents'encara, la baixa s'ha accentuat uns a 71.50.
PotSer que ja n'hi ha pron.
Entre ei superàvit. paraula que no
es coneix gaire. i els rumors
prestit, han pesas més aquests rumors.
En tenim una altra tongada en por-

ta, d'ermirestits.
D'estat s'esperen uns cinc cenes mi. . lions en Deute Ferroviari, a 97 .5 o8,
amb.la novetat de que es-proposa fer
ao al 5 per son, sitió al quatre i mig.
Net . és clan També ho era el 5.
Tot això són rumors. De resultar
cert. no semb:aria sind que el Deute
ferroviari es vol posar exactament a
to del Central d'Aragó, Aquell emprèstit que ya haver d'engolir la Banca per no haver parlat clar i no haver-se imposat a la Companyia del

D'aquesta Companyia ja n'hi ha hagut un demPrestit aquests dies passats. Cinquanta quatre mil obligacions
al 5 per loo-brut, naturalment-i al
tipus de 96. La santa insistencia. No
hi ha res a repetir.
Ara que l'anunci, al dia següent,
de "restar cobert" no va ésser cap
sorpresa per als que sabiem que no
anava al públic-el qual tampoc hauna portal cap pressa en prendre'l.
Qui el prenia era el Central d'Aragó per a entretenir i fer redituar el
capital, no aplicable de moment, de la
seva subscripció arrencada amb fór.
ceps.
Va ésser semblant a allò de "Cura
de moro": aquell que es paga y a i cobrava ell mateix, passant d'una butxaca a l'altra de l'armilla.
Tampoc veiem prou clac com el
Nord ha pogut cmetre sense sortirse encara del Regim Ferroviari,
Vindrà després una emissió nora de
80.000 ó 82.00o Trausatläntiques al
5 i mig per cent, al-1lb aquella garantia especial de l'Estat.

S'ignora la data i s'ignora el tipus.
Aixi rnateix s'ignora si entraran a
Borsa en forma de "collocació", o si
aniran de cop en subscripció pública.
Nosaltres tenim els nostres motius
per creure que aniran en subscripcid.
En el ji de mes les accions d'Explosius, després d'haver baixat a 148,
amunt altra vegada.
Vint o trenta entera en aquestes ac-

van ràpids com un coet.
Les accions de Petrolis, que encara
molts no saben exactament el nom que
tenen, després d'haver estat obstinadament ofertes al comptat a 157, s'ha
intentat portar-les al fi de mes, i ja
cap a 126 i 127, però se n'ha de de-

pràctica de la liquidació, en el seu dia,
tota vagada que l'esser accions lliures
vol dir que ho són de sindicatura per
sis anys, però són "nominatives", com
totes les del Monopoli.
Una acció que no sia al portador,
no té pràctica calada en el terme.
Les Chadés van posaut fonaments
en la muralla de goo.
Les acciona de la Catalana de Gas
i Electricitat al portador, de la serie
E (les nominativeo . són de la serie
D), van aparellades en una cotitració
q ue vorej a el 180, com si en el fi de
mes sentíssim el clàssic agermana-

de vagons en l'estació de Barcelona,

tact6 de la Cambra en altres entitats,
havent-se reelegit, en la seva majoria,

als actuals representant.s
Per a la reprcsentació en el Comitè

Provatures de millora en Metropolitano, sense consistencia.
En començar aquestes quartilles hem
dit que seriem breus. Potser no ho
hem estat gaire. Fern punt, doncs, i

12. SURIAGH SENTIES
de 1928.

SarAreria J. ABAD
'Ferran, 25, principal, entrada per
l'Ar c de Santa Entalla, (u
'Tel. 661-A. Demaneu mostres i preus

Hotel Florida

Dissabte, 14 de gener
....•.•••nn-••••••••••p•••••n

de Comen
i Navegació de Barcelona
Cambra

II II II al 59
MI

desembre proppassat sobre importació
de moresc exòtic pel que es refereix
a la intervenció de la Cambra en les
operacions de comprovació i prorrateig
entre els importadors del cup de vinti-sis mil tones assignat al comerç d'aquesta placa. Tamb édona noticia de la
visita que, junt amb el senyor Vicepresident de la Junta del Port. féu el
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Darreres novetats catalanes de tres exit
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J. M. GUILERA - Excursions pels Pirineus
•
7.i els Alps
CARLES RISA - Sis Joans
4.50
J. SANTAMARI A - Visions de Catalunya
4.a
Sant
Moritz
.
NEUSTADT - Mr, Fips

EN
gil

1

De venda a la

PER A CONVENCER-SE CAL VISITAR-NOS

FZ C.'; A 17

70 a 118
47 • 48
4447:4478

1

Sortirà cada dissabte
L'ACTUALITAT, LES LLETRES, LES ARTS, LA POLITICA INTERNACIONAL.
QUESTIONS SOCIALS
Llocs da subscribció: Llibreria
Catalimia, plaça de Catalunya,
núm. 17; Llibreria Verdaguer,
Rambla del Centre, 5; Sala Pares, carrer Petritxol, 3 i 5;
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:

15 DIES

im

LLIBTIERIA. CATALONIA :

111111/11/11/111

17, PLAÇA D.n CATALUNYA, • 1 7 numunnt

IIIME1111111111111111111111/13922Ealiiä

39
Momee Plata-. ...
Oral Mitran. I la"
85 • MI
Crdl Urnelt t opinare&
0,01 tinraniter
Nava :York utui ..
37 " 87'60
*vida Ititremedltils...
••seentira .
$ 7 • $ 7 t/5
CAMtela Dama..
50 " 66
ILIellela Andaluala
16.3
AMOS
15.6
tar, a 138
16.9
&Ole& Calan/erra«. 128 -. HUI
16.5 1/4
53 " 54 •
...,•••
52 " 53
311111511 _
" 30
Deulloell O
129 1/2
46
litecat.
130 1/2
"
40
Ferina
d'arree.
126

Atare

Pel present es fa públic que
havent entra' en vigor el regim
de renovació i substituriö
mauinärin establert per la
reial ordre de 30 de novel-ubre
quedat oberta l'ad(terror.
InissiO de sollieituds, les qttals
hutu• an de formular-se en te:sises clars i concisos, exposant
Pi s anleeedents i fonaments en
els quals es recolzi, i la peticiú
concreta (lile es formuli, anib

BERTRAN G212.1-

DE BARCELONA

V•RO41114
P/aeol
preeeelert

L'Opini ö

CONIITE RSQULADOR
DE LA INDUSTRIA COTONERA

A

••

; SIERCAT

El mes vinent

panyols i de qüestions plantejades
per determinats aforaments de
Duanes.

E2 0 E 1_1 di

II

Man• esa-Berga 5% 91'00
vNo.
r..1p19
5.n. 4.211 . % 7300
1315111118 Di VIVITA?
•ANC0111.81TAT. DIP1J.
Sta Braealn 6 % 98'50*
7160
:Menor
4%
A.
TAC» 1 AOUNTAllENTS
iii
*
s
55
Sarrlä a. Barna. 6% 10150*
5
33'
.
7
021.
1
P
t
1
iorital
.
•
7
2'5
O
D.......uunital 1914 81,50*
!65*
Fer.
catannlys
.5"4 117'25
773020
ame
G.
' IL
^9 004
•
•
.
.•
612 10225
ama ea 1*
71'30
t.
C.
Comilnal
.
82
25,4
• 5.
8,
F. C. Catalana vea, 8295
VALORE A TERME
•
0141g. Piov. 6% 100 85
F. C. Catalana nous 79 00
mnutacious vena. 8625
Ttnger
a
Fez
e
% 100'65
Beg^eovia 3115
3 ::
0idaliscious .0808 8375*
10575*
Crediallera 6 %
1.1waula 4%.
4:14 4411'8
•.. li .'-'8 °6111''. i 093
A.u.ot.
Badalona
99 • 25 Citerior
30 R81 MATI: Interior, de 7195 a 6500 i 7170; Nord, de
.
Gran
5115
Metro
8
%
e
'8
jo417.15(111215
725
sut
.1
SO*
86
&Idos. /san. aunro 8200
Trardversal 6 %
86'25
8866:0700
•
c,
11465 a 11460; Alacant, 10860; Andalús, 6765; G. Illetr0P.,
"
1901 11.
84..,0
Alnado&
4
I/O
%
D.
z.
92'00
1904
C.
SuExplosius,
1
7;
9250*
5.
802; Platee, 43'00;
a
,805
de
Chades,
5.9'25;
e
uses
081401.
INCIUSTR1111.11
4
%
•
•
1907
L1.
83'75
Nord 6
. •
178670:5
S5:857 °705'°50:**
50
tus lrai.u.
1910 D.
8325
cres O., 3 83 8; Aigües, 179.
. 7800*
Nord 6 1/1 % Val 101 65
G. S. 8000
• 1912 5.
8300
O ••
92504
69'25
Sin.
or.
12J10
3%
Nord,
de
1
1
47
5
6%
1P.
6
9S
7183;
9.6G175:
alacaU1
71'50
a
Interior,
de
1911 B.
7900*
iram.
BJi..G.
4
%.
BORSA TARDA:
76'25*
80'75
3
9.
3
7.
38::
•e
• 8 91 25
131$
huta.
Y.
7600*
5 'ye.
92'00*
8908:2061
• C• 9125
afiS i 114'95; Alacant, 10875; Andalús, de 6780 a 6765; Orene
1913
B.
51. A1.11.2,U
0300*
77.00•
.
14.3.1. A
1916
B.
• kl. (t 'in 1912 55. 53'00
83'00*
de 34'85 a 3475; G. Metropolità, de 59'25 a 5-9'00; Colonial,
1/2. % ,817:253
14
G 4 s
1917
B.
soso
16.20 15 5. 500,750
98'75; Chades, de 806 a 803; Gas E., 16975; Felguenas, 6550;
1911
D.
8300* Amor. 19:ej 6 1 e
•
kleuirica
9
le
90150
; 1 31,1 : 1 *
***
e: »:.
D4%
Mil B.
es Balua. 5%. 93'50
83'25.
5 28803,84:020050 05)850
.Sueres O., de 3950 a 3900; Filipines, 32650; Explosius, de
, .44
a
o
e 5, 15 0 133 ,1‘ 05:
e
ee
1990 B.
8325*
1911 a%
95 75
Vale. n' uno 6 %
55 1°313°
15850 a 158'75.
.1
9904
e
*
11. to:roo.
1919 6% Cap 1d0'75*
0755 Cobla- ¡ b. 4 1/9% 85'35
•
' • g. ta: GO•
Blzampls 1896 .
D7'754 Amor.
88'35
1927
8%
A. 10360
.
50254
teta .
10250
35:1.:(79r sa has
%
a. 10380
e MS 15 11//153 13
Fren
•
1607 •
9400
10165
:
•
10360*
C.
Re f orma .
84 00
9.'75*
53,50* Diereis 5 % .
D. 103354 Director 1/4 %
COMPTAT: Valora encara no Indos« es el butlleti oficial Bons
Alunt. Valen. 6 % 10000
1•
L 103 60
957'
• 9975 Torees Motelna 41% teas . .
Apunamos "Anilla 1112.
2041:1,0
5
**
y.
'
o
adaj
rewie"
p
i
:
rall
B
Ir.
100244200*
8500
Mollas MOCOS • % . . . .
99'25
% 53,25*
INVERSOS
Sevilla 1923
B. P. F. 610t.
Deute Perremerl
683:5
215
e prioritat
1 0 2.2 1 2350
9900 Municipio 4% Trufe. F. C. sane 9850
▪
gwrine exposteio
anual. t.* Di 3 % G
11500
Par: 'Sarna 1905. 9700* Amor. 12.17 a% A
99'15 Banc HipOtatert miau • •
•
°bona
1.1;ei. . .. 2.15.Beeltl0sr 01#57. 76, 103'00*
Variable
44'25
02'40
Lo
•
1903.
"
97'00*
10200
Alones
de
Veltnela
616
.
10175
aguara . . .
114'00*
.4
e:
•
3
• 1 . flz 2 %
. •. . 101'00.
9925
09'00 A gitas "Mena » 6%
Sabadell . .
•
Cooperativa 0. 52. 91'25
a. 92'70*
9600*
•
100'25
Efeella. •
.
10000 Bona Meta .
nereelona Traction es 48117
5 % 86'50*
Tra."156t1111t21
92'70*
9400 duela-11meg. . 52004
,15075 meeantea del valre
. a
Gallega delectrlatal 6% .
SS 11420 v. 10150
II 90'754 A8 5:1 :1001011
%, 4154v511/".91965 1064 064:¡5°5 *
10000
%arrue 1 5, 9100
9950 Bons UNO Salinera
Galtega delectrIollat BO» 6%
" O % 1999 n 10.'00
7480:0705*
. 11'1'00* camas. Fannoauutu,,a
•
9950 B. iilpolleari
100'50 Hidra IllsCirte4 Mete*
Oreo.;
General Tracen t 6 •A . .
• 5 4/3 %
100'00
101'50 como, Illap. Mar. Gas 1 Mee. 6%
510754 Nord 1 .• 13l11.
51 77'15
0875
Trarevios sarceicue 8. P. late
" 5 1/5 % Cru. 59,75
242:An56
98'50
Calza d'k./,,!•,siOns
11.. •
• . 71.00
3rete
02'no
^eeions frarnee. Proter.uts S 101'05 dono Grite 7 % . . . . .
E.
cono
liaval
6%.
90,00.
, 72'75*
Sane de COL Local 101'75
• 111
9100 Elec. MetallOrglea de l'abre .
29'25
.1.
rIlnemal3ffräflea V<rdaittler.
-. bous 6%. lavaos
6850*
10015 Carbure Dletlfilca . . , . .,
95'25 _acudes Argel:cae. 2565
•
7275* demudarte 4 11.
• 4.. •
Maquinista Tire. I

JOAQUIM SITGES PADROSA

del Bosch.

IN a preus sense precedents en el ram de Pelleteria.

per a guarda de valora, documenta, »lea i altres objectes

DADES FACILITADES PER LA CASA

ser inscrits en el cens electoral corporatiu, de dades sollicitades sobre
cumpliment de sentencies a l'es
tranger contra súbdits d'altres paisos, condemnats per Tribunals es-

+44.0444".4

s
rd Per fi de temporada liquidem totes les n ostres exi11 tencies d'Abrics, Echarpes, Rerards i Pells soltes

CMIES DE LLODUER

BORSA

També s'ocupa la Cambra, entre
abres diversos assumptes, de les
formalitats necessäries per tal d'és-

EL PREFERIT PER FAMILIES 1 DOMES DE NEGOCIS
PLAÇA DEL CALLAO (GRAN VIA)

En la sessió darrerament celebrada
per la C.'ambra Oficial de Comerç i
Navegació, sota la presidencia de
l'Excm. Sr. En Josep M.onegal i Nogués, dona aquest cornpte de la quantiosa tasca en curs per tal de portar a
compliment el Reial decret de 9 de

1

Que l'any 1926 la majoria dels vestits
elegants es confeccionaren a la

comunicat l'aprovació dels presstmosts
de la Camina .per a 1948.

Lino al dissabte que ve.

de valor. - Comparthnent g des de 22 pessetea anuals.
Pot visitar-se tots els dies feiners, de 9 a 1 i de 3'30 a G

ES DIU:

tuir-les.
La Direcció general de Comerç ha

ha cstat acceptat, en el Comité
d'Honor del Congrés Internacional
de Fundició que ha de celebrar-se
en aquesta ciutat.

7's%

a

i de les persones que han de consti-

Unió Industrial Metailúrgica en que
ofereix a la presidencia un lloc, que

ANUNCIS OFICIALS

r

h

•••••n•

obligació, per .. -part del sol-lieitant, de subministrar tole ele
elements de comprovació que
reclami el . Comité. Les caPes
instàncies halaran de presen..
tar-se a les oficines del Comité
(Plaça de Santa Anna, 4), ea la
secretaria del qual, de dotzv a
tina, s'evacuaran les consulto
que es dirigeixim•
Barcelona, 11 de gener
1928.- El president, J. l'Allana

sobre'rescrit que li lliurà en prohibir-se l'exportació de despulles
Ilauna; d'una comunicació de la

41•=7!•-1.

01•••••n

Regulador de la Indústria Cotonera
foren designats el President de a Oarporació, vocal propietari, i En Josep
Armenteres, suplent, i per a la Junta
Mixta d'Urbanització i Aquartelament,
a aquest darrer, cont propietari, i a En
Joan Perpinyà, suplent.
També es procedí a la determinació
de les matèries l'estudi de les quals
hagi d'ésser de la competencia de cada una de les cornissions permanents

sistir per certes dificultats en la

CIMBRA CUIRASSADA

l'actual en ordre a la vida económica
i financiera del país; de la cessió
que a favor seu ha fet la disolta
Societat de Geografia Comercial de'
la interessant biblioteca que havia
reunit; de les noticies comunicades
per la Direcció general de Duanes

i es procilli a l'elecció de les personcs

Plates.
Nova inquietud en Orenses.
Nova pesadesa en Andalusos.

Negociem el Cupe) del Deute Amortitzable
5 per 100. Venciment 15 febrer vinent

sumeix les impressions de l'any proppassat i esboca les perspectives de

que han d'ocupar càrrecs en reproien-

Alguns moviments en Duro-Felgueres: moviments, peró, contradictoris.
Puja lenta, i sembla franca, de les

6ANQUEFE S
Rambla dels Estudia, 11 i 13 : Bonsuccés, 1 i 3

i director general de Comerç i a En
Basili Paraíso, president del Consell
Superior de Cambres r, d'una il/tecessant comunicació en que aquest re-

d'aqucsta amb motiu d'haver-se suprimit e% serveis de la Companyia TransInediterrania l'escala de l'esipentat
port.
Fou elegit En Salvador Costa i Sala 'per al arree de membre de 4 Camhra pel grup cinque, categoria primera,

Colonials, ferino, el mateix que les
Filipines, com també Nords i Alacants. Aquests darrcrs s'han assimilat
de seguida les 6 , 5o pessetes de dividend a compte que es varen tallar, els
primers dies de l'any.
Dividend a compte en l'Alacant. Con/
- varien les coses!

SOLER 1 TORRA G."'

ministres de Gvernació i Finances

Port i de les gestions motivades per
l'actitud d'alguns cornerciants de Santa Creu de la Palma davant el cornerç

meta de conceptes que al comptat els

COMERC

Aquesta s'assabenta amb gust de
les diferents respostes donades -als
telegrades de salutació que en possessionar-se del arree lliurà el seu
president a S. M. el rei i als senyors
president del Consell de Ministres i

senyor marques de l'Argentera, Director de la Companyia de M. S. A.,
per a insistir en les gestions encaminades a assolii- qee no es produeixin
dificultats en el servei de distribució

dóna la cotització oficial sota l'epigraf de "Aigua, Gas i Electricitat".
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NOTICIAR'
LA PUBLICITAT

cipitació: 0.0. — Recorregut del
vent en igual Per i ode : 121 quikilne -

tres.

PREUI 3! SLIBSCRIPCIC

¿Per que les

Galetes Birba

PUS.
. • .
Barre•anr.
; ea/asola Ltisrusa. itImeatro.

VIS
7'14

..x.erlea l'atina.
*Urea palma

aaaVEI METEOROLOGIC
CATALUNYA
••nd general atmosférica d'Eus
les set del dia 14 de _gener
'eua sense gran variació el repressions altes sobre la Pertin-erica amb temps bo letal antb
',aires per Castella. Uaa altea
boires s'estén des de les pro-

de París fins les costes de
eeecia hi ha una forte depressió
baree,étrica acompanyada de venta
forts de Ponent per Anglaterra. Pele
5OS naixos i Alernanya.
; l entrada del mar Bältic plou amb
•:•'•::cia.
les
e del te:1ms a Catalunya

de CAMPRODON
eón rei2omgatles cim les mi1lors del India?
—Perquè les Galetes Birba,
de Camprodon, són elaborades
amb productos . naturals d'aquestes delicioses muntanyes.
L'amo d'ima farmacia del carrer
(le Bailen va denunciar que hi havien entrat Iladres, els quals després
d'apoderar-se d'alguns específics i
15 pessetes que Id ha y a a la caixa
registradora, intentaren "endur-se-la,
la qual cosa no varen poder aconseguir i l'abandonaren etnbolicada en
un sac, a la porta de l'establiment.

•mps, en general, és bo, car ex.et les boires que hi ha a la pende Lleida, el cel està completasserenat per la resta del pate.
emperatura minia d'aquesta mala estat de 5 graus sota zero a
Sant Jaaa de Vilatorta.
vents són flafxos, predominant
I quart quadrant.
n hi com el taller de sastreN !! III HL ría Lleona, 3, per girar
vestits 1 abrics a linrevés.
OBSERVATORI M ETEOROa r).C;IC DE LA UNIVERSITAT
DE BARCELONA. — Dia 14. —
'lores d'observació: 7, es, sP. — Barametre a zero i al nivell de la mar:
eallibars, 765.2, 7642. 764.2;

1018.9, to18.9. —
•, metre a rondara: sec, 6.o. tata
1020.2,

immit, 4.8, 9.6, 8.7. — Humitat
s imes de saturació: 82, 62, 83.
- ent: direcció, N, S. calma; velo(Set. 1, 2, 0. — Estat del cel: nuvosera. seré. — Classe de rnivols:
'
e- Cu. — Temperatures extremes
:obra: máxima. 15.8; mimosa.
mínima erran de terra. 2.5. —
• 'llació terrnamatrica: ton. —
.1'emperatura mitjana: p16. — Pre-

Casa

1.1orens

EN QUA.DER.NA CIONS

Fàbrica: Valencia, número 213.
Per haver caigut del carro que
menava,. bague d'ésser auxiliat
dispensad del districte dese el carreter anomenat Nareis Pérez i Mosquito, de vint-i-vuit anys.

Presentava luxació amb probable
fractura de l'extremitat inferior del
radi dret, de promistic reservat.

layetanes 1
nalefICS
CATALANES, 813 .
CORTS
MOBLES, JOIES, TAPISSOS
LAMPARES decoració, propotes per eminente artistas

,
I.
HOTEL TAYLOR. París. 6, ruc
Taylor , prop dels Boule‘ars
Preus mòdics

Per al Concurs mundial de Canaricultara. organitzat per la Societat "Protectora del canario", Marques del Duero, 90 , s'atan rebut els següents premis
Objecte d'art de 1 . 7.xcin. Sr. Min15tre (le la Gosernacia.
Gäbia de nauta di l'Excm. Sr. Governador civil.
Gabia ae llautó de l'Excita Sr. Alcalde.
Medalla d'argent do l'Atracció de
Forasters.

Copa de _radvocat En Manuel de
Loresecha.
Gäbia del fabricant senyor alusté.
Gàbia del Director de la Revista de
CanarienItura.
A Inés, ha estat atorgada pel govern
una subcenscia de 250 ptes.
Els esmentats premis esteran caposets des del vinetit tIllluns al carrer de
Ferran, 12, sastreria.
Per a inscriure's, al domicili social,
de dos a nou de la nit.
-

Pastilles Laxants Prats
UN HOME GREUMENT
ATROPELLAT PEL TREN
Alije al mata a l'estació del Clot,
un tren va enganxar a Pelai Pérez
Cuadrado, que sofri una contusió
greu a la regió occipital.
Va ésser auxiliat al dispensad de
Sant Martí.

AIGUA IMPERIAL VICHY
El venedor ambulant de fruites
Francese Carrillo i Pérez va ésser
auxiliat al dispensad del di'stricte
vuitè, per haver caigut al mercat
la Llibertat, produint-se una tenida
de pronòstic reservat a l'espatlla esguerra.
Sentida que venia sense autorització, i en tisser amonestat per no
guardia va intentar fugir, atub tan
mala sort, que va catire.
PARAIGOES CARDU9
Portaferrissa. 10
La Unió Industrial Metallúrgica
fa avinent als industrials metallargics
que tributen per contribució industrial
i ele cernera de la necessitat' de presentar durant aquest mes la declaració
jurada del total de vendes realitzades
l'any passat, amb l'efecte del qual

La Junta directiva de l'Associació
de Viatjans (lel Comerç i cli la Indústria de Barcelona ha gnedat constituala,,per al peesent any, com se'
gueix:
President, Salvi Iborra Guillernot;
vice-president, Celesti Calla Cendal;
comptador, Francesa Vilumara Ha'yona; tresorer, Josep :nrrinysii Roger;
arxiver, Alions Amat aMurtra; se-

critari, Antoni Busad,3 Clarassó;
N/Ice-secreta:a Francesc Navau Devesa; vocals? Manuel Fernande::
Borras, Esteve Rabeala Sunyol, Pau
Griera Cruz. Josep Ataja Font, Aleta
Julve .Asensio, Ignasi Cucurella Fernan•lez, Gerard Pasqual Solé, Miquel Queralt Miracle, Jesep Pujol
Pasqual, Joan Lloyd t Sana, Josep
Sivilla Tornee, Josep M. Ribes Puig,
Jainne Aymerich Baró i Andreu Pa-

rea Serra.
Recoraeu que per evitar o curar
la FERIDURA, la millor cosa és usar
ANTIAPOPLETle BERDACDER
DE VENDA A LES raamactss

La Gennandat de Sant Cristòfor
(Xofers de Barcelona) celebraré un
grandiós ball de disfresses a henofici de la Caixa d'Invalidesa i Vellesa, el primer de " Lehrer vinent, al
saló "Nuevo Mundo", Marques del
Duero, 50.

Bbrics i uestils lis re sv as

En Joan Saltar Buxeda

La Comissiú Mixta del Treball en
el Comete a la menuda de Barcelona
prevé, per a general coneixement,
que havent-se interposat reales entre
l'acord d'aquesta, publicat en el ButIleti Oficial d'aquesta provincia, número 4, corresponent al dia 5 del
que san, pel qual s'estableix l'hora
de les dotze del migdia per al tancament els diumenges dels comerços
del ram de l'alienelitació d'aquesta
ciutat, queda en suspens l'aplicació

Zmellop

Aquesla és la mrtrea CELI.

les atraients creacions
la. qual sdit preferides per
Pur qualitat

CREMA DE BELLESA
FIXADOR 'COLONIA - QUINA - POLVORS - LOGIO

ELIXIR ESTO1IIRC111,

(A. C. S.)

sel

Oriol, Jordi i Montserra% germana. germans polítics, nebots, tia política i
tota, en recordar a iturs atajes i coneguts tan irreparable pèrdua els preguen que
el tinguin present en llurs oracions i se seiveixin assistir abs füneral s . que per
loteen descans de la seva äninan se celebraran dernä passat, dimarts, din 17, a les

L'ESTÓMAC
1 BUDELLS
DOLOR D'ESTÖMAG
DISPEPSIA

deu, a la pai roottial església de San?, Joan Bdptista,_de Gracia, pel qual favor els
quedaran altarnent , agraits.

1 vilr.sers

INAPETENCIA

DIARPEES nzts NENS
I ADULTES

Les misses després de l'ofici, i tot segult la del pierda.
No ES CONVIDA PitRTICCLARIVIENT

L'Emita i Rvdm. Senyor Cardenal Arquebisbe de Tarragona i I l Excen. i Pina Senyor Bisbe de
Barrel-na s'Itaa dignat con:2.1ir induleancies en la furnia acosturneda.
,

raransatisi.

CHROS

DE
Tonifica, ajuda a pair, obra la
gana i ceca las malallies da

Els qui el ploren: esposa Mtintserrat Pons. fdls Joan, Lluís, Carlea, Manuel,

LLAGA DE L'ESTO/J/1AG
(ti -as del9 nent.
ast mara
en l'orca del devlam.Ir I dentifieatii.
35 anys dIsta consianta
; 5 pessetosampolls, emb rnedIcee:6 per
uns e di.
CW.ende.:pr/ncipal.farrlac,esdrIrndn.

M'El«

1111.367.1111.1.12•Miallr

clan.n.....,,••••••••nn•n=.

meten.

INSTITUT IIIIEDII01.001a, MACELO!YA, Portal do l'An ge t, num. 12, prt.
mer. DIrlalt per J. NOTION, Clrurgla
eSpeclansta, tic 10 a 1, u dc 3 a 7.
Retalleu 1 guarden aqueas anuncI
ensurasignmairdaarawara

de l'esmentat acord fins que recaiga i
la resolució definitiva, el que es fara
públie oportunament per aquest or-

Tot el que venez-ti és estrictament modern, però, coi
és natural, dintre de la rica varietat del nostre assortit,
ad lettreersminats estils, colors, formes, agraden uns més que
i
.
No esp‘ ereu, amable lectora, més dies a adquirir
qualsevulla dels deliciosos i,• primorosos modeis que acabem de rebre.
No és que arribarà a faltar a casi nostra el model
1 bell, de neta distinció, però... ¿no és veritat, lectora, que
és Inés agradable i de bon to ésser la primera que 7.91.ta
1 la (lanera creació de la moda?
1

ganisme.

,Bnriaog ugeau.n arres:

Odio dirigit p e r facultatiu.
RamblaFre rCata
C
anat; 8l u ny a, 8

1

Rambla del Mig, 27.
--

I

AGRESSIO
Aida a les deu de la nit, fou auxiliat al dispensari de les Drassanes,
Manuel Garcia, el qual presentava una'
ferida incisa en la regid lateral del
coll, qualificades de pronóstic reservat,
que li precluí un desconegut que va.
agredir-lo amb un ganivet a l careen

11

,

del Cid.

1

DORA, Trafalgar, 9, primer.

e EXTRACTES, &d.

morí el cija 3 del corrent, després de rebuts els
Sants Sagranr.;nts i la Bened:cciú Apostúlica

Operat,

LA MODA

queden nous a LA REFORMA-

JOIES VERITABLE OCASIO
Joies en or 1 platí - Rellotges
: -: 41, Taller-a, 41.
Preu fix
Les oficines de la Federació Espanyola d'Autors i Compositors han quedat installades a la Rambla dels Estadis, núm. 12, principal, cm tots eis dics
feiners, (le sis a vuit, el persanal
de secreta ea atendrá les persenes
arca,
o-

RnIA

.SENSE OPERACIO, sense perIII, »ale dolor, Id abandonar les vostres octlpaclons, ll eran ho han tel Innnttat
do parlents amb el Tractament Antlhernlari .. NOTTON" (pat.ntal). Premias su les Ey posdeloila tiC PARIS I DARCLILONA amb les mes altes recompenses.
rauss medicats per a Obossitat.
Embates. aon y e lazan Mama calrida,

LLHUI)ULL vi

proporcionarä fulles amb instruccions,
durant la setmana entrant, per a datar
compliment a la dita disposició.'

riarestZt_W=MK

EL DOL ES DONA PER ACOMIADAT

CURI LA BEVA

teresades en consultar assumptes retacioliáts amb la nota entitat.

t="7.

No tose es!!! PronEu

-

PkSTILLES KLAM
Unte retad contra la tos
3 rals capsa
De venda a totes les farmacies • i a casa l'au'air
S. Val!verdit

itELTS

Bonica sabata en ante gris amb aplicació
xarol acer, taló Lluís XV..... Ptes. 32.75
El mateix model, en ante Bordeuz i ante beige, al,

mateix preu.

Vendes a l'engrüs A. Cava dileMMANZIMmin•nr

"ELS TRES TOMBS"
La cavalcada que nquest any organitzen els o bre r s carretees de la casa
"Damm" per al dimarts, dia 17, festivitat de Sant Antoni Abad, sortira a
les nou del mata anant pels carrers
de: Maig, Mallorca, passeig de Sant
Joan, carrers de Valencia, Brise i
Aragó fins a l'església de la Concepció, en serzi beneida la nova bandera
de Sant Antoni, slinbol del; obrers
carretees de la casa L'arana de la qual.
seran padrins la senyora Cadete Ribes '
de Fahre i el senyor Joan Fahre i
Garrette; un cop la senyera d'En Faj.
bre n'hagi fet 11i:trainera de la bandents als comissionats, el bsnderer
se tiltatieä possessionat, es continuara novament la ruta vers els caeréis de Llúria, Conseflt -de Cent. Urgell, Corts Catalanes, Villarroel, Sepúlveda,. Calabria, Floaidablancaa Vi,
ladomat, Manso, Borrell, Marques del
Duero, Ronda de Sant Pau, església
de Sant Antoni Abad, - Rodela de Saht
Antoni, plaça i Renda (le la Ualversitat, plaga de Catalunya, Rambles,
Passeig 'de Colom, placa d'Antoni López, Passeig "d'Isabel II, placa del
Palau, Passeig de la Duana, carrers
de Comerç, Princesa, Via Laietana,
Junqueres, placa Umatinaona, careces
de f./aria,-. Ca.sp, Diese, Diputada, Gicona, Diagonal, af allnrca; Cerdenya,

ifaird

Via Laietana, 30
Salmeron, 71- Pelayo, 11- Rambla Estudis, 44
i Escodeliers, 6
Colom, 2 (ellirali
emee.......nn•nnnn••••17.

Desordres
Gäb-trit

Lepant, ,-Mallerca,
Mantanya, Fresser. Xifrer. Mallaren,
Dos de Maig i "Rosselló fins al lloc
de sortida.
La Vila de Salut L'Alianea, de conformitat atnh els agprds de la seva
darrera Aisernblea extraordinaria de
delegats, celebrada el' te de desembre
darrer, ha disposat ene a partir del
primer de l'actual es doni compliment
a l'ordenat per la Comissaria Sanità.
tia de Barcelona, regularitzant obla
gatAriameut les quotes eels asseciats
als quals es doni seren sIc metge, a
domicili, consultori o clínica.
La jimia
Gnvern, arel) la collas
n•••••n••••••••••••n•nnn••nn•n«0

11.9wPvci

Llna

alimentad...5 irracional és la causa
de la majoria dels mats d'etóma

•

. etue isó
- t mis cas del gust 1 l'aans.ne
!bu v :doy ntitettiu i dt la seva lacit digest"ia. b a sed-a, s et.Sos,
Jigealiu. sind tattibe rastel getaeral. Una cliget!'
50)3
IM,delecluosa, vol dir une nutFichi daticient ieeont n eme-actea:lid& r a f e
olimeat progrcssiu de l'organisnc.
Els el:apandes, priacipaltnent, necessiten feetia.dels alimenis de eoe
volteo, laeilment digeribles i de gr., ti pude; . 17 aqueas casos re,
no poi comparta-se a uaa 10580 de
En

e.ss de

auranO i

IX
Per aquella epoca, com sempre, l'alta societat que es rennia a
la con i als grans balls CS dividia en molts eereles, cada un :lela
quals tenia el sett matis. Entre aquests eereles, el ni& vast era el
francés de la unió napoleònica, del comte Rinniatzov .i de Caulain-

coutt. Elena hl ocupa. el lloc mes vistent, tan bon punt s'hagué lostallat a Petersburg amb .el seu marit. La seva casa era freqüentada
pels membres de l'ambaixada francesa i per un gran • nombre de
persones de les mateixes tendències, beul conegudes per llur talent
i Bur amabilitat.
Elena era a Erfurt en celebrar-se la famosa entrevista deis
emperadors i d'allà n'havia tret rehteions amh tres els hemos celebres
que acompanyaven Napoleó per Europa. J'alija tingut un èxit
brillant a Erfurt. El mateix Napoleó, que l'havia vista al teatre,
havia dit d'ella: "Bs un animal magnifie". El seu èxit de dona bella
i elegant no estranyà a l'ere, perque ami) els auys encara havia
guanyat, , perb.el que l'adinirava es que esg aquells dos anys la sena
dona hagués arribat a adquirir una reputació de dona exquisida,
tan bella eom espiritual.
El L'unís princep de Ligue Ii eserivia lletres de vuit peines;
Bilibin resiervava les seres dites per a oferir-ne les primieles a la
comtessa Besukhov. Esser admés al saló d'Elena equivalia a un
certificat d'home espiritual. Els joves, abans d'aria r a passar la
vetlla ß casa d'Elena, Ile g ie.it ilibres per a tenir tema de conversa
al saló; els secretaria d'ambaixada i filas ela mateixos ambaixadors,
confiaren secreta diplomäties talment, que Elena era una mena

TAU
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"Ningít no tú raó, ningú no és 'culpable, dones ' tampoc ho és
ella" — pensara.
Si Pero no doné tot seguit el seu consentiment per a una ree.onCiliació tIMI) la seva inaller fon notaes perquè, en aquells inoments
/19 tenia tesnut per a. emprendre res. Si la sera dona se li presentara
a casa no la trenria. t gue se li en donava, tal eom estava aleshores,'
de viure o no l'inr p anda la 'sera dona ?
, Sonso respondre res a la sena muller ni a In seva sogra,
vespre, rnolt tan], es posà en 0111511 eap a moeoli, per tal d'entrevistar-s • ata Josep Alexeie. ritx. Iteus sei el que Pero escriví en el seu

diari :
“Moseon, 17 de novembre.
•
Arribo a casa del benfactor i m'apresso a eseriure tot el que he .
experimentat. Josep Alexeit :vitx visi pobrament i fa trea anys que
pateix tina malaltia dolorosa de la bufeta, Ningil ie.) l'ha sentit mai
queixar-se, ni un mot de revolta. Del mati fina ben tard , de Itt nit,
tret els nioments dels repassos, que pren tina alimentaeió
estudia les eièneies. M'Ita rebut amablement, na'ha invitst a.
asseure'm al Hit en gen. Li he fet el senyal de Ponle dels Cavallers
d'Orient. i de Jerusalem, misa respost amb el mateix signe, i tuab
un sonirittre dote, in'ha preguntat què he vist i he après en les
• lògies pnissianes i en les escoceses. ,To li he contat. tot el que sabia.
..Li he exposat els trets prineipals del que baria proposat a la lògia
de Petershurg i li he dit la mala rebuda que hi he tingut, i la ruptura amb- ele meus germans. Després de reflexionar una estona en
silenci, Josep A.lexeievitx m'ha donat el sen parer sobre tot això
i en un instant m'ha aclarit tot el men passat i tot el emitífutur
. que s'obre al davant meu. M'ha sohtat en preguntar-me si cm rectorconservar i estudiar els misterio;
' dava del triple fi de l'orde :
2.", purifiear-se i corregir-se, per tal de poder-hi participar;
3.", corregir el gènere humit pel desig d'aptesta purifieaeiét. ¿Quin
és el principal, clprimer de toe tres? Ll perfeenió i la , purificació
personals, sens dubte; a aquest fi 'és qité pedem aspirar
sempre indepenclentment de tetes-lea eiretimstimeies. Perú també
exigeix de nossItres el més gran esfore. Quan pequem per orgull ens
allanyeat d'aquest fi:- estudien un misten que som indignes de
penetrar; donada la nostra impuresa, 1 ens posem a corregir el génere ill110 Cuan noealtree mateixos oferim un exemple de eovardial

1.,

?1(
;Vie4it,
.mbe
de cada hora de rnenlar . Aquest producte concentra!, que
digereixen els ratón/des mes ddnls, sense la muss pedid dificulto?, conti
tots els principis essenci ?limeta nutritiva i fortificants de la litt, la gerne
presa . després

d'ou, el cacao 1 la malta, hielas la (Bastase, aquest incomparable terancla digestiu que davoreix l'arrotitamcni dels alares aliments.
Si digeriu milarnent, si us trobeu subj(cte a un regia', reforcen el
vostre allanenl onib dues o tres lasses dimies d'OVOMALTINA i OViel
un donareu compte deis bons resullets d'aquest incomparable Mane dt

gcsuu.

La irribareu en Reunes de
2301 Ard gra tis a les I,macies I &cuaterna.
boració d'una ponència integrada Kr
diferents entitats, va reunir-se el dia
8 de l'actual en cura per a proseguir
les gestione prop dels Portees núblics,

a la fi de conseguii- l'excepció de les
disposicions del R. D. del 1..0 dé gener
de 1926 a totes i, mutualtats.
Assalkutats Per 31ti..a• Pa" (1" t hi
ha agents d'altres entitats que, aprofitrnt-sa - deenrienekló del mait
mente efees's,ssIbtif serveis ene
a les obliesdai
no podran, idermems ,pregueni ab nos

Febrie a n ts:
Wi>De- le, a. II.
Bcraa (SuIssa n

Dr. A.

tres associats donin a e:o:Mixer, in*
tota cura de detalls, els oferiments¡que
se'ls faci amb aguce sentit, per aitramitar la corresponent denúncia,Htnils
el qual l s'evitaran ces anatetans
:t
bles perjudicis.
Les quotes que la Comi 5saria eljastl.
taria obliga a persehre són lar segürntaet o'4o pessetes per dret
dua ! . sois a consultori o sola
clinica, 1 , i fletare. Ntale
aquest servei; o'so muelas ser
individual a ambdos «Mi* 4s

Diutnenge, 15 de gener de I92w

1•11 POBLICRTAT
Ticiesonori, i 1Se pesetas per dret 1
falasliar a igual servei; 1'25 pessetes
per 4,tet _individual a servei de metge
a •demicili. i 3'50 pessctes per drct
faipiliar a aquest servei.
VIL

IGJAIUNACIO 'MES.

dèbil i

PERFECTA D'APARADQRS AMB LAmPAH'Es
"PHILIPS TUBULARS"

nerviosa

En les graos capitals, els
aparadors nOt hon comerç. cachz
die, es veuen més amb una nova
illuminació de distribució de
Ildni uniforme. produïda per les
lämpares tubulars installades
al l• clir.n de l'aparador. que
só les molt renornenades lainpdres Philips de "ESCAPARATE".
La installació de les diles
länepares és d'un cost bastan(
mes rednit que emprant bravos
o aparells, els quals, präclicament, són un destorb per a la
perfecta exposició dels s'Ameres, i molesten per al maneig
dels articles exposats.
Les lämpares Philips "ESCAPARATE", porten un reflector mercuritzat que quasi duplica la llum, alai és que el
rendiment lumínic es similar
al de les renomenades lämpares Philips de 1/2 wat.

que morí el 14 de gensr de 1927
desprds de rebats els Sants Sagraments 1 la Benedicció Apostòlica

•
SANATOGEN ha probar que fortifica la

LA famosa revista anglesa • Tbe Mediad Eihot perlera dels-experlments-'.

Je'

&ran assortit en utensilis
propis per a Hotets, Bars
1 Coligis, etc.

A1.1.1111N10
S.MITONIO,

VEA
141114
EiCAPARATES

ESTUFES
VAIXELLES, Batería de atina, I

Cristalleries en/filiara de totes
menee

BONAVISTA,

4I6

NOVETATS
010N8

I

CURSETS I CONFERENCIES
qual els doctors Joan Comes
La conferencia de Rafel Boni Camps
i Joan Vanrell Cruells
sobre "La justificació dels tigcn, bou d'un eo Per WO terme
ralges dels periòdics", que desenrotllaran el tema "Els moanunciàvem per a avui, tindrä derns mètodes d'exploració gilloc dimecres a l'Ateneu Barce- necológica, insuflació i radiolonés, a dos quarts de vuit del gratia".
Calculen el que ;upo» ~tests afina/cid des del punt de viste de le vostre
IMPRESSIONS D'UN VIATGE
vespre.
"alut: Le xl(re es une oro y a convincent que el Sanatogen us donefa una
A ROMA
DE CIENCIES SOCIETAT
sang nos% I vigorosa que aumentarse le nutre selut 1 le le vostre force
Dimecres passat tingué lloc
NATURALS DE BARCELONA
sota el tema esmentat una connerviosa en proporció ext ra ordinaria
"CLUB MUNTANYENC"
ferència a càrrec d'Emili Jover,
S
ecció
d'Arqueologia,
FiLa ,
al local social del Grup Excurlologia
i
Folklore
dimarts,
17,
sionista de la Unió ProfessioA
a les deu del vespre, donarä nal. de Dependents del Comerç.
Ei Senetogen debe als nervis I e les eel-tules equells elements que delerml.
una conferencia sobre el tema
Despear
' Abaas
L'auditori pogué fruir de les
"lloc Roger IV de Mafamala meravelles dels interiors del
nen la méalme intensificad() de Is; vostre vigor nerviosa 1 ftslca'
d'usar cl Sonatogcn.
(113.-1503). Assaig biogrätic Vatieä, del superb Museu, de la
Augment del neg ad.,e de
WOSFOR 1 ALeetimeut
glirbuir rojo. • la (entra
de l'últim conste do Pallars", el
Villa Borghesse, del Museu Ca&almena d'uaar-le
senyor Vives i Miret.
pitolino, etc., que foren projecAquesta conferencia serà
tades amb una nombrosa i selustrada amb projeccions.
lecte serie de clixés.
CURS ELEMENTAL DE PUERITambé pogué comparar-se
CULTURA I MALALTIES DE LA la gran diferencia de les bastPRIMERA INFANCIA
ligues romanes amb la nostra
SI trobereu • te, fama.
Deniä. dilluns. a les dotze, co- Seu, i hom pegué admirar el
la
ciar eir yoU d.
niençarä el curs ja anunciat contrast que ofereixen aquelles
mueca
entre la classe medica de "Pue- amb el seu gran esplendor, i
nutritiu
Si.
peto
amas,
ara
a**
El fònic
ricultura a malalties de la pri- aquesta amb la seva magnífica
raoskiralca.
mera infància" pel doctor Mi- austeritat.
La Roma dels cesars, la Roma
guel Torelló, organitzat per la
Coneesstoneri: FREDERIC DONET. AFferlat 888. Dedeel°^•
Lluita contra la mortalitat in- imperialista, fou explicada i
fantil, en el seu primer consul- admirada per les seves gloriotori de Via Laietana, 13, entre- ses construccions: el gran Forum romä, el colós de pedra, el
sol.
lenci"; premi diapositius, Josep Forcolós de l'arc de Tito i de ConsINSTITUT
nells.
tantí i moltíssims altres numuMEDICO-- FARMACEUTIC
per
dels
treballs
rebuts
L'exposició
que s"ofereixen als ulls
L'Institut Medico-Farmaceu- mente
aquest Concurs pot visitar-se tots els Llegiu Li PIELICITAT,
admirats del món turístic.
dies feiners de nou a onze de la nit,
Una escollida serie de posii els festius, d'onze a una del matí, 1111111111111111Z1111111111111131111111111111111111111111111311 1 1 IBIZA tius de la Costa Blava, facilifins demó, dia 16, a les deu de la tut,
tada pel Touring Club de Eranque tindrà llar l'acta de la clausura i
ce, t'en de mace brillard íssim
repartiment de premis.
aquesta festa, progressiva d'una tanda que aquest Grup ve
Al Govern civil ahir fou facilitada
desenrotllant.
la següent circular:
Al final el conferenciant fou

//A

M

(tocant al Pg. de Gràcia)
Telefon G 2271

LA CULTURA

Vougment de glòbuls rojos observar en el., homes i en

vira, lema: "Dolc record": tercera
ídem idem, Josep Estadella, lema: "Si-

4 I S,

.

tic celebrarà sessió cientifica
demà, dilluns, a les deu del matí, al seu estatge social, carrer
de Santa Anna, primer, en la

les dones • Ms tres sehnones de tractement dcl Sonado-

fica. Tomas Mercader, lema: "Presentalla"; segona íd. íd., Gerard Ro-

CASA TORRES

ot

•

Copa d'honor: Josep Fornells; lema:
"Tarc!a plácida"; medalla de vermell:
Total, Mercader, lema: "Calma";
medalla d'argent, Jaume Solà, lema:
"Vegetació"; medalla de bronze, Entic Pla, lema: "Un caml del Vallès";
iklein ídem, Josep Fornells, lema:
"Capvespre"; primera menció honorí-

1

ANATOGEN

propaguen-la

"Seguint el costum d'anys anteriors, el vinent dia 23, festa onomástica de S. M. cl Rei (q. D. g.),
tindrá lloc al Restaurant Llibre un
àpat al qua l podran assistir, acompanyats de llurs families, els Grands
d'Espanya i Primogènits, Cavallers
Grans Creas, Dames de Maria Lluisa, Titols del Regne, Cavallers del
Reial Cos de la Noblesa, Cavallers
de les Ordes Militara, Reials Mestrances, "Hijos-dalgos" de Madrid,
Cos Consular de Barcelona, Orde
de Malta, Autoritats, Gentilhomes
i Majordoms i Generals de l'Exèrcit i Armada.
Signen la invitació els senyors
marques de Castelldosrius, marquès
de Foronda, comte de Vilanova, haré) de Terrades, Josep de Azcarraga i Manuel d'Albert.

Perruqueria de Senyores
•u
•a
a
1. Josep Bono ..1

a

•

l• Diplomat en diversos concursos - Campiú d'Espanya - Especialitat u

u

PER A SENYORA

Excepcionals Oca sio n s
de Fi de Temporada I
Grandiosa Exposlcló de i

Meres Blanca

SALA

II II
II II 11 II II 1111 11 II
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Pera

R. CASES
E. CLARASSO
V1LA PUIG

••
al 20 actual
Pintura
Fine al 26 actual
F/02

n••••nn

GALERIE% LAYETANE%

Aummimmn
Taixelles-Cristaileri es

atiborro ce-ramulla. .111
CONREADORS DE Lees ARTO Pintura
LL. CERDA
MANIR CORREDOVRA
d. VIDAL.
Pina al 20 actual

ESTUDI ARENYES
mane CATIWURS. AYO
CARME BARRAD»
AQUY•Ifira

LA PINACOTECA
ESTOFES
1 JOr..8

DE CAFE
libbusllaute, Merla de cuida
1.LOBENS-Bambla de les Floti, 30

u

en Henées 1 ondulació permanent

•

a
a

.a Rambla de Canaletes, 11, pral' •

r4Res

a. ROSSINVOL

O

is

EXPOSICIONS D'etT

CONFEC-

a

DE

•

•

CORTE CATALANES. 01114
J. SOMIER
Pintura
Expeelold I venda d'obres d'agua«
I Mitras artied•• I d'objectee d'art
en general.
Fina al 20 actual

MIARIA IESC1LAS4NS
'wat, lo

(diarirme la CAtteall)
ilEXPOOPCIN penternener
memo erial

tantIOUltaU 1

MADAME
X
, IshICACIO
PATENTADA
A

~Y COMERCIAL REGISTRA?
PAULES adiadPer SPriMs,
el OIL
COTILLEA por a &Sir eeer Si COL
imertmoonlip per a rectleca• II ROM.
PEETINES Paf a Mi» SO reola de Pdskloma.
fIlliLd per 5, MIMO{ Ilar loa ellnIeL.
van AA 1202 a 10211112 II Iturr

ae
, 701wt.Le wenazu.
CAUTIU PU4

Pastel
4

es

,r

fets per un deis mes eminents doctors (aquel pos, dlu:

següent resultat:

a :3

re

NO HI HAURA OFERTORI

plagues dels treballs premiats del Primer Concurs social de Fotografia Artística, organitzat per la Secció Fotográfica del Casal dels Lluisos de Gràcia, plaga del Nord, 9 i ro, donant el

1

Els seus, espòs Josep Esteve Martí, fills Lluís, Josep Maria, Vicente, Maria
Mercè, filia política Maria Mercè Cases, germans i familia tota preguen als seus
amics i coneguts que tinguin la difunta present en Ilurs oracions, i els agrairan
l'assistència a alguna de les dites misses.

sang d'una manera extraordinaria.

' • . CONCURS FOTOGRAFIC
Tal com fou anunciat, el dia 6 de
Factual tingué lloc l'obertura de les

ftbn.

(A. C. S.)

en<

ra les coronises del sostre, i
produeixen un efeete meravellós, ja que els salons o botigues estan admirablement
sense que es vegin
,es lämpares intallades.
Les lämpares Philips "ESCAPARATE", es troben de venda a tots els bons establirnents d'electricitat, i s'empren
ada- vegada mes per la seva
'gran utilitat i magnífic efecte.

-

Na Ramona Liauradö 1 Brunet

d'Esteve

També s'empren aquestes
lämpares installant-les darre-

I•'

Totes les tnisses que se celebraran de,nà, dilluns, de den a efotte, a l'altar del
Santissim Sagra ent de les esglésies de N ostra Senyora del Roser,
Sant Pere de lis Fuelles, Puríssima Conc oció, Nostra Senyora de
i Sant Pastor i a l'altar major dels RR. PP. DoBetlem, Sant
mínics (correr d' Audias-March), i les de sis a den, a la Sagrada
Fanal Itj, Nostra Senyora del Carate (carr er del Bisbe Laguarda),
seran aplicades e n sufragi de l'anima de

11 II 11 11

II II II II II II
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de disbauxa. L'illuministne no és pas una doctrina pura, precisament perquè empeny a l'aetivitat social i és plena d'orgull. Per aixei,
Josep .Alexeievitx ha censurat el meu discurs i tota la meva activitat. En el fons de la meva itnima eslava d'acord amb ell. Respecte
de la nostra conversa sobre les meves qüestions de familia, rn'ha dit
"El deure principal del veritable minó consisteix a perfeccionar-se
ell mateix. De vegades, però, ens pensm que apartant de nosaltres
totes les dificultan; que ens entrebanquen arribem més aviat a aquest
fi; al contrari, m'ha dit, justament és en mig de les complicacions
mundanee que podem assolir aquests fins principals: len, la coneixença de nosaltres mateixos, perquè l'home nonada pot coneixe's per
compareció; 2.°, el perfeccionament que no s'obté sind amb la
lluita ; 3. er , la virtut essencial: l'amor a la mort. Nomès la perversitat de la vida pot mostrar-nos la seva vanitat i ajudar el nostre
amor innat per la mort, o la resurrecció a una vida nova". Aquestes
paraules eón tant més remareables que Josep Alexeievitx, malgrat
els seus terribles patiments físies, no pren mai la vida com una
eärrega, i ama la mort per a la qual, a despit de la puresa i de
l'elevació del seu ésser, encara no estä ben preparat. A continuació
el benfaetor m'ha explicat detalladament la significació del gran
quadrant del mén i ha demostrat que els números 3 i 7 són la base
de tot. M'ha aconsellat de no separar-me dele meus germans de
Petersburg, de no ocupar-me a la lògia sinó de les funcione del segon
grau i de procurar. tot apartnnt els germans de les temptacions de
l'orgull, de portar-los al bon comí del coneixement i de la perfecció.
Altrament m'ha aconsellat, personalment per a mi, d'observar-rne,
Primer que tot; per això m'ha donat una llibreta, aquesta mateixa
en qué eserie on d'ara endavant anotaré tots els mema actea".
Petersburg, 29 de novembre.
"Torno a viure amb la me ya dona. La sogra ha vingut a casa
plorant i m'ha dit que Elena era aquí, que em pregava que l'escoltés, que era innoeent, que el meu allunyament la foja patir molt i
moltes altres coses. Jo sabia que si consentia a rebre-la no tindria
força per negar-me al que em demanava. En ,aquest dubte no sabia
a qui adreçar-me, ni a qui demanar consell. Si. el benfastor fos aqul
ell em guiaria. M'he tancat a casa, he tornat a Ilegir les dletres de
Josep Alexeiévita, m 'ha recordar de lee conversos amb ell, i de tot
plegat,nlem tret larnmelueld que no havie de negar • me a le dernan.,

II II

IC

II

aplauda llargament per la
concurrencia, que comentava
amb viu interès els diversos
aspectos d'aquestrs Impressions
de Roma.
CURSOS DE GEOGRAFIA

1 GEOLOGIA
Al Centre Excursionista de
Catalunya, demä, dilluns, a dos
quarts de N'un, el professor seIlyor Jaume Mareet donarä
primera Ilicó del cure prädie
de fisiogralla que t& al seu cOrroe, i dimarts vinent, a la mateixa hora, el pi ofessor senyor
Pau Vila explicarä lambe la
primera lliçó del culis de Geogralla humana.

GUERRA 1 PAU

Els que desitgin assistir a
aquests cursos d'iniciack,

er!

art

d'ampliació deis coneixement,

primordials de la Geologia, in
Geogralla física i la Geograrri
humana, poden inscriure • 's a la
secretaria del Centre.
CURS D'HISTORIA DE L'ART
A CATALUNYA
El cura d'História de l'Art. a

1

a(

in

Catalunya que es donara a la

Federació Catalana d'Estudiants
Catòlics a chu p e d'En Francesc
Marforelt i Traba!, membre de
l'Institut d'Estudis Catalans,
N'Agustt Duran i Simtpere, director de l'Arxiu Històric de la

ciutat, començarà dimarts vinent, dia 17, i constarà d'unes
50 Iliçons, que, segons acord
dels ja inserits en la reuniii
previa de dijous passat, tin-

1-

er

dran 'loe cada dirnarts, dijous
i dissabtes, de dos quarts de
vuit a dos /marta de nou.

El preu de matricula es de 10

i 15 pessetes per als socisi

no sociis de la Federació, respectivament, i pot fer-se le ins-

15

cripció a la secretaria de la Federacid (Rivadeneyra, 4, segon),
de set a vuit, i a la mateixa
classe el pr imer dia del cursi.

Pe

SOCIETAT DE C1RURGFA DE
BARCELONA
La Societat de Cirurgia
Barcelona celebrarä ses s
científica ordinària dimarts vi-,
set de Iss-tori,
nent, dia

da, al seu estatge social, correr
de Santa Anna, 28, primer, en
la qual es desenrolltaran les
següents comunicacions:

Primera: "Caleulosis divertirular de la bufete biliar sensa
cificuls intracavitaris i arnb
perforació 'duodeno", pel doctor Ribes i Ribes.

Segona: "Dos casos interessants de bartoliailis crònica",
pel doctor Seguí Pou.
Tercera: "Nota clínica sobra
un cas d'apendicitis gangreno
sa", pel doctor Manuel Cora-

citan.
Quart: "Un cas

d'escoliosi
cong nmita", pel doctor Joaquini
de Riba i de San!.

ACUEST NOMERO HA
PASSAT PER LA CENSURA GOVERNATNA

203

da, que he d'allargar la rin‘ caritativa a cadascú i molt raés a una
persona talment Ihigada amb mi, i que he de portar la nieva eren.
Però si pel triomf de la virtut la perdono, que la nieva unió amb
ella tingui només un fi espiritual. Això ho he decidit: he escrit a
Josep AlexeieviLx; he (lit a la nieva dona que oblidi tot el passat,
que em perdoni les meves faltes, i jo li he dit que no havia de perdonar-E res. Eslava content de poder dir aixó, perquè no sap pas
l'esfore que em costava tornar-la a veure. MI° quedat a la casa
gran, a la cambra de dalt i he experimentat el sentiment venturúa
de la renovacie.".

▪
Diumenge, 15 de ganar de

LA PUBLICITAT
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ESCACS

EL -CAILF10 lkfUNDIAL
D'ESCACS A BARCELONA
En aquesta mateixa secció ja don a rem compte de ia próxima arribada del doctor Alekhinc, el ettal
acaba de guanyar a Buenos Aires
el campionat del món vencent en
una llanta mai vista el colás Capablanca.
L'afició ha de correspondre a
mens honor que representa per a la
nostra ciutat el que sigui la pritnera d'Europa que rebi la visita de!
famós jugador, i per tant, ha de
donar la seva adhesió Inés completa
i entusiasta als actes que organitzen en honor de Palustre hoste :es

Negras (FAIRHURS)
PARTIDA SEGONA
TORNEIG DE SCARBOROUGH
PARTIDA DE PEO DE DAMA
Aregres

Blauques

W. A. Fairhurst
a—C 3 A R

E. Colle
1 -P 4 D
2—C 3 A R
3—P 3 E

2—P 4 D
3--P 4 A
4—C D 2 D
5—P 3 C
b—A 2 C
7-0 — O

4—P 3 A ?
5—A 3 D
b--C D 2 D

--o - o

entitats dirigents dels escacs.
Segons noticies, els actes projectats són tres, do e d'ells d'exhibido
de Inc per part del doctor Alekhine
i el tercer un festival d'homenatee,
en el qual prendran part soo jugadora de totes les categories i clubs
de la nostra ciutat.
Tenint en compte l'entusiasme que
han desvetllat aquestes iniciativas
a tot arreu on es juga aquest neh'e
joe és d'esperar que aquests artes
revestiran un esplendor mai igualas,
i que les Federacions EsPanYola
Catalana, es veuran ajudades per
tots ela nombrosos bons earaquistes, amb el fi que l'homenatge projectat aig,ui una cosa grandiosa
deixi un record inesborrab'e en la
ment del nostre illustre visitant.

S
' --D 2 R

L'obertura que na adoptat el Blanc,
oeactalment ha vingut associada amb
assalt violent sobre l'ala de Rei del
contrari. despres d'hayal. enrocat
Nun : amb Torre Rei; paró el " t 1aiiale: 10 " del negra ha previst rana, i
ara el blanc no disposa de cap contilitigió torta, i as troba sense cap mitjà
d'evitar que el negra jugui P 4 R.
si S—P 4 R. el negra pot coatastar
efectivarnent amb la mateixa incada.
Totes aquestes consideracions relorde que el blanc ha d'atru
tacar, el més aviat possible, amb
P 4 A D.

8—T I R
a—P 4 IL

LA CONFERENCIA DEL

SENYOR VALENTI MARIN

Mea irnprudent, vista la darrera !Liada del negrea Era trille r temporitzar
amb 9—T I R o TID.

AL CLUB BARCELONA
de la vinguda dcl
mestre Alekhine ha estat suspesa
Amb motiu

•aquesta conferencia, la qual fiada
lloc en una altra data pròxima, que

anunciarem oportunament.
FINAL DEL TORNEIG

El senyor Rossell i Vila
i la revista "Agricultura
i Ramaderia"

H. DOMENECH
Ha acabat aquest important torneig que es jugava al Club Barcelona amb la v.ctória d Agusti Vilarnau, el qual ha guanyat la darrera partida a En Rafel Do/nene:la
adjudicant-se la magnifica medalla
d'or donada pcl Sr. Heribert Do-

Frena a la Llibreria Catalónia. Els
nostres ulls anaven repassant a la recerca d'un llibre que desitjavcin adquirir. Ln cartell interromp la iilera
de llibrcs. Es un anunci de les reformes projectades a la revista "Agricultura i Ramaderia". Heus ad una
menech.
millora que catara, be, pensàvem noDe l'aferrissament de la Iluita ensaltres, quan en aquest moment, entra
tre els dos finalistas dóna idea el
cl sau director, senyor Rossell i
que hagin hagut de fer quatre partii encaixem.
das; les tres primeras taules, i la
Rossell i Vilà, das pregunta:
darrera guanyada, com hem dit, per
—Une us sembla de la relorma?
En Vilarnau.
—Permateu-me--diem nosa tres—Sto
La set-mana entrant pubiicarem estaria millar que les respostes, les
donguessiti vós1---1 es aixt cum couna d'aquestes partidas. Dijants vimença el diàleg.
nena dia ab. a la nit, es Iliurarà
—En primer lloc, us hem de felicila medalla al vencedor, el (mal aegurament donar à unes simultimies tar, per les millores que anuncien.
—No es pas al director a Istii s'ha
contra 15 ó 20 jugadors.
de donar l'enhorabona. La iniciativa, i
TORNEIG DEL CLUB
per ésser justos, l'exigència ha partit
RU1' LOPEZ
deis subscriptora. Ja poden suposar que
Per ara van al davant d'aquest
una revista cona "Agricultura i Ratarneig els senyors Cunillera, illa, !nadada" està en comunicada constant
Castellà i Mayo!, els quals no ha...1 amb cls sena lectors, i les revistes que
perdut encara cap partida de les que
es troben en aquest cae són els subshan jugat contra els seus fortissims
criptora no la redacció els que porten
contrincants.
la batuta. La redacció no és mes que
Avui juguen la quarta ronda d'a- Pärgan executiu.
quest important torneig, en la qual
—Paró amb seguretat vós interpreesperem encara gratas sorpresas.
tare u els desitjos deis subscriptora.
—Això no es pot dir fins que es palSOLUCIO AL PROBLEMA
pita els resultats. Mireu—Diu En RosNUMERO
san i Vità, trcient uns papers de la
Jugada clan: C 6 C
projecte dc la
Ha trames la solució rxacta el eartera—aci teniu el
del initiu.
senyor Dionis Parda, de Vila- coberta i el format caicnt ben simpaLa revista té un
franca

-4V
tic. La portada és en colora i en cl
centre In va un gravat. El sets format
es quasi el doble del que havia vingut
publicant-se fins ara. El primer número d'any nou—continua Rossell i
Edil—será, per la seva qualitat, un
veritable número extraordinari. Els
anides aniran signats per professors
i tecmcs de i Servei d'Agricultura de la Mancomunitat. A mas,
hi haurà tainbe un treball del professor Dechainhke, de París, ben conegut
dels agricultots i deis veterinaris estudiosos. El naenbre de gravats secà
així mateix considerable.
—aüntre la pagesia, "Agricultura i
Rarnaderia”, té mrilta acceptació?
—La nostra revista és, indubtablement, la més llegida a les tenies catalanes. Es pot dir que vía excepcions
els agricultora i ramaders illustrats
que no cas siguin subscriptors. Ajad)
no vol dir que sliagi arribat, de bon
tros, al nombre de lectora que "Agricultura i Ramaderia" hauria de =ir.
Sota el mes selecta deis nostres pagasos, hi ha una densa capa d'agricultors que lambe podrien estar subscriptors. Per a aquests, el mes gran
fermat dc la revista i les illustracions
seran indubtablement templadora per a
sdevellir-ne subscriptors.
—a A que atribuiu que "Agricultura i Rarnadaria" sigui la revista més
divulgada?
—"Agricultura i Ramaderia" ha

procurat irkinificar-se tant amb els
pagesos que atana na són ells mateixos
cls que escriuen els principals artic les, aquests resulten o de la nombrosa correspondencia que rep o de les
converses que es tenen amb els mateixos agricultors.
—Agaieu qualsevol número-1 d'una

Rossell i via n'estira unVeieu Aquest és Teniu: un
article de S. Armenter que traen) del
magna problema de l'Urgell, la remolatxa i les sucreres. ¡Sabes qui es
Armenter? Donas, un jove el somni
daurat del qual és l'Urgen ; l 'Urgell a
la perfecció. A continuació, veieu?„
un altre article; el signa Josep Maria
Riu; i bé, aquest també es Un jos.e entusiasta enginyer agricola, sortit is
pocs anys de la nostra Escala. El seu
article de producció de llet estä basat en una observació feta en la ya'
quena de casa seva. Metí podriem
anar seguint, i això en tots els núme-

ros.

1 Rossell 1 Vila, aixecant els ulls de
la revista, ens diu:
---z Con/arenen, ara, l'èxit de la nostra revista?
—Nosaltres assentim al que din el
director d'"Agricultura i Ramaderia".
Tot fent via cap a la rectacció del
nostre pausen/ en el be que pot
fer a l'economia rural una revista
agro-pequaria en la qual una gran part
dala treballa siguin fets pela inateixos
agricultors i ramaders. a part de les
seccions destinadas a informació técnica i científica.
N. N.

ADVERTIMENT

Preg uem a tole ele nostres
comunicants que. en trametre'ne solfa per a Mear
publicats . aoredItIn Ilur
peraonalltat mitiancant un
segell o signatura I el do2110111 de l'entltat o particular Interessats

9--P 4 R
is—P

PR
::—C X C

ro—C R X P
II—P X C
I2—C X P

I2—A X P
!3a-C X C

CONCLUSIO DE LA VISTA De,
LA CAUSA CONTRA ELS EXREGIDORS 1 L'AX-SEORETABI
DE SANT PERE DE MUDEVITLLES
Ahi rv aacabar aquest iniea
ressant proces.
El fiscal i l'acusació privada
van sostenir Ilurs punts de vista demanant les penes anua-.
aladas, per be que feren constar com els recava haver
fer-ho així i tractant de la
millor manera possible
deis processats.
Les defensas varen agrairlos-hi aquesta deferencia, i p ataren Ibirs punts de vista co la
manca absoluta d'iratenci(s delictiva, sense la qual no put,
aplicar-se condemna de .tap"
mena. Citaren sentencies del
Suprem, que ho corroboren.
Tumbé varen treure partí/.
del costum establert en redac-

tar les actos de les sessions
deis Ajuntaments.
Els informes dels senyorsk
-Enana i Vidal i Sana i Buhi-j•
gues donaren la nota vibrant
d'entusiame,

SENTENCiA ABSOLUTORIA
El tribunal de la secció primera ha dictat sentencia absolutòria a favor de Manuel Ibañez que estava acusat de rala
aedat , an document públic. i per,
al qual el fiscal demanava sis§
anys de presó.
aentr.cia d'aeord ami)
la Pe!tc!' de l'advocat daten=
sor, senyor Armlsen.
•

ASSENYALAMENTS
PER A DEMA
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primeaa. — .Pobresa. —
Josefa Martínez contra advocat
de l'Estat.
Major quantia.—David S -A:
contra Lluís Riera.
Sala segona. — Incident.
Joan Codina contra Isidre Mata.
Montserrat PaPobraaa.
yas contra Manuel Galceram,

Apesta luezda put considerar-se,
ymae exageració, com la que ocasiona
la percha de la partida. Abatas de tot
¿baria de canviar la situació equívoca
la Dama blanca; hauria estat mi-•
51r 13 - D a A (si... P 4 A;
14- C X C, A X C; 15 - A 3 A).
13—A C

A R.

4 —P 4

ELS TRIlitINALS

Les negras amenacen a).- A X P +;
15—R X A. 5 T i no hl ha
cap bona jugada per a evitar-ho. Si
1 4-T, 3 A, P 4 A I, i les blanques
:arden una peaa.

AUDIENCIA PROVINCIAL
Sccció prinlera. — Un ,f2riii
per estafa contra Victori a
tfnez i un altre, per asear:id:A
públic contra Lluís M. Giner.
Secció segona. — Un oral per
amenaces contra Josep Rius 1
un altre per furt contra Rafael
Pet it.
Secció tercera.—Un oral per
homicidi contra Joan Herrero
i un altre per furt contra Josep Biosca.
Seeci6 quarta. — Un oral per
furt contra Francesa Jont. i
altre per robatori contra Calla
did Serrano.
411

Carnet

de l'excursionista

Blanquea (COLLE)

t4—A 5
15—A 4 A

ir-II 1 T
15-1" X A
la—D 3 A

l

SORTIDA PER A AVUI
El Grup Excursionista de la

16—T X A

Professional dc Dependenta i Funcionaria sial Comerç efectuara una
excursió de 'Media a l'Ernsita de la
Salut, sota el segiient itinerari: Sabadell, La Salut, Sabadell. Idee de
reunió: a les set, a l'estació de Sar-

L'altim error! I7—D 2 A era neussäria, perque permetia desenrotllar
flanc dc Dama.
I7—D X P
18—T D I R
19—A 5 C

13—T I
19—A a D

ria.
CLUB EXCURSIONISTA'
DE SANS
El Club Excursionista de Sece,
tot justament nat, saluda tots "e19
amauta de ¡'excursionisme i totes les
entitals germanes. El Club Excursionista de Sans ha conatituit el sei:
Consell directiu en la forma següent:
President, Enric Tiell; vice-presdarla, Joan Ganar; secretan. Albee

Més torta que la presa immediata
peé de cavan, ja que després de
1 1.- D X P C; 20—A 3 A, i la
reeició del negre l'obligada a jugar
ir:ah fi.

20-0 X A !
21—DEPCD
22- 0 7 A R

X A

•

•
3TR
.:2-T n 1 C
23—T E P
;24—D r

ES pudia guanyar rnés ripidament
r -narlt xac a 8 R abans de fer aguasta jugada, ja que les blanques, per
el mat a I C Ra s'haurien 1-ist
ahligades a lliurar una torre. En cana; les Manques obtenen ara un naoment de calma. Es Plinica falta que
pct fer retret al negra, que en
!ata la p artida ha iugat espléndida Ir. ent.
27,—T

D1C

8D

27—T 1 C E

T

Abandona.

25—P

5A

26-P

6A

27—T ft R
a Q —T T
29—T 8 R
30—R O C.
31—R 2 T

?8--T y T
:r- T' 5 A
30-0 ts 0 4.
3I—P 6 A 4.
T
32--T
33—R 2

Cendrós; vice-secretari, Enric Maasin; tresorer. Francesa Alemana,:
conmtador, Pare Morell; vocal pa-1mer, Gaspar Cervera; vocal segoy,

23—P 4 T R
23—P A T

E T -t33-P 7 A
32—D

•

PROBITMA NUMERO 2

W. PAULE
Negras (3 peces)

'

mbimmoatn
S itzt . de la sena inaugura5 3°.2A- ciu
cid, avui celebrar šs una excursió
Sant Llorenç de Munt, sota cla s e ' güent itinerari: Terrassa, Cavan
Bernat, La Mola, Santa Aguas, Fortt
Soleia, Can roble i Terrassa.
tida de l'estatge social (carrer cfe
Galileu, 40) a les quatre del mati, i
de l'estació dais Ferrocarrils de Catalunya a les cinc.

El Inés gran tresor
deu la seva robustesa, aquestes galtes plenes tan cobejades per moltes mares i aquest cutis rosat que és el
millor indici de perfecta salut, a la net condensada
marca "LA LECHERA", l'aliment perfecte que ha
salvat milions de nens i els ha fet créixer sans
i vigorosos.

•

EXPOSICIONS

& PARES,
5 LF irrinnoL.
e
rinterli

R. R OIMI INYOL
R. CAII I8
E. CLARA360

Blanquee (4 peces)

Mg es tres ¡edades

Fina

LAY ET4 N ES';
G A LERIES
•
PAIRTS cevaLieseae. 413
C0NREAD0R3 DE LES ARTS
LI.. URDA
MAMA CORREDOVRA
a. VIDAL

SOCIEDAD NESTLe, A. E. P. A.

• ••
e
e ...
r

A LECHERA.

90 nettup
Pialan
al 26 anual

Fina al

VILA PUIG

Pura i garantida, molt rica en crema, i amb la perfecta homogeneització que necessita per a ésser admirablement digerida pel Bebé, la llet condensada
marca "LA LECHERA" és el millor aliment per al
nou nat. Exigiu aquesta marca i alliberareu el
vostre fillet dels molts pernil; de la infància.

.1LO-1E CONDENSADA

IYSJT

Sirva:tse remitirme gratia la obrita

del De. VIDAL: "Comicios de un
medico a las madres Jóvenes"

Pinitos

a
fino al 30 0 3311111

ESTUDI ARENYIES›
CORTO CATE LANR31.

CARNE AR NADES

/quimil•

LA IPINIA,COTICX

maya oavas.suate. 444
1. IRINY ER 1 alada d 'almea erPlatufla
oga**

ExpeM236
I Maree ~Mea I rea,lecAta trart
ea mowel.
Flas al 15 letalli
.11n11MO•

MIARIA LäCLASANIS
tteuwa le
millirr
eli el

Oitlinenge, 15 de gener de 1928

PENINSULA
À. B . C.", "El Sol", "Infor naciones" i "La Libertad" han contestat a l'enquesta

de "El Liberal" opcsant-se al projecte d'Estatut de Premsa, que, segons una nota
del cap del Govern, no és tal projecte, sinó una proposició molt completa del senyor Delgado Barreto
?sui serà publicada una not a oficiosa relativa a l'abaratiment de les subsistències
"A 13 C" CONSIDERA L'ESTATUT DE PREMSA COM UN

fins avui Len: esperat una rectificació
que, per (basura no arrrba.
I diem per dissort perque l'assumpte
és de tal importancia i el projecte revela tan 'lotera desconeixement de la
materia que ens costa treball creure
que hagi pogut ésser acecinada per un
altre organisine seriós com és la Junta

samaria i Garcia, giri una visita
d'inspecció a les obres que integren
les concessions otorgades en el riu
Cardoner en els trajectes propers
al denominar Molina de la Coromina, terme de Cardona.
Altra del Ministeri del Treball
nombrant a En Berminio Martínez
Pedrenyo professor auxiliar de la
Escota Industrial de Villanueva i
Geltrú.
Altea convocant a concurs pablic
en serveix de comunicacions aèries

tate polítiques. La presidí el senyor
Gassó i Vidal, i tingué per fi nalitat
examinar determinats documents demanato a diversos centres ministerials.
S'acordä que l'assumpte referent
a l'as indegut que s'ha fet de la Ud
de sergente es porti a un deis plens
del vinent febrer.
EL REGLAMENT
DE L'ASSEMBLEA
Madrid, 14. — La reforma introduida i aprovada al reglament de
l'Assemblea és la següent:
Queda facultat el president per a
adscriure a cada Secció tants assembleistes com vocals les integrin, sense dret a la percepció de dietes, pera
amb el d'intervenir en les discussions en els plena de les Seccions,
quan el president d'elles les convoqui, per aconsellar-ho així la importancia del projecte que sigui motiu
d'examen.
Aquests assembleistes adscrits a
les Seccions tindran veu, perá no
vot.
Els altres assembleistes no podran
concórrcr als plena de la Secció,
evitant-se aixi que siguin massa els
assistents i es deixin d'examinar les
qüestions dintre el cercle de la Secció, ja suficientment augmentat.
Per tant, i per acord del president, es prega als senyors assembleistes que, en consonancia amb els
seus estudia i aficiona, tinguin a bé
passar a la secretaria nota signada,
expresaiva de la Secció, o, per ordre de preferencia, de les Secciono
a que desitgin ésser adscrits.
LES FABRIQUES
D'EXPLOSIUS
Madrid, 14..—La "Gaceta" publica
una R. O. modificant l'article 28 del
Reglament d'Explosius de 25 de juny
de 1920, de la manera segücnt:
En general, no s'autoritzarà l'existencia de fabriques d'explosius a menor, distancies de les consignades a
continuació, respecte als camino o llocs
habitats o freqüentats per persones o
bèsties domestiques, a saber: roo metres de casa de camp aillada o camins
de barriada i veinals; 5oo metres de
petits grups de cases o pobles, com de
carreteres 1 ferrocarrils; Loco metres d'agrupacions fina a 500 veins:
zoco metres d'agrupacions tríes habitants.
Les distàncies exactes seran proposades per l'enginycr cap de Mines, tenint en compte en cada cas les circnmstäncies especials que concorren.
Aquestes distancia s comptaran a

ESTRANGER
La

intervenció nordamericana a Nicaragua promet donar un gran interès ala
debata de la pròxima Conferència Pan-americana de L'Havana
Lindbergh i Costes i Le Brix s'han trobat al Panamà

LES NEGOCIACIONS

BRIAND - KELLOG

el senyor Briand ceicava una aliança
que permetés a França cornmar amb
l'auxili dels Estats Units en cas d'ésser agredida. Aquest pacte bilateral
hauria estat tan fort com el cic Locarno que as gadantit per diverses nacions.
Pera, sigui o no cert que el senyor
Briand es proposes aquest objectiu,
el fet és que els Estats Units han fet
veure que no hi entenien res. Ha passat temps: els Estats Units s'Id han
anat pensant, pera, ha succeït que s'ha
barrejat en la qüestió el scnyor Rorah en la scva qualitat de president
de la Conrissiä de Negocis eatrangers
del Senat. Ficar-s'hi aquest sellador
entremaliat i girar-se la troca, ha estat instantani. El Govern feu seva la
proposició • Borah de convertir en plurilateral el convcni projectat amb carácter bilateral. Mr. Kellogg contesta
a M. Briand el dia 28 de descmbre
suggerint-li que en el conveni de pau
perpetua podien casen -hl invitades diverses nacions. M. Briand respongue
el dia 5 d'aguc st nies dient que el Govern acceptava la idea d'un pacte multilateral "contra rota guerra d'agressió".
Abans d'ahir, divendres, fou publicada a París l'altra carta de Mr. Kellogg. Fa observar el ministre americä que sembla que França suposa que
el tractat plurilateral ha d'ésser signat primerarnent pels Esteta Units i
França. Aleta seria un gran error
Mr. Kellogg—perquè el document es ressentiria d'haver estat redactat tenint només en compre els
punts de vista de dues potencies.
Aquest procediment no seria pràctic,
porqué les altres potencies podrien fer
múltiples objeccions al text. Mis val
—diu ain Kellogg — que Franca i
els Estats Unas es possin d'acord per
a sotmetre als governs d'Anglaterra,
Alemanya, Itàlia i Japó la proposició
que féu M. Briand el mes de juny
declarar excloses tota mena de guerres,

les normes de l'Estatut del Irehall del programa de la Confederació Nacional de Sindicats
feixistes.—Fabra.

La conversa entre Jaranea i els EsALEMANYA
tata Units per al
EL MINISTERI DE LA DEFENconveni de pau perSA NACIONAL, VACANT
petua, s'allarga i eselevé cada dia mes
Berlín, 14, — El seayem Sodelicada. D'aquestes
holt ha refusat acceptar la CiLl'negociacions tant
t era de la Reichswehr que li
Central d'Acció Social Agraria.
havia estat oferta per a cobrar
pot sortir-ne un nou
El projecte prescindeix, per tant,
la dimissió de Gessler.
Locarno, un pacte
de tot el greu problema de la natuAra es diu que s'encarregarä
que fati honor a
calesa jurídica del contracte de "rade la cartera un dels actuals
l'any 1928, com un
bassa marta" i equiparant-lo a l'enfimembres
del gabinet. — Fabra.
teusis decreta de pla el dret a la re- nacionals.
conveni fat., una declaració platònica
Berlín, 14. — S'assegura que el
dempció per part dels rabassaires.
que :tomes feci honor als arxius del
Altea del mateix ministeri dispoministre de la Defensa, senyor GensSi el que es vol és donar amb una
Departament d'Estat de 1A'ashingtort.
sant es proveeixi mediant concurs
ler, té el propesit de retirar-se de
fórmula útil i justa al rnateix teinps,
El perill que deis grans dolors de part
plaça de profeslliure
de
mèrits
la
la política.
haurem de rectificar roriantació.
de Washington no en surti mes que un
sor
auxiliar
del
grup
dc
Ciències
Sembla que algun dels ministres,
Afeali:x després que encara que es
petit i "ridiculus mus" el temen totes
Físico-químiques
i
Química
Induspotser el cancelier, exercirà interivulgui kinsiderar reníiteusi la rabasles nacions menys els Estats Units.
trial,
vacant
en t'Escota Induatrial.
nament el càrrec de ministre de la
osa murta no seria redimible, ja que té
El senyor Kellog no compta en el seo
de Tarrassa.
Defensa. Malgrat d'alzó, per a sucel contracte durada indefinida, C0112
historial de ministre d'Estat amb erras
ELS
PROXIMS
PLENS
DE
ceir ven Gessler sonen els noms dels
els censos.
gaire convicents. La reunió i el fiaL'ASSEMBLEA
senyors Scholtz, Kardoff i de t'alLa rabassa té sol cle vida cl temps
das de la Conferencia naval tripartita
primeres
cepes,
o
per
miran Brununghaus, populistes. —
Madrid, /4. — Aquesiä tarda ha
que duda les
són obra seva: la Conferencia fallà
cu-manta anys, cern a maximum; per
Fabra..
acudie al seu despatx de l'Assemblea
per
manca
de
preparació
diplomàtica.
aquest costat la redempció no es pos- el senyor Yanguas, i ha rebut la viLA CONFERENCIA DELS
Absenta
de
Ginebra,
els
Estats
Units
sitadel senyor Dómine, el qual insible.
no han fet res a l'obra de la pata I
PRESIDENTS
A mes que fa molts anys el que tervindrá, com a primer orador, en
tanmateix calia fer alguna cosa. Les
Berlín, 14. — La Conferencia dels
s'anomena la rabassa morta a Cata- el debat sobr el problema econémic
eleccions presidencials americanes s'aPresidents dels Estats alemanys colunya is un contracte molt diferent d'Espanya.
costen i és necessari poder donar la
menearà els treballs dilluns vinent,
en
l'article
1656
del
Codi
A
la
sortida,
el
senyor
DZmine
ens
de
l'indica
:
.
de la Prernsa.
impressió
que
des
,de
l'arribauLa
de
a aquesta capital.
ha dit que la seva intervenció es deciviL
Aquestes regles que es preten cataMr. Harding al Poder s'ha fet quelL'assernblea inaugurara els treEn realitat són centreete d'aparceria rivará cap a un daba: de caràcter que
logar en un estatut del iunclanament
com
més
que
girar
l'esquena
a
Ginede
prearanzelari,
es podara qualificar
balls amb un discurs del Canceller.
aerendament, potser més del tipus dels
de la Premsa, servirà per a cohibir la
el
Govern
ja
que
bra.
No
es
digui
circumscrivint-lo
a
cota
viucn
avui
ela
Dilluns, a migdia, el Canceller
que
dels
seemns.
primers
missió fiscal i de crítica, eme és el
del partit republicà, o conservador, és
oferirà un banquet als delegats, i
El propietari no sols cedeix el set, espanyols.
mis positiu valor i el seu mas alt presel Govern dels grana trusts, el gerent
Ha anunciat després el senyor Vena la nit se celebrará una recepció
sinó que s'obliga a contribuir a l'extizi quan s'exigeix d'una manera hongues que a les sessions plenäries dcl
de l'època de la prosperitat material
al seu honor, al Palau de la Presiplotació de la vil.. s ; és a dir, que es
rada i justa.
mes de febrer s'hi incorporaran almés forra que s'h'agi vist mai al món.
prcalueix una veritable relació jurídica
dencia de l'Imperi. — Fabra.
... "EL SOL" ESTIMA PERJUEl Govern ha tingut una gran penen la qual no és possible guns dietamens acababa per les secDICIALS L'ESTATUT PROJEC- de societat,
sada: declarar la pata perpetua al
admetre la redempció, sigui quin sigui ciona, figurant entre día la reforma
HONOR IA
TAT I TOTS ELS QUE ES PUdel Codi Penal, per a la qual cosa, el
món.
el punt des d'on s'enfoqui.
GUIN PROJECTAR
la
meció,
senyor
Climent
prcsident
-de
I no diguem res— afegeix despea—
Els francesos, com a bons deutors
L'AFER DE LES AMETRALLAEl director de "El Sol" diu:
cuan el contracte anomenat de rabassa ele llego, ha soHicitat autoritzaciet
i gent agraida, segueixen el corrent
Na sois cree perjudicial l'estatut en
DORES CLANDESTINES
morta és simplement ott arrendament per a - celebrar reunions extraordinàamb una !pan por que un dia els ameprojecte, sinó tots els estatuts.
ries.
Després diu que aquest canta econòricans poguessin dir que per culpa de
Budapest, 14. — Segons una inA la Premsa no li manca cap llei
El President de l'Aseemblea ha remic i juridie de la rabassa rnorta ha
formació de l'Agència telegràfica
França no ha quedat instaurada a toespecial Ha de regir-se per Uds regucorregut a darrera hora de la tarda
plantejat nous problemes que reclahongaresa, el Govern hongarès
rea les nacions de bona voluntat la sense fer distincions entre guerres
les dependencies de l'edifica acornpalars.
men ratenció del legislador i eue el
gressió
i
guerres
defensives.
proposat al Govern austriac que
pau definitiva. La Premea francesa
Cree inadmissibles, a mes, els artinyat dels secretario i de l'oficial madesequilibri econòmic dels anys de la
Fácil és donar-se compte que, per s'enea- una comissió austro-hongaparla de les negociacions amb Washcles de l'Estatut, perquè sopasen un
post-guerra l'ha revertit en els con- jor per a inspeccionar les obres que partir del reclute exterior de !a fa- ington amb molt respecte, pena fent ara, la proposició Kellogg és exacta- resa a San Gotardo per tan de sobrica. No obstant, en aquello casos esatemptat contra la llibetat i la vida
tracte que exifieixen una modificació es vénen realitzant.
ment igual a la que presentaren els lucionar sobre el terrena la diverconstar que Washington no ha d'epeciolo que la topografia del terreny
Ha parlas dels pròxims plena amb
de la Premsa.
per gconseguir un repartiment mes
gencia d'opinions que s'ha produit
polonesos i que aprovä l'Assemblca de
clipsar Ginebra.
naturals contra els
depresenti
defenses
especialment
del
eIs
periodistes
i
càrregues.
...I"INFORMACIONES" NO EL
de
les
equitatiu dels drets i
Els anglesos mediten i callen. Pera la Societat de Nacions decrarant la entre les Autoritats de tots dos paiCOMPREN SINO ES PER A
Aquest és el veritable problema de ber econärnic i ha anuncia: que el cap efectes de l'explosió; podran ésser reses sobre el regirn duaner que 1-a
PERPETUAR EL REGIR' DE la rabassa morta que la Junta d'Acció del Govern ará el resum d'ell en la dulden les anteriors distàncies mini- els setas diario han dit ben dar 'als guerra fora de la llei.
Seria impertinent criticar una cosa d'apacar-se a la tramesa de mateamericano que no es fessin la iHusiö
mes fins a la meitat.
sessió del dia 18.
CENSURA
Social Agraria ha enfoca: arnb un raHa conversat amb alguna assern- EL "GOAL AVERAGE" TAMBE d'haver descobert el secret de la pau que no passa de projecte. Cal, no rial de guerra descobert a feseta-ció
El director de a Informacio- dicalisme per:116s i poc just.
de Sant Gotardo.
PERTORBA EL FUTBOL
perpètua, perque si aquest secret con- obstant, fer constar que la proposició
bleistes que li han indicat- cue l'hora
La redel:meló, sobre ésser contráela
nes", diu:
Tots dos Governs, de comía acord,
MADRILENY
sisteix en una frase, o en una fór- que féu pel juny M. Briand era noa la naturalesa del castrado, agreuja- de fea tres de la treta per a començar
Un estatut de Profusa únicahan decidit que la Comissió mixta
lee sessions és quelcom incómoda,
mula, la humanitat l'hauria descobert mas l'esquema d'un projecte.
Madrid, 14. — Demä a la tarda es
ria la qüestió, en lloc de resoldre-la.
ment pot tenir cona a finalitat
principalment per als que tenen car- jugará un partit a l'Stadium i no ja faria segles.
La Societat de Nacions preté arri- esmentada comenci la informació el
assegarar indefinidament la viDiu al final del seu article que la
vinent dia 17 de l'actual. — Febul.
La idea d'un pacte bilateral entre bar un dia a assentar la pau sobre les
se sap si amistós o de campionat,
reforma del contracte sembla més prò- reta o són funcionaris de l'Estat, perda del regirla de censura per a
car encara han d'abordar aquest plet Franca i els Estats Units es deu al bases de la seguretat, l'arbitratge, el
Merar a altres .Governs el goig pia del Ministeri de Gràcia i Justicia, que corn que es veten obligat; a rosenyor Briand. Durant el mes d'abril desarmament i les s'ancions contra rai pacific gaudi d'aquest mitjia soase perjudici qne aquest solliciti dels mandre en eta seus despatxos -fina a les Federacions Nacional i Centre,
BALCANS
gressor. Si els Estats Units tenen el
de l'any passat, un dia, mentre el
organismos agraria els assessorament, les dues de la tarda, han d'anar molt
per a decidir si s'ha de jugar en
de publicitat.
a
arribar
a
temps
preaapitats
per-a
ó, que crean; oportuno, i lamenta la poca
qualsevol de les dues formes entre senyor Briand rebia els periodistes propósit de reforçar després amb al- L'ATEMPTAT DE BELGRAD
Eiceasiva i inútil prohibici
atenció que la Junta dedica a aquests l'Assemblea.
arnericans, Harma la idea que entre tres tractats el conveni declarant la
tanmateix.
el Real Madrid i rAthlatic.
El
senyor
Yanguas
ha
reconegut
el
Belgrad, 11. — Ha more a
Laidevenidor no és de nin- problemes del camp i que justifiquen raonable de la indicació i ha dit que
Els equips s'arrengleraran com Franea i els Estats Units podria exis- guerra fora de la llei, no ho han dit
conseqüència de les ferides reencara a tanga.
ea, i nornes ola esdevenirnents
tir un conveni de pau perpetua. Els
el fall a través del projecte de rabassa el motiu de començar la sessió a les segueix: Real Madrid: Castro, Quepedrien estar per damunt de la
staretme BRUNET budes en l'atemptat de que fou
morta al Me de la Junta Central d'Ac- tres, no as altre que el d'acabar a una seda, Urquizu, Prast, Es parza. Jo- periodistes en parlaren a l'ambaixador
objecte ahir el conseller de la
seta actual perspicàcia.
ció Social Agrària.
Félix
Maria
Penya,
Moraleda,
emerja,
senyor
Miron
T.
Herrick,
i
ser)
d'ésser
hora convenient ja que han prefectura de Skoplie, senyor
Reglamentar la premsa equiLES OBLIGACIONS DELS FAR- de sis horca. Ha anunciat, no obstant,
Pérez, Gua!, Uribe i Del Campo.
aquest en parla al seu Govern. MonPrelixt. L'agressora s'ha
val a legislar sobre el' dret d'eMACEUTICS A LA blIT
Athletic: Messeg-uer, Galdós. Ola- sieur Briand formula la seva prapoque es tindrä en compte "aquesta pePORTUGAL cidat a la presa. — Fabra.
rnissió del pensament; i una
UNA ESCOLA DE NENS
so, Ordóñez, Tronehín, Penya, afeita el mes de juny.
tició per veure , si és possible atendretal empresa únicament pot veaA TORTOSA
Adolfo. Galatas, Herrera, Cosme i
S'ha dit que el senyor Briand preELS FETS DE TRANSILVANIA,
la des dels ptens del vinent mes de
DA SILVA TORNARA A
litzar-se amb eficacia quan el
La "Gaceta" publica les seOlaso (Elida).
tenia refer el pacte Wilsen-Clemenfebrer,
ENCARA
PORTUGAL
país liagi concretat els seus
Davant els rumoro circulata sobre ceau-Lloyd George, limitantalo a
güents disposicions:
El pragrama definitiu de les. sesBucarest, 14. — El Consell de guerLisboa,
14.
—
L'ex-primer
ministre
ideals i aspiracions en una nordel
ministeri
hei
França i els Estats Units. Sembla que
l'actitud de rebeldia atribuida al
Retal decret
El programa definitiu de les sea
portugués, senyor Da Silva, que com ra de Kluj continua dictara sentencies
ma política constitucional, lliude Gräcia i Justicia disposant siena plenàries del mes de gestor, és Madrid contra record de la Nacioja se sap, es trobava eixilat, ha estat contra els acusats amb motiu dels des;
rement concebuda i acatada.
que quedin redactats de la ma- el segiient :
nal anuHant l'aplicació del "goal
autoritzat per a tornar a Portugal, ordres registrats a Oradia Mart.
... I UNA NOTA OFICIOSA DE- nera que s'insereixen els artiDilluns, 16. — Interpellacinns del average", el Madrid ha publicat una
cicotes i de la seda d'Espanya a la amb la condició que no prendrà part
Ahir es van fer diverses detencions
CLARA QUE NO EXISTEIX
del
Codi
Civil
057
al
carta als periódico, de la qual són
cles 0h4
senyor Ayats sobre Regionalisme i
recentment constituides, i a la cono- en cap movirnent politic.—Fabra.
relacionades també amb aquest afer.
PER ARA CAP PROJECTE
eis següents parágrafo:
vigent.
del senyor Aguayo sobre el BatxilleFederació Internacional de la Seda
Ultimament htan esta; aktades senD'ESTATUT DE PREMSA
"Aquest club ira acordat no interAcial ordre del ministeri de rat, Debat sobre el problema econòmic
titució de les quals assistí el Comistencies -anua dos funcr maris ferroMadrid, 14. — La seccaa dc "Lleis
la Governació declarant que du- d'Es-panya.
venir en absolut en els acords que
FRANCA viaria hongaresos, els guata han essari regi.
Politiques" s'ha ocupat de l'Estatut
rant les hores de la nit en qué
Dimarts, 17. — Interpellacions del prengui la Federació Regional per
Adquisició de moreres per a aten- ELS PETROLIS DE MOSSUL tat condemnats, respectOvament, a 15
de Premsa, facilitant el president a
habitualment romanen tancats senyor Garcia Ataree sobre Gracia i a executar el fall, acceptant-lo, disdre les demandes rebudes i que puParís, 14. — El diari ' I Le Matin" dies i un. mes de /mesó.
!a surtida la segtient nota:
els establiments farmacèutics, Justicia, i clel senyor Puyudo sobre posat a jugar els partits que siguin
gen a mes de tres milions de pesse- comentant l'exposició feta ahir pel
Avui es dictará sentencia contra dos
"En vista de las informaciones Y
els propietaria d'aquests o per- règim corporatiu. Debat sobre el pro- necessaris en la data i l'ordre que
tes i prorrateig dels e/tantees.
senyor Briand sobre la política del estudiants mes.—Fabra.
comentarios sobre el proyecto de Essones versades en despatx, seda- blema econòmic d'Espanya.
s'acordi per a la facilitar la qual
El Comitè s'ocupa particularment
Govern sobre petrolis, diu que destatuto de Prensa, la Sección VI de
ment tenen Yobligació d'atendre
Dimecres, 18. — Precs i preguntes: cosa no té cap inconvenient en cedir
del foment de la sericicultura al Mer- prés d'haver-se comprovat el renda
la Asamblea Nacional, que tiene en la dispensacid de medicaments
Interpellació de/ senyor Saldanya so- la data del 22, que tenia concedida
AMERICA LLATINA
me, acrodant oferir la seva collaho- ment dels jaciments de Mossul, les
estudio la redacción de esta ley, se
que es formulin mitjaneant la bre el delicte de "chantage" i debat per al partit amistós, i en autorit- ració a la Direcció general del Marcree ea el caso de declarar que todaCO,
necessitats
franceses
queden
a
problema
econamic
d'Essobre el
presentació de recepta.
zar l'Athletic per a disposar del parroc i Colònies, i adrecar a les insti- bert quasi en la seva totalitat, amb
UNA BOMBA QUE NO
vía no cata redactado proyecto alguReial orare d'Instrucció pú- panya.
tit amistós que per a denll tenia
tucions agrícoles alta existents alESCLATA
el 2375 per cent que li correspon a
na y que en la Sección solo existe una blica disposant es consideri recDijous, ret. — Interpellacions de la concertat amb nosaltres, abano de
guns milers de moreres i material
pro:a:Zata muy completa presentada
França, en virtut del tractat conManagua, 1 í. — Ahir es proordre de 7 de de- senyoreta Maria d'Echarri sobre le- conaixe's el onveqc
tificada
la
retal
F,-Fi-FiA
per
a
l'ensenyança
de
la
sericiculper -el vocal sefior Delgado Barreto
duf tin accident extraordinari
certat.
sembre darrer en el Sentit de gislació post-carceläria i del senyor
coneixe's record de na Nacional."
tura.
en uso de las facultades que le conAleta representara un estalvi per que afortunadament no revesSiurot sobre "Mestres limitats". Reque sigui de nens l'escota que
ELS
SERVEIS
RADIOfiere el reglamento y las contestacioINTENT
D'ATRACAMENT
al país, que del seu capítol de des- tí els caràcters de gravetat que
definit ivarnent es ere/ en el caso forma universitària.
TELEGRAFICS
nes enviadas al cuestionario que se
Saragossa, 14. — Un jove elegant- peses podrà suprimir una important hatiria pogut tenir.
Divendres, 20. — Interpellacions del
de Tortosa (Tarragona.
de
jutMadrid,
14.
—
El
dia
22
se
..elehizo público. Con estos antecedentes
nomenament
A un dels avions de l'exercit
senyor Roa sobre
ment vestit lía entrat a l'administrapartida, que solament en 1926, repreUNA EXHIBICIO RELATIVA
a la vísta la ponencia redactara el
ges municipals i de la senyoreta Ló- brarä a Madrid una reunió per a la
nortlarnerica que efeetuava un
ció de loteries del carrer de la Ma- sentà 3.000 milions de franca.
A LES GUERRES CIVILS.
proyecto de Estatuto que será someconstitució definitiva de la Transpez de Sagredo sobre "Legislació de
vol
de preves sobre la ciutat
El senyor Briand, recordà que en
nifestació, de la qual n'es mestresPROHIBIDA
tido al pleno de la Sección y aún si
Radio Espanyola, a la qual entitat
Beneficencia". Reforma universitaria.
sa la vídua de Mateo, ha demanat virtut del tractat de San Remo, se li desprengué un bomba que
l'Oficina
de
CenMadrid, 14. — A
Pr ocediera solicitaría del Gobierno de
ha concedit fi. pot temps el Go- das décimo de la rifa vinent i ha
LES SECCIONS
França participará en les explota- anä a parar a un restaurant on
sura han facilitat la següent nota:
S. M: y del serme Presidente de la
vern els serveis rädiotelegräfics enDE L'ASSEMBLEA
dona petrolíferes de les colònies an- esmorzaven nombroses persoprcgat que els hi talles d'un bitllet
Informat el cap del Govern del
Asamblea la autorización oportuna pagleses, llevat de les que pertanyen a ne s.
que hi hacia a l'aparador.
Madrid, 14. — A l'Assemblea Na- tre Espanya i les principals nacions
propasa de celebrar una exposició
ra publicarlo y que se pudiera- ford'Europa i América.
Afortunadament la bemba no
La lotera sortí del mostrador per la Corona, i en canvi, Anglaterra
mular las observaciones que se estide trofeus, bibliografies i records de cional, a les onze del matí, s'ha reActualment estan reunides a Pagaudira d'una igual reciprocitat, en
unit avui la Secció desena, "Educaféu explosió per no haver fundenat
a tallar els decans i quan tornä es
les guerres civils en algunes promaran canvenientes. De modo, que
rís les societats que han de consels descobriments de nous jaciments el pistó, la qual cosa va evitar des.
trobà que el jove havia saltat el
víncies del Nord, ha disposat es ció i Instrucció", sota la presiden- tituir la nova entitat, per tal d'eshasta el momento presente no hay
grades. Nornes resulta destruida una
de petroli que poden fer-se en tercia del senyor González Oliveros,
mostrador i darrera l'apuntava amb
faci saber oficiosament als governaTrayecto de Estatuto sine propuesta
paret del restaurant.—Fabra.
renys i colònies franceses.
una pistola. La lotera demanä auxidora civils d'elles, perqué deneguin per tal de reprendre l'estudi de la tudiar el sistema que ha d'implanPa ra la confección del mismo, tenientar-se en la installació dels
Finalment, anuncia, al. Briand que EL CONGRES PAN-AMERICA
li i el jove s'escapà, protegit per
l'autorització precisa per a tala ac- ponencia referent a la reforma unido en cuenta -todas Tas aportaciones
versitaria i informar en les refor- veis.
el seu Govern està estudiant un proUn altre que hi havia a la porta.
tes, que careixen de tota eficacia i
DE L'HAVANA
merecedoras de consideración. La SecEL FOMENT
mes projectadcs.
jecte de hei per a salvaguardar els
No robaren res. Al caixó del mosoportunitat, conduint solarnent al
c:an lo rcelactira pensando en los leYork,
r5.—S'anuncia que asNova
tornada
a
reunir-se
la
SecDE
LA
SERICICULTURA
Demà
interessos dels industrials franceses sistiran a la Conferencia panamericatrador hi havia 30 mil pessetes.
glti mos intereses de la prensa y del rccrudiment de passions que no ció per a tractar d'enllestir el dicMadrid, 14. — En el Corlad( de
en el ram dels petrolis i els sena de- na, que s'inaugurarà demà, dilluns, a
La policia cerca els atracadors.
deuen ésser exaltades.
público y por encima de todo. en los
tamen.
l'Economia Nacional, s'Ira facilitat la
rivats. — Briand.
sacratisimos de la Patria.k
DISPOSICIONS DIVERSES
NO HI HAURA EXAMENS,
La t'avena, delegats de vint-i-una
El comte dels Andes ha reunit, a
següent nota:
L'AMBAIXADOOR DELS
UNA COMISSIO DE TARRAAQUEST MES, PER ALS
ifa
c
han
estat
14.—També
repúbliques.
Madrid,
dos quarts de cinc de la tarda, la
Sota
la
preidencia
del
comissari
ESTATS UNITS
GONA AL MINISTERI DE LA litades les notes du les següents dis- Secció vuitena, que presideix, contiALUMNES D'ARQUITECTURA
Un canamicat de Bogotà diu que la
regi En Frederic Bernades, ha celeGOVERNACIO
Madrid, 14. — Els Directors de les
Nova York, 14.—L'ambaixa- delegació columbiana ha rebut malees
posicions:
nuant els seus vocals l'estudi de les brat les seves ocasiono el Combe
Madrid, 14.— El ministre de la GoEscotes Normals, han visitat al mi- dor dels Estats Units a Frene a de permaneixer neutral si es planteja
Disposant estiguin a carrec de la lleis tributàries per a la reforma central de la Comissaria de la Seda,
vernació ha rebut aquest rnatí una codebat sobre la qüestió de Nicaranistre d'Instruccié Pública per a do- ha embarcat en el paquebot
Comissió que s'indica els serveis de
que es projecta.
tractant,
entre
altres,
dels
següents
messió de Tarragona, presidida per
"Patrfs", de tornada a Franca, gua.
nar-li les grades per la subvenció conpublicació de les organitzacions pariEs reuní tambe la Secció que esassumptes:
l'Alcalde.
cedida a dita centres.
per a encarregar-se novament
taries en les quatre províncies catén en Comunicacions terrestres, maSi els colombians permaneixen neuAprovació del pressupost per a
del seis càrrec.—Fabra.
ELS CONTRACTES DE
talanes. Desempenyaran els cärrecs, ritimes i aèries, que presideix el geAmb ella, ea creará un internat.
trals, es creo improbable que altres
l'any
1928.
en calitat de prcsident En Leopold neral Andújar, i la d'Accid Social,
"RABASSA MORTA"
delegacions intentin combates la pollUna comissió d'alumnes de l'EsAssistència a les exposicions de cola d'Arquitectura, ha visitat al MiSanitat i Bene fi cencia. La primera
"El Debate", en el seu article de Terol Nogués, formant part de la
ITALIA tica nordamericana a Nicaragua. No
Sevilla
i
de
Barcelona.
rnateixa En Francesc Hostench
reprengué la discussió de les ponènobstant, la delegació argentina ha ranistre, per a preguntar-li si estaven
fans, diu:
Organitzaci6 de criances model a compresos en la Reial ordre, concedint UNA UNIVERSITAT SINDICAL bia l'encauce de reafirmar la políti.
Llegirem fa alguna dies que el re- Sánchez, Manuel Berusey Borras i cies que té en estudi, una d'elles sodiverses
regions
de
la
Península.
bre
el
problema
de
transports
mecàFEIXISTA
Joan Vidal Salvó.
p resentant obrer a la Junta d'Acció Soca estrangera tradicional de l'Argenexärnens en el present mes:
Adquisició de material sericicola
tina, que consisteix en defensar que
cial Agrària havia presentat un proAltre del Ministeri de Foment nics per carretera, i la segona s'ocuEl ministre, els contestä negativasRoma, 14. — Sita constitifit
per a la propera campanya.
pä
del
monopoli
de
substäncies
téque
l'inginier
cap
de
prifei- cada República americara ha de resjecte de redemeiä de la "rabassa mor- disposant
una
Universilal
sindical
ment.
Celebració de cursos präctics de
pectar la independencia de les alees,
ta " a Catalunya i vint-i-quatre horca mera classe del cos d'inginiers de xiques.
També rebé el zenyor Callejo, al xista popular.
criança del cuc de seda.
També es reuní la Seeció divuite—Fabra.
de-aíras en; assabentärem clec el ple de Camina, Canals i Ports, en funciona
La nova entitat )6 per base
governador de Girola.
seilIngrés
de
les
organitzaelons
ia junta baria fet seva la nreolta
d'inspector general En Culos San- na, que s'ocupa de les Reaponeabili-

ESTATUT CONTRA LA
PREMSA...
Madrid, — "El Liberal"
Murena% de publicar judicis de
threctora de periòdics pel que
f.: al projecle d'estatut de picasea.
-A 13 C" contesta que considera l'eetatut com un estatut
contra la prernsa.
L'únic que incumbeix als legisladora, que es la fundó de
preinsa amb referencia a l'Estal i a la Societat i en les qüestions professionals i gremials,
que planteja, estranyes a la missid legislativa, el projecte corita greus danys per als periòdics
i ela periodistes.
e "LA LIBERTAD" CREU QUE
SOLS SERVIRÁ PER A COHIBIR LA MISSIO FISCAL I DE
CRITICA DELS DIARIS
El director de "La Libertad" diu:
Tenim una Hei especial i un codi
cereal per a preven:e i castigar en situació normal les extralimitacions, els
abuses i les perversitats dels usurera

a

Diumenge, 15 de gener de 1926

LA PUBLICIrEAT

ESTATS UNITS
CONTISEES IIIIPORTACIO
DE PRODUCTES AGRICOLES
Washington, z. — S'assegura que
na grup de senadora té el projecte de
concitar que siguin augnientades les
tarifes d'entrada ala Estats Units per
productes agricoles de totes les
Procedencies. — Fabra.
ELS PROJECTES NAVALS
" Washington, i4.—La Comisai6 de Marina de la Cambra de
'representante, lense tenir en
aorripte les recomanacions fetes. pel secretari d'Estataen el
Departament de Marina; ha
adop`at, per quinze vots contra un, una resolució preconitzant que tot futur prognama
naval de oonstruceions, estipuli
el termini en el qual hagin de
quedar acabades les construcdona previstas en el dit programa.
La Comissió ha estimat que
les aoves construccions indicadas en l'anomenat "Programa
alele cinc anys", hauran d'esser
liettbades en el termini maxim
*e . vuit anys.
.2 .-À-més a mis, sera precls
taxativament el nombre de
vaixelle que comeneara a construir-se cada any, t llur imOrt.

- Alguns membres le l'esmentada Comissió, sembla que no
estar disposats a acceptar el
larOgrama deis 725 milions,
presentat pel senyor Wilbur, i
>izó tant mes quant la Comis116 sembla decantar-se aue la
adanisi6 final s'ajorni, almenys
per algun temps.
La Comissió ha adoptat, per
queme vote a favor i cap en
contra, unst resoluci6 en la qual
ea proposa que li sigui retirat
stl president de la República el
:dret a ordenar la suspensió de
lee construcoions navals de
'guerra, Ilevat del cíe que hi
loosentj el Congrés.—Fabra.

AUSTRIA
UN EMPRESTIT
— París, ta. — La Comissió de Reparacions ha rebut l'agent de pagamenta per reparacions, senyor Parker Gilbert, i després d'escoltar les
iieves manifestacions, ha acordat
•agravar, en principi, remissió d'un
appréstit austríac. — Fabra.

XINA
LA INTERVENCIO JAPONESA

A MANDXURIA DESMENTIDA
Tokio, 14. — S'anuncia que el
Govern japones no es proposa intervenir a Mandchúria, per a la protecció dels seus súbdita, per considerar el Govern de Mukden amb
capacitat i mitjans suficients per a
fer-ho. — Fabra.
UNA DECLARACIO DE
FENG-IU-SIANG
Xang-Hai, 54.—E1 general Feng-IuSiang ha publicas una declaració en
la qual diu que tots els mals de Xina
seo deguts a la política imperialista de
tes potencies estrangeres. "D'avui endavant — afegeix la declaració--els estramen que resideixin al territori del
meu Govern trobaran, si demostren les
leves simpaties per aquest país, la nostra cooperació, merare que els imperialistes endurits trabaran la nostra opcsci6 sane reserves de cap mena."
La declaració de Feng-Iu-Siang seno
bla fer ailui6 a certs missioners estrangas que han vist fa poc temps saquejata els setas locals. —Fabra.
EL BOMBARDEI
G DE
TXO-XEU
Londres, z. — El corresponsal del
"Times" a Pequin diu que una da` quena part de les cases de Txo Xeu
ha eatat destruida pel bombardeig, a
mis de causar graos danys .en nombrosos
Les persones civils mortes pugen a
unes tres centes i els ferits passen
d'un millar.
Mis de quin= mil persones que phtehten els efectes de la miseria, no
• poden isier assistides per les organitzacions benefiques per no arribar
tes «ves possihaitats.—Fabra.

AVIACIÓ
EL RECORD DE DURADA

Nava York, — Els aviadors
Cluunberlin i Williams, que intenten
batre el record del món de duraca en
l'aire, continuen el vol començat ahir
damunt l'aereadrom de Long-Island,
nialgrat la pèrdua d'essència i oh i
del mal funcionament que acusen al.
gura aparells. — Fabra.
ELS SERVEIS AERIS
SOVLETICS
Moscou, 14.— El Gavera dels Soviets ha aprovat el recent acord rusafganès, per a l'establiment d'una
Unía aèria entre les ciutats de Tasa cent i Kabul. — Fabra.
< ELS HEROIS DE L'iATLANTIC
AL PANAMA
'
Panama, 14. — Continuant 'bes
' respectius vols es trobaren ahir en
semita capital els henil,' de les trasmutes de l'Atläntic Nord i Sud,
• Lindberg i els aviadora francesas
Comes i Le Brix.
Els francesas venien de Guayaquil
u- 1 Lindberg de Colon, des d'on acial
ruta a Panamà, per tal de saludar
el , sane companys francesos.
Lb. ciutat ha dispeasat tres
,stviatlors una acolada entusiàstica.—
Fibra.
UN AVIADOR MILITAR
•---11111PANYOL VOLA SOBRE
FRANCA
.11kagfe, 14.—A dos quarts de cinc,

isiggsteasse pertanyent a l'Aeri Club

DARRERA
DE BARCELONA
EL PARTIT BARCELONAESPANYOL
LA CUA PER .LES ENTRADES
VA COMENÇAR AHIR, A TRES
QUARTS D'ONZE DEL MATI
A rhora de tancar Fedició sucosurem que havia començat ja la cua
per a assegurar-se una de 'es entrades que la hei obliga a vendre,
a la porta del camp, el mati del
partit. Però no suposávent, cenamera, que el nombre trabnegats arrap es a una proporció tan exagerada. Quan vàrem arribar n'in havia
prop de mil i encara no érem a
l'hora que hom anomena de sortida
de [catres. En arribar a aquesta,
posem-In dos quarts de dues. van
aliar arribant colles que, per no trobar tan llarga la nia havien decidit
passar-ne la quimera en un espectacle qualsevol. Aiguns, els mes optimistes, portaven mantes, amb l'aiut
de les quais es fiaven de dormir
unes llores. D'altres encenien foca.
Tota mena de preventius contra
el' inconvenients innegables d'una
nit a la serena.
Vano indagar. Els cuera es dividien en dues categories. Els del
primer centenar i els altres. Aquells,
gràcies a la intervenció d'un barrelonista acèrrim que usufructuava el
número 2.3 1 que, pel que es veu, era
el més lletrat de la colla, gaudien
d'una completa llibertat de locomoció, perque portaven a la butxaca
un número acreditatiu del llora que
els pertocava i que els havia lliurat
el barcelonista esmentat. En canvi,
els altres havien de fer cua rigorosa i no podien separar-sen sinó per
becassitats incleeiaables. Ink. onvenients d'haver-hi anat Inés tard de
les quatre de la tarda. N'hi ha que
no sé quina mena de concepte en
deuen tenir de l'aficial
Després d'haver-nos fet earree de
l'extensió de la cua, la qual cosa
ens va obligar a caminar gairebé
fins al carrer de Galileu, hem tomas
a un bar que hi ha davant la porta
d'entrada al camp, punt obligat de
reunió de la majoria dels que es
veuen obligats a passar la nit al
ras.
Allí hi hern trobat el número 1.
Es un xicot d'uns vint a vint-i-cinc
anys, que és allí des de tres quarts
d'onze del mata L'hem intervivat
i ha resultat que el fer cua és el
seu °fiel. En i eis scus companys
en fan als teatres d' -pera i de -arsuela, als cinemes. allá on sigui,
merare a dins hi hagi de tenir lloc
un esdeveniment. Això dóna per
anar tirant i fer. a Ilivern, una vida
relativament descansada. A l'estiu
treballen, com les formigues, i se'n
van a cercar feina a França del que
es presenti. El nostre intervivat, que
es din Perpinyà, l'altra temporada
de les de treball va tenir l'honor de
coneixer a Rotschild, el qual li va
donar trenta frailes per abrir -li la
portella de l'automòbil,
—Quin home rnes lleig, ens ha
dit, per a convence'ns de la veracitat de les seves manifestacions.
L'home és un gran optimista. Está convençut que vindrà un dia que
podr à anar a veure el BarcelonaEspanyol ben descansat, després
d'haver llegit al dial-1 informacions
com aquesta en la qual ell ha de
fer de protagonista.
Un admirador (?) Ii ha pagat el
sopar. D'altres, cigars, i d'altres beguda en tal quantitat que, si la cosa
no s'estronca, tindra feina a trobar
el lloc que li correspon, al costat
mateix de la taquilla.
Els especuladors, o sigui els que
es pensen vendre el lloc, són els
den o quinze primen. entre els quals
hi ha dues dones i una criatura. Els
altres van amb ganes de veure el
partit i res més. No hi ha quantitat
que els pugui templar.
A un dels "enragés" li hem preguntat:
—Vds a qui admireu més, a Lindberg, o a Alvarez de Castro?
—Que vol dir que tenen gaire
mes mèrit que jo, ens ha respost
tot decidit.
Veritab:ement, tenia un fons
ra.6. No l'hem volgut contradir
desitjant-los a tots molt bona nit,
d'Es.panya, que anava pilotada pel capita aviador senyor Joan Ans-aldo Bejarano, pertanyent a l'exercit espanyol,
aterrà a l'ara:Aren de Gennevilliers,
situat prop de Lpinay.
L'aparell no és de tipus militar, essent accionat per un motor de quaranta cavalls, estas destinada a servir
d'alija-ea:ala per als alumnes civils de
l'Aeri Club d'Espanya.
L'aviador, que és 'timbre de resrnentat Club, procedia dAbbeville i
tenia el propòsit d'aterrar a Le Boura
gel, pera es velé obligat a fer-ho a
Gennevilliers, a causa de la fosca.
El capità Ansaldo esta provc-it d'una
autorització per a volar sobre el territod frances.
L'aparell no ha sofert cap despe e
fecte i podrä reanudar &mi el vol
sense cap dificultat. La leva custbdia
és assegurada pel Aeri-port de Le
Bourget, al qual avisà el Comisura
d'Epinay, tan aviat com tingué noticia
de l'aterratge.
Alees dos avíen. mateix tipus,
que havien sortit al mateix temps que
l'aparen espanyol d'Abbeville, es varen
perdre de vista pel capitl Ansaldo,
suposant-se que Imana pogut aterrar
a l'aeròdrom de Le Bourget.—Fabra.

hem salte a dintre el taxi, que s'ha

Ilaneat, rabent, Diagonal avall.
X. R.
LA COMPOSICIO DE L'EQUIP
DE L'ESPANYOL
Ens assabentern que en lloc del
jugador Estrada, al qual assignà real el 11..ic d'interior esquerre en
recata) reialista, en la nostra cuidó
crahir, ocupara aquest lloc en Bug.
--TEATRE DEL LICEU
"Els mestres cantaires de Nuremberg"
Amb inusitada solemnitat va tenir
lloc la reposició d'aquesta meravellosa
obra de Wagner, per tal caen la sala
dei Liceu es vei anit gairebé totalment
plena, eierint un aspecte
El nombrós públic csc i amb tota
atenció, amb fruiciá mina. dit aquesta
obra curulla d'optimisme, de sana alegris de viure, i en la qual es desenrotIla un tema tan vital com es la
Iluita entre la rutina i la innovació
sincera, tema que dama i donara per
molt temps joventut a la deliciosa
partitura wagneriana.
En la interpretació prengueren part
artites ja coneguts del nostre públie,
les senyores Hussa i Kindermann i els
senyors Groeuen, Marowsky, • Wiedemann, Krauss, Seydet i Borohardt.
Tots ells s'ajustaren perfectament a
flan papers respectius, palesant un
coneixement obtingut no sois amb l'estudi, sinó amb una acabada experiencia artística.
En el paper de Beckmesser, el senyor redemann es limita a una actuacid quekom potser tement incórrer en el pecat d'exageració i prescindint de vegades detectes cómics
que la mateixa orquestra reclama.
Veritablement el pecat d'exageraci6 es
quelcom molt relatiu.
Amb aquesta obra es presenta el notable director d'orquestra i compositor
senyor Max Schilling, que dirigí la
partitura ami) un ponderat equilibri,
que fou molt apreciat, reclamant-se la
seva presencia a la llotja escénica al
final de tots els actcs. Fou el veritable heroi de la vetllada.
Potser degut a esser la primera representació l'obra no assoli un total
encaixament de conjunt i la direcció
escènica no fou más pròdiga en recite sos que el libre demana.
L'escena tumultuosa nocturna del segon acte a que taína lloc Beckmesser,
resultà bastant atropellada. Tambe
hauríem desitjat un llum a la mä de
cada una craquelles veines que curiosament s'aboquen a la finestra_
En general, tots els artistes compliren i el públic no es cansà d'aplaudir
tota la nit. Val a dir que la luminosa
i tupida partitura suggestiona.
La presentació de l'obra, molt digservint-se del decorat que posseeix
el Teatrc i que és excellent.
F.

DE MADRID

HORA
El ministre del Treball ha facilitas
la següent nota oficiosa:
El Cansen ha aprovat, a proposta
del President, reintegrar a la República cuba,* alguns" recorda que de
les campanyes en aquell país posseeix

el Musas d'Artilleria.
Foment. — Reial Decret disposant
que les Juntes d'Obres de Ports facin
constar en els seus pressupostos extraordinaria les obres noves i en execució.
Reial Decret aclarint el reglament
de policía minera.
Adjudicació de les obres d'explanacid i fabriaa del tros segon de la
seecia segona de la lira del ferrocarril de Val de Zafan:
Expedient de subhasta per a la
construcció d'un edifici duana al port
de Cartagena.
Subhasra d'obres del segon cobert
del port de Cidiz.
Obres de construcció o reconstruecid de ponts i altres obres de fabrica
en les carreteres de l'Estat que hauran de subhastar-se en rescerciel 592;1928.
Real Decret modificant la Ilef de
port i reglament per a llar execució i del reglament general per a l'organització i regim de les Juntes d'Obres o serveie i de les comissions administratives de ports.
El Consell ha començat restudi del
pla d'electrificada/ dels trossos de major intensitat de servei 1 major pendent de ferrocarril.
Treball. — Reial Decret creant la
mutualitat per a cobrir el risc dels secidents de viatge <Sets emigrants.
Instrucció pública. — S'ha aprovat
el projecte de Reial Decret fent extensius a les obres dependcnts ¿'aquest departarnent, els dictats pel de
Foment autoritzant els endossos de
les certificacions de les obres executades.
Idem d'un altre concedint a les mestresses d'Escota Normal el dret a séser nomenades fora de concurs en la
vacant que ocorri on resideixin els
seus marits, sempre que aquests siguin fttncionaris del mihisteri d'Instrucció.
ACORDS DE LA FEDERACIO
PENINSULAR DE FUTBOL
Madrid, as. — La Federació Nacional de Futbol ha facilitat una
extensa nota en la qual jest;fica l'actuació del Comité' Nacional en retada, amb el vot de confianza condedil per les Federacions regionals.
Ha pres els segiiens acords:
Sobre campionat d'Espanya:
Primen—Eh, clubs la classificació
(lela r,uals en llur carnaionat regional els habilite per a concórrer al
campionat d'Espanya quedaran obligats a prendre-la part, sota pena
d'ésser suspesos en el seu dret deportiu per tot el temps del calendari
del campionat i de multa equivalsint
a la participada total que correspoala a la Federació del partit lliurat
rally passat pel club que ocupava
el rnateix Nac.
Segon.—Les Federacions que manifestin pràcticament l'acord de retirar-se del campionat d'Espanya, dificultant la participadd de clubs qualificats per a concórrer a aquest, seran igualmcnt castigats amb suspensió i multa corresponent al seu
club d'acord anda el que sala dit anteriorment, sense perjudici de la responsabilitat que eta clubs contreguin,
si malgrat aixó deixessin de contri-

Constate:da de Lligues I Clubs.
Article únic. — Els clubs fora dels
campionats oficial, podran formar les
!ligues i competicions que estima: çonasaban, per ì estimular el desalmallameas de !Vicia deportiva o per rae)
de Matos interesaos, determinant
nrateixos el temps de durada mis o
menys, establir les regles premies de la
competició o 'liga 1 rizan i organització i disciplina interna, que tinguin
per convenient, previa autorització de
l'autoritat governativa competent.

Quan aquestes 'ligues o combinacions estiguin formades per
clubs pertanyents a una mateixa federació regional, aquestes
hauran de donar Ilur autoritza cid.
Quan les dites lligues estiguin forinades per clubs de distintes regions, caldrà comptar
amb l'autorització de Lotes les
federacions regionals interessades.
En últim cas, si hi llagues
Oposició d'aquestes amb la de la
Federació nacional, previa autorització dels clubs interessats.
Als efeetes d'aquest article,
junt amb la demanda d'autoritrack% caldrä acompanyar les
bases de la federació o reglament de la higa, que considerara aprovada en concedir-se
laut orització.
Aquests reglaments i bases
hauran de modificar-se guau la
Federad() que ha d'autoritzarlos ho exigeixi, i tumbé se li
haurä de donar coneixement
qualsevol variació que a'acordés
demoras d'ésser aprovats.
Addicionals: 1, No es donara
publicitat als presente acorde
mentre no es trobin complimentats els do l'apartat 3.
2, D'acord al disposar es proceda-is a la redacció dele artieles dels Estatuts o Reglamente
afectats per aquests acords als
Píseles pr ocedent s.
Madrid, 1 — Aquesta nit
s'ha reunit la Federació Central de Futbol per a acordar
quan s • han de c r .ebrar els partits de desempat entre el Real
Madrid, Razing i Athletin a conseqüència de l'acord pres ahir
Pol Gomita nacional decidint no
autoritzar el "goal-average".
La Federació central va prendre l'acord que els partits de
desempat juguin dema , diumenge, dijous vinen i diumenge do la selmana entrant.
Despees deis a..ords aportunaments presos, se celebrara
demä, diumenge, el primer par- ,
tit
riesernpal le nlvt• el Raaing
i l'Athletic a l'Estädium.
Per tant, s'ajorna el partit
amiste que dernä s'havia dr jugar al mriteix camp amh els
equipe Athletic i Real Madrid.
QUUADRINI NO VOL TORNAR A BOXAR AMB RUIZ
Madrid. 14. — Quadrini, actual
campió d'Europa del pes ploma. ha
declaras que no accepta el repte IlanAnteni Ruiz.
eat per
Diu saie en els eambats que ha celebrat arab eil, ha provat ben terma
nantrnent la cera classe i que ara marxa a Italia i Alernanaa on té compro.
mitos que cometa-.
L'ENQUESTA DE "EL LIBERAL" SOBRE EL PROJECTE
D'ESTATUT DE LA PREMSA
Madrid, — "El Liberal"
continua l'encivost si obert a entre els direetors de perknlies
sobre l'Estaba ile premsa.
Er,ric Fajardo, director de
"La Voz", diu:
Considere perjudicial l'EstaInt,primer filia tot i sohretot
prrquie rs un Estatut do premea. i la prernsa na neerseita
Estatut. sind llibertat dins la
responsabilitat exigida de conformitat amb les llei que la
rand s'ha dona!.
Andreu Sahorit, director cl€
"El Socialista", exposa el seu
criteri ainb arpirstes paratiles
Per a nosaltres. socialiste3
demòcrates, abans que tot, ia
un perill un Est atut que no sigui un-u/miga( prr Corte elegides lliuirment, sense
censura i selle° suspensa) a
garanties.
Ele benefic is de caritcle
personal que hi poden have
per als periodistas, eón roer:
que aquests ban do saber car
quistar ,.nitaiit els obrare gräfics, agermananl-se ml) alls
integrant la Unid General da
Treballadcus.
.adquirits grariosament, corren el perill de desaparèixer si
la seva arrrptació havia d'émser
a canvi d'abandonar els principis 4ISS;encials de la llibertat
d'impremta, que tanta sang
oostä neonsegie en el sea*,
passat.
Manuel Fontdevila, director
de "Heraldo de Madrid", das:
El que es pretén remeiar ene
l'Estatua que és evitar tota
possible extralimitada del poder de la premsa, planteja un
problema d'Arita que afecta
tant al que fa el periadic cera
al que que el Ilegelx. ar que
governa cona al que es manat.
Considero inoportú el plantejar
aquistas qüestió, donadas les
especials circumstàncies que es
troba la premsa del riostra

REUNIO DEL CONSELL
Madrid. 1 4.—Minuts després
de les set, ha auedat reunit a
la Presidencia el Consell de ministres.
El cap del Gavera, en arribar, ha (lit als periodistes:
—Vine tina mica tard, perbuir.
qué m(lio entretingut a casa
Tercer —Cas que contra les prola marquesa de Santa alaria
vea abans indicades deixessin de
escoltant el concert que han
participar en forma deguda els clubs,
donat els nens Corma, de quacorreran els seta: ¿reta i obligaaaons
tre i vuit anys. que san y ernoal que els segareixi per ordre de clasoteo notabilitats en el piano,
sificació en el reapectiu campionat
quelcom d'extraordinari.
regional, Iles.at que pel Comitè es
He donat una mata prohibint.
disposi una altra cosa.
les exposicions deis trofeos de
Quart.—Queden exceptuats de les
les guerres del Nord. Em semsanciona que -'han descrit les Fedeblava una mica desatinat reracions i clubs de les regions de les
contar aquests incidents pasilles, la participació dels quals en el
sats de la nostra història.
campionat d'Espauya es ~té voDama donare una nutra nota
luntaria.
sobre subsistències, que s'han
Sobre representada proporcional:
abaratit d'una manera extraPrimer—Le, Federacions regioordinaria.
nals. als efectes de la seva incorpoEl ministre de la Governació.
nació a les delleracions respectives
que acompanyava el president.
de l'Assemblea general. tindran resha facilitat als periodiates un
pectivament els vots que es fixen a
estafa en ol qual figuren els
continuació:
tants per cent d'abaratiment
Extremadura: un vot.
per artletes, en els quals es reBaleara: dos vots.
marquen als segiients: patalee.
Canäries, tres vota; Castella-León,
50 per 100; xai, 45 per 100; guatee; Cantàbria, cinc; Aragó, sis;
arrbs. 33 per 100; cigrons. 28 Valencia, vuit; Sud. vuit; Astúries,
per 100; mis, 34 per 100; ala vuit; Galicia, nou; Centre; deu; Coa21 per ten.
' púscoa, deu; Biscaia, onze; CataluEl ministre del Trieball ha nya, dotze.
antinciat que portava al Consell
Segon. — Als electas
l'apartat C
un projecte de construcció
de l'article ti deis Estallas, les fedecases barates i econbmiques a racions
regional, vénen obligades a
Saragossa.
subvenir a l'impost en proporció al
Es una cos --ha dit—molt nombre de vots que les queden reconegran, a la qual l'Ajuntament guts.
presta molt coneurs, 1 constiTercer. — Totes les disposicions
luirh sin lila d'urbanisme a
que hom exigeix per al vot de deterl'entrada ele la ciutat.
Es ministre de Foment eer minat nombre de federacions, s'entenproposava donar aompte al dran modificadas en el sentit que el
dit nombre es refereix simplement a
Consell del set: pla d'eleetrifivots.
nacido de ferrocarrils.
Quart. — El Comise executiu es
El ministre d'Hisenda ha
arribat a les cinc, de Salaman- reserva la facultat de dictar les disca, i a l'hora de començar el posicions posteriors que estimi conveCansen ha arribat a la Pressi- nient per a l'aplleacia del nou estatua
Ampliació del Camita.
denota.
Anide únic. S'amplia el nombre
El Consell ha acabat a dos
de
membres del Comitè ejecutiu fino
quarts de deu.
En sortir, el president ha a un total de cinc, i de conformitat pata.
amb la designada prèviament efectuadit:
El que al estimo convenient,
—Molla administraeld; qua- da per l'Assemblea extraordinaria de és un Estatal per a la censura.
setembre
darrer,
laha
nomenat
per
a
si tot de Foment. 1 una mies.
je que el cap admetre que
d'instrucció Pública, havent-se ocupar els dos nous Soca als senyors aquesta s'exerceixi en plgur
acordat Lamba l'expulsa', de la duc de Hornachnelos 1 En 'mea Luis moment d'una manera lógica i
carrera d'un secretari al qual Das, els guata senyors ‚eran invitas, intelligent, ¿qui pot preveure el
s'bn format ja tres vegades ex- a prendre post:casta després de cele- que succeiria si un cenvt (lipedient.
beat el partit Portugal-Ensaya.
t persones portde per • eme) r

aquesta funció : solare la premea, ja de per si arbitiäria, a

Poden

un mayor arbitrar!?
Enrin Bosch, director de "El
Imparcial", diu:

Totes les minores d'indole
moral, honorífica o económica,
poden enaltir o beneficiar a
l'abnegada, valuosa, intelligent
i meritissima classe alele professionals de la premsa, sera
d'anhelar amb fervor i d'aplaudir la perseverança en l'intent;
pera la iniciativa s'ha de deixar
als interessats perqua sigui
fruit. sanejat d'una espontaneltat consensual i no d'una torea
coercitiva i desmesurada. La
manufteria sol avortar Ostranyeses.
SERVEIS AERIS BELGUES
Brusselles, 14—El ministre d'Aeronautica ha donat possessió a la Corzas-

sió inter-ministerial encarregada de
restudi de les mesures cale s'han d'adoptar per a la próxima realització
de renllae aeri comercial entre Belgiea i el Congo belga.
Indica el ministre la importancia
econòmica 1 gelítica del problema que
5115 de resoldre i exposà al Comité
la converdincia de fer coincidir la
nauguració del servei amb l'aniversari
de la independencia, que slia de celebrar rany reto, —Fabra.

OF. L'ESTRANCER
EL COMBAT ROUTISCUTHBERT
París, 14. — Els boxadors Routis
i Cuthbert han fet match nul.—Fabra.
ITALIA NO ACUDIRA A L'EXPOSICIO DE LA PREMSA DE
COLONIA
Roma, 14. — A conseqüència de

l'actitud en que s'han collocat les
Associacions industrials alemanyes,
pel que fa a la Fira de Mili, s'ha
adoptat racord d'abstenir-se de concarrer Italia a rExposicia internacional de Premsa que ha de celebrar-se a Colònia. — Fabra.
EL RECORD DE VOL DE
DURADA NO HA ESTAT
BATUT
Nos-a York, 14. — Comuniquen
de l'aerbdrom de Roosevelt Field

que els aviadora Chamberlin i
Manis. que. com és sabut, intentaven batee el record de durada
vol, han fracassat en la seva tempsativa, per haver-se vist obligats a
aterrar degut a haver-se esgotat la
benzina, quan portaven 3r hores i 24
minuta de vc/. — Fabra.
'

fur vadu
SU

TOS

sofrir

ERNIA

L'HERNIA és una greu dolenu
que fereix taret o d'hora i sense dis.
unció la majoria d'hornea dones
i nens de tota edat. Molts cops
l'HERNIAT experimenta una lleu«era molestia, sense poder definir
la causa. HEUS ACI EL PERILL
L'HERNIA, sempre guarible en el
seu comerte, pren, descurada o mal
curada, proporciona extraordiniries
amargant la vida de l'HERNIAT,
el seu mal acaba per obcecar-lo ex.
posant-lo continuament a l'ES.
TRANGULACIO HERNIARIA,
accident que amb freqüència pro.
dueix la mora precedida d'HM
RIBLES DOLORS. L'HERNIAT
pot sofrir o no a conseqüència de
la seva HERNIA, i de vegades fina
només patir amb motiu de les variacions del temps; pera l'HERNIA
segueix inevitablement, amb rapidesa o lentitud, la seva temible evolució, arribant fins a impossibilitar
la vida normal de l'HERNIAT.
acaba, gairebé sempre, per trasto!,
nar el seu fogar.
Infinitat d'HERNIATS han trobat el sen benestar i la recuperació
de la salut amb els eficaços aparells
del NIETODE C. A. BOER. Les
cartea d'agraiment, com les que segueixen, es poden Ilegir amb fregüancia a la Premsa:
"Palma, C de Frewr lt):*.
Sr. C. A. ROER, Ortopedic Barcelona

Mo/t Sr. meu 1 Mettaglt arnIc:
t. 'in deure
leed
A g ralment per Vinteres ami) quA ha ates
• auartment de les Mies tiernas ate
nana des dc feia molts anys. la qual
aconsejan en por temps mluaneant
deis seus renomenats aparetls. En 1:4
dota quo peteixen tan molesta com perillosa dolenca. l'autoritzo perque, st ho
creu opo r ttl, publiqui aquesta rarta. Pe
vo y :e orrsa. er crtst s. s. I arnic, Anteni Truyola, ectitioni de San! Miquel, rar.
rer dc "ra:norer, min. 9, segon, PALMA. •
"Sr. C. A. BOER, Especiallita hernia.
• Pelayo, co. Barcelona.
mcit Sr. loen: Guarit la de l'hernia
forria voutminosa que lenta 1 q ue ein
•

sonava molts sotrtments. este content
de Manit0Star-li la meva samlarrit.
Eis nparells c. A. BOER m'han dann t
II ealut u permès treballar ovan res no

pocha nVeular-nle. Es el que ti autorItzo publlcar t soc de voste arta, s. S.
JOSV.P MARCE, Santa Eulalia de Riuprimor (Prov. Barcelona), a de novembre de 1927."

HERNIATS:1.::tegleesvru'ljn
evitar les molésties i greus canse-

ra:andes de les HERNIES o les
complicacions del desecas de la matriu, ventre caigut, obesitat i MUTILATS, visiteu acuse pèrdua de
temps i amb tota confiança, rema
nent ortopédic Sr. C.A. 50ER al
seu Gabittet central de BARCELONA, carrer de Pelayo, número Go
(Playa de Catalunya), cada dia, ne
o atide 3 a 7.

CATARRO5
•A5
TO5

Un collaborador del Sr. BOER
rebrà a
VICH, iiissante. 28 gener, 14. COLON
MANRESA, diumenge, 29 g. H. MUNDIAL

(Prop de La n'Uta.,
REOS. chiluns. 30 geiler . H. PARIS C.
44.0+6411.904.11•441444.91444

5E CURARÁ RADICALMERTE.
COrl

ADVERTIMENT

IPIVILebtOMILIDO
IL IL
La medicina moderna reconoce gran virtud a tos anta
Aseplasticouis,reTioclia,ZrgaZrpraerr.3

Prenuem a tofo els nostres

ti e ulitrmente en el aparato
re-piratorlo pueden ocasio•
nar graves consecuencias.
Por esto han caldo en desuso las
pastillas, jarabes, etc.. que tan sólo
tienden a calmar los accesos, ya
sean de tos, ah.ogos. etc. El PUL.INONILO va directamente a la causa nrodustore.
Venta: Sesali, Vicente Ferrer, Fa,
me:tia La Cruz, y prietipates.

oomuninants que. en %re..
(nutre ns salta per a linee

pubiloats , aoredltin llar
personalitat mtalaneant un
sogell o signatura 1 el do'miela de l'entitat o particular Intereasata
41/4a1414444-ae+04.1444.61144.

home que fa treballs
Pesats es qui mis aprecia el
consol que per a tota mena de cops,
dolors i fatiga porta el famós

LINIMENT DE

SLOAN

No ha de faltar mai en tendes, magatzems, toiier. Usbriques. ont ea carreguin mercaderiz3, estaciona, molls. etz.

MATA DOLORS de
Cops, Contusions,
Rampes, Catarros,
Neuràlgia, EspatIla,

Reumertisme,

Pi t,

Cintura, Ciätica, etz.
No Cal fer fricciona. Penetra per si sol.

Lå pumacnit

umenge, 15 de gener de 1928

*T.S.F*

NRIR.:;. El Rayar Takeski.recitarit

*A &tito'. que llueve", de Manuel So-

ELS

ESPO RTS

riesie¡ “Tot tras/adiar, äe J. Casaaoves; "iiivern", de Roure Garriga;
"Carolina", música de Dureatix, lletra Toni Heeney i Jack Sharde Tóresky.
key fan match nul
20• ä0 1 E Quintet Rädio interpreta.
ri: "Él somni d'una alt d'estiu"
E n. EsPar14. gustam-ne
(obertura), Mendelsehon; "Rondalla
La primera impressió que protres cosas:
aragonesa", Granados; "La Lliga de dueix el resultas de match nul del
les 'Nacions" (manca), P. Lincke.
match Heeney-Sharkey és la d'inMUJERES,
go'sn: Crbnica esportiva.
certitud amb referencia a quin sera
iriso; Tancament de l'estació.
ara el pròxim combas. que es disRADIÓ CATALANA, 462 nt.
Els radio-oients poden amb
putara comptant per a la "O-tallenv_I NO
Dues horas abans do comenTarda; Retransmissió del partit de ser" del campionat mundial. Per
ar Temissió del dia de Itädio aquestes dades formar-se idea
de la simplicitat amb que es futbol Barcelona-Espanyol.
mes que Heeney sembla que no
reolona, o sigui. a les quatre
en marxa el complicat
ara': Sants del dia. Crinica d'art, resta en mala posició i que Share la tarda dels, dies feiners i posa
mecanisme d'una ernissora tan
esports i modes. Semi especial de key ha fet millar paper del que s'esles tres els de festa.. es posa
important com la que al cim Ràdio Catalana pel seu redactor es- perava, sembla evident que ni l'un
marxa el transmissor del
donant compte tot del Tibidabo té instal.lada RO- poetiu. Darreres noticies amb els re- ni. l'altre tenen gaires probabilitats
Barcelona, amb els seus set
sultats dels partits de futbol i altres de vencer a Jack Denmsey o a Gene
.egui! a I' enginyer director, dio
informaelons interessants de tota clas- Tunney. Aquesta pancha esta molt
Gordoves, per mitjà del quilòmetres de tintes microfóniques
que
la
uneixen
amb
l'E,..sse d'esports de tot el alón.
teli;b•n, el resultat d'aquesta
per damunt de la resta dels boxatudi
del
carrer
de
Casp,
per
a
Rädio-teatre, sota la direcció del se- dora del pes fort "i es vulgui o no
•-a-,••• que té per objecte ad- rebre des d'aquest lloc les
nyor
Domènec
de
Fuenmayor,
amb
cas que hi hagués
al capdavall ella fornirtels dos acandicions i emetfe-les a l'eal'estrena a Espanya del sainet de cos - tors del gran match del setembre
quele. m d'anormal en el fun- pal la gegantina antena del Ti1,1
tinas
madrilenyes
en
un
acte,
original
onament, per a poder aixi
per al títol.
del sehyor Lluís %afta Villaescusa,
nermalitzar-ho en les dues ho- 5idabo.
No obstant, cal esperar encara els
CO.L.ONIA Fleer'tt
ami) illustracions musicals de l'obra comentaris i els acords que es pren.es qu , manquen per a l'emis- MI
metre
del
Breton,
"La
verbena
de
la
no
haver-la
d'interrom'b iö
dran en vista del resultat que es?(.'t
Paloma", titulat "Por ser la Virgen de mentem. Heus sei la informació tepre.
Com es comprova la bona la Paloma!".
0Muze rninuts atarais de colegrafica que dhem rebut:
Acte de concrt: Els duetistes "Los
Nova York, 14. — Davant d'un pú!Aenor l'emissió, l'enginyer qualitat d'uns auriculars
Villasiut" cantaran les cançons se- blic que emplenava totalment el Maprova personalment l'estat de
gilents : "Flor cautiva", Camprubí;
eries i amplificadors,
A, granel
es ven
"%fati Dandy"
Fins ara era un problema l'adquisi- "Para, motorita", Camprubí; "La disson Square, se celebrà ahir a la nit El
in els . micrüfons.
el combat entre els pesos forts Jack
ja
que
no
sempre
poció
d'auriculars,
nefia"
(caneó
asturiana),
Miranda.
de
l'hora
minut abans
.
Sharkey, de Boston, i Ton/ Heeney,
dien assajar-se en el moment de la
Programa de l'Orquestra Radio Ca- neozelandés. L'encontre estava concerauucada per a començar
compra,
per
no
ésser
hora
de
sessió
i
talana:
"Rosina"
(marxa),
Marchetti;
e- connecta la línia micro
hom havia d'estar a la mercè de "Le deluge" (preludi), Salas-Saetas; tat a dotze rounds i el vencedor era sense que el darrer cementas eliindicas con/ el futur challenger de l'ac- mini un dels boxadors qualiteats
fnmi ra amb la del campanar de
l'honradesa del Vertedor. Havíeu fet la
"Serenata napolitana", de Fauchey; tual catnpió del món, Gene Tunney.
h Catedral barcelonina. ImmeFORD;
ert les eliminatòries. Aquests creu
diatament després de sonar la compra i us en anàveu cap a casa "Don 'Lucas del Cigarral" (fantasia),
L'encontre ha acabat amb la decla- Rickard que poden ésser Sharkey
amb el dubte de si aquests petits apa- Vives; "Moment musical", Schubert;
Bruch, 140
PRATS,
primera batallada, l'operador
ració de match nul per part dels juto Heeney.
Tibidabo cursa 'un senyal rells serien preu sensibles i quin re- "La casta Susana" (fantasia), Gilbert; ges, encara que el palie s'ha mostrat
MODEL
TALLER
sultas
donarien.
Quanta
Risko
i
Uzcudun
els
con"A oscuras" (tango), Cabrera; "Mig: dividit en les seres opinions, coinciamb l'operador del
Ja sabem que es poden comprovar
non" (fantasia), Thomas; "Ensuelios dint-se, no obstant, que tots dos bo- sidera eliminats del torneig. Els calpenen amplificador installat a
amb les famosas maquinàries I eines
almenys
amb
l'ajut
d'una
pila
per
a
argentinos" (pericon), Satis: "Saha- xadors han posat gran interés en la drà fer una campanya molt brillant
l'estudi del Tívoli, que servelx
saber
que
el
bobinatge
no
és
trencat,
d'aquí
al
setembre
per
tal
de
poder
ra"
(one-tep),
C.
Vila,
perquZ tots dos operadors es
Iluita. El neo-zelandès ha demostrat mes
ço que seria evidentment deplorable
24'oo: Tancament de l'estació.
us el delataran cona nou, per un preu irri
dein compte que el seu corresduresa en els cops però ha estat con- entrar novament al torneig prepaper
a
un
aparell
nou,
però
no
sempre
coponsal està amatent per a
DEMANEU TORN DENSA MATEIX
trarestat
eficaçment
pel
millor
joc
cienes té a la mà una pila.
....
UNES
mençur l'emissió, i que tot està
b• .......
riE DECLARACIONS DE
ratoN
tific emprat per Sharkey.
........ 4rle, ... .
Helis aci, dones, resolt aquest prodir-se
que
el
camTUNNEY
punt. Pot
El primer round no acusa avantatblema.
Tots
podem
proporcionar-nos
panar .le la riostra Seu és el
ge per a cap dels dos boxadors, que
La Premsa americana arribada
una pila molt diminuta, pera suficient PROGRAMES PER A DEMÀ
direct o r que dóna Tordre de
s'estudiaren mútuament. Al segon, darrerament publica extenses detlaBAbCULES
per a fer funcionar la membrana de
üffinevar les emissions de RaRADIO BARCELONA, 3.44'S m. Sharkey aconseguí collocar una forte racions del eampió del món del pes
rauricular.
die Barcelona.
dreta
al
cos
d'Heeney,
el
qual,
al
scu
fort, que es poden resumir com
110 0 : Campanades horàries de la
Suqueu la ploma d'escriure dins del
Seguidament queda automätinter i posen en contacte amb ella Catedral. Nota del Servei Iletcorolá- toro, replicava amb una contundent segueix:
ticam e nt connectada la linfa de
esquerra,
que
feu
trontollar
el
bastotenia intenció de ooxar
IT.seela Industrial, on hl ha els dos extrems dels cordons de rau- gic de la Dinutació Provincial de Bar- nia..
contra el vencedor del match Sharricular. Es produirä un corrent molt celona. Estat del temps a Europa i a
PER A
:nstdlat el servei met eorolbgie
Al
tercer
round,
Sharkey
demostra
feble, però suficient, almenys, porqué Espanya. Previsió del temps al NE.
key-Tunney pel juliol vinent.
de la Diputació de Barcelona, els cota-des siguin percebuts per un d'Espanya, a la mar
una
gran
escomesa
cercant
particularEl match es disputaria al Iani )1- BARCIT-I-ONÁ.
i a les cutes aide la qual Escota s'emet auricular sensible, el que no se senT-'a e lairr
ment restórnac d'Heeney, pera aquest kee-Stadium, de Nova York, sota
ríes.
•'ament el comunicat meprocurà
desfer-se
de
l'atac
replicant
tirla
amb
un
auricular
de
qualitat
do.
1330
Tex
Rickard.
de
la direcció
a 1443: Emissió de sobretauza Gämiz; Pelaó, Maurici, Pellicer,
• i : Tic sense interrornpre
lema, car aquest quedaria mut.
la: Trio Iberia, discos de gramola i atnb forts cops d'esquerra i cobrint-se
Sans-Grac ia es jugarà al camp de
Heeney es rnillor boxador del que
res el penell del carrer
Be'stit, Cros, Ciórda i Alcazar.
atnb el cos a cos.
Si
es
molla
més o menys la ploma.
la
U.
7.
de
Sans
i
serà
un
enconNordrecitacions
variades.
hom
creo
generatment
al
Arbitrara el senyor Arribes i dup. i 'a través d'un dispoAl quart es veié una lates gran deci- América.
s'obtenen
en
l'auricular
unes
remors
tre
difícil
per
a
tots
dos
equips,
1730:
Obertura
de
l'estació,
Emise.speeial destinat a evitar
rant rencontre es donaran detalds
sió en Sharkey, el qual, privas crartatubé
més
o
menys
fortes.
car
ultra
la
igualtat
dels
comrinsió
especial
composta
d'obres
musiNo
creu
que
Johnny
Risko
figuri
r la inducció produida per
canta, existeix el natural interés de del partit Barcelona-Espanyol.
cale pel Quintet Radio, discos selectos . ribar al rostre d'Heeney, cerca inútil- per molt de temps en la história del
la pr,ximitat de l'Escota Indus•n• • ID • IP•
ment castigar-lo amb forts cops al cos. pes pesas.
L'ASSEMBLEA DELS CLUBS
de
gramola
i
recitacions.
cadascú per a millorar de situació.
trial a l'emissora Itädio CataAl cinqué, Sharkey copeja a Heeney,
CAMPIONS
fort sera el Partit
18a:to:
Cotitzacions
dels
mercats
inno
estranyaria
que
DempUn
altre
plat
Tunney
La vulgarització de la
lana.
el qual resulta ferit. a l'ull, malgrat la sey no tornés a bo yar; fins per la Terrassa-Sabadell, que tant per als
ternacionals
tarda,
desprès del paiiit
Aquesta
canvi
i
de
valors.
comunicat
meten_
.Vabat el
a'ro: El Quintes Radio interpre- qua) cosa replica anab duresa i acormeteorologia radiada
tardor vinent i tenint-lo a ell per aficionat s d'un com de l'altre han - Barcelona-Espanyol, al qual YS'S>.Srológie. l'operador del penell
rala
el
bostoniä
a
les
cordes.
Sharkey
tara: "Norma" (obertura), Bellini;
ad% ersari.
dol revesteix amere el mäxim in- tiran, invitats per la Junta Drritdel Tívoli, al carrer de Casp,
tiva del F. C. Barcelona, es retildEsmeralda" (dansa americana), es refugia en repetits "elinchs", burPel seo cantó, res agradaria més
acelerta una clan que ericen una
terés.
En Josep Pratdesaba és un dels "La
lant
l'eficacia
'deis
cops
del
neozelanA.
Cotó;
"Boccaccio" (selecció), de
ran els delegats dels clubs carupioits,
En el grup B solatnent dos paral campió que boxar per tercera
verda que hi ha en un pocs domes a Catafunya que s'ha predés. En aciftest round, Heeney s'apunta
Mar:
Suppe-Atzler;
"Adoso",
Délibes-Mou
segons l'acord .pres en la darretat
tits tindran lloc a Barcelona
cegada contra Dempsey.
aparell damunt del pupitre dels
ocupas de l'aplicació de la meteoroloun net avantatge.
ton;
"Not-Yet"
(mansa),
E.
Clara.
tinenc-Lleida, al canso del Marti- assemblea celebrada a Bilbao.
locutors. advertint a aquest s
gia a l'agricultura. Les seres nombraa-Ceee! 4--`51-04444/44.1114+9414414+
Al
sisé,
seguí
dominant
Heeney,
el
Tancament de l'estació.
Aquest mati, en l'exprés de Maque poden començar a enrao- ses publicacions, conferencies públiPer al partit Barcelona- nene, que és el que ha d'assegurar
m'ya: "Els caçadors d'hipopinams. qual prodiga els seus cops d'esquerra,
al club local en la seva enveiable drid, és esperat el delegat del 'Manar.
ques i experiments duts a termo entre
eis
han
organit
zat
aconseguint
collocar
diversos
croxets.
Espanyol
Una aventura perillosa", per Albert
situació; i Sant Andreu-llo ro, al drid, senyor Hernandez Coronado,
Una rogada això fet, els lola gens del camp li han ensenyat de
Al sete, també avantatjós per a Hee- famosos Restaurants CAP 1 CIJA
camp del Sant Andreu, que sera, i en el de Bilbao el Senyor Jale?
cutors obren una alt ra clan que
tractar d'una manera fàcil la vulga- Sepúlveda.
un
servei
e.xtra-räpid
per
la
ney,
s'observaren
diversos
ganxos
d'azeoo: Campanades horades de la
tenon a mà, la qual elan obre
rització d'una ciencia de si ja prou
probableme nt . el partit més disputat Maria Alba, delegas de rArenat.,4e
Catedral. Nota del Servei Meteorolò- quest, als quals replica generalment seva proximitat al camp, molt
Guecho; En Manuel de la Sota fel.
eaquest grup. Els altres partits
atilainii!icarnent la sortida de
complicada com és la meteorología.
Sharkey
amb
bons
cops
amb
la
dreta.
econegut
pels
aficionats
al
Crutiérrez d'Alzage de l'Athletie
la linia dels corrents microfb"Radio Lot" anuncia ara que el vi- gic de la Diputació Provincial de Barsón:
Al
final
d'aquest
temps
la
Huita
es
futbol.
celona.
Estat
del
temps
a
Europa
u a mosträ mes igualada.
Club; doctor Polit, de la Real -Sonies.
nent abril començarà a publicar unes
Gimnästic-Mletick, al camp del
14444444444+.4~4444•44"
Espanya.
Previsió
del
temps
al
NE.
Tarragona; i Man- ciedad de Donóstia; el president Be
Comença a emetre's la ven interessants experimentacions sobre
Al visité, tots dos púgils, com fatiFUTROL Gimnàstic', ,de
deis I,,eutors: "Aquí, estació
la Real Unen de Irún.
la previsió dels temps, explicades per d'Espanya, a la mar i a les rutes
resa-Jimiter que tindrà lloc al camp
gats per l'esforç anterior, . hagueren
ries.
DEL
ELS PARTITS D'AVUI
Rada. Uarcelona", i donen una
Ets delegats- deis clubs cantaras
Josep Pratdesaba, les quals reflectidel Centre Esports Manresa.
d'ésser separats constantment, per usar
2105:
Cotitzacions
de
valors
i
mocelebraran un canvi crimpeeskiana
ran fidelment la utilitat practica de
tanda •'anuncis fins que, en el
PARTIT BARCELONAamb preferencia el cos a cos. Vers el CAMPIONAT DE CATALUNYA
EL
nedes.
Darreres
noticies.
i després seran invitats a dinar -¡:,er
la previsió del temps, destinades a fer
mon ga. marcat per l'indexA les tres en punt d'aquesta tarESPANYOL
21 . 10: La setmana cómica. Revista
!tarar i II programa que tenen
més comprensible la ciéncia meteorola Junta del Barcelona al Majeette
da coniencaran els partits correspo-•••
es recornana al palie
festiva en vers, escrita i recitada pel
Novanient
%:- , a, anuncien el comen
lógica entre la gens del camp, que,
Hotel dAnglaterra.
nents a la penúltima data del campopular autor i actor Joaquim Monque s'abstin gui d'adquirir localitats
tot i la utilitat que per a ella signifi,:al,'i:, d'un nou número.
ESPORTS DE NEU •
pionat català, els resultats dels quals per a aquest partit sense comptar
¡REYENEDORS
tero.
Taii len la clau de sortida, ca, tan poc s'hi ha interessat fins ara,
han d'aclarir la incógnita que enclou
APLEC D'HIVERN DELS
21'20: La caneonetista Emma Garent entrada geneamb
la
correspon
rebutjant-ne els alts beneficis que en
clau T'e en tancar-se acciona
de HEUMATICSh: la classificació general.
SKIADORS DE GRACIA
cia interpretara: "Trägica fiesta", de N
ral, sense la qual no padr& entrar
podria treure.
lluminós davant l'oNo depén només del resultas del
acudiu al
La comissiö organitzadora
Mugís al calina, llevat dels socis.
Aquests diälegs aniran iHustrats, Currita-J. Costa; "Mi sombrero corperad. del control, el qual,
partit Barcelona-Espanyol la del:Els qui baria adquirit locatitats d'aquesta festa que tindrà lloo
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farnAs antrpo lisra.
"SOLEA, LA MEJORANA"

Dóminos

excelient bailarina. - Exit de la
genial actrau del couplet, única en
el set! genere.

1

I artioles per a esport

Vda. B AQUi
8, Ares, 8

Succes dels graciostssdrus couplets
Charleston forild" 1 "Dichoso
mantón".

ANTONI MARTIAAEZ
neabllisim actor en el seu aspeete

d'exttuts/I recitador 1 genial interpret de les poesies hispano-americanes.

PIANO,c,r,

e

FRERESII
nuatutoilimis:

2 mes de 30.000 en ús•

c

Casa fundada en 1864

AUTOrANG

113

/3 E

N-11

II

R.

EL FILM CIPA DE LA "IVIETRO-1.
GOLDWIN", QUC SoLANIENT ES .
PROJECTARA AL TIVOLI
Preferencia (butaques rail I cm-

BEN-HUR

Travessera, 8 1 10. - Tel. 272 G.
Empresa Companyla
Claramunt - Adriä
Avui, diuruenge, tarda, a dos
quarts de cinc, i ,nit, a dos
quarts de deu:

•44444444.44,4444-444444-4,1

011X311;
AVUI, DIUMENGE:

Tarda-, a les 4
Nit, a 1/4 de 10
Una obra mestra
de la pantalla

INICOLAS!
comédia en un acte, d'Eusebi
Sierra.

Bartolo tiene una flauta
sainet en tres artes, de Pere
Muñoz Seca i Pere Pérez Fernändez.

MIQUEL STROGGFF
"Film" complet ,t 5,300 metres, pul

IVAN MOSJOUSKINE

D rrrrr perteccionament de la cauta

▪ D'amena aesiortit I durares novetate

L en rotllos 88 a 5 pessetes

=-14-~444.444~~lee-1
TEATRE BARCELONA

Pianos de cordes crenades
complat. ierminis 1 llogner.
11
El Planos Tocaste :-: liarmnrilums

Conapanyia de comedia
Lluiseta Rodrigo
Avui, diumenge, tarda, a
les cinc, i nit, a les deu:
La edmédia en quatre ac-

Li

n 43 CLARIS . 43

..•EnnzummEnnEnnEnnini
1 nffla,

tes

Teatre Català Romea

LA CASA DE LA TROYA
Tarda i nit, GRAN EXIT de
CARLITOS GARDEL
interpret de canta argentina

Compan y ia Vila-Darf. Primera aetrlui
Maria Vila. Primera actora: Dari I Rolla
Arui, dlumenge. tarda, a les 3'30:
ELS PASTORETS GARROFA I AAAAAA GA
ES. Mal. els Reta Maarles assialtran a
la flinriö. Tots els Petla i nenes rieran

obsequiats. A les sis, darrera dennitiYemen* en dta de t'esta de

Un milionari del Putxet
1411, a les d e n, el xrateLda exit

1

,Lancliseutibie axil d'En Roure,
Preus popo
Denla larda, a les
lais. 1 rdt, a les 9'45, el clamorea axil:

T'ESTIMO !..:
bit/tarta vuicnt, Feativitat de Sant An. tonl Abat. Tarda 1 ntt, funciona dedieadeS 81 Grarni deis Colsers. L'esta
d'En Reine,
T'ESTIM0f...
1 ELE -MES TOMES

TEATRE

tro Dotrcs-Vila iS.:;.
Mal, DIUMENGE. mATINAL A (
LEO 11. TARDA, A LE s 3'30 I A.,_,
V
LES 6 (EsPF.C.IAL NUNIERAILti. X"
NIT, A I.Es DEI': 4e. 47, 48
1 49 EXHIRD.10 DEI. MI1.1.011 ESPEcTACLE DEL MON: ' Á

COLISEU POMPEIA

MODEL 1E28

•

'‘,-../
.

flteatre), S Ptas. General atmla-1,
qUes pis I), Pte,. 1'55.
DiUutts, 1 cada cita, tarda a les 5."4"
Nit a les 10:

NIPB11 n 1211311111111111EIZGICEIBEJ
81

In

TIVOLI

- Deinä, dilltins, tarda
La fruta verde. Nit, La oasa
de la Troya i Carlitos Gardel.

9444444.90.9.99444444•944•9
,
,.

TEATRE ELDORADO
eran eompanyla de eareuela del

..Teatro Lfrloo Nacional'.
Atiii. tarda. a les 4'30. Nit, a les 9'45,

clarreres funciona en dla de Testa:

LA VILLANA

COMIC

Meravellosa Interpretacha

EUREKA

esentat a
Sareelona. TrIlunt de TAMAR1NA ET
, VREDOEF, SISTERS 0... AN s ELM PERRANDEZ 1 tota la comparola. 110 arlistes.
; , A la nit, cle • pres de CUNERA,
tilirms 'Res del senaacionai
DERVITX

AZ1Z

MAXIM EXIT DE MALLES

per SID CHAPLIN.
2,000 IlletrrS d'escenes
mies peldeirles (7,500 lucirte), a
la sessi6 de la tarda 1 a /a sesaht$ cle
la nIt.
Prelis tarda 1 nit: Butaquce de primera
atan.: leo pesados. ButagJes segon,
clase*, 1 pesseta. Entrada gcoorai, 0'55.
MISn

TEATRE ELDORADO
ERNEST VILCHES
i la seva companyia, dramática.
Ha queda( nbert l'aboiternent
1 O nits (dilluns i divendreS). A

matinés (dissables blanes)•
Butr.ra amb entrada per abona,
ment, 5 pessetes; diari, '7 'pte's.

.19n04.1•43.1.

US CONVE ANUNCIAR

a
LA PUBLICITAT

DARRERS DIES
arte eta. seto terribles a eaferefclors
experimenta. ga clavara un guaya
mas» Ea clavara un
130 Ce›*
gsonyal st Perforada de fa !lengua
drzala una bala de ferro al refinen en
«tour' dos Outi damunt la 'lengua e: te
tara c lavar en una tulla
neeNteises, ele can-liare, etc., no
•

D'Onar a veura A 1 I..
Beriel Mear: per als accidental».

amingmea

Dios. Setenta filluPtilia e.

1113181111(111 1 el liervIlz AZIZ.
tarda 1 Ilit, faMelOne a bca-

serni a« terma

111

•

TITAN

L'esdeveniment inesperal

que canviarà el cura de la
hiatória da l'art mut

FOX

:-:

AVUI, DIUMENGE,
a les cine de la tarda
SOLEM .NITAT ARTISTICA

GO1AL BOF21A
;II1S
`.1 Aria, diumenge, n'atina/
Ciraniliús programa: La mona de
.L,
la promesa, extraordmart finn
e Illie per Syd talaplin; Nascut per
e a nonio, per Tolo Tyl-r, Chispita sa
• 7 1 Vivales. - Tarda, augment de es
programa amb Noticiara Fox nú- mora 41; La monticla de Floridor
chanta
(cCanica). estrena sedJaciuriali ElEAU GESTE,
hl
t.
el Millor r.ltal de la
101iuns, can y l de Incurran., Beau
▪ Geste; La profereixo r6sto; Salvat
• pel sea cavan; Revista Paramount.,
4,1-,~10~-nria.~4.8evrare-~

en e/ PALAU DE LA NIUS/C.A CATALANA
en honor ile l'Inunortal poeta

JACINT VERDAGUER
CONCERTS BLAUS
amb la cooperad(' deis eminents &distes
.414/iI1E1 7 A FORNELES, supran
LIONGUERES, lector
JO
OilLERT EAAI1NS. plano
ANTOM PEREZ MOYA, orgue

ORFEO CATALA
d,rui-it per l'erninent

MESTRE MILLET

COLISEV/1,k1
-1--":1 i
---7,z.-pacet7~,
Ivi
->Y\
'
I
Orquestra dirigida pel
mostre Blay Net
AVUL Dues sessions a la
tarda: 1.', de 3'30 a 5'3 O i
2.' especial, de 6 a 8. '
Mary Pickford
: en la so y a tecent creació /
i LA PETITA VENEDORA
"Ad i,les Associals" •
i EL TR1OMF DE KELLY
eniticionant comedia deportiva, producció "MetroGoldwyn"
Dibulx i Revista Paramount
Dimarts vinent : Greta Cal,bo i John Oilbert en EL es
DIMONI I LA CARN.

1

1

Tots els condurrerits seran
obsequiats amb un volum
titulat "XXIX Poesies de
Jacint Verdaguer"

decorat anib una pagina autógrafa 1 un
dele intinis retrata' del poeta.

FUTBOL
Campionat de Catalunya
Avui. diumenge, dia, 15, a
les tres de la tarda:

GRUP A
CaZog
Europa-Badalona .
Europa
Sans-Gräcia
Sans
Barce.M:ri-Esp::_nyol . Barcelona
Terrassa-Satradell
Terrassa
GRUP B
Camp

TRIOMF, MARINA I NOU
.13 ditimengc: El negro que
tenia l'än.ma blanca, Nascut per
a lluitar, Revista Dalfo, El bandit generes, Actualitats Gaumont, Cent anys de cärrega.
444•44,444->944444444+0444

7 ;1onurnental

Pedró

Exceteinr
, .Yalkvria
••n•nn
Avut, ditunenge. Sessló matinal
a una. l'Inm (Ita do El set col,
film -Titán Fox", per Janet Gartior
1 PM Ir Parre]: Cont anta de reeiirrec; Una promesa i un minó,
-- Tarda: Arnb el frontt
ben alt, p e r Main 1'13nn. -- 141r,
estrena de El drepaire de Parle,
per Nicolati
(PIPMS, La Imatge do l'alde, La amilano do Centella; La
sogra d'En Edema; Magazine Metro.

t

•1

z• j00

MATINADÁ
FILM

•4444

UN MARIT D'OCASIÓ

Dirccca5 entinten: MANUEL SUGRANYES
Avut, taola, a les 4, 1 nit, a les 9'45.
67 I 68 representactons de la revista
de grait extt
la intHor revista que 5311

CONCERTS

CINEMES

NATALIA KOVANX0 I TINA PIELLER
ruin
iirts de la
El gran ball de ¡Jala al Palau dela Tear.i,

La batalla <Pomo,
tratutsit, Les escenas en lee estimes siberianos, La tortura de Miguel Strogoff, Les gran testes
de l'Emir Fesdar.. Los fantastiques curse* dala casaca Una resta religiosa al
Kremlin.
eiameneara re,pi rtacle, tarda 1 nit,
emb la promeetó

OR
Alfons, 114 per Io0.
Unces, 114 per I00.
4 i 2 duros, 114 per LOCA
I duro, 7 pessetes.
I duro, 7 pessetes.
Isabel, 115 per loe.
Pranes, 113 per fee.
Lliures, 28'50 pessetes.

Yeo.

444.11~.~X.Ie'.-3•9•>940*•)-04-:

TEMPLE DE LA CINESIATOGGAFIA :
I Le,e1 reforme. i dote t. cis 1:M. con- '
fort :: Cclofaceló :: Nombrosa ora'?
guasee sota la direcció del mes- 5..

Colombiana, 5'00 peSSette9.
Peruano, Ig'co pessetea.
Paraguais, cio9 peaSetelt.
Venezuela, l'oo pessetes.
Japonesos, 2'50 pessetelL
Algerins, 23 per 100.
Egipte, 28'70 pesse.tes.
Filipines, 2 '35_ pessetes

Capitol
Coliseum

Orquestres: JOVER i TORRENTS

_loes d' Escacs

UrtiguaiS, 5'70 pessetes.
Xilens, o'65 pessetes.
Brasilers, 0 '62 peasetea.
Bo!irians, r'so pessetes.

ESTRENA dimearts, dia 17 als

I Arul, dIntnenge. Matinal d'onze a tina. Durant aquestes hores es despattaran bUtagUes numerales per a la SeSS"0 especial. Tarda, primera. a les 3'2.0:
segena, especial. a les sis. N11. a les 9'30: Ultmi dia eraonest in-iim,rabie
programa: NOTIC4ARI . FOX, VOL. 3 N. 48; EN ALES DE LA TEMPESTA, ;
PRO- o
pe/ Camba Ros- "..Tro" i el gran artista William Russell. - UNA
MESA INSACIABLE, cOmica, i la superproducci0 geganttna, UNA VEG1.DA
inent
comedia
dramatice
d'amblent
m'Inda.
magislralm
PRINCEP..„,
ER4 UN
terpretada pels rinments 1 &empanes anteles George O'Brien 1 Vir gInta Yallt.
Denla. dilluns, dla 16. Colossal programa d'estrenes. GranWs esdevenirucat:
(La Settnana del bon humor.) LA VENTAFOCS DEL PALACE, colossil revista en colora presentant les seres estupendes creacions en halls exótics la celebre 30SEFINA RAKER. i la c/iverticEssima comedia (Gran Lu20r), EL FRESC DE LES TRINXERES, creada del dIvertls CID CHAP1 IN.
34/4~.~.~-'}4,:al'ax›-»
414 ta,:' , _

Ta i•ei:, .,1 301es 'laTlf)

AMALIA DE ISAURA

Argentins, 2'51 pessetes.

ARISTOCRÁTICS KURSAAL 1 SALO CATALUNYA

7

Remania, 3 .25 per cent.

Butgäria, 4 per roo.
Turquia, 2 . 61 pessetes.
Estats Units, 3'88 pessetes
Canadá, 5'78 pessetes.

adaptació de ES W211 de Sudermann

I

sillaiMIMMIMIRRIII~1011.331111111."

Finlinria, 14 per cent.

e

Exitäs.del filrn dels "Artistes Associats" LA PETITA VENE- >>
DORA, per la ideal p ina Mary Pickford; El triomf de Kelly, $
producció "Metro-Goldwyn", per Sally O'Neil; El Unter mä- •I'
gio, dittuixos; MagazIne Metro-Nota: Durant la matinal es
despatxaran hutaques numerades per a l'especial de 6 a 8.Dimarts, estrena de la producció "Metro-Ciolliwyn" El dlmoni •`.
I la carn, per Greta Garbo i John Gilbert. - TELEF. A 3 8. 1.

per Cbarles Chaplin (Charlen).

El

pessetes.
Dinamarca, 1 ' 50 pessetes

Ill111111111[111111111111111111111111i11111111111111111111111.11911111111111111111111111111,111111iil t11111111111111111111i1111111111111117,111111I11111111111111111111111111id11111111ffil il 111111111111111111[111111111111111111,1111111
•ffl,

Avui, diumenge: Sessió matinal d'II a.1. Tarda, de 2/4 de 4
a 6; especial numerada, de 6 a 8. Nit, de 2/4 de -1 O a 1/4 d'I. '

SENY I AMOR, AMO I SENNOR

e

Suecia, 1'50 pessetes.

Noruega, 1'47

PARAD1S DE LA GiNEMATOGRAFIA : ORQUESTRINA SUBE '''''

Ntt, el gran fIit d'En Capilevila.
EL REI PER FORQA
presenmagnifica interpretacia
taci6.

91

/

CAPITOUCINEMA

Protagonistes: Emilio liara 1 Remon menor:.
.
~Maca pr, , sentació, luxuSeS toileales. Ric Ves/Inri.
.Derna, tarda, localttats a 1'50 t t
La famosa obra de rArals,

e

setes.
Austria (Schilling), o'78-pesse
Txecoslovaquia, 16'qo per cent.
Holandesos, 2'30 pessetes.
Rússia (Tchervonetz), 17
t
Créela, 7 . 00 per /OO.

944.4444...•

EL RE1 PER FORÇA

,

TENIP. FILLS

cremad de Sial Vernon, Liarle llaul 1 Willy Fritsch.
Completara el programa de la nit MADAME NO VOL TENIR FILLS;
UN CARPIO DK CAP A PEUS, ciAnica. 1 ACTUALITATS GAUMONT.De van a dos quaris de den. nomes a/ Peiné Palace, LA NINETA DE
FRAISGA, per Mee Murray, com a represa.

o Vadveniment de l'Infant Jesús,
• anda els Reis Ma gi CS. q ue oh"-equieran els petits- espectadora.
Sorprenent Pcsscbre, alegue ano les sis, i ritt. a les deu:
la comedia d'ella d'Ea Llalla Cap-

/11 iArael. wsdiumenetzlie.

Francesos, 23'2o per 100.
Angiesos, 28'67 pessetee
Italiana, 31'10 per roo.
Belgues, 82'40 per roo.
Suissos, 113 . 30 per roo.
Portuguesos, 0'26 pessetes.
Alemanya (reiclismarlc), 1 '40 n

par Marta Curda i'llarry
GANQO A LA VIDA, per Erna Morena.
MT: ESTRENA DE LA GILANDIoSA SUPERPRoDUCCIO "UPE"

ELS PASTORETS

1 TORRA
BANQUERS
illITLLETS

E N -

CALEFACCO A TOT8 ELS LOCALS

Avul, dlumenge. Matinal d'olor a una. Resala tarda:

•

1

PATHE - PALACE
SALO MIRIA

SOLER

G31 ---11113 Ertin

.GIEHT

TEATRd.S

er;

Cinema Princesa
Via Laietara. número 14
Sempre grandiosos programes,
Avui,

NoZiciari Fox; Gent do
guants, extraordinaria cinta,
per George O'Brien i Edmund
Lave; La primera tIlt, preciocomatlin, per Bert Litell; El
t.7, en de Canabel, einnica. Nit:
Cors 1 contractos, per Billire Dode la colossal
i
cinta de grandids éxit El setei
cel, per Janet Gainort i Charles I'arrell. - Dona, extraordlparí programa.

11111111 [FOIL i CINIMi
de Gert, 2t7
Teatre, 55
dittlatelige, grandiös programa: Revista Eva; Epoca de vacanoes, rnolt festiva; SI
corral de la hisenda, per Art:
Aeord; Corla Intrópids, per Richard DIx, i

RUSSIA

per MarCelltk

Giiidarov.

Mart i nenc-Lleida Martinenc
Sant At-ali au-iluro Sant Andreu
Gimnästic-Atletic . Ginniäst ic
Manresa-Júpiter
. Manresa
Per a entrades
/ocalitats a
les encinos dels Clubs, i les
taquiltes dels camps el dia deis
partits.
Servei extraordinari d'autörnnibus des de la plaça de Catalunya ale campe del C. D. Europa i F. C. Barcelona, per la
Companyia General d'Autern_
nibus.

DIVERSOS

Venus Sport - Pa/ace Ball
Ronda de Sant Antoni, 82 i 84,

i Tigre, 27
Avui, diumenge, tarda. ball
de societat per la banda Venus
Sport, dirigida pel senyor Ponsä. Nit, ball de
PLATA en el qual s'obsequiarä
I e s senyoretes concurren1 s
amb Ull sorteig de 2 5 PTES.
com a premi únie per a la senyoreta afavorida amb el número de la sort.-Estrenes:
Pas doble
"Murcia"
Tango
"Compañero"
Fox-trot . . .
"El disloque"
Nit, entrada UNA pesseta
esssmosouse.i.

IRIS PARK
Valenole, 179 (entre Arlbau
Muntaner)
Avui, diumenge, tarda, gran
BALL

Tibidabol
Al Tibidabol

Dblars, 5'83 pessetes.
Cuba, 5'75 pessetes.

Mexica nou, 115 per roo.
Venezuela, 1/3 per roo.
Mares, 134 per roo.
ELs QUE ANEU A PARIS
NO OBLIDEU
que trobareu
'4.,

place de la Republique a la
Madeleine.
A la place da la Bastille.
A la place de Saint. Alichel
(costat Affetropolität.
Al Boulevard SaInt
Al Boulevard Sebastopol.

1 a tots els grans quioscos

Al

A respirar aires purs i balsämics. Precioses vistes del
Montseny i deis Pirineus cober t s de neu.

A PUMACITAT

a tots els quioscos dols
Grands Boulevards, dc

de París

Ntrica de Pautes Cereenr,;
La:jebes ale VelAticiai artlales
ccnstx uccio

GEGANTINA TALAIA
FERROCARRIL AERI
MUSEU DE GUERRA
Tren de muntanya, etc.

Casimir Vicens

Tots els dies festius hi haurä
missa a les dotze a l'església
del Sagrat Cor. Amb el funicular que surt a les 1 1'40 s'arriba
a l'església 5 minuts abans de
celebrar la missa.

liAR.0 ELONA

uabpatix: Taller*, 7i!
Talefon A. usa
Fabrica: Catear Benavent
prop de. la Travesse. a elSana)

AVis
Els Calcats Creus, Aribau, 2 4, prevé al públie que demä,
dia 16, comença la gra'n liquidad() de ealçat, com cada
any acostuma aquesta casi, després de l'Inventari: Els
perdis solts reStes de numerad() es liquidaran
10 X
1 5 ptes. el parell, i arnb el 20 °,1, de descompte totes les
altres classes,
IIIIMMe..11711111111.

•

imen g e. 15 de gener de 1928 -

(abano Arce, 0)
PORTAL DE L'ANGEL. 28,
•
A - Apartat 782

CADEMIA

Fundada en 0379. Teläfon 5041
•
REUS, Fortuny (Monte.‘
Sucursals: MADRID, Av. Comte Pefialver, 7; LLEIDA, Estoreria, 10;
rols), 2; MANRESA, Angel Guimerà, 32; TARRAGONA, carrer de Barcelona.

MUNTADA A SIMILITUD DE LES GRANS INSTITt1010,18
D' E IUSENY i'ZQ A COMERCIAL I ID:07 %.1E3 DE L'ESTRANel confort, deeltjable
GER, PrOFESSZDAT PRACTIC ESPECIALITZAT, DE REDistinta «kilo-in g les per a la seOaracló d'ambdós sexos, amb tot
Teneduría, de conformitat a les 'leía tilbutäries i
CONEGUDA p ei.oan-ar, ESTRANGER PER ALS IDIOICE8 .
Mercantil,
ClassifIcacid
i Arxiu, Pràctiques d'Escriptori,
i
Cillcul
Aritmètica
Traduccions en tote els seus idiomes, ALTIr''
ASSIGNATURES: Lletra Comercial, Ortograllii, Corresponde ncia particular i comercial,
Holandés,
Rus
i
Danés,
Espagnol
pour
les
étrangera,
Anglès,
Alemany,
Italià,
Dibuix, Francés,
PER A PERSONES HES~.
Llibre de Vendes. Mecanografl a . en Lote els seria aspectos,. Multicopia, Taquigrafie,
,l Bublicitat cientifleo-präctica, CLASSES GENERALS, QUOTA MODICA„ CLASSES PARTICULARS
ESTUDIS COMERCIALS. Oigan ilzació Comercial, Organització Industrial, Cap de Corresponde ncisi
i e i Francés, a 5 pessetes mensuals, Lene 17'
convenientment
separata,
de
Me
canografia,
Taquigraf
I
senyoretee,
Glasees generals oil emes b er a »ves
3 pessetes. l'any: I.
hora diària,
PECTABLES, Classes per e In Dona a 5 ples. mensuals, una Cursos
especials per a correspondència 'per als que no poden assistir personalment a les classes. Subscripcid a la nostra Revista ACTIVITAT,
guitfons, Màquines de calcular i DietMons, CuPSOS RAPIDS,
la
seva
Seceiö
Editorial
Cultura
ilibres pràctics comercials en
SVIIMelefirlijAW,Jeste

CLASSES SELECTES

:

2

-;ISIMMINgeifflalKie 40"Pe ejlett.-

-

, 'r.eAet 4e,-eleeeetiefleeK

12.271n11.111.1.1...1.12,

PORTEU
LA BOCA
DINS
que volgueu rugir deis

COMPOSICID

Sucre llet, els's; oracle re.: ex/racte Maga/esca , 5 cta.extracte
m, dup.%
can. 3 intirs.:
',ass, 3 mies.; Rnmenol, 5 mIgs.,
fuere mento/mima/. qua/Miel
suncient per a uns

sempre
perits del Fret, de la Sumitat,
de la rols i dels
EstOrnutS, o Tinguen
quin os molestiaa ü Opressió
de pa;
carraspe r

en.

ASPAIME

5eSei.arOliin0
CO.Bartm
Ces,Sas
/ Ot sa rOS
COraisi
•
•rriCeuse•ye

RADICALt:•.ENT

Quan

UNA PASTILLA l'AIDA

LA

galas vapore balsamírs i antisepticó
as forttaearan i entraban/en
PULNIONS
la GOLA, eta BIZONQUI S i els

Pernea combaten • Mes cauees:
OFTARK0S, RONQUECES, ANGIrIES, LARIXM:TIS,
TUSERcULosi PuLl- otestn, ASMA
ne pe' de
• tetes les afecc ans en cPULMONS
In GOLA. DRONQUIr... i
les ronce/mies per la ses- a rolilp0Les PASTILI.E3 ASPAIME superen totes
radable, 1 p r 6'-er les
Ale no pe: es5er Plet, racional I cientlflca, gust a g deis Mediranienli bals en que estä re/alt el transrendental problema
i
mantenen
Integres lea seves
nt
rven
indellnirlanie
1 voteells, que es cons .
r5p1da
prupietals turdlcinals per a combatre d'una falcó cOnSianl.
.. 'losen
TOS o de
.i., les malaltles de les rice respirateriea, qu, sOn causa de
sutoceiCS.
•
nietges.
Jos PASTILLES ASPAIME seo tes receplades pels
L , s PASTILLES ASPAlelE sön les preferidos pela pacIcutS.
addlettll substituExigiu sempre les legitimes PASTILLES ASPAIME t i.o
Clens .ateressaries d'escass r s o nuls r,.Suita:S.
la cansa en les principals
es
venen
a
una
pesseta
PASTILLES
ASPAINIE
Les
_.
farDer ies 1 drogueries.
Espacian= farmacautica dol Laboratori SOXAYARG —
Oficina del Laboratori: correr del Tor, 16:— BARCELONA
AVIS EUPORTANT;SSIM: Per tal de demostrar 1 convencer que
els ra! pida
1 satistactorls resultats per a guarir la TOS rnitJancant !es 'PASTILLES
no
són
posslbles
amb
les
aves
similar,.
i
que
actualment
no
In ha
ASP.I.IY.E
Laboran:ni Solialarg facilita a les
. • ali,, - pasti/leS (pie pugulu superar-les. el
contrifarmäetes 1 drogueries dtspan y a. Portugal 1 Ainerica una
s:aun
Mienta
tat de capset s de inOstra yergue les reparte/ma gratis als
g tradiet gratis les
- ol.te.itill per a assaig. Tante el Lab.ratori Sokatar
el retall d'aeilleal arinnel,
,...,. ...1,., capsetes de Pastilks ASP811/10 als que envilu tot
dins senvemp fran1,1,1
I/O
segell
de
cinc
centims
per
al
franqUerg,
1 ine°
4i:e:u: an:b dos céntimo.
nsecesr, ,

•

.PASTILLES VALIDA
per() sobre tot no usen mai sin()

LES VERITABLES

que son solsamen t les qu'es venen
en CAINES

1

llittre

tot seda, rentables; ample, 90
oentimetres; on tots colors, a
per a abrics; ample, 140 cm., de
15 pessetes metro, a.

La Casa que ven pies baral els athcIe e conlelons de roba blanca i color
tl

de llana

1

filitps de seda "AIDA" a Nos. 6'50 parell
•

UPSES de LUXE 1
PER

A CASAMENTS I BATEIGS

QUE US AFAITEU?

C

616111184 CARA

L'"Allegro" ea el primer 1 dile a arell
que esmola 1 assuauta verament les tulles d'afanar "OPlette", "ealat0Slro9".
efeetera. Fer, !a prona: presenten Una
r una rebutjada al N'el dor de r"Allegro"
er. prics mnuents, davant vwtre, la
aeutara mes be que st tos nona, 1 amb
aquesta maleas tulla, s/ la tracteu amb
r"Allogro", tia ata: tareu durant un any
Cada dia, 1 mrs be ty,,e amb una ruda
nora sense estr enar

e

I .38 —

SANT

PAU —

TRACTAMENTS MODERNS NO OPERATORIS, NO DOLORdS03 1
RADICAL GUARIMENT. SALMERON: NUM. 4 e. DE 4 A 6..

Guarturnt de roter, asma, cansament,
bronquitis, tos I ns acres causes per
un nou sistema. Tractament espectal
de la 1151. Citnica ANTICH. Visita de
dos qUarts9 d'una a dos quena de clues.
eelay o, 7, ter. Gratis de tres a aleare.
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Cataläs

LA PUBLICITAT

per j'ales, gèneres i dlve-sos

ALTA TAXA
Rambla del Centre, 30, entl. (al
costat del Crädit Lyonnals).

és el teu dlarl

GRAMOFORB 1 DISCOS
de totes cluses 1 preus. J. SOLER
AVINVO. 1 ( ene,. Ferran 1 Call)

cornareu els Gencres
5: patiu Bronquitis. DOLOR, o si esteu rerredat.
de punt a la mateixa Fabrica. Samarretes, Filets. Falles lic senyora 1 nen.
Calcoteta, alltges. M'Una 1 ames anteles de Llana PURA.
Fabriquem a mida sense alterar el preu.
La Gasa mes ben manida en el ram de Generes de Punt
Casa formal. PREU FIX. — Casa fundada en 1883

Hostafrancs (Barce:ona
Creu Coberta, 103 "LA NIEVES"
l".
Davant el carrer Cons . II le Ce

Prop la Placa d'Espa nya

PREUS LIMITATS e

e444-eneaecisKe-

Especialitat: APARELL LIGESTIU
NERYI0gES
DIABEI!,
etc.
OBESUAT
SANG VICIADA

Aquesta nit

Visita a la tarda: de 4 a 6 - Consuba per urresnendensia

Salmerón, 224, pral.-Mr.s t ;',Ua a 9

marca

UFA

LTIM VALS

fi

•BLENORRhificurame
Creienta
Recorren a tes antiques segures

,especiaiitäts raeadell Assalt

28

intis easSMCitl
DEMANDES DE TREBA4
s'oterelx per a encarregat•ct
JOVE com
a socl Industrial per a
fabrica de generes de punt (Mis o tara
de Barcelona. esenure a LA P141.1%TAT tultu. 3800.

OFERTES DE TREBALL
A viatjants

ben relacionats amb barbaries donaren
ariete de teca venda 1 bolla utilltat.
Mar/remó absoluta. Escrit lu a LA PUBLICITAT. luna. 3812.

ESTRENA

de la meravellosa suprproduccló de la

,se

ELS AvomuTS DE SA

Pathe Cinema Palé Pala.ce
Reina Victüria Saló Mirla

agudes i cròniques

•

Casa especial en articles de llana pura
per a persones delicades

RAMON FARRAS
Telèfon 5261 A.
Xuclà, 5

Metge

I

Varices - Llagues de les mies •

Fabrica d'articles depon',

CONSULTOR' MEWC NATURISTA

...„NEs

metro
pessetes
metro

OFEC

FONDA SIMON
MENJARS A LA CATALANA
SALO PER A BARQUEES
18
ESPARTERIA.
Telèfon 1378 A.

R

METGE ESPECIALISTA MALAS,
TIE3 DEL RECTE-ANOS

pessetes

qualsevol preu

DINER

Barcelona: Setniilne, ferrar/. 33; Lamen Ferran, 15: "Di Siglo". P.zmbla dels
Estudis, 3, 5 ! 7 : Va nUla, Rambla de
p
Pina del
les Hora,
3, -La Florida", Passalge de la
alerce, 5; Toll, Ferran, 31; American
1. 0. LEVEUM; Apartat 118
älachine, Ferran, 33: 11/bes, Rambla de Sant Josep. 43.--Figueres: Pere
Romero del Illo. Rambla, 23 —Paletea!GUIPUSCOA)
i-EBAST1AN
ladra älascort. Cava !lees. >t.—Targe14
,R0^. patentas a setze lisboa ragona:
Cano' Lamas. LiriG 1S.--Ftetur,
L'Allanca, Monternis, 1.—Tortesa: Salpololor,C, liosa, 12.—Lleida;
per a Espanya I Colenles: vador
Du
Balasen. placa de la Sal, 3
esnteeensros~.
A!Ingexari~

JOSEP FIGUERAS,

seda a

BARGUES

DE VENDA A CATALUNYA:

I)irector:

i

CAPELL
R.
ECZEMES FISSURISS
PROLAPSES
PERDUES DE SANO.
ESTRETORS, ETC. I

6'50
CRESPONS
3 ' 50
D
Venda extraordinària de trossos

Jaume I, número 8

VALDA

(Placa Santa Ana)

Els.maga`zems més afavorits pel públic, per les novetats que presenten sempre, a preus baratíssims

:3

iportan a la tapa cl neMil

carrer
Nilrilb, 9

Entrada

PtIOD 4 BLANCA
Comilincloils opal color, calades, a Ptes. 3
" 4
JOGS camisa pantalon, bradd,is

NENS, ADULTS, VELLS

pera EVITAR, pera CUIDAR
tES DE LES VIES RESPIRATORIES
LES M
TIMES SEMPRE A MA

5 ......•"-,'SPalS~teltaeZaarl

=!..-ss==ean

us sentiu REFREDATS,

Extena assortit de teta mena d'arteles de punt, dtstarn, llana t col() per a Munes, dones I nens,
per !asee de fabricarle pretil. Es
fa a mida tot el que convé,

st441.698,.

VENDES
cAurc

cabse, oraste tot &ter, des
de 150 Peleen». stoiona.
talineto 125. Interior.

La

` asa 'a.
Importen d'Espinar
TAPISSOS
en tapiamos religiosos. Upo,

Especiantat
aleló permanent 011quadrob • Volt,
oleogratles, etc. FabrIceet0 de matice
g ata,
mottrures.—No compreu seLse vlsitar
aque • ta rasa. F. montralcou. Inflen. 4
Cual Portaterrussal.

•••n•

Piano barat creuat

color. Cors/-Ca, 292; porterta.

Pel-lícula produïda pel consorci PARAMOUNT-UFA-METRO,
de Berlín Un veritable alardó de riquesa i fastuositat que
emmarca un assumpte deliciosament suggestiu
L'amor de dos cors exaltat -al més sublim

........____

i;KceezmuanizabannatanisinaiutuaRiannianannalannienwe
al

Magistral creació de les bellíssimes artistes

'

SOCIETE GENERALE.
N
E
3
Banque pour l'Etranger et les (.30101lleS
ti
tt
N
.. Sucursal de Barcelona te
lli

II
0

e

ilIaça

de

•

Cataluoys, 20

z

Tfte mena

ti
e
e

d'operaciois ii hui de 3ri:

Ce L.1_,OGUER

aalsraluisusaasssaannuanansaassaatitiessistaIl
CAIXE

4

_

LIANE I-IÁID, SUZY VERNON
1 del simpàtic actor WILLY FRITSCII
.3111111•11 II a ase II ama maza zu as zusitaz

IN

O TE

LLOGDERS
exPostce PERMANENT
CORTS CATALANe8570 ene. r3ef A

AMICS DEL LLIBRE

d111113.

Ascensor, ceteron bata'.

DIVERSOS
NIalalties dels bronnuis

OCCITÀ
Bell assortit de llibres en !lengua occitana. Constantment es

Aletee eseerlallela ^OMF.NECH 1 ROURA.

reben novetats.

MALALTIES DE LA PELL

LLIBRERIA AMERICANA
Rambla de les Flors, núm. 3/.
IDIns el Paseata.e de la Vereinet

Trataren el vostre equlp complet des de 300 pessetes a la

SASTRERIA DEL QUOTA
1 VIDRIE,' 7 (entre Placa Retal i Escudellers)

Š.

128
vilamari,Allre
17 duros

Llego pis 15

Ctrts Cateen" nnmerv 81 4.

gie FARRA
%les Orillarles. Detectes 'eloRambla
CA PLIOAN aletee espertalleta.
nadel m'Ame 11

La casa de l'acumulador

EIS millors 'leeos per a la Garrofa
1 repararla, garantidas, de baterles. Pie>
veu-ho. !Menea, 57 (orunda).

Sastre - modisto

Testes tentaste 1 sastre sota modele 1118
Parla I v^itita genfor a MeRal de MI*
lor. — V,OnUal. 9. aetell. «PM.

El

«S

INI in ion bdiäällie Die* sgirifilital

HEMA ELUINS, ÐIA 16

ILARDELL 1
posará a la venda les restes
de sèries de la present temporada, formant un interessantissim conjunt de

S•L 3 I °CASI NS
MES OTHEII gillETS3

.41

E

SUETERS de senyora, tot llana, colors hi g os, gran abric amb coll
- forma Novetat, totes les talles
El seu valor 10 píes. . . . Ara
JERSEIS per a n ns, c tó Masse
extra amb ratlles blau mart,
la talla 3.•
El seu valor 4 Mes. . . . Ara
MITOES SPORT de pura llana, meseles angleses, boniques sanefes,
la talla Z.
Ara
El seu valor 4 pies. . .
MIMKOMn0n1n141.1.11M1,1n11•011n111n013
‘85
de
senyora,
de
llana,
clasSUETERS
l , forse extra, gran abric amb col
ma novetat, en totes les talles
El seu valor 25 ptes. . . . Ara
MITGES de seda de senyora, classe extra, costura fia ter a, "cot- 2‘25
ton", colors novetat, cense cap tara
El seu valor eso ptes. . . Ara

COMBINACIONS de tricot de seda,
de senyora.
El seu valor 5 ptas. , a p Ara

6

e o

BUFANDES de seda llistades, chas. fl65
se supetior, dibuixos novetat„
. Ara
El seu valor eso ptes..

1

nn•••nn•n•nnnn••n••••

145

ç

MIMAS de seda de senyora, en co-,
lor gris, sense cap tara
Rebaixades a

2‘85

MITGES de senyora, de seda amb
.
85
costura, sense tares, colora
de novetat
Rebaixades a
MITGES de seda natural, de senyri- 4‘25
ra, costura francesa, sense tares,
colors de darrera novetat
. . Ara
El seu valor 10 ples.
.lnnnn•n•nnn••••nnn••nnnn•“1. nnn04.1».”0.M.MM,•n•n.n.11

TORERES de senyora, de coló Jumel, punt anglbs, classe extra.
. Ara
El seu valor 350 ptes..
PULLOVERS de senyor, dibuixos
novetat, colora assortits
El seu valor 5 ptes. ... Ara

650

9

No hi han anales tarats, tots
sün texcel alent qualitat en,
relaciú al seu preu
-PANTALONS de franella rusa,
classe superior, de senyor,
la talla 32
Ara
.
El seo valor 4'50 ptes.
n••••n.n'101••nn
MITGES de senyora, de sedalina
extra, costura francesa, "cotton",
colors novetat, sense cap tara
El seu valor 4'50 ptes.. . . Ara
CONIBMACI0N8 de tricot seda, de
senyora, teixit "Rombos"
El seu valor 6'60 ples.. . . Ara
SAMARRETES de franella russa,
classe superior, de senyor,
la talla 32
tir-t
El seu valor 4 ples

914)0

1 TORERES de senyora, de cotó blanc,

2125

3

i85

2625

1

CULOT8 de franella russa blanca, 0 85
de senyora, la talla 1.•
Ara
• El seu valor 450 ptes.. .

1

. MITJONS de senyor, de iii, sola
doble, "cotton", colore Visos.
El seu valor 3 ptes.. . , . Ara

‘35

—

JERSEIS de llana Pirineus, Mas.
se super-extra, mescles novetat,
classe super-extra, punt novetat
de senyor.
. Ara
El seu valor 375 ples..
El seu valor 16 ptes. . . , Ara
MIPM.0.11MOMMOM
SAINARRETES de franella russa,
95
JERSEIS cotó doble. colors llisos,
JERSEIS per a nens, coló doble, coclasse super-extra, mescles noveculi
corren'
o
corbata,
de
senyor,
50
lora llisos, coll corrent o corbata
tat, de senyor
la talla 1 .•
Ara
seu
valor
6
.
,
• •
Ara
. Ara
El seu valor 3 ptes.,
350 ptes..ptes..
El seu valor
SUETERS de pura llana, gran abric,
amb coll, dibuixos i forma de novetat, de senyora, totes les mides.
Ara
El seu valor 15 ptes. . .

2‘75

lt

35

165
1n0n0nIMIN3

85

‘25

PULLOVERS per a nen, de llana,
dibuixos de novetat, amb manegues, la talla 35•
Ara
El seu valor fipteS: . .

I s±.-_

1
7

NUFANDU de llana Pireneus, d'excellent qualitat, en colors assortits
El seu valor 4 ptes.. . . . Ara

PULLOVERS per a nens, dibuix seda, n85
novetat, colore assortits, amb mänegues, la talla 3.•
ecu valor O ples. . . . Ara ,
ABRIOUETS per a nens, de llana- •
1.65
amb coll, dibuixos i forma de novetat en bonics colors, la talla 35
El seu valor 6 ptes.. . . . Ara
JERSEIS de llana, mescles rosques,
coll cigne i corbata, mida gran, 1 85
de senyor.
El seu valor 675 ptes..
. Ara U
JERSEIS de llana, mescles angleses, q‘,5
coll cigne o corbata, de nen.
El seu valor 4'50 ptes.. .
Ara
PANTALONS coló Jumel extra. punt
anglès, de senyora, la talla
nseu valor eso ptes.. .
Ara

1 t9 5

BUFANDES de seda llistades, dibuixos novetat, classe superextra
• Ara
El seu valor 850 ptes..

416

Arnés hi ha expasats als ilustres apareors molts atres articles: ‘que no detallem per
r9 fer apesta Hila interminable
REN 'BEU -YGS GUIE LES METIES llE3AIITES SON SEMPRE VERMUTS
procuren sser de% primers d'aproillar-les

DELL

Unics concessinuis par a tot Espnya de los insuperablas mitges " E V A " (patentados)
FABRICA DE GENERES DE PUNT
1110131, 36 I 38 - SllCllS: Comle del Asao, 8 - Fooluella, 17 - £arm, 73 -• Eire lela 26 - Herid, 15 bis - MtGATIN III
Telèfons 3658 A, 3659 A, 1229 A, 4681 A, 1044 S. P. — Apartat de Correus 839. Direcció Telegràfica i Telefónica "MEDIAS"

.
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JUMA eluutia
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de Seel Pero, 15
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