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CRON1CA

El teatre oficial
Seg uint el seu eamí d'agavellament, el feisisme italià es proposa
l'autor tan funda com
d'apode rar-se del teatre. Luigi Pirandello, de
l'estatització teatral.
campanya
la
,
és
el
capdavanter
de
it
discut
qüestió,
amb el concurs
que
Pirandello
compta,
en
aquesta
Com
decisiu de Mussolini, és de preveure que l'autor de "El barret de
el
eascavells" sortirà amb la seva. I així l'Estat feixista afegirà
teatre a la lista de les institucions socials i espirituals en què
exerceix direetament el seu control.
El pla de Pirandello és vast. Proposa que l'Estat compri
un teatre en cada una de les tres ciutats italianes: Roma, Mía i
Aquests teatres oficials esdevindrien fogars d'educació artística i models per a tota la vida teatral italiana. Ell está cregut que
es possible de trobar a Itälia un Max Reinhardt. Alió que és la
Scala de Milä per a l'òpera ho serien els tres teatres ofieials per
a la comedia i el drama.
Pirandello ha esposas els benifets que espera de l'estatització
teatral. "Cal que els artistes —ha dit —puguin viure ben honorablement i consagrar-se a llur art per complet, sense tenir la principal
preocupació de les tournées a través del país. L'obra del Teatre
d'Estat serà saludable en el sentit que creará una forte tradició
dramática allá on fins ara no hi havia gairebé més que el caos. Será
un ver centre d'atraceió; els altres teatres es veuran obligats a
imitar-lo; això es traduirà en una cura de la presentació escènica
i de l'homogeneïtat de la interpretació que, fins al present, no havia
estat prou en honor a Italia."
Si només es tractés de l'aspecte artístic del problema, no hi
hauria gran cosa a dir de la iniciativa de Pirandello. El teatro
oficial és una cosa molt antiga. En alguns casos, el teatre ha estat
un poderosfssim instrument de renaixença espiritual. El nombre de
teatres estatitzats o municipalitzats és considerable. La història
contemporània d'alguns dels Estats novells va unida estretament
la història das respectius teatres nacionals.
La doctrina feixista i encara mes l'ambient feixista, donen un
sentit especialissim a l'estatització del teatre. Dins un regim liberal,
el teathe estatitzat no és objecte de compressions ideològiques. Els
furs de l'art i de la intelligencia no sofreixen verament cap minva
pel fet que l'activitat teatral sigui organitzada o intervinguda pel
Municipi o per l'Estat. L'organitzaci6 i la intervenció, en aquests
casos, es limiten als aspectes secundaris del teatre. Pesé, la qüestió
can: ia (pian es tracta d'intervenir i de dirigir el fons mateix de
l'activitat teatral. Darrera e a .:us artística invocats per Pirandello hi ha recela del feixisme. que es fa seus tots els òrgans de la
vida social: les corporacions, la Premsa, l'escola, la Universitat i
aviat el teatre.
L'estatització teatral, en els seus aspeetes externs, tecnies i
sennünnes, no té cap gran perill. Sepias les eirsumstäneies de Une i
de temps, aquesta estatització dóna resultats bons. mitjans o dolents.
Tots recordem la campanya que anys enrera va realitzar-se a
Barcelona per , a la creada del Teatre Municipal. Potser a casa
nostra l'establim
ent d'un teatre Inés o menys oficial tindria alguns
inconvenients al eostat dels seus avantatges notoris. Tanmateix, una
cosa és la protecció oficial damunt el teatre. i una altra cosa es la
submissió del teatre a l'Estat.
A. ROVIRA I VIRGILI

La política
"EL ULTIMO INFUNDIO"
Amb aquest tito( publica "La Nación" arribada ahir, el següent sol:
"Se reparte profusamente por ahí
la cepa a máquina de una supuesta
carta, imputada a un renombrado político del régimen antiguo, que nos
atrevemos a calificar de apócrifa,
porque creemos conocer bastante bien
la figura moral y exquisita cortesía
de la persona a quien se atribuye para suponerle capaz de utilizar el dia
singular de la fiesta onomástica de
una dama para intranquilizar su esrisitu, mezclando una galante y respetuosa felicitación y el aroma de unas
tosas, siempre de oportunidad en ecasienes tales, con presagios y vaticinios de un porvenir inquietante o 'le
actitudes políticas personales, quebrantadoras de lazos y relaciones que
seg uramente tienen atadero más fuerte que el que pueda derivarse de 'as
ti cisitudes políticas del país, extrafas
Per completo a la intervención de la
el eva rla persona cumplimentada.
Et O no pasa, seguramente, de ser
uno de tantos camelos como engendra
la falta de razones para una critica
seria y fundamental de la labor del
G slaierno, que, a haberles, seguramente encontrarían medio de salir a
la opinión pública. Este Gobierno, como todos los que no interpretaron
que gobernar es un modo de pasar cl
liem Po , dejando formarse las tormentas para luego guarecerse bajo techado mientras descargan o traspasar a
otro el cuidado de aguantarlas, tiene
una polittca dinámica en le internacamal, en lo social, en lo económico
Y en todos los aspectos de la activida d de un pueblo vivo y eficiente, que
la ex periencia demuestra que no está
s ubstraída a la critica serena y doctr inal, única que en materias tan are interesantes puede tener justific ación, pues entregar-las a las Pa
a las burlas no puede favere--sione
cer ningún interés público, ni siquiera
es en trae° de educar el gusto..."
Se mbla que la personalitat alludida
és el senyor Sinchez Guerra.
MULTA A "EL DILUVIO"
El Sos-creador facilità als periodistes la nota segeent:
En leafsado por el titulo, el censor
Si) tachó
un artículo de "El Diluvio"
cnn el e Pigrafe de "Toros en Vene4ela ", que resulta injurioso y Mena "? Par a el Presidente y el Gobierno

1. a resultat una gran sorpresa pel moviment cap a l'tsquerra que signifiquen en
E l'Alta Cambra: els socialistes, que nortiés g
E tenien dos loca, en tindran, ara, deu, i 2
els comunistes, que no n'hi tenien cap, e
— n'hi tenen dos. En canvi han cstat der- 3
rotats Millerand i el que fins ara havia
E presidit el S e nat, M. De Selves.

de un Estado amigo, por cuya razón
no sólo se desaprueba terminantemente, habiéndolo así manifestado al señor Cónsul general de la Nación de
referencia, sino que se impene una
multa de 5 00 pesetas al mencionado
periódico."
EL "DIARI DE MATARO". SUSPES
Ha estat stispese, per ordre governativa. la publicació del "Diari
Mataró".
Horn diu que aquesta suspensió
obeeix a haver publicas un article que
no fou visat per /a censura.
PER A QUAN Hl TORNI
A ((AYER ELECCIONS
DE SENADORS

LA SOLUCIÓ DISCRETA
—Arnic meu. es hora que et taltis
el caben.
Aquesta frase era ballava pea cap.
L'havia pensada j o? Me Thavia dula la
meva ? .Bs igual. El tea es
que senos efectivamcut que els mcus
cabells eren massa !largo. Ein molestaren. No inhavien molestat gens durant quinze ches; hacia Mis u tot oblidat la set-a existencia, i ara, de sobte, aquesta sensació de llana tan desagradable!... Caiia acabar. Vaig alear
la mi amb aquella displicencia Mes
o mena fingida que hom usa per deturar un taxi, 1 el taxi es va deturar,
—De pressa, a l'Atencu, al carrer
Canuda. Passeu pel narres de Muntener. Podreu córrer mes.
La cosa era ungern, en efecte.
era perquè ein calia desernbarassar-ine
del cabell sobrer aquell dia — el dia
de Cap d'Any — i ho era pesque l'hora de temar les barberies s acostaEl rneu taxi davallava vedoement
pel carrer de Muntaner, esquivant amb
grecia els obstacles.
_Vaja—m'anasa dient—, arribaras
a temps. Podrás entrar a l'any nou
d'una manera decorosa. El poc pel
que et resta tindra la llargada que
Ii pertoca.
Pesó heus sei que després d'haver
giras pel carrer de les Corta i d'haver
travessat la plaça de la Universitat
entrem al narres de Pclai, o de Pelagi, per dir-ho mes Ilatinament. I cas
deturem lii baria embús. Autos i
tramvies formaven una corrua atapeida on era inútil tota habilitas... Vetan pasmar cinc minuts mortals.
treia el cap per la finestreta i Bataeava rnirades fulminants a la :ilesos
de vehicles que m'obstruía el pase.
Talment corn si pogués anorrear-los!
Vaig decidir saltar del taxi i apretar
a córrer.
Piró en aquell m o ment, la corrua
va iniciar una trepidació esperaneadara. Els tramvies varen campanejar, els
autos van bobinar i, efectivament, la
corrua va posar-se en marxa. Ah, no
bis hagués fet mai! Deu metres mes
mire, riera aturada. Salto? No salto?
Thai is hic question. I sense resoldre-la va passar-rne l'hora de la perruqueria. Imagineu quin n'al riegóci:
hacer perdut el termas, haver de pagel el taxi, que no ha servit per a
res, i entrar a l'any non amb els cabells a coll-i-be, segons expressió de
Serafí Pitarra.
He explicat aquest petit drama intim per empitjorar la reputació del
carees de Pclai que des del punt de
vista de la circulació és simplernent
detestable. Aneó que m'ha passat a
mi, pVS1 Cada die a un nombre de
persones que tenen pressa. No vull dir
que totes s'han de tallar els cabells, és clar. El metiu de Ilur presea es indiferent La qüestió és que
entren en aquest coneestinnat carees
i nn acaben mal de sortir-ne.
I es que la Rambla no tac engelir el raig de tramvies que li ahntwen des del passeig de Gracia i des
de l'esquerra de la Quadrícula. Soli cié? "La Ran:b/a-boulevard!" cridarau uns smants scny e rs de l'Ajuntament. febcitots seeuida pel senyor
Conde, de "El Siglo".
a rambla meche tramvies!" rri
que volem respectar nn-dem
dels teneos de Barcelona que tenen
mes carácter i alhora resoldre el problema.
ssarsaes SOLDEVILA

Són exposades als baixos de la cama de la ciutat les llistes dels 256 nrijo r S contribuents amb dret al nomenament de comprornisaris per a relució
de senadors.

REUNIONS MILITARS
Del corresponsal a Madrid del "Diario de Barcelona":
"Siguiendo, sin duda, indicaciones
encaminadas del Gob:erno, ayer, con
motivo de la festividad de Reyes, sa
todas las jefaturas militares de las
regiones que componen e integran la
división militar de Espana se celebraron reuniones de gencra/es, jefes y
oficiales con mando, dando en ellss
lectura los capitaaes ernerales de un
despacho circular tIrante, firmado
por I<SS mMistrus de Guerra y Marina, en el mial se alude a la fraternidad de las fuerzas de mar y tierra
unidas con perpetuo amor a !a causa
de la patria española."

Lletres i Arts
—
Mona s e rti s a el nrimer ve l tim de
la Biblietere Herieeens, el tited del
qual será "L'Eselasia i la casterlat"
Segurament dintre aquest mes
ser; posat a la vemin un retit velen,
sobre la urhanit-eca; de la p l isen de
Cefalitis, a fet per En Josep Puig,
Cede falch.
Donat l'interés i l'actuelitet ene anliest
tema te per als Striree l nn'ns i l'atttoritzada que es la pluma que el tractara. és segur que l'obra sera moit
llegida.
— A la Sa I a. Pares ha estat maugustada una interessant ex:a sisteis', 1"rbreo ami g ues, ceramiques i objectes
airemos. Totes estan a la venda
— A l'exposició de pintora de mestres catalans miel serie XIX, ribete, a
les Galeries Lg ietanes, es reben moltes oferte, d'adquisició.
— Dissabte al vespre, al Reial arco' Artistic tineue II -se el beneuet a
honor de l'escultor Mares, anda motiu
l'èxit de la seva expos'ció a Madrid.
A Pacte lii assistiren multe artistes I
distingides persnnalilats i parlaren els
senyors Soler, Clarassó, Fuster, Bassods i Carclunets que pronunciar e n
cordial, frases en elogi de l'homenatjat, qui, en acabar, correspongué amb
brcus pretiles d'agraiment
01.M.Mte

erciru-me, rdintats companye,
tnalgrat deis apelas brutale,
• ___i_"*."•••••'^

malora, de les violimeies, la

Un veritable tro noa-oiosques força que governa cl nu5n és el
pensamenl.
xlnés.
(De L'Oeuvre, de Parit)
.ANATOU FRANCE

Cartes de Londres

COMENTARIS •

Una forma de pacifisme
Landres, gente
Mr. William Randolph Hearst, el
multimilionari arnerieä, propietari del
trust periodístic més important del
món, ha publicat un manifest proposant una cooperació de tots cls pobles
que parlen anglès per mantcnir la pau
del filón. El projecte de Mr. Hearst és
grandiós i ha circulat molt aquests
dies per la pretina anglesa, la qua!,
en general, l'ha criticat Mr. Hearst
és enemic de la Lliga de les Nacions
i del tribunal de La Haia, no perque
aquests organisrnes no siguin bons per
res, sine, pesque la força que tenen
es insignificant al cestat de la que
tindrien els paises de llengua anglesa,
units pera aquesta finalitat. Els polsos
de lengua anglesa són ; Anglaterra,
els Estats Units, Irlanda, el Canadá,
Australia, Nova Zelanda i Sud-Africa. Altres països de l ' Imp e r i Beitanc
-comlaIndiEgptehsxclsos explicitament de l'obra. El que
vol Mr. Hearst, evidentment, és qualitat
Les raons que dóna per a la coopesació, !Ola les aegüents: porqué el
llenguatge és un actiu element
comprensió; pesque el Ilenguatge i
l'intercanvi de literatura entre aquests
palmos fa que tinguin els mateixos objectins i ideals; perçue una tal combinació constituiria de mofe la més
poderosa influencia en el món; perquá
cap de les nacions <11:t formarien record no té un carácter militarista i
porqué l'addició d'altres naciens al
pacte mes l'afebliria que l'enfortiria,
ras faria rnenys possible la unitat
d'objectiu i d'aceite
Una part del manifest de líe Hearst
esta destinas a demostrar que essent
el moviment de pau, cap nació no
tindria dret a protestar ni a alarmarse si es realitzes. Perfectament: pesó
la premsa anglesa ha fet remarcar,
fins els diaris que tenen simpaties
per América, que aquest pacte produiria inevitablement objeccions importants als altres paises. En realitat
es considerarla un pacte ofensiu que
crearla una apreensió general. El
blcc, en rfecte seria >1'7,53 :_i¿iiffiteral
i aquesta unilateralitat que per l'americà és el que constitueix la garantia
del seu èxit, es considerada pels anglesos cern el que faria inevitable el
Set" iracas.
El problema es aquí, precisament en
la diferencia enorme, indescriptible

entre la mentalitat anglesa i l'americana. ES dificil que hi hagi dues coses més allunyades avui al món. Els
comentaris a aquest manifest, en el
qual noma es parla de comunitat de
Mengua, d'objectiu, d'ideal, de caràcter i de mil altres contactes, no són
la inillor prora d'una radical i essencial diferenciació? En tots els rams
es pot veure aquesta irreductibilitat,
no pas solament en el camp en que
els americans poden donar lliçons a
tothom: en el camp industrial i comercial; es pot veure en el tracte social i en l'esport, en l'art i en la literatura, en el moviment ideològic i
en la política diaria. Cada ; r egada que
un angles important bruta d'Amerisa
la primera obligada cosa que diu en
desembarcar a Southampton és:
—América és un país que te una altra mentalitat
Es una sonsbnia que no falla mai
i és natural. En el mosaic arteria
la representació anglesa és relativament menor a pesar que a América
es parla angles. Els pobles que han
creas la formidable Amónica d'avui
són Irlanda, Israel, Holanda, Alemanya, els palios escandinaus i certament Anglaterra, però el paquet angles de bates les races predontinants
és, probablernent el que ha donat
anal, menys intensitat el sec inconfusible que tenen els americans. El !ligara lingüistic és important, pesó qui
pot obli sear que als EE. UU. hi ha
vuitanta cinc milions de catòlics ? Es
sorprenent, perla ós cert. 1 d'israelites n'hi ha tants! Es precio recalcar encara la importancia política que
tenen els alernanys americano? America és uns mosaic de reces l'aiguabarreig de les quals produeix una
mentalitat que está potser més acostada a la mentalitat dels diversos robles del continent, que de la mateixa
Anglaterra. Acostada, ben entes, p n ,..
nent les rases que formen els Estats
I.•nits una per una. Veient aquests
elements en conjunt queda aquesta
cesa per nosaltres tan estranya, tan
formidable i tan estrident que s'anomena Nova York Mí ha i ins diferenci a de mentalitat entre Anglaterra i
América que tant es pot veure en els
alero que treballen activament per
acusar-la—com per exemple la qüessiée
dels deutes—cnm en els manifestos
cona el de .Mr. Hearst, que voldrien
destruir-la.
toste PLA.

Inforinacions de «La Publicitat»

Una conversa amb Francisca
Plaminkova
En 13 que fou sala d'assemblees do
Francisca Plaminkova, 'siembre del Parlament txecoslovac, acaba de urgir ia
primera de les seres cerferencies sobre feminisme de bona mena... Entusiasme, felicitacions, encaixades. A la
II, po ders adreçar-li el nostre prec:
—Hem parlat, senyora Plaminknva,
de Masaryk,' el vostre president "segurament desconereit". Us agrairem,
senyera, que volgueu creure que el
prestigi del professor Masaryk va
arribar, temps ha a Catalunya, i que
l'alta figera primer magistrat de
Txecoslovàquia és, a harem d'ara, pnrular a casa nostra, alincnys entre els
lectora de LA PUBLICITAT.
Francisca Plarninkova fa un posat
incredul:
—He estas a la ~tea Creu Roja
--ens contesta—: Id lsasia allá un se
nyer que na n'havia parlar ',mi.
Quan Ii saig parlar de Txceoslova.quia resta visiblement preectmat. 'Se
situà, pesó, tot seguit que li vaig dir
que jo era de Praga: Llavors, em pregunta: "Vost'e és hongaresa?".
I la doctora Plaminkova riu de bona gana, cense rancúnia aparent, per?)
interiorment satisfeta, ben Segur, de
prendre aquesta petita revenja d'una
ignorancia geográfica, que és una injúria per als seus sentiments neciorals. Despees, ens parla amb entusiasta devoció del president Masaryk:
—Es jeve i fort, meleras deis seis
, setanta-cinc anys. Cada matí fa un
sic d'equitació, i sovint, en els artes
oficials, la seva resistencia física esgota els que hi assisteixen. Es el president indiscutible, i ho sera mentre
visqui. El maig que ve el reelegirem.
Ens parla, despees, de l'excellent
tacte politic del presidcnt txecoslovac
—No, no ha topat mai amb els grupo
germanies. De bon començament els
demana Ihr collaboraciä. A la fi s'han
convençut que era necessària, i han
designas dos parlamentaria que han
entras a formar part del govern: eón
eh; doctor' Spina, agrari, i MayerMeeting, social-cristia, els quals representen trenta cinc parlamentacis
germanies. Snlament sostenen l'oposició inicial els nacional-alemanya. Els
ciutadans germànics tenen el mateixos drets que els txec s: tenen llurs
escales, Ilurs organitzacions i llur
premsa, i erneten eiurement Itur su-

la Menermunitat E ictora

Senyora

F. Foarn!nkova

fragi; la representad-5 proporcional
fa que Ilur representació parlamentaria sigui la que els correspon exactament
Porten' la nostra interlocutora a
parlar del ministre d'Afcrs Estrangens txecosiovac, una de les figures
preeminents de la Societat de NaCitslis:
—Benes ha fet serveis remarcables
al pais. Te el poble darrera set. Pertany al partit socialista-nacional, pesó figura en el Govern en guatitas tle
tecnic dels afers estrangers. Es insubstituible. El president Masaryk
vol que aquests limo que asseguren
el funcionan/cm de l'Estat estiguin
ocupats per funcionaris, més que no
pas per representants dels partiss.
Gent del meu partit n'ocupa diversos.
I la senyora Plaminkova ene. diu
la seva filiació política confidencial
ment, pesqué tem que el color del sets
partit dificultes la labor purament feminista que l'ha dut a la Península.
—Represento una ampla demarcació electoral que vanté la citgat
Praga—ens contesta encara, amables—.
I poden afegir que formo part le la
seriosa comissió de Pressupostoa--ditt,
fent una deliciosa ganyota feminís-

Maurras a l'Index
Un telegrama publicat a la nostra edició de diumenge anunciava el decret del Sant Ofici, segons el qual determinades obres de
Charles Maurras i el diari L'Action Française eren eondemnats.
Aquesta condemna ha produït emoció no solament en elsmedia
política reialistes, ans també en els diversos sectors polítics de
França i en aquells asuelas intellectuals d'altres paises que segueixen

arab simpatia o amb blasme les doctrines del líder orleanista.
Quines seas les obres de Maurras posades a 1'Indcxl Segons el
text del Sant Ofici que tenim al davant, una enquesta oberta el dia
29 de gener de 1914 per recomanació de Pius X sobre les obres í
els escrits de Charles Maurras i el diari L'Action Française constatà que tots els consultora fosen unànimement del parer que lea
quatre obres de Maurras: Le Chemin de Paradis, Anthinia, Les
Amante de Venise i Traía idées politiquea eren veritablement
dolentes i que, per tant, mereixien d'emes condemnades; a aquestes
obres declararen que hi calia afegir L'Avenir de l'Intelligence, del
mateix autor. Altres consultora acensellaren de prohibir també
La Politigue Religieusc i Si le coup de force est possible, igualment
de Maurras.
Decidida la intervenció de la Congregació Sagrada, hom acorda
unànimement de proscriure en nom ama els llibres esmentats, per?)
de deixar la publicació del decret al criteri de Sa Santedat Pitas X.
Quant a L'Achina Française, aleshores revista bimensual, ei decidí
el mateix. Pina X, el dia 29 de gener de 1914, ratificà i aprovà la
proseripei6 de la Sagrada Congregació, però davant les nombroses
requestes que li demanaven de no donar curs a aquesta prohibició,
en diferí per a ocasi6 mes propicia la publicitat.
Mes tard, el 14 d'abril de 1915, Benet XV, informat d'aquest
afer per l'assessor del Sant Ofici, deelarä que no ereia el moment
per publicar el decret condemnatori, per tal com les passions enceses
per la guerra impedirien de judicar fredament l'acte de la
Santa Seu.
Però el Sant Pare actual, creient que la publicació del decret
condemnatori era aetualment inajornable, n'ha decidit la .promultutci6, el dia 29 de desembre de 1926. en la mateara data prescrita per
Pius X. Ensems, per ra6 dels articles escrita i publicats en aquesta
darrers temps a L'Action Française, per Charles Maurras i Lean
Daudet contra la Santa Seta i el mateix romä Pontifex, Sa Santedat
ha confirmat la condemna pronunciada pel seu predecessor i ha
entes que l'esmentat diari, tal cona surt, ha d'ésser considerat com
prohibit i . condemnat i ha d'ésser in.scrit a l'Index sense perjudica
d'obrir noves enquestes i dictar noves condemnes per a les obres
de Maurras i de Daudet.
El Sant Pare Piase XI ha acompanyat la publicació d'aquest
decret d'una !letra adreeada al cardenal Andrieu, del raés alt
interés. Diu que el decret sobre tan greu qüestió és d'una impontäneia ben gran, puix que desfà la llegenda teixida al voltant de
Plus X. Resulta que fou el qui plantejà primerament la qüestió.
"Ens era molt penós, diu Pius XI, de veure'ns oposar conttnuament
el nom i la pretesa conducta del Nostre venerat predecessor al nostre
Nom i a la Nostra conducta davant Française. Teníem el
profund sentiment — digueu el pressentiment —que aquesta oposició no responia a la veritat."
Pius XI dita que, tot i sises Ii mancaven els documents que ho
confirmessin, però que després de !Imites reeerques fetes seguint les
seres indicacions que li suggerien les habituds d'una vida passada
en gran part en mig dels libres i deis documents, hom eis ha trobats
"Nós ens preguntem per que la Divina Providencia ha perniles tant
de retard a la recerca i a la troballa d'aquests documeuts tan
importants i decisius; i Mas creiem veure-hi, no soiament un pertnia,
ans una disposició providencial amb el doble fi, d'una banda, de
comprometre'ns a estudiar bata la greu qüestió personalment..."
Que diu Charles Maurras a tot aixä?
Després de constatar una certa sorpresa per la publicad() del
deeret i de la Iletra, din que no tindrà el mal gust d'oposar cap
contesta al judici del Sobirà Pontifex sobre la sea persona, la seva
obra o el ,seu pensament. Ningú no discutirá, diu, el dret
i'Esglesia. La decisió pertany a qui jutja i el jutge, conelou
maluras, no som nosaltres.
Pera .Matirras, en carvi, es creta en el delire de dir que no
s'explica el rctard a trobar els documents deis antecessors
Pius XI, i arriba a trobar suspectes eis textos, el sensit deis gneis
està en contradicció amb els testimonis que Maurras diu posseeix
de Pitas X, fa tretze anys. I recorda que el die 15 de geiler de 1914,
en qué es reuní la Congregació de l'Indes per a judicar-lo, Pius X,
en rebre en audiencia particular un religiös eminent, amic de
L'Aoció Francesa, digué: " —Es troben reunits per condemnar-13...
—Ja ho se, Sant Pare, per& que faran `l —l'arana° asiente,
faran res, digné Pius X.—" I envià una benedieció especial per a
Charies Maurras, que aquest escriptor robé el dia 17 de gener
de 1914.
Pel mes de juliol següent, Pius X, en rebre la visita d'un
altre francas, din Islam-ras que referint-se a la seva eondemna
digné; "Es allí, peras, no en son/A." 1 eonta que Plus X afee.:
" —Veníeu, enfollits com a gaseas, a dir-me: Condeenneu-lo, Sant
Paro, condemneu -lot Jo els vaig respendre: "Aneu-vos-en a Ilegir
el vostre breviari i pregueu per ell." I atorgà una gena henedieció
per Maluras, tot dient: "Es un bon defensor de la fe." Aquesta
versin, val a dir-ho, no és massa fàcil de encune.
Matirram, despres de remarcar una altra vegada que la lletra
del cardenal Andrieu, que inicià l'afer, es una co pia d'un fascicle
d'un germilasbfil belga, F. Passeleeq, dita que ell no eessarä d'honorar
i de venerar el catolieisme; que aquestes condemnes es refereixen
als seus acuses amb la Santa Sets pecó que no poden esborrar cap
deis sena deures envera la Pàtria. "Que Roma, engauyada, censuri
l'aportad() modesta de les nieves forces febIss a la defensa intelleetual i moral de la civilització contra l'amargada, és el seu dret. Per()
jo no cessaré: al costat de Roma i ha Freno."
Tanmateix, es evidentissim que, des del punt de
mira eclesikstic,
Maurras ha perdut completament el plet.
Periodisme,

sima.
Recordem Ilacers de la seva conferencia: "La dona és el ministre de
finanees de la familia". Per?) FranC15C3. Plaminkova ens declara formalment que ella opta pel ministeri d'Afers Estrangers.
J. F. PUIG

LA GUERRA CIVIL A LA XINA
RegIons afectados per la t'una

Quan Clemenceeu era director de
B"Aurere", va ter posar daraunt les
sales de redacció aquest avis t'agüentíesim
"Els senyearS redACI,leg . St'N/1 ¡regata
de no partir abatas cl'hayer arribat."
Tota la aillnileta, tota la caussicatat
del Tigre i ¡dime la seva cene-teten/
periodística són en aquesta frase besvissima.
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La Borsa,
entre setmana

Que la sola electrificació projectada
per la Companyia del Nord costarä
mis de 29.000.000 de pessetes, segons
el pressupost aprovat per la Companyia del Nord i el Consell Ferroviari,

Projecte de Ferrocarril
directe i internacional
de Barcelona a Puigcerda

i menys encara si horn calcula els beneficio que reportaria a la companyia
explotadora i la millora que representa per als interessos generals del pais.
L'avantatge mes acusat del nou
projecte 16ra escurçar la distäncia entre Barcelona i Tolosa, lloc de pas
obligat vera París. Actualment, de
Barcelona a Tolosa, via Port-Bou, hi
han 424 quilemetres; en canvi, per la
nova via Ax- Puigcerdà n'hi haurien
nortes 321. S'escurga el trajecte 103
quilòmetres. La tracció eléctrica permetria salvar els obstades que els accidents naturals imitasen al traçat
d'aquella via, i tot i po poder per
aquest motiu forçar massa la velocitat
dels trens s'aconseguiria un prontedi
de manca forea elevat per la rapidesa
de les arrencades i pel poc temps que

L'Associació d'Histelers de Catalonya er.s tramet un exemplar de la
Memòria-Resum, que acaba d'editar,
del projecte de Ferrocarril directe
Barcelona a Puigcerdä, obra de reoginteer senyor Josep Puig Besada.
Creiem crinteres, per la malora que
represertraria en el sistema de cornonicacions del nostre país, donar un
resum de restrentat projecte.
L'antor tracta, rebana que r es. de
resoldre el problema d'isolament produit per la diferencia d'amplada de la
via entre arnMós paiaos frenterers,
que no minva gens, amb les reformes
introduides per l'Estat coordivasles
amb les tasques que actualnent inicia

esmerça en aturar-se.
Tenint en compte el que s'ha dit i
la poca parada que caldria fer a la
frontera, es redefiria la duració del
viatge Paris-Barcelona mis de nou

Ja Companyia del Nord. Els mateixos

incenvenients amb que topa el turista
i f.dhuc el träfec de rneecaderies a la
Duana de Port- Bou es repedran a la
Duana de Puigoerdä i el nostre país
romandrä torn fins ara, elimirat del
trinsit internacional.
El fet de procedir-se en aquests
ir-Tuerta, a relectrificaciée del transpirenäie Ripoll-Puigcera, a despesa
de l'Estat, de la Unía de Sant Jean
de les Abadesses, per la Cornpanym
del Nord. i la conversió en subterrani
del carril de Sarrià, per l'Ajuntarnent de Barcelona, suggereix al senyor Puig Ronda la idea de portar
el tren internacional, directament,

hores.
Ultra aquest estalvi de temps i la
sepressi6 en bona part de les toses de
la Duana, els trens directes tindrien
la virtut de fer Barcelona pas obligat
de la ruta Bordeus o París al Nord
d'Africa, i en acostar-nos a Borricos
i a París, facilitarien extraordin à riament les relacions del nostre país amb
Nord-Arnèrica i Anglaterra, impartantissimes per al nostre «mere.
No hem d'afegir cap altre comentari al projecte que el senyor Puig
Boada ha elaborat; tornés voldriern
que les seres proposicions fossin estudiades com cal per l'Estat i les
Companyies interessades, per tal d'assegurar a la nostra ciutat els avantatges que creiem que han de reportar.

tense carvi a la frontera, per la U-

nia Ax, Puigeerdi, Ripoll, MontcadaR i pollet, Sant Cugat. Sarrià a Barcelona estació de la Plaça de Catalurt-a. Caldria per assolir-ho: a) Uni
dues linies Puigcerdà -Ripoll-ficar
i Ripoi!-Montcada-Ripollet b) Construir una noca IMia d'enllaçament de
Mc•ntca*-Ripollet per Sardanyola a
Sant Cugat, bàsica craquest projecte,
d'una longitud de 9 quilòmetres 600
metres, possible carril de cintura en
l'eserevenider. c) Fer l'enllaç d'aquesta

IVIercat.s
Frcua actudi

linia a Sant Cugat amb la deis Ferrocarrils de Catalunya, d'ample europeo.
d) Adaptar la via Monteada-Ripollet
a Ripoil 1 Puigcerdà a l'amplada europea, per la collocació del tercer
raíl, que permet la coexistencia de
l'amplada peninsular amb la internacional.
S'estudien en l'esmentat projecte en
forma molt atorada i precisa els problemes que comportaria l'adaptació de
les galguea, desviaments i gälibs, al
nou sistema de tres ralle j àdhuc es
formula el pressupost del cost total de
robra Cilie pujarla 19.896.63; pessetes,
preu gens exagerat si es te erl compte

SUCRES

Segueixen mes ferms cada dia els
preus en el nostre mercat sense preocupar-se del mercat mundial del sucre del qual estens completament separata degut a la desmesurada protecció de qué gaudeixen els fabricants d'aquest dolç. Podem cotitzar de
moment per al consom com segueix:
Mel, de 142 a 144.
Terciat, de 151 a 153.
Centrífuga remolatxa, de i56 a 158.
Quebrat clar, de 154 a 156.
Blanquilles, de 159 a 161.
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Avui els Nords han tocat, amb
un entusiasme de bandera clavada al

cim, la cotització de zoo entera.
Anys enrera, només que tres anys
enrera, el que llagues previst aix6
hauria passat per orat i àdhuc hauria
irritat tots aquella senyors que els
aguantaren rondinant a 75, com a
enganxada d'aquella operació de dobles oue ara torna a ésser sie cada
mes mes popular i cobejada; veritat
que, en l'experiencta, aixi rnateix
Inés garantida.
Els Alacants han seguit fins a
93.5 0 , gairebé.
Els Andalusos han arribat a 75
entera, i les Orenses reposen cesen
si deixessin pastar al davant els ex-

cursionistes mes ardits.
En el nostre article de dissabte,
publicat en l'edició de diumenge, va
apareixer una errada que desitgem
posar en clar.
En parlar de la subscripció irnminent de les acciono ordinàries del
Funicular de Montjuich, que té acaparada ratenció popular d'aquests
dies, es deia en Iletra impresa, que
als subscriptora se'ls donaria un present "de mes" d'un re per too
acciona especials de Fundador, i el
nostre manuscrit a les quartilles deia
que sels donaría "un present de-

nles".
De manera que les accions especials de Fundador seran donades
exactament en proporer6 d'un ro per
too de les accions ordinàries a d j ud i
una per cada'deu o una dese--cades:
na part d'acció especial de Fundador
per cada acció ordinària subscrita
tota regada que una part ha estat

descomposta er, decimes, perquè arribin exactament i equitativamert a
les subscripcions més modestes de
restalvi popu:ar.
Els anuncis d'aquesta subscripció
apareixeran a la premsa barcelonina
de dimecres, cha u.
R. SURINYACH SENTIES
Dilluns, lo de gener de 1927.
Grancts superiors, de 161 a 163.
Blanca primera refinats, de 182 a 184.
Tarr6s P G Aragó, 164 a 166.
Tarrós P G Andalusia, de 174 a 1 76.
Pilons, de 178 a 480.
CAFES
Segueixen pujant en quasi tots els
mercats d origen, però en el nostre
de moment no han sofert variació sensible per al censen) continuant la mateixa cotització de la setmana anterior.

Mercat de Llotja
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El d'avui, un zis animat,
rä els pocs compradors retrets

SUBSCR1PC10 PUBLICA

per complot. Els preus han
continuat sense cap canvi.
Les arribados han estat:
Per M. S. A.: 59 blat, 5 farina, 2 ordi, 1 faves i 1 erps.
Pel Nord: 21 blat, 12 farina,
2 ordi • 3 veces.
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L'Ajuntament de Valencia, tercera ciutat d'Espanya, té un Deute molt inferior al de les II
:11 altres grans poblacions dl pals, la qual cosa, ultra significar una inapreuable garantía, de- •
in
1 mostra la seguretat de l'esdevenider que li està reservat.
il
A pesar que en els•
últims anys s'han augmentat i perfeecionat els serveis rn unic i pais
i que han estat destinades grano quantitats a obres i obertura d o carrero, el Deute munici- II

tic:1M, SR AR

Aquesta Companyia es
•
pal per habitara es
complau a recordar ais
'I
seus accionistes que ha esA Valencia. • . de 1 3 1
tat convocada per al dia 3
A Madrid • • • de 178
del propvinent més de feA Sevilla.. • . de 3'30
brer, a Madrid, una JunA barcelona. • cie 648
ta General Extraordinària
Les Obligacions que s'emeten terca la garantia general de tots els bens i 1ngres005 •
amb l'objecte d'augmentar
municipals
l'afectació especial d'a n guns deis mes sanejats recursos, entre ells el recärel capital de la Societat fins
ree de la decima de contribució, que cobreixen amb enes les anualitats d'interessos i amor- u No
tització.
a la suma de 200.000,000
El grup assegurador de l'emprèstit, format pel Bane de Catalunya, Societat Anónima
de pessetes, mitjançant la
Arnús . Garf, Banc Hispano-Colonial, Banca Arnús, Banca Marsans, S. A., Senyors Bauer i
creació de 400,000 accions
Companyia. Sane Alemany Transatlàntic, Dame Internacional d ' Indústria i Connery, Banc Es- •
panyol del Riu de la Plata i el Sindicat de Banquero de Barcelona, S. A., ofereix les 24 . 000 •
de 100 pessetes de valor noObliga c ions, amb cupó de Pessetes 625, venciment 31 de mar; en SUBSCRIPCIO PUBLICA
minal cada una, que poA TITOL IRREDUCTIBLE, que tindrà lioc el dia 13 dels corrents al canvi de
dran ésser subscrites amb
a
caràcter preferent pels ac95 p: r 100, o sien pessetes 475 per OLg_sirí
tuals accionistes a raó de
pagadores a l'ac t e de subscriure's.
cinc accions noves per cada
quatre d'antigues.
LLOCS DE SUBSCRIPCIO
Com sigui que cal, a teFills de F. Alas Sarda
Societat Anónima nirnus-Garl
Bano de Catalunya
nor de les prescripcions del
Sanca Arnús
Banca Marsans, S. A.
Jover 1 Companyia
vigent Codi de Comerç,
Bano Alemany Transattäntlo
Banca Tusquets, S. A.
Sane H.spano-Colonial
l'assistència a la Junta GeBario Urquijo Català
Soler i Torra Germans
•
Fills de Magi Valls
neral de les diva s terceres
Nonell Germana
Gaarlga Nogués Nebots, S. en C.
•
Roses i Companyia
Sane de Préstecs 1 Descomptes
parts d'accions en circula•
Orzaez i Corma
Banca Mir, S. A.
ere
ció, es recomana als seCASSA DE LA SELVA: Elosch I Codolä, Jubert 1 Presas
• l o
nyors accionistes la conveCRANOLLERS: Banc de Granollers
RIEUS: Bano do Fiteus de Descomptes I PrOstees
niència de dipositar llurs
RIPOLL: P. Suiler 1 Ferrer
ore
títols a la S. A. Arnús Garí,
SABADELL: Banc de Sabadell
d'aquesta ciutat, on els
Bono
Comer-31a'
de
Terrassa
TEPRASSA:
Banc de Tortosa VALLS: Canc de Valla
serà lliurada l'oportuna
tarjeta d'assist(hcia a la
i a tots els altres Bancs Banquers.
Junta General.
amstmazaizersamirrlicrairumernezazszmermmsciarsmer azwinviciaatzgee•azza.:
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itimnarto Sulass . .170'00 BORSA DE BARCELONA
90'00
•••
•••
•••
••
cruguat.
.
94'00 Base Hipotecarl
12100 ?felina
Sevilla Expoelete .
Andalusos O % . .1 98'35
NAVEGAcio
98'50
. . . . 170-50
05'00
OBLICS. 1 FERROCARR1LS Secundaria 4 %.
9400 Ferrroc. Econbm. Eßpany0 5 6% ovoo Sevilla. . . .
8355.
Giran& . . . •
7,
e
rslen
0,.,,r1rs
kert
2530
9685 GO5n-Musel . . . 94'50
07'00 AigSles II' Valenela 6% .
.
Frases ... ... ... .
T.ans. 4 % .
?delega
NOrtl 1.• blp 3 % 7125
Stanresa-Ber g a 514 9000
a vnne Tranernerbteresn l a . 00(V00
122-50
D IVERSOS
9125
. • 95'50 Astalt "Asilancl" 6%
" 9 • “. •
70'35
" 6 14, 1950 v. 0755
Ana. Beasatn 6 % . on'on
s-abariell . .
1••1118108 ••• ••• •••
TelefOnica "" P. 5 9'83
•• 3..
Bons Seria
03'85 &pintar/1. BädllOrla. 0 505•
6207%2
ovas
68'75
" e % 1922 n. 10259
Sarria n Barna. 6% 55•55.
Barcelona Trae:Ion 7% 1021
n
••
o
4..
00'50 alarroc 5%. .
. 9135
6865
o.n.ga d • Fh.rtrieltat 8% . . • 94'50 Meranlea del Vidre
Fer. Catalun ya 5% 8025
5 1/1 % esp. 0000
•
ye
s .. •
5550 B. mpoterar)
95'50
95'75 S. A. Cros 6 7 0 . . ...
88'65*
6% 9550
" 5 1/9%cno. 5820
NOTA - El. cande aseenya- 1,11urrs
Gallega (I Eieetrienat Bona 8%.
.
95'35 Pons Unid Salinera . .
0700
30283:375
6% 105'50s Bamplomi
71'00
Esp. Con. N. 6 % 9450 •
0/neral Tranavles 03% . • •
F. C. Catalans. ven% ROMO
lsta amb un taloneo ( a ) V.,8,1.4.7"';;". ••.•
5%
1929.
2.930 Catea d'F.mlaslons 83'00
72'75 F. C. Catalana nona 73'50
Prlorltat . . •
Esp. Corle E. 8 % es'ef).
Tram y te n Barcelona s. A. 1025. . 10100 Deute amarillean>
151 1/4
Banc le Cdt. Local. 2775
72'50*
a Fez 6 % PS'00*
Tänger
' Marco.
U. Naval Elevant . 9500.
Llelda a ene
Acetona Tramvles ¡referents 7%. 93'50
eón canela anterior&

!

DE

DADES FACILITADES PER LA CASA
vi ERC/.\T
JOAQUIM SITGES PADROSA
Diape.
CIGRONII
CEREALS
Bala&
Aloa
TANQUES
Sane. ..„
itESDS

L1L

174 a 175
123 ,",
128
,tf,"
,"

Blane s. Sr, SIL 44/45
Blancas ar. CC. 48/50
Blanca sr. alt. 59/54 ..•
49 a 51
kr89'0 1 N'asna
Blanca ar. all. 25/00 ...
47 " 48 1/2 Blanca ar sil. 50/65 •••
..•
Cestella t manta
78
CAFE: NOVA YORK
lis 1/2 Pelona.
60 "" 70
Extremadura.
43 • 49
Urgen 1 venta...
(rrelia en pessmea els 100 qu i los. &L'In
Barceiona)
SIC,
atunum
carro
1456
1450
atare
&rana en prasrtes eta 100 rlu i 105. Bausa
1315
14'37
1437
sec. damunt vage origen)
mala
13'81
13.76
'auca. • • • •
1323
1324
eeterabre •
MOYIESC,
ORDI I CIVADA
1285
76 a 85
Foro.. .
12'85
(p ese:Ara68 " 58
Extra
.
00'00
&torear Plata. si
" 6$
Gorrera
Oral Extremad. 1 Mansa.
SUCRE: NOVA YO-RK
66 • 67
Extra Manta Castella ...
37 a 38
Ore Urgen 1 comarca..
83 • 64
Blanca correal Caste/la.
orín estranger...
52 " 54
Balas. •••
38 " 39
3'31
932
Clvada Extremadura. ...
Marg . . • • • I
(Presa en pessetes rae de 100 gallee
37 " 38
340
3'40
Civada Mansa
alai.
darnun. carro Bare , lona)
3'47
"
60
3'49
Escalola
SunoL . • a
3'53
3'54
Fetal:obra . .
390

BLATS

D'asul

Precnedeat

FARINES

DeSeMbie .

3'42

ABRO&

bOrbba

SUCRE: LONDRES
10.3
kter.: • . • • •
19.4
/Jai, • • • •
10.5
kg001. • • • •
19.3
DeSeMbre. • .

10.2
1 5.4 I/O
19.5 1/1
19.4 1/2

4/2
4/4
8/4

calasparra

tren-mal bate O

3/4

14412 • • • • • 1
7111101 • • • •
Estambre ... 1

138 1/2
120 3/4
126 3/4

138 5/8
/1.9 5 /8
128 7/8

I

1/8

1/8
1/8_

MORESC: XICAGO
Vate

lutIOI. . • . • I
setembre

70 1 ( 4
82 3/4

1

80 0/4
114 1/4

1:9 a 140
110 " 120
51 " 63
60 • 69
57 " 58
40 •

LLEGUMS

BLAT: XICAGO

1/9

[Anuas

70 a 110
53 " 54

Fava mobregat..
Pavea Extrem. o anaat.
Favea estrangeres
Fa:isns Extrem o tendal.
Filosa emirangers
Veces Castella
Veces Sagarra

50 " 60
53 " 54
51 " 58
52 " 43

Erps...

33 • 36

Veces

1/2

andaluala.•

dl"
II •

41

40 • 411

MONGETES

BLAT: LIVERPOOL
10.4
10.4 3/2 I
2 ••.••
11118
/0.1
111•1 1(4
sale...•
10.1
1/4
(22
mutoi

1/4 i
1/4
1/4

Castalla
1/8

manotea..

katranger, leed» tialknO.

BORSA DE gARte

Interior
•

17110 a 1320
75

•
70

;6

75
60 • 80

DESPULLES

99 a 30
•
25 " 27
.
23 " 28 1/2
Segonea...
21 " 23
Terceres...
20 " 91
Quarlea
•.. ...
(Presta en pesantes ele 80 quilos, amb
Barceicinal
carro
sac, damunt
90 a 9t
Menut (prima)...

Número 3. ...
Número 4.

(Precia en rala la guanera de 70 'ares.
serißo sor, aamunt eirro Barcelona)

ALTRES GENERES
GARROFES
51 " 5e
51 " 52
47 •
49 " 50
...
" 43
Elvlstra
40 • 41
Mallorca...
(Preus en rala c lt 49 quilos, eenee sec.
Clamunt carro Barcelona)
Negra Vinaroe
Negra
Negra Matatera...
Negra roja ...

...
...

. •• ••• ••• •• •
7a
Palla // ar gucia
•••
3"4
Palla c urta... ... •••
4 "......
Tulla di olivera...•••..• •••
3
Tr•

/manta
......
en p esmetes els 40 quilo s . damunt carro Barcelona)

Ures

OFERTES DIRECTES
DE PROCEDENCIA
Oral* Extr. o

El »e lisos

Man. nous.

Taus nous

35 a 30
30 " 31
33 • 35

Veees noves Malatra.
44 "
Fases Doses pala.
Paveas nous pala
45 " 48
O •tll Urge n 1 comarca...
30 • 31
Clxada &lanza o Extreux
(Frena en peßretes els 100 millo& are.
Cae. dannuir vaga origen>

ARRIBADES
ESTACO M. 8. A.
(Voceo')

ESTACO KüieD
(VegonA)

PEL MOLL

N OV21

York... ...

Espanya.
SuLmsa...

D in amarca......
Holanda.
Noruega. ...
Suecia...
Rumania
Portugal ...
Argentina... ...

12245
55532
3.1075
304
10950
49826

12245
2523
351'...
39970
/0950
48675
1010 00950
1320

199

Alemanya

BORSA DE LONDRES
48595
x•-•va ye-u.

-1212137
12:47
348"
1:117455
5
20435
••.
sicanya...
rn
Eßpanyave3,008,6
Holanda

Franea

..19162f
95,
Ati•tria.
••• ••• ••• ••31438,8
5019;35-,
31(floo,,t.lerige roo.
.. 1650

Buenos aires-

Valparalso.. ..• ••• •.• ••

CENTRE COTONER DE BARCELONA
O. t el. i 1L l J. i O.
LIVERPOOL

O Tjì

Po:pa re molatxa estrang.
P d i na r ernoiaraa poís
27 " 2e
'finad de coto
28 " 29
Fui ma cte 1ttnosa. ••• •••
34 " 95
fl i rtus en p essetes ele 100 M11108 ,
Cae, damunt carro Barcelona) 112a11

Venares.

6861
686!
685:
6881

70 0 - 880
652
0 e 9:
606

Tanca anterior
Obertura.

Organ telegrama

Tarea.

15801

Alga

Loe Aura.
• rgOn telegrama.
Ta.
aim
Atce
Balsa

13 ,10

6921

707
709
707/

710

1
T'.11
7131
711
714

3i-- 1-1-2

I

NOVA vena
T emes anterior

6971
695'
697

N.
O. ) O. i O. 1 4. 1 O.
1 1311 1933 1354 13( 1
1281;, 1295
1070
t en 1314 1332 1347
1 ,,,,, 1952' 1311 1330.
13.00 13,12 13,291 13,49i 13,e 0 19.6 .

1-- 1- --

NOVA ORLEANS
Tanca an•ermr

O.

1 OIL

j

18.

4.

0.

a.

12831 12951 1305 1382 1332
1589;
Norn.
i
13,04 13,05.Io 13,11 19,49 /3,54
1286

()berlina.
Aegon telegrama
Tunea.
ruca
Balsa

Noestabre

(tener

ECIPTE (ElvtiT001)

.,sSeltar e

Tanca anterior
obertura.
Segon telegrailta
Tanca.

Vous*

Lalollar

1310

980

1280

1297

963

1270

UPPer

Ales
!tallos
Aletanerla tanques 001 ella
O.
• 1

\--2 7411 --1780 -1849
--u -- ik I
- si
- 5483 -s ioi'--24931

arrlb. ala EE. UU. en un a a.
arrib. als EE.UU. des del Icliagost
Vendes a lAverpoot . . . .

DISPONIBLE EN

PLASIA

0000 Mind lin t (Standard Un:veras')
Teste
isrleant
A ny Pon
187
152
123

13,000 a/S. Van, InZ.
49.000 Bis contra
• "
•
6.985.000
9.026,000 •
• •

8,000 ••
Eransrereneta: ' 4,35 (/4

LA PTTFIT,f(ITTAT

arte, 1 I de gener de 1927

NOTICIARI
PUBLICITAT
PRiliS CEUBBCÕ

rtes.
eleue. mes. ,

• • •

2—
7'31-

tuol,,albe.lca. trimestre.

S•bO

,z.c. aduna.
des ValJ.j

LOKULOGIC

cArALuN YA
uaai geuural aunosierica d'Euro:es set horeS del cha lo de &ede 197.
sistetx estacionari el règim de
temp s a la nostra Cemnsula dea estabilització Ccl reglos 1:rato:e, ti centre de rnaxima pressló
al es troba a la Cantábrica.
cor del Nord es
tren abundan ts pluses del SudK odoces per lee laku-ieS pressions:
Báltica.
a: d n cemps a Catalunya a les
artes;
ata temps és general a Cataludomin a:u cel ciar i venta mudeJci primer quadrant
afropera tur a inazana ¿ou de 25,
a Giruna, i la minina de 3
cta zero a Tremp i llac Estan-

o

recorregut total del vent durant
darreres vint-i-quatre h.,,res, ha
de 159 quilòmetres.
N. N.
o
4
W.
3
2
W. 5 W.
14
N. }V. E.
N E.
rg

ser neeafat, thigud ja serenitat
d'agafar - se a la part davantera
del tramvia, però el conductor,
espantat per la de s gracia, perdé. el coneixement, i el cotzo
arroasegit el senyor Pasqual
Bits que un passatger aconseout aturar el vehicle.
Fou oonduit a•la Casa de SOcors de la Ronda de Sant Pere,
on hom presta els anxilis d'urganeia al ferit i a la seva esposa. Ira qual palia l'excita:ad
nerviosa que As de suposar;
però l'estat dl ferit era tan
greu, que fou portat a la Clínica del Pilar, on morí al cap
de poca estona d'haver-hi ingressat.

a

al

Reue

EGRAMA DE LA UNJO DE
TINTORERS
sta disposició dictada Societats
res reformant l'anterior referent
et de capital milió de pessetes,
oó de Tintorers en Robes Usades
a V. E. limitació de sucursals
• tades societats per lessionar
ts3CS d'infinitat petits industrials

m.-La junta."
estat demanada la mà de la se-

:a N 'Elvira Gabarró i Felip, de
Guita. per al distingit jove ToCortadellss Segura, d'Oluges.

Bacan

LEGITIM DE NORUEGA
a Sorra :-: Polayo, núm. 9

1 BONS T

O O ev

, ronquera, asma. Capsa, 5o cts.
carrer de Muntaner, prop
d'iragó, tcparen els autos
eres 10794 i 23716.
conductors no es piasen cap mal, afortunada,. riera un deis dos cotxes
é d'ésser reecacat.
IORT PER UN TRAMVIA

passat dissabte, a les vuit
tasare, un tramvia de la
a 55 atropella el senyor
es Pasqual i Pubill, de 51
. el qual anava acompanyat
la seva esposa.
senyor, en as-

. lar

Ar

HOTEL ANGLES
Boquerla, 17 I 13 - Tel. 2690 A
Caietaecia, aigua corrent,
Celulares de buey, etcelera.
Habl taoi6 amb pensió 12 ptas.
11..ibl iectó sonso pensió S'atoe

EI N AUTOMNIBUS TOPA CONTRA UN Armar.
Ahir. a les cinc de la tarda.
a la earretcra de Matar& un
antemnibus topa centra un arbre, i cine pasattleers resultaren frrits: Juliana Carraca Ex rail. de 35 anys, presenta urna
ferida incisa al front, de den
erntlmrders el'extensita; Maria
Badenes, de 33 anys. lesions al
pit; Juli Ig.lesies, de 52 anys.
testa a In rara; Maria Orranzui.
de 55 anya. le g itime al front, i
Modest Seneher. de 28 anye, lesions nl feent 1 al genoll.
Tec t'oren nexilials al Dis
pensari, i do , prés passaren a
tetes domicilis.
del CO!':

La Cornaanyta de M. S. A. procedirä el dia 12 de l'actual, a les deu
del mat:, en l'estació de BarcelonaTenme, a la venda en pública subhasta de diverses mercaderies que no
han estat retirades per Ilurs consignataris.
Les perennes que desitgin concórrer
a aquella subhasta poden sollicitar a
l'esmentada estació les dadcs que calguin.
El dijous, dia t3 de l'actual, a les
non del mati, seran venuts en pública
subhasta a la Germandat de la Mare
de Deu de l'Esperança, organisme de
préstecs penyorarMs de la Caixa de
Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis, les penyores dels préstecs de joitts
i el dijous, dia 2 0 , seran venuts els
prértees d'objectes i robes totes vençudes zaterioritat al primer d'octubre de 192.6.
L'entrada a /a sala de subhastes és
r er la nlaca. de Junqueres, 2, entre
sol, segona.

NEUROCARDiN

—
Per a enrresnendre a la gentilesa dele setas denendents, els
senyors Recort. i Ulia veren ore:mitrar tina t'esta ínfima. a la
qual assistf tota la dependencia
1 Cl senynr A. Cardnnet s . an irr
del rteatní artístie ene els
perdent va ren dedicar als esmentats senyors.

U..

la sola capsa de PAST!LIS KLAM us evitara
qatixa molestia us abresacá la TOS — 3 rals capsa
a tetes les frermä
lPOSiTS: Ferrnicla Valoveria,
out - A renueve: A. Carallé,

Fatge

ORQUESTRA DA CAMERA
L'orquestra "Da Camera" de Barcelona que dirigeix el violoneellista
Gälvex pelUdo tocarà a les Associacions de Música de Reta, Girona, Figueres, Sant Felin de Guixols, Barcelona (Orieó Gracienc) i Sabadell. els
vinents dies rt, tz, 13, 14, r6 i t8
del present mes. En programa obres
de Mozart, Grieg, Bach, Mendelssolin,
Gluck, Borodin i Brahms.

PaRa tiattES ce RDLIS
Portaferrissa, 10

Malalts

Ì L1Ui

Camadas; vice-secretari, 5 Agutí Harange; vocals: En Francesc Quintana, En Joan N. Klein, En Josep Sunyol i En Francesc Scrinyä.

UNA TELA DE JOSEP DE TO
GORES PER AL MUSEU D'ART
MODERN
Continua oberta la subscripció per
l'adquisició d'una tela de Josep de
Togores per al Museu d'Art Modern.
Els inscrits durant el dia d'ahi lo
cenit Salvador Dalí, al; scnyor vldua
de Noble, 25; J. M. Basols, 25; R. Solanich, to.

Fl s se,-veis prradats a lee.
rm at re Case . de Socors. durant
el m e s de dezembre, han estat:
Cirerri a. — Aceidents
3 110 : accidents del Irrhall haralles o ateression.
63; atrrn ells nra. velar l es, 98:
moseerradea. 22; suicidis, 2.
' Medicina.— Aecidents naturals. 111; accidents violento
(emmat7ir1ra n n t0. 1; consulta
pahoi ea i vies. 829.
Teta l . 1.542.
Bsnericencira—Famflies sncorregiicl e s amb boas d'ah-

Feria [En eJes, carteros
maletes, sacs de viatge. Caszt
Perelló, Pi, 7 bis; Petritxol, 17.
Febrica, Vendes al detall.
A les onze d'ahir, dilluns,
Andreu Fàbregues, de 25 anys,
fou atropellat per l'auto número 12829, que li produí greus
ferides.
Fou portal a /l'Hospital M-

ment, 1911.
Famflies
Alletarnent.
corregml e t pel concepte d'aju-

da de dida, 4S.

illo.

MUJA 1:111PERMI, VICHY

Lert altre auto que fuga envestí la máquina de neteja pública número 807, i causa ferides de pronòstic reservat
conductor d'aquesta. Ricard
Abat i Guerri, de 55 anys.

Los sardanes.—Gar:-.
d 1 r , one.—Per a avtti al vespre:
Sabadell. Gar7, dels Gamos. Cas hin 2 a Principal del Valles, de

Sabadell.
LLIGA AERONAUTICA DE
CATALUNYA
Renovats en l'assemblea general de
socia que abans d'ahir celebrà la Lliga Aeronáutica de Catalunya alguna
dels càrrecs del seu Consell directiu,
aquest ha quedat constituit en la forma següent:
President, En Miguel Maten; ricepresidcnts, En Josep Maria Martino
i En Lluís Bertrand; tresorer, En
Jaume Llopard; secretari, En Josep

.tietÉ6'

S..- ...el...J.
g rr. n 14

r?....a.n:
Basteas;

GANIVETADES

Joan Partagas i Doriate,
26 anys, agredí el sen germe
Josop i la seva cunyada Isabel
Roig, i de resultes foren assistits al Dispensari de la Barco-

5

loneta de ferides punxants 1 Incisos a diverses parta del cos,
de pronestio -greta, i desprós
nonduits a l'Hospital dela Santa Creu.
L'agressor fou detIngut.

que el mes vinent ho pagareu
molt mes car.
El vigilant de nit Jean Gie
ikesta, troba ajaguda a terra
quexant - Se, a Antònia Garriga;
la conduf en un taxi a l'Hospital Clfnic, t desprea d'assistida
queda Installeda a la sala de
matertiltat d'aquell benèfic establiment.

Els Iladres entraren ti. la casa
nemero 115 del carrer del Taulat, en la qual viu Josep Ventura 1 Mira, 1 s'emportaren
joies i diners, Important unes
900 pessetes.

El nen de 9 anys Francesc
Díaz i (amarla fnu auxiliat al
Dispensari de Santa Madrona,
de ferides que li havia causat
un gos que el mossega.

Per als serveis de Pompes
Fúnebres eviteu tole mena d'intermediarls 1 no deixeu de demanar pressupost a LA NEOTAFIA, l'empresa més antlga,
acreditada i important de Barcelona.'e Central plaea de Santa
Arma. 24, principal. — Tele_
fons: A. 2480 - A. 3916.
JOIES. VERITABLE GOASIO

convenir-los.

Ài-

ET,S AUTOS
Albe rt Sangenfe 1 Ficrnern1a,

Un tramvia de la tlinia 10
descarrila a la Rambla de Ca,
talunya, i arta a topar en la
casa número 74. No hl bagueren desgracies personals.

en coneir un auto per la carretera le Mantearla rerd7t la
direerta 1 tianft ami) sin arhre.
Fasst antrtliat de f e rtdes !leas
n1 Dispensari d'Hnrta.

També fon auxifiada al Dispensari de la Ronda de Sant
Pere Mario Amated i Montes,
de 21 anys. El' seu prumes
havia clavat una ganivetada a
la regió lumbar. segons declare
n aermanet que l'acompanyava.
agressor ha desaparegut, i
Maela ha ingressat a
l'Hospital Clfnio.

T. 'flsIfn n'Ir/loen 1937 afropellh a Vlirt Estada i Ferrat.
de 15 arce. i lt eatlett algmnes
ferides llene a diversas pnris

del ene. de Iss
l in d a al Dispensari del districte
sise.

Cri den extreerrPear1nmeet
l'ale.nr 1 A ele anaradore Ir. lee
rnce. T.Ittle TNelarla. Ramb l a de
les Flore. R. i Ro”de de Sent
.Anhani. 5 pels p rees a ene 11 (111 , dPr
Ala trAnn e e. . tnet els
remb i nnts amb lots com els
rorrents.

Als agricultors i vene-

de patates per a
hi

La nostra nombrosa venda ha fet que arribéssim a no
c.orn
tenT
irancot
en
com en prens, els ealçats de MINERVA
sempre vencen quan sels compara amb els altres.
Cada dia oferim noua models per a senyor, senyora i nen.
Us preguem, lectora amable, que presteu atenció als tieirs
que per a cada sexe oferim, ja que v.:5s sou la més indicada
en la família per a piendre cura d'ara) que millor pugui

ALTRA \CEGADA
El jeve Carlos d'Atishurg 1
Borbón fon auxIliat al Dispensari de Sarrià de tenidas al peu
dret.
Havia trienal a prendre mal
soso! ami) la moto de la seva
propietat.

objeotes usats de totes ola,
nu.n. 41
ees. Preu fix

dors

Vencen sempre que seis compara

sembra

Ens complavem a comunicarItIrs que l'última tramesa de petates per a sembra de la classe
Roya] Kidney (varietat avengada), procedencia legítima de
Boston (Anglaterea), ha arribat a aquest port, concluida pel
vapor "Europa".
ANTONI FLOEIAC11. - Plaça Llibertat, 23; Telefon G. 1533.Mereat Central de Fruites número 20. - Baroolona.
ANTONI OUILLOT. - Mercat
Central de Fruites, 66-69, Telefon A. 3229.-Baroolona.
JOSEP SZRRA. - Telefon 452
Sant Andreu de Llavaneres
JOSEP PEDUSA. - Tel. B. 281.
Montgat

T./emanen a tot arreu

MOST A R NP UT9

1

doe/

?Ir?

MODEL 2787
UNA BONA SABATA PER A DFSCANS, PIS FI COSIT.
SON MOLT COMODES
EN TAFILET NEGRE
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Pelayo, 11
Via Laietarri, 33
Selm2r4n, 71
Rambla Estudis, 4, i Co:oinb, 2 (allrait par 1P. flap lisia!)
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En la Premsa del dia 6 es pubilcä un anunci de l'Empresa de Pompes Fúnebres de l'antic MONOPOLI, que diu el següent:
Defuncions de pagament a la ciutat dde Barcelona durant l'an y 1926 . 11.736
Beneficència municipal
3.000
Durant l'any 19-26 ha prestat la dita Empresa (segons ella) serveis
de pagament
6386
o sigui un 56 per cent, havent exercit aqu esta indústria cinc Empreses.
Ara bé:

LA CONDAL,

en novembre darrer afl-ma que
en un any, de setembre de 1925 a sEtembre de 1926,
ha tributat en concepte d'arbitrl al Excm. Ajo Itament
amb 3.687 Eervels
.
,
peuetes 173.128

UN MORT

En Fidel afalosar i Pena, de
36 anys, maquinista militar, en
passar pel carrer de Marina se
sentí indisposat. Fon eonduit
al Dispensara de Sant Nfartf, en
ingressar al qual ja era more
Segons la nota deis metges,
la causa és una angina de pit.

La Neotafia, o sigui l'ANTIC MONOPOLI, ha tributat en la mateixa data, pessetes 163,472.
Com és possible que, regint la mateixa tarifa municipal per a totes les Empreses i que pot comprovar-se que La Condal no usa altra factura que la de l'excellentissim Ajuntament (al revés d'altres Empreses que n'usen dues, com amb quasi la meitat dels serveis menys), hagi tributat més?
Una de dues: o be aquestes xifres són Imaginàries, o bé aquesta Empresa (la
més antiga) està defraudant l'Excm. Ajuntament.
Recomanem les presents• linies a l'Excm. senyor alcalde, suplicant-11 que procuri comprovar el que hi hagi de cert sobre aquest particular.

ATRAÇA MENT
Dos /ladregots atracaren a
Enrio Nieto i Molina, de 35
anys; li causaren ferides
pronòstic lleu i li robaren la
cartera amb 2.700 pessetes en
bitllets i 3.000 en jotes.
Es ara la veritable ocasió
comprar vaixelles, pula que les
cases Llufs 'Notada, Rambla de
les Flors, 8, i Ronda de Sant
Antonl, 5, durant tot aqueet
mes liquiden les existències
amb un deu per cont de descometo sobre el pm de cost;
no desaprofiteu l'ocasió, per-

e

ee.

Pompes lbetrEs

LA. CONDAL, S. A.
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Sicars 1 Couret

Pons Heras i Jordä
el dia 3 de gener proppassat

confortada amb els Santa Sagraments 1 la Benedicció Apostólica

(A. C. S.)
Els qui la ploren, fills Anna, filla de la Caritat, Enrie, S. J. (absent), Josefina Manuel, fills ponles Ramon Par i Tusquets i Maria Coll i Zamorano, nets, cosins i parents tots, i la raó

social RAMON PAR, en recordar a llurs amics i coneguts tan sensible pèrdua els preguen un record en Ilurs o7acions i l'assistència als funerals que per l'etern deseans de la seva ánima
se celebraran denla, dimecres, dia 12, a l'església parroquia! de Sant Vicents de Sarria, a dos quarts d'onze.
LES MSSES DESFRES DE L'OFICI, 1 TOT SEGUIT LA DEL PEROL/

NO ES CONV.DA PARTICULARMENT

EL DOL ES DONA P R ACOMIADAT
Els Excel . lentíssims ill . lustrissims Srs. Bisbes de Bercelone
"0.21.{ 111MCMOrGeefraMOI.1111MIIIBMIMMIIIIIYMMIK IIMM•Yr

1 Gironn

sitian

dignat concedir indulgéncles en la forma acostumada

LA M ere

4

BARCELONA
EL

MUNICIPI

Durant el termini de vult
dies, al Negociat d'Obres Piebliquee de la Secció d'Eixampea, seran admeses notes de
prens per el subministre de 40
, torees de earbe angles aglome
rat, destinat al funcinnarnant.
de les màquines trepitjadores.
Una Comiese?, de veiins i industrials, les finques deis quals
són efeetades per la Gran Via C
de la Reforma Interior, visitä
rehir el baró de Viver per a inIereeear eli que no sigui efeetuat el referit projecte.

ELS TEATRES
POLIORAMA.—"Fruto prohibido",
comedia en tres actes d'Ernilifde
Cerda Orozco.
Emili de la Cerda ha tincad. amb
el palie barceloní, una gentilesa que
li cal agrair. Ei noetre palie ha estat el primer de veure aquesta delicadissena comedia, exemplar en el seo
genere:
Potser—posats a qualificar amb un
coler—podriem dir-ne comedia rasa
o blanes. l'eres arnb aquesta designacid no ho dirieim pas tse. La blancor
d'aquesta obra no comporta gens d'aquella candor. d'aquell esparuguiment
sentimental que hi ha en aquesta mena
de literatura. Al revés, la comedia és
tota viva, en mes d'un mament esdatant les figures es mouen sempre amb
vivacitat
Hi ha a tothora un bon gust exqui
sidissim que controla la frase que vol
excitar la hilaritat o el somriure_
Res tan Ilutty de l'astracanada corn
aquesta obra d'Emili de la Cerda. La
seva eeneibilitat—tant de poeta com
de cemediógraf—alea de nivell el tema nies frivol. Tots tres actea són
mantinguts per aquesta gràcia.
El diàleg ägil, alat, espurnejant
pie de color, us fa oblidar fina i tot
l'allargassament d'alguna escena.
Voldriem sempre, en aquest teatre
Ileuger, que les companyies de Madrid em serveixen, la dignitat i el to
que lloem sincerament en aquesta comedia admirable.
La presentació fou discreta La companyia va representar aquesta obra
amb gràcia.
El públic ata riure durant la nit amh
aquella sana Halla que tan pocs autora
saben fer eaclatar.

F.
BARCELONA. — Doma
debuta la companyia
d'Aurora Redondo i Valeri a León, amb l'estrena de "El último mono".
Avui acaba l'actuació de la
companyia de Ricard Simó Raso 1 Pere Zorrilla amb "Lluvia de /lijes", a la tarda, i "Los
cuatro Robinsones", a la mi.
Demà, dimecres, a la nit,
reapareix a les taules del Barcelona, la companyia dirigida
per Valerià Leen i la primera
actriu Aurora Redondo.
Valerià León inau gura demà
la temporada amb l'estrena del
sainet en tres artes, de Carlos
Arniehes, "El último mono",
que ha estat el darrer äxit del
Teatre del Centre. de Madrid,
on no es tregue del cartel' durant tres Meses,
Caries Arniches assIstlrä a
l'estrena de "El último mono".
Ultra aquest sainet, cecea
expressament per a Valerià
Leen, estrenarà les comedies
"Poderoso caballero", "Simona
1 Juanito", "Una noche en capilla", ";Cúbrase usted!", "El
niño desconocido" i una altra
oferta per en Muñoz Seca.
•

LA CULTURA
La Junta directiva d'Acció
Femenina fa avinent a les seves associades, que demà, dimarts, a les cinc de la tarda,
la eminent feminista Na Erandiseca Plarninkóva, senador del
Parlament txecoslovac, visitarà
el local de l'Assoclacid.
A L'ASSOCIACIO
DE COMPTABLES
A l'Assoeiaci6 de Comptables
de Catalunya", demà, dimecren,
día 12, a les deu en punt de la
vetlla, clonarä la seva anunciada conferencia sobre "Ele
comptes anomenats de "Vaier
zero", el distingit catedràtic i
advocat En Ferran Boten
Les apassionades discusedone
3/ p:edades pels comptes de referAnria 1 la competencia del
conferencinnt, que es d'eeperer
pereerä terme a les dites discussions, donen un interès excepcional a la Besó.
Per a invitacione, que seran
rigorsament personals, les per' enes no aesneiarles poden
nd — one-eas a l'estatge
care a r de Sant Honorat, número 7, principal.
CONFERENCIA
El propviaent dijoue, dia Cl,
tindrä lloc, de set a vuit del
vespre. a l'Instilen Franees, la
conferencia setmanal dee Seis
director. M. J. J. A. Bertrand,
el qua/ demenretllarä el tema
"Le s salons d'art".
Les Invitncions es despatxen
II secretaria.

CUTIS
DEL Da. JOSEP M. LLOVERA
Avue dimarte, a les nou de
la vetlla, tindrä lloc la primera
lliçó -conforencia d'apologetice,
de les dotze que es compon el
curset que el doctor Josep Maria Llovera, prevere, donarä al
Centre Moral del Poble Nene
carrer de Pujadas, 176 i 178.
INSTITUT DE CULTURA PER
A LA DONA
A l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular per a la Dona,
ha donat una conferencia, amb
projeccions, la senyora Amilda

Peterson.
La distingida dama, que a
Suecia ha realitzat una intensa
arde feminista, exposä un segun de petits eoneixements
tbedies, que, amb veritable eficäcia, poden ajudar la dona en
la seva labor a la llar.

-

LA MÚSICA

AVUI, RECITAL HEIFETZ
Avui, dimarts, a les deu del
vesPre, tindrä lloc al Palau de
la Música Catalana el recital

organitzat per Concerts Blaus
del farrees violinista eleifetz.
El programa que interpretarà

Heitetz està disposat de manera que ele diversos aspectos
de la seva persenalitat de concertista puguin manifestar-se
amb tot el seu esplendor. Vet
aquí el detall del programa
d'aquest concert, que serà
l'únic que Heifetz pot donar a
Barcelona:
Primera part.—Sonata en fa
menor, Locatelli; Les petits
moulins ä vent, Couperin; Preludi, Bach.
Segona part.—Xacona, Bario
(violf sol).
Tercera part.—Concert, Men-

delssohn.
Quarta parte—Hebrea, metlodie, Achron; Ronde, Schubert;
Capritx XIII, Paganini; Capritx ,XX, Paganini.
Secundarà l'illustre violinista Isidor Acheon, pianista
eminent, qui forma amb Heifetz
un conjunt admirable.
ASSOCIACID OBRERA DE CONCERTS
Diumenge vinent, * cha 16, a
les onze del mate al Palau de
la Música Catalana, tindrä Roe
un e -ncert de lieder a cärreo
de la notable cantatriu Pilar
Rull i el conegut pianista Thai
Net.

Com de costum regiran les
mateixes normes que per als
concerts anteriors i serä väild
per a l'assisteacia el tito) de
soni del segon semestre 1926.

SOCIALS
FUNDACIO DEL
"PREMI MARVA"
Com a homenatge a En Josep
vi, s'instituí, avui fa un any, aquesta
Fundació, en commemorar el vuitama
aniversari del set: naixernent
Conforme a les bases de la fundad& el Patronat d'aquesta anuncia cl
8 de gener el concurs per al "Premi
Marrá", corresponent a 1927 i a enes
el corresponent a t 928.
Per a roza, el tema és: "Les Juriseliminas i procediments especial, en
l'aplicació de les iris i cials. Estudi
critic comparatiu de la legislació espanyola". El prenti és de 4.000 pessetes i el termini de lliurament deis
treballs acaba el 30 de setembre
1927.
Per a uva el tema ea "L'asseguranea de in yalidesa", el premi és
anoo pessetes i el termini per al llitiaament deis treballa acabarà el ao de
setembre de 592 8.

PER ALS SENSE FEINA
El passat diumenge tingué Ene al
Teatre Asiätic, de la barriada del Po
ble Sec, l'anunciat míting de la campanya iniciada per la Secció d'Estudis Politics i Socials de l'Ateneu Enciclopèdic Popular, per a proclamar la
necessitat d'una Llei de subsidi als
treballadors que es trobin sense feina,
estructurada al sistema d'Alemanya,
Anglaterra, Bélgica i Suiesa, o sigui
a base d'aportacions entre capital,
trehall i Estas, per a remeiar en el
possible la miseria de moltes familias
obreree, existent per la crisi del treball, cada dia més alarmant.
Aquest acte fou presidit per En Pere Gorga i Artigues, de l'Ateneu Eneictopedic Popular i de la Lliga dels
Drets de l'Horne. Hi prengueren pare
els delegats senyors Andrés, pel Sind i cat d'Obrera Flequers La Aurora;
Félez, pel Sindicat de Treballadors del
Carbó Mineral; Coll, per la Federacid de Sindicats de Contramestres El
Reeium; Pece Estartús, per la Unió
de Rabassaires de Catalunya, i el senyar Duran i Guärdia, per la Fedeaaeid de Cooperatives de Catalunya.
El senyor Gorga, donà compte
les adhesions de la Cooperativa Obrera de Vich i de la Federació Mutualista de Catalunya i d'un telefonema
del senyor Sinca. president del Sindicat de ContrameWes de Manresa. La
sala d'actes del teatre estava plena de
treballatters.
El proper míting d'aquesta campaaya tindrä lloc el dia ro del corrent,
• la Cooperativa Obrera Pau i JusSida, de la barriada de Sint Marte

DELS TRIBUNALS
LA CAUSA PER ATRACAMENT
1 ROBATORI DE LA CASA

SALISACHS
Ahir, a dos querts de dotze
del mate comeneä la vista d'aquesta causa a la Secció use,na de l'Audiència, davant d'un
públio esmere Formen la Sala
el president senyor Joan Anual
1 els magistrats senyors Iturhaga, Polit, Rodríguez i Pareliada; fiscai senyor Vicente
Garete i Martín, i defensors senyors Rusminyol, Armisen i Palau.
Ocupen el banquet els processats Manuel Gonzälez, el
qual usava e; nom de Baptista
Perroni; Joaquim Pons Dilner,
el qual donà al principi el nom
de Ramon Peris i Llaneä; Pere
Oro 1 Ricart, Amadeu Sei'nmarten i Vicente Martin Fernändez.
El senyor fiscal, segons el
fet d'autes, que relatàrem dies
passats, demana per als proceseate cadena perpetua pel deRete complexe de robatori i hoMieldi; altres penes menees
pele restante delietes i indemnització de 35.51895 pessetes.
Interrogatee ele per:ce:sean,
en Manuel elonzälez riega la seva participació en el fet; en
Joaquim Pons i Dilner declara
que si disparà la pistola ho feu
perque va sentir crits demanant
auxili i altres trets. Explica
que es trobava a la casa Selle
eachs perquè hl havia anat a
cotitzar per al sindicat, 1 que
en sentir els tren es refugie
en un despatx on trobà Peltre processat Pere Oro, al grial
no coneixia, 1 que si donà un
nom que no era el seu, bo ftiu
perquè no amoinessin la Faya

mare i la seva germana. Pere
Oro negus aixf maten la sella
participarie en et fet i din que
no san corn ni cpii el va ferie.
N'Amad e u Sanmertin nega eran
l'anterior i din que renegué en
nutres proceeents a la prometa
En Vicents Martín Fernändez,
detingut el dia 3 de nnvemhre
en sortir del Pelan de Juetreia
innt emb el M'II company Ricerd Sane, declara que pian
ocnrre gue el fet d'ertes tenialleva a Beziers i per tant Ignora tot el que paeseh.
El senyor fiscal !legf un certificat segons el qua l el senyor
Selisarbs ea a Cartagena 1 per
tal motee demenä la susnenele
del ludid. La Sala no hi eceedi
i arorrlä citar telegefificament
el referit senyor.
La prova teetifieel fon suspesa fine avui, a les deu del
mate
UN BOTO
Diumenge passat. ai mate
hern percebe esmeril de frenen,
disea ale corredora rial jutiatt
varen cerrer 1 trobaren un
borne que trencava els vidres
de la porta del dnmicill d'un
portar d'api e ll estahliment, a
cope de meted/. Conduit a! jetjat de enärdia es rieras a derlarar. Horn creu que es tracta
d'un heder.
UN TESTAMENT SAGRAMENTAL
Diseabte passat. a la tarda,
es personader na l'esglesia deis
Sants Just 1 Pastor, el jutge
senyor • Fernändez Cavada, el
fiscal senyor Llampellas Marietany, el seeretari senyor De
Migue) i l'oficial senyor Psiqual de' la Iglesia. amb el fi de
procedir a la informa c i ó testifical objecte de l'expedient sobre prot000litració del testament sagramental de Juli Venderle seguit a inetencia de la
seva vidua na Maria Raspall.
A l'altar de costura foren retinte els testimonie, ele quals
neanifeeteren la darrera vo!untat del dilema
Hl havia un peiblie bastent
nombres i no .hi bague cap in•

cident.
LA QUESTIO DELS FARMACEUTICS
Davant de in Sala, el doctor
Amarces es ratificà ahir en
l'escrlt que dies pasaats presentà dessistint d'exercir l'acusacid contra alguns termaeteutics d'aquesta dulat per
coaccions.
Assenyalamenta

per a aval

AUDIENCIA TERRITORIAL

Sala primera. — Reus. Incident. Josep Lopera contra Sebastià /Aporta.
Sert. Menor guardia. F. Cercos contra l'Ajuntament de Llavori.
Sala segona. Nord. Mejor
plantea. Curtits Iglesias contra
C. Giralt.
Sabadell. (Mere-fide. Josep
Nipeil contra Companyia de
F. C. Catalunya.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció primera. — Drasseune. Dos orate per lesione 1
atemptat contra A. Estrada 1
J. Ruiz.
Secció segona. — Continuat
del judici començat ahir.
Seceid tercera. — Arenys.
Dos orals per desacatament 1

Trlres e -e

atemptat contra A. Riu i Pere
Villoria.
Secció t'unen. — Sabadell 1
Universitat. Dos orille per robatori i atemptat contra J. Costa i J. Longan.
TRIBUNAL INDUSTRIAL
Antejudieis a les deu.—Niemero 30, per reelemacid de salarie de l'obrer ftafel Otjes contra PI pateó Soler, S. A.
Número 31, per reclamació
de salarie de l'obrer Josep Mestres contra el pateó Blai Francisco.
Número 32. per reelemarle de
melares; de l'obre,- Sehaefiä Andreu contra el pateó Josep Corbella.
Número 33. per reclamar:id
de ;Retarle de l'obrer Antnni Gómez contra el pateó Josep M.
Martí.
Número 34, per reclernecle
de matarte de l'obrer Josep
Jeen contra el patee Vicente
Mari.
Jedirde a do, amarte d'oras,.
—Nilmern 1 7 an. p er aortident
d e l tr e ball de l'obrer Gabriel
Vizcaíno contra el patró L'Atrille i Joaquim N.
A les once. — Número 1811 ,
p er rae/ami-trió cle salarie da

leehrer solo:11m Paetor contra
el nalrel .Tatime Raurfrh.
A rin quart d e dotar. . — Número 2, per ene.: temerle Clr se Inri' de l'obrar ef t eptel /enrejo

contra el meted T'en Jener.
A dos gnerte de rInfze.—Nemero a. per redernecid de ea Tari5 de l'ohrer Gamaiel

contra el pateó Antoni Dau-

rella.
A tres piar! g de rInfze......_Nal_
mero 4, per reclamarle de ea Inris de l'obrer releve Martí
contra el patee La Badalonesa.

Dimarte, II de gener de

PE1\INSULA
Al poble d'Arcos va enfonsar-se la tribuna presidencial amb motiu de la visita
cap del Govern. Les senyoretes, en veure'l ales, varen estendre els matons a te
als peus del marquès d'Estella
duanes, que tant perjudiquen el corrsere
Las Palmas.—A les tres a
El viatge del cap del
i la indüstria, i a suprimir les militarda ha fondejat en aquest
Govern a Andalusia
tiples compucactons que avui te tota
cuirassat angIes "Renow", a
Jerez de la Frontera, 10.—A les deu

cl President del Consell, el ministre
de Foment i el governador civil de
Cädiz, han marxat cap a Arcos i
Bornes, amb l'objecte d'inaugrar unes
escotes i coHocar la primera pedra
de tea obres del ferrocarril de la
Sierra.
A peu travesearen tot el nobl e, els
carrers del qual es trobaven engatanats, havent-se aixecat arce de triomf.
El President del Consell ha inaugurat el grup escolar i amb aquest motiu ha pronunciat breus paraules dagrairnent, les quals ha pregat a Valcalde que les trametes al poble, qui

acaba va de fer-lo objecte d'una rebuda
inoblidable.
La comitiva s'ha dirigir al Iloc
havia d'ésser col-locada la primera pedra de les obres del ferrocarril de la
Sierra.
Pesares creaste benelda, la pedra
ha estat collocada, amh el m'insanial
de costeen", al lloc designat, i ha signat
l'acta el president i ha pronunciat paraules que han este acollides amb
grans aplaudiments.
Pesares s'ha efectuat la benedicció
i remesa de la bandera del sometent
de Arcos, i el general Primo de Rivera ha pronunciat un patriòtic di,-

curs.
A dos quarts de vuit han tornat
expedicionaria a Jerez, i han estat
acemiadats amb gran entusiasme.

ENFONZAMENT DE LA

TRI-

BUNA PRESIDENCIAL

Quan el marques d'Estella anava a

Notes de la policia
ES RECUPEREN UNES CUINES
ESTAFADES A LA CASA

PRECKLER
La casa Preckler denuncià a
la policia que un individu va

encarregar 25 cuines económiques i despree que li foren servides va desaparèixer 5ense pagar-les. La policia esbrinà que
algunes mines havien estat venudes i que totes foren portades al carrer de Trafalgar, 43,
deepres al carrer d'Ara g ó, 137,
on hi ha un guardamobíes. Allí
les deixà en dipòsit un tal Esteve Erro, el qual, en desee detingut, ha dtt pie l'individu que
les va comprar va encarregarli que les vengues.
La policía se n'ha incautat
de 23, les queje, junt amb el
detingut, han estat posades a
disposició del jutjat.
D'UNA ESTAFA A LA BANCA
JOVER
Fa temps que le Banca Jover va denunciar la desaparició
del dependent Joan Xifrà Rubirota, de 19 anys, despees de cometre una estafa de 13.000 pesmete,. Ei Xifrà marxà a França
per la munnnya, i dempree de
despendre els diners a Parte ha
tornat i ha estat detingut per
la policia.
PERSEGUINT EL JOC
La pedida, dissabte passat,
va sorprenden tren partides de
joc "golf" al Cfrrol de Propioferie de Gràcia. S'ineautä dels
diners i rio les cantes.
També foren sorpresas partid ee del mateix joc a un esta-.
bliment de la Riera de Vencerca i a un cafe de Sant Marte
inca:Mente:se de NO i 114 pesee-

reepre.ctivement.

LES SUBSISTENCIES
POTSER

QUE DF.MA JA ES
VENDRA CAEN DE PORC

A preguntes deis periodistes
va dir el general Milans del
Boch, pie ei no avui mateix,
gairebé segur que drmä ja
haurä raen de porc als mercan. Els pageeos no es voten
conformar amb la nova legiehirió i no trameten porra, pene
els canealeders d'aquí s'ho han
arreglat de manera que ells en
rebran. Aix1, dones. acatib dient,

consum del mercat queda asmegurat.
rl

EL LECTOR DIU._
EL TRACTE DELS DEPENDENTS DEL GRAN METROPO LITA
Senyor director:
Fa poca dies que durant el
trajecte enero les estacions
Fontana i Diagonal vaig observar que el revisor va passar -lo convermant amb el conductor dintre la cabina de govern del rollete . En halxar a la
playa d'Itrquinenna vaig advertir ai ein reretacid d'ene que
em semblava una falta d e l servei o alm e nym una anomalie ben
inexplicable.
Amb eran sorpresa me y a. el
cap d'estaree em va reenondre
que no n'edrar: Den de reclamadone d'apuesta menta i quan
jet valgt Ineledir recalcant el perill que aquella negligencia slg-

rebrer Fhomenatge del poble de Arcos, s'ha enfonsat la tribuna ocupada
per totes les personalitats que assistien a l'acte.

La multitud, creient que havia ocorregut una catàstrofe, ha voltat el marques d'Estella. El President, amb gran
serenitat ha ccmtintrat assegut Com
que la tribuna era baixa els que l'ocupaven han quedat asseguts a terra,
sense sofrir cap dany.
Les senyoretes han voltat, aleshores,
al marques d'Estella, i han estes Ilurs
mantons a terma parqué els trepitges.
Al mateix termas Ii tiraven flora.
El general Primo de Rivero, emocionadissim per aquesta gesta, ha recae un a un tots els mantons i els
Ira tornat a les respectivas propietà-

ries.
PRIMERA PEDRA
D'UN TEATRE
Xerec.—El president i el ministre
de Fornent paesejaren a peu per la
població durant les pr i me-res horca del
mati, visitant el mercar.
A les onze s'ha celebrar Flete de
colindar /a primera pedra de tes ele-es
del teatre Villamarta, aesimint-hi el
marques d'Eateila, el minis-re de Foment i nombroses peraenalitata.
El president ha pronmic tea In-eus paraulos felieitant- se d'ésser ell el Crli
posi la primera pelea, i ded ica elogie
ala chrers de :Zarca aixl caen lambe
l'arquitecte Anazagasti. El *zafes tira
drä 2,200 localitats. Quedarä acabat
en el termini d'onze meso! i el set'
c'-st serà d'un milió de pee
. ede.

EL MINISTRE DE LA GOVERNACIO VISITA EL DEL

TREBALL
Madrid, to—E1 ml ni4re de la Goyemació, general Martner Ardas, ha
estat aquest matí al ministeri del Trehall, i ha celebrat una extensa conferncia amb el senyar Anads.

LA GRIP A MADRID
Madrid, to.—A Madrid -eratteixen
registrant-se nombroac.% caso" de aria,
encara que, segons sn- bla, sen benigContrasta aquest au gment de la snal attia amb el temps esplendid eure fa,
fíes a )'extrem q ue, c ense Peca r d'eeagerats, els dies d'ahir i avui han
estat veritablernent primaverals.

UN DIPOSIT FRANC
A MADRID
Madrid, 10.—El Circo/ de la Unió
Mercantil, contestant l'informe sobre
restabilment d'un dipósit franc a Madrid, ho fa de la següent torma:
Indubtabletnent ens ha de mereixer
certa consideració aquest dipòsit, per
oferir alguns avantatges complementaria dels que suposaria establir a
Madrid una duana central.

De fa temps i ein distintes ocasions,
aquest Circol té soHicitat de les autoritats que es restablis la duana a la
capital d'Espana-a. Aepirävem amb
aquesta pretensió que se simplifiques
el regim de transport, cada dia mes
congestionat, i afavorir i desenrotllar
l'expansió del comerç i de la indúst
tria madrilenys i proporcionar un menor cost en el despatx de les mema •
deries, aconseguir certa elasticitat en
lobligació peremptòria del pagament
dels drets de duana i evitar aquest
tim entre altres molts defectes, les
diferencies de data en l'arribada de
mercaderies procedents de diverses

nifirava per als peeentgers,
l'home, amh una milla rienda
de mofa, va preguntar-me si
m'havia passat "algo". En renpondre-li que no, va replicarme amb el matelx to que de notes d'aquell e s ells no en preteten.

Voste dirà, senyor direetor,
si val la pena o re de rridar
sobre aquesta puntee l'atencld
de qul pertortul.
Una lectora de Sarrid

reclamació per perdues, avaries o per
'equivocac ió d'una partida de l'aranzel.
Es clar que entenem que l'establiment d'un de:eme frene a Madrid haura d'ésser acompanyat de la creació
d'una duana centrat parqué fossin an spiament encaño% els avantatges necessaris compiementar i s l'un de l'altre.
No neguem, no obstant, els benehcis
que el chpósit franc pugui reportar,
i corn que aquesta representació esta
segura de que pel Govern es prendran
les degudes determinacions perque els
serveis del dipòsit, si :arribes a realitzar-se, no ungueasin els inconvenients que assenyala sorgir un monopoli.
Feta aquesta reserva no abriguen'
el temor de que pugui ésser mil el
dipásit franc que su/amen els senyers
Linaje i Noella: cota e3 natural, ere
velan obligat, a manifestar que si alguna altra circumstancia ho exigís,
no cal dir que els cotnerciants i industrials madrilenys prescandirien d utilitrar el dipósit, ja que de cap manera seis podría obligar a sera-ir-seta
Per con.e egilent, el Circol de la Unió
Mercantil i Industrial no s'oposa a
que s'estableixi a Madrid un dipb,it
franc, encara que salvant reserves expressades en aquest escrit i fet esment del ecu desig, expressat de fa
temps, que es completes amb la creacid d'una duana central.

CONSELL DE GUERRA CONTRA UN TINENT DE COMPLEMENT QUE MATA EL TINENT
CONDE
Madrid. to.— Al local de Classificació i Revisió, de Madrid. establert
a la caserna de Sant Francesc el
Gran, sla rdebrat, a les deu del
matí, el Consell de Guerra contra
el tinent de complement d'Intendència senyor Díaz Mayordomo.
De la fectuea dels antes resulta
que trobant-se en un tramvia, al
correr de la Montera, el tinent d'Intendencia eenyer Conde, de comp/ealó lisies molt superior, pega bofetades al tinent Mayordomo, i el
fin caure a terra atordit.
Aquest últiln es tragué una pistola i dispara un tret contra el senyor Conde i el ferí del ventre, i•
després un altre tret per l'eapatIla,
que també el ferí.
El fiscal queefic3 el fet
di previst i penat en l'article aro
del Codi Pena? serie existencia de
premeditació, red:, ei de aupe-ieritat
per l'úe d'arena; rebutiä la legitima

defensa, pirré poden éeser apreciedes les atenuante auarta, cinquera
i sisena ls l'a e tiele noy'e, especialment la m'arta.
Li vídua dcl senyor Coarte ha fet
renfiacia de la inderanitaadó, penó
e! fiscal, tenint compte que la
dita ele-a-ara es trota ernharaseada,
ea llicita la de Ice:amo pe e setel, i demana per al precessat cat earae anys,
^Tlit mesas 1 un dia
reciusid
teinperal. inhebilitació perpetua i
pitcher, del arree, i que li sigui
abonnda meitat del temps de presó preventiva.
El defensor, eapitä Jaetietet. hasant -se en tes d'fi-ultate moaals del
proceses, el aren irresponsable en
quant al fra. ene es prodol rer ofuscació; neta; l'existencia de superioritat i estima la legitimo defensa.
E - Ileela i en forme alte — ativa que es tirgu'n en compte
lee atenuaats tercera., criarta, cinqueaa i «ten' de l'article aove del Cc-

di 7, 1 . 1
Ei e-rl i l de c• naa han rectifica:: aquest últim basat en el
resultat de la prova testifical per
sollicitar

La viste ha quedat closa per a
sentincia.
Ele jutges han eartit de !a Sala
després d'haver dictat sentencia, per
unanimitat
El preceesat és eendemnat a reclueió peraetaa cona a autor d'un
delicte

El Tribunal. en el seu fan, aprecia l'agrattant de l'article 165 del

Codi de Justicia Militar, per considerar el fet realitzat com a conseqiiincia d'un acte de servei.
La eentencia ha estat comunicada
al processat, davant el defensor. pel
jutge instructor del sumari, i el president del Tribunal ha comunicat
/a sentència al capit ä general.
Arro y ada o no la sentencia pel
capitä general i el sem auditor, la
causa passarä al Consell Suprem de
Guerra i Marina, per la gravetat
de la Pena.

ELS DUCS DE YORK
A LAS PALMAS

Las Palmas. — S'espera que a dos
quarts de tres arribi a aquest port el
cuirassat "Rencon", de la marina anglesa, a bord del qual viatgen els ducs
de York.
Aquests han agrait per radiotelegrafia el banquet que a honor seu i
de l'oficialitat baria cmganitrat I Ajtentament i que hacia de tenir !lec a/
Palau municipal, pecó no l'accepten.
En cairel han invitat totes les autoritats perque amh Hure respectives esposes sopla a bord del cuirassat
Al "Renooti" li donen recorta uns
altres vaixells de guerra be itinke Fn
el cuiraseat viatgen risolts co r res p onsal , de la poema d'Austrelia i d'Anglaterra i nombrosos fonògrafs.
El dile ha renunciat també a qué
II rendeixin honora.
Amb motiu del viatge st celebraran
diversos festeigs.

nyat de diversos vaixells que ti
nen escorta. A bord del cuiras
arriba/ el chic de York.
Les bateries de San Fernando

fet les salves d'ordenarle/.

S'ha tributat al duc de York
gran rebuda.

UN METGE I UN APOTEC
A LA PRESO
Asen, per disposició gove
han ingressat a la presó el metge
Ii Casasampere i el farmaceutic
llegas Araujo, contra els quals

sentä una denúncia per expendicic
texice
ASSEMBLEA DE CATED
TICS D'INSTITUT
Amb gran concurrencia tingué
• l'Institut del Cardenal Ci
l'Assemblea ordinaria que anual
celebra l'Assoiació de Catedrätics
titut
Es prengueren acorde rdad
anda les qüeetions referents a la
gona Ensenyança, regnant gran
slasme i unanimitat
Es nomena la nova l'unta dir
resultant elevits ele g ema:n. 3 sea
President, Miguel Aguayo, dir
catedrätic dr Sant Isidre; vicedent, Miguel Adellach, yice-dir
catedrite del Cardenal Cisneros
cala: Vicenta • García de Diego,
drätic del Cardenal Cisneros;
Barrigón, director i catedrätic

Isidro; Manuel Gil Bafies, cat
de Valladolid; Manuel Pérez

catedràtic d'Almeria, i Agusti

no, catedràtic de Segócia. Tr

Alfred Gómez. catedriee de
secretare Robert Fontanilla, eat
d'Atrita.
La nos-a Junta eelebri la p
sessió i acordà efes-Ir els seas
tes a les autoritats academiques
rigir-se tot seguir a llar,
i manifestar-los els prnpósits qs
animen per a resdevenidor.

SINDICAT CATOLIC
DE PERIODISTES
Madrid , 10.—Ahir a la
se celebrà a l'Associació
Premsa de Madrid una re
de periodistee per a tracts,
la constitució del Sind; '41
teli de Periodistes de Me
Presidí el eenver Miguel
nändez ("Petiaffor"), I (eres
de la paraula els senyors
Cavero, Medina, Tretenda.

Gonzärez Ruiz i Agave
s'acordä destinar els een,
Fernändez "Pefiaflor", Tro
da, Acevedo i Siso Cevere.
a fermar la Comissió ene
goda de redactar el regla
de la futura entitat 1 rebre
sol-licitud d'ingrés.
La próxima reunió se

brarä diumenge vinent, dia
a dos quarts de cinc de la
da, i es proredieä a la ce
hirió del Sindical. mitjan
l'aprovació del reglamen
l'elecció de la Junta diere
EL CONSELL D'ECONO
Madrid, 10. — Al local
Consell de l'Economia Naci
s'he reunit aquesta tarda el
de la Comissió de la seda,
sidit pel eenyor Bernadee
a discutir i aprovar el pro
de reglament del retal de
Dei d'ff d'octubre de 1926.
areació i organització se
cola, que s'ha de sotmet

Govern, segons disposa I
cle 16 de l'esmentada die
ció.
Ha quedat aprovat el
ment i nomenat per sella
CoMite Central, que
censtitult pe/ qemisearl
senyeir Frederic Bernadee:
sots-comissaris: un rep
tant la regid valenciana. q
et senyor Manuel Dueto
i l'altre representant la

murciana. menyor Emili

Dia

Reven g a; un vocal tercer
nomenament del qual
rut en el eenyor Gabriel
Benito i Rodete:tez de Ald
represient ant Pinat i tul Se
cola de Castella i Extremad

un vocal secretare rimel
que ós el ermyor Anteni
peal, vneal prnpieteri ut
elamee onze del Corleen
l'Fretenmin Nacional, i nn
ea) acerteor ti. enie. el 71(11/1
meist del lea! ha rerairret
,oncnr Felip Gonahlez
director de l'Fatarid Slips
sericicullurrt de MArcia

La reernie rentirolere •

al metí p er a discutir i a
ver re n r nieete de
Crmnlomnnthri pg do 1a Co
tar j a ele IR S e de, d'ererd

rertIde 16 del clit reia)
esteta
Pve.

I.'F.XFM"TO

TOS EN LA PRIMERA

NYANCA
La cerní ...je loare/danesa de
teme de rollegie, académica i c
tats religiesm dedicades a la
nyarica. ha visitat armeat mi
ministres d'Hisenda i Estat.
El senyor Calvo Sotele, al
fet remesa de l'eserit en el
mulen les seres peticiens. ha
ale comissionats que reunissin
cretexein, deagleasada una de
les seres peticiens a fi da
el pnesible cada una d'elles
Els comitudenats han reda
vista d'això, un non escrit, ei? d

aimarts,

i

LA PIT13I,T(.11TAT

de gener de 1927

te

telliciten la total exempció d'impostos

en la primera ensenyança, entenent
dintre d'ella tot el que s'ensenya a
les escotes municipals i nacienals, i
rebaixa en la tributació de la 3c-

una

gona ensenyanea.

Els comissienate. que es traben satisfets del bon resultat de la seva tasca, continuaran demä al matí les seves
gestions, proposant-se tornar a Barcelona en l'exprés de la nit.
LA GUINEA ESPANYOLA
S'ANIMA
Madrid, ro — A la Direcció general
del Marroc i Colònies han facilitas la
3egüe nt nota:
Amb el fi d'endegar com es degut
les instàncies cada dia més nombroses
que es reben a la Direceió general del
Marroc i colònies i : al Govern deis
Territoris espanyols del Golf de Guinea, amb peticions de destins i ofertes de serveis de tota mena o de material per aquells territoris, s'ha establert a la Secretaria de l'esmentat
Govern, a Santa Isabel de Fernando
F6o, un Negocias informatiu cridat
a coordinar sobre el terreny les aspiracions i necessitats reflectides
les dites instàncies i comunicar amb
coneixement de causa, impossible
d'obtenir a distancia tots els informes
eonduents a facilitar i regular la immigració espanyola en acuelles regions.
La Direeció del Marroc i Colänies
ho posa a coneixement dels iri s aressats, amb l'objecte que puguin dirigir
directament a l'esmentat Centre Ilurs
peticiona.
Vista de la causa pele fets de Vera
de Bidasoa
Pamplona.—Després de les deu del
mati, ha començat a la Sala-audiencia
de la Presó provincial la vista de la
causa en Consell de guerra ordinari
pels successos de Vera de Bidasoa.
Presideix el tinent coronel d'infanteria senyor Iruretagoyena.
Guardats per la guàrdia civil han
comparegut e/5 següents processats:
Domènec Bocas, Benet Crespo, Alexandre Díaz Gaseo, Francesc
Antoni Pingarrón, Manuel Lu•
zaica, Dionis Alonso i Pozo, Joan Josep Amaya, Innocenci Clemente Aus6, Angel Fernandez, Juli Fernandez,
Tornäs García Jiménez, Anastasi Gilartes i Gregori Izaguirre.
Oberta la sessió, el president ordena al jutge la lectura de l'apuntament,
que consumeix sota la sessió menys
des minuta de descans. Se suspèn la
sessió a un quart de dues per a reprendre-la a dos quarts de quatre de
la tarda, continuant la lectura de l'a-

puntar:lene

i Pau Vives Masses, diocesans.
— El senyor bisbe confirmà a la Tinència do Sant Franceso d'Asís, 128 nena, que foren apadrinats pel Sr. Erancese d'A. Montplet i Na Joaquima Fog Palau, i ha donat
per acabada la nova tanda de
confirmacions efectuada pel
senyor bisbe a totes les parròquies de la capitel.
— Diumenge passat, el nostre venerable prelat confirmä
a la parròquia da Sitges 718
nene, que foren apadrinats pel
Sr. Pere Nadal Capdevila i Na
Maria Jonalbäs de Nadal, i a
la Tinencia de Vre)len - ,q reet_
ges) 195, apadrinats pe! senyer
Joan Fradera Butseme i Na Carolina Buteems da Frad.ra,
ESGLESIA DE NOSTRA DONA
DE POMPEIA
Solemne °clavad dedicat al
Seräfic Patriarca Sant Francesc
amb ocasió del setè centenar'
de la seva mort. Del Pal 16 del
mes actual. — Tots eis dies, a
les sis de la tarda, començarà
la fundó religiosa amb l'expoPida del Santessim, i seguirà
res del Rosari, cant del Trisagi, exercici propi l'Octavari. sermó, reserva solemne i benedicció amb el Santissim. S'acaberä amb la venerada de la
reliquia del .Sant Patriarca
d'Assís.
Els sermons (pie durant l'Octavari es predicaran, l'orador
eagret i l'Ofici en lacte de la
reeerve del Santissim, seran:
Diumenge. — "Fesomia espiritual de Sant Francesc". exnosarä el reverend P. Marian
Eeture S. J. Farä la reserva el
M. R. P. rector del Collegi del
Sagrat Cor.
Dilluns. — "Missió especial
reservada per Den al P. Sant
Francesc en l'es glésia i en la
societat", exremsarä el M. Ft. P.
Anicet, de la Sagrada Familia,
C. D. Farä la reaerva el M. R. P.
prior del PP. Carmelites.
Dimerts.—"L'A n oet ne a t Erancierä a traves dels sestee", exposarä el M. R. P. Tornhs Sorra, O. P. Eire la reserva el
M. Ft. P. rie15 PP. Dominics.
Drmeeees. — "Influencia que
en l'orde sor i nl 1A el V. A. O.",
exrineare. el M T. doctor en Josep LInhera. Farä la reserva el
M. I doctor en Marcelf Garriga. r e rfor de jesús.
rejoes. _ "Ideal que en el
mea renlitza el segon Orde
frarr i seh de T'ames Pobres",

NOVES RELIGIOSES
Mes de gener. Consagrat al
Nen Jesús.
Sants d'avue—Sant Bigini,
papa; Alexandre, bisbe, i Sever,
rnkrtir,

Sants de demà. ---eant Arcadi i Modest, mertirs, i Santa
Tartana, màrtir.
Quaranta Hores.—Parròquia
de Nostra Dona de la Mercó.
llores d'exposici6. — De les
vuit del mate a les sie de la
tarda. •
Demä: a la mateixa esglesia
i a les mateixes hores.
Cort de Maria.—Nostra Dona
del Patrocini, a la Catedral.
Vetlles en sufragi de les ànimes del Purgatori. Capella
expiatòria: Escorial, 155 (Gràcia. Avui: Torn de la Purissi ma Sang. —Demà: Torn de la
Verga del Pilar.
—oEn josep Miralles Sbert,
bisbe d'aquesta diòcesi, conferí

el dia 9 del corrent ordres menora a la capella pública del
Palau Episcopal, i promogue
els deixebles del Seminari Conciliar que a continuació s'expressen:
Acolitat: Gayus Pons Masiferre
Lectorat: Josep Maria Selva
Llobet.
Ostiariats: Pisen Anglada
Bonadona, Pian Bonet Baltä,
Ravon Casajoana Casajoana,
Antoni Costa Fontdevila. Pere
Font Aleu, Tosen Galofré Sapores, Josep Mendoza Eeprin, Antoni Puig Querde Ramon Saborit Cometiese Pere Soler Gatorre, Manuel Torrents Comes

exposarh el M. R. P. ,Tosep Soler Garde. Solo. P. FATI% la reserva el M. R. P. rector del
Reial Celle g i de Nostra Dona
de les Escotes Ptas.
Divendree. — "Nereeeitat de
Propa gar el Tele; Orde eeerons
les orientaciens neetiffeies",
e g noenrä el M. R. P. Llufs Portel , O. F. M. Fnrä le reserva
el M R. P cniardiä del convent
dele PP. Frandecans.
Dissabte. — "En qne, ron_
stiateix el V. T. O. dele P. Sant

Francer". e:cansare el M. le P.
Candi flirteen. C. M. F. T'ere la
reaerva el M. P. 5. deis PP. de
l'Imrnarulat Cer de Maria.
Iltim día de l'Octrivara—A
les amit del matí, Missa sie Co.

rumie general ver a totes les
Assnciatinne establertes a Friegleeia de Pnmrela, celebrada
M. R. P. Josep de Besalú,
ministre provincial dels Caputxins de Catalunya. A les den,
l'Illustrfeeim P. Atanäs Soler,
O. M. Can. hieles de Citarizn I
virare annetelic de la Guajira,
tare entrada solemne a PeegleEia, acernpanyet de peaeettee_
tfeeim Caplol de Cavallers del
Sant Sepulcre. entonat- tot seguit Terria. Es cantarà la misea del mestre director senyor
Catelh a quetre verle mixtes. "A
llaor de Nostra Dona de Po m neta". Prerliearte M. R. P. erattes d e Sant Lberenc, definidor
provincial i viran i del convent.
En l'ofertori es cantarà "Resrice Bertte Pater reiste' : Eranrisee...", del mateix autor. Al
final es cantnrä "Qui per fra..."
del mestre Pujol.
A dos quarts dt sie, funció

Revista de Premsa
Premsa catalana
La fe enalticiora
"Vida Lleidatana" es una remarcable revista quinzenal que,
bellament ¡Ilustrada, dóna a coneixer assumptes ben interessants òl moviment espiritual
de la noble ciutat de Lleida.
En el número 1 de gener,
sota el titol "La fe enaltidora",
remarca que les dates remarcables del calendari semblen
pr opicies a les reviesiorts de valore. D'ad que en el seu darree
número de 1928 feseta na balan/ de la seva actueeta, ente
el número excellent que festine
a la vista farin per a 19t; una
manifeetació de fe i cPsintneinsInc . Aquesta mantfe e tació de
fe. o milinr. arte de fe, i
nif estanit'S d'entusiasme és per
a la nostra }lengua:
"La llengua catalana, en els moaients actual> de ta seva producció, ha

convertit les anyades en una Ziada
d'arboraments i d'anhels continua, i
que fins i tot fa pensar ti estem propers • assolir la plenitud obtinguda
en altres temps, a la qual s'arribarà
facilment de seguir esmerçant-li afectes, i tota Dei d'esloreos. I això s'ha
aconseguit merces a la vocació que els
cata:otns han sentit per enaltir-la i a
haver defugit d'acuelles consideracions lingüístiques o dialectals que
sois havien de distreure'ns en el casal
fresat de la seva dignificac'ó, i que
en últim terme quedarien vençuts per
tal com a la torea dialéctica havia de
mancar la realitat dels fets."

Les nostres produccions, com
diti Peditorealista de "Vida Lleidatana", són conegudes no solament dele catalana sigue tambe dels centres culturales de
reetranger. La unitat de la 'lengua ha faellitat aquesta difusió.
La contribució que hi aporten

ESTRANGER

eemael

Les eleccions senatorials a França han representat un
triomf per a les extrenes esquerres
en els departaments del Serumor que els dispara dels marina
FRANÇA d'escrutini
anglesos ierissin 65 xinesos, durant
na i del Roine.
eleoclons senatorials :: Un
moviment cap a Posguerra
Paris, 10. — Ahir tingueren
lloc les eleccions per a renovar una part del Senat.
d'eeser elegits 108 senadors
pertanyents a 33 departarnents.
Els 108 candidats elegits pertan y ien 67 a senadors que han
estat reelegits i 41 a eenadors
nous.
Per partits es descomponen
de la següent manera: Els conservadors obtenen 3 llora, guanyant-ne un; els republicans 19
guanyant-ne 2; els republicans
d'esquerra, 19, perdent-ne 8;
els radicals independents, 9,
perdent-ne un; ele radicals socialistes, 44, perdent-ne 8; els
republicans socialistes, 10, guanyant-ne 8; els eomunistes, 2,
guanyant-ne 2.— Hayas.
t.cs

TRIONIF DE LES ESQUERRES AL SENA :: MILLERAND,
DERROTAT

EL

Paris, 10. — La Iluita electoral d'ahir es desenrotllä amb
relativa calma, menys en el Departament del Sena, on la batalla fou aspra. En les tres primeres voltes d'escrutini !oren
elegits solament tres candidats
un deis quals ds el senyor
Steeg. Els altres set senadors
foren elegits despres, i resultaren triomfants tres socialistes,
dos socialistes-comunistes, un
socialista-independent i un radical-eocialista. Un dels elegits
es el president del Consell General del Sena. Els resultats de
Paris, dones, representen un
triomf per a les extremes esquerres.
El senyor elillerand, qui es
presentava per acinesia circumscripció, ha estat derrotat.
—Hayas.
Elegits I derrotats
París, 10. — Entre ele senadora de relleu que han estat
elegits, figuren els eenyers Peret, Barthou, León Berard, Caillaux, Laval, Clemente!. Bienvenu Martín. Víctor Boret, J. ionnart. Dalbiez, Godard, Renault
1 Steng.

Han estat derrotats, ultra el
eenyor elillerand, el president
del Senat senyor De Selves I
i s ex-ministre senyor Franeois
:Visera—navas.
París. 10. — Entre les personalitats derrotades en les elcrions senatorials es trotten:
Georges Petit, Fnurcade, Wicky. alcalde de efoulheuee. Clande. alcalde 4e Tole; etnrain, alcalde de Foltiers; Israel, cap
del gabinet d'Eerriot.—Radio.
La derrota de M. De Selves i el
problema de la presidencia
de l'Alta Cambra
París, so. — La derrota del president del Senas, senyor De Selves,
planteja el problema de l'elecció del
nou president de l'Alta Cambra. Es
diu que els candidats per a aquest
lloc són els senyors Clementel, Jeannenev, Steeg i Le Brun.—Havas.
Els comentarla de la Premsa
Paria, ro. — Els diaris comenten
extensament les eleccions senatorials
d'ahir i constaten un lleuger des a la
eament cap a l'esquerra, conseqüència,
principalment, de la constitució de llistes cartellistes, després del primer ton,
•=aMIlr.

corn els altres dies, en la qual
predicarà i farà la reserva l'ilbietrfssim i II. P. Atanasi Soler,
O. SI. Cap.
Acabada la fundó es donarä la Benedicció Papal, concedida expressament pel Sant Pare Pius XI a tots els assistents
que hagin confessat i combregat.
els bona ciutadans de Limeta
aún molt preables.
"La [lengua catalana, la que partem d'ençà la nostra infantesa i arnb
la (a la i aea rnnarase m la vida en vis
moments altissims del nostre traspas,
ha estat objecte d'una revisió per
pert d'elements no catalans; nasaltres, pesó, sense emoció i sense prcneupament seguirem la mateixa norma
sie sempre, i prescindint del
catiu i dels honors amb que sulgaiin
ac , mpanyar-la, ti ofrenasem perennement els nostres anises, bo i esperant
que la fe ens enalteixi i ens taci
alhora ontimistes 1 esperancadors."

"Penedès" i no "Penadçs"
Aquesta rontribució a la unitat de la 'lengua. aquest fervor
tis unànime actunlment a lotes
tes contradee del nostre país.
Tenim un exemple recent. Al
Vendrell es publicia "El Baix
Penades", /a redacció del tito!
de la miel ha estat fina e» el
darrer número escrie "Penades". Je fa algun temps que
la grefla de Penedes havia estat acceptada per la generalitat d'escriptors. Pera el res-

Tots els diaris estan d'acord a considerar que la majoria senatorial de
que pot disposar el Govern del senyor
Poinearé no sofrirä cap modi ficació,
malgrat la constitució del grup socialista del Senas que constitueix una novetat.
Els diaris moderats fan ressaltar que
donada la competencia dels collegis
electorals, el desplaçament cap a l'esguerra hauria pogut esser molt més
important. La dita premsa fa notar
alguns fets tense precedents, com la
derrota de l'ex-president de la República senyor Millerand. En canvi els
mateixos diaris exalcen l'exemple donas pels departaments del Rin fent
triomfar per majories absolutes els
candidats de la Unió Nacional.
Els diaris d'esquerra consideran que
la jornada dahir constitueix sin triomf
per a ells i celebren la derrota del
illerand.—Havas.
senyor
Dos delegats senatorials
moren sobtadament
París. ro. — Weber, conseller general del Baix Rin, ha mort sobtadament en el mateix moment en que ariatu a prendre possessió de les seres
funcions de delegat aenatorial en les
eleccions.
El dele g as senatorial Charmy ha
mort repentinamcnt alguns instants
abans de comenzar la votació a Ma'
con —Radio.
Alemanya i la C. d'Ambaixadors
Les gestions de Von Paséela a París
Paris, general alemany von

Paevels i el senyor Forster han estat
aquesta tarda a la Secretaria de la
conferencia d'ambaixadors.
A les set han visita: al senyar
Cambon, president de l'esmentada conferencia, celebrant amb ell una llarga
entrevista.
A més a mes celebraran altres entrevistes abatas que es reuneixi la
conferencia d'ambaixadors..
En la primera entrevista no s'ha
arribat a prendre cap acord.—Ilavas.
n •• n

XINA
L'evacuació d'H ankeu fou una
extralimitació del cónsul britànic

Una enredada

dels xinesos

Xang-Hai, lo.—Pels informes que
van rebent-se de l'evacuació del bar_
ni britànic d'Hankeu es dedueix que
en abandonar les autoritats cantone_
ses la noticia de la concessió anelesa el cònsol de la Gran Bretanya
obra per la seca premia iniciativa i
contrariament a les P recisions del
Govern de Londres, que eren de
defensa de la concessió.
En acceptar la retirada de toses
les forces angleses per a poder obtenir l'ajut de les tropes sudistes ron.
ira els pertorbadors. el c.insol britànic es deixà enganyar pels representants del Govern cantones, eis
quals d'aquesta manera i tense cap
esforç pogueren assegurar_se la possessió de la residencia anglesa
Els membres de la Legació de la
Gran Bretanya han estas tramesos a
Hankeu per a obrir una enquesta
sobre la noca sittr.ció creada.
També sembla que el ministre
britanie a Pequín, en observar la
profunda impressió que ha causas no
solament a Xina, sinó adhuc a les
altres potencies asiàtiques l'e'sdevingut a Hankeu, ha recomanat al sets
Govern que d'aquí endavant adopti
una actitud d'energia que contingui
els excessos dels elements extresms.
tes de Canton.—Havas.

La situac16 d'Hankeu
sota els cantonesas
Londres, so.—De Xang-Hai li comuniquen a l'Agència Reuter que,
segons un telegrama d'Hankeu, el
Consell al qual ha estas confiada
l'administració provisional de la ciutat, i que presideix el senyor Xen,
iba encarregat de mantenir l'ordre.
Les autoritats locals han dissolt
una reunió sense incidents.
Entre la població indígena continuen imperant sentiments anti-brisanies.
El cònsol angles ha. desmentit el

pecte a un tftol que datara de
quasi la seva fundad() feia que
el nostre collera vendrellenr
vacilles a modificar-lo. Pere
hetis act que en el darrer número d'aquest periedic anuncia el renvi del Mol "Penadee" per "Penerlee", i arnoe lla in difirsió. Un enj.mbny.a_
dore .1 . Serme hi fe lee atinadas
consideracions següents:
"Quan es funee aquest peribelic,
record., que se fi posé per tito/ "El
Baix Panades"; mes algú féu notar
que la paraula "Panastes" no estava
be i que havia de dir "Penales".
Com que no m'In agradas mai passar al davant dels qui saben mes que
jo, no vaig dir res, per més que estiguis convençut que ni eren correates ni l'una paraula ni l'alisa.
Mes ara, que ja hi ha qui escriu
"Peliedes", m'atreveixo a aconsellarli que corregeixi en aquest sentit st
títol del periòdic, puix que alai es

con, la paraula alta eescriure, i alai
ho he llegit torea ve g ades en d eeelmente molt antics, i quan antigament
eserivien d'aquesta manera, senyal
era que d'aquesta manera s'havia d'escriure."

els SUCCe3505 passats.
Tots els pasquins i cartells de caràcter anti-britänic han estas arrencata.
Tots els Bancs segueixen tancats
i el comiere s'efectua d'una manera
molt limitada.—Havas.

Xang-Hai incom4cada amb
Hankeu
Londres, so. — Telegrafien de
Xang-Hai al "Daily Telegraph" eue
es tem que les comunicacions entre
aquesta població i Hankeu hagin es.
tat tallades, car s'està incomunicat
amb la dita ciutat — Hayas.

cap del grup d'unió económica populista nacionalista bavaresa de la Cambra.
El Comise del partit socialista sisa
reunit per a determinar la seva achliad davant la crisi. — Hayas.
El doctor Curtlus enoarregat de

formar Govern
Berlin, ro. — El president de l'Imperi, mariscal Hindenburg, ha confiat
al doctor Curtius la missió de formar nou Govern.
El doctor Curtius ha acceptat Venearreg.
. En sortir dcl palau presidenciat
resmentat doctor Curtius ha declaras
a un redactor de t'Agencia WcIff
que per a constituir Coceen cal comp.
tan amb una majoria que tingui al
seu favor la cooperació de les dretes
i el reconeixement de la necessitat
de continuar la política exterior ale-

nals a Xang-klai

La ciutat de Hiu-Kiang
saquejada pels cantoneaos
Londres, so.—Al "Times" li telegrafien de Xang-Hai que els refugiata que han arribat d'Hankeu
conten que la ciutat de Kiu_Kiang
estas saquejada per les tropes cant on eses—Hayas

Reunió de les flotes oceldentais
sota el comendament brItanic?
Xang-Hai, 10.—Circulen rumors que les flotes anglesa,
francesa, japonesa i nordamericana que operen en les aigües
territoriale xineses, es reuniran
aviat cota el comandament tinto
dele anglesos.—Ràdio.
Empl tiora la situaolt5 al Nord
Pequin, 10. —La situad/e empitjora gradualment.
A Xuang-King s'han prodeit
aldarulls contra els extrangers.
El cementiri deis estrangers ha
estat profanat.
Les forces mandxurianes que
combaten contra els vermells
del Nord avancen en direcció
nord-cest. El seu objectiu és
apoderar-se dels centres de
preveiments de les tropes del
general Feng-Tu-Siang, ell qual
rep minicions i armament de
Fieraaia.—Havas.
Un general boIxevIsta. es Illura
a Tslang-So-Lln
Pequin, 10.—El general Khan
Xi Haiang, conegut amb el nom
de "El algas Evangelista", ha
renunciat a defensar la causa
botatevista i s'ha dirigit a Pequin per a lliurar-se a TxangSo-Lin.—Rädio.
La bandera cantonesa al Consolat brItänic de Kiu Klang

París, 10. — Segons noticies
de Eankeu, es diu que la bandera del govern de Canton, oneja al Consolat de la Gran Bretanya de Kiu Kiang.
La policia municipal anglesa
segueix en funcione a Hankeu.
—Hayas.

dluen els refuglats de
Han keu
Ten despatx de ,Xang-liai, d'origen ange es, anuncia l'arribada a Nang-Hai de 300 refugiats
procedents de Banken.
Els refugiats confirmen que
Kiu-Kiang ha estat saquejat
per la soldadesca nacionalista.
La concessió britànica ha estat evacuada i els súbdits anglesos s'han refugiat a bord
dels vaixells.
Els ereuers "Vindictive" 1
"Carlysle" no podran arribar
fins Ilankeu pel poc fons que
hi ha al riu YangTse, i hauran
de detenir-se a Nankin. — Hayas,
El que

- -

ALEMANYA

La ceta! ministerial :: Les consultes

El scrvel rädIctelefbnie

AMÉRICA
LA GUERRA CIVIL A NICARAGUA : EL PRESIDENT D1AZ
m ACCEPTA" ELS LIBERALS AL
PODER I "OFEREIX" AMPLA

AMNISTIA
Managua, so.—E1 preeident Díaz
ha declaras que acceptava la participació deis liberals en el Poder i ha
afegit que els olerla una amplia arnnistia —Hayas.

ELS AVIADORS NORDAMERIGANE; BORBARDEGEN LES PO-

SICIONS DELS LIBERALS
Londres, co. -- Comuniquen de No-

va York al "Timas" que una avançada dele liberale nicaragüencs obliga
als conservadors a retirar-se cap a
Granada.
Els aviadora nordamericans al servei del Govern del president Díaz
bombardejaren les posicions dels liberals.—Havas.
Managua, tn. — Les trepes liberals
es retiren cap a Nondaina, davant l'amenaza de les forres conservadores,
a les quals acompanyen els avions nordamericans.—Ha vas.
Declaracions del doctor Sacase sobre la finalitat del moviment

Puerto Cabezas,
— El doctor
Sarasa, cap del partit liberal, ha jet
les declaracions segiiemts:
La guerra civil de Nicaragua no
té ren a veure amb els acords establerts entre els Estats Units i Nicaragua. La Iluita entaulada pel partit liberal no és sinó per qüestions
d'ordre interior, i no te cap mes
objecte sinó que es restableixi Pordre constitucional a Nicaragua i la
destrucció d'un regim essencialment
impopular.
Sernpre el partit liberal ha manifestat el seu respecte per als acords
d'ordre internacional terminats per
la República de Nicaragua, i en el
meu missatge he renovat insistentment aquestes garanties.
Els Estats Units no té cap motiu
per a vence en els progressos del
partit liberal una amenaça per als
seus interessos a Nicaragua.—Radio.
Una abra zona neutral
Managua, so.—La població de Las
Perlas, on fa poc tingué lloc un
combat sagnant entre liberals i conservadora, ha estas declarada zona
neutral pels rnarins nordatnericans
que ahir arribaren sense incidents.
Hayas.
Les forces navals dels Estats Units
preparen maniobres que seran
pretext per a intervenir a Nicaragua,
ei cal
Washington, so.— Les esquadres
de l'Atläntic i del Pacífic es reuniran en sigiles de Cuba per a fer
maniobres. Es creu, no obstant, que
en realitat el que es tracta és de
preparar una excursió naval a Nicaragua, si l'almirall Lattimer treu
que les torces que ti no són sufi-

ciente. Actualment té a les seves ordres quinze navilis de guerra i 4, 000
marina.
El Govern mexicà fa desmentir
que en aigües nicaragüeses operin
navilis mexicans.—Havas.

Un monument nordamerIck a
Colomb al port de Patos
Nova York, ro —El Comité cona.

Berlín, to.—El president del Reich
ha reprès les negociación, per a constituir Govern i ha rebut successivament al president del Reichstag i al

tituit sota la presidencia del senyor
Moore, ex-ambaixador dele Estats
Units a Espanya, ha celebrat una

A continuada tranecriu una
Iletra del Rei Joan II d'Aragó,
en la qual fa referbncia a la
guerra sostinguda amb els
partidaria del Princep de Viena, on es troba escrit "Penedes", i esmenta tina acta de
8eSSió celebrada pels consellers
per a tractar d'atinen afer, cm
temhé "Penedès" es escrit cor-

mies, és dolça cosa del qual han le
recordar-se'n els avantatges. Mes la
iniciativa privada, venint a omplir
buits que es remarquen, prevalent-se
de Vestimul i de la voluntat tom nobles esperonadors, serveix per tal que
s'entauli una Iluita pacifica, incruenta,
benelda a la recerca de l'avenç, de
l'aplicaei6 precisa de coneixements
que, duts per • uns i duts per altre,
abracen un radi d'acció que s'eixampla d'una Ilei progressiva sempre,
acomplint una tasca que pot aatisfer
els 17/é5 exigents o descreguts que
existeixin."

rerfament.

"El Baix Penades" des del
sien número vinent reformarä
ta capeatere d'acord amb Purtografia tradicional.
La iniciativa privada
A "Arrió", da Vilafranca del
Penedes. Noia del Gurri diu
que el servel encialitzat correspon a un ambient social innegable, riere creas que la iniciaEva privada es bella pel que t6
d'estimuladora. Per ella l'afany
de perfeceicmament m'Itera amb
l'equilibrada diesciplina, el joc
de Heme comnetanein.
*Vtixl, el servei socialitzat, o ski;
com fundó normal del grup collectiu,
que la soste per quelcom malt independent de les finalitats burocreti.

GAnglaterra

qrnya.—Ha vas.

L'estat de circumetanciea excepcioLondres, so. — Segons despatxos
rebuts per la "IVestminster Gazette"
via Washington, ha estat declaras
l'estat de eircumstancies excspcianals a Xang-Hli.--Havas.

projecte d'erigir un monumeut
Colomb, al part de Palos.
S'ha acordat recaptar els fons tse.
cessaris per al dit efecte, mitjançant
subscripció pública entre nordameris
cans, i erigir el monument sota ta
direcció d'un arquitecte també nordamerieä.
El senyor Moore, oae espera inaugurar el monument, coincidint amb
Pasqua de Resurnecció de l'any 194
ha manifestat que confia que l'esmentada inauguració resultara un esdeveniment internacional al qual assistiran
nodrides repre5eatacions de iota ala
països americans.
El Comité ha comunicas eis seas
propòsits als reis d'Espanya, els guata
han donas la seca aprovació a la
idea—Masas.

reunid, amb objecte de tractar del

transatienelo
L.cs diflonitats pal seoret de lea
comunIcaclons
Londi es, 10. — Eta banquera
'te 1Nova. ion: fan notar que, Ses:
i els avautalges que presenta
el servei telelemic transallantic, no podrà ésser utilitzat d'una atunera extensa ens que al
seovet de les coniunicacions be,
g é estat assegurat.
Segons un telegrama de Johnnesburg, Mr. Innes, fill del conegut astrennorn sudafrieä, va
poder seguir amb un receptor,
ordinari les converses a traves
de l'Oceà entre Anglateira i
América —Radio.
fflort de l'escriptor J. ataviara
Chamberlaln
Bey reuth (Baviera), 10.
Ha mort l'escriptor Johnson
Stowart Chamberlain.—Havas.
Les relaciona entre Mèxic I ele
Estala Units en perfil de ruptura

Londres, 10. — Als cerdee
ben informats s'assegura que
les rei •acions entre Nordamertca i Mèxic que es trobaven ja
tivants a causa del canvi
tim de notes, amenacen ara
ami) trencar-se.
Per a ningú es un secret que
a través dels esdeveniments de
Nicaragua Mèxic provoca eta
Estats Units ajuclant el cap liberal Sacase contra el president conservador Diez. Mexie
compta amb la simpatia manifesta del Brasil i de Xile per
oponer-se a la influencia dele
Estats Units.—Radio.
Les ilels
troll

mexicanas sobre el peCalles dispoeat a ración.

roe al Tribunal de La Hala
Mèxic, 10. — El president
Calles ha dee:arat que estä
posat a sotmetre al Tribunal
de La Haia les diferencies que
existeixen respecte de les naves lleis mexicanes, referente
als terrenys petrolifers, i que
considera aquest mitjä com rúnica manera d'evitar gestas
complioacions.—Radio.

POLÖNIA
S'anuncia la prxim.a dimissI6
do PlIsudskl

Londres. 10.—Es confirma la
próxima dimissió del .mariseal
Pilsudski. segnne noticies rebuers direetament de Varsòvia.
Actuaste dimissió es fan),
efectiva abans del dia 20 da
gener, és a dir, abans de la reunid del Parlament.
Es creu, generalment. que un
dels ministres actuals substituirà el mariscal Pilsudsel.—
Itädio. 4r
Un descarrliament a Rússla
18 monta I 26 ferlts
Mosteen , 10.—A 95 quilòmetres de la capital ha descarrilat
un tren räpicl.
A ronseqüenei ade l'accident;
hi ha 16 nannte i 26 ferits.
d'eles grous.—Ilavas.
Un obres del como, senador

hongarès
Budapest, in.—En les eleeejem.' per a l'Alta Cambra.
Cambres d'Agricultura han elegit, entre nitres candidata, un
obrer del camp.—Havae.
treball a la República dels Soviets:
"Per tal d'evitar lea fleques sovikrsigues d'ésser comretides amb a yarstatge per les explotacions patronals,
el Soviet de Leningrad ha autoritzat
les llegues cooperatives o estetista
a treballar de ah, is a dir en tres
relleus de ruit hores, mentre que
aquesta facultat ha estar refusada
les explotacions particulars. Mercée
aquests avantatges, les llegues sovietiques nan pogut reconquerir e/ setsanta cinc per cent del mercat
I el

Darrcra rada iniciativa
va ia, diu somrinen
les friennees de vida intensa
d'una multitud esperaneada.

Les condicions de treball
dels Soviets
El "Jeurnni des Debate" publica una lletra d'un obrer Plequer hamburgutis, que treballa
en un forn de Leningrad. Horn
hl comenta les condiciona del

diari conservador co.

monta:
'Aeueer document ens aporta bi
confirmació del fet que el regim
vietic is un règim que afebleix tia
país fins a deixar-lo exangüe, 1 que
recorre a mitjans que condemna
una energia ferestega, quan els vea
practicats a paises on l'organització
social, sempre perfeccionahle i mear
pre millorada, no té res a guamas'
;mili les Ilit.ns d'uns bornes que 00
han demostrar llur capacitat sinh cosa
desorganitzadors i destructor'

Dimarts, 11 de serme de 11)27
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2 m naires morts por una Miau
Berlín, ao.—Un telegrama oficia)
a Lituania anuncia Que 22 minaires
estat 5 re:esos per una aya/anea
e neu a Sibireck. Tots han morts.—

9

Zadio.

ITÁLIA
>Ion del doctor Cardena
Napols, lo. — lia mort lallusere
netge Antani Cardenelli, catedranc
:e la Universttat de Nallots.
Tena noranta sis anys i ere ei
egì de les Universitaus hallarles.
(rtrcienaili havia estat metge
ei Víctor Manee/ II i del rei UD!.
ert i de dal erents princeps esta-en-

r.

eSe

(de la suite "Iberia"), Albéniz; "Amores y campanas", senyoreta Raquelito,
Quintana; "Legende", senyor Coasbits, Wienisky; "El piropo" (caneó),

•

"Mb
nAp«
L.....crawnel•••n•

senyor Giménez, Longäs; "Dansea
hongareses número 5", orquestra,
Brahms; "Ley de rara", acometa
Raquelita. Font de Anta; "Adagio
cantabile", senyor C0113(ä113, Nardini;
"Per tu ploro" (sardana), orquestra,

RADIO CLUB CATALUNYA
El Radio Club Catalunya va celebrar Junta general dissabte passat,
per a elegir te Junta Directiva per a
2927. Els scayors elegits san eis se-

eilents
President, A. Estulhier ; rice -pies
dent, dxtor E. Calvet; secretara Rosend a Sagrera; ;lee-secretara Robert
LeonhIrdt; tresorer, Joan Castell
vocals: Genis Codina i Francesc 13aquer.

Programes per a avui

:CTS.

Es seus treballs cn medicina san
nolt notables.- -Radio
—
Es Balcans
Ata sublevzeio a Alhänia salacti_
tud de les enteritats d'Escutari
Escuteri, re — . La sublevacla esterada fa algans ches a Albaina va
ceItnrint Proponaons alarmante:.
Els rebels, exasaerata per les me..
ale s de reptes 3 de gua han estat
1. ecte els avis cantpanas capturalS
-han concen rat a la ciutat le Ble.
ice i han dirigí: in ultimatem a 'ce

RADIO BARCELONA, 325 ni. y
A les sis de la tarda: El laao Ràdio interpretare: "El perdan dcl
r ey " (shinly), R. Martínez Valls;
Esciarmonde" (fantasía), MassenetMouton; "Pierrot galant" (vals), Car-

SELECTOR R. E. M.
El receptor de galena
perfec te

PARSIF AL
El receptor de quatre
y utes inimitable

S, N, 5

.4nnn

ElARRERA HORA

mon.

natari, Transrnediterrinia.

Vapor espanyol "La Guardia", amb
cerrega g eneral, de Marsella. Censignatari, Gilabert
Vapor esparryol "Rita Sister", amb
carbó, de Catdif.
f. Consignatari, Marian de la Torre.
Vapor italià "Fany Brunner", amb
càrrega general, de Fiume. Consigna-

Vapor italie " Stella", amb carnea
general, de Dakar. Consignatari, Con-

VAIXELLS ENTRATS

tara Baixes,
Vapor italià "Valleeura", anib caerega general, de Norfolch. Consignatari, Marian de la Torre.
Vapor espanyol "Betis", amb car-

.1h4434*~~efrefeir>4.,1411fflibte444~4,44~4~11-9444
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ilemout
6.30: Realiotelefonia femenina: "Mo-

ntoritats d'Eazteari perlue
aeadea maracilatament labertat
re virit-acinc aersones detingudes
n aquesta ritiaate
En llos de donar satisfacciú als
missaris, les autoritats han ordenat
lur detenció i han trames dos baallons d'Infanteria centra els reels.—Radio.
11101n

P. Ventura ; "La generala", senyor
Giménez, Vives; "La deluge" (t'antasis), orq uestra, Saint-Smens; "El As
de bastos", senyoreta Raquelita. Donato; "Old Spain" (fox), orquestra,
Limen; "Pel teu amor", senyor Gitrenes, Ribas; "Moros y cristianos"
(fantasía), orquastre, Serrano; "Intercambio", senjaoreta Raquelita, R.
Vidal; "El canto del Trovador" (sereneta), oreuestra, Acevedo; "Marea
militar", orquestra, Schubert.

(Dies 9 i lo)
Vapor espanyoi "Navarra -,
carlea de Gijón. Consignatari, Argi-

rega general, de Castelló. Consignatari, eastellonense.
Vapor danes "Ebra", amb fusta, .le
Tarragona. Consignatari, Enberg.
Vapor noruec "Kavnut", amb carbó, de Hull. Consignatari, Wyti.
Vapor espanyol "J. J. Sinter", amb
cerrega general, de Valencia. Consig-

MOVIMENT MARETIM

Corn sigui que han estat sol.licitades
de l'Estat, de la Coniederacie Sindical
Hidrogràfica de l'Ebre, ofertes en Subscripció Pública fins al dia 12 del corrent,
queda tancada la subscripció.

El circuit que totalitza la
Radio. Muntats i en peces

Barcelona,

10 de pner

de

1927

AL MATI EL JUTJAT VA
I.aIBARGAR EL CAMP I LA TiCILLA DEL "REAL CLUB DEPORTIVO ESPAOL"
Per a respondre d'uns deutes conrets per un senyor molt significat
a direcció del "Rea/ Club Deportivo
zarpa:ami", el Jutjat va procedir, ahir
.1 mata a l'embareament dels ter=ya d'aguce Club, i de /a seva marina per als possibles irrgresses que
nL•gui tenir.
rembargarnent sera aixeeat natural/cut en el cas que el seny-or alludit
aci efectiu rimport del deute, que
'acosta, seguras es dita a les 100,000
res.
La presencia del jutjat a la careeera de Sarria no va deixar de prouir expectació entee els que sitj troaren, mes en saber-se les causes que
iota/aren visita tan poc agradable.

DE MADRID
—

UN PROMES MATA LA
PROMESA
Guadiz.—Estant passejant la 5 n• :yor eta En c a rn eció Borda, peranyent a distingida familia de la
acalitat, fou agredida de soli:e pel

en promes, Alfred Fernandez a'AL
neria, persona que gaudia de graos
impaties a Guad:x.
L'agressor ha disparat diversas
rets de revólver contra la scva pronesa i l'ha morta; tot seguit sala
lisparat un tret al front i ha «lacia:
nort a lacte. El drama ha produit
p-an sentiment al poble.
UN

FENOMEN

Saragossa.—Al poble d'Alforque
sa ocorregut un cas cunee.
Una ovella propietat de Calacte En_
gueva ha deslliurat un ferian/ten rete.
.é cap de bé amb quatre orelles i
raig de dues dei / es una segona boca,
•eile quatre potes davanteres.
La pare posterior dividida en dos
cossos

naturals.

El fenómen este cridant ratenci6
tota la comarea.

Garantaa suprema en rädiotelefonia

126, SALMES, 126.
n•••n

des", per la senyoreta Pompadour
"Temes útils a , per la senyoreta Geor
gene (ambdues de l'Institut de Col
mira de la Doe_aa Aquests treballs se
ran llegas per la senyoreta Bala

guer.
6.50: Bialletí del Servei Meteoro' b a j a de Catalunya. Cotitzacions deis
mercats internacianals, canvis de valor; i darreres noticies.
8-13: Retransmissió de lépera que
es donara al Gran Teatre del Liceo.
En els intermedis: Tancament de
mercats, canvis i darrcres noticies.
Retransmissió parcial de Madrid
E A J 7 Unión Radio, de la sarstiela de Luna i Moreno Torraba "La
Pastorela", que es representa al teatre Ncvetats de Madrid.
RADIO CATALANA, 462 m.
A les nou de la nit: 13utlletí meteorològic de Catalunya. Pronòstic del
temps. Cotitzacions de Borsa de Barcelona. Sants del dia. Crónica d'ara

esports i modes.
a .so: Acte de concert pels artistes
Raquelita, caneonetista; Enric Giménez, tenor; Joaquim Constans, violí
concerti; Orquestra Redio Catalana.
Retransmissió inalämbrica (eventual)
de programes estrangers.
Aculé cultural; En Caries Sanaliuja, conferenciant.
Ordre del programa: "Granadino",
orquestra, C. Vila; "Les noces de
Fígaro", obertura, orquestra, Mozart;
"Molinos de viento", serenata, senyor
Gimenez, Luna; "El vaixell fantasma" (fantasía), orquestra, Wagner ;
"París!, París!", senyoreta Raquelita, Montreal; "Tempo di minuetto",
senyor Constans, Pugnani-Kreisler:
"La montería", senyor Giménez Guerrero .; "Cançó de primavera", arquea.
ta, Mendelsshon; "Els pretextos del
fals feminisme", quarta conferencia
d'En Carlea Sanahuja; "Granada",

naM111

JOSEP LLEDO

MAS

FABRICANT

Pftritxol, 15. — Teléfon 5415 A.
EXTRAORDINARI ASSORTIT EN CARPETS DE COCO
PREUS SENSE COMPETENCIA
Avinyó, 60.-Avinyó,

PROCHGIOS INVENT

REGISTRATS EN
ilENERAL DE

S

4LMit

PAYek.es

rel-IrrxoL„

Bosch Raga, Camus Ribera, CaucehL
P. Daurn, r>. dra, F. Mosson, Saneara, 15. boler, F. Vidal Guilla

ilia2nlii2r2S;211 -

'Sor Virgíja'

11 del cus

D'un s banda, ets (libres aliment dc l'esperit I morirmems dc les pc,fessi,,n, i tel I c , uals; de lama, la OVOcos ; agent del Igets val flsic
MAL-TINA aliment
las pares pa v 5i50aCl•,mp!ir squ.stes dues im.
1
perites necessitats de adoleacencia, donant als seus fills
en époques d'i n teas treball escolar la ssb rosa i fortficant

'

•r,

01"0

Pinta ea

EXPOS:ZIO D'ANTIGUITATS
Fins al 21 actea

TAINF

1

acate XIX
Tina ai 5 4 actual

(nearca cica

co,..4 CATALANES, Gen !F

fe - u e.), A, P.
E. ME:FREN

Pintura

Aquest pr . lauztc e , “ centrat, reuneix en si to s els prmeipis'esseumslnent nutt tius de la te , de l s ous hatems,
de la :nana i el cacao. Amo OVOMALTIN es prepa• a instailaniament 5 mes tieRciroA dr Lt bcg :res sumen Mes/
lalnica que pot aportar a l'orgs nisme e nil els etemento
que )5 . 051 . riccessarls per a cl stu sostvn snent i desenrotIlament.
Lleunes de 250 i 50/Irania en Farmacia 113risueries.

Flr.e al 15 aczual

L 4 FZN4.COTECA
CeirTS CATALANES, 64.4
POBCAR
Pintura
Fina al 25 actual

PabrIcang

«Cada gota

Dr. 4. ;Van . er. S. A.
Berna (Sdissa)

d 0a0 %UNA
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ARTS APLICADES

7a

L'îa.5 44

rAb62 n 4 sic
ay
Bleneatiníanta
"t•Laelt"
PLATEBIS. JENSEN
glpusicio lermeac,e:

ELS CABELLS BLANCS prendran llur priicititi color natural al cap de VUIT DIES d'usar r ussuBsTuruIBLE OLA VEGETAL NIEXICA, PREMIA?' GR AND PR1X, CREUS ELAlaLES. No taca absulutament r es i per això s'arl;ca amb les
mateixes mana, rom quasevol BRILLANTINA. L'ús d'aquest
ACREDITADISSIM article no s per colorir els cabells de taz
c tal color; da únicament pe r tornar als CABELLS BLANCS
Ilur priman! COLOR NATURA L, AMB iOTA . GARANTIA, tant
aquests han estat ROSSOS, C ASTANYa' o NEGRES, sense que
ningú pugui imaginar-se tan e ola que siguin tenyits. Es sap antera lamba que amb el seu lís no cenen els cabells. Concessionari E. SARRA. Es ven a totes les perfumeries d'Espany a- . Preu, E i f0 pesset:rs. A m b un deis de IG pessetes n'hi
ha prntt per a un any d'ús.

Emplaslres Medicinals

EVOSIC1ONS 1.);tRi

IL1 Lç

E II A.V.2
1

•

n•n•••

Catalana de

1

.;tr

Consignaran, 1 barra
Vapor espanyol "Tambre-, arnb
carece:1 general, de Gijón. Consignatara Transmediterrania.

CATALANMS,
ExposictS extraordinaria de Pintura

4444444.e.ce

R, E. M,

Vapor espanyol "Cabo ter/nana",
amh cerrega general, de Santander.

coare

soltera

)E BARCELONA

dernines.
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MAS
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Exposteto permanent
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INSPECCIO
SANIT_AT,

LA

ELS Wilt.LOR3 DEL N'ion
PEGAT POROS FORTIFICA NT. Cura contorsions, reumatisme, refredats de pit, desllorigaments, nirvis adolorits, etcdter, etcétera,
PINDOLES ANTIIIISTERTQUES ( Per a les persones quo
EMPLASTRES ANTIIIISTERICS ( sorreixen d'insomnl
sufocacions, histerisme, tristesa i altres malalties derivades
del sistema nerviós; amb el seu Os aconseguireu tenir els nirvis sans i el stm natural.
EMPLASTRES PER ALS RONYONS. — Cura les afeccions
dels ronyons, dolors a l'esquena, dolors uterins, etc., etc.
Recomanats per ynetges, llevadores i totes lea persones que
els han usat.
DE VENDA A TOTES LES FARMACIES

4

Si os q uejáis de acidez, reg,urgitacion es, debilidad general, someteos al régimen del delicioso
y en pocos días todas las incomodidades habrán
desaparecido por completo.

PHOSCAO,

SOLER TORRA VA"
1

13Ar'SJQUEF S

Rambla dels Estudis, 11 i 13 : Bonsucces 1 i 3

Negociem els Cupons Tresor 5

per

100

Venciments 15 de gener 1 4 de febrer vinents
CAMBA MIASMA

CAIXES DE LLOGUER

per a gwrda de valors, documents, joies i altres objectes
de valor. — Compartiments des de 22 pessetes anuals.

EL SENYOR

Enlearian Moner i Carbonuil
na mort després de rebuts els Auxilis Espirituals i la
Benedicció Apostólica

La seva familia, en recordar als seus amics i coneguts tan irreparable pèrdua, us preguen
que la tingueu present en les vostres oracions i us serviu assistir a l'enterrament, que tindrà
lloc avui, dimarts, dia 11, a les tres de la tarda, des de la casa mortuòria, Provenga, 207, a l'església parroquial de Mont-Sió, i d'allí al Cementiri del Sud-Oest, pel qual favor us quedaran
molt reconeguts.

EL MÁS EXQUISITO DE LOS DESAYUNOS
EL MAS POTENTE DE LOS RECONSTITUYENTES
Alimento completo, compuesto y dosificado
juiciosamente para responder a todas las
exigencias fisiológicas, agradable al paladar
y de una digestibilidad perfecta: el Phoscao
ira resuelto la cuestión de la alimentación
racional de los enfermos, de los convalecientes y de los ancianos. El Plzoscao lo
recomiendan los médicos a los anémicos,
a los agotados, a 1(1.5 mujeres encinta, a las
nod.izas y a los que digiere) i con dificultad.
En farmacias y drognerfas.
Depósito: FORTUNY, S. A. 32, Hospital, Harcelena

20
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ELS ESPORTS
ELS GRANS PARTITS DE FU1'330L

En el partit de diumenge, el Barcelona sortí
vencedor de l'Irún per 3 a 2, i l'Europa va
empatar a 4 gols amb l'Urgaria
El segon partit de rIrsin va atreurc
públic nombrosissim al carrm de
Corta, com feia temps na es
1--e5
vela.Lo indubtable que no seil va
arta tan content com amb ocasió
as; parta abatas, arnb tot i que no
aa.as que eta equipiers barcelosa . ss O fessin da possibles per a
assaspand r e a l'interés que hi havia.
t caat at paró, succei que a part
CC l'opoei c ia dala irundarres fou
ras torta i mis persistent, el loe
ee degene rar d'una manera desagradosa vera el final i ja és sabut
que no és en els partits en els avala
duresa samposa que hom pot ve m .
re ata fútbol.
bat que esperaIS -m„,.°27;tnecirl äc c'emrectes dema, al-

'O 5. Ala 12.

El Barcelona repetim que féu una
bala actuació, a despit que el marcado r no eta fos numaricament tan
favorab le com el dia abans. Horn
no ha d'impressionar_se pel resultat
tu si, peró ha de calcular bé el rendraent que també va donar renuip
contra t a en el qual l'excellent tasca
asa mitjos proporcioná moltes ocag ens a nur davantcra per a esdevenir amenaçadora. Gamborena va
superar de molt el seu primer para i la intelligancia entre Errazquin
Echeves te fou també de resultats
res practica Igual asee Zagarzazu,
rae si el primer tila féu una exhibice molt grisa, diumenge, en canvi,
aoradà molt mes. La paaella de
bacas es mostrà forta i enargica,
pera va tenir moment ele desorien_
tacii que li foren fatals, car facilita
es gola que els entraren.
Una cosa altament sensible bou la
aolencia emprada en el darrer quart
de joc per alguna elements irunclar.
res i que fatalment porta rep e asiaes de raltra banda; el match va
(are un :Mal poc agradós.
En el Barcelona cal subratlar d'una
+tunera especial el cornportamert del
Mg centre Sanxo, que féu un gran
atta; e:s seus companys de linia
• taadaren presa bé per a arrodonir
seva tasca. La davantera jareta
reh impetuositat, sobretot per part
e Sastre; no contrastant, tant en
quest con/ especialment en Pedrol
oeseava encara una manca de pre.
:sJ., en reatar que és una veritable

AMILCARI
I S, 7 1 10 CV-2, 3, 4 I 3 places

Provenga,

0 85

car fa perdrc a requip mol- t s ibilitats. No reclamem per a
- jugadors un xut tan nrecfs
arninant cota el que possaeix
veritable excopció en els
altbolistics; pera es indubta-r tant Sastre com Pedrol i
a cara aquest darrer, han de
amar-se en el xut si volen
ae: a la categoria a que tenen
dret.
Ata; i tot, per bé que potser discrepem de molts, a nosaltres l'actuada general dala blau-grana en el
Partit ae referancia va agradar-nos.
El que no ens va satisfer de cap macera fou rarbitratge d'en Llovera;
di té bona part de culpa si el match
en durir-se d'aquella manera.
lahome ja havia arbitrat al matí
1 a rob ablernent estava fatigat. Ccett
t acesos no es poden fer.
• ••
Eis equipa es formaren aixi:
Irún: Murguia, Alza, J. Gartnen (a, P. Requeiro, Gamborena, Tell,
Zag arzazu, L. Regueiro, Errazquin,
rch eveste i E. Garmendia.
Ba rcelona: Plattko, Planes, %Vall a', Arnau, Sanxo, Carulla, Piara.
Sa mitier, Sastre, Pedrol i Sagi.
El primer temps acaba amb an
ftal a cap favorable als tocata. Fou
a con seqüancia d'un carnea tirat
5" Plena; Sanxo, d'una capcinada,
Inh la bala damunt de gol i Sarna
•e1, també amb el cap, la desvia a
0. xarxa.
D esprés del descans, un fort
atac
del B arcelona li valgué el segon gol.
araties a un magnífic cop de cap de
P earol, que entr
à just per langte
dret superior.
En aq uestes, eIs irundarres entrar en el seu primer gol, obra d'Erraza lsin, en r ematar, amb mona apnr_
tunitat, una passada avançada de
Regueiro.
El tercer gol dels locals ahogué a
' arate aüancia d'un fort xut de Peque obliga a Murguia a fer
arriseat cap buss6; la bala li reinadeis dita i Samitier, sempre a
Iea
ag uait,
la remata a la xarxa.
All hite.dame mmmmm

e-0434+0+43.444.4.34-Seeettete4-4
fla n'o p ta el número 9-i de

CESPOPT CAVIA
que correspon a aquesta setmana; entro altres treballs i
informacinns publica "La marxa do Samitier a Nova York";
"El quo pensa un ciirectiu del
F. C. Barcelona do l'actual moment atIdtic"; "Les exhibicions
de Bottocchla", per Critias; article de l'Angust Berengurr, etc,Mera. No deixeu de Ilegir-lot

QUINZE CENTIMS
041444 1 444+.44.44-ethegeeze-54

No per aixa es desanim.a
i en un avena de la davantera, Eche.
reste s'interna fiins arran de porta,
perca Plattko se li Ilanaa als peas i
desvià la bala, la qual recolif Regueiro i tranquillament pagué burlar
la vigilancia del poner barcelonista.
Cap a les acaballes, el partit vengué un caient francament brut. del
tot antipàtic, que desféu bona part
de la falaguera impressió que havia
produit el match.
EUROPA-UNGARIA
Després del primer partit jugat
entre aquests dos cereles i la com..
pos;ció que s'anunciava de tots dos
equipa en el segon encontre, lastrt
podia preveure que la iluita presentada un aspecte sorprenent i que
eis hongaresos haurien fet la seva
regona gran exhibida de fútbol. Pera no fou pan així, certament; eta
magiars es presentaren gairebé com
al primer dia; en canvi, rEueopa an.
renglerä el seu primer equip, gai.
releé podriem dir complet, el aual,
a la primera part, samposä netarnent
d'una manera admirable als hongansos.
L'enmanta i lleugeresa de l'Europa en, el primer temps sorprengué
Ca gran manera es jugadora de
l'Ungäria, eis guata no sabien corn
posar-s l hi per a contrarestar el ioc.
Abel, fou rnotiu perquè en la resta
de l'encontre i sobretot en el segon
temps, en el qual foren els que
samposaren, no els poguessin ‚cure
aquel: jo c tan seu i que en el primer
partit deixa admirat el públ:c.
De totes manares, el joc (re desplegaren a la segona part, oi bé no
determinava cap táctica, era znolt
acceptable, sobretot per la retige -esa
en qua el dugueren, el qua: contrasta amb la seva lentitud habitual.

1-0

A.

ALf c-mon.3, el combar de renleclA.
en la gran internacional de
l'coympla.
rcnas, Eestit, Cros (substitait per
Casa's), Monleón i Alcázar.
Ungäria.-Kutruc (després Kittl).
Manda Senkey, Rebro, Kleber (després Orth i més tard Tritz), Nadler,
Eraun, Tritz (després Molnar), Stofian, Opata i Jeny.
ESPANYOL. 4; GIMNASTIC,
Tarragona -Aquest partit, daracr
que les vacances del Campionat de
Cata'unya han parmes de concertar
a: Club Gimnàstic de Tarragona, va
aportar a resplandid estadi dr 1 Avinguda de Catalunya una quantitat
de patona considerable.
El Gintnastic, Iluny de veure's dominat continuament per l'Espanyol,
h3 fet joc molt igual al desplcaat
pels jugadora d'aquest equip i àdhuc
ha dominat cn bastants moments i
la obligat a intervenir sovint a Zamora, per bé que la davantera eme
ha estat molt be portant Pa pilota,
no ha tingut encert en rematar fort
davant de gol. D'aquesta manera la
intervenció del portar de l'Espanvol,
per bé que freqüent en algunas es.
tones de la segona part, no ha estat
de gaita compro:isla
L'Espanyol a la primera part ha

SgilikihRS
El mds oí' /cae.
El mels econernio.
tse
No ens lirnitern a vendre'ls;
ea eis nostres Establiments
da Servei els ajustar/1 sempre gratuitament.

z-molina, cota-oval 1 aos- Gar AL fasa
zis, tems, aimerres, a la vetaaaa creas-neta.
Amb tot, pera, hem de rezonaixtr
que rempat els vingué com no aspecaven, cae e:s afavorí la desastrosa
actuada d'Anguera, que estigué
molt verd a la porta de 1 Europa.
Com ja hem dit, aquest equip,
durant rota !a primera part, efectuà
un joc ple d'entusiasme; la seva davantera es despleg al amb perfecció;
els mitjos repartiren excenentment i
la defensa coligué admirable.
Davant ¿'aquesta actuació hom
podia pas capera: que tinguéssim
un segon temps tan desastrós; pocs
jugadora se salvaren de la festa. Els
canvis que sofrí l'equip en aquest
temps entenem que és el motiu cue
¿cafés per comptet la bona intelligancia i que els fes perdre coratge per
a contrarestar el inc magiar.
I abra fou motiu que després tun
avantatge de guatee gols cona tenien pocs moments després de co.
mençat el segon temps, veiessin arribar el final amb un empat que mai
no podia ésser previst.
*•
La primera part va acabar arnb
tres gola a cap favorable a l'arana i
tots foren de moit bona factura. Els
marcaren Bestit els dos primera i
alorlean el tercer.
Als començaments de la segona
part l'Europa torna al seu atoe i
aconsegui un nou gol, obra de atan_
lean en rematar una jugada de Girarles.
Després d'aquest gol vingué la
4.1113.1111•111nMIO
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AUTO-ELECTRICITAT

[era, Limes 1 Lfill,
Diputad, 234
marcat dos gole i alian estava el
marcador dos a cap ha vingut el pri_
nier gol del Gimnàstic, que ha aixerat una ovada. per la sean bella he_
lora. L'ha rematat als asarx1 Segura,
,lespréS d'haver intervingut Delclaa
i Corrons en la preparació de la
Jugada.
A la segona part ha estat bastad
de temps sense que el marcador fan_
camas, fina que en un eeguit de halles jugadas de Ventoldra aguest ha
acixat anar la bala enrera i Pacleon
l'ha col-loada d'una etxivada fortissi.
ma a la zarza.
També ira estat de mona vistosa
tat al quart go l de l'Esnanyol. degut
a una centrada de l'Olariaga que
ha convertit r; ro' Yurrita d'una
rematada afusellada.
El Ginmastic ha aguantat malgrat
2.1(111051S gola i en una de !es Imites
avançades de la seca davantcra Dei
clas ha trobat ei moment dc lanaar
un xut intencioreat a free de pal que
nr ha pogut impedir la capbussada
da Zamora.
Al rnig ternps d'aeneet partit han
estat Ilhirades als jugadora del Cub
Gimnàstic les !nadares de la Facies
nació del Campionat de Cataainya
de segona Higa 1925-26.
Arbitra el partit el colleglat Boada.
Els jugadors formaren abrí:
Espanyol: Zamora, Saprissa, Por_
tea Kaiser, Tornas, Caicedo, Ven.
toldrà, Soler, Mauri, Padrón, l'urrita. A la segona part sortí Olaaiaga
i es posa a la dreta i Ventoldra acta.
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:OLIS MINERALS D'ALTA

:

refcta de l atangaria i la deeaclancia
del nostre equip. Jeny aconseguí el
primer gol hongarés; Molinar, el
segon. El tercer gol l'aconseguiren
en tirar un carnea el qual fou ren g atat pel Molnar, i fltialracnt. Opaas marc h el darrer i atlas dl obtena
rempat.-J. T.
*
•
En Llorera, que arbitrava lencentre, no estigué ras del tot encertat en els seas falls i això motiva
2 orles protestes del públic.
La composició dels equipa era com
segueix:
Europa.-Anguera, Serra, Alcor-ea, Casals (substituit per Roig al
segon temps), Pelaó, alaurics

MOBILS. MOTORS I

QUALITAT

sant Pare, Z1

Octiavio Bottecchia triomfa novainent en el velbdroin de Sans, però
fon batut en la cursa handicap en la
qual sortí scratchnian
Bover

venç en el match Catalunya - Mallorca
darrera nioto

Diumenge va celebrar-se al Velódrorn ele la larno Esportiva de Sans
la segona de les reunions per a les
gasas estas-a contractat el gran ciclista Italia Ottavio Bottecchia. Aquesta
reunió, que no es va acure tan concorreguda de públic com era d'esperar, va assolir esportivament un axit
mes soreilós que la celebrada la cauta
deis Reis. Bottecchia, batut en la cursa handicap en la qual scrti seratchmann, va triorniar esplendidament en
!a de ccnt voltea arrabassant a tots
els seus contrincants un tomb comp,et
de pista a la volta 8.1. El match Catahaya-Mallorca, darrera moto, 40 qua
legnetres, va comportar una aktaria
brillantissima del mallorqui 'aovar, qui
va demostrar un savoe faire qua cap
dels seas rivals, Alegre, Pocovi i Sant,
pot vantar-se de posseir encara; les
tres volteo que va prendre al seu im=dial seguidor durant la cursa ho
pros-en plenament, antb la particularitat que a simple vista Boyar dona a
tots ia impressió que ho hauria fet
millor encara davant de contrincants
de més empanen.
La reunió fou iniciada amb una
cursa a dotze voltea, amb eliminatorias
cada ducs, reservada per a corredora
de tercara categoría i neòfits. La classificació fi na/ d'aquesta prova resta
estabarta aixi: i. flevitson; 2. Murcia; 3. Borras; 4. Munné; 5. Calvo;
6. Loada
A continuada' va corre's l'anunciada prova handicap a sis volteo en
la qual Ottavio Botecchia donas-a da
següents avantatges als scus contrincanta : a Regnier, 3 0 metes, a Torres,
daalacant, 5o; a Zenon, 6o; a Nicanor Torres, 8o, i a He y itson, Calvo,
Murcia, Munna, Bosch, Borras i Albinyana, 12o. Bottecchia es col-loca a
la linia de sortida , i els seas contraria davant scu i a les distancies inda
cades. Donada /a sortida, nana ataca
tot seguit mentre els altres corredora
formas-en davant sea un escamot la
davanteea del qual fan presa per Torres. d'Alacant. Bottecchia. que anava
guanyant terreny, aplazâ a la tercera
volea la ceta de rescamot. Assolit
agaest primer objectiu, l'italià alentí
i mar:xà durant ducs voltes en mig
de l'escamot compacte que formaven
els ciclistas. A maja volta final, Bottecchia, rerasegat, encalaa novament
resc.amot, pena no Va poder eixir lilarenaant del darrer viratrse I fan batut
en la recta final per Regnier, a ; latean, 2; Nicanor Torres, 3; Torres,
d'Alacant. 4. i Albinyana, 5. La cursa fou molt emncionant. Regnier va
esmerear en les 6 voltea (menys el
handicap), 2 m., o s. 1/5, i Bottecchia
en les sis voltea completes, o ni., i s.
i 2/5, el que dama una velocitat mitjana ele 47,o6n km. per hora.
Es disputa seguidament el match
lfallorca-Catalunya, ¿arrua moto, so-
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ESPUMEN!!
E can BENEDID
us servire.n a preus mds opone.mies quo ningú, blcIcletes, aocessoris 1 utillatges per a tots
els esports.

J. BEN

1

liraó, 270

Tooant al Passolg do Gracia
IREIä@LIIERIMERERNIBEIRRI
i re un recorregut total de 4 ) quitómetres. Va ésser una cursa forza interessant en la qual Bo yar va confirmar-se l'"as" dels s'ayer, peninsulars.
Catalunya va haver dc Iluitar en aquesta cursa a:1lb un cert handicap, car
Bachata), lesionat al mata no va poder prendre la sortida i bou substituit per Sant.
La classi fi cació resta establerta com
argucia:
1. Bo yar, 42 nt. 49 5,
2. Alegre, a tres voltea
3. Pocovi, a sis voltes.
4. Sant, a vint voltea.
No va haver-se de fer tap recompte per deixar ben palesat que el triomf

pertangué a Mallorca, representada
per Botar i Pocovi.
Fina:mena es va disputar la cursa
individual a roo voltes amb classificació cada so voltea mitjançant
batió de 5, 3, 2 i 1 punts als quatre
primera arribats.
Despris de la volta 70 i quan per
puntuació Bottecchia Torres d'Alacant restaren empatats per al primer
lloc, i Regnier i Zenon per al segon,
Italia dona la batalla als seas rivals
i despeas d'un superb esforç aconseasa arrabassar-los un tomb complet de
pista, la qual cosa el colloca brillantment a la davantera de la classificació
general que al final resta establerta
aixi:
1. Bottecchia, 21 punts.
2.
Tor-ecu d'Alacant, 24 punts. a
una volta.
3. Regnier, 19 punto, a una volta.
4. Zenon, t6 punta a una volta.
5. Hevitson, IO punta a una volta.
6. Nicanor Torres, 7 punts, a una
volta.
7. Albinyana, 6 punts, a una valla.
8. Borras, 5 punta, a una volta.
9. Murcia, 1 punt, a dues volteo.
TO• Calvo o punta a dues voltes.
re. Munner, o punta a dues voltes.

ATLETISME
DE L'ACCIDENTADA CURSA
"JEAN BOUIN"
UNA NOTA DEL PRESIDENT
DEL F. C. BRCELONA
"Els comentario apareguts aquests
darrers dies a la Premsa, sobre la
participació dels atletas del F. C. Barcelona a la cursa "Premi Jean
Bouin", i les anusions relativas a la
me ya personal intervenció en l'assumpte, cm forcen a precisar corn es
sa produir aquesta, a fi d'evitar tortes interpretacions i per a satisfacció
de la gran massa d'addictes al nostre
C1 ub.
Dos dies almas de l'assenyalat per
a la celebració de la cursa, vaig ésser
requerit per telifon perqué donas 'a
meva canformitat a qua els corredors
del F. C. Barcelona participessin a
résmentada cursa com a independents
i sense puntuar per l'equip del Club,
donant-scan per segur que els elementa ctirectius de la seccia atlética
del F. O Barcelona n'estaven astabentats i conformes i significant-sean
tamba que en abre, hi anava vinculada
la solució del tan promogut per l'anotnenat "Bloc Amateur" contra 'a
Federació, aplanant-se aixi una greu
dificultat amb un sacrifici relativaturnt petit donat el carácter no oficial
de la cursa.
Partidari de la nido harmanica solució de les qüestions esportives i en
el supraat que els meus companys de
directiva, encarregats de la Secció atlètica, havien expressat llar conformitat, no vaig tenir inconvenient a donar la me ya abano, be amb l'ànim sempre disposat a no regatejar facilitats
per al bon desenllaç d'un assumpte
tan enutjós i supeditant-la a aquello i
a la condició que se'm donés parauta
d'honor que el plet federatiu que
tan artificiosament ha estat aprofitat
per alguna per a posar en entredit cl
bon nom del nostre Club, quedes definitivament acabat, com en efecte aixi
sean va oferir.
Pena, contra el que calla esperar
en el terreny de la cavallerositat i de
la bona fe, resulta que tea s'havia fet
sense el previ coneixement dels directius de la secció d'Atletisme, i per
aitta descoberta la trama el mateix
dia de la cursa, el Barcelona va retirar els seus atletas abans de permetre que corressin en tals circumstàncies, els guata antecedcnts havien posat
ja de manifeat una manca de seriositat bastant per a destruir i dissipar
tota esperança posada en el fruit del
noble sacrifici que ens havien imposat en ares del bé general, i que en
i tal sentit laviem acceptat resignats."

BASCULES
ARQUES

GENERAL

e

PER A CABALa
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ESTATS UNITS REFORÇANT
EL "REAL MADRID"
En el número d'aquesta setmana
del nostre collega "L'Esport Cata15.", que per als última de ittlial
el jugador Josip Samitier rn.trxar1'.1 ala Estats Units reforaant
l'equip del ''Real Madrid", el qual
ha estat contractat per dos nuevos
per un organitzador ianqui.
A mas a mis, segons din l'esas; ntat col-lega, és molt probable que el
jugador Vicenta Piara acompanyi
Samiticr en aquesta excursió, per
a la qual també es gestiona queeni
y oghi Gamborena i René Petit.

CICLISME

a

1e1ef, 1678 S. P.

EN SAMITIER ANIRA ALS

-

PER A AU-

MAQUINARIA

Rosal asamajana -:- Ronda de

Mar'

ph el llar de Soler. Aixb per rEspanyol.
El Gimnàstic ha presentat a Llaó,
Calabuig, Virgili, Pujol, alontfort.
011er, Paco, Delcaas, Bragulat, Segura i Corrons.
RESULTATS D'ALTRES
PARTITS DE DIUMENGE
Sans-Iluro: 3 a 3.
Grä a ia_Atletic de Sabadell: 2 a 3.
Japiter-Espanyol (reserva): 4 a 2.
A Badalona
Badalona-afa.rtinenc: u a o.
A Manresa
afatiresa_Sabadell: 2 a 4 . A Ten asea
Terrassa-Sant Andreu: o a t.

P a rlann ent,

CROSS SOCIAL
DEL F. C. BARCELONA
Tal com agrava anunciat, diumenge
passat es corregué el cross que !a
Secció d'Atletisme del Fútbol Club
Barcelona organitza corta a campionat
social d'aquesta especialitat.
Davant de nombrós públic prengueren la surtida vint atletes, els quals
a bon tren, es dirigiren vera la carretera de Sarria.
Pel camí, manaren el cap, alternadament, Gil i Ramon, seguits de Satis,
Ferrer, López, etc.
A mitja carrera, o sia a uns quatre
quilòmetres, aproximadament, Ramon
no pogué resistir l'empenta iniciada
Per Gil, i hagué de sucumbir, abandonant la prova abans d'arribar a Pedraroes.
L'arribada s'efectuà en el major ordre i s'establi la següent class'ficació:
1.-Joaquim Gil, en 26' i 28".
2.-Emili Ferrer, en 27'.
3.-Manuel Sana, en 27' i 22".
4 . - J ose p Hernandez, .en 27' i 34".
5.-Josep Urrutia, en 27' i 45".
6.-Modest Malet en 28'.
7.-Con ra d Vinader.
8.-Grau García.
p.-Joan Falck.
to.-Dialac Devesa.
11.-Josep Olivar,
12.--Josep Lladó.
Eatcatera, etc.
El recorregut comprenia uns vuit
quilarnotres, amb sortida t arribada
al camp de Les Corts.

REM
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Cole-Llsch I 5105r' nI e,
I- A risa. *aseares , a ta .Valuada croa-rapta.

ALfe-Molnia,

També de primera categoria jugaren Pallas i Ribalta, de la Reial Societat., vermells, contra els blaus Farras i Marco, del Club Basc. Aqucet
partit fou molt emocionant 1 competit.

LES REGATES DEL MARITIM

"COPA NADAL"
El

d

Maritim diurnenge al mati
celebra les regates tradicionals Copa de Nadal, amb bon termes i mar
Ilisa.
Integraren el programa les següents regates:
lols debutants a quatre remera,
entre un equip del Club de Mar i
un altre del Maritim. Guanyà el
darrer, amb el bot "Montó", tripalat pelo senyors Tarrais, Puig,
Muntanyola, F. Fancis i timones.
Queralt. Feu el recorregut de 2,000
metres en linia recta en 7 m. 56 s.
1-5. En segon llar arribä "Marquet", amb Aulesti, Valls, Barba,
Galí i Lozano, en 8 ns. 16 s. 3-5.
Skifs: Guanyä, el "afanganello",
per Antoni Campiani, en co m. so
s egons 1-5; "Guifré", per Aureli
Pérez, en ro en. 23 s. Tots dels Maritim.
Iota a quatre (iliura). - Després
d'una bella Iluita entre els dos
clubs, es classificaren en un bonic
final: "Monta", del C. M., amb
Riera, Campanya, Clavé, Obieclla i
Oliver, en 7 ni. 44 s.: segon, "Sabou", del C. de M., amb Valls, Panyella, Castillo, Coromines i Lozano, en 7 m. 54 s.; tercer "Ranzini", del C. M., amb Bigorra, Anet,
Sastre, Oliver i Banús, en 7 tri. 59 s.,
i quart, "Marquet", del C. de M.,
amb Baró, Borras, Prat, Domingo
i Moya.
Outriggers a quatre: Sois es presenta l'equip del Ma ihm, que era
el "Doris", amb Otin, Català, Presas, Martí i Lamarca, els quals feren el recorregut en 7 m. 17 s. 1-5.
Outriggers a vuit: Igual que en
l'anterior regata, sola es presenta
l'emana del Maritim, que era el
"Llufita", amb Giralt, Katar, Ferrer, Arruga, Munan, Morales, Estop Olivella i Olio er, en 7 m. 13 segons 1-5.
Actuaren de Jurat els senyors A.
afargarit, Davalilln, Vila, Pou, Balada i R. alargatit.
Llàstima que les darreres regates
fossin sense Iluita, rnalgrat d'haver-se inscrit e I s corresponents
equips del C. de Pf.
,ars....nMOMR

I Copes art i stiques
rrOples per a

'camelee

Eduard Segura
PLACA REW1 L, lb

I

c ri4- g ,r1

RECAUXUTATGE
ANTILL I SCANT
VULCA.NITZACIO DE NEUMATIC3
1 can/SRES
La ni -va PATENT nurd. 89,716, per
a la reparaeld de neumatles ea la
fortunio mes ettent de Iota ele
meto e/lenta

Pere Giner
CORTE, 669 ble.-T. 1 1 13-6. P.
(entre Roger de Flor 1 Sapote)
De bell antuvi portaren l'avantatge
Falla i Ribalta, ala guata s'enceren els
seus contraria, per 30 punta contra 26.
I finalment, el quart partit, de tercera categoria, fou entre els yermen,:
Mauri i Renom, i els blaus -Alcaraz
i Errase, vencent els primera per 30
punts contra 26.

11ils

Avui gibTC313

A 050 cessetes les oeu primeras paraW3s. 1 a 010 ver dada
nua d'oxees

DEMANDES DE TREBALL
e/cetro-meciste s'otereix

TECNIC per hores o te ba1/5 3
ella. Deline3e16, projactes, estudia.

calcine. E5crlure a LA PUBLE:17AT
mm. 3503.

Comptable-mecanógraf

inve mea pracIte, .5'erre r o a no, cr. Escriare a LA PUBL1C1TAT, nxtuttro 3400,

VENDES
Aix re

cabal/,

tot

acta', des de

E.,.2 010 pe.sele.a. Neuúrn.4. R a caro 123, 'tuerta-.

CARPETS DE COCO

Catites ovalades • • Passadissos
CAPEILA
NS. 5 bla

Pallas

LLOGUERS
tarda es llega;
22 duros. aeraenya,
E NTRESOL amb

rimero 312.•

DIVERSOS

eePbrS

Malalties dels bronquis

Metre especlansta, Domenech ROURA.
Corta ramones, Damero mi.
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HOCKEY
CAMPIONAT DE CATALITNYA
GIMNASTIC, 1 -- TERRASSA, o
Al terreny de hockey del camp del
Qub Gimnastic se celebra aquesta
partida dimenge al mata
El Gimnàstic, molt malament a la
primera pan en la qual els terrassencs
no feren tampoc gaire cosa bona, es
refé del tot a la segona i anà jugant
minen- a mesura que reneontre aranaava.
Marca el sea únic gol a mitjans de
la segona part d'una centrada de Costabella que recollí l'extrem asqueen
i tira dret a gol.
El Gimnästic imposà aleshores el
seu domini obligant a treballar
ferm a Datzira que féu molt bones
paradas.
Els esforcos isolats dala terrassencs,
de Roig principalment, sec donaren cap
resultat per la bona actuada, de la
defensa vermella.
Pel Terrassa jugaren: Datzira, Badiana, Pagés, Surrallas, Boix, Vaucells, Chabann Freixa, Roig, Arge.
mi i Albinyana.
Pel Gimnastic: Laca, /Masa, Nogués, Bas, Sanromi. Nadal II, Costabella, Sastre, Nadal I, Cornad6 i
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BARCELONA

En el partit infantil guanyaren els
blaus Recalde i Prada, per 25 contra
15 deis vermells Raig i Víctor.
A ma: Hernandez i Bonet, vermells, quedaren vencedora per 23 a
1 9 punts, d'Urizar i Rublo, blaus.
El &ego& partit, a "cesta", i de
concurs, Patau i Larrarnendi el guanyaren a Genesa 1 Castillo, per 40
contra 30.
El tercer partit, que aya la reaparició deis jugadora palletes, el guanyaren Ubarrechena j Marra, vermells, a Guridi i Hernández, biaus,
per 4.1 contra 29.
El partit que uncä el programa
crarespongue al crncurs de primera
categoría a "cesta".
Herrara i Bargstryó, vermells, guanyarrn a Balet i Amar, blaus, pe: as
punts a 34.
•
CLUB BASC,
Aquest Club celebra cls seus partas, a mi., al st -a Frontó del carrer
d'Amalia, i donaran cls segiicrna resultats:
Primer partit. Els vermeils Navarro I i Carisma venceren els blaus
Roca i Navarro II, per ten punta a 20.
El segon partit, entre els de peamera categoria, Castilla i Oliver guanyaren a 0bl-edil i Vig,sieres, per 3e5
punto a ao.

PILOTA BASCA
CLUB BASCONIA
Diumenge al matl, cona de costura,
se celebraren, al frontó del Principal Palace, els partits següents, organitzats Del Club Bascbnia.

Sah4r4, 'LA liCA'

OTT 1T.TT.IT ST'PERTOR
rabrioznt: ALERNI. MATAR°

LA PUBLICITAT

Dimarts, II de gener de 19
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ESTRENA el dia 15

CAPITOL CINEMA

Salons

PATHE =CINEMA

EXCLUSIVA DE PROCINE. S. A.

- BARCELONA

4.04-9•0-61-19.4-4-44-0-04-0-04-9-

ELS ESPECTACLES
sr.

TEATRES

del Liceu
Avui, a dos quarts de den:
32 de propietat i abonament.
'ULTIMA representació de l'Opera en 3 actes EL BARRER
DE SEVILLA, per l'aplaudida
sopran lleugera Pilar Duarmlrg
i els célebres artistes senyors
Gran

Teatre

D'Alesslo, Stracclari, Cirino 1
F ~0. — Demä, dimecres, estrena de l'opera espanyola (presentada en el coneurs de la Societat del Gran Teatre del Liecu), llibre de F. Pérez Dolz,
música del mestre F. de la Viña,
LA ESPIGADORA. Hi prendran
part els aplaudits artistes senyo Spanl 1 senyors Nadal,
Granforte 1 Vela, senyoret es
Blanc i Verge. — Dijous, MADAME BUTTERFLY, per la illustre diva Olida Dalla Nizza i
els aplaudits artistes senyors
Nadal i Morro. — Dissabte,
TRISTAN E ISEO. — Es despatxa a comptaduria per a totes
les funcions.
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ARISTOCRÁTICS KURSAAL / SALO CATALUNYA

exTe.,
elgezA

'

Els predilectos de lea famflles dIstingidas
Orquestrei: JOVER i TORRENTS

Avui, dimarts, grandiós programa: Exit çolossal de la superproducció jota "Universal" El so i de mItia fit, obra Mestra en la qual es representa l'esplendor de la cort dels tsars
i la vida frIvola de Im altes esferas de la Rússia d'avaraguerra, interessant i veritable novella en es fonen l'alta escena i la intriga, magistral interpretaci6 deis eminents artistes Laura La Plante i Patt O'Malley. Completen el programa Entre dos amors, c9media, i A cop de punys, rörnica.

Cura bis

Telèfon A, 38
ORQUESTRINA SURE
Avui, dimarts,
DIA DE MODA

CAPITOL
CINEMA

eis eccidents artritics„

(Mis, Ileualismes5 MI' de costal, Ceta Mal de Pedía; Ciätica
!

Selectos estrenes: LA NOVELLA D'UNA NIT, per la
gentil Constance Talmalige;

Esilomarnelity Enfisema 3 congestions, Artericescierosi, Neurastènia
g farn.
54,1
l'obstrueIxen.
e!,ift des!ntoxicat, 6.

UN AMOR ORIGINAL per 'Viola Dana; VACANCES DE CARTER, ebmieal 8. M. EL CHARLESTON. — Dissabte, gran
esdeveniment!!! ESTRENA de CARMEN, magna producció
per la nostra genial estrella RAQUEL 3IELLER.

lo tea acuna ste!) terribles rualnItles nue es a parten a maa more
Tenida
esscr segurament prevInmules amb Cl DEPURARICHELET. rar aquest purallea II massa sanaminia, la
desmnbaraSsa de 'Iota els tilxics ene
tot yorinnt
: a cada largan els prInclins eurellna. 1 torna Penergla vital .
u tot l'organiatne. Cobre la 'sera arel& a l'enseins pOderosa t
„e„Is dolors reumalles
ets- atoes 110t0,',S de'ararCIV-,n.'
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NOVETATS

TEATRE NOVETATS

TEATRE BARCELONA

Aquesta nit a dos quarts d'onze

TEATRE CAMA
LA LLAR APAGADA

8Im6 - Raso

triornr d'En Borres 1 de tota
Immens tal l de
els Interpreta.
l'ignaßt Iglestea
Ntt,
VEBA BERCINE en l'obra
LA VENTATION
nema. dimecres, farda:
Programa cbmic
ELS CAPELLS D'EN CUNILL

Demà, nit, la sublim creació
de VERA SERGINE DANS 8A

VERA SERGINE en l'obra
DANS SA CANDEUR NAIVE
Dijous que ve, tarda:
ELS PASTORETS
ame el. Role Gaspar, ?l'alelar I
Baltasar, ala guata obsequiaran la
mamada
Es despatla a Comptacluela

— ZorrIlla

Nit, a un quart d'onze:
La joguina en tres actes.
de García Alvarez i Muñoz
Seca,
LOS CUATRO ROBINSONE8
- Demà, dirnecres, DEBUT
de la companvia cómi
ca Redondo-León. ESTRENA de
EL ULTIMO MONO

Sylvester Schäffer
Deu números en un. — Es deßpatxa a comptaduria.

64.0.11.1.4.0444444-04+44+6,411.

4.11n01nMn1n111n 1

Sylvester Schiffer

COMIC

la primera atracció del món,
debutarä al TEATRE NOVETATS, dissabte, 15 de gener.
Deu magistrals números en
un, per

Aquesta nit a les 9'15.

35
representació de l'extraordinària revista

SYLVESTER SCHAFFER

.

Segona versiú

›t:IIM l'EH., esta
actuant a OLYMPIA de Parts, 1
°triple cada nit el teatre. La
premsa 1 cl públic parisenc
proclamen a

JOY—JOY

l'artista mes interessant del

SYLVESTER

SYLVESTER SCHAFFER

món.

l'aspes/acta deis quadros fastuosol i leß escenes featives.
Gran èxit dels nous quadros
INGENUITAT
UN EMPLEO ORIGINAL
EL CABALLERO DE LA ROSA
TRES CANÇONS
LAS RONDAS DEL CASTILLO
ek, PRADO EN PRIMAVERA
UNA ORGIA DE PLUMAS
- Demà. dimecres, nit, la suDr a ma revista
SEGONA VERSIO de

1

SYLVESTER SCHAFFER
és l'artista predilecte ¡iris púhiles de Nova York, Berlín i
Londres.

5 úniques representncionsde

SYLVESTER SCHAFFER

al leatre Novetats. —Es despatxa a comptaduria.

aelegrOgraMaggi

ELDORADO
Companyia de sarsuela de

Frederic Caballé
Dijous, 13 de gener, debutarà
de nou la companyia reformada
eral/ valuemos elements, ende
els guata figuren l'eminent tener cómic Valerlit Ruiz París i
el notable bariton Llufs. Fabre-

TEATRE NOVETATS
29. 3 0 , 31 de gener i 1 de febrer. Snlernnitat artística.

TEATRE BARCELONA
Demä, dimecres, DEBUT
de la companyia cómica
Aurora Redondo
Valerib León
ESTRENA del sainet en
tres actes, de Caries Arniches,

EL ULTIMO MONO
.144444+1114.4444.11.044,41hefir

gat.

i

:

-11.,144e

4444~044444444444.0.244Gran Teatre Comtal 1
Gran Cinema Bohèrnia
Aro), dImarts, tarda

1 n1t, grand5505 programes. 1.5 peIlleula en.

mira Exposic16 de nene; les p,eii-

lars Actualitat• Gaumont; la pea-

, ,
DIJou . ,

tores a Parlo Atracció; les tor 000 5 re rorn /Iris La nena de la Florida I Marea nupcial, I primera
Jornada
t'extraordinaria, Lea
tempestes do la vida
IR

çrandin‘s pefficula

MIQUEL STROGOV
/e+++114.14.0•11-044...›4».0..H14.4b.e

4 úniques funcions, 4

Theatra des Pitaff
e

asee ses d cors et eosturnes, et
la Compagnie del seu teatro
d'avantrarde de Paris

Georges et Ludmilla Pitoeff
interpr e taran leo

srvrm grane
creaciono SAINTE JEANNE, LA
PUISSANCE DES TENEBRES,
CELUI QUI REÇOIT LES GIFLES i el seu darrer gran •xit
a París JEAN LE NIANFRANC,
de Jules Rornain. — Als posseidors de localitats de l'actuació
VERA SERGINE se'ls reservaran les mateixes fins al dia 16.
Encärrecs a comptadnria.

C1NEMES

Via Lalotant. número 14
Telefon 1371 A
Sempre escollits programes. —
Avui, dirnarts: Presumptes millonaria, rernice, en dues parts;
La passI6 del luxe, interessant
cinta Paramount, per Richard
nix; El grumet del velar, magriffle film intcrpretat pel ma-

laguanyat Rudolf Valentinn;
Força I noblosa, preciosa cinta,
riel gran atleta Franck Merril.—
Dij0119, cine grano estrenes. entre elles El Ilamp de Calgary,
por Boot Gibsen: El primer
d'any, per Mal Moore; El Garrar
do l'ObIlt, per Perry Marmon,

DIANA-ROYAL-ARGENT1NA
dirnarts: Cap. I d e Les

tragèdies de la vida, La marica
nupcial, La nena de Florida, Exposició de nene, París atra c cions.
17133110M11.11121MIMM631111t

Teatre Triomf
Cinemes Marina i

BOXA

O M P ! A
Demä, dimecres, nit:

NOU

I ji,rnatla cte
Les tragedias de la vida, L'Ange..i de les tenebres, El perill de
la innocència, EI tanc borne.
AN cilteiJir/S:

2 combate preliminars a quatre rounds i 3 grane combats
internacionals a den reunds.

COLA LLACH
ROS GARZIE
AL/S MOLINA

[Uf

Walkyria :-: Excelsior
Avul. rtirnarts, exlt !riel/eral

,

CONCERTS

de

Migue! Strogov o El corrau de/
Isar, ser ina 1 Última Jornada; Do-

ciara IZIrr,ball; Contrabandista d'arlor, per
Dorotty DrNorr; En GlIbart,, el

geoant; Revista Palló
lalleur que y e, estr ne, formo s es:
La poupee de Pcris, per 1.111 Pa110155; EI pcCi 0 riera', per Bldprri
Ilarr5; El bar ambulant, 1 altres

f. •

1
.
mi -ire fre-Det refrtet--3 4‹441->e4r _

.

.

AV
CONCERTS BLAUS
Esdeveniment

1%1 1E R
L:1?
a l'acte per paperetes de Oermandats, joies. generes, automóbits. A industrials descomple

artístic. Me-*

morable recital psi genial vio-

J

EI1 S

U TS

'retiran 3533 A.
Director d'orquestra

BLAI NET
Avui, dimarts, a dos quarts
dc quatre dc a tarda: Novotats Universal; En Timoteu, oavallista, cijItiirl,
dibuixos; Orino i cästlg, per
Carel Dempster i Harrison
Ford i el gran i2Xti .de Don- T,
glas McLean Amor al vol.
Nit. a ein5 quarts de den:

Crim I okstig i Amor al vol.
NOTA: El ur grama es -,,
projecta per l'ordre en cplr,
està anuncia!. — Aviat, El
Volt rondlnalre, prr Theodore Roberts, Conrad Nagel

,

i May MeAvey.

-Les triemphes de Ileifetz lle
se comptent plus dans le monde, et le recital qu'U Nient
donner ä l'Opera, devant une
salte eomble et dime élegance
suprçure. prouve que Paris a
definitivernent adopté ce predigieux violoniste, qui restera une
des figures legendaires clu violen.— On reste eonfondu devant une lelle maitrise, lorqu'on
sptige que Heifetz n'a que 25
ans et que dAjä l'Univers entier
s'est adniirativement incliné desant !ni." ("Courrier Musical",
Parts, mere 1926.)

6II

01n7-

DINSE
per Toles, Generes i Paperet
Germandat. Alta taxi/da. Nc
cobren comissions. Bomba d

l.
Mir. 30. entd,so

:

Casa Joan

:Pensló, coberts la la carte
l
:Rambla Sta. Mcolca, 231
Telefer 2372 A.
ENNI16111RE111111•IIEVIZIIIIN
—

__ o

DE

64 Cl

Recorren a /es antique3 i

Zspeciataatz Paya-den Assalt 28
61n11•n•n

_

-

•.
Z•ba
•

IBERIA
Camises

Guants

Pullovers

RONDA DE SANT PERE, 20
RONDA DE SANT ANTON), 102
••n •n••••%......1.. MIL 14,4,1

4.11• n•n•n•••n•n •••....01.

magas aremos

ÚNIC CONCERT
HE1FETZ

Palau de la Müsien Catalana,
avtli, a les CIPLI del vespre.

1.0.44+044.11414reeil4444»444

•

M ]I

IliiR13111131113/111111111MIIIIM

creienta incuraine
segures

linista rus

ji EIVETZ

MENJARS A LA CATALA74
SALO PER A BANQUETS
ESPARTERIA. 6 -VIDRIERÍA,
Teläfon 1378 A.

eanneamaasztanzaa
: HOTEL RESTAURANT

de factures.
LIMO, NUMERO P2, principal

Ilesa que menten, per

FOND; SIMON

ESPORTS :-;
erseweerressasmsecreeesessuassonsassass.amessass

Monumental :-: Pedró

CO 1.4 1 SE 11

11•111n

Cinema Princesa

J01 • JOY

.

-

LLUVIA DE HIJOS

món

1 44.44444444444.444.1144.1,84-e

•

g

Avui, dimarts: Comiat de
la companyia. Tarda, a un
quart de sis: La farsa cómica en tres actes

CANDEUR NAIVE. — Dijous, nit,
FEDORA, per VERA SERGINE.
—Divendres, única fundó de
tarda per VERA SERGINE, LA
RIPOSTE. Nit, adéu a Barcelona de VERA SERGINE amb la
seva obra predilecta L'ECOLE
DES COCOTTES. — Dissabte,
un altre grandiós espectacle.
Debut del primer artista del

JAll-BAND

p

g

en "LA TENTATION"

gran

a 'la

I.
borren,furoncolosOs.
delsant .bir pell neta 1 sana: els accidenté '31111111a1
'EIS barbones, IN Borlaste!). A la erltematOsos,
1 altres vicio da la sang cedel en rapIclarnent a aquest 'pode:ida.
Meesles, eezematoSos I ele burla/atice tra^tals amb Cl DEPUreme! ele c:catritza les damtes Ejes üleeres mea valles sen-b
RATIU RICHELET veuon IrnmedlatanYn't - calmaclei llora
se deLtar cap mena de senyal.... ' • 2 ' • '• • '
: • :
4naureriables picara. ; llora grano, ernstes 1 .päpu1e. s'es.
.:El PEPURAYIII le chnie _ea iien a toter 'Idm'IMIIIST! ParrnSelyi i Droga/enes.. Laboeatorl de 1.... RIPIELIT • :er scosa
e ru • (I,' Belfort, Dayonne (Franca )

Companyia de comèdia

VERH SERGINE

1 10911, dimarts, tarda, a l e s cinc:

toill 1Q188138 Maiiiiii8S • d

la Berra renal Co eXpulsada pela arana, les ' arti les recobren",
Ilur joventul I la resplraeln ve a Coser Ja IDA!.
1 des.'
.aparetx lotee, el malalt s'en gates del
estlornament o de
Manea, Mal ton' de. Bits i'lo dolors, I el matels neurastenle„
el remen del qua'
5.3/1 de quelsar•se 1 de,
, Borre. El DIPURATIU RICHELET cura rapIdament 1 radical,'
ment l'artrItIsme, cnulsevulga que Elgul /a erra naturales:t. Tor,
Ola o vinthacIs

Woerate o tallats, herpes (brlans), eczemas, orernades, erupclon. de la pell I ferldes de totes menea, es curen I eloatritzen
en 818 DIES amb

LJ NGUEN

e. rarmArles 1 Centres d'Esprelnes, 1 DIAGONAL, 140

PLRI USAS DE MODA
.Txtracte s Catad Pólvora 1 Loeld

