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Full de dietari Sobre el liberalisme, encara

CRONICA

Daudet, antiglozelista

' El Liberal", de Madrid, publica els aix6 no ho vegin els obrera tan alar
resultaba d'una enquesia feto, pels seus com ho veig jo, i Es per ajad que .is
redactor* sobre el liberalisme i el so- absurdament idiota acendre, davant de
Diverses personalitats han la política, una posici6 d'absteució.
contestat les preguntes del ditiri, i el ¡Com volea que els treballadors pupúblic linda aquestes respostes imb guía exercir els seas drets cont a tals,
una evident curiositat Això no vol pas si no poden moure's en taza que bodir, però, que el públic sàpiga avui al- rnes.? En règims de paternalisme aixd
guna con, mes sobre el liberalisme que és possible en aparença, però la hisun mes endarrera. L'enquesta ha de- teria demostra, en tot cas, que aquesta
mostrat, en afecte, que els liberals d'a- danta es paguen cars. L'obrer alemany
quest pais no han sortit encara del pe- d'abans de la guerra estava admirablerinde deis eufemismes i de la quince- ment bit tenia una casa arnb contraellena de les frases fetes. Est realitat tes blanques un test de geranis,
jardinet amb patates, un piano i un
el públic sortiri de l'enquesta mis
confós i desorientat que mai, yergue magnífic retrat de Napoleó. Per?) ni
el gust de la demagea mis pueril fa el jardinet, ni les patates, ni el sets-as,
ni el piano evitaren que en matessin un
dir a les personalitats consultadas que
el liberalisme i el socialisme són la parell de milions cona aquell que sida
maciza cosa, i abro) es històricament i un tango. I és que hi ha una cosa pir
sobre de tot, que es la presencia deis
objectivaraent absolutament fals.
iCal recordse una vegada mis el drets individualt el dret de critica, la
que es el dberalisme? Provem-ho amb llibertat d'opinió, únic control possible
quatre pamules. El liberalisme es: de la irresponsabilitat dels governs 1
a) La materialització en el camp la follia de les castes.
c) El liberalisme és, finalment, e/
polític de l'aforisme que diu que qui
paga mana. Tota ruptura d'aquest prin- reconeixement i la materialització en
cipi jerärquic és un atemptat al libe- el camp politic de l'empirisme humà,
ralisme. La gent que paga la contribu- en a dir, la negació de tots els dogma66 — això és, la gent que vesteix tismes. 'Mala comporta el respecte cona
americana, és a dir, la majoria — és, a dret essencial dels interesaos minorisegons aquesta doctrina, la que ha de taria. Un home pot tenir raó sobre una
passar, en tot moment, a davant Els cosa i estar equivocat sobre una alque vicien de l'Estat han d'obeir. Per tra. Un home pot defensar anal el senalx6 cobren. El präscipi clàssic, segons tit comía; demà pot defensar un criteri
el qual la sobirania només neix del po- massa tensit de passions particularisble,- no és mis que un eufemisme ele- tes. Amb els governs passa igual. Un
gant, inventat per professors i advo- govern pot ésser be asad, pot responeats, per a estalviar-se raparent cinis- dre a les necessitats de carácter general. Demà pot ésser un govern comme que hi ha darrera de la frase:
pletament desinflat, inservible, nociu.
"qui paga mana". .
b) La materialització én el camp Per a treure aquest govern i 'posar-n'hi
politic de l'individualisme. Ax6 és: la un altre, s'ha de fer necessäriament
creença que els drets essencials de una atzagaiada? El liberalisme 'ho
l'home, els drets individuals, han d'és- tracta d'evitar reconcixent els drets -de
les minories d'ami, que forcosams nt
ser exclosos de les arbirrarietats
i históricameat formidables de seran la majoria de deml. Aquesta 'su•
l'autoritat. Per donar entenent que prema savies a del liberalisme, ¿com ,. is
aquests drets sena fins i tot més im- possible negar-la? Es una saviesa inportants que els que té l'home en tant atacable, perquè preve de la font més
que subjecte juridie, hom els inscriu pura del coneixement humà, qut es
a la cara constitucional, que és la llei l'experiència histbrIca.
Les -generacioni joven d'aquest pais
mis sagrada dels pobles, .degut al fet
tenim l'obligació de popularitzar aquesque és la font de la vida social i el
que diferencia kv societats animals — tes idees i refiar-nos poc de les, geque no estan regides, com creia Kro- neracions anteriors. Pel fet d'haver
potkin en la seva "Etica", pel principi viscut en un ambient d'una lleugoresa
de l'ajuda mútna,-sfn6 pel princiPi ob- política gairebé femenina el; minora, i
servat Lettutliat pesa Spinoza, que al d'una plürnbia teorització provinent
"pera grito es eseela SI petit — de les les Universitäts alemanyes els pitjors,
n
socktats hurnapes civilitaades, aixit ras trebent gnpenes els podem
altea cosa tila derlartitió .inter`és, oeHtlentels. ; " :
o d'alegres bestre¡Per que leti: personalitati. consulta- mitent de solemnes ja comencem a
que
des per "El Liberal" han Jet sinònims nades. Nosaltres,
que
es
d6na en :aquest
sr el pa,
liberalisme i socialisme, si aquestes coné•
món, si horra es descuida, tedia el deude
punts
tan
durs
.posicions
arranquen
SATIRES", DE GUERAU diferente? Per pura demagògia? Es re de fer un estofe i veure les. coses
són. En política,
DE LÍOS?
estrany! Atad i tot s'ha de parlar clar tal com v" an i tal com
en la majoria de les adivines huAquestes altives, que continuen, en- i no fer passar en aquest punt gat per cona
no hi ha novetats imper.sacles,
serns, els "llibres de les dones" i els llebre Aquest fet es noten: de ben manes,
que fan que"'libres dels homes" medievals, són poca cosa em serveix a mi tenle rece- ni . genialitats ni invents
hi ha mes
neguts ala drets en tant que borne fue - dar amb un patn de nos. No
un prodigi de finor i modernitat. Fan
experiencia i volramt.
un !libre que, talment un are ample, treballa, si no tinc dret a éster respec- queinembria
Josa?
PLA
alt i ben dibuixat, s'encamelta danjunt tat en tant que borne. Es impossible que
els carreus — tan diversos! — 'deis
"Somnis" i d'" Ofrena rural". Un llilidormacione de "Le Publieitee
bre que és, indistintament, resum i

ADEU, CASTEDAT - ANGLO-..SAXONAI
'
Avui fa vuit dies que suspenguérem la feina diria a•
Anys carera, parlant de l'etern proostr,s nreiniques. I en recomenear-la, no trobem millor tema ea.el 'blema clel nu en lea revistes, un senyor
1' fer de Glozel. Potser hi haurà leetors que trabaran que parieM madeja:
tenim
—Miren els "muecines" anglo-saolt (l'un tal afer. A aquests lectors hipotètics els direm que
zona ; miren la literatura britànica...
aon . múltiples per a insistir sobre el tempestuós i apassionant
serà pas que la pätria de Dickens
. Aquells que acostumen a llegir la Premsa francesa, ja saben No
i de Ruskin sigui incineran a la vi• ou que parla diàriament i extensament de les famosa* tro- da, ni impassible davant l'art-. I tanball•,.
asisteis, el nu i els problemas sexuals
A fi d'augmentar l'interès de l'afer de Glozel, L6on Dandet
aún. si fa no fa. exciosos del seu
ja shi ha barrejat. No hi podia faltar. Dies enrera, menee comen- art i de la seva literatura...
dé Redacció,
—Aleshores vaig callar perquè natäve m les incidències de l'afer amb alguns eompanys
lls va dir: "Per a donar més amenitat a aquestes discussions, turalment, era force mes jove i harca
un
co-director fugitiu mes inexpert que no avui—, i consti
con \ que Léon Daudet hi intervingui. I bé: el
que amb això ni- vull pas atribuir-me
de 1 Action Française ha comenqat a parlar-ne des del seu diari. la gravetat d'un catedrätie ni fer vetaEn ralludida conversa a la Redaccid nostra, tots convinguérem que
re que sóc un dipòsit d'experiències
lío vam
Dau , : ,,t, si prenia partit en aquest afer, seria antiglozelista.
precioses s complicades. Sols vull dir
endevinar. Des de bon principi, el nostre home es declara antiglo- que he llegit mes, que he fullejat mis
una sèrie papers, que he tractat mes persones. I
Mis -a de dalt a baix. I aprofita l'ocasió per a dedicar
plegat m'ha convençut que si les
d'epíte ts despectius als savis de les Acadèmies. Suposem que fa tot
afirmacions que he retret han estat
exee 1 ei6 de l'A ca dèmia Goncourt.
exactas durant un pe;
L'afer de Glozel presenta, entre els seus diversos caires, un aproximadament
nade de la història anglo-americana,
aire humoristie. A aquest últim pertany l'argumentació de Léon
avui ja no ho sän gens.
Dauciet. Diu i repeteix que, per a ell, la causa estava fallada d'eneis
1-li ha Hollywood, hi ha Broadway,
hi ha Picadilly Circus, hi ha la irrupque havia tingut sota els ulls l'alfabet glozeliä. Que hi troba
cid del freudisme en la literatura de
t'eh una cosa greu, reveladora, decisiva: troba que és un alfabet
"extravagant". Es veu que l'eseriptor reialista té la pretensió que les darreres promocions britàniques.
els alfabets autèntics del temps neolitie siguin, si fa o no fa, con Fett-me el favor de contemplar les
mil sirenes i les mil nimfes que surten
l'aliabet que ell va aprendre a l'escola de primeres lletres.
pegicules i que tornen a aman
L'argument cabdal de Léon Daudet porta lògicament a conse- aenles
les iHustracions cinematogràfiques.
qüències terribles. L'alfabet fenici també ha d'ésser declarat apb- Van ben fleugeres de roba. Voregen
erif. perquè—ningú no pot dir el contrari— és "extravagant". el nu de la. manera més picant que
I altres alfabets de l'antiguitat han d'ésser declarats apòcrifs. pugui desitjar-se. Quant a les "chorus
Alguns que s'usen encara en els nostres dies, com l'ärab i l'hebreu, girls", fris vivent indispensable en
tota revista, ¿que són si no una delihan d'ésser igualment condemnats, a causa de llur evidentissima
ciosa exhibició efe la plästica angloextravagäneia".
sazona?
No. cal dir que Salomon Reinach es envestit violentament
Els llibres no són mis castos. No
per Léon Daudet. Però l'agredit pot aconhortar-se. Eh el mateix
partem ja de Joyce, perquè és irlandés
anide. el furiós periodista envesteix Charles Richet, Sainte-Beuve,
i no s'hi val a confondre... Perd Joyce
Proudhon. Barthou, Eduard flerriot, Paul Claudel, Paul Souday te imitadors 1 prosèlits en la novissii Paul Vaiéry. Aquest últim As el que rep el coja més fort. Amb ma literatura anglesa_ A cavall de les
teories freudianes, després d'un dejuni
una ironia gruixuda, Daudet proposa que es faci, en caràcters
glozelians, una edició de luxe del "Cimetiere marin" o de massa radical, els no-callistas joves
cientificament airar sí . "14. Teste", sobre pell de foca, i que es barregi al jaciment de ataquen—moltque
abans restaven "exeis problemes
Glozel. Solemne, l'articulista acaba amb un sonor vers llatí:
tra-muros" de l'art i de les lletres.
Grandisque effossis mirabitur ossa sepuleris.
dir d'aquesta aigua
no
es
pot
Mai
No sabem si Salomon Reinach, o Paul Valéry, o qualsevol dels no beuré... No ho poden dir els indicomenaltres vivents agredits per Léon Daudet contestarà l'article
vidua i es més temerari encara que ho
tat. Ens pensem que no... Si seguíssim els càlculs de probabilitats,
diguin els pobles.
tenint en compte que Léon Daudet s'equivoca, de cada tres vegades,
causa SOLDEVILA
hauriem de dir que el fet que ell sigui antiglozelista, es un

motiu per a creure en l'autenticitat
-.

, ,

enigmätiques troballes.
A. »Mg& I VIRGILI

de /es

[na frase ignominiosa
No estic segur que en cap altre pals caure. El fet serub tan real cota- voldel alón existeixi una expressió equi- gueu, però en aixe, la nostra força ha
valent a aqueixa que de ha-eis catalana de consistir en anar contra la realitat,
he sentit moltes vegades; "Això no fins a crear-ne una altra. Estaríem
tindrà èxit", o be: ''això no s'aguan- perduts si en això volguéssim ésser
realistes, prictics. La feblesa per l'èxit,
tarl: esta massa ben fet".
Aquesta frase l'he vista aplicada a quan aquest èxit cal aconseguir-lo amb
un 'libre, a una pega de teatre, a una la vulgaritat, és un d'aquella mala que
publicad& periódica, principalment; a ataquen a fons, gin acaben per roseuna empresa que faci les coses amb gar el cor de les coses.
El teatre ens dóna molts.éseemples
gust i riquesa; en general, a iota activitat que surti de les maneres rutina- d'aquests. Un Henri Bataille, a Fragariet i porti innovacions. Però jo dic, ça i n'esmentaria cent coca ell —
mis que a cap altra manifestació hom comença la carrera literària amb prol'aplica als afers editorials, i particu- funden i honestedat, amb versos d'un
lirisme punyent, amb drames com
larment a la publicació de setmanari
"Ton sang" i "La lepreuse", que fan
i reviste,.
Ara mateix, a punt de sortir el esperar una obra puixant i nova din"Jordi", que tata ja estimem, he ob- tre l'escena francesa. El deliri de
servat en alguna sectors la temença l'èxit no li deixa fer res d'això, cl
que Síg..i una cosa "massa ben feta". porta a les deliqüescencies i a les vulgaritats més lamentables.
1 ting.ieu en compte que aqueixa tePer?) he fugit del mesa propòsit.
menea 7.0 expressava sitió amor per
la publicad& que encara s'està covant, Aqueix no es altre que el de fer reaccionar contra la frase ignominiosa:
desig de veure-li una Ilarga i forte
'Això no s'aguantarà; esa massa ben
vida.
On havem arriliat dones?, ¡a quin fet". L'hauríem de desterrar d'entre
relaxamrat del gust coHectiu haurem noaltres, com una blasfemia. Perque
davallat, que les coses "massa ben te- si no, esdevindria que les nostres fallites" ers facin témer per l'existència des, eis nostres errors i egailmes, i
La frase que he esmentat, i tot fins i tot les nostres canallades, prequant &la involucra d'ignominia, ens tendriem justificar-los amb l'excusa de
hauria fer caure la cara de yergoI cal fer tot el central: abrandar
nya. Després de predicar durant anys
i anys la noblesa de "l'obra ben feta", l'entusiasme per l'obra ben f eta, impoheu-vos ad una frase que, dita unes sar-la fins amb el sacrifici. Cal lluivegades com un condol, d'altres amb tar contra aquGsta frase, que Es una
intenc.:5 burleta i cínica, expressa la paradoxa horrible, i contra tot allb que
¿sanitat dels esforços encaminats a la ella involucra, com lluitaríem contra
una malaltia contagiosa.
superacie, del gust coHectiu.
I el trist es que aqueixa frase reJoaN PUIG I FERRETER
vela, fina a cert punt, la veritat. Llastirnosament, la rutina, la vulgaritat, la
ine - piritaalitat i el plebeisme són gaUn divorci amb presses
rantía crean a la nostra escena i a la
Al Palau de Justicia de Paris hi
nostra llibreria 1-Ii ha belles excepha un afer de divorci que es un
cions, sortosament, pero de tota manerecord de velocitat.
ra el punt mes alt de rara , en quant
Una parella anà un dia a l'ala l'afluencia de públic o de compracaldia i tot seguit a l'església de
dors, tots sabem entera de guinea obres
Saint-Pierre de Montrouge per feres concentra.
se casar. A la tarda el nuvi pretexArreu del redet, em sembla a mi. tà una diligencia urgent i cità la
hora p rocura acostar-se a la perfecció seva mullen a les vuit del vespre
ton, a garantia d'exit. Entre nosaltres, al nou domicili conjugal. La núvia
jseran necessaris el mal gust, la gro.
hi aria i trobä a la porteria una
Perra per arribar a la popularitat i al
carta per a ella.
Profit?
—La primera carta al nieu nona
Sembla que és així, però tots hau- de casada!—sospirä tota contenta.
riem de reaccionar perque aixi no tos.
Si, si; l'obri i era una demanda
de divorci del seu marit, que no
Perque ben mirat, de tots els desaitornà al domicili conjugal i allega
tres que- ens peden catire damnnt,
aqueas de l'obra "mal feta", cota a entre els greuges la incompatibilicondició de l'èxit, seria el Piii on 1 'le tat de caräcterl
t'as els nostres errors, de totes les nnn••n
nostres deficiències coHectives, aques- THOMAS HARDY SIC1RA ENta seria la que entranyaria mes graTERRAT A L'ABADIA
yetat.
DE WBSTMINSTElt
La j ustificació de l'obra "mal feta",
Londres, 12. — El eadlver de reir'
Per tal que ella significa l'exit mate- captor Thomas Hardy, serà enterrat
rial immediat, és la pitjor de les ob- el dilluns vinent a l'Abadia de Westar vacions en que una literatura pot minster.—Pabra.

.

UN GRAN PORT A LA MEDITERRANIA ORIENTAL
Segons noticies rebuBerlín, 12.
des en aquesta capital han estat publiatta els plano que Anglaterra es proposa desenrotllar a Haifa.
D'acord amb els dita alaas, al .pqat
etIttellft ' fulaf, quedarla ~vena en
ei delittsinibortincia de la Meeterränia oiÍeiital, unftit-lo, per mitjà de
vles ferrees, arnb Beyruth i Bagdad...

Affint.

el . nosh e Jordi .
i

l'americana, entre una rosa i una
núvols. Damunt d'unes galtones
de poma camosina i sota la visera
vasta d'una gorra d'esport, unes
nines blavisses us miren fit a fit.

Potser encara no ha comenqat el
770 batxillerat, pesò per l'aplom amb
que aguanta el tipus, per la mica
de biaix de les cenes dirieu que
esta disposat a tot; quan el cor

ho tsgui u.s saltarà amb una d'aquelles preguntes que us posen en
SETAtANIARI INFANTIL un compromís i que solen respondre's d'una manera dictatorial i incongruent que no satisfà mai
l'agressiu curiós. Molt sovint les preguntes infantils sas produeixen
un daltabaix, perde en un instant us fan veure la immensitat de la
vostra ignorància. Els homes fets dissimulen la confusió de la derrota amb un cop d'autoritat, però l'interrogant resta en els ulls del
menut, que us sotgen implacables.
Aquesta nova figura bareelonina que ens mira de per tot arreu
fa el posat de dur-ne les butxaques plenes, d'aquests interrogantes.
La seva tranquillitat és una mies torbadora. Aquest minyó pot donar
molta feina amb els anys. Ara com ara es veu que és dels que menja
molt i a poc a poe, i que entre plat i plat hi intercala les paraules
justrs i moltes vegades ho resolt bevent. De dormir, ja podeu estar
segurs que dona les seves nou hores d'un son i es lleva fresc com
uns rosa. Córrer, mireu-li les carnes éS ciar que li agrada el futbol,
pera jo més aviat el veig nedador i gran gimnasta: el seu /tepes és
tan ple de vitalitat que tan aviat el veuríeu quiet així cosa us
trobarieu a coll i be per tapar-vos els ulls i preguntar-vos: "Qui
86er
Qui es? La seva figura parteix les dues sillabes d'un nom ben
ednegut. A la dreta hi té La sillaba Uor, a l'esquerra la salaba. di.
Jordi. Es Jordi, el petit Jordi que aviat veureu córrer pels carrers,
azule de tots els nois i noies que parlin com en, disposat a preguntar
i a respondre el que convingui i rumiant sempre quina en farà.
Aquest minyonet tot rodonet i una mica to ss ut, que se us
menja arab els uds quan parlen d'aviació o de viatges amb el sen
oncle, ha sortit del taller del dibuixant Ohiols. Ell se l'ha empescat; nosaltres l'esperàvem, però la nostra imaginació dispersa i
mandrosa no ens l'havia sabut distingir entre els mulera de xientets
que imiten per Barcelona. EH, pere, amb 1111 eop 11.14..Áleacobert i ens el presenta de la minera més -nattrear rliini el tenie
Que no el yeieut" --Si, si: ten k retó! Si rtfrea lissn eixi em d'altreC

Tomàs Hardy ha mort
Aquesta situació geogräfica.de l'esL'Agéncia Reuter comunica de ecriptor
és el que explica, segous els
Rochester la mort del gran escriptor
crítica més coneguts, les característianglis Tornas Hardy. La literatura
ques de l'obra d'Hardy. Fou una obra
mundial està de dol, perquè aquesta
mort separa de la n'ostra epoca un que migué en un moment determinat
parqué la mod'a d'abans de la guerra
dale sena valors mis earacteristies
consistí a entendrir-se davant deis opi una de les seves glòries mis notimismes sociològics de Wells, de Bertòries.
nard Shaw i de Norman Angel'. Foca,
ha
mort
molt
ven,
a
mis
Hardy
però, una obra que ressuscità perquè
en
trobava
Es
anys.
de vuitanta
el realisme pessimista d'Hardy—funaquest moment en plena glbria, fins
dat en la invariabilitat geogràfica—
que
era
dir
que
es
pot
l'extrem
a
ésser admirat, &mires de
a• Anglaterra uha personalitat nacio- el porta 11 totes les persones a les
la guerra per
nal. Les visites que li havia fet el quals la guerra precisament havia
p i incep de Ganes a la petita casa de
totes les illusions i havia oblicamp on vivia, al sud-oest de Lon- romput
gat a desembarcar totes aquellas apadres, havien estat comentadissimes i
renta profundinds que la mode de cahom les havia interpretades com un da época comporta. La guerra exig1
homenatge fet per l'encarnació mis un contacte mes directe amb la vida,
alta del país al vell escriptor que sim- una meditació sobre el que comporta
bolitzava en certa trainera el sentit
l'existència humana d'indestructible.
de continuació humana i d'eternitat.
Hom hi trobä un lona de cruelet, un
S'havia donat a conèixer abans de torbelli de passions i de vicis, un misla guerra amb obres de poesía i no- teri esborronador i incontrolable. Horn
selles, la principal de les qu'als és, al hi trobà en un mot tot allb que
meu entendre, "Judes l'Obscur". Tin- pensadora de l'epoca que havien fet
giré un èxit sorollós. Retirat a la seva més soroll havien negar. Per ale?, la
casa de camp de Rochester, indiferent
gent torna a Hardy i llegí les 'leves
al bullid dels nuclis literaris londi- obres valles de vint-i-cinc i de trenta
nenes, havia anat creant paulatina- anys com un descobriment. Harily, remsnt la saya obra impermeable a l'es- tirat a fora i enckrat davant de l'hovalot del temas. La terra en que vi- me etern, s'havia salvat dels
via i les terres en les quals solia posar nismes purament retòrics i sease fol'acció de les seves noveles són • les nament , del segle.
n.enys treballades que existeixen a
Aquest es el sentit del que s'ano(nea
Acglaterra da progrés material Són na la resurrecció d'Hardy. Es el darre-,
predominantment
agricoles,
terres
rer cae de l'escriptór salvat pel' seu
lativament despobrades al costat de peSsimidine. En tot cas, no delicia d'ésYorkshire i Lancashire, en les quals ser cuneas que les darreres generas
ranglis aterir s'Id conserva, en tant done ingleses s'hagin acostat al que
que borne, nu del torbellf de civilitaas'anomena amb una punta d'ironia
ahí, aparent que earacteritza els amibos
Victorià" amb un interès
de progrés material concentrat Es una creixent i amb un entusiasme infinitaAngtaterra — la del sud-est i sud- ment majos Id que recullen altres auoest de Londres — si fa no fa com tort del seu, temps de gran toma, «4
la de Dickens sense els accessoris re, que no han resistit taust cotas ,Herdi
pintorescos, o can l'Anglaterra de 11- els primera embats de la inunortalitag.
poca de la mires Vietbria que no liaX. X.
.
gttis pogut vtpiotar mines ni ecmg-,
«Mi; libriquet. Es a dir, que no bague. -pognt «devenir el grita pita pe- Aquest Min ero ha passat.
brepobladlatim 1 ttebelladisebn ex ea
paf hi'oanaura gavernadva
, l'Anglaterra d'ave/.
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De la vigilia dels Reis ene,
At.t. els una deis barcelonins s'han
IP avesat a trobar en els vidres deis
aparadors i a les llibreries la figura d'un minyonet, vestit a la
moda, que planta amb les mana
agafades damunt rúltim botó de

,

-4ernet
de les lletres
"

punt de partida.
El nom no en defineix exactament
el contingut. Cert que l'escomesa contra els pecats — ja en abstracte, ja
nodrits per bornes i dones — ocuplt
la major part del recull. Però hi a ha
també epigrames, elegies, cançons i
odes que no tenen res de satine, en
mig d'aquest profäs remen de sàtires
amb que Guerau de Liost acaba d'enriquir la nostra lírica. Aixj; per exemple, "Nupcial", "DIptic", De lk mort
que ve i se'n torna", per no citar-ne
d'altres.
L'elegäncia de Guerau de Liost es
mostra, abres si, taut en la sàtira com
en la lírica pura. Combat el mal sense eufemismes, perd sense caricaturitzar concretkment el malvat. La seva
bonhomia i el seu cristianisme autèntic ja ens feien preveure aquesta mena
de sätira que vol vencer — i venç —
per gràcia 1 pietat, i que idhue de
vegades deforma per no esdevenir miran d'anècdotes enutjoses. Aixi, en realitat, la sätira de Guerau de Liost va
contra els vicia i males passions que
cada lector pot, amb mis o menys esforç, descobrir dintre seu.
Llibre ple d'experiència moral I revelador, alhora, d'tin tècnic prodigiós.
El turment a que, segons la imatge
d'orsiana, Guerau de Liost sotmetria
altre ternos In natura, s'aplica ara contra el vers. Els exercicis d" Ofrena
rural" — on entes troba'.:es de musicalitat 1 d'expressió ens detectarenhaudan estat utilissims al poeta. Fina
sembla que es complagui a suscitar
dificultats, per vencer-les. Corn un
virtuós. Que és — prasma el inc —
bella condició per a un peine.
T. GARCÉS

GOMILNTARIS

Una "Gti - it' de Bernard

Shaw
Bernard Shaw es trasnadit, l'any
passat, de la seva antiga residencia a la definitiva d'.Ayot, prop
d'Hartfield. D'aquesta manera ivát
portar a pagès la vida d'eseecici
fiase que tant li agrada: 'asedar al
mati, grana passeigsf a peti a la
tarda, durant els quals els seus
amics tenen treballi per segur-lo.
Ara acaba d'acabar un nou 'libre
titulat ''Guia de la dona intelligent
a través del capitalisme i del socialisme". Tot seguit que shagi publicat en angles sortiran les edi eions francesa i alemanya. Confiera
que no trigará tampoe a apareixer la
Catalana.
—Si en la meva joventut—confiava darreratuent Shaw a un dele seus
amics—nfliagués vingut a les mana
un llibre semblant, quanta errors i
quants pasaos en fals mhauria estalviat I

evon

. El diari de Mark Twain
Pròximament seran subhastats
Londres dos rjuaderns del diari de
Mark Twain fins ara inèdits.
Sena escrits amb llapis i es refereixen als anys 1896, 97 i 98. FOZ,
ren redactats en gran part durant
l'hivern de 1897-5898, que Malle
Tv.-ain va passar a Viena. Oblidatt:
per ell a l'hotel on s'estatjava and0
la seva familia, foren trobats pel
propietari d'aquell establiment, el
qual els guarda com un record.
Entre les reflexions que s'hi troben n'hi ha una sobre els americans:
"Nosaltres manquem de cortesía,
i en aquest ram batem tots els recorda—almenys nientre no sapiguem
el que passa a rinfern".
DOUMER TORNARA A PRESIDIR EL SENAT
París, 12. — ;11. Paul Doumee
ha estat elegit president del Senat
per 215 vots entre 250 votants.
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(Al bese de Can Fou un borne alza euicidat bol bevant-se sidomant.--Nptleia (lela diario.)
—él ea qué haunl vingut a 1mb:idee andt salfumant?
--En que ele vsr acabat la cerda.
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titueinest 2e 40 per emir de ls
ció -rlsi -13arcehms,- que fuges del camp
inhospitalari ea merca d'acolliment • en
la Muga- indilitrta i cogiere.
agricaltors haurien. de pensar
que fomentant el progrés de la indústria ajudarien a au lnyteptar la 'capad-

e š11ši
la prent
economiza
, a
:
cm' la sació necee.'
18[83.105
0.8;9
L'AGRIENTRE

ues cause de
l'elTsAIONISME
TURA. I LA

sita de tes. Consiguem nerebniengs
del mercat interior, que
que en les' ithfidenes diplättikillues i - tat de consum
el mis degur el mis faca i

INDUSTRIA

EA, la yiela econòmica espanyola . els
itóes no topen pas amb resisien‘ sistemätiques dels -elements- indus'ala; -en carvi, ens és dolosas de
aionstatar clue quasi bi totes les demanes de protecció industrial troben una
orta oposició de part d'altres elements , .
tre els quals figuren principalment
s agricultors.
I es pesque creuen que la nostra in, ústria, mancada de primeres matèries,
o té suficient baperbpia i que es

CATALANA

prova que aquest anta,,,,ds4ruit d'un mal entes, radica
•
eiat 63 Catalunya tma de
mt
Mg, reis lagrioles mis sigues. N'hi
com, segons dades
Jaa piar:9mb
•
•Catalunya is la segona regló
en producció de.et . arree i mongetes,
oeupant un lx.11‘ .11bcen producció d'oli;
-la provincia At Battelona ocupa el seRon !loé en la cria d'aviram i producció
de llet; la de Girona estä en duque
Iloc en la cria: cavalliim, etc., etc.
Ho cal citar mis xifres oficials,
1145 l'assenyalar " el fet que aquesta
•t'Ostra riquesa agricola i la nostra indústria, no 'solament no són incompatibles, sine. que es fan complementariek, car els grans nuclis urbans augmeotant la densitat de població exi. geLien a l'agricultura un cultiu intensiu que és el mis remunerador. .
Per?" un cultiu així exígela unes änsies de progrés que no tenen pas molts
agricultors de la . Península, per la
qual cosa la protecció especial que sels
atorga no dóna els resultats que hom
n'espera. Referma aquesta afirmació
l'èxode a casa nostra d'aragonesos, valencians, murcians i gallees, que aun-

etén fer-la viure.aitificlaiment
ses de la reas dels produerStas
reuen també ene': rgrIcultura és ja

rimera riquesa‚Mációnal a la qual ca`r",
ehdre en prime: liga

I no s'adonis Qué, neguen protece6
s alises a l'h ta:ete,la demani.per á ells; eeigtY¿ 'alai un antago,
sme altament yolitisture fa fi ssible
e. veure cona eneteV.Icead-se,eTractita'
e Cornerg se saastfasuin'.ele ¡Meresindustrials als herIcoles .dient 'que.
tracia de defensar , er4 gencraCIli
qui planteja aixi la..eiestiei.; „Quina
eressos ha- de sacrificar un Gavera,

els da-mes peques províncies induSi als o els de jit majaría, que ión proaísles agrícola? 1,14 :reeitSo'stá sar Pot
ser més clará8>o.St'ha desacrificar
Indústria i Co.
. • ‚Agricultura,
er es complementen i san igualan necesSaris per a la vida des poes. El que demana una protecció ex-

tisiva per a ell o qui es vulgui des-

altres, desconeix els in-

tendre

és sempre
productiu. Que per mes que ells creguin a vegades inadmisibles les demandes industrials deis de casa, en cercar ' mercats estrangers, no solament
no els troben sempre, sine) que mai els
obtenen serme les naturals compensadeis i t'agencies deis de fosa, sempre en perjudici d'altres interessos nacionals, i que en fer el joc dels importadors estrangers no solament no
fast obra prou patriótica,. sima que
provoquen -antagonismes qtft no haurien
d'existir.
ANTAGONISME ENTRE EL
COMERÇ I LA INDUSTRIA
Molts comerciants han provocas també la crisi de la nostra indústria i del
seu propi comerç, en voler-se aprofitar del canvi baix de les monedes estrangeres per comprar tota mena de
mercaderies a baix preu. Han fet
grans compres a l'estranger i han expatrias el nostre dines, que era el dines de tots, pesque entre tots el teniem
i passava d'unes mans a les altres enobrers, comerciants, indtéstrials i
pagesos, establint un dele de vida económica que, com la saba en els arbres
rla sang en els cossos, nodria tots els
estaments socials.
I s'ha expatriat aquest dines per a
donar vida i treballs a patrons i
obrers estrangers, paralitzant els nostres, trencant aquell cicle de vida indispensable a la nostra economia, que,
toril deia en una de les seves circulan
una prestigiosa entitat barcelonina:
"El dines que surt d'Espanya suposa
una pèrdua sense compensació quasi
sempre".
Els comerciants tenen genere a sota
preu, per?, ells mateixos s'han reduit

.en els gines -.de batalla obtenen els
primers Us esa, ls. pobles que taten
mis Nat sii els que tenen mis canons ; 1 ik-sSn'eleTca pdavanters els que
tenen obtmesertsetit tina i altea
• cosa.
RIQUESA AGRICOLA

SOLER I TORRA CERMANS

nombre . giele .:asapradors, deixant-ne .
tjt.het• miseria.
stIolts sense
ere-.
diles 3netalitirgi d' s ..feoratie ha provocat
la .penilitticitl Alti .S3 per C'ent deisnostres obrers.eqüest.ram i reduit la
nostra pnidgickiÓ, -d'un 3o per cent.
Automatiagnent han 'vist reduit el seu
negoci -els comerws de maquinaria, la
mejor. part estregerS; ¡qui en comprara de novia; „si estan • parades metes maquines de' 1e qué hernien de
funcionar?'
•
-• Es trobeakdri s els .'teixits de llana de
Sabadell i Tereassi; no es troba. seilució 'a la crisi fabril cotonera, per be
que momentaniament moltes fabriques
hagin reprès .el seeball. Tots els obrers
a tedia-ti:: ner aqueje .erisi 36n tonel-adore' que : "no pbdran consentir, que
restaran vendes' al.ctititer4 i la miseria
dels quili'Perjudicard a tothom en geiiiht • •. •
''SUrtosamt'ffi :ha Comerciants que
.(n: enert. chas • ahnist'S problemes i denostra indúsferiseri . la Protecci6
• Veure' a agritria • .' s'esforceneüliors'i cisigetehigts' le base falsa en
que rec-olzenetsSens arguntents. .
No ens podríein.estar de reproduir,
alguna de_les'eXcalents manifestacions
que el senyor J. :Cabré, president de la
Cambra Mercantil fin a la "Veu de
Catalunya" fa • un temps. Deia:.
"Aquesta crisi :industrial i comercial
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¿Un cop? ¿Unes punxades? Freguis tot seguit
amb Liniment de Sloan.
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quals estaven la Banca d'Anglaterra i
la Federal Reserve Bank, per 75 milions de dòlars i amb el grup de Banmies particulais, a1 cap de les quals es
trola la casa- Srorgan, per so.000.000
de dòlars, disposada per a la defensa de
ta nova moneda lira or (nova paritat),
de 16.497 milions contra 7.500 milions aproximadament de bitllets, la
grial cosa déme tina proporció de garantía per a l'esmentada defensa de
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La Banca d'Italia, havent concertat els convenis indicats amb el grup
de Banques Centrals, al cap de les

envers els Estats Units d'Amèrica i la
Gran Bretanya i la consegüent cons, titueidi de la Caixa d'Amortització del
,; dente estrangers '
1 Tercer. - El control del comerç dels
' canvIS.
.Quart. - La concentració de la facultar d'emetre bitllets en una Banca
i únicament i la substitució dels bitllets
1 de l'Estat amb monedes de plata, portant en si mateixes la cobertura del
-...; '-ifietill'preciös. "` - .1' er---"--'''''''' .• ' '
..,''.' '..Cidere. -- La iedticeió ' de la-Circo-1., toda 'de bitllets iniciada arnb el retir
' sense 5ubstituci6 de 400 milions de lires
.4. en Alíes de l'Estat de 25 lires, reeme' borsanT a la Banca d'Itälia 0..500 Mi.
g e, cbointtllreatscessusbizmidneisltriamts
s tdei a lires
aran
,,, 1:' Jaion
guerra contra
e . part liquid -de l'impristit Morgan de
,:. A 1 e 23; reducció' d-e- la circulació que
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.111.4111111.41»

72'75
73'35
75'24

72'35
7c.35
7r30.

ERCAT

Wevel
1345
1355

ORI/7111 o. 11411111ffl
nriair 41 ,11 A.
78 55

.,.•-.821,5*
400'25

, T PADßg.TEACILITADES PER LA CASA
,1023.4UIM SITGES PADROSA
loAntelosi 28140114 ..1111.819 tiß•

•

le rizan 1511.455581dentificació.
35 uy e d'Une conetuta

• BOI MATI: Interior, de 72'60 a 1 2'57 i 12'72; Nord, de''
114'80 a 11,5 i 11475; Álacant, d 108, 50 a 108'40; Oreases, de
3500 a 3490 i 3500; Colonial, 96e752Ch.ade1,,.de 805 a. 803 i 806;
Explosius, de 152 a 153 i 152; Fellr' Uer.go,,B5,':50; Filipines, de

.. .19107:,
99'15
11"
"' gl".44.
k ; '' EL
10175
Metas . . .
. - 4
9900
' • -O '
Idiedell. • 2__
10000
Dartaknie Trunco OIS tan
190'71
orabas e'lllectrtattet 45 •
9955
-*Mese dillecnientat Base 45
9900
eenerai Tramvhs 65 • ..
10000
' ?roerle. "arcaicos 3. A. 1141
o • Mena Trarcet4 Peaderalliall 1% 101'25
03'50
narfflpeperällca "9 •1•921112. .
10000
MI1g16,1 Ttre. 1 /4:rugmi. .
•
.49;;..

•

• avorant rtio-aiatevOitvae-,

BORSA DE BARCELONA

fil,silineuriens .,,elnua - pis „

..,-014143011155 , 5111, 10 MINO

associats que el vapor "Hartsi
i3 esperat en ari ut. ;t pon del 13
14 del corrent ano s un lot de
resc per a san/Mes:, i el va
"Hlebdiffe", l'arribad& del
s'espera del 22 ai 23 t1:21 corrent
carregament de moresc,
repartit entre sA seus asscciat,
preu de 3470 pessetes els l o° . /
los sobre carro mol( en sacs
nas de roo quil.);

Neme. - La institució de la Cabra
d'Amortització del Deute públic interior; que ha iniciat tot seguite la seva

sensible reducció dcl deute de guerra

Tonifica, aluda a pele obra la
gana I cura laa • malaltles de

IY001.n

geres. -

Enen

31111ECIRLOS

n

L'Associació Regional de Ras
ders de Catalunya assabenta -ca

deute flotant.
Vuitè. - Els empréstito de les grans
indústries fets a l'estranger amb cessió a l'Estat de les monedes estran-

sobre la base de la convertibilitat en
or de les monedes italianes, segons
de la nostra tersa, entenem nosaltres, acord ministerial de 2 1 del mes corels representants de la Carnbra Mer- ,Ant. La disposició fou concertada en
cantil de Barcelona, que és desuda a , collaboració amb la Banca d'Anglala manca de proteccionisme. Totes les terra i la Federal Reserve Bank, les
nacions del ' mitin, evo' han procurat miaus' han obrat per compte de quinze
concentrar-se í refersse, i tendeixen 11-ancs d'emissió d'Estats europeus i
extra-etiropeus que tenen la circulació
cada dia mis a exagerar la nota proen or, i ei basa en els següents fets i
teccionista.: Nosaltres, - que estem voltreballs previs:
Primer. - La nivellació del pressupost de l'Estat que, des de fa tres
exercicis' es tanea amb un notable su,
perávit.
" Segon. - La sistematització i la

Rambla dals Estudia, 11113,- Bonsaccia, 14 3

. , .Eisa complaem d'oferir a la nostra distingida clientela i al pis--".17T;*e:ii general el servei que tenim establert . de Cabrea de LIO:
„incas. , per a guardar valors, documents, joies i altres objectes de
.valor, en la CAMERA CUIRASSADA installada amb tots els
..geverieos maderos, disposant de compartiments des de 22 pessetes
anuals, lliure de tota despesa.
Aquesta Cambn cuirassada es caracteritza per ésser una de
les mis espaioses i disposar de cabines particular" anexes, per
44sservei dele senyors abonats.
Es pot visiratitotbmia dies feiners, de pa si de a/4 je 4 a 6.

•

--« Importació de moresc

fou eroiseguida fins a assolir „actualment 17.500 milions contra un ntästimusii de 22.900 milions.
- La vigilancia sobre els establiments particulars de crèdit.
Setè. - El canvi del deute flotant
(Bons del Tresor a un any i a set
anys pesmutats obligatòriament, i els
bons del Tresor a nou anys permutats facultativament en deute consolidat, ço que deixa existent solament
bona del Tresor a nou anys amb vencimento al 1931 i • deTxa eliminat el

tata de =ion, de moneda depreciada,
ens veient envaits darticles de tota
leal, de Progedenziet. 1 aikó vol dir
l'atur dels ,nostres tallers _i les nostres
fabriques. El proteccionisme: aquest
es el remei per a la crisi de la indústris: del comerç, de la propietat urbana i de treball."
Hem de remarcar tambe,amb gust
que. una atra prestigiosa Agrupació de
comerciants es proposa, davant la nova
revisió aranzeläria, demanar la reducen!, de l'aranzel, quasi únicament per a
aquelles partides els articles dels quals
no es producixen a Espanya. I actualment fa una enquesta entre els seus
associats per tal de »tense, entre altres
coses, Si creuen convenient d'arribar a
un acord collectiu de comerciants i fabricants.
No assistim ja al preludi d'una cnrdial avinença entre el nostre comerç
i _ la nostrta indústria? Tant de bol
ustroct CASANOVA
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qivendres, 13 de - gmer dà iS

insist
_leasier les
edbile, dc makemitat el mi'
ja que emee optest modele es es po-

LA

PUBLICITAT

FAMILIA
Durant el passat mes de desembre
han yieitat en rota els setas detaUs
el Temple Expiatori de la Sagrada
Familia, la qual cosa s'aconsegueix
inficarnent amb la companyia de/
guia oficial de les obres, els estrangers següents:
Italians, 7;' francesos, 6; anglesos,

PRIMO uft seaseramea
Dame:orar. aro. . . . .
reatando leerles. (rilDtaite
...remes Ilattue.
• e
AlieJ re1011
,

CALENDARIS REBUTS. — Vidua dc M. Garriga, 25; casa Subirana, t; Josep Germa, de Sabadell, 2;
Fape r de Fumar Zig-Vag, 2, Standar Electric, S. A., un bloc amb el
sea corresponent aparell; Paper de
Fumar Indio Rosa, i; Ramon Tobe.
lis. 2; Josep Lledó, 1; LáMpara Z, 2.
I ULTIMES CREACIONS DE
LA MODA EN CARTERES
I BOSSES, etc.
preus limitar, Fabricacid pròpia
GASA OSTIZ
28, Pasee, de Gracia, 28

1

abete' e sereor;. tut pciikalizonedee
de nena; dos trcisso de Pareo mol:
kaki; una figura i un pedestal d e .
gula; un mosquete amb duii Claus.
per "a -rellotgeril; : Un Mí' di mi de:
cartó contenüttpeees de roba dé . senyor;-un-clauer amb duei clans; una'
clau 1-quatre divina Munerits lligats-' amb' un • tros de corte; Un
cerner amb nou cleuetei 1 . 8et cla;
vine; una clatt; un porteMonedee
lor blau de -nene; un altre portados-

6; alemanys, 4; 8015505, 2; russos, z;
danesas, z; holandesos, 4; venezolans, 3; argentins, 5 mexicans, 9, i
nordamericans, 7.
Els visitante nacionals foren:
Barcelona, 104; Tarragona, 13;
Lleida, 26; Girona, S; Mallorca, 5;

nedes de pell color marró de senyora; un carnet a nont de Bartómeu
Balselle; un lletra de canvi a l'ordre
, cle . John Grewe; una elan; un . pa-.

Valencia, 21; Castella, 20; Biscaia, 4;
Navarra, 6; Galicia, 4; Arag ó. 7;

Andalusia, 6; Astúries, 8.

quet amb un tros de teixit; un•portamonedes de gamma . color blancamb
dibuixos negree; un bitllet de la Rifa nacional corresponent al sorteig del
día 11 del que loan; una .anell -que
sembla d'or per a senyor.

JOIES VERITABLE 00ASIO
Joles en or 1 plati - Rellotges
Preu fix :-: 41, Tallero, 41.

..

dijous, dia 12 del corrent, a
dos quarts de set de la tarda, linda
lloc a l'Institut de la Dona que Tre-

I '

baln: (Via Laietana, 48, A.), orgaSERVEI METEREOLOGIC
nisme de la Caixa de Pensione per a
DE CATALUNYA
la Vellesa i d'Estalvis, la segona conSimaci6 general atmosférica d'Eu- ferencia de les organitzades per l'Esgener
de
12
ropa, a les set del dia
cola d'Infermeres de Santa Madrona,
en la qual dissertani el doctor En
de 1948.
nostra
per
la
Continua el bon temps
Francesc Bordes sobre el tema "Hioccidental.
peninsula i Mediterrania
giene ocu l ar".
altes.
Dorn:nen pressions
Essent el fi d'aquestes conferencies
moltes
boires
s'observen
A França
la divulgació científica, l'assistència
proximitats
de
principalment . en les
¢3 lliure.
l'Atlàntic.
•
tornen
a
Ines
Britäniquep
A les
bufar vents forts del Sud-oest, acompanyals d'intensos aiguats motivats per
ES, 613
ena depressió barométrica que es di- •I GORTB GAT
! •om.ns, doma, -ramosos
rigeix cap a Escòcia i Noruegti.
LAMPARES decoraoI6, proEstat del temps a Catalunya, a les

intenses.

En la conca de Tremp les boires
són gel'ades.
Temperatura mínima d'avui Es de
4 graus sota zero, a Pibes.-

Casa Llorens

Pifies'

PIQUERAS
tren . ele minore del' ' onda
Durant

la darrera setmana la

"Caixa de Pensiona per la Vellesa
d'Estalvis" ha cobrat per imposicions d'estalvi 7.746.992 pessetes i ha
pagat per reintegres d'estalvi 6.721.279
pessetes,

resultant una diferencia de

525.713 pessetes a favor: de les imposicions. En la mateixa , ietmaras s'o-

Galefies lialetanes

El temps en general es bo, a excepció de:s plan; d'Urgen, Segarra i Bages, on al mati s'observen boires

&pulques

briren 1493 !libreta noves._

PARARME* N'anuo
Portaferrlsea. 1

, »otee per eminente artistas ,
Relació dele objectes trobats i dipOsitats a la Majordomia municipal
a la disposició de les persones que
acreditin fuer llora propietaria
Un portamonedes color marró clar
de senyora; una cédula personal a
nom de Pece Bartroli; una manivela
per a automòbil; un parell de guants
de pell per a senyora; diversos documents a nom d'Amand Cospera;

•

FALSES LLETRES DE PAGAMENT

La "Gaceta de Madrid" insereix
una R. O. donant disposicions per a
solucionar la falsetat d'algunes lletres
de pagament presentades per. individuo
del reemplae 1927, per tal d'admetre'ls
el pagament de la quota que no han
fet.

La Direcció d'Obres Publiques ha
publicat un edicte al "ButlItti Oficial",
per majá del qual recqrda que durant

ENQUA DEIRNA CION3

que •

tela de

litit -a- pri-

mera de nowairr erepausat.

. Lea impremions remitir*. permites
. amarar que‘pir a • ue tar4'no lasGenkuidat.de`l'Amodliei6` de
--Comptsblee de Ce/alees ens'-de
Odio "40 @• raeelltatle.
les peteekals de la C.eopeeseid
• NIMIA* de latalOMOk
meted
Perreut,' '
Mambla dio me.
•5 '«The Ungulst• ds Urs "MagaEl Combe organitzador 'd'U cura -Sine -devoted to foreign Lend'Histerla de rAer-l - *bluf" -et guaterl", esneelaligieiit en frez-1aletnany,
•qual comeneare (bistre poca dim,-in- 06e,
vira tote els inscrita i tendré tots els pafl)'oI 1 tus,' per a dprendels•
que tinguin ganes d'inscriure's, a la I israntlear-Ide.---;Dernaneu-ne
reuni6 que hom celebrare, avui, dijous, un exemplar preu una peea les vuit del vesprecal load de la Fe- set que cal adjuntar in' timbres
deració, Rivadeneira, rana 4 seseo.
de correa a la : comanda eäcrita,
En resnwattada reunid s'aehulark els
perunalmint-al tleau Dal¿leal les homo de lee clama. - .
mau; carrer 'de Validas, 1145.'
Mukelona.'
dran seguir usara

'un 'dines antb doe ' ekursa cartera de pell aMb deleitritente • aom
d'Artnand Carpe»; mi Clauer Urde
clite diviso; tan deber "'imb dad
un ' aufa, tentad ristirsta,

VISITANTS AL TEILPI-E EXPIATORI DE LA SAGRADA

•
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0,,Z0
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Durant la darrera setmana la aixa
de Pensione per a la Vellesa d'Estallia cobrat per imposicions d'estalvi
7.2461992 pessetes i ha pagat per reinPREUI per la seca Quina se- tegres d'estalvi 6.721.279 pessetes. Ha.
lecta en el • Censure Cullnarl resulta una diferencia de 525.713 Pesoel•brat a l'Espoelold Hotelera. setes a favor de les imposicions.
•
' En la' mateixa setmana s'obriren
El balane del movintent- de _lectora, z 493 llibretes aoves.
de llibres llegits a la Biblioteca pú - .
.blica Ario, durtint el proppassat any

1927, ofereix rexcellent resultar que
segueix: lectora, il.924; llibres llegas, 38.301 , que dula un promedi
diari, en números rodeos, de As
•, mis i 133 'labres.
Les hores de lectura a la Biblioteca
pública Anís segueixen euent de deu
a trotte i de divuit a vint, excepte ele
1 dies festine altres de eonstutud.
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ROBO EN ÚNA JOIERIA.
Ahir a la tarda entraren un aenyor
una senyora a una joieria del carrer
de Sant Pata, propietat de Domènec
Anuda Roca, i triaren unes joies les
,
Hotel Taylor. Paria. 4 roe, Taylor muls havien d'ésser portades a un dopropi' Beer. . Gonfort. ..Pretiav-sedies micili que donaren a l'esmentat joier.
{ sa .....,--,-..- • 1 ....m.isa:;,,,,.., ..' 1
<han varen desee fora de restabliment trobe a : faltar dos rosetons de
I • Ha comeneat a . funcionar, zuna" - ve- diinnants i brillante. •
;liada aprovats- eh- seas estatuts7pel
Es va donar compte del fet a la
jrtovern2civil.:. Bi.Gernhltdat . de 1:A1-. policia.
•
-sociaM6 de',Comptables'.'. cie.Cetalánya.
; ' S'erte 7 efeeitrait el' ratieeditásit dini
La Junta de Govern del Gircol
e siresos entre els socis,,,i un gran heintkleke d'aquests han torna plena iipig-* ' EqiíeStie..,_ei'virtUi r ads la renovació de
ärrecs verifictida ien la Meta general
.t'aits els correisponepts.ietBetins.'.:',
l .'Estan eaCePfulati * der Pagadiene; ele ordiniria de"30 de desembre darrer,
:4teta d'anea& 'él t que sollicitire, in- ha quedat constituida per al present
• emula, de manera següent:
-yessar a la, Germandabdulant e
Presiriept, excellentissim senyqr Al':.dode que linda. el- &e de mare
bert Rossmyol; rice-presidn, senyor
,tinent. A--...ese:;-, 1 ».-104
,„ )
Y.. ... .§.. .. . 6.0 ...II,.
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vençuts encara per una altra
Marca. FILL D'E. BRUGUERA,
R i ereta, 28 :: Telbfon A 3772
CO

Avui al vepre, tindrá lloc al Tea-'
te Escola, Comen de Cent. 244, el
tercer dels balls familiar .' que amb
tan t d'èxit ve organitzant cada mea
la roneguda Penya Els Tres, de la
ual formen part coneguts futboistes.

Di Cambza de Llogaters celebrard
junta general ordinäria per a l'aprovació dels comutes de ratny anterior,
el dia 15 riel corrent, a dos quarts de
¿atta del matiral local
Colom del

Carders, 111.

saz"

-

1ft

••

—orla rateta,. 30
Salmeron,11-Pelayo, 11-2; Rambla Estudie, 4,

Estudellers, 6

Colom, 2 (tire Flap

bil, del qua l se n'ignora el número, pet
Garriga Roig; comptador, senyor . Pad haver-so fet esapoi, atropella un JIS
r•;Sicalatt -: bibliotecari, senyor Josep de 15,-aays, anomenat Rafel Claret.j
• _Portat al dispen gai del Taulat,
l. .Itiera Gallo; secretaris, senyors Ramon
Cittarineu i marqués de Santa doctor de itwdia li aprecià contu •
per tot arreu del cos i conunoci6
iisabei ; vocals, senyors Pere Milà i
ii-Camps; Jose Valle Taberner; Josep rebral. ' - •
e - laceres , dlitntiliaty fea-trasila
90. Salons. i Antoni Romeo.
• l'Hospitar+Clinit.
:, - -La camioneta núm. ryost B, at
Lluís Girona; tresorer, senyor Mentid
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äenver rebut els Feaut Sagratfaeilles
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-, La seva -vician Maria dels Dolors Ferree'l Vallé», fills, All tootitica, neta, germana, germana jablitiol, 9.,,.•12

nebots, casins i les raons socials "Vicente; Balenzó", "J. Te/1 Mensa" i "Hija de J. Ferrer. y • Mora", e
participar als ,seus amics i coneguts tan;:ilelorosa pérdiut ale preguen que él tinguin greaent en ;Ilusas ..'
°raciona i se aerveixin assistir a la casa martubria, Ram1514 de Catalunya, .núm. 12, avui, diVtallZfidwn'a‘
santa A.ntur, '
a tres quarts Wzolgsli, per tal d'acompanyavedl,cadtiver á l'església parroquial Major
• :•
" 5 .,
i d'allí al Cementiii del S. O., pel qual favbr 2els quedaehe.profundament agraïts. , :: : .
i
No , in CONVIDA - PARTICULARME HT

4,

_ Arteguse i Homs, de 3o anys, i._t
.
-140.5~02.fliblitei • prode_una _probable fractura delp•roné dret.
en Caiitä —
• EL ferit va, rebre aseistencia al di
'pen*rt d'Hoatafrancs.'
•'
.A
3
/4
iparegime
La camioneta del
ui M
4.n
tament, . desphs' d'haver -comes ra
la it
‚SS'
.12-1
Oa Si' • r
pell.
-Ahir a dos murta de cinc re
3
teieSeir: ;
1,3"
tarda, l'auto número 17.101, d'armes
1 tiattür.•""3
matrícula, va atropellar, al carrer
Mallorca, xamfrà amb el 4'35.Panilla.
nen de dotze anys anomenat Jan
t
Cata Alzina, que viu et mateix
qc
rer. número 447 .
•
dl
.:•.4
II
Fon: ' auxiliat al Disrkneari
5
' Sant Infarti. Presentà una forta co
fusió al braç esquerre i diverses er
sismo a les carnes. Una vegada en:
rat de primera inteneid, fou trasliadd
a l'Hospital Clinie.

.1

3

ti

-

Jemiellogr

primer
• •
10 pta. en totes ledleteries
LLIgTA'D'Arzet!

Al carrer de PeeeaVrtne emula-

z

la jura de banderas, observándose para
la misma el ceremonial y solemnidades
que previene el R. D. de 20 de febrete último.
El traje para dicho acto será el de
kaki (media gala).
LAS reclutas de Intendencia y Sanidad jurarán respectivamente ante las
banderas de los Regimientos de Alantara v Jaén; los del cuarto Regimiento de Artillería a pie (destacamente de Barcelona) con los del octavo narro, los de las Brigada topográfica (le Ingenieros y Obrera del
CuerPr, de E. M., si les hubiere, ante
la enseña del cuarto regimiento ele ZaPadores y les de Sementales los efectuarán con la de Numancia.
En las guarniciones que no exista
bandera, de no ser conveniente se trasladen los reclutas a la plana Mayor
por economía en Ins transportes, prestarán el juramente de fidelidad el lunes siguiente, a la misma hora, expidiè ndose por los Gobernadores Militares los pases correspondientes para
/a marcha de la bandera y escolta.
T e!egráuicamcnt y 56-r los gobernadores y comandantes militares se
dará conocimiento de haberse realizado la jura."

4

•

lise=jr:LeGrrefl

n 1.13.5 EA Y A TOR I ETEORO L'O
GIC DE, LA UNIVERSITAT DE

EL JURAMENT DE LA BANDERA
SERA CELEBRAT A LES CASERNES DIUMENGE VINENT
La Comandància d'Estat Major d'aquesta Capitania General ha publicat
la segtient ordre relacionada amb el
juramenr de la Bandera:
"E: próximo domingo, día 15 y a
las once de la matíana. se efectuará
Por les reclutas del último reemplazo

sabata moderna, , ablicla 1 coirectament oideant la
conetzuein CALÇATS MINERVA.
erteletfee buscava, perquè el necessitava, l'homo
d'eaijaKft
.Leiratibaberurnarca MINERVA, marca que lie sine
4%41,4 Õh fabricats després d'up mutas estudi
pràctic 1 per tal de proporcionar
una veritablearoonmelitat al peu.

Ilervel a la carta °remake
Salen. eepeolelo Per, di, 1140/2"
Banquete 1 restes. - liquest
Hotel lut obtingut el 'PRIMER

Fábrica: València, número 213.

Barennetre a zero i al nivell de la
mar: 765;7, 764.8, 766.1 millibars;
1020.12,,..5019.7, 1021.4 ,mintmetres.
Teronimetre • a l'ombra (ser): 7.2,
rotnbra
tb.lr:' - Termbrnetre
ihumir): 6.o, 'n.o,
- Humitat
<centesimes de saturacin.)f
64,
Direcció del vent: \VSW., SE.,
calma, Velocitat del vent en Metres
per segon: r, 3, o. Estat del cel:
nuvolós, seré, seré. Classe de núvo/s: alts-cúmulus.
Máxima: 15.2. Mínima: 6.4. Mínima arran de terca: 3.8. Oscillacie
termométrica: 8.8. Temperatura mit- •
jana: to.8. Precipitació aquosa, des
de les set del dia anterior a les set del dia de la data en millimetres de
gruix , o sigui litres per rnetre quadrat: 0.0. Recorregut del vent en
igual temps: 85 quilòmetres.
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CUERA,.

71.71.LETÓ DE "LA PUBLICITAT"

Era difícil a Pere no vetare sitió etnia germans en. ets els •
membres de la l'ogia que trobava en societat,. igual el princep B...
que Joan Vassilievitx D... que sabia que . eren dues nuHitats sense
caràcter. De sota deis davantals i dels signes maçònics, vela
me i les condecoracions que tots cereaven. • Sovint, tot fent la capta,,
i eomptant vint, trenta rubles inscrits en les recaptacions' com.
deutes de den membres, la meitat dels ganaba eren tan rica coda
Peer recordava el jurament• dels maçons segons el qual havien de..
donar-ho tot als pobres. Aleshores, en la seva Anima s'alçaYen dubtea '
que procurava esvtiír no donar-los importiancia. "•
Dividia en quatre grups tots els germans que coneixia. En el
primer col-local:a els que no prenien part attiva ni en els treballs
de la lògia ni en les qüestiona_de la humanitat, ainó. que s'ocupaven
exclusivament deis misteris de la 'ciAncia, , de rordie, de les qües
de la triple apellaeió de Déu o deba tres principis de les enea--tions
sofre, mercuri i sal, - sobre la significaciódeurát , i de totes
•
les figures del temp1e . de Salomó.
Pere respectava aquest grup de germana ¡impone, al qual
pertanyien principalmeut els adherite vells, i segons , el,parer d'ell,
el mateix Josep Alexeievitx, per?) no compartia eIs pena interessos.
El seu cor no se sentia inclinat cap el cantó ugstic de la maçoneria.
En el segon grup Pere bf ahueva, -al costat seu, els germana
que, com ell, cercaven, vacillaven i serme haver trobat encera en la
maçoneria el muní dret i alar, esperaven deicobrir-lo algun
En el tercer hi classificava ele germana (tiren la majeria) que
en la maçoneria no hi velen sind una forma eiterior, una costums
1 tenien molt de punt en el compliment dele rites, sense preocuparse de llur sentit ni de llur sfmbol. Villarsky era d'aquests i fina el
mateix gran mestre de la ligia principal també ho era.
Pinalment, en el quart grup fii posavil 'wad gran quantitat de
germana reclutats sobretot entre els 'elegits de nou. Eren homes
que, segons les observacions de Pere, no ereien en res, ni desitjaven
res i nomen entreven:. a la maçoneria per atanqar-se ala germana
qualall'hi
joves, rica, poderosos per les relaciona ó la celibritat, del».
havia molts a la Rwia.
Pere comenqh a disgustar-se de la seva activitat. La enlonerle,

•

tosila in g s111 - Praia

PASIIIILES
:Unja rectal -.contra la tos

3 'ras eitps
.1)4
• 'miras a totea
eketi Vatitor
(
Yaliterdt
. `:;, RELTS,
S.
141111. 11. 'f roges 1.1inittis

21/Zi E;beisti de Ca
—e' y"; e'l'a 1.2 213-1"1 Aya 119rp ,i/sat.ffle, ahir a la tarda,
c'o llocava en el terreny préctii Sitiarn
Tan' aviat'
expeolleili de; fbrOgrafies de pasa
somniadors com amb humor irònic es burlava deis setas adversärts;
com apareixia lògic, .abstret, o s'elevava en el clown/ de la metan Les susdásaJdotognitheallepha
física (usur a molt kövint aquest últim procedent de deostrasenyora
.
Tránsportava la' qiiektid als cims metafiince, pasaava per lee
' Aquista exposició pot visitar:id
objeccions
definieMes.c16 - 1'e.4pei, del temps, del pensament, en
els dies d'once a una del 'traitt, • treia
.• •
terreny de la discussió.
t.diVinll,ata
41114
eenetal; el tret principal del carácter de Spetansky, el qne
'
feindiscutible,
inalterable'la
Andreu,:era
rnés admireVa ei..prinçep
'•
;
• en la fovça i la rectitud de lisiad.
Ronda de Sant Pese:1' •
.Era" evident que Mal no Odia" passar pel cap - de ftetifildler—'-'-'
Novetats per a senyoni
idea,
molt
freqiient
en
'el
prineep
Andreu,
"que
un
hom
'aquestia,
Per INVENTAR!, extra«
rebabres en tota ele (aceres
• te trakexpreiniar thai tot el q)eensa i que mai no,l'assaltava el • •
él,
que
'Ojeé,
no
es
une
ximpleriat"
temporada
• •dulSte•ife tot el que peniroi.
el
que
mea._
Speransky
6a
e
• • Aqtreita'. forras -particular de J'esiPerit
I
Dereä, a tes deu de la ~lía,
Istreia el prineep Andreu.
sèn Jaume Oliveres, prexere,
Al ,Començament de lee seves relaeions amb ell el princip
una
conferencia a i'Airrupad6
.
Andreu professava tina admiració alissionada, igual
sionista Júpiter, el tema de la
havia , aártit per Bonaparte.
será el següent:- "La van de Segase
les Muntanyes Malekka..
;le. cira 'circumstància que Speransky eta fill d'un sacerdot, i (lúe
Hi eón invitats tots eb ea
rire.s.podien permetre 'a --cosa que es donava tractar-los.
de l'excursionismo.
• un' tert menyspreu; obligava al prineep Andreu a mantenir ocult
el trentiment9aue ti inspirayAiSperansky i raid encara l'hi augraen• :•
•
AIGUA IMPERIAL V
tavaZ
.
' que Bolkonaki pura a cesa d'ell, cot,, r
imera 'peitäe
squeilA.p;
En el tranaeurs ,del pairiaf
parlant del Comitè de Codificaei6 .de lea Ibais, Speransky ii contl•.1
les estadee causada pela
que
fels
cent
cinquanta
anya
de
Lleis
Comisaid
la
runb ironia que
l'hospital de la Sanee Creu. al es
existia, que costava milions i no havia "tes, i que Rozerrikanipf
Patt, a rinetitut Mental di la
de
la
legislació
comparada.
havia' -enganiat sobre tots els articles
Creu 1 a Mamita' de 8aut
pero:te l'Estat ha despès milions-li digné.
s6ule. eediteatet •
•-••-•1 heu-vos•
tasco; eidelie;
.
Nos-altres védem donar un -non poder •jerldie , a1 Senat i no tenim
- • Beis. Hen-vos aquí perque él un pecatAue hornea com vea, prineep,
Miss, is117: Medie; Mi'
no, 331. test 43,40resiedleee, ,
' no,vulguin servir actualment.
Ea kakis ZIS' 411 linee
El prineap Andreu' el'ijeeth qie paf' a adié cenen coneixements
ala dislocaseis de lindaba * le
t 1S: emetrri
clidishiriérzhi;
qüe'
ja .
1° hi
te'rha
":11114
-thea
'117' 1"- 41ea
I Cima* i mide «Pe

"EL CENTRO

•

de vegades
'vine no - tenh.
"allnieles la que
sinó filena. No dubtava de la maooneiia en dome atmoitave eme la

t PAU

.

•

No

•
•

dones?

un eercle vici6s del qual ene hem d'adonis a aortir.

V-11

*Per a

MILLOR

condüccions

TUBEItIA

a pressió
1144444114411.1444449.11444.11

isiess•e•••••••••es•sess•44
ptedica, 330; cor i vasos, 53; aparen
"Migesfiu, 165; cirurgiá - doctor Ribes,
r>41:1; cirurgia doctor Coradittn, 390;
„ Pediätria quirúrgica, 514; dermatoloigia i sifiliografia (homes), 514; der,.matologia i sifiliografia (dones), 84;
a urulogia, 1 12; ginecologia, iuct; ra7.3dintateräpia, 83; electroteräpia, 857;
-oftalmologia, 1.5 00 ; otorinoraringoloIda, 831; rontgenologia, 92; odontolo'iaria, 288- Total, '7-296 servei&-

100 CATIFES PERSES
en tamanys gratis i petits
tr-

SOTA PREU DE COST
es liquiden a la SALA PARES
(Petriticol, 5) per compte d'una
• signatura anglesa

La Junta de Govern de/ Circo!
ggiiestre quedi constituida de la se:„ifient manera:
. President, N'Albert Russinyol; Vi4
ibe-president, En Lluís Girona; treso,Ter, En Manuel Garriga Roig; comp.
- lador, En Pau Nicolau; bibliotecari,
P-31 Jos er, Riera Gallo; secretaris, En
•..Rimort Rosal Catarineu i senyor mar" gires de Santa Isabel; vocals, En PeMilä i Campe, En Josep Valls Taberner, -En 'Josep O. Sabio U N'Antoni Ruinen.

Galetes

UNA TOPADA EN UN PAS A
NIVELL DE SANT ANDREU
Un tren de la unja del Nord envestí un tramvia de fa linia número 40.
El fet ocorregué al pas a nivell de la.
Riera de Slint Andreu.
De la topada, el cobrador de l'esmentat tramvia Francesc Leon i Re
mírez, de 28 anys, resultã amb fortes
contubions a tot el cos.
Després d'auxiliat al dispensari'd'aquella Warriada, el ferit ingresa. , a
l'Hospital Clínic.
El trarnvia sofrí desperfectes de
consideració.
tat una denúncia contra el caixer que

tenia al seti servei, per haver-li robat
92 pessetes.
Segons ha manifestat el senyor Baixeres, l'esmentat Caixer ha deixat una
Iletra escrita en la qual Ii manifesta

Avui, dijous, a dos quarts d'onze de
vetlla, tindrà bloc al Centre Exeur„ionista Banceloniis, tina interessant
_projecció de positius del Pireneu
originals del conegut excursio,oista -En Josep Puntes.

- Ronda de Sant Pero, 5 •
NOVETATS PER A SENYORA
Us ofereix actualment en generes bienes les qualttags plés
selectes a preus mes avantatjosos.

DARRERS DIES DE VENDA DE TROSSOS
A QUALSEVOL PREU

14444.114414444144444.04•1044•4444.44404,
1n041•n••n••n••n•nn•••11.....

MADAME

FABItICACIO PATENTADA

rugí COXERCIAL rtgOisTaaT
sarazo causan per a ap rimar. (lea chi $5 PI"
COTILLEO par a eattruver el eall.
SOSTENIDO» per a emiten, la Unt&
mermas per • reamr la regid de lald011114.
Minad per a mamo; llar les carnee.
~os per • formar el bese.
APARELLS IYEAMIIELLIMENT
TOT DR CAUSE(' pus

La Societat Catalana de Pediätria,

MileeMeenSweessteteemwevestmem

Passeig de Gracia, 127
meoemleffletffleintIffleValeleals

t Illinth

disolvant de Psicid úric
es ven en flascóns
de triple cabuda
per una cura complerta

vldua del Motel que fon d'aquesta clutat
En FRANCESC PASQUAlil ELIAS

En la darrera junta general celebrada pel Foment de les Arts Decofatives, el seu Consell directiu va quedar constituit de la següent manera:
President, En Santiago Marco; viee-preiident, En Caries Maria Baró;
seeretari, En Francesc Aymat; vicesecretari, N'Ignasi Valls; tresorer, En
rere Ricart; comptaclor, En Josep
Frttne_h ; arxiver, En Josep Ribes; bibliotecari, En • Xavier Corberó; conservador, En Lluis Rigalt, vocals, En
Tomàs Arrua i En Pau Sabaté.

Morí

el dia 7 de l'actual, a l'edat de 85 anys, després de rebuts
els Santa Sagraments i la Benedicció Apostólica

(A. C. S.)
Els que la ploren: fills Joaquima i Josep fills polítics
Joaquim Ribera, Joan Fornell i Carme Cortada, néts, nét politic,
germana política Dolors Pasqual, nebots, cosins, familia tota i
la senyoreta Anna-Maria Ferrer, en recordar als amics i coneguts
tan trista nova, els preguen que vulguin tenir la caritat d'encomanar-la a Déu i d'assistir als funerals que en bé de l'ánima de
la difunta se celebraran demà, dissabte, a dos quarts d'onze, a
l'església parroquial de Sant Pere de les PueHes.
Lea mieses

100 CITIFES PERSES

després de l'afta'

EL DOL ES DONA PER 1100111ULDAT
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT

en tamanys grans i petits

...ffleuNnseu

PARERA
oAcK•LoN•

Fabrica d'art1c1es de punt
RAMON FARRAS
Xuclà. 5
Telefon 5261

El legitim

Segons va dir, l'esmentada ferida
ACCIDENTS DEL TREBALL
El noi de 16 anys Antoni Flores ; se la produí per haver-li agafat la mä
un
cilindre de la fäbrca d'alumini siCorpes va ésser auxiliat al dispensari del districte sisé, d'una fe- tuada al carrer d'En Balmes, número
rida incisa a la mà dreta, de pro- 222, on ell treballava de jornaler.
— A les deu dahin al mati va
nòstic reservat.

ARNAUTEU
MOST
Beguda ideal sense alcohol, per a persones delicades

I

Dr ogueries 1 Farmàcies

Gran reconstituent.

IZ•1111111311111111111131NENNINENNIIIIINIIBBENNENMENNS

Ea

Deniä
IN" AUGURACIO

:

de les Sales exposició de Belles Arts

,
.
iquets
•Busquets
a

Decorador- Ebenista - Tapisser

•
si
a

a
a

PINTURES i DIBUIXOS de

1

Marques Puig

•

granel és

"Varón Dandy" només es ven embotellat.
sempre falsificat

•

Taulat, el jove Ruff Estiran i Bar
ratxina, el qual presentava una cremada de primer grau a la mä dreta,
produida, segons ell mateix va dir,
treballant - d'ajustador als Saliera
"Vulcano", de la Barceloneta.
.
Després de la cura de primera intenció, passt al seu domicili.
,
TOPADA D'AUTOMOBILS
Ahir uns automòbils varen topar al
carrer de Girona, entre Valencia
Mallorca.
De resultes de la topada, l'un i l'altre sofriren greus desperfectes, que
els impossibilità de continuar la marxa.
No 'ocorregueren desgràcies.
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PL'LLED6 DE « LA PUBLiCilrAin

Al cap d'una setmana el princep Andreu era npmenat membre
de la Comissió del Codi militar, la qual cosa no esperava poc ni
gaire cap de la Secció de la Comissió Codificadora. A petició de
Speranshy, s'encarrega de la primera part de les lleis timas que
s'estava elaborant, i amb el codi de Napole6 i el de Justiniä. escriví
el capítol del "dret de gents".

MANES DE FER DENUNCIES
• Elsenyor Lluís Baixeres ha presen-

soma a tos Peldefeerlet
•*deis Motolo nieve 1!b estron•ter daura
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Gablesllantd, Merla de culna
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URODONA

SOTA PREU DE COST
es liquiden a la SALA7PARES
(Petritxol, 5) per compte d'una
• signatura anglesa
--El "Boletín Oficial" d'aquesta provincia. del dia 6 del corrent, publica
edicte de la Jefatura d'Obres Pú%ligues recordant que durant l'actual
rones de gener 'Itturan de renovar-se
les plagues de prova d'automòbils, se tons el nou model, a que sense aquest
fequisit no es podran seguir usant,
iota apercebiment en altre cas dels
..torrectius que prevé el Reglament de
76 de juny de 1926.

NORD

Dimecres a la nit, al pas a nivel! de
la línia del Nord amb la riera de Sant
linia del Nord amb la riera de Sant
Andreu, la máquina d'un tren,que anava a Manresa agafä a Francesc León
i el Batiçà fora de la via.
A conseqüència de la topada, l'esmentat individu resultä amb ferides a
diverses parts del col, les quals Ii ¡oren curades al dispensani de San* Andreu.

'EL CENTRO'

,elebrarà sessió científica ordinaria,

dious, dia 12, a les deu de la
en Pa que es desemotHaran els
.següents ternes: doctor-M. Echegaray,
Sobre el tractament del vòmit en l'in!Mata per la papilla de Gerlstón"; doctors Goday i Torre116 Cendra, "Re-sultat de la vacunació activa i passiva
gr, el zarriunpió".
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%Buen categoria de distinció i bon
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que es veu obligat a marxar de Barcelona per qüestions de familia, emportant-se - i quantitat susdita, que Es
el son d'onze dies de triball.
; Li diu en aquella lletra que més endavant escriurk una altra comunicant-li els motius que rinduiren a
abandonar el arree.

VII

Dos anys abans, en 1808, en tornar a -Petersburg després d'un
viatge per les seves terres, Pere, sense adonar-se'n, s'havia trobat
al cap de la maçoneria tic Petersburg. Organitzava lògies, reclutava adeptes, s'ocupava de la 'unió de les diverses lògies i de l'adquisició de llurs mapes. Donava diners per a la construcció de temples
i atenia, en tot el que li era possible, a les captes per les quals la
majoria dels membres es moStraven avars i inexactes. Gairebé soitenie amb els seas recursos personals la casa dels pobres pm l'ordre
havia construit a Petersburg.
En aquell temps la seva vida s'escolava, cola abans, amb els
mateixos entrenaments i les mateixes orgies. Li agradava menjar
beure be, i encara que ho trpbava immoral i humiliant, no podia
abstenir-se de participar en els plaers de la solteria.
,En la barreja de les seves ocupacions i dels seus entreteniments, Pere,. no obstant, al cap d'un any començà de sentir que
el terreny de la maçoneria en què es trobava Ii lliscava sota els
peus, i això tant més cera més ferm proc‘rava mantenir-s'hi.
banda, comprenia que com que el terreny se li enfonsava, menys se'n
podia desfer.
Quan va entrar-hi, experimentà el sentiment de l'home que
posa un peu confiat en la superficie Hi ga d'un aiguamoll. Un cop
hi recalca el , peu, se li enfotisa. Per convencer-se completament de
la solidesa del terreny que trepitjava, hi posava l'altre peu i-ene.ara
s'enfonsava mes, i a desgrat d'ell ja caminava amb el fang fine
al

genoll.

•-

Josep Alexeievitx no-era a Petera.Per atinen temps s'havia
allunyat de lea lògies de Petersburti-viria constantment a Mascan..

Extens assortlt de tota mena War
lides de punt, Western. llana t COte per a homes, dones t nens,
per esser sie fabrirecle prOpla. Es
fa a mula tot el que conve.
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LES SARDANES
ORFEO GRACIENC
FESTIVAL SARDANISTIC
ENRIC MORERA
Seguint el pla drecat criguany pel
Grup Sardanista de l'Orle() Gracietic,
diurnenge propvinent tindrà lloc a l'es
tatge de l'entitat coral gracienca, la
quarta audició antológica, dedicada a
l'insigne mestre Enric Morera.
El Grup, volent que aquesta
veritable (esta de la música nostrada,
revesteixi la brillantor que a l'alta
personalitat del mestre Morera es pertany, ha concertat el concurs de les ccIchrades cobles La Principal, de la
Bishal. i Barcelona, les quals alternaran en l'execució de les once sardanes que componen el programa.
El mestre Morera ha promes d'honorar amb la seva presencia la vetllada, que gosem a esperançar que seri
esplendorosa i que tindrä la V-iFtut d'aplegar a l'Orfeó Gradcnc un gros co::tingent d'admiradors d'En Morera, de
les seves sardanes superbes i de ks
cobles interpretadores.
El Foment de la Sardana de Barcelona té anunciades en el que resta ee
mes quatre audicions de sardanes: duct
seran executades per la cobla "Emp.,rium", i dues més per la Principal ce
Perelacla.
Les que són a càrrec de la cobla Ere.
peiurn, tindrà lloc a l'estatge del F.rrient. Pi, 15, els dies 14 i 21, a lis
deu de la vetila. Les de la Principzi
de Peralada se celebraran el dia 29, al
matí, a la placa del Pi, i a la tard-a,
l'Ateneu Democràtic Regionalista,
Wad Ras, 201.

EL MOVIMENT MARITIM
VAIXELLS ENfRATS
Vapor espanyol "J. J. Sistel",
amb càrrega general i 524 passalgers, de Vale ton.
Vapor eslpany.il "Malló" air.'a
carrega general i passatgers,
vista
Vapor espanyol "Canalejas", amb
càrrega general, de Gandia.
Vapor francés "Saint Thomas
amb cärrega general, de Roican.
Vapor suec "Emily", amb fusta,
d'Utisoneen.
Vapre espanyol "Vilafranca",
amb càrrega general, de Cádiz.
Vapor francés "Circassie", arub
càrrega general, de Mogador.
Vapor espanycil 1Roherto' R.'',
amh eärrega general i 98 passatgers,
Vapor espanyol "Dellfin", arnb
eärrega general i 91 passatgers, d'Alacant. .
VAIXELLS DESPATXATS
Vapor "Circassie", amb arreo
general, cap a Marsella.
Vapor italiä "Joventus", en llast,
cap a Rotterdam.
Vapor espanyol "Peris Vilera
amb cärrega genera', cap a Bilbao.
Vápor espanyol "Durango", ei
Ilast, cap a Gijón.

-nueree
)Iv.ndres, t3 de gener de

1-t

LA ~LICITA?

LAI86:6

1111111111111111B3811311211111113FiBE:5111B II II II @I II

II II 11 II 11 11 II

II II II 11 II 11 PM II II

11 II II 11 is 11

II II II II II II II

II $1 II id 11 lea

11-0b

(*.i.

ran

Curs

de la Ilet condensada marca
rw

66

2 D

la niés rica ea crema

10

En asequi als consumidors de tan insuperable producte, a canvi de les etiquetes dels pots, per cana

ETIQUETES

NA
Marca Nacional
Diploma d'Honor i Medalla d'Or en
l'Exposició Agrícola de Barcelona,
de 1927

7 ,:entt..,

ri

de les que van immediatament enganxades a/8 pots, es regalarà una participació de

PES ETA

per al sorteig extraordinari

deis

111
L.:311

5.000.000

de la Rifa del 17 de maig de 1928
L'admissió d'etiquetes tindrà lloc fins al 31 de mare vinent, termini que podrà ésser prorrogat, segons l'èxit que obtingui aquest nou
Concurs.
Si ho prefereix el Concursant, el dit import ii será lliurat en efectiu metällic, la qual cosa representa una rebaixa de deu cèntims per
pot en benefici directe del consumidor.
O es regalará, contra lliurament de 30 etiquetes, un higiènic biberon "LACTAN", absolutament asèptic i recomanat pel respectable Cos
Mèdic, del qual dóna idea el gravat de l'esquerra.
Les etiquetes poden lliurar-se o trametre's a la
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Biberon "LACTAN
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RADIO BARCELONA
'LEMISSIO DE SOBRETAULA"
Cofa és sabut, Radio Barcelona
va inaueurar, el dia 2 de Factual, un
servei extraordioari d'era:35in anomenada de "Sobretaula - , aue té :loe des
de des quarts de dues a tres quarts de
tres de la tarda tots els dies, adhuc
els festius.
En aquesta emissió Radio Barcelona
ha obert una creció titulada "Oferinients i demandes de treball -, destinada al servei gratia de tots eis adscrits a FAssociació Nacional de Radiodiiasió.
En la part arti4ica, aquesta secció
esta composta de música Ileugera, dis-

Radio Barcelona E A J I, complint
Facordat per la Ultiú Internacional de
Radiofonia, donara. a partir d'avui,
corn a carameristiea seca, la potencia
en placa en !loa tic la potéricia en "antena, com ho venia fent.
, Aquesta potencia en placa és a Feniislara de Radio Barcelona 3'5 quilowat S.

PROGRAMES PER A AVIII
RADIO BARCELONA, 344.8 ro.
11 . 60 : Campanades horaries de la
Catedral. Nota del Servei Meteorològic "de la Diputacin Provincial de Barcelona. Estat del temps a Europa i a
Espanya. Previsió del temps al NE.

recitacions.
17. 30: Obertura de l'estació. EmissiO especia! compasta d'obres musicals
prT Quintct Radio, discos selectes de
gramola i recitacions variades.
Cotitzacions dels tnercats
iaternacionals j canvi de valors,
18 . 10: Radiotelefonia femenina. Modes, per la senyoreta Pompadour. Tenles útils, per la senyoreta Georgette
(totes Mies de l'Institut de Cultura de
la Dotas,. Aquests treballs secan Ilegits per la senyoreta Balnuer.
18'3a: El Quintet Radio interpretara: "Chilhord Ilemories" (oneastep),
Debroy Somero: "La Walkyria" (selecció), Wagner-Roques; "Foses du

INVITACIO

Viai t eu el noilre saló d'audiC1011.5 per

comprovar persop almen! el SI:13nm
ALTAVEU PHILIPS
"PHILIPS RADIO"
Còrsega, número 222, princlpal
Ho y e::: De 9 a I i de 3 a
midi" (vals), J. Strauss; "Babia blanca- (pericon), R. "rubau Fernandcz.
Tancameut de l'estaciú.
2o.30: Classe setmanal de solicig a
càrrec dc la directora de l'Academia
Gaspar Caçador, senyora Joaquima
Sánchez de Rodríguez.
2100: Catnpallade5 horaries de la
Catedral. Nota del Servei Meterrológic de la Diputació Proviacial de Barcelona. Estat del temps a Europa i a
EsPanya. Previsió del temps al NE.
dEspanya, a la mar i a les rutes aè-

ries.
2105: Cotitzacions de valors i mo-

I;arier

Entrada

Cual, 9

Ilinre

(Placa santa

2C I FI"

Anna)

1-1 3 —
Per tal de correspondre al favor del públic, estem venent
del nostre stock de novetats ler a senyora, supera el nostre mis
gran optimisme.
de vendes aconseguit durant aquests primers dies de liquidació

CRESPONS
DOUVETINA

tot

seda, rentables; ample, 90
patinetes
centímetros, en teta colora, a
metro
per a abrics; ample, 140 cm., de 3 50 pessetes
15 possetes metro, a
metro

6'50

Venda extraordinaria de trossos de llana i seda a qualsevol preu

nedes. Darrcres noticies.
2110: El °Mima Radio interpretara.: -En el Rin - (marxa), J. Jar,1,,,,
taalsa Cl. Worsley.
21'20: Audició de jotes aragoneses
pel nen de catorze anys Manuel Sobernia
2135: El Quintet Radio interpretaraà: "Chica bien" (xotis), E. Fusta:La
De Huelva- (fandanguillo), M.. Romero.
2145: Audició de jotes aragoneses
pel nen Manuel Sobernil.
22.0o: Tancament de nicrcats.
.
2200
: Coma/en/arada de "L'Atlántida", de Jacint Verdaguer, pvre.
Comentari i recitats d'aquest poema, a
arree de NAdriä Gual, director del
Teatre I ntim, amb illustració musical
del mestre Ende Morera.
22.35: Li contralt Concepció Callao
interpretara: "Alceste" (aria), Gluck:
"Adelaida", Beethoven; "Tu cts el repòs", Schubert; "En ales del Cant",
Mendelssohn.
23 ' (s
Tancament de l'estació.
RADIO CATALANA, 462 na.
Butlleti meteorolägie n te Cataluma. Pronòstic del temps. Contrae:0ns de la Borsa de Barcelona. Sants
del dia. Crónica d'art, esports i mo-

des.
Acció cultural: Continuació de la
lectura de la novel-la "Thamar", de

Francesc Arola Sala.
Acte de coneertt Antonieta Sastre
(tiple), Marta de Guzman (canconetistal, Francesc Terol (tenor), Orquestra
Radio Catalana:
Programa de la senyoreta Sastre:
"Amor noble", Camprubf ; "El niTio
judío". Luna: "El barbero de Sevilla",
Giménez i Nieto; "El cabo primero",

rph-,11cro; "las musas latinas". Pc-

lakteD oe

tuctd permanent ne

Quiró5;,

da

"Soy mujer", Quirós.

Siontta1e0cL
apuesta
itinat Portaterream.

filiis

C. corsaaa, 252, porteria.

Piano creuat color barat

DEMANDES DE TREBALL OFERTES DE TREBALL
A viatjants

Jove apte

prette per a trehalls d'oficina, aceretal la, complabilltat, trances 1
s'o:arel:el/. a hores o tot el das. Demaneu
IILICITAT m'un. 3515.
dad,:
—
setenta per a eucarreeat u
JOVEde cOnr
a coc i 9.n lu.rrial per a
gateres de puat dios O tura
nbrtca
de BarCe101ia miel-tuve a LA PUDLICITAT nárn. 3S00.
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Len reladonals amb barbaries donarem
r,rtielc Mol venda 5 bona utilttm.
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LLOGEIERS
Torre indústria vivenda

artnauda Retusiblica ArCetsttna r t.
nad, Pelavo, 3.
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Malaities deis bronquis

Atente especialista , OSIELNKCH 1 1101-11A.
*zis Catalanes. esmere al 0.
MALALTIES DE LA PELL

tilos Orinaste ., Detectas bcruais. FAliftt;
PIJOAN Metge espectsIlsts. 11aInbis C111,41c1r 3 . numero 11.

GRAII/OF01113 U DISCOS
ce totes cursase 1 Dr•m. J. BOLES
5N'irtY0, t (entre Ferrso 1 Cali/

(11:
1
11
LACO
Ronda de St. Pere, 5
E,

(tocant al Passeig de Gràcia)

Banyeres, Lavabos, Waters i tota mena d aparells
per a Cambres de ban
111111111

LA CASA MES BEN ASSORTIPAK
-EN EL SEU RAM
Visiteu-la i us seran facilitats detalls i pres.
supostos d'instarlacions gratis

1Fr

BARCELONA
anat a parar a la seva cura. Des
1 d'aquell moment hi ha comprovants
d'algunes obres successives que foren tetes unes vegades per la Di"ClUTAT"EL NOU DIARI putació catalana i altres per la ciuREUSENC
tat de Barcelona, o en representació
d'aquesta i cokt a entitat subrogada
Hem rebut durant aquests dies
"Cintat", el nou diari reusenc de la pel Consolat de Mar. Pera cap
taitla, que come:ni a publicar-se dis- gerencia té en tals obres la Corona.
Seguí el senyor Carreres i Candi
aabte pastat.
Donem la benvinguda cordiallssima explicant la història d'aquestes dàra aquest nou contrare de la ciutat del senes, quan, acabada la guerra de
el rei Felip havia pensat
Cana i Ii desitgem una vida llarga i Successió,
construir en aquell indret de la eluplatiera.
tat una segona ciutadella, : en desisELS PROGRAMES D'ES- tir, acabant per edificar les casernes,
PECTACLES A IGUA- substintents encara. Hi llagué IlaLADA
vors l'oferiment del monarca, d'una
C.censlimentant ordres governatives, indemnització a la ciutat de Barcelona, considerant-la propietaria de
ha estat fet públic a Igualada, per
maja d'un pregó, que els programes les Drassanes, de tres cents mil rals
anuals, que no es pagaren.
i cartells despertarles han d'ésser re
El constant servei de les Drassadactats en castrila. Ilevat dels títols
de les obres. els quals pedran esser nes—continta el conferenciant—corn
a edifici militar, constituient un fet
redactats en l'idioma er. que siguin es- consumat, fill d'un ante de forea,
Mates.
no és insista a Barcelona. D'altres
UN ..VOU MUNICIPI!
ha hagut completament semLa Comissió provincial té co estudi blants, i que arrenquen precisament
la segregació de part de l'Ajuntament de la mateixa epoca. Tals són els
de Martorelles. per a formar un nou drets de propietat i dominicals del
marques d'Ayerbe en el barri de la
Municipi que s'anotnenarat Santa MaRibera, expropiats en construir la
ria - de Martorelles de Dala
Ciutadella, i eis del marqués de MoEN BESTEIRO
nistrol, setnblants a aqueixos, en el
Ahir, arnb l'exprés de Valencia, portal de Sant Antoni. En ambdús
arriba a aquesta ciutat l'ex-diputat casos i encara en altres dos que s'esserryor Besteiro.
menten de les famílies River i Sagarra, el Tribunal Suprem ha sentenciat contra l'Estat, condemnantlo. per mantenir la doctrina jurídica
de qua, en cessar l'acte de força,
LA CULTURA
reviu l'antic dret de propietat. I el
senyor Carreres i Candi acabé amb
ó. En bona docDUES SESSIONS DE LA RETAL aquesta consideraci
trina jurídica: ¡no són tres senten• ACADEMIA DE BONES
cies del Tribunal Suprem les que teLLETRES
nen força de llei? 2 Per que no ho
En la penúltima sessió de la Reial
té en compte en aquests moments,
Academia de Bones Lletres l'an- la ciutat de Barcelona, si a ella perde/ale senyar Carreres i Bulhena Ile- tanyien les Drassanes, quan es congi el sen estudi biogràfic de l'acadè- vertiren en caserna?
mie doctor Llorenç i Barba (1820L'EXPOSICIO DE "CARTELLS
1872).
LITERARIS" I EL SENYOR
Explica la formacia intellectual del
GIMENEZ CABALLERO
conegut professor de filosofia: els
inicis dele seus ensenyatnents Fany
Diumenge passat, a quarts de
1847 amb la catedra de Filosofia sudotze del mata tangué lloc la inauperior: el seu pas per les de al etaii- guració de l'exposició de "Cartells
sica i de Geografia. Eementä les se- Literaris" de Giménez Caballero. a
ves amistats, i *obreros els seus dei- les Galeries Dalmau. amb rassistenxebles, entre els quals cal esmentar
cia d'un públic nombrós i selecte.
Torres i Bages, Menéndez i Pelayo.
Dilluns al matí, en l'exprés, se'n
Giner de los Rios, etc., i remarca tornaren a Madrid l'expositor 1 els
La vida senzilla que sempre porté. la
seas companys senyors James, Chaqual traslluf ans en lacte del seu vas, Ayala, Espina i Arconada.
enterrament.
CURSET PER A METGES
El treball del senyor Carreres i
I FARMACEUTICS
Bulbena ton llargament aplaudit.
En la darrera sessió celebrada per
A la Facultas de Medicina s'ha orla referida Atadernia, el senyor Car- ganitzat un cure de Laboratori aplirema i dandi dona lectura del seu
cas a la Clínica per a metges i fartreball de toro sobre el tema "Les macéusics.
Drassanes de Barcelona".
Les lliçons van a càrrec del caComenza tractant de l'evolució to- tedràtic de Patologia Médica, docpogräfica que experimenta Barcelo- tor A. Pere Pone, i dels profesna, en canviar les condicions gene- sors senyors doctor Pere Esquerdo,
rals del efll apile port, situat entre Rodoreda, de la Secció d'Anälisis
Montjuich i el Llobregat, sorgint la Químics; doctor A. Valls Conforto,
necessitat de creat-ne un altre de de la de Sero-bacteriologia, i doctor
neta i trae-11412ns els antics tallers
A. Atina Sans, de la d'Histo-Patode constructiona navals, situase da- logia.
vant la punta del Regomir. a abres
El curs, que comença ahir, durara
terrenys propere a la muralla de la
uns tres mesos, i les lliçons tindran
Rambla, la construcció de la qual inilloc els dillurts, dimane, dijous i dicié En Jaume I. El lloc anä
vendres, a les den del mata.
rant incas amb la desaparició de les
La inscripció per a assistir a
mariames del Bogasen, originant-se
aquest cure pot fer-se al mateix
les anomenades hortes de Sant BelLaboratori de Patologia Medica, de
tran. La construccab d'una nova la Facultat de Medicina, de deu a
darsena (draseana) en aquesta part una.
de la ciutat, es &agua a Pere el Gran. LA GEOGRAFIA AL CENTRE
Pera queda, paralitzada durant la
resta del segle XIII i fins i tot en EXCURSIONISTA DE CATALUNYA
bona part del XIV, fins que vingué
a impulsar-la Pere el Cerimoniós.
El passat dimeeres, dia la, tingué
A aquest monarca es deu. priorilloc, al Centre Excursionista de Capalment, el gran edifiei que resistit talunya, l'obertura del curs de Geoel rigor dels segles, arribant a Facgrafia física i humana que amb tant
tual.
d'èxit s'inicia rany passat i que es
Explica el senyor Carreres i eandi veié concorregudíssim fins a Facacom, impotent el Cerimoniós per a bament.
portar a cap la dita construcció, conObrí lacte el president de la Sectracta amb Barcelona per tal que
ció de Geologia i Geografia. i professor, Pau Vila, el qual amb consFacabeas, i essent a la fi propietat de
la ciutat. en el regnat de ¡na is I.
tancia i ferina voluntat procura arDeepras. dintre dels organismes ur- redossar al sí de la venerable enbans, bague' de passar a la cura del
titat els afeccionats a les ciències
Consolat de Mar, entitat municipal,
geológiques i geogràfiques.
la qual nomenä dos cansols per a
Feu una explicació de l'abast del
tot el que fa a les Drama-mes. Des curs que s'inaugurava, i remarca el
mestre Vila el fet de la manca d'un
de llaveras, dones, no pot assenyanucli que es Dances als estudis
lar-se com a edifici ele la Coronia,
crambdues ciencies, peró de:xant • ensinó de la Municipaíitat.
Derant les guerres contra Joan treveure la possibilitat que surtí de
la Seeeió iniciadora dels cursets.
II, es modidza quelcom aquesta maPosa de manifest la oonvenaancia
nera d'ésser. Dels anys 1463 i 1468
• hi ha dos inventaris dels objectes que recordant l'escala geològica funcontinguts en le5 Drassanes, formats dada pel doctor Almera i continuada
pele cònsols de Mar. Peras dos saya pel malaguanyat mossèn Font i Sadesprés, en el de 1470, es prengué gué, es formi una escola catalana de
inventar; del mil contenien les dar- Geografia humana, el desconeixement general del concepte i fi nalitat
s'enes barcelonines, per la Generalide la peal as bastant absolut, estetat de Cataluaiya, a causa dhaver

La política

ELS TEATRES
TEATRE NOVETATS
"El rei per força", comedia en quatre actes, de Lluís Capdevila
L'argument és d'aqueixos que s acosturnen a dir d'opereta vienesa.
Arguments, peral, que tenen una realitat entre les escorrialles
maques dels paisos baila/tics.
"El rei per força" és la histaria
d'un príncep desterrat pels seus
arnors i cridat, després de la mort
del seu pare, a regnar sobre el seu
poble.
Lluis Capdevila Ita fet una bella
figura amb aquest princep, educat a
la moderna i Inés afeccionat a l'enginyeria i a raviaci.:3 que als blasons
i a les festes cortisanes. Una pila de
figures pintoresques el volten. Esmentem non/és el ven Samuel, que
és un antic personatge de la cort, ple
datavisznes tradicionals, que el segueix a tot arreu, amb una profunda
devoció per la monarquía. I Elena,
la muller del princ-cp, una vanitosa
sense cervell, que no sonarais més
que en tornar triomfalment al país
(ron foren desterrats...
Tot aixà as presentas al primer
Rete arnb Ilengcresa i finar. Ens peosean trobar-nos davant d'una comedia elegant i arbitraria, on el seu reaheme, molt vague, no és mis que
una excusa per a la sàtira.
Al segon acte, peró, que és el millar de l'obra, la comedia puja de to.
El seu aire de farsa i fins d'opereta
s'accentua. En moments la música
sial troba a mancar realment. El
príncep ha estat portat a regnar al
setz poble, contra la seva voluntat,
coraveneut només que per evitar una
guerra civil. Ell es, doncs, rei per
foz-ea i ¡ara les coses tan malament
com pugui, per desempallegar-se del
govern i perquè el deixin tornar-set/
a París. Hi ha alguna escena molt
graciosa, en aquest acte, plena d'acudits i de sarcasmes. El cronista caustic de a L'Esquella a es transparenta
constantment en molts dialegs. En
canvi, en alguns moments de tendresa, dirieu que la seva força dramática s'afebleix, que esdevé una mica
innocent i pueril. Afortunadament,
duran: els dos primers actes, aquests
moments són molt escassos.
Al tercer acte l'obra s'aprima notablement. Es llàstima que no hagi
aconseguit fondre'l en el segon, perque tot el que s'In esdevé fa massa
poc per a un acte. Es clar que hi ha
alguna escena força enginyosa i encertada, com la manera de fer descobrir al rei la conspiració del seu
germä. Però, així i tot, l'acre queda
molt prim.
El reí, malgrat crhaver-se comportal de qualsevol manera, és adorar pel sea poble. A cada ciutat
han aixecat una estatua. El rei sent,
una vegada mas, desvealár-se el seu
fons generas i decideix esser un bon
rei. Aleara els tributs del poble, fara
construir escoles creará biblioteques, etc., etc. Pera és aleshores,
quan ha volgut ésser un bon rei, que
la revolució esclata i que voten tornar a desterrar-lo. I alai és, amb
aquest final d'una rnoralitat sarcástica , com acaba robra.
El darrer acte, on veiem *aquest
acabament, perd ja tot l'aire de farsa

que tenien eta anteriors, i ea fa dra-

màtic. Aquest canvi sobtat treu una
tat a la comedia i la fa invertebrada.
El que In ha de farsa en els abres
actes, esdevé un pes mort damunt
d'aquest i fa que, per mes que Fautor vulgui, no ens acabi d'impressionar ni d'emociorar-nos. El llenarlasge dels protagonistes ens sembla
sempre fals i enyorem a cada naoment l'acudit, la facecia grotesca deis
altres actes.
La interpretació peca, com tantes
abres vegades, de que els actors no
se sabessin ha els papers. Abr ò influí, sens dubte. a relentir la marxa
de robra i a ter -li peralte la seva
Ileugeresa. Hi sobresortí, pera, la se-,
nyora Baró—per a la qual no val cl
que acabem de dir—i cl senyors
Martori, Aimerich i Gimberns t.
Cal lloar samba la presentada> de
l'obra. Decoras i vestuari, de znolt
bon gust.
D. G.
TEATRE ROMEA. — "T'estimo",
carnecita en tres acres d'Alfons
Roure
s Un altre nsiltorari del Putxet?
La qualitat literaria de l'obra, almenys, és la mateixa. Tot és ras,
prosaic, d'una vulgaritat atuidora.
Es, sobretot, impossible d'escriure
un catalä més tèrbol que el del senyor Roure. Sota la seva ploma, el
nostre idioma perd tota raptesa literaria. No da a un idioma, Sill6
simple dialecte. Els guixolencs—el
protagonista es de Sant Feliu—per
pocs diaris catalans que Ilegeixin,
parlen el catala moit millor. No cal
dir que també li parlen si són analfabets. Per a tenir un català senablans no cal haver seguir cap curs
de literatura. Es probable, peris, que
no passi en altre lloc del món mes
que a Barcelona i que un hom escrigui per al teatre sense saber descriure.
L'argument no té tampoc ni cap
ni peus. Es tracta d'un pare n'abonari—a Romea no es sonmia massa
en milionaris?—que vol fer divorciar la seva filla parqué el sen gendre. que és un pelar, li és al/tipa:je.Perú tot és absurde. Amb un sol
personatge que hi hagués aníb un
dit de front a la comedia, els posaria
a tots d'acord en menys de tres minuta. Es ciar que això aniria contra
els interessos de l'autor, al qual
convé que l'embolic duri els tres
actes.
De tots tres, el primer és el més
acceptable. Les escenes finals
quest, sobretot, tenen una cesta tendresa, una certa intenció. Perú despres...
Cal convenir també—no és que li
volguem negar tot al senyor Roure—
que té una certa traça a moure les
figures, a complicar les coses i a jet
esperar i temer els esdeveniments.
El trist, però, seria que el pfddic
s'acontentés i es divertís amb tan
poqueta cosa. Per veme un teatre
de tan poca qualitat és preferible els

nent-se sobre alguna punts concrets
del que és la dita materia.
Assenyalà la necessitat d'aplegarse tots, com a estudiants, per a trebailar en comú, fent sentir, si es vol
modestament, la ven de la nostra
terra en el camp geogräfic de la
resta del incM, procurant fer en petit el que és possible a altres pobles
portar a terme, com són treballs de
seminari i laboratori. etc.
El president del Centre, senyor
Maspone Anglasell, digué que 11/é5
que la quantitat era la qualitat deis
assistents als cursos el que interessava. Que la finalitat que es perseguia
era la de fer afeccionats capassos de
poder transmetre a altres els seus
coneixements obtinguts sobre tant
interessant materia.
Cita el fet que el Codi Civil vigent fou un recull de Ileis d'altres
palmas, sense tenir efl compte les de
la nostra terra, parqué no es coneixien els fets que cnsenyen la Geograda.
Eau remarcar l'interès que sempre
Ola tingut al Centre per a c:ivulgar
els coneixements geografics, advocant per a un més ampla afici r, als
estudis d'aquesta ciencia.
La matricula resté oberta, no sols
per als socis, sinó també per als no
pertanyents
a la casa.
i

homenatge.

Els populars actors Josep Santpere i Josep Vergés, del teatre Espanyol, també aportaran la seva collaboració, la companyia talaran/utaAdriä, iniciadora de Fhomenatge,
Porta ja recaptada una important suma mochete de la subscripció oberta
en el seo teatre Coliseu Pompeia.
S'espera l'adhesiú de Maria Guerrero, de Josefina Díaz d'Artigues i
d'altres, així com tasaba de les dues
companyies catalanes que actuen a
Barcelona.
L'Associació d'Empresaris d'Espectacles de Barcelona sembla que
per la seva part dedicará a cada teatre una funció a la mcmória de Soler
i Rovirosa, patrocinad as pel Renal
C'rcol Artistic i Ccmites, destinant
una part dels beneficis que s'obtinguita a la subscripció pro Monta/nena
Fär;ca e Poduct3; Gerämi

n

liajcles deVelencial ar/Icics de ce r.ßtrut‘is

FERROS ARTISTICS PER A LA CONSTRUC-

Renta suaument. No clivella
les mans. Dues pastilles duren
tant com tres de les altres.
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Orfeó, que ha de portar el mirado d'aplegar Bits els que,

per damunt (le tota mesquine-

a a, sentin triì i.leal art latir.
Aquest es l'esperit de "Menea";
amb ell obrim de bist a bat les
portea del nostre casal. a totes
les manifestacions culturals.
perquè volem que d'entre el neguit del viure modern, d'entre
el posit:visme garroer sorgaixi
quelcom que. com les ilustres
cangons, asserenin l'esperit i
eallairin els cura.
Atad —segttí el senyor Moret — obre la nostra tribuna
l'excellent pintor i notable orille d'art En Rafel Benet, ben
conegut de tots, el qual us parlarä de culers i artistes; demä
Llil erudit ens exposarà la gesta
del nostre Yerntallat, la figura
del qual resta boirosa dintre la
història; un altre dia l'Orfeú
glossarà les tonades de la terna
1 les Creacions dels genis, i
lambe els nostres poetes i prosities ens deixaran fruir les
priatícies de los seres obres.
" Menea "—ciad inuLt—aspira
a éster el cenaele dels esecdlits,
el cor i eL.cerrell de la intellectualdat olotina, la cätedra
del refinament cultural de la
contrada. -Menea" no ha d' é sser tanta eapellel a reeloaa, amb
exelusivismes i tendancies: tot
el qtte sigui ara lotes les modalitals matuteas, tot el que no
ofengui a Den ini als bornes, hi
tindrà cabuda.

veopow(; Tallera, 22
Talaron A. Saps.
Fabrica: Correr Bonaven•
prop de la Travusse,-a d •
Ber:a)
11 .4, B. 0 E L. r) N A
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tor F erran, i que ell mes d'un
cop baria escoltal.
La Inauguració de "Atenea"
Fon un borne espiritualista,
Dirnarts, a les den de, la nit,
cluster i d'una gran voluntal;
en un dels escaients salons
fulleó PoptiWr (Molí, ['ligue eatnereit el seu lenes entre el
lloc l'acte inaugural de "Ate- seo ()Bel de pintor de parets
nea", nora secció cultural uo les. S P VOS teles. Es- ligue a Mal'esment al Orleú. Fou 1111 acte drid, on pintara "Marines de
senzill, despullal de tolla 0st:en- la Costa Brava", i va marxarlació inútil, P' t' no menys efi- ne cense visitar l'Escorial, perque la serzt dispesera l'hi recocae.
Comeneä l'acte el president ma/tara i ponderara. Estigué
un giran lernps a Torroella i
tut Flarfe.ta i distingit taterge En
, a Llansä, .on pintara quadros
MOret, el qual (bina, per
er 25 duros al Ines.
inatigurades les taaques ele la
Un cop casal, tornä al seu
la
enfila!.
ofici.
'fingue la dissort que
Es amb digne —que
/nonesde les seres teles li tosassistint ;t la naixenea d'aquesta seceiú cultural del nostre sin sostretes i portades a Ame-

Casimir Vicoils

Les pesses queden molt blanques, millor conservades í amb
olor de netes.
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NOTES OFICIOSES
ASSOCIACIO OBRERA DE
TEATRE
El dia 23 del que sota timba lloc,
al trame Romea, la tercera representació del present curs, reKesentantse l'obra de l'autor txecoslovac Karel Txapels (Kapek) "R. U. R.".
vertió catalana de Cardes Capxlebila.
Per a aquesta representació sena
indispensable la presentada dcl titol
de soci del preaent trimestre. quia
podran passar-lo a recoltir 1>cl seu
domicili, Alt de Sant Pere, 27, tots
els dies, Je set a itt.
HOMENATGE A SOLER I
ROVIROSA
Els anleistes teatrals han pres amb
afecte la idea d'homenatjar el /nataguanyat escenägrai Soler i trusa.
Són ja diverses les companyies que
han obert subscripcions amb aquesta
finalitat.
En la secretaria del Comité., installada al Retal Circo( Artiatic, sisan
rebst , entusiastes cantes de Na Margarida Xirgu, de N • Entic Borras i
de N'Ent:li Thuiller, prometent eis
tres contribuir eacaement en el dit

CATALUNYA

renta mes bé í més depressa.

czeivereeketeczciwczcznycie.ce19223.23:23~2.323wprieraliptraii

IREA EU EIL
51E IMAL L IEBALLS

espectacles de circ. I és llàstima que
els actors de Romea no s'In decideixin d'un cop, i es deixin de mitges
tintes. L'escena i les lletres catalanes Iti guanyarien torea.
D. G.
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PREUS PER A ESPANYA Crema, sense embolicar.
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Després d'un

bell

record ala

eminents /tomes tocata ja desapareguts, remereiä al scnyor
Benet la finesa que ha tingut

d'inaugurar "Atenga", i elogià
la tasca dels amics Vayreda.

Garganta 1 Monteis realitzada
per a la Creilei(:/ d'aquesta 110Va
secciú cultural de l'Orfeú.
Encara no eren finita els
aplaudiments al digne president del nostre Orfeó, qu st la
clara efusiva paraula del distingit artista i escriptor En Halad Benet aletejava entre la selocla concurrencia.
Després d'agrair l'alta atenció que se li baria fet (Untan-.
gtuair “Ateneit", i que immerescaulament havia acceptat per
tractar-se d'una obra cultural
olotina, manifestó que el terna
a parlar Sonia altrament diferent del que s'havia dit; res
l'impressionisme, arui; es mes
escaient parlar concretament
de pintura i encara millor d'al"111IS artistes suara traspas7.satts. No pot fer-se altrament
Oil una contrada eont aquesta

rica.
Era un home de cultura auto-dictarla, i arrib tot i la sera ins-.
1 t'(ftclss primaria aprengué el
grec i liebre!' per a Ilegir els
antics. la Biblia i l'Antic Testament, fent-se de tot plegat
un garimix ben,. especial. ajad
coca uns trets filosófica encara
mas extraordinaria.
Gimeno fou soci del Centre
Aguar elista de. Barcelona, on
Iti havia—segons ell—la tercogada artística. Els aristOcrates
de la pintura llavors eren a
fins que es fusionaren amb la cread() del Ctrcol
Artístic. i .allí el gran Picasso
mes d'un cop s'aprofità dels
Irets particularitats. Baixerea
i Gimeno osean dos temperameras diametralment oposats.
Gimeno--afegf el conieren-%
ciant—estigue una llarga tem,
porada del tot oblidat, fina que
l'any 19d5 En Mallol, ple d'entusiasme, no Na cansar-se fins'
aconseguir la seva reivindica,
ciú, organitzant una exposició.
Ion', a LA PUBLICITAT, i Moratú, a -La Veu", parlaren llargament del pintor extraordinari; fins Xenius Ii dedic i un
glossari, encara que amb reserves. Celebrä altres exposicions, perú Gimen() tingué sempre poc èxit de venda. La sera
vida fou molt modesta, però
amb cert orgull desproveït de
fofa vanitat; era càustic en el
sen parlar; per altra part, d'una
infinita dolcesa.
Elogiä la tela de "El nen i el
pos". que considera l'obra cabdal datqueat humil artista.
Després de Ilegir dos capítols
de la biografia que el propi senyor Benet escritt del gran Gimeno, clogue tan simpätic acto
entre als aplaudiments i felicitacions deis coneurrents.
Estadistica :: Fina :: Comu il~
El proppassat ines de desainbrea a l'Escorxador públic han
estat morts 526 porcs, 1.778
xais, 21 cabrits, 16 ovelles i 70
vedettes, que donaren un total
de 66.320 qullos, per als gneis
l'Ajuntament ha cobrat per arbitris 16.070'60 pessetes.

— La fina de cap de mes
es velé extraordinàriament con.-

correguda. abundant-hi tota

mena d'articles. i principalment
bestiar bota' i porquí.
Les transaccions foren regu-

larment anitnades, remarcantse una persistent baixa en els
preus, d'una manera particular
en els del bestiar.
— L'arquitecte i amic nosque de raids ;t'aisles de fama tre En Josep Estere ha acabat
interinament les seves tasques
mund.al ha estad bressol.
Din que el mes de noventbre com a funcionari municipal. i
mentre
espera la resolució des
ha estat sumarnent trägie pei•
a Fati, ja que en el seu trans- Tribunal provincial contencióscurs eminents artistes han administratiu, sobre el plet que
t entanlat pel seu " cese
Iraspassat amb greu sentiment
de tothom. 1:n d'ells mossèn contra l'Ajuntament, seguira
Garriga, pintor de bodegons; si• prestara els seus serveis al púen els seus conteneos fon de blic, ola dilluns, al seu despatx
remarcable fluixedat, cal reeo- particular del carrer de Clivineixer que despida tingud en- Ilers.
eerls qtw el fere/1 albirador, i
CAMPRODON
fett obres ben remareables.
D'En Mallan Llaranera, ga
NomenaLa carretera a Molió
nasa ato pue parlaa-ne: amb 1 i a
ments
Obituari :-: El tempa
i la profunditat de la seva obra
Altres noves
artistica, no el coneixiej tant
com vosaltres. Encara que no
Per fi d'aquí a pocs dies veurem
fos nat art, la sera forma-tejó començar les obres de construcció
en l'art era ben olotina. En la de la carretera de la nostra vila a
os tr a estola i sota el mestrat- Molió, continuada de la de Ripoll
ge de l'eminent In Pasqual,
a la frontera francesa, car en la subenearrIlä la sera änima i es- ha.5ta que tingué lloc el passat dia
devingué destre en el rotor: 31 a la Direcció d'Obres públiques
convisqué entre vosaltres i fou adjudicada al contractista 'ses'ensinistrà entre vosaltres; rayar Satis-ea de Ripoll.
pite dir-ne—ategí —que
La nova lia estat acollida anda
no sapigueu tots a bastatnent el gran
joia a sota la comarca, ja que
que fou En Llavanera?
Deditta lamba el senyor Be- feia més de quaranta anys que es
enia- bregant per a aconseguir-la.
net un escaient record al malaguanyat escultor Enric Quin- De jet -se internacional, com s'espetana, traspassat el 31 d'octubre ra que sera aixi. reportara mantensos beneficis a la 1/ostra vila , pula
darrer, en plena joventut. Exposä la \ Zilor exquisida que des de Barcelona sera la lisia mes
amarara la sera espiritualitat directa per a traslladar-se al Rosselló.
segada en flor.
— Han estat nomenats jutge
Parla ilesprça:
altre arnumicipal de la nostra via i sutista, id mes 1Ç11 i vieords
Iota, l'esfraortlinari pintor de plen% respectivatnent, els senyors
;m'al s En Francesa tlimeno. Joaquim Coch, advocat i propietari, i el senyor Ignasi Costa. hanStil veritable as rl sIn sIal attat'en ts, isis quadros del qual stan quer, i fiscal i suplent els senyors
veritables obres rnestres. Era Francesc Coll i Francesc Vilanova,
fill de Tortosa, i el sen pare propietaris.
construelor de carros; sis quin_
Dissalue mori en aquesta
la senyora Remei Tríes. ta política
le anys deixit els sobas estudis
pe e a fer d'aprenent a casa e
del nostre baffle el doctor Badal.
pintor Marqués, pera d'el! ,lea,
— Una senyoreta que sol amaGimeno que havia estat el seu
gar el nom ha lliurat al nostre oatIle
arno, mes no el sett mesare.
la quantitat de 2. 500 pessetes Imb
Després del servei militar destinada, a l'hospital de la vila.
ringue a Barcelcina on adquirí
— Col/tatua el temps hoiróe, amb
totes les obres de Flanunarion,
interva's de nett i de pluia: el fred
tenries
del
los
qual havia apres es deixa sentir n:ls que dies enrera,
les converses que el pintor si be no és intens com en altres hiMaraues sostenia amb el doe- verns.

u. maten,

sao ap jatte2 sp c; 'saiptiama
— El quadro d'aficionats del
Grae Esportiu Camprodoni ha congneat es assaigs del drama d En
Pitarra "Lea joies de la Reser - , per
a representar-lo per la Candeteradel Club.
3 henefici

mar, adreear- se • abans del dia ro del
correr.. a la Coznissió organitzadora
de l'homenatge-Montblanc.
tant' tíquets, car Inés tard no s'admetran noves inscripcions.

SELVA DEL CAMP
Demos-tafia
Presa de pcssessió
Conecta
El dia primer del correet prengueren possessió des cerrees de jutge municipal i suplent els senyors
Antera Cantor, advocat, f.II d'un
comanda ra rettrat de l'exercit, i
Gustan Visieda, eotecari, filiastre del delegat governatiu de Vilafranc a del Feneciese Per as càrrecs
de fiscal i euplent feren no/neta-1,s
Joan Masdeu Mai16 i Antoni
Eaerlä. els gneis noms no es troben en el padró de eeina d'aquesta
•
quedant per aquest inctin deserte fine que recaigni neu 'lomear-

TARRAGONA
Esport Calguda D' etapestactos :: actIdent mortal a: El
eZ.i r.scl general d'Itälla :: Novia
Junta :: La segona Exposloló
Nova clínica
d'aet. tarragoni
denl.ei •: Director facultatlu.
Ohltuari :: El Carnaval
Diumenge passat es jugà un
partit entre el Gimnätsic i

nica dental, a earree de Podonläleg senyor Pere Rover.
— El Club Gimnästie ha
nomenat director facultatiu de
les seves classes el jove doctor
'I arras Roca.
— Ha mort a red:1f de Se
anys e) senyor Manuel Montguió. el qual es dedicà en vida
durant monis anys al comerç
de drogues.
Actualment vivia retirat deis
negocis.

reserva del Barcelona, tal/1M
vence l'equip local per t res
gols a cap.
— El mateix dia al mati
jugaren els equipe de hockey
Galeno, de Barcelona, i (Iitni

r.hatic, i guanyà aquest darrer
per dos gols rs un.

El moviment demog,räfic d'a-•
euesta poblar! ' durant l'any pasta: ha estat de 54 naixements i st
aefer.c:ene.
El d'a dels Reis POrfeó Capella
5elvatana donà un concert al sen
estatge social de La Defensa Agrätia. Totes les obres foren pulcrament
eaccutades sota la direcció de l'intelligent mestreed:recg or Feliciä
Cegul. i el públic, que emplenava
-empletament el taló -teatre. preeMä
.ab llargs aplaudinient s l'execució
s c cada obra.
En aguest concert havem vist que
Orfee es presentava rcforgat per
ealtosos elements que han anat a
augmentar el nombre de cantaires
ee rat l'amor que posen en Pexela competència del seu
.
s. director, es preveuen dies
7 . 1'. , ria per a la nostra primera emi-

ce) sigui.
— Encara que

llene per dos gola a cap, ha

obtingut cl Eamplortat de la
pros india de s Pgona cal egoria,
puix malgrat no estar atabal.
aquest condice, no pot deser-li
,ja arrabassada la primera placa , l'elidiera l'equip tarragoni
pel son triornf, iii deeitgrm que
ee fati remarcar en els partas
per al Campionat dc Calcionya.
— El präetic del port senyor 1ntoni Sarró, va cauce des
del pont d'un raixell que pilotara mentre entrara al port.
Sofri diverse! eontusions i lesions d'aleuna considerad() en

una cama.— Es troba a Tarragona
per a donar diles fundons .al
Teatre Tarragona, la companyia de comediee Bover-Torner.
-

lar.
La xifra de cencurrents no ha
vas miasma s:nó que segueix mantel-ara-ea al mateix elevat nivell.
DOna bo i cenetitueix ten bel l espectaele veure cada vespre toles les tauans i seients de Pamela sala-biblioteca ocupats cee :ufanes assenyats,
per av:ds lecto-s i per distingides
senyoretea

MONTBLANC .
Testes dhotnenatge a la Federació
Agrícola de la Conca de Barbar&
L'eomenatge que es Sindicats
Agelceles de Catalunya r olen -ribu• er a le Federació se celebrara a
Moarbiaec e'. dia 15, assistint-hi el
senyor director general d'Agricultuca i altres persones que s'arrinc:aran.

A les deu del enea! hi haurà so:emite recepriú de repPesentants
de sindicats 1 personalitats al saló
d'artes de l'Ajuntament de Montblanc. A don quarte d'onze, gran
arte d'afirmació Agrícela a! Trate
Principal, obrint-la el senyor alcalde i parlant-hi Vires, per la Ccrmissió organitzadora; Mire') Esotragola, pels Sindlcats de la Conca;
liaurne Foraster, pels Cellers Ceope-

retira: el reverend J. M.
pels Sindicats Agríenles de Catalunya: Clavero, per l a Unió de ViRovira.

ayaters d'Aragó; Carrion, per a
de València; Santacana per la de
Cata:unya; Jtf-i Tan, per la Confe deraci6 Nacional de Vinyaters
dEeparya; Colom i Cardany, lletrat
en la Cessaci6; Albert Talavera, per
la Federaeió homenatjealar el senyar
rarectoe general d'Agricultura i nro.
b ableeneM alguna ultra elevada persnna'itat. El ee_nyer Cabeza, president, clourä Pacte. A dos quarts
d'una, visita coliectiva al Sindical
Vinyaters i a la Facitta Cooperativa.
A dos nearts de <Irle« gran dinar
(l'honor al teatre de POrfe6 Montblanquí, que els Sindicats Agrícoles
ofereixen a la Federa c ió, en reconeixement prova d'afecte per la
seca obra coeperatista i de goig per
hacer nbtingut fall favorable de!
Tribunal Suprem sobre una entitat
r:i , s:dent que calva la personalitat
deis Sindicats. Amenitzarä Pacte un
aereditat quintet, executant
des compos i cions. Oferir a l'äpat
d 'honer , en :-om deis Sindicats , l'engineer En Josep Maria Valls i
r ontestarä, per la Federació, N'Albert Talavera.
A dos quarts de qeatre, inauguradl are:31 dr la cätedra ambulant
d' a gricretura pel senyor director general r! ,• rana al teatre "Artesana".

Co nferencia d'En Claudi Oliveres,
s obre el tema "Ele vins (le la Conra i llar perfecrionament"; una altra
4 En free Maria Talle salare "Es
cellers cooperat'tte i Paretecit'tural

prc.jeecinne 4,. lee mès importante obres cooperatives de tot ar-

reu.

L'horari dels actes s'avE amb el
dele trens perqué en un sol dia hom
j'uva verificar el viatge. Encara que
rirès mal tenme ee preee. ene no
bi deixin cenchrrer t e ts e/3 que
he desitgin, car per aquesta causa
n e se suspendran es actea afluircasta Per a inscriure's al dinar d'ho-

perque havent seguit la disciplina de
les Ciències Exactes, el pot corngdernentar amb la teoria dels 14xima i mínima, i així ha trabat uns
linfits que té preestablerts en aquells

mica

del Carnaval.
Del; ball> de disfresses que
es preparen, sembla que un
dele que causará, més .impressia >era el que organilza, conn
cada any. el Club Nautic, que
es prebable >e celebri el dia 11
del propvinent mes de febrer.

passat en bat.re l'Atlètic Va-

Caixa
de Pensiono per a la Vellesa i
d'Estalvis
Tal com ja rann anunciar fa uns
entres dies, l'endernä dels Reis sonovament al públic la Biblioteca
eablica de la Caixa de Pensions.
No han estat pas desaprofitats
s es dies de vacances, ans el conhan permes de treballar acr;.
cn ha catalogació d 'obres i
confecció del triple index
;•.
matee:es i d'obres que
e autors
tan eburode i útil resulta per al lec-

enganyar.
Mes potser Ii plau també,

llunyà. hem comença a parlar

obt ingmla a Valls diumenge

IGUALADA
La biblioteca pública de la

Una

paraules de Rafel
Patxot

ESPLAI •
Plau a l'autor daquestes radies
el Següent aforisme d'acció. No
tothorn té el talent de deixar-se

Al

— El primer equip del Tarragona F. C., amb la victóriet

te!: musical.

Unes

4

enganys indulgentment tolerats.
Malgrat la claredat d'asear:esta posició, que proclamo jo mateix, hi
ha gent que no sap capir-la o no te
la discreció de respectar-la.

i per tant el millor és que ningú
associi el meu norn a cap cosa,
sense tenir-ne el consentimeut.
Perquè el meu nern és obra dels

meus avantpasets, jo en tnSe pernomés pot
sonalment dipositari,
anar de bratet en acordanea amb
Iì coneciencia i la actuad') Ohms,
Servant la tradició i el bon exenip!e d*aquells passats.
Com tots eta humans, jo tinc
certament defectes mes no crec que
siguin d'exterioritats: eisi meus punts
febles 36n a major pregonesa i no
s'hi arriba pas pel camí simplista
de la vanitat.

Abra) m'obliga a recordar-la, a fi
se n'assabentin ele possibles
transgressors laqiselis límits i no
s'exposin a que un gest atzarós
llur, mes o menys intereenant, sigui
no solarnent abús. sin') ärlimc prtgui
resultar una errada, que per força
s'Irsani de rebullan.
Caclascet te el seit estoicierne i
les seves sensiltitats característi-

PILEPTICO.

En los casos más graves,
está su mayor exito.
red& DALMAU OUVEIZES,111 11Mtal.01.11
V495541: 1. SEGAS). Rble. S. Joaep. 14

A l'Ateneu de Girona, el dietingit amic i meritfeeim escript or senyor 3. Puig Pujades, dono ia sena ,touferencia sobre el
malaguanyat pintor empordanäs Marian de Llavanera, lee
teles del qual exposen conjuntarnent a l'Ateneu aquesta entitat i la Galeria de Bells On-

da.
El senyor Puig Puajdes, eral)
una fina gràcia, voltada d'emocid i eeMpre exrellida per una
insuperable pulcritud literària,
"L'Opinió"
feu sentir el free de l'ànima (je
l'artista; feli sensible el contacte amb el seu temperament;
S'estä preparant la publicad() per feu veure la luxuriant abundor
a una data próxima de "L'Opjni6", deis seus tresore sentimentals,
setmanari reflex de la vida catalana, i itt figura material de l'hereu
que es proposa Cese:- Pórgan d'expres- Llavanera de Lladó trasbalsat
siö d'importants element5 de la nostra pel geni que Ii alsapremava

que

Combate todas las Afecciono merrtosas

La conferencia d'En Puig
Jet:jades a Girona sobre
Manían Liavanera

ques. Davant d'aquesta ineertesa

intellectualiatt, informat per un amp11 esperit liberal i europeu.
Tant el nom dele collaboradors cona
cl te del nou periòdic fan esperar que
tindrà una gran rtifusió entre el nos-

cal de primer situar-se prudentment,

tre públic.

X.

N.° 13.273

selecta concurrencia.
La cordialitat del dissertallt
pel tema i l'exquisidesa de la
lectura, a (roscos matisada pe,r.
anècdotes reveladores de la
personalltat d'En Llavaneili,
arrodoniren le, vaina intransiia
de la paraula del reitere escrijill
tor, que fou calorosament
Abans de la eonferencia ei
senyor Rahola, i després eran
erdieg el senyor Joaquim Pla,
llegiren unes quartilles del malaguanyat artista.
n1n11111.1!

Catan:

Fon colpidora la introdueciá
de la conferencia, quan Puig
Pujades parlä del deure que
tenim envere els nostres morts
1 dels que aquests represeten;

LA PUBUCITAT

es el tes Mari

10 CENTIMS

'10 CENTIMS
ANY

ou colpidora sobretot; revocado:S
de la mort 'que rondana entorn
de l'artista i la qual el CO~
ferenciant en fou testimoni. La
veu ettlida del senyor Puig Pujades é trena i empailidt en
arribar a aquest passatge, 1 Is
impressió mea pregona s'apodera de l'atenta, nombrosa i

L'ULTIMA HORA

NO S'ADMETEN
ESQUELES

DIARI INDEPENDENT

ANUNCIS
RECLAMS
SEGONS TARIFA

Dissabte 1 diumenge pas-

salte actuä al Saló Modern la
maquietiet a Amälia de Isaura.
— La companyia TorrenteEspinosa, que amb tant
artna al Teatre Principal de
l'Orfeó Tarragoni, té en assaig
una producció d'un novel' autor
tarragoni, la qual s'estrenarà
— Dissabte passa t, alguns

vapor alemany
lripulants del
n uss „ baixaren a

M.
I e ata j taslaren en diversos establim o nts el vi de les nostres
rontratics. Donant prova patrrit In15 sens efertee. es din1-_lech rl port. i rin d'ell. anee
mena! Johan Hermann Willi
Grudnn. de 19 anys, m'abalarid.
al pes de les vagonetes carrogarbee de pedra de let contraria
deis bloce del moll de Llevant,
perdent arta a caure

sota les rodee. ami" tan mala

feritina cme li queda s ecrionada una dr les carnes i magolat
el baix ventre.
En greu estat fou traslladat
a l'Hospital de Sant Pau i Santa
Tecla, an Ii fou amputada la
cama. continuant, però, el sen
estat ilesesperat fins que mor(
dilluns al 'naif. (E. P. D.).
— lla estnt a Tarrngona
cornanador coronel Guido
c0nsol general d'Italia

a Barcelona.

Diumenge al matí rebé la colònia italiana a les oficines del
Consolat.
— eta retal nomenada nova
.Ttttil a de govern del Club (tilanastic en la reunir) general ordinäria celebrada el proppassat
diumenge.
Presideix aquesta Junta el
metge doctor Alou, cl nomenament del qual ha retat /sea
pele nombrosos soeis i le
tetit ildt.
— Al s aló -leatre d'Acció
Popular Catòlica 1 de Foment
d'Eeludis tia estat installarla la
s egrina exposició d'ata tarragonf.
Supera aquesta manifestació
en import &neia a la primera
Erl. , fou celebrada més d'un any
enrera en altres dependències
del mateix local.
Han estat recollides i calabeeades pels organitzadors a la
rema de 300 obres. Dibuix. pintura, escultura, decoració. pr ) jectee arquitectònic!, cartells,
esmalte. trehalls en ferro forja( i reptijat, arquetes, encinadernació... tot aix0 est ó repreeseritat, i en niottes obres perfet-tement representa! en l'expr.sicid organitzada pel
Els autors de toles aquestes

obres .eéri artisles que resideixen a lee nostres contrades, o
que san filie del nostre camp,
Ter be que ara n'estiguin un xir,
Iluny.
Erl remarcar rencert que ha
lingut l'entitat organitzealora
de despertar lee änsies dele ariistes jorencans, ele noms dele
miele figuren en ele eatälegs,
cense deedir al costat de firmes
ja coneagradee.
Ens entretindrem un altre
a analitzar l'abra total preee alada. i per aval fern pasa?, no
sense taue deixem de lloar cona
ee me e r ix l'estora roneiderable
d'una entitril ron, Foment d'Eetudis, que viii solament del rsliii poqufssims veritables
entusiastes que han eabut dur
a terme na manifestacid artfstira tan eneoratarlera rom la
que ene ofereix fique% salateltre d'Acela Popular Catelira
ane mal ente Retueste dies no
baria estat més
— Ha estat inaugurada al
carece de la Uni6 una nova clf-

UN ALTRE GRAN CONCURS 1A)2
El primer NOU FORD que arribi a Espanya
ha estat comprat per NEL1A per a premi

1 I,

Es tracta de qué un client
de NELIA endevini el número
que ha d'ésser agraciat amb
primer premi en el sorteig de
la Loteria Nacional que se celebrara a Madrid el 17 de maig
vinent, el qual sorteig consta de
55.000 números. El client de.NELIA (luz l'endevini i, cas que
ningú l'encerti, el que MC'S s'hi
obtindrà com a recompensa un rnagnific automòbil NOU
FORD, amb carrosseria sedan,
dues portes, segons la reproduccié que acompanya aquestes
EL NOU FOIID
4 cilindres, 12 HP, •I frens, pistons d'alumini 3 marxes

ratlles.
Per a prendre part en aquest
concurs cal subjectar-se a les
seguents condicions:
1.' Els concursants trametran un o diversos envoltoris
dels productes NEMA, al dors dels quals ha d'haver-hi escrit,
amb 'letra clarissima, el número escollit i el nom, cognoms i
domicili del que aspiri al premi. Cal també fer-hi constar l'adreça de l'establiment on hagin estat comprats els articles de
la marca NELIA, organitzadora del concurs.
2.' Per a prendre part en aquest concurs i en compliment
del que es disposa en la condició anterior, només e3 podran emprar cla envolups dels articles següents:
Xocolata NELIA familiar tipus especial. . 0'55 Ptes. rajola
95

"

e

"
NELIA
NELI A admetllat
NELIA suprem

0'80
0'60
1'10

1'20
NELIA amb llet
0'75
familiar.
pedra,
tipus
NELIA forma
Cartoixa 1'10
NELIA
2'—
Galetes NEMA
loe

"

capsa

O

99

1'50
pot
1'25
Caramels NELIA
Per als catztruels batir& d'emprarse una folla que va dins de cada
pot.)
Queden, dones, exclosos en absolut i no podran emprarse
per a aquest concurs ni els envolups dels productes de la casa
NELIA que es venen a cinc, deu i cèntims, etc.,
de les llaunes ¡grana de galetes ni tampoc els de tots els altres
productos nostres que no van detallats en la llista anterior.
3.' No podrit prendre part en aquest concurs cap individu
del personal de la casa NELIA S. A. ni de la seva
4.' En el cas que fossin mis d'un els concursante que endevinin el número que més s'acosti al premiat, solament tindr à dret a l'automòbil NOU FORD aquell que s'hagués

Bombona NELIA

"

,

ew,

valgut d'un envolup corresponent a un article de major preu.
Per exemple: si fossin quatre els clients amb dret al premi
per haver endevinat el número afortunat i s'haguessin valgut respectivament d'un envolup NEMA AMETLLAT de pessetes 0'60 la rajola, d'un de NELIA SUPREM de pessetes
1'10, d'un d"una capseta de bombona de 1'50 pessetes i d'un
d'una capsa de galetes de 2 pessetes, seria aquest darrer el
guanyador. Si per cas, cadascun dels clients restants rcbra com
a premi 500 pessetes. Sena cap altra nova condició que
indicar-nos el nom del seu habitual proveïdor de xocolates i galetes NELIA, trametrem a correu seguit a tothom que el desitgi, un interessantíesine opuscle explicatiu de les característiques del non model de cotxe, les admirables condicions del qual han estat exposades sintèticament per
Henry Ford, dient: "El nou
Ford reuneix els millors
ensenyaments de la
S. A.
meva experiència adBARCELONA
quirida en la cons.
trucció de més
Desitjant prendre part en
de 15.000.000
e'e
que orgauitza aquesta
el
concurs
•
d'automäcasa premiant ea-guanyador amb el
ee
bits
primer NOU FORD, us prego que, tal
e
e
cona prometeu en el lrästre entine', em
vulgueu trametre el fascicle en el qual
es donen detalla complete danquell auto z
suela Servia-vos visitar el men proveblor
Sr.
que viii al carrer de
•
a fi que et no ven producir! NELIA
núm.
•
procuren que n'adquireixi, i d'aquesta manera jo
eeepodré comprar-ne 1 prendre part en el vostre concurs.

NELIA,

Direcei6

ye-

,

•

•
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Ha estat publicada una R. O. relativa a la contribució de la propietat urbana de
Barcelona a les despeses d; la Junta d'U rbanitzacie i Aquarterament
La bandera enarborada pel cabdill Carie s Maria Céspedes, que els cubans consideren com el pare de Hur independencia, sera tornada a Cuba
LA PARTICIPACIÓ. DE LA
PROPIETAT URBANA DE BARCELONA A LA REFOR,MA
DE LES DRASSANES
La "Gaceta& publica la salada
Reial ordre de la Presidencia:
"Vista la comunicación dirigida a
esta Presidencia por la Junta mixta
de urbanización y acuartelamiento de
Barcelona en la que expresa que elaborados por la Fábrica Nacional de
la Moneda y Timbre, y en poder ya
de aquella Junta los timbres y pólizas de recargo a (Me se contrae los
artículos cuarto y quinto de la Real
orden de 3 0 de junio último y qae
son precisos para el cumplimiento de
dicha soberana disposición y del Real
decreto de 15 de marzo próximo pasado, que se dicten las normas complementarias en que se concreten los
términos y plazos en la forma indicada, a que deben atenerse para el empleo de los aludidas palizas y timbres los obligados a elle, ass como
la responsabilidad en que incurrirán
apr la omisión de las mismas, suplica esta Presidencia que se dicten
al dedo las correspondientes disposiciones.
d
Primero. — A partir de la publicación de esta Real orden los propietarios de fincas que radiquen en Barcelona y en su termino municipal y
los inquilinos que las habitan, están
respectivamente obligados a utilizar los

timbres y pólizas a que se rieren los
artículos cuarto y quinte de la Real
orden de 3 0 de junio último y en su
consecuencia todos los contratos que
desde aquella fecha se celebren o se
prorroguen entre propietarios o inquilinos deberán llevar adheridas una póliza, que satisfará el inquilino con
arreglo a la siguiente escala:
Contratos inferiores- a cien pesetas

mensuales: Una peseta.
De uso a 15o pesetas: Dos pesetas.
De 155 a 3 00 pesetas: Tres pesetas.
De 300 a 5oo pesetas: Cuatro pesetas.
adem superiores a quinientas pesetas: Cinco pesetas.
Asi mismo todas los recibos de alquiler que se presenten al cobro, a
partir también de la publicación de
la presente Real orden, deberán llevar adherido el timbre de recargo de
la cuenta, corrspondiente a la siguiente escala:
De 75 a zoo pesetas mensuales da
o'is pesetas.
De 2C1 a 225: 0'20 pesetas.
De 2-^G a 3co: 025 pesetas.
De 3 01 a 40
0 : 030 pesetas.
Los alquileres superiores a cuatrocientas pesetas mensuales : 035 pese •
tas.
Segunda. — A les efectos de la ins
peesión y comprobación el timbre deberá adherirse por ei propietario, en
forma que comprenda ia matriz y el
cuerpa del recibo, pudiendo el inquilino de esta manera comprobar al satiaiacerlo que se ha cumplido por
aquel la obligación que nene contraída.
Tercera. — Todos les contratos de
arrendamiento de fincas urbanas que
en lo sucesivo se calebren o se prorroguen entre propietarios e inquilinos
de Barcelona, deberán ser presentados en la Cámara de la Propiedad
Urbana de aquella ciudad, con carácter voluntario para los segundos.
Cuarta- — Los contratos así presentados en las oficinas correspondientes de la Cámara Oficial de la

Propiedad Urbana de Barcelona serán registrados t22 un libro especial
que al efecto llevara aquella entidad, poniéndose al pie del contrato la
nota de haberse efectuado la inscripción, con expresión del libro y folio
donde figure registrada, y corno coso-

prarbante de ease los mareaos están
reintegrados de conformidad con lo
que dispone el Real decreto y Real
orden mencionadas y de que han sido registrados por la Cámara de la
Propiedad, ésta inatilizara con una
estampilla la póliza correspondiente.
Quinta. — La falta de presentación
de los .contratos por los propietarios
en la Cámara Oficial de la Propiedad en el plazo sehalado en el número tres de esta Realorden, se castigará can una multa de cincuenta . pesetas, la cual multa será impuesta
atando se compruebe la falta por la
Junta Mixta de Urbanización y Acuartelamiento de Barcelona, y su importe se hará efectivo en metálico, en
los mismos efectos creados por el
Real decreto de quince ele marzo último, que se fijarán en los contratos.
Sexta. — Toda falta u omisión en
los contratos y recibos de inquilinato
de Barcelona de las pólizas y tim-

bres que han de llevar por disposición del Real decreto citado de quince de marzo último, 5eran, anta todo,
reintegrados o castigados y corregidos, con multas elel quíntuplo al decuple. de la cantidad que hubiera sido
de frenada.
rsta multa, una vez comprobada la
falta ppr los funcionarios a quienes la
Tanta Mixta de Urbanizaciones encargue la vigilancia e inspección de
este servicio, será impaesta por la mencionada Junta y se hará efectiva en
la misma clase de efectos que han
dejado de emplearse por la falta u
omisión.

ELS IMPOSTOS MUNICIPALS
SOBRE gSPECTACLES
afaarid, 12. — La Societat Lopanyeda d'empresaris d'espect'acles pública ha sollicitat del ministre d'Ha
senda que ea prohibeixi als Ajuntamenta que cobrin cap quantitat que
ultrapassi el 32 per cent de la quota
col Tresor, única autoritzada per la
lid, pula que es daifa el cas que alearas rr.unicipis imposen arbitris cupecials per conceptes de vigilancia. bombers. inspecció sanitaria i altres, que
en tots els casos suposa una major
tributació que el rebut integre de la
contri/aleló industrial.
EL MONOPOLI DEL PETROLI
Madrid, 12. — A la "Gaceta" d'avui es publica LL segi¡ent Reial Ordre,
aprovant el Contracte celebrat entre
l'Estas i la Companyia Arrendataria
del Monopoli de Petrolis.
Té per objecte el dit contracte l'adininiseració en el Moncipoli amb
tat. referent a la importada, manipulacions industrials de totes mimes, magatzematge, la distrihuciä i la venda
deis combustibles minerals líquida i
els seus derivats, que figuren en el
vigent arancel de Duanes, en l'aparat
tercer de la classe primera, A la producciä en ei país, la importació i la
venda de qualsevol altre combustible
liquid d'origen tnineral i d'origen vegetal.
Si e,1 Govern acordes l'extensió del
measepoli a Canäries i territoris de
sobirania del nord de l'Africa. conrespondria així mateix a la Cornpanaia arrendataria la seva ad:ministracié.
L'empresa arrendataria ve obligada

a prestar, egons els preceptes d'aquest contracte, els serveis, l'administrada dels quals Ii hagi estat confiada.
La durada del contracte será de vint
anys a partir del primer de gesten
de taza.
Si transcorregut aquest termini hean
anuncies nou concurs per a la realitzaei.6 deis serveis, assistirà a la Com-

"Intermezzo
Maldecaps a l'Elisi
En aquest i.s E lEí
és 7E:sesee" la resida/cía del president de
la República Francesa, Sí. Dounsereue. L'Elisi éS un

guau de daba que
e ç1 s la parta ,solf data arda bandera
n mas:ea. 1 com que la República Francesa és suc,essora de quaranta o eh,(manta reis, conserva un protocol molt
rigid i té un di-rector del Protocol,
que es AL De Foneuteres. ;71 director
del Protocol vé a sser una mena de
Cancerber que té l'obligació d'estar-se
a la posta a vigilar qui entra, mirar
si es presenta amb la camisa neta i
les s'abates enxarolades, acompanyarlo fíes el despatx presidencial i ten:r
campee que el visitant nu acceeleixi a
la tt,aptaciú de rascar-se l'orella.
Aquest sanyor, quin, el presídela ha
de fer un viatres o h ii rebre alguna
personalitat, un rd o algun altre mesident, ds ahorne mis preocupe de
Franga. El que sobra és feina. París
és u 52 rniratge i fina els seus antipode; veuen el pampeilugueig de la
"ville lurniese".
Aquest prestigi dana mis feina a
rarisokrata M. De Fonquières qua
111 democratic president natural d'Ai-

frivol

güesnaortes — ara no sé si d'Aigüesmortes d'Aigüesvives, perú és igual,
tots sOn nams moit francesos.
Ara mateix fa poc que ha visitat
París el rei d'Egipte, Sa Majestat
Fijad 1. tina tradició, que data del
temps deis Parraons, vol que els reis
d'Egiate vagin sempre acornpanyats
del gran eunuc, que és una peraonalitat del palau, un dels administraders
de confiarles. El gran eunuc de Fuad I
es un scriyor gro, i solemne convençut de la importancia de les seres elenades funcions, u/1 senyor eriçat de
susceptibilitats. Encara que ni els reís
de França i els seus suceesaors els
preside:tes no han pogut permetre's
rasi crier gres tenue, M. De Fonquieres sabe trobahli sempre, inspirarase en el protocol faraimic, un lloc digne del seu càrrec.
Despees del viatge del rei mis iraportant de l'Africa visitarä París un
altre personatge, mis notable encara,
si ai:sò és possible: es tracta de l'emir de l'Afganistan, emperador d'un
pais magnif:c pie d'hist ò ria, de ',legendes i de fruites delicioses, el país
de les maragdes, dels safirs i de flors
meravelloses, ein, segons alguns savis,
hi havia el Paradís terrenal. Aquest
rei asiàtic, 'que és = h om e d'esports,
será el primer rei del seu país que
es digna visitar els eurepeus. 1:11 tren
especial, especialfssim un tren daurat,
concluí a Bombai el rei i Pd reina afganesos. Des de Bernbai van venint

panyia a que se celebri el dret de prevatura.
LA VACANT DE CARRACIDO
A L'ACADEMIA ESPANYOLA
Madrid, 12. — Sembla que, a part
de les dues candidatures ja esmentades, de Pérez de Ayala i de Guneal
de Amezua, per a cobrir la vacant de
Can-acido a l'Academia Espanyola, es
parla insistentment de la senyora
Blanca de los Ríos i de Martínez
laleisser.
NOTES DEL MINISTERI
DE MARINA
Madrid, 12.--Al ministeri de Marina
s'ha facilitat una nota dient que el ministre hada tingut la satisfacció de
rebre el contralmirall argentí senyor
Salnidez, aconipanyat del capita de
fragata senyor Pastor i de l'agregat
naval de l'Ambaixada argentina, senyor Ficatti.
!sainaran senyor Galindez Ii feu
present el seu viu agraiment per les
facilitats que havia ;robín en les autcritats maritimes espanyoles en realitzar la seva rnissia amb motiu de
ladqussicii dels vaixells argentins.
El senyor Cornejo agrai els elogis
que cl senyor Salindez va tributar als
progressos de la indústria naval espanyola i fea vots pesque aquest resorgis
mcnt hagi pcgut posar en íntima relació la marina espanyola amb el poble argenti, desitjant que això contribueixi a apretar els 'Liaos d'afecte
que existeixen entre ambdues nacions.
En una altra nota, també del ministeri de Marina, es diu que l'almirall
Donseq, ministre de Marina argenta
ha contestat el cablegrama que li
va tratnetre el senyor Cornejo, saludant la marina argentina en norn de
l'espanyola, diem que egraeix molt
lateas telegrama, i que es de gran satislaccia per a l'Argentina que els
vaixells -Cervantw" i **Garay"
corporir a lasquadra d'aquell país i
que siguin precisatnent producte de la
intelligència d'homes diligents i del
Iraq de puxants obrers espanyols,
"homes de la nostra mateixa raça, i
als quals ens vincula tradicions irnborrabies". Li prego — acaba — accepti
el testimoni de la marina argentina, i
el roen personal, per a la gloriosa armada espanyela.
LA BANDERA DEL CABDILL
CARLOS MARIA CÉSPEDES,
TORNARA A CUBA
Madrid, 12. — Parlant del
lliurarnent dels trofeus de guerra de Cuba, l'ambaixador
Cuba, senyor Kohly, ha manifestat que en efectuar el canvi
de ratificacions del ti actat de
comere hispano-cubà suggerí
al marques d'Estalla la idea de
la viva complaença amb que es
rebria en aquell país el lliurament, pel Govern espanyol, de
la bandera de Céspedes, enarborada l'any 68, al comerles.ment de la guerra dels divuit
anys, per l'illustre senyor Caries Maria Céspedes, considerat
entre els cubans com a pare de
la independencia, i figura venerable respoclada i amada extra-

ordinäriament.
El Govern manifestà el corrent d'aproparnent entre Espanya i América i s'apressä a
prometre dictar ràpidament una
rial ordre sobre aquest afer.
—No he comunicat
ment la noticia al meu Govern,
perb ho he notificat de manera
privada al president de la República.
No sé el que acordarà el Go.varry cubä. pera Isom pot suposer que enviarà a Espanya un
oficial distinga de l'exercit per
per mar i s'acosten amb tot cl seu
prestigi de reis mágica.
Rebre aqucsts reis, segons protocol,
es tasca delicadíssima. El rei porta
un acompansament mía fantàstic encara que el seu collega de la terra
les Piramides. Entre els personatges
del seguici figura el joglar, el boig
que divertia els nostres reis de l'Edat
Mitjana. 11. De Fonquières ha consultas tots els historiadors de l'Academia Frarms esa per tal d'informar-se
exactament sobre el tracte de que eren
objecte els joglars en temps du Lluís
XI o de Carles VII. Volia també saber M. De Foneuières si en aquella
epoca els joglars dels reís viatjaven
arnb el seu amo. ¿El boig que divertia el rei menjava a la cuina o era
adines en els Spott oficials? s I en
aquest cas, menjava a taula o a sota
la taula?
També ha estas presa en considerad/5 a alalisi l'eventualitat que el joglar de l'emir de l'Afganistan en faci
alguna de les seves, 'alguna bogeria,
que pugui comprometre les bones rehacines entre =betas paisos. sI si al
boig li ve l'acudit d'estirar el bigoti
a 11. Puincaré?
I perquè M. Doumergue no quedi
com un peine senyor davant de tan
pierda rei, s'ha pensat també si seria oportú Hogar a l'Elisi un boig
temporer. Un home d'esperit — slat
dit — podría fer la feina a satisfacció de totharn. Qualsevol deis germans
Fratellini — als quals dit sigui de passoda els sobren condecoracions — podia fer un paper de beneit que faria tornar verd d'enveja el joglar de
l'emir de l'Afganistan.

lial de recollir la insignia i que
aquesta sigui dipositada al 111useu Nacional de Cuba.
La bandera de Céspedes es

guardava al Museu d'Artillería
en una vitrina de records de la
guerra de la independencia cubana.
Ahir ja era fora de la vitrina la bandera de Céspedes i un
fusell que usä el fill d'aquest.
De les declaracions de l'am-

baixador sembla desprendre's
que la bandera és l'únic objecte que es Iliurarb, a Cuba, tota
vegada que és el més interessant per als cubans.
LES COMUNICACIONS RADIO-ELECTRIQUES AMB
AMERICA
Madrid, 12. — A dos quarts de
guatee d'aquesta tarda, al quilametre 6 de la carretera de Madrid a
Vallecas sala celebras la collocació
sle la primera pedra de l'estado
creada a Madrid per la societat Radio-Eléctrica Argentina, la qual establità la comunicació directa amb
Buenos Aires.
Hi han assistit el general Primo
de Rivera, el ministre de la Governació, els ex-,ministres Cierva,
'Francos Rodríguez i Argente, ela
amhaixadors de Malea i de Flanea, el ministre de El Salvador, l'enearregat d'Afers de Paremia i altres
diplomaties i peasonalitats.
Per la societat anònima feren els
honors el marqués d'Amposta i el
marques de Quintaran
També es trohaven presents l'Ajuntament de Vallecas i regidors.
El marqués de Valdivia ha elit
que era una realitat i no senzilles
paraules d'apropainent afectuas entre Espanya i els paisos Ilatins.
El general Primo de Rivera sla
associat personalrnent a lacte, molt
complagut, ha dit, i quant a l'afecte
oficial quedara demostrat l'interès
del Govern amb la presencia del general Martínez Anido , com a cap
de tots els serveis de Comunicacions.
Tots els assistents han signas l'acta de coHocació de la primera pedra.
El nunca revestit de pontifical,
Isa actuat en la cerimänia religiosa.
Per últini, la Company:a ha invitat
a tots a la inauguració de l'estació,
que se celebrará el dia la d'octubre
vinent, al qual acte ha ofert la seva
assistència D. Alfons.
UNA NOTA SOBRE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
Madrid, 12. — A les dues de
Ist rnatinada s'ha facilitat la següent nota oficiosa:
"La nota oficiosa donada
ahir a la sortida del Consell
ministres, tracto de reflectir la

veritable impressió d'aquest

davant l'exposici6 de les darles
rectificarles de recaptació i despeses del passat any económle
feta pel ministre d'Hisenda, pero com que algun periädic
donat a entendre que aquest
examen pogués eemduir a la
nossibilitat d'un augment en el
superàvit anunciat, el cap del
Govern creU un deure de formalitat aclarir que el deficient
fermat pel sen company com a
conseqüència de les dades que
té, i desitjant el referit ministre mes copioses dades que les
que pogué oferir en el Consell
del dia 31, però encara incompleta, car una liquidaciú exacta exigeix diversos mesos, la
conelusia fa creure en un superävit que en un augmena si
b6 quedant sempre en peu
d'una manera palesa 1 evident
que el pressupost de l'any 1927
ofereix un increment de recaptaci6 superior en dos cents milions i una disminuci6 de despeses aproximadament igual i
per tant una minora de quatre
cents en la liquidació total
comparada amb el pressupost
anterior, el que ustifica el favorable concepte que ha marescut en el món financie!: i la

El Don Joan alemany
Fa pocs dies ha

-4*• estat detingut

me que ha batut el
record de l'amor.
Es traces d'un hoene dans quaranta
anys, ben plantat,
de bigoti i
negres i ulls encara
me; negres. Tal és
el retrat je ' , rana Liofke, l'hotne que
Ita estat promes amb mis de mil dones. Fou detingut en el mcment en
què repassava lt 'lista de la seca collecció única al rndn. Moments abans
d'ésser detingut havia llegir les 33 5
respostes que havia 'líense:a un anunci redactat de la següent manera:
"Funcionad vidu desitja trobar una
vídua dann trenta ares per a casarse amb ella. El fet que la vidua tíogui fills no és cap inconvenient. Desitjaria que la vídua tingués alguns
besa de fortuna, perú alai) no és essencial."
Mireu-lo com voleada l'anunci
d'una admirable habilitas diplomática.
L'única cosa que Liofke demanava era
amor al calluet que llagues pogut
restar en el cor d'urea viruta. L'essencial era epoderar - se d'aquest caliuet
encara que hi hagués l'inconvenient
d'uns fills d'un altre amor i la inexistencia de bens de fortuna. Airea almeres, ho entenien les vidues incautes.
Franz Liefke no tenia Ultra professió que enganyar vídues amh paraula
de casament, rqbar a aqueixes pobres
dones una mies d'amor i els diners

fermesa tradulda en alça de cotització que ha estat impresa
als valore públics."
LA QÜESTIÓ DE LA VACUNA
DEL DOCTOR FERRAN
Madrid, sa.—El president de l'Academia Medico-Quirúrgica Espanyola ha publicas una nota dient
que en contestació a les varies notes que ha publicas la premsa comentant la discussió que hi va haver
en la sessió científica de la mateixa
Academia, s'apresuraren a manifestar que en sessió especial sera traetat l'assumpte de la vacuna del doctor Ferran, oient-se totes les opinions científiques que siguin exposades i no havent-hi dret, per avui,
a desvirtuar la sinceritat i l'entusiasme que han de despertar aqueltes ellscusions en un pla exclusivaInda eientific.
EL CONVENI DE NAVEGACIÓ

AERIA AMB FRANÇA
Madrid, 12. — Han estat entaulades converses amb el Govern espanyol i l'inspector d'aeremäutica francesa, M. Fortand, que ostenta en el cos d'enginyers navals de la reina nació el grato de general i que ha
vingut a negociar les bases per
a un conveni de navegació aé,
rizo entre França i Espanya.
LES SECCIONS
DE L'ASSEMBLEA
Madrid. 52. — La secta, vuitena,
de l'Assemblea. Sistema Tributara ha
reprès, sota la presidencia del conste
de los Andes, el sen treball d'estudi
de la Legislació vigent en materia de
tributs, per tal de coordinar-la amb el
projecte de reforma tributaria.
La secció sisena, Lleis Polítiques,
que presideix el senyor Gavilán, ha
escoltat la lectura de l'informe que
el Director d'Administració Local, senyor Mufloz Lorente, ha emes sobre
el projecte d'iniciativa del Govern relatiu a la creació de tribunals per a
emparar al ciutada.
El senyor Mufloz Lorente Es mernbre de la ponencia nomenada per a
l'estudi - d'aquest projecte i el seta informe respongui al seu criteri personal d'ampliació de les bases del propi
projecte.
La Secció de Lleis Polítiques ha estudiat també les respostes d'alguns periòdics al qüestionari sobre l'Estatut
de Prenoto, entre elles, les de Premsa
Espanyola, per "A O C" i "Blanco y
Negro"; de la Federació d'Empreses
Periodístiques de províncies ¿'Espanya; la du l'Agencia Fabra; "El Fue
blo Vasco", de Bilbao; el Sindicat
Professional de Periodistes, de Bilbao,
i la de "El Debate".
lii ha altres respostes que seran
llegides en les próximes reunions.
La secció primera, Educació i Instrucció, ha discutit el treball de la ponencia que estudia la reforma universitaria.
Aquest treball no és fins ara més
eme l'exposícid, en línies generals, de
les bases sobre les quals ha de realitzar - se la reforma.
Lo secció setena de l'Assemblea,
Regina de la Propietat i el seu no, sla
ocupat, en la seva sessió d'ahir, tal
com vareas dir , del problema de la
propietat comercial.
Com sigui que el senyor
Ayate s'ocupà del dit problema
en un dels plens del proppassat
mes de novembre ponderant la
sera importancia i pregant al
Govern que el passes astudi oc
la Secció corresponent, heno
preguntat aquesta tarda al senyor Ayate si el que s'estudiara
en la Secció VII era precisament la sera proposta.
—Efectivament—ens ha contestat el senyott Ayate—., La
Secció setena s'ocupà d'aquest
afer en tres sessions del proppassat enes de desernbre, i ara
continua estudiant-lo.
La meva proposta—ha seguit
dient-nos el secretari de la
Confederació Gremial—es refereix al que des de fa molts
anys vénen propugnant les as-

sociacions mercantils i industrials d'Espanya, o sigui, una
Ilei especial que reguli els conEl sistema dels anuncis donava excellents resultats. Hacia rebut milers de
respostes i retrata. Es dedicava constantment a cinc o sis dones. La paraula de casament venia amb unti rapidesa inaudita. 1 és clar, com a home
promes començava a interessar-se per
la situació de fortuna 'de la promesa
i de lora la familia de la futura. Liofke 110 slavia de preocupar de lis despesa : mita era convidat per una, denla per una altra de les promeses. Amb
elles havia fet excursions i viatges i el fet de festejar li havia permita estiuejar temporades !largues a
casa de la promesa o dels seus parees. Al cap d'un quant ternps allegava cedes dificultats econämiques derivadea de la mansa del negoci i obtenia diners. Després trobava rail pretextos per 'ajornar el casament i acabaca fent-se fonedis.
Entre 1912 i 1924 féu nou centes
victimes. Fou detingut i condemnat a
deu anys de treballs foreats, petar després de dotze mesas de presó aconsegui escapolir-se.
Quan Liufke es veié en Ilibertat cía
mençii la mateixa fundó d'anead i
féu encara alguna centenars de víctimes. Lb táctica era rapidíssima.
El fet és que Fraile Liofke, que havía usat més d'un miler de noma falsos, és encara plorat per moltes dones. Molts diaris l'han considerat com
un veritable artista en tota mena de
trapelleries, especialtnent amorosos. El
Don Joan aternany no adtnet cap mona
de comparad.; ansh Landra. Aquests,
per uns quants milers de tram-,
pocs, i uns quants mobles vells, féu
deu o dotze víctimes. Franz Liofke

tractes d'arrendament de locals
destinats a comerç o industria,
per la qual es garanteixi l'estabilitat en el local on desenrotllin el seu negoci.
Promulgar disposicions regulant i defensant el fons del
comerç o casa comercial, sense haver resolt d'una manera
primordial el referent al contracte d'arrendament, és edificar sobre arena.
—aTeniu fe—heno preguntat
al senyor Ayale--en l'èxit de la

vostra proposta?
---,Si el Govern—ens ha contestat—es conseqüent amb la
sera reiterada manifestació, re.soldrà el problema, ja que des
del reial decret de 20 de juny
de 1924 , en tots els que s'Itero
anat publicant, prorrogant el
de lloguers, es diu, d'una manera terminant, que el problema dels comerciants i industrials es de usticia i que s'ha
de recollir i regular per una Ilei
especial 1 de caràcter perma-

nent.
Creu el senyor Ayate que la
Secció podrís, probablement,
emetre dictamen en n1 mes de
febrer, i que si ros aixi podria,
tal regada, diseulir-se l'afer en
els plens que se celebrin en el
mes de mare.
NOUS ASSEMBLEISTES

Madrid, 12.-11an estas nomenats
membres de l'Assemblea Nacional, els
senyors Eusebi Rojo Rocha i Josep
Oppel Gracia.
S'ha disposat que continut essent
membre de l'Assemblea nacional el senyor Diego Maria Crehuet,

ELS SOUS DELS MESTRES
Madrid, I2.—El senyor Callejo ha
rebat els periodistes, als gurís e:s ha
manitestat que l'augment de cinc rollotos consignats al pressupost
trucció per a sous de mestres, no es
destinen a /a creació de novas escoles,
sind al pagament de sous de l'any
actual als mestres qua serveixen les
1.500 encoles que es crearen l'any passat.
Les que es crearan aquest any
arriben a la xifra de aoo, anth les
quals es completada el número de armo,
creades el 13 de setembre
0923.
Afegi que s'ha destinat rnig milió
per a millorar els sous de mestres
compresos al segon escalafó, i 50.000
pessetes per al Collegi d'orfes del
Ministeri.

PROPAGANDA COMUNISTA?
Bilao, 12. — Fa 22 mesos que
arribar a la residencia de Guecho q
posseeixen diversos potentat, biscain
un individu que digné anomerrarJosep Delgado, de nacionalitat arge
tina, metge, acompanyat de la sos
mullera
El matrimoni vivia amb gran lu
i fa un; quanta dies que amb MG2

de certes gestions de la policía h
fugit, essent detinguts a Veas:do/id.
El suposat metge es diu Josep P
Ilejo i sembla que és representant
delegado de la república dels Soviets
a Espanya, i que feia propagaras
clandestir a.
LA DESTRUCCIÓ DE LES ES.

COMBRARIES
Madrid, la. — L'alcalde ha maní
festat que avui es fan a Bilbao els
assaigs dels molins destructora de
les escombraries, que s'han establert
allí, i que és el mateix sistema ernprat en algunos capitals d'Anglater.
ra i que es disposen a adoptar di.
y erres capitals
Com que s'está reorganitzaza el
servei de neteja de Madrid , el seu
enginyer director, senyor Rogeli Sol,
s'ha traslladat a Bilbao per tal de
presenciar els assaigs i coniixer
practicament els seus resultats.
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AVIS — JOIERS
Ert Vicents Rodilla i Tort, jeder. amb taller establert a Hospitalet de Llobregat, carrer de Pi i Margall, -II, pral.. ami,
q ualitat d'hereu de la ecra mare, Na Vicenta Tort i Mereadé,
assabenta tots els falinacants 1 comerciants del rano de joieria que la Sala segona del Civil de l'Audiència Territorial
d'aquesta ciutat ha dictat sentencia confirmant el fall del
Jutjat de primera instancia d'aquest districte de la Concepo
en el plet promogut per N'Amadeu Sala contra Na Vicenta
Tort i Mercadé, per interès de la qual resolució s'estimen
sblides i d'eficacia les patents d'invenció números 81.097 i
81.098, pròpies de la dita seno ora i que pertanyen ovni a En
Vicents RodilIla i Tort, consistents la primera en un sistema
de tanca per a braealets o esclaves. i la segona e:o un altre
sistema d'artboulació o frontissa, lambe per a braçalets o
esclaves, i en conseqüència de l'exposat, solarnent seran legitimes les fabricados pel dit senyor Nicents lìcsdiíin. considerant-se com a falsificados. inrorrent en prmalitat ele fabricants d'aquestes, totes les p olseres re esclavos del mateix
la marca PATENT.
la marea PATENT.

ii RETALLS

de 1 a 2'90 m.
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Baratissims

lili
PhillfIllA

hliflUA

o Rambla Centre, 5
nomes volia dr les dones l'amor, el
drú, perdre el temps esquarterant i
cremant cadavers. A Landrú el va
perdre la pudor de socarran que escampana pel venus. A Liofke l'ha
perdut l'haver escampat massa amor
i fer massa olor de dona.

Cecili Sorell fa construir
un castell
En els anals del
teatre són nombroses les artistes que
han fet sort i s'han
casal amb princeps
o snilienaris. ;Es
tan forta fa sugestia d'una dona de
teatrel No obstant,
4:"e.
potser cap artista ha
sabut lagar tan bi la gläria i la fortuna com Cecile Sama avisa casada
airar el conste de Segur, hereu d'una
de les cases mes fortes de França, una
casa que compta amb sants, mariscals
i acadèmics a la familia i que en les
leves galeries de retrats podrá un dia
mostrar, pintada pels millors artistes
de l'epoca, l'efigie d'una de les comediantes de mes anomenada del seu
temps.
Cécile Sorel viu en un dels minora
palaus de l'antic París, dorm en un Hit
histerrie, la volten mobles de museu i
els tapissos dels Gobelins recullen els
seus sospirs. Quan surt cap a l'estranger a fer una tournée, la Primera arasta de la Comedia Francesa vtatja
amb passaport diploratic, i si el país
&las val, s'emporta tot el moblad

PillitHIU SIIIME:011
Salmeron, 13

lili

dels Sorel i l'assegura per molts milions.
rebost i la cartera. No volia, coro LanLacompanya se:rima el seu mara i
"partenaire" el comte de Segur, tan
eclipsas per la giäria de la seva dona
que de conste de Segur ha passat a
éster monsieur Surca El seu nom
guerra es G. de Saze, en record dan
asantpassat sea molt celebre, el mariscal de Saxe.
Ha dit el "Jearrfal" que Mme, la
comtessa de Segur Isavia decidit c onstruir un castell a la Costa Blava. La
noticia ha causat gran impressió a les
cinc pobilícions de la Cote-d'Azur que
valen del turismo. Madame Cécile Sorel hauria estat beis rebuda a Niea,
a Catases, Antibes, Toles, a Beaulieu o
Beausoleil, nennt ama prometedora
Els diaria d'aquest bulevard del món
ha ndonat grans proporcions a la noticia. Madame Sorel Isis escollit el poblet de Sanary. No comprará la casa
que Irania habita; 11. Paul Dutasta,
secretari de la Conferencia de la Pau,
alió que construirá un palau, tan veritable "eliateau", ha mobilitzat ja els
arquitectos i jardiners mis celebres:
el seu palay sera admiras per naconais i estrangers. Una part del usobilsisri del palau de Paris será traslladat a Sanary. I quan la comtessa
o' ssi temporada a Sanary, viatjaran
ea Gobelins a fi de fer la dentera als
milionaris arnericans.
Sanary—diuen els diaris de la Costa
Blava, per la seva magnifica situaci
ó,
al inig de les Ciar n sis poblacions mis
celebres, permetrà 'a Mote. Cécile Sorol esser vigilada per tote •:. "impecera". Sanary tindrà mara resp andar prupi.

-"Wilffigeger

"19.91,11Mffligr"75"2"749gr
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ESTRANGER
francés ha triomfat en dues vota cions retatives a les condemnes dels diputats comunistes. Cachin i Vaillant-Coutur ier han estat detinguts a la sortida de la

EI Govern

Cambra
Els no r darrericans han començat a adon ar•se CM la intervenció armada a Nicaragua resuita difícil, i l'America Eatina ha i niciat c ma torta campanya de solidaritat
1m!) eš rebe!s nicaragüencs
sobre la unitat de les esglésiee LaWashington que tot el Senat és en : DEL DIA 5 AL DIA 11
menta els esforeos realitzats amb cl
tot tractat un

broses rectificacions fetes a la y otació, per virtut de les quals la minoria de 227 ha quedat recluida a
176, repartint-se els vots del Govern, abstcnint-se 47 diputats, la major part dels quals declararen al senyor Herriot que s'obtenien de votar, precisament per a evitar la crisi,
sembla que el perill que aquesta es
produeixi ha pogut ésser evitat. —
Fabra.
L'ACCIÓ FRANCO - AMERICANA PER A LA PAU
París, 12. — El senyor Briand
rebut una nora carta del senyor
Kellog relativa a la proscripció de

poble contra el general Dlaz i les
(orces d'ocupació, sinó que bona
part de soldats desembarcats pela
Estats Units són mercenaria que
ni tan sols tenen la nacionalitat nro.
damericana, i ha el temor de que el
moviment de deserció cundcixi.
Es dóna com molt probable que
amb motiu de la conferencia panamericana cls quals preparatius estan
casi acabale, alguns representants
de les nacions centro i sudamerica-

ELS SERVEIS POSTALS AERIS
AME L'AMERICA DEL SUD
Washington, tz. — Parlant davant la Comissió de Comunicacions
de la Cambra dels Representants, el
ministre del ram ha preconitzat la
conveniència d'estendre els serveis
postals aeris a l'Am è rica del sud
utilitzant les rutes aèries fa poe
temps seguides per l'aviador Lindbergh. — Fabra.

ales aixe:aran la seca veu contra la
política deis Estats Units a Nicaragua. En els centres d'aquesta conferencia en preparació així s'afir-

SENSE NOTICIES DELS AVIA-

AVIACIÓ
DORS DEL VOL AUSTRALIANOVA ZELANDA
Washington, 12. -- Ma'grat les
nombrases exploracions per terra i
per mar no ha estat trabas cap rastre dds aviadors que intentaren el
raid Austràlia -Nova Zelanda. — Fabra.
COSTES I LE BRIX,
A GUAYAQUIL
A
12. — Ahir a I.es 5-45
arribaren, procedents de Lima, els
aviadors francesos Costes i Le Brix
els quals estan efectuant un vol de

Osli, Dunyach, Navarro, Maris, Parera, Borrell i Nicolau, Alzina, Arnau, Tenes, Duran, Viladomat, Renard, Rebull, Soto, Monjó i Tarrach,
i que els artistes havien ofert d'activar l'acabarnent de les obres ei mis
aviat possible.
L'ACTUAL EDIFICI DE LA
"JEFATURA" DEBAPAREIXERA
Al despatx de l'Alcaldia va ésser
signada, e/ día 7, l'escriptura relativa al pagament de la finca número 3 del passeig d'Isabel II, on actualment estä installada la "Jefatu-

ra" de policía, única afectada per la
rna.—Fabra.
Reforma interior.
FINS ELS ADICTES AL GOLA DIRECCIO UNICA
VERN CONSERVADOR VAN
que es tinguin amb França sobre el
PASSANT-SE ALS RgBELs
conveni de pau perpetua giraran al
AL CARRER DE SANT PAU
DE SANDINO
voltant d'aquesta frase.
Des del dia 8, el carrer de Sant
una carta del miSebretkquesta qüestió diuen els líaManagua (Nicaragua), Ir. — Els
Pau té una sola direcció per al trännistre d'Estat de
canviat
ris americana que Briand ha
aeroplans nordamericans continúen
set, que va des de la Rambla a l'enembarcas cap a Nicaragua mes de mil
Washington. 'eta el
d'actitud, a la qual cosa respon la
les seres incursiona pel camp on escrcuament que té amb els carreta
soldats nordarnericans.
es de ceesan'een
premsa francesa que és Kellogg
hington la contesta francesa a la
tan concentrades les forces del ged'Amàlia i Abat Zafont.
Ilei
la quel .ir. Kellueg
— El Govern francés retira la
ha canviat de pena:une:en perquè
senyor
Kellog.
neral Sandino, les quals d'un temps
darrera nota del
diu que accepta la Briand suggeri un pacte bilateral, i que prollibia l'exportad() de capitals,
LA IL.LUMINACIO DEFIha
gratas
esperances
que
les
seves
les
enea veuen augmentades
Hi
propos :ció francesa Kellogg proposa un pacte multilateral. !Id d'excepció que motiva la crasi fi- negociacions continuaran en un ter- files, car són molts el nicaraüencs
NITIVA DE L'EIXAMPLA
Aquesta
disposició
permeträ
KELLOGG
nanciera.
d'un "mjede
Diuen els diaris franccsos que el pacte
que veuen amb marcat disgust la
favorable fins la conclusió d'un
reny
F015 al día 25 del mes que som
normal
comerç
el
Franea
restablir
propaganda
per
América.
Esa
perpetua"
entre
França
i
els
nu
entre Feanea i els Estats Units i a:tractat plurilateral condemnant la intervenció activa dels nordameris'admctran al Negociat d'Obres p si amb l'exterior.
Foren objecte d'una gran rebuda,
tats Unías ciAmerica. Li sembla. pern.
tres p., •.énfiC3, no Isa de fer nutivar
del
país.
els
assurnptes
caos
en
Fabra.
guerra. —
Migues d'Ex:a:m:1a plccs de propoM.
acudint a esperar-los les autoritats
a Mr. Kellogg que en ce:iteres de lil'antorilat ni l'obra de la Secietat de
Inés sla cornprovat que no semsició per a les obres de transformar
milers de persones. — Fabra.
mitar-se a una &clareen; bianeeal.
Naezons.
ITALIA p r A
e la conducta de les tropes de prola illurninació definitiva de la zonas
caín la suggerida pel 5cnyor Brand,
FRANrA
— Näpols. — Arriben el; reís de
tecció nordamericana han observat
ESPORTS d'Eixampla, al tipus de 72o.o18'55
UN ESCRIPTOR DETINGUT
podrien are/6,We; nacions contribuir l'Afg,anietan.
un tracte correcte amb la població,
pessetes.
ELS COMUNISTES DECIDE!.
millor a la pote del mena precurant obTorí, lo. — La policía ha procedit a fites a l'extrem que ramita deis que
— El Primer ministre britänic,
RUGBY
tenir radhesiö de les principals poten- Mr. Beldwin. pronuncia un discurs a XEN QUE DOS DELS DIPU- la detenció de l'escriptor Seg,ro.
BARRACOPOLIS
Bordeus, 12. — Una selecció del
A113 fa poc havien simpatitzat amb el
cies a una declaraciä per la qual c5
Es guarda la ines absoluta reserva
Worcester. Fa un resum de l'obra esa- TATS CONDEMNATS ASSISS'ha assabentat a llurs respectius
comprometessin a renunciar a la Ideada pel Govern conservador durant TEIXIN A LA SESSIÓ DE LA sobre els motius que obeeix l'es:atenta- govern conservador, slan passat a migdia de França ha vençut a Nova propietaria la conveniencia d'enderGallea del Sud en un match de
les files de Sandino.
CAMBRA
guerra com a instrument de la nalitica
els darrers trcs anys. Din que ha desda mesura. —Fabra.
rocar le,, barragana cmpleeades a
Hom creu que amb el viatge d'ins- rugby. La victòria ha estat de 1 9
Pares, 12. — El comité central del
racional. La carta anuncia que e: Gaaparegut d'Europa la mentalitat belMontjuich, en d lloc anoracuat Casa
que
vol
ernprendre
ara
el
gepecció
BELGICA
contra 50. — Fabra.
vera federal está, dones, disposet a
lica i s'ha creat un sentiment de sereu- partit cenit:a:sea ha decidit que assisBlanca, i les que Li ha al Pont deis
negociar amb Frene a un tractat bert
teixin solament a la ressió daquesta ELS ESTUDIANTS NACIONA- neral dels fu"seilers nordamericans,
reten a censeqüència del Pacte de LoAngels dintre els terrenys que con s es
posará
fi
ordre
de
Coolidge,
per
a eadhesió de totes les petesecies que
carno i de l'entrada d'Alernanya a la
tarda, els diputats Cachas i Vaillant
titueixen rAvinguda del Bogasen.
LISTES DESTRUEIXEN EL
a la sèrie d'abusos que és públic
co n demnin la guerra i prefereixin les Societat de Nacions.
Couturier.
MUSEU SOVIETIC DE BRUS- han comes cls nordamerleans, cris si
EL PAPERAM QUE PASSA
selueions pacifiques.
EL MUNICIPI
— Londres. — Es desborda el TaEls diaris, en general, creuen que el
SEL.LES
no és així, hont creu que aquesta
— La premsa de la Petisa Entesa
PER SECRETARIA
n-tesis. L'aigua envacix els barres de
Govern obtindrà majoria en l'a qüestar—
Aquesta
Brusselles, El
perdran del tot les simpaties que
i de Polemia protesta contra l'expor- Wesurinster, Greenwich i Soplar, ter, que planteijarä sobre la condemna
Durant l'any passat, 1927, pel Re.
da, prop de les dues, un grup puguin tenir encara entre els conserrepórter
cosa
pot
escriure
el
Poca
tar:es d'armes jeta per Itälia a Haninunda els bai x os del Parlament. palau
gistre general de la Secretaria da
dels diputats comunistes. Es creu de formal, per uns cinquanta es- .adors.
sobre fets d'actualitat a la Casa
nra. S'aclareix que els quatre vageel;
reial, pala y bisbal, la Torre de Lonl'Ajuntament forera tramitats els setotes maneres que la sessió será molt
En les incursions realitzades pela
Gran en aquests vuit dies de repòs.
neareetralladcres que entraren a !len- dres i un museu on fa malbe centenars intercssant, encara que no es creu en tudiants armals do garrots,
ganas documents: per les Secciona
envaït els 1c:wats del Museu dels
pel clistricte de Quiavions
militars
L'alcalde, senyor l'ame de Viver,
gria prezedien de Verona
sie dibuixos de Turner, que es comersIe Fornent i Eixampla, 5.131; pee-1
el Govern votaran la
sorpreses.
Amb
Soviets,
i
després
d'aconseguir
s'espera
que
Suissa,
perú
lati, sembla que moriren nou parti- continua a
diari de Praga dju que la premsa ho- vas-chi en carpetes. Es té noticia de dreta , el centre i uns part dels radila Secció d'Hisenda, 15.601; per lad
que
ele
funcionaris
encarregets
contiHa
dia
d'aquests.
un
à
tornar
Sandino
i
resulatren
nomde
el
jet
del
daris
landesa havia ja denunciat
catorze morts.
Secció de Governació, 10.402; per;
Els
socialistes,
comunistes
i
racala.
no
podessin
vigilància
l'alocupaeet
de
la
senyor
Ponsá
el
nuat
de
gasta
feries.
material
brosos
de
continu trànsit
— Diuen de Rússia que les clecla Secció Facultativa, 7.841; rebutei
dienta d'extrem esquerra votaran en
luanoposar
resistència,
n'encaren
i
naturahnent,
accidental,
a
caldia
Legade
d'Hongna
En
un
encontre
que
les
forces
de
Hengria.
La
per
dosis soniètiques no es taran fins al
lliurats a particulars, 16.022;
contra. Els anomenats rad:cals de la
tot el que hi havin al Museu.
Sandino sostingueren contra un des- cant el "maitre", poca cosa de nou cions pels senyors arquitectes i rice
Fat i> din que els quatre vagoas unanovembre.
tercera secció s'abstindran. — Fabra.
Despree de recrer lotes les tacament de governamentals, apoiats podia haver en una corporació on
ven destinats a Rolemia, pesó ningú
Dia q. — Washington. — El DeIntervenció, 566; diversos documente
habitacions de l'Expcsieki, oca- per bornes nordamericanes, aquelles de consuetud passa tan poca cosa. per distintes oficines, 2.83o.
• EL GOVERN TRIOMFA
no s'llo creu.
purtatrent d'Estat ha comunicat a
celebrada
fou
Reis
sionant
destroces,
es
retiraren,
diada
dels
La
A LA CAMERA
tingueren cinc manas a Cujo. — Fa— Se suicida a París l'artista de
Iarnbaixador ¡rancies, senyor Claudel,
dispersant-se pele carrers dels bra.
com ja és tradició de cada any, en EL MOVIMENT DEMOGRA.FIC'
cinema alme. Wittigny ,Claude
que la resposta francesa el projecte
Paris, le. — A la Cambra deis Didependències benèfiques de l'A- DE LA CIUTAT DURANT El;
les
voltants.
France).
arnerici d'un pacte multilateral decla- putats iba obert la sessió d dos quarta
NI ELS NORDAMER1CANS
juntament.
Aquests estudiants, que per1527 I COMPARAT AMB L'ANY,
— A Washington, cl senador derant la guerra illegal, no ha estat jut- de quatre.
ESTAN
CONTENTS
S'han celebrat i anunciat subhastanyen a les Joventuts naciotatacrata Heflin presenta una propnei- bula satisfactòriament pel Goce: o. Es
ANTERIOR
Al banc blau és el senyor Poincaré
Washington, so. — Augmenten les
tes, visites de inspecció, visites de
nalistes belgues. han repartit
ció al Senat contra la politica del Godiu oficiosament a Washington que el arnb altres ministres.
Per l'Oficina del servei demogràpotestcs contra la política portada pel compliment; han estat nomenats dos
als
tambe
una
fulles
dirigides
vern a Nicaragua. La proposició pasea pacte plurilateral seria, segons la conEls senyars Cachin i Vaillant CruGovern a Nicaragua. Moltes (raquea- nous regidora; sha seguit parlant de fic municipal han estas facilitades les
ciutadants belgues, excitanta estudi de la Comissió de Negocia
cepció americana, una solemne professegüents dades a propòsit dels neiturier ocupen els seus respectius es- los a unirse contra els Soviets.
ses peotestes prevenen d'altres Repúsi l'Ajuntarnent havia de llançar
Estrenad-s. Tota la premsa dern&ceata
5:6 de fe subscrita per cada una de les coras en els bancs dels comunistes.
bliques americanes. El prcsident Cco- l'empristit dels 20 milions de pesse- xements i defuncions ocorreguts en
—Fabra.
pratesta en el mateix sentit.
potencies que volguessin adheeir-s'hi,
1927, en comparació arab l'any anEl president de la Cambra senyor
ligge ha rebut un telegrama de pro- tes per a acabar les obres del Transde ao recórrer a la guerra. Aquest
— Moscou. — El partit comunista
d'haver pronuncias
GRAN BRETANYA testa signat per tots els periodistes de versal, sense tenir abans l'aval de terior:
rebutja la eetició de reachnissió pre- compromís el signaric..9es potencies Bouisson, després discurs
En sent7: Naecuts rius. 17,515;
d'obertura,
el ECU 'acoftumat
l'Estat.
Bonote (Colombia). — Fabra.
sentada per Zinoviev i Kamenev.
de dues en duce. Per consegüent, la
nascuts morts, 935; defunciuns,
DESPRÉS DE LES INUNDAha Ilegit una carta del ministre de
francesa
fa
EL
TUNEL
DEL
CARRER
DE
Li
premsa
LA
INTERVENCIÓ
la
creació
VA
EN
CAproposició Ncllogg no pretere
—Dia 6. —
t4.707.
CIONS
Justicia, en la qual aquest recorda la
MI DE PROVOCAR LA PROnalsr 0. 1.1e la proposició de Mr.
d'un grup de patendea lligades solideBALMES
tc.ricr 0 926) : niseu a
Eis i'anal, 4a.:9i
Londres, 12. — El Primer ministre,
referent al projecte Cic pau perriament per un pacte multilateral, ni la decisió del Govern de detenir els diTESTA DE L'AMERICA
vius, 18,625; nascuts morts, 9_19; deDiu -La Noche" d'alíe:
senyor Balda:in, ha cenvocat a una
paua tendeix a e torpedejar" l'obra institució d'un tribunserA encarregat de putats comunistes condemnats.
LLATINA
"Entre lea concurrentes al Palafuncions,
conferencia per al dia 16 de l'actual
El scnyor Ury, en nem dels sociadefinir qui es l'agressor. Cornhatre node la Societat de Nacions. Un conveni
Buenos Aires, 12. — El consell de
cio de Justicia ha circulado, con inxifra de defuncions do l'any
eun aquest--diuen els diatis—inmeni- mes les guerres deagressió és equiva- listes, ha fet observer que el Govern a les diverses autoritats centrals i lo- ministres s'ha ocupat de la qüestió de sistencia, el rumor de que el Trila menor de rültim decentó.
1927
és
recents
inunen
les
cals
interessades
a
la
no podia detenir-los, sense falnar
tia a les potancies signatäries del Paclean a deixar intervenir entre les pobunal de lo Contencioso tenía acorNicaragua, decidint carnee instruccions
A yas:e del moviment de la pobladel
crescuda
per
la
dacions
provocades
Nacions
socórrer
Constitució.
te es. la Societat de
tencies contractants un tercer organisdado declararse incompetente para
cid en l'any re27:
a la delegació argentina en la confeTämesis.
El ministre de Gracia i Justicia sela nació agredida, tal coin preven el
me encarregat d'assenyalar l'agressor.
en el recurso contra el
Total de defuncions, 14.707.
Leljecte de la dita conferencia és rencia pan-americana de Niavana, so- resolver
article 16 del Pacte de la SD- El Govern de Washington ha rebutjat nyor Barthou, ha dit que el Govern
acuerdo del Ayuntamiento de BarPer edats: Menors dt any, 1.541:
bre el punt de vista argentí en 'aqueexaminar la situació i estudiar les mec:e."11 de Naciona. Sobre :maese tema
ja altres proposicions en aqueas sentenia el dret de fer-los detcnir, per a
d't a 4, 1,229; de pa 1 9, 856; de 20
lla qüestió. Si com sembla segur, celona aprobando el convenio can
adoptar a fi
'ea e: -Journal de Gèneve" que el
tit.
contrarestar les abominables prepagan sures que serä teccessari
"Ferrocarriles de Cataluña, S. A."
a 39, 2,143; do 40 a 59, 3.t 45; 11103
l'assumpte de Nicaragua és tractat a
d'evitar la repeeició de les dites inune te propasen els Estats Units es ja
A mis d'aquestes neerciacions reiades comunistes i perquè durant les vapara la construcción del túnel de la
de 60, 5.717; no consta Feclat, 23.
dacions, que, C0111 es sabes, han oca- l'Havana, els delegats argentins faran calle de Balines, que se rió el sárealitat f a vuit anys. Més valdria
airee al pacte dit de pau perpetua,
canees parlamentárie5 nconseguiren
Per districtes: I, 1,200 ; II. z.138;
ys
madar
conèixer
l'opinió
del
sionat
diverses
vidents
i
seu
Govcrn.
—efegeix—que els Etats Units es Franea envia una nota als Estats burlar a la justicia.
bado y lunes últimos ante dicho
III, 603; IV, 1,174: V, 1.396; V.1,
importants.—Fabra.
Eneara
que
dita
opinió
no
és
oficialterials
los
esuprometessin a no fer fracas.ar
Units relacionada amb el conveni
928; VII, 1,230; Vil'. 1,223; IX,
Com sigui que es tracta d'una qüesment coneguda, es creu que les ins- Tribunal."
caretos que la Societat de NaCit.05
franc-americà d'arbitratge que ha de 116 de seguretat nacional, el Govern
1,666; X, 8o5; nosocomie, 3.345.
NOMENAMENT DE NOUS
truccions
transmeses
arals
delegats
es
ontual
BALCANS
aplicar
contra
un
pugui
substituir el Tractat Rost, que fineix
Per causes: Febre tifoidea, 190; fepren sobre i l'entera responsabi:itat
P-EGIDORS
gentins no aproven la política nordagressor. El dia que els Estats Units el dia 27 de febrer. En aquest docu- de la detenció i planteja la qüestió de
brc intermitent i caquexia palúdica,
UN ITALIA ACUSAT D'ESPIO- americana a Nicaragua. — Fabra.
El dia 7 el governador va assafacies aquesta declaració solemne, la
mete: França declara acceptar les sug1; narampió, 92; escarlatina, 7; coconfianen.
NATGE A IUGOSLAVIA
bentar oficialment l'Ajuntament que queluxe. 14; difteria i crup, 84; grip.
pau sera un fet. perque ningú na e'a- gestiona Kellogg i proposa petites moEl president del partit radical, seBelgrad. 12. — Ha estat detingut
ESTATS
UNITS
havien estas nomenats els regidors
treveix a jugar amb l'amenaea de dificadores de detall que no poden
531; altres malalties epidèmieues, 27;
nyor Daladier, ha dit que no vol pressúbdit italie anornenat Hendel, en- EL GOVERN TEM LA DIVUL- semienta senyors Alvar Camin d'Ate- tuberculosi pulmonar, 1,284; tueerl'articie 16.
provocar una controversia. Cal ten iatar
a
una
maniobra
d.rigide,
emb
el
per
a
gula i Josep Baró i Bonet,
ginyer d'unes drassanes n'avala. Se
— L'abús del crèdit motiva una en comiste, a fi d'evitar una confusió,
eulosi de les meninges, 152; altret
pretext de lluitar contra el comunis- l'acusa de fer espionatge a favor d'u- GACIÓ DELS SEUS ARMAcobrir les vacants dels senyors Co- tuberculosis, toa; cáncer i altres tu.
torta baixa de tota mena de valors a
que aquestes negociacions per a la reMENTS NAVALS
fer
fracassar
les
grans
resme,
a
refori
Cardany
i
M.
Puyuelo,
lom
la Borsa de Nova York.
novació d'un conveni d'arbitratge no
na potencia estrangera. Al seu domimors malignes. 959; meningitis simSoya York, 12. —Aquests darrers
pectivament.
— A Washington, el senadr
tenen cap relació amb les que fan re- mes de caràcter social.
cili han estat trobats nombroros do- dice
ple. 424; congestie, bemorrägia i
ha estat presentat en alguna ciJuli
de
senyor
el
La proposició presentada pel senyor
També
designi
Whecler presenta al Senat una prorala
defensa
naferencia al pacte de pau perpetua dereblaniment cerebral, 1.198; mala'.
cuments que interessen
nemes el nou transport d'avions Sala Mata per a regidor suplent.
condemnant la política del Govern clarant la guerra iHegal. No obstant, Ury ha eseat rebutjada, com ja s'ha cional. — Fabra.
ties orgàniques del cor, 2,220; bronal
ratoga,
dirigint-se
Pacific
pel
canal
EL LLEGAT FASTENRATH
Ne,aragua i fent observar que s'está en el conveni sembla que s'acceptará dit, per 3 10 vota contra 127.
quitis aguda, 254; bronquitis cróniHA ESTAT PRORROGAT EL
Panarnä.
Els
cinemes
han
rebut
de
Una segona proposició del mateix
ient una guerra vetase el consentiment
la declaració de peincipi declarant la
En la darrera sessió del Consell ca, 297; pneurnonia, 493; altres maCONVENI IUGOSLAU AMB
resrneneadh
pellícula
de
que
l'ordre
senyor, demanant que s'ajorni la deguerra lora de la Hei. Entretant sedel Senat.
lalties de l'aparen respiratori, 1,671;
municipal permanent va ésser a;eroITALIA
fea mutilada de manera que certes
— El desglaç i les planes provoguiran les negociadoras per al pacte tencló deis diputats comunistes fins el
rada una proposició del tinent d'al- afecciona de l'estömac menys cani
especialenent
el
vast
pont
en
el
diari
"Sainupravistes
El
12.—
Belgrad,
quen importants inundacions a Anglamultilateral.
terme del periode parlamentari, i socec, 157; diarrea i enteritis en me-.
calde substitut senyor Garriga Pava" diu que la vigencia del pacte italo- qual ppoden cabre 83 avions fosin sus lau, en la qual s'interessa:
terra. especialment a la regió de Lonnora de dos anys, 689; apendicitis.
— Kovno. — El president Valdebre la qual el Govern va plantejar la
d'acabar
un
daprimides.
havia
que
iugoslau
dres.
59; hernies i obstruccions intestimaras ha fet unes estranyes declara- qüestió de conf?anea, ha estas rebutPrimer: Que s'accepti el Ilegal de
Es creu que aquestes mesures catan
— Diuen de Moscou que Trotski, cions a un redactor de l'agencia Pat. jada igualment per 298 vots contra ca:asta dies ha estat prorr egat fin; el
espanyoles, catalanes i pro- nals, 127; cirrosis del fetge, 133; nerelacionades amb la defensa nacional. les cartesinstituís
27 de juliol eraquest any. --Fabra
Zinnviev. Kamenev i Rakowski, que Ha (lit, en resulta, que Lituania no re- 229.—Fabra.
vifritis i mal de Bright, 614; tumors
per la senyora
Els funcicnaris de Marina dicten igno- vençals
L'ACHILEON SERA LLOGAT
raa ocupen ja cap càrrec oficial, es brà cap ministre representant de Po- ...I ELS
no cancerosos i altres malalties dels
del doctor Joan Fastenrath, de
dua
DOS
DIPUTATS
COperò
adordre,
1 haver l'esmentada
cenen obligats a treballar com a simtenia, noraes a Viles.
Colänia, a favor de l'Ajuntament de òrgans genitals de la dona, t7; sep.
Atenes, 12.. — El Govcrn grec ha rar
MUNISTES
SON
DETINGUTS
que
alministeri
desitja
meten
que
el
ticernia puerperal (iebre, peritonitis,
p:es obrers.
— La Petita Entesa ha demanat
no posar en venda el palau
Barcelona.
nueces parta de la susdita pellícula no
Paris, 12. — Seguits d'un imponent decidit
Segon: Que aquest ecord es comu- flebitis puerperall, 29; altres acreDia 7. — Pre0C111,1 a tot .Ameeica a la Societat de Nacions que envei grup
de l'Achileion, cncreuat en la iila
siguin
divulgades.
d'amics
i
periodistes,
els
sedents puerperals, 34; debilitas congéuna comissió d'csiquesta a Honer.a a
al doctor Fostenheim, a Viena,
si la Conferencia panamericana que ha
Corfu, i que va pertànyer a l'exL'assumpte ha produit ceda impres- niqui
nyors Vaillant Couturier i Cachin
nita i vicis de coniormació, 151; denebot i executor testamentari de la
fi de camprovar si aquesta nació temp
de teme lloc a La Havana el dia 16
Kaiser d'Alernanya.
"Saragoga"
es
recordaré
el
han
sortit
a
les
1930,
un
sió.
Com
cop
acasenyora vídua de Fastenrath, signi- bilitat senil, 185; morts violentes.
Maldrat d'aixä, hom creta que el costà 45 mili q ns de deillan,.—Fabra.
d'anuess mes serà politica o apolítica- pleix les 5eses obligacions relatives al bada la sessió de la Cambra,
per la
255; suicidis, 46; altres malalties.
ficant-li l'agrahnent de la CorporaGovern grec llagara el palau. — FaFins am les cine conferencies peste- desarmainent.
porta del Quai d'Orsay, en la reixa
HAN ESTAT TEETS SIS CADADia so. — Han arribat a Ruta els
ci,:, municipal envere la dita senyora 2.5341 malalties desconegudes o mal
bra.
dents eren de carácter econiSmic i bude la qual hi lluvia oberta únicaVERS MES DEL sunmAnt S - 4
definides, 75.
reis ó l'Afganistan.
per tan important llegat, i autorita-imitare Promou anuest dubte el cas
EGIPTE
ment una portella, davant la qual
Natalitat per mil habitants, 2127.
Washington, 12. — Han estat trets
— La policia francesa no ha trobat
zant-lo per a verificar la tramesa de
de la intervenció americana a Nicaras'esperava
un
important
nombre
Mortalitat per astil habitants, 17116.
sis cadavers del submari "S -4", que
encara els diputats ,comunestes que
LES INUNDACIONS PERIOla caixa que conté les celes cartea
gua.
d'agents
de
policía,
d'uniforme,
i
d'aSi del total de defuncions en
cone els altres, serme inhumats al ce. pel conducte que estimi més segur i
haurien d'has:ea- passat les vacances
DIQUES DEL NIL
— A Nava Segovia (Managua),
gents
de
seguretat.
traiesn 771 transeünts i 301 traspasmentiri nacional d'Arlington. — Fa- convenient.
parlarnentäries a la presea Sembla eue
el cap dels liberals que Iluilen contra
El Gaire, 1 2. — Han comenTan
aviat
cona
traspassaren
la
per causes exteraes, resta un
sats
bra.
Tercer: Que les despeses que ocael Govern presentará a la Combes la
eis conservadora i l'exercit ti
çat les inundacions normals del
porta, els senyors Vaillant Coututotal de defuncions de 13,636, i una
la dita tramesa signan satisfesioni
PROXIMES
ELECCIONS
d'ocupació, general Sandino, pro- qüestió de confiança sobre el cas deis rier i Cachin foren detinguts.
LES
de
les
aigües
riu Nil. El nivell
mortalitat per mil habitants de 16'36.
diputats comunistes que estan fora de
tes, Ulla vegada conegut el seu imPRESIDENCIALS
clama la República de Nueva Segoés el mes babx que s'ha regiaEl scrvei deordre intervingué breuport, amb arree a la consignació
la hei.
via. Aquesta ciutat es dirá : Ciutat de
L'ACTIVITAT DELS GUAR.
12.—S'anuncia
que
Washington,
la
en
vint
anys.—Fabra.
la Intervenció muni— Dimiteix el Govern de l'Irnk, ment, per tal de dissoldre diversos trat.
Sanrlino.
reunió del partit nacional democràtic que assenyali
DIES URBANS DURANT L'ANY
grups d'individus que començaven a
ve
en
dimissió
Jalar.
La
preeidia
cipal.
que
diputat
— Al Cateada, el
AMERICA LLATINA per a elegir el candidat que haurä de
donar rasques als diputats detinPASSAT
el moment ea que l'Irak preparava
EL CARNAVAL D'ENGUANY
Charles Martí presenta una proposició
lluitar per aquest partit a les vinents
guts.
La guerdia urbana ha prestat duLA INTERVENCIÓ NORDAMEuna expedició de cästig, potser una
a la Cambra demanant que a fi de
en l'esmentada sessió fou
se celebrarà
També
eleccions
presidencials,
Räpidament,
i
voltats
dagents
de
rant l'any passat, 38,731 serveis.
guerra, contra els wahabites que han
RICANA A NICARAGUA VA
p rotestar contra la persecució religiopolicia, els dos esmentats diputats
aquest any a Houston (Texas).—Fa- aprovada la proposició següent:
Entre aquests figuren 2 detenciona
RESULTANT UN FRACAS
Sa de Mèxic, el Goteras canadenc set cinc incursiona en territori de foren conduits en automòbil, melsPrimer: Que es nomeni una cobra.
per
rnort, 26o per (chiles, 3 per disrohant i assassinant.
certes
infortrenemi lc relarinns amh el de :albee:.
—
Segons
li1V:1112,
12.
senyors
regidors
perqui,
de
missió
tre els fotógrafa obtenien nombroses
EL PROJECTE FRANCOpar d'arma de foc, 154 per furt i roDia 11. — El Parlament trances
Diumenge. din R. — Briand contesta
en
entengui
macions retransmeses dels Estats
antedata!,
anys
en
com
instantänies.
AMERICA DE PAU
per capencernenea el darrer periodc do sessicra
l'organització de les festes de Car- batori, 30 per estafa, 13
a Kellegn. Gairebé tot el text ale la
Els agents de policia esvairen des- Units, en eis centres oíicials nordaPEI:MANENT
dre moneda falsa, 856 per ordre su.
de la legislatura. La Cartelera reelegeía
carta de Briand consistei'i a resumir
naval de 1928.
mericans reina a'guna inquietud per
pres
els
voltants
del Congrés. Entre
8 per actes contra la moral.
‘Vashington, 12. — Als circols ben inpresident el socialista Fernan Bouis- el públic hi havia principalment pe- la situació de Nicaragua, mie dista
la prnposicie Kelleggs Perú al final de
Segon: Que per les brigades mu- perior,
Ha acompanyat a dispensaris, caformats es creu que la resposta del se- nicipals es posin les acostumades trila seva carta dila el senyor Briand:
SOrl.
riodiste5, que es trobaven allí per molt d'ésser tan favorable cona ca ny
or Kellog al senyor Briand expre- bunes on s'acordi celebrar la Rua.
ses de socors i fartnäcies, perquè los.
" Estic autoritzat per a declarar que el
— El Govern del Brasil ofereix
deure professional. — Fabra.
diu en eis eomunicats oficials.
sin auxiliades, 6,519 persones; ha resa la satisfacció de qué França accepGovern de la República està disposat un banquet a Lloyd George. L'exTercer: Que es designi igual quanEl general Sandial° segueix ofeMINISTRES RADICALSELS
i
collit a la via pública 1,275 menors
ti la idea del Tractat plurilateral,
a unir-se al dels Estats Units per a primer minietre anglès, durant el seo
premis
per
a
l'any
passat
que
titat
i 426 vells extraviats.
SOCIALISTES NO DIMITIRAN rint una resistència desesperada per suggereix la idea que s'efectui un i despeses que origini la celebració
propasar l'adhesió de !otea les racione
discurs rocamana al Brasil que seinmitjà d'una gueíra de guerrilles que canvi de punta de vista entre les prinlían estas conduits a la Comisal conveni que firmin França i eis
París, 12. — Despres (l'efectuada
gressi a la Societat de Nacions.
del
Carnaval.
produeix moltes baixes als nordamesaria municipal de Beneficencia, 726
cipals potencies.
Fatua Units, segons el qual ambdues
la primera votació en la Cambra dels
— El Govern francés . aprova la
LES
ESCULTURES
DE
LA
llames, 357 dones i 158 menors.
Amb respecte al text del senyor
Diputats, relativa a la dctenció dels ricans. La seva situació sembla ésPotencie
s exclnuen tota guerra d'agresconstrucció del ferrocarril TranssahaPLAÇA DE CATALUNYA
Ha pregtat auxili a 217 incendia.
taló a declaren que per a la solució de
diputats comunistes, corregué el ru- ser cada dia bastant forta i es creu Briand relatiu al tractat d'arbitratge
Ha.
Per infracció de les Ordenances
que per a reduir-lo seran necessàries
Una nota oficiosa assabentava que
pròpiament dit, que el Departament
tota mena de conflictes que entre
mor que havent votat contra el Go— Diverses informacions, desmenels
d'Estat estan estudiant en l'actualitat, el senyor Llamó, delegat d'Obres municipals, ha amonestat 4,167 per.
elles puguin sorgir seran utilitzats
vern la major part dels diputats ra- rnoltes més forces que les que
lides per un telegrama oficiós de Measpúbliques, i els membres del Jurat 505155. 77 conductora de tramviea.
es creu que Franea no ha suggerit la
dicals socialistes, els ministres del Estats Units han desembarcat.
tots els mitjans pacífica."
col!, asseguren que Trotski, Zinovr.ev,
a
Sonsosucceit
artístic de les escultures i ornamen- 4,763 d'automeebils, 400 de motocfPe! altra part, lo
idea de someter a arbitratge les qüesLa contestació de França no plan
Radek, Kamener, 'Smilga i altea; capa dit partit, senyors Herriot i Queille,
americans. Es fa observar que la de l'oposició han estat desterrats a Si- es consideraven en l'obligació de tillo, dóna molt que pensar a les tions relacicarules amb les obligacions tacions de la plaga de Catalunya, hacar.
VallO
autoritats dels 'Esteta Units. En de Franca respecte de la Societat de vien visitat els tallen dele escultora rceictotene„, 21499 3dedecoctlems g
presentar la seva dimissiö.
fr isa "guerra d'agressió" destrueix
beria.
. • '.‘a
ductorea.
senyora Lliosona, esmeres, Otero.
No obstant, en vista de les nom- aquesta citat no sola es revolti el
Nacions.—Fabra
Yktualment tot el projecte. Dinas de
— El Papa publica una encíclica

Dia 3. -- El ministeri Qe Negocis
Estrangers fraile-es
facilita a la premsa

ric irreconciliable de
figuri aquesta frase. Les negeciacians

propòsit d'unir les religions falses a
ha verita'ole. No és possible—diu—concelar n una societat cristiana entre fidels que siguin Hilares de seguir la
seva opinió personal en materia de fe.
— Diuen de Washington que han

la guerra.

Actualment es procedeix a deixifrar el contingut d'aquest document, que és rnolt llarg; es Cresa
que demà podrá ésser publicas a
tots dos paisos. — Fabra.
París, 12. — Probablement dissabte vinent será tramesa a Was-

new' T
Divendres, 13 de gener de 1928

LA PUBLICITAT

IS

ELS ESPORTS
Boza
En la vetllada de dimecres
a l'Olympia, Ras va confirmar el campionat peninsular dels welters

amb més eficacia, per l'admirable
forma de jugar el puny.
Mura,11 fón un combat deplorable,
pel confús i estrany, paró. Barbens
va atacar-lo sempre amb encert. El
seu joc. variadissim i jugat amb
mestria. impedí en part l'aborriment
general dels que ho presenciaren.

Altres combats

Martinenc - Lleida, al camp del
Martinc.
Sant Andreu - Puro, al camp del
Sant Andreu.
Oimnästic - Atletic, al camp del
GinIntStid de Tarragona, i
Manresa - Júpiter, al camp del
C. E. de Manresa.
is els partible començaran a les
tres de la tarda.

Dintre de pocs deis quedara aclarida la incógnita de la classificació
general de l'actual campionat, del
qual el diumenge es desenrotIlarä la
penúltima jornada.
Sera rencontre Barcelona-Espanyol el que decidirà la situació dels
Clubs que continúen figurant cont
liciers de la classificackia i cont sigui
que en cas d'un empat entre els
Clubs Espanyol - Barcelona - Europa, la classificació es c:ecidira pel
"goal-aaerage", encara resulta mes
dificil preveure el resultat del carapionat, ja que no solament depón

1!L CO DISTRIBUIDOR
1 BOBINA
PER A FORO

Equip normal dios
m i nora cortes dr1
món.
Pasa amb escreta
/t ceta instaltacia.

-

AUtO - Electricitat
OIPLUTA

Cl 0,
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de qué un o altre Club obtirigni la
ictbria, sinó també del nombre de
gols que aconsegueixin.
Els partits que se celebraran el
diumenge, a mes del ja esmentat,
seran:
Europa - Badalona, al canija del
C D. Europa.
Sans - Gracia, al camp de la Unió
Esportiva de Sans.
Terrassa - Sabadell, al camp del
F. C. Terrassa, en el Grup A. i en
el Grup B. hi ha assenyalats els següents partits:

El governador civil, vistos els
preceptos del vigent Roglament
d'espectacles i les dispoaiciulis
que regulen la revenda d'espectacies públics, ha ordenat a
la Feder-ció Catalana que li sigui 'Hura: al Centre de Localitats les segiients enlrades del
partit Ba.reelona-Espanyol:
1.300 entrados generals.
1.000 cadires de pista, i
200 tribunes 1 altres localitats.

VIladomat, 122
Del partit
Barcelona - Espanyol
RECOMANACIONS
FEDERACIO
La Federació Catalana de Futbol
Associació preve al públic en general qut s'ahstingui d'adquirir localitats per a aquest partit sense la correspenent entrada, puix que sols sera' permes d'entrar al cainp de joc
scnsc ella als socis del Barcelona,
els qua): podran fer-ho amb la sola
presentarle; del sexi carnet, i els de
l'Espanyol, que hauran de preseatar
el carnet de soci i la corresponent
mitja entrada. Tots els altres espectadors per a tenir accés al camp,
caldrà que lliurin l'entrada general.
El qui hagi adquirit localitats i no
tirgui l'entrada necessària. pot
to:s/r les localitats ai mateix lloc
en les hagi adquirirles i exigir llur
import, toia regada que la localitat
sola no donara dret a entrar al cainp
si, con/ s'ha dit, no va acompanyada de l'entrada corresconent.
Per aquest encontre, solament seval:d.• els passis espesos per
la Federació Catalana de Futbol Associació.
La Companyia General d'Aut6mnibus ha organitzat un servei ex-

e

". n

Espanyol i el F. Club

iota.

BILLARS SOLER

CAMPIONAT DE CATALUNYA

gons.

El resulta t del match creiem que
r.o va sorprendre a ningú. Lógicarient hai ja de vencer Ros i en
alueat cornhat el sea triomf fan remarcab t e. per la magnífica tasca que
cicaenrotfla.
La seva preparació també es icehaya en el punt dolc i això contribuí a injectar mis potencia al punch
ja de natural fort.
Eis altres cornbats foren disputats per Gironis contra Holzer. i
Rarbens contra Mural!. Van guanyar els boxadors graciencs. Girones, per abandonament al cinqui
rund. i Barbens per punts.
La rápida viet6ria de Gironès fati
molt ben rebuda i cai acceptar-la
com una mostra de la recuperació,
temps ha esperada, del boxador ¿Iracienc. La contundencia d'aquell famós cop que en altres temps tanta
fama va adquirir es mcatra norament amb la mateixa energia, pera

El R. C. D.

Barcelona, despatxaran al públic el
taquillatge d'aquest partit a partir
de demà al mati.
Les entradas de soci poden ésser
adquirides a les oficines del Cad;
Deportiu Espanyol. fine a les twu
del vespre de dissabte, i sota
cap concepte se'n despatxaran mis
dei•tiret d'aquesta hora.

Espeolals per a oamplonat

FUTBOL

El gracienc Ros, que taams ha
fou dassificat campió peninsular per
la Federació, dimecres va revalidar
cl titol davant el madrileny Martínez.
E.1 combat fou molt dur i disputat amb braó per tots dos boxadors. Ros va estar mis be cii conjunt que el rnadrileny. Aquest va
combatre amb tota ränima. però
els seus coneixements pugilfsties
molt migrats no posmeren impedir
la gran superioritat de Ros. Aquest
doniinä fttls dotze rounds i en alganes ocasions la superioritat
tan clara que el paper de Martínez
va . esdevenir completament pas,M.
Al novè round Ros va colpir bé
la mandíbula de Martínez i aquest
aria a terra. El moment fou molt
ernodonant. Als sis segons, Mania t a va reprendre , per hai que la sera terma constitució Es:da li permafia e.ontinttar e clombat, com
ja ho intenta al cap de dos se-

traordinari des de la Plaga de Catalunya al camp del Barcelona.

as.

A partir de denla al matí, a les oficinas deis Clubs Barcelona i Espanyol es despatxarà taquillatge d'aqucst
partit únicament als socis abonats dula
respectius Clubs.
Contrriament al que s'havia anunciat. no es despatxarà al púhlic fins
al diumenge al 'naif a la taquilla del
camp de les Corts.
EL GOVERNADOR 1 LA
REVENTA
Anit el governador va dir a la
Premsa que baria fet que es lliures
a la reventa un determinat nombre
tle tota mena de localitats i d'en t rades del partit Barcelona- Espanyol
per tal com la reventa paga 90,tioci
pessetes de patent, que van a la
Junta de Beneficencia.
1 fea: que els revenedors
si en surten , seran ficats a la
presó i multats.

EL CAMPIONAT DEL GRUP B
Diumenge passat van jugar-se cls

gi ir in da

a.
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t. Eci.ell Casaulitjana

1

;gitanea, franceses, etc., que lea sabrdrüstreu ala aonstructors d'automóbila
sasary s, FUSTA, METALLD, PCL1-8. CR,EPS, CA:1M/. LORES, VELLOrs,
ACCE1bORIE, FERRAMENTLS, TOT PER L'nUTOVOBILI EL CAPPIURTG

ii ,

. -a. , (
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,
composta dels senyors Rosich, Sunyol, Abril i Serramalera, encartegant-los l'estudi d'una fórmula que
canvii el funcionament actual de la
Federació que deurá ésser sotniesa
a uaa Assemblea general extraordinaria que ea convo:arit acabat el
Campionat de Catalunya.
•
L'APLICACIO DEL
-GOAL-AVERAGE"
Arnb referencia a la connulta efectuada per la Federació Catalana de
Futbol Associació a la Fedcració Espanyola demanant el sistema de
"goal-average" que seria aplicat en
el, possibles desempats del Campionat d'Espanya, en data dc 8 dc
ganar aqucsta darrera Federació ha
contestat aixi:
"Molt senyor nostre: En resposta
a la consulta que formulen en la
vostra del 12 de desembre de 5/ arribara el ras d'ho.ver d'aplicar el sistema del "goal-average", per a desempats en el Campionat d'Espanya,
el Comité executin d'aquesta Reial
Federada Espanyela de Fútbol, té
c! criteri d'efecinari-lo mitiancia:it la
fórmula de dividir la suma de gola en
contra que tingui cada club cotas a
conseqiiéticia dc computar els resultats obtitacruts arnb els altres clubs
que resultin cml. ell empatats. i establimt la dassificació per l'ordre de
coeficient més elevat.
EI/5 reiterem dc vä y afrns. ss ss.
que estreny 1. v.
. R. v . E. E."
Aquest =trix sistema és el que la

Federació Catalana tenia el projecte

d'implantar.
NOVES ALTES DEL
TERRASSA
El Terrassa F. C. presentará arui
a la Federació Catalana de Futbol
Associació les !licencies dc jugadurs amateurs d'Argemi i Roia. c:s
quals, en el partit dc diumenge
coetra e: Sabadell reforçaran ia davantera terrassenca.

C5

br

er

ESPORTS DE NEU
CENTRE EXCURSIONISTA
BARCELONES
La Secció d'Esports de Muntanya
drl Centre Excursionista Barcelonés
efectuara dissabte i diumenge ura
sortida a La Molina, pernoctant a
la cabana-refugi de Segremorta.
La caravana es reunirá a l'estació
del Nord, a les tres de la tarda.
APLEC D'HIVERN DELS
SKIADORS DE GRACIA
Com anunciàrem oportunament,
estan tccant
seu terme els treballs d'organització d'aquesta fusta
de neu que organitzen les entitats excursionistas de Gracia.
Fina a la data els premis oferts
són els següents: Medalla de l'Atracció, Casa Sibeques, Martini Rossi,
dues medallas: C. E. Rafel Casanova, un parell de skis: Casal dele
Lluisos. Circol de Gracia, Agrupa..
ció Escultista, Club Excursionista
de Gracia, Grup E. de l'Orfeó Gracienc, Abat Oliva. C. E. "Sempre
Amics".

181,3 s.
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A. CORTES PASCUAL-0Rn CkTALANY, 276
1

CA DE

F,4131:11
JOIEMA ii ARGENTERIA

C)LIS MINE 'ALS
QUAL/TAT PE AU TOMOBILS. IWITORS I MAQUIN A Ri dENERAL

Taules de
(prop de l'Hotel Ritz)
ARTIZLES 1 ACCESSORIS PER A CARRUATGE I AUTO.
MOBILS, GRANS EXISTENCIES DE MOLLES (ballestea)
per a tutea les marques més corrents d'autorniaila. UNICA CASA
que rep directament les MOLLES de les ma'..eixes abrigues ame-

partits que havien estat tu.3pcsos
per causa de la pluja, correspondas
al Campionat del Grnp B.
El Sant Andreu sa jugar a Lleida contra el titular i va guanyar
per 2 a t, després d'un part , t forç.
competit.
El Júpiter, al seu camp, va poder
guanyar amb molla trificultat a
l'Atletic de Sabadell per 1 a o.
Després d'aimests dos partits, que
eren els únics que mancaren calebrar-se per a regularitzar Iesumntat Carnpionat, la puntuació del Grup
B queda com segueix:
"Martincnc,
16 punta
Sant Andreu,
16
Júpiter,
15
Manresa,
12
Gitnnästic,
Puro,
I/
Atlètic,
in
',leida,
4 ^
EL PLE DE LA FEDERACIO
En la sessió celebrada la nit paasada pel ple de la Federació Catalana
de Futbol Associc i ó, es dona mate
dc les dimisions presentades per alguns me:ubres del Consell Directiu ,
incluint la sera el Prcsident En Josep Resida fundanientant-la aquest
en que leo creu possible seguir regint
el drti de la Federació Catalana
per a fer obra positiva en l'actual
estructura, constitució i funcionament.
Després d'un ampli debat. s'acorda no acceptar cap de les dimislons
presentades 1 nomenar una Pon.'mcia
1n11nZMI,
411.1M1MildiM11

lla merara!
tecnica

=Pong

(Tipus

plegable)

Per a comandes: ESTABLIMENTS MARAGALL
Petritacol,

U zna IRIMIIIIM11111•1111B1111111111UR

•

e

S011 e s

5

EH

ekem t,-,:emazzü

U111•1111111111111111M1111111•111111k.

11111111111111111111113111 111111111111111•IIIIIIMI

Ilti SUN
F5k E.:X

RE
"MONASIX"

1

Models,
1928

Concreten definitivament aquests modeis
l'afirmació Inés categúrica que

pe r
hi ha millors cabes al Hin

Demaneu una prova d'aquest nou

8cv.6 cilindres

Visiten eis nostres Salons d'Exposició a

La nota sensacional del recent Saló de París

BARCELONA

MADRID

ity inguda d'Aifons XIII, 389

Cisteilana, 12

EXPOSICIO 1 VENDA:

Còrsega, 293 i 295

•

L.:ant Iiicoldu,

9

Subagencla a saragusa: IGLESIAS 1 RGMANOS Mernds, 13

Teléton 1880 G.
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ivendraa, 1 3 de gener de 1923

LA ItIVSICA
"EL RAPTE DEL SERRALL",
D E MOZART, AL LICEU
Després de les grana vetllades
Txaliapin, que marcaran en !a història
„al nostre gran teatre de la Rambla
dels moments de més legitima glòis. la sctmana passada tinguerern una
altra solemnitat, que cal celebrar com
*e›,leve nirnent cabdal de la temporada:
re:trena de l'òpera cämica de Mozart,
El rapte del Serrall'.
.1ques ta obra, com ieiem remarcar
ei la nostra nota l'endemä de 'catrerna arriba amb un retard lamendge. Fa exactament 1 4 6 anys que
estro/a y a a Viena, és una de les
el:res mestres dal més pur dels música,
i aquí encara no la conviniera. Be es
veritat. per això, que no son/ una excepció, quant a aquests pCC3.4 d'oblit
intperdona ble. El teatre de Mozart no
capa, potser, normalment a cap país
el lloc que li caldria, i durant laruses erogues ha restat gairebé ignorat. De tots els generes musicals, r et•
ènic és. sens dubte, el que ha passat
per les crisis tris perilloses; i les evolecion s del gust., cruua absurditat revobnt en determinats moments, seinbla Gue hagin pres sempre fatalment
direccions que ITIS podien agreu;u-les. Amb el precetlent, pero, d'un
ad teatral com el de Mozart, costa
raolt de comprendre el faci triorní Ce
les falsificacions i nicieses que han
conquistat els escenaris d'espera i s'hi
han ensenyorit tan sòlidament. Sortosantent, asad han perdut del tot el cree tan mal adquirit les nombroses
produccions que han motivat que es
psgui prendre el mot italianisme en
sentit pejoratiu. Les "rnachines"
truculentes de Meyerbeer no cniluernen ja tampoc ni els mes- badocs, i
potser as iat será feta una revisió ris.stosa de tot el que darrerament ens
ha portat la complicació metafísica
tue ha stzbstituit la buidor d'abans.
De j et, la reacció s'afirma cap a una
uració i una simp:i:icack, bao re,3:"Cs: i si aquesta reacci,5 los a la
pel geni de Mozart, ens
ésser ben optimistes.
nostra
banda. alegrem-nos
la
f(e.ca. que aquí /es obres esceniques
del gran mestre desvetliin un entusiasre :7ii-cer. Aixb es de bons auguris.
Caldria, perú. que fossin drelades
asduament i que el públic
a veure-les en el lloc preferent del
rerlertori de cada temporada. Cada retindria mes eficäeia
anys de prediques per la
açió del gust.
7 s orprciidre, de primer antuvi, a
.•. el llibre del "11:mte del
Serrall" abans d'assistir a la represende l'òpera, que 'Mozart no *
exigent - .ama) el seu Hibretista.
compositora crispe:a aleshores
eren gens, ni lernen tamp,c a/0th/
a preocupar-se massa (raques: as‘.rete dz ilurs obres. El concepte

E E
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tcatre link no era complicat com
avui.
Altrament, eis el cas de Mozart,
mel que despreocupació, la ha una
abra cosa. El seu geni, essencialment,
purament musical, comptava amb la
premia força més que amb cap altre
element. Es conegmla la seca frase,
que explica elcallientment la concepció
que tenia de l'art lírico-eseenic. "La
d'esser filia obedient
de la música". I és la seca música, en
electe, qui ha crea tot: l'ambient, l'acció i cls caràcters deis personatges; i
encadena les situacions i les justifica
amb una misteriosa rada d'cquiiibri
musical, que es la clan de l'ena:s que
irradien totes les seres partitures i
explica la suggestió que exerceixen
damunt l'oient. Aixi, aquest, portat
insensiblement cap a im món d'amaoles abstraccions, pot donar-se de ple
a la fruició pura de la música.
En robra de que ens ocuperr, aquest
clemini dc la mnsica és absolut. Tot
hi queda supeditat, i aixi cas ho fa
acceptar Mozart amb la seva forca de
persuassió irresistible. No li cal a l'esaectador raonar ni justificar massa
.23 araricions o les sortides dels personatges, cap ineident en el curs de
la representació. Si un d'aquests personatges ens dio la seva alegria o la
sec a. tristesa, ens torea tot seguit a
compartir amb ell aquests sentiments;
per la suggestió poderosa de la mútambé rime clini de
sica, em, se-' •
cada ej):301:i, i passem dòcilment, sense transicii,, reís mes oposats calats
d'esperit, sotmesos com estera del tot
al poder d'una màgia prodigioaa.
Cada figura precisa i conserva
sempre, de cap a cap de l'obra, la
seva caractoritzaci .3 musical, tot acomodant-se a les circurnstäncies del; diversos moments. La de "Belcnotate" i
la de "Constanca", tot i que na perden un moment llur aplom seayorivol
i llur 'delicada distinció, les fa passar
Mozart per bis els manso; de la passió i de la tendresa, del desconhort i
da la joia. Les de Blanca i Pcdrillo,
duna exquisida i simpática vivacitat,
es mostren lambe admirablement encaixades en llur significació respectiva,
i la de "Osrain" es lusa creació musical de plasticitat meraaellosa, amb
el seu perfil caricaturesc, d'una gràcia
agilitat
Tant si es presenten aquests personatges isolats com en conjunt, la precisi5 dc Blas fesomies di; erzes
intersitzt expressiva cD llora scntiments sän les mateixes; i això, en els
conjunts—en el guartct del segon octe, per exemple--ens apareix ccm
prodini que notnes Mozart ha sabut
realitzar de manera tan completa. I
cal. encara, 1/o oblidar que cada número de la partitura Id una estructuració musical perfecta i és impecable
en la forma. Sembla una restricció,
perú això no limita gens el geni de
Mozart, ni la sera fantasía adorable
tr,,,ha cap obstacle co la dignitat arquitectural de las seres concepcions.
La iriterpretació d'aquesta obra al
Liceo fou, ron/ ja avan,;;',rem, excel-

mong

El

lee. No sabríem regatejar als cantants,al director i a tots els que hi
intervingueren, un elogi entusiàstic,
que tenen ben guanyat.
Debí-miren aquesta vetllaia el director, mestre E. Ideenar, les soprans
senyores Solk i Schellenberg„ els tenors sanyors Rosswaenge i Seydel, el
baix senyor Schutzendorff i el senyor
Wiedemann. La tasca de tots fou perfecta. Els conjunts foren d'una admirable precisió.
Dediquem un >articular aplaudiment
al inestre Ezenkar, que es mostrá. ben
ccrnprensiu, respectuds amb la partitura i aconseguí sempre una expressió
justa i un bell equilibri.
La presentació fou també molt acurada i digna. S'estrenaren quatre decoracions, ben reeiaides, del notable
escenógraf senyor Alarma. La del segon acte és d'un brillant efecte.
No cal dir cona celebrem l'èxit daquesta estrena i corn recordarem sempre amb goig aquesta vetllada.
BALTASAR, SAMPER

de la nostra primera o gitat musical.

EL GOVERN CIVIL

"La Revista Musical Catalana"
anuncia als seus subscriptora, lectora i
tots els afeccionats a la música en general, que des del gener de l'any 1928
(an), vint-i-cinquè de la seva publicacid), será objecte de notables minoraments, luid d'altres de mes considerables, encaminats a posar-la al nivell
de les MéS importants publicacions similars de l'estranger. Des del proper
número, sortirà puntualment el dia 15

Al Govern civil hi han celebrat les
acostumades reunions, la Junta de
Transports, la de Proveiments i els
altres organistnes dels quals el senyor Milans del Bosch 'ostenta La

ele cada mes.

ALGUNES NOTES INTERESSANTS DE LA SESSIO JACINT
VERDAGUER
Heus aci alguns detalls interessants
de la sessió a honor del gran poeta
Jacint Verdaguer, que se celebrará el
propvinent diumenge, al Palau de la
Música Catalana, organitzada per
'Concerts Blaus".
L'acte tindrà una iniciació magnífica: La lectura de rOda a Barcelona", per l'eminent mestre Joan
Llongueres.
Tres seran les obres completament
desconegudes del nostre públic Que
NOTES OFICIOSES
seran interpretades "La fada dc Lanós", "L'hcstal millor" ¡"La fina
NOTES OFICU3SES
Lluís
En el saló d'actes del Conservatori de Sant Jordi", dels mestres
Vicents M. de Gibert i Fraudel Liceu, tindrà lloc avui, divendres,
primeLa
a les deu de la nit, un concert a arree. cese Pujol, respectivament.
ra és una obra de joventut de l'illusdels professors de l'esmentat ComerLes
l'"Orfeó
atalà".
director
de
tre
vatori, senyoreta Concepció Darne,
escrites exprespianista, i En Ftrran Guerin. violinis- dues restants han estat
sament per a la solemnitat del diuta, sota Cl següent programa:
menge vinent.
PRIMERA PART
En el llibre de poesies que será re"Sonata núm. 8" (plano i violi),
partit als assistents, hi figura un auMozart.
tògraf 'de mossèn Verdaguer. Porta
"Concert en re menor" (violí i piacom a data "Diades de Nadal de
no), G. Tartini.
t89o". Es una dedicatòria a En JoaSEGONA PART
quim Cabot i Rovira amb motiu de la
"Chaconna" (viali), Bach.
lectura que aquest féu per presentació
"Sonata" (dm. 81), Beethoven.
del volum "Betlem", a l'Ateneu Bar"Fantaisie" (ap. 49 1 , piano, Chopin.
celonés.
TERCERA PART
Tamba decora l'esmentaf volurn, ob(Violí i piano)
sequi magnífic de "Concerts Blaus",
"Tambourin chinois", Kreisler.
una de les darreres fotografies del
"Hymne au scraleir, Rimsky Korsa- gran poeta.
kow.
"Jota navarra", Sarasate.
- 6tS ZIS '5220D '13erav,4
REVISTA MUSICAL
anaid nannsuoz 1 soi-naA
CATALANA" -oact 'sol-asa5 3A -spepoux
eamss n aox
Ha sortit ja el darrer fascicle d'all a8as 1V.LNBNI.LNOJ Joloni
mensual,
szeauez
aquestsa impo rtant publicació
Butlletí de l'Orfeó Catalä. Enclou el
sgiP u lllz 9 ! e
text corresponent als números de novembre i desembre de l'any 1927 sota
el següent sumari:
Memóries artístiques i adininistrati'vr dr VOrieó Cataiä corresponents
als anys 1925 i 1926, pel secretari En
Pasqual Boada. — Premis Musicals
Eusebi Patxot í Llagostera. VI Concurs. Veredicte (Tema II). Cartel'
(Tercera convocatäria). Orfeó Catalá: Festa de Santa Cecilia. Conferencia de J. Renard. El Museu de la
— Catalunya: Barcelona, Badalona, Manresa. — Necrologia: Ignasi Folch i Torres. Ole Olsen.
Com de costum. aquest //Cimero, per
sanbietu sar sato; zeitoici t st eq ou
contenir les menuiries redactades pel
secretari de l'Orfeó, senyor Macla,
su2 `17 l s '-uqoyzo.trtv tz5 1 3 ?,1
leidwoa aaaeq, p an8as eltISJ t;1311!Ns
será repartit a tots els senyorsasocis

ISIAII3 S130 131113!

I 111111111111111111

11111111111111111

presidencia.
El governador ha posat diverses
multes i la policia ha detingut gent
de mala antecedents i alguns rectamats per la justicia.
ELS VEDATS DE CAÇA
El governador va dir ahir a migdia
en rebre els periodistes, que avui o
denla sortirä al B. O. una circular
recordant als alcaldes les prescripcions legals a que han d'atendre's
per a declarar els vedats de cava i
les altres disposicions que la Bei
preceptua en aquest assumpte.
LA JUNTA PROVINCIAL
DE PROVEIMENTS

Sota la presidencia del senyor Milans del Bosch es reuní al Govern
civil la Junta provincial de Proveiments.

En la retinis es discutí detingudament la puja experimentada pel preu
de la farina, sense que pel moment
es consideri necessari adoptar cap
determinació.
Per unanimitat fou elegit per a
formar part de la Comissió permanent de la Junta el senyor Bernabeu,
en substanció del senyor Duran, que
deixa de pertányer a ella per haver
complert el temps reglamentari.
Desprès de celebrada la reunió de
la Junta, el governador rebé la visita duna comissió dc forners.
CONSELL DE GUERRA
El dia 16, a les deu del matí, es
reunirá a la sala de Consells de la
caserna ¡le Roger de Llúria el Consell de guerra que ha de vetare la
causa instruida contra el soldat Josep Hernändez Moreno, pel ¿dicte
d'insult a un superior.

LA REFORMA
DE LES DRASSANES
Ahir es va reunir la Junta mixta
d'Urbanització i Aquarterament, a
la Capitania, i va tractar de l'adquisició de solars per a la reforma
de les Drassanes.

e

LA DIPUTACIÓ
INAUGURACIO DE LA CAIiA
D'ESTALVIS PROVINCIAL T A
BADALONA
Diurnenge, lt les quatre de la tarda,
tindrà Iloc a la veina ciutat de Badalona, la inauguració de la Calza .
Provincial d'Estalvis que ha creat la'
Diputació.
UN BANQUET QUE NO sg, ,„

A

"Monografies Mediques"
DiagnestIo 1 traotament do les
afeccione ano-rectals, poi doctor Josep Lentinl I Díaz
Es el tftol del número 13 de
"Monografies Mèdiques". Es
un breu tractat de les afeccions
d'aquetsa regló, fet per un e 4pecialisla tan capacitat com el
doctor Lentini.
Aquestes malalties han sofert en els darrers anys una
gran transformació, sobretot
en la seva terapéutica. Les
grana conquestes de nous
jans de curació han beneficiat

els rnalalts d'aquestes afeccions; l'electricitat, la diatermia, el radi, els raigs Roentgen, les injeccions esclerosants
han estat emprades amb èxit.
Avui el metge no els pot desconöixer. Cal pensar que bona

CELEBRA
D'un collegli d'ahir:
"E/ presiden t de la Diputació, conste del Montseny, ha declinat l'obsequi
amb qué els funcionaria del servei de
recaptació de Contribucions de la Diputació tenien el propòsit de festejar-lo dissabte vinent, junt amb el diputat ponent d'Hisenda senyor
gre i el cap del servei senyor Virgili.
El banquet ha estat suspès."
HA ESTAT APROVAT EL
PRESSUPOST. PROVINCIAL
Pel deleeat d'Hisenda s'ha coma,
nicat a la Presidencia l'aprovació del
pressupost d'anguany de l'organismo
provincial.

Fernändez, Josep Goixart Prolitos,
Antoni Pujol Ricard, Josep Larrea
Yalbo, Jaume Lacosta Terrats i
Francesc Nin 2,1 ané.

part dels que sofreixen aquestes malalties acaben en una
neurosi, car van rninant-los
els sofriments que si no acaben en llurmajoria amb la seva
vida física, acaben amb la seva
vida moral.
El doctor Lentini estudia una
per una aquestes afeccions, es
descriu d'una manera clara, i
dóna els mitjans de • curació
que l'experi è ncia medica aconsella.
Un altre bon 'libre a anotar
en la collecció de "Monografies
Mediques".
En el Noticiari es publica un
article—"El doctor Rudolf Mates"—del doctor Aguadd
es reprodueix l'interviu celebrat
pe i redactor de LA PUBLICITAT
amb l'esmentat doctor Mates i
el programa del curs de Traumatologia de l'Hospital de la
Santa Creu.

DETENCIONS
Han estat detinguts per la policia
Estere Abadia Zamora, de 17 anys,
habitant a Osca, i Julià Bernat, també de 17 anys, que slavien escapat
de casa seva.

Uns nnisics
robats venint de Sant Joan
de Vilatorrada

Abans d'ahir, a la tarda, se celebra, amb tota brillantor, la inauguraci ó dels aristocràtics salons de
Perruqueria de senyores de fa
Rambla de Canaletes, número 11,
principal, del qual és propietari Eu
Josep Bono.
Es tracta d'un bell establiment a
l'estil americà, d'acord amb els procediments de técnica que exigeix el
gust actual. El seu propietari, amb la
sena llarga experiencia, ha sabut
reunir, no reparant en despeses, l'elegáncia amb el confort modern, perqué la seva distingida clientela tingui totes les comoditats que exigeix
la moda.
La installació ha anat a arree de
la renemenada casa "La Florida, S. A.", sota la direcció del seu
director artístic Lluís Orduña, el qual
Isa aconseguit dotar la nostra capital d'un dels salons de perruqueria
mea importa/2s d'Europa.
Assisti a lacte inaugural, una distingida concurrencia, en la qual sobresortien el més selecte de les bebesdames de l'aristocr à cia barcelonesa,

En tornant de Sant Joan de Vilatorrada uns música manresans, els hi sor-

que feliciaren calorosament el senyor Bono pel sen exquisit gust de ia

INDULTS
per l'autoritat
militar Miguel Baladrich Grada AnFernández
Lluc
toni Roger Bailando,
Han estat indultats

REUNID
Ahir es va reunir la Junta provincial de Beneficencia, i designä els
set vocals que han d'inar als set
centres on s'efectuar à la despietoració de peces de vestir ordenada pel
F. D. recent, la qual despignoració
començarà de seguida que la Caixa
d'Estalvis hagi fet la liquidació,
que sembla que será avui.

Un nou establiment de perruqueria de senyores

tiren a l'encontre uns desconeguts emmascarats, i amb pistoles, que els
prengueren els diners que balden guanyat tocant en un ball. Arribats a
Manresa posaren el fet a coneixement
de la guàrdia civil, que va sortir a
agafar els malfactors, ço que acense• steqoa saamp sia untaadnaaa '1 1 12

installació de tan bella i elegants salons.
El senyor Bono feu els honors de
la casa a tota els invitats.
La distingida concurrencia fou obsequiada arnb un espléndid lonx, admirablement servit per la Casa Llibre i Serra.

1111111111111,111111 1111111111111111111111
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El gas és el combustible ideal

2
Uüi

¡JET- PlUICTIC - ECONOMIC

• Abans s'escalfava l'aigua abrí (malversant
ternos combustible)

La cuina de gas moderna :: La Inés practica, neta
i econömica
Serveí de caefacció. - cendra ni

mitjançant aquest senzill aparen installat a la cuina, hom disposa instantàniament d'aigua calenta amb el mínimum de
despesa de gas

Ara,

fum

(Escalfador' d'aigua, gran rendiment)
Ei gas en la cambra de bany.
tata ola sistemas de calatacció
El gas s'adapta a

Estufa

•

de gas

Gran forn a gas, per a

pastisseria
Gran cuina per a hotel
IBMN13.31.311Mar

Informacions respecte als aparells per a la utilització del gas

A.
8.
i
Electricitat,
CatalanaSTA.
de Gas
ANNA, 16 - BARCELONA

117!
fE

PLAÇA

Calderes a gas, per a la calefacció central

•

Radiador

11111111111111111
9.12@g111PgIONIR 1II!!!!111111111111.1e1z111ma11111111II111

gladiador ami, felaina 4. asa

¡Avenares, -13

LA PUBI,IGITAT

TRIOMF,. MARINA I NOU ! • •

-ILS ESPECTA.C1LES

e•

'

•n•••44496 .1•44•44.~1•04444,44.44.94**44.444.34n804444.4

,..M es YEATRCS •%

e

PATHE - CINEMA

.PATHE - PALACE.
—REINA VICTORIA - S A-ÍI O M/RIA

2jP14414009,11•4•44,044444444.

• TEATRE tATALA
N

bxit

NOVETATS

MAD .M NO

4xu1. Elsentlrea, a les 10 de la nit,
le. Comedia a'AxIt d'En Llufs
EL REI PER FORÇA
tse.,
Demä, tarda. preu popular. Rapoatetó de la famosa comedia de l'Are.7.:
AMO 1 SENYOR
e , ..a tes. SENY I AMOR,
Predegcenetes: J. Täpirs 1 II. lartort
Nd: EL 111El PER POMA
Plumeare, a des quaris de quatre:
U

ELS PASTORETS

EL
Es
e

REI PER FORÇA

a Gran

4-0A>gs-11-sr~

TEATRE BARCELONA
Companyia de comedia
Lluiseta Rodrigo

ge, tarda, ULTIMA REPRESEN-

PERE LAFUENTE
Debut de la celebre sopran Maeia Pola Pueker amb l'Opera

gentines.
- Denla. dissabte. tarda. 1
Mimi Valdés i Gardel. Nit,
La casa de la Troya i Gardel
11444.14.44444444+444+54-311-44

M'ELLO. Hi prendran part els
). cèlebres artistes senyors Oranforte i Vela. — Es despatxa a
comptaduria per a totes les
funeions.

z

"Izzamizzszszizszamm..!

'PIANOS:

UNA OBRA

111
!),..ra

'...'.'et

a

lAUT-OPANO:

13

_,e,
a

iban. 1828
U
• a D...., pt....00...4.1. d.i.....•
.1 Immens amere I decrece, novetate
; en rotHoe $8 a 6 pessetes:

UN MARIT

MI

A RE GOYA

JOHN CILBERT

COLISEU DE LEE VARIETATS

animas I Lodeema e. A.
Avul, aPrendres. Tarda, a les 430.
NII, a les 9'90. Exil extraordinarl:
EL PELEORI
"
der Charle& Cballilin (Charillt)•

empresa

GRETA GARBO

C. JARQUE
ramal antiporlista.
"SOLEA, LA MEJORANA"
excellent bailarina. — Exil de la
genial actrlu del couplet, tlnica en
el seu gencr.•

LARS HANSON
EL billiViONI
i LA GARN

i

AMALIA DE ¡SAURA

Succes deis graclosissims couplets
"El eleariroton (Quid" 1 "Dichoso
- mantón".

ROTONI MA8111411EZ

notabillselen. actor en el 5ßU aspecto
d'empatan reeltader 1 genial interles " poesies bisparie-amepret
rimes.
1

-.41

-

A 7. 1? E

COMIC

de "Es War" de
hiendan)
ESTRENA

adaptació

iplrocci6 artística: MANUEL EIJORANYES
AM, a les 9'45. — ti repreSentacle
d'
lo reyes allan crelTeris

E UR.E
K A
i

lila presentat a
rnmor estafa. nd.
• arcelona......Erlomf
de TAMAR/NA
"ri' a,

•

ET

Z11EDOFF' TEAS O... ANSELM FEANAND
e la GOIN9I5Y1a. 140 arres de
U R CE A..
Bates.

,

DILLUNS, dia 16

DERVITX

•

elo selle terribles 1 esfereirlors
lirxripberiment5: Ea clavara un punyal
al oap u copa de maese ii Es cl avara un
,..gunyal al pit DerforacI6 de la Pepgua
4,,,dimb une bola de ferro al verme!' es
coura dosous damunt la Dengue :: E.
fu& clavar .en una fusta
•
Els nericloses, els cardlars, etc.. no
San d'asar a . veure A Z 1Z.
Servel meelle per' als aeckientats.
,931t
sques a S pire. Seients numerats • Y.
pierna, dissabte, tarda, EUREKA.
ZOO EUREKA 1 el sensacional dervItt
AZIZ

CAPITOL
CO1415E111111
aaraaamiamil

Teatre Català Romea

Plomers, Camusses
—

preus popular:. Darreres reprei•ientariouS:

ESPONGES

T'ESTIMO!...

Vda.

et••ne

BAQUÉ

Arcs,

Un milionari del Putxet
les ;9e4z.
incompalabie can
etri Roure,

>11, a

Dema. tarda. a dos qualla ilseine:
UN MILIONARI DEL PUTXUT
Nit, a tres guarro de den:
ASSOCLACIO DE MERCERS
sarda, a eles Quarts de 4:
FUI F0T1'ARET3 GARROFA 1 PALLIVYCA
1. 7. 51,1. chi Maales asiellrail a
le funcin. .1- 01> Pla nemi I 11,11Ca orra11
obsequiare. A les ala, darreim 4 e 1 5
1 111,
valuent en ala de resta
UN MILIONARI DEL PUrr:ET
1111, a les d el], el grandies
1511Irprilar,

T'ESTIMOL..

exa

superproducció que solament la "fina

que

l'han feta celebre a tot el món. —

UI 1 11111

II II II 11 II 11 II 11 II II 11 II 11 II 11 11

liegiu la Publicitat propagueu - la

*mg

544+4444444444444+4

GRANS MAGATZEMS

I

NI II N

et„ereploria,

UA PS,ES, ililll XE

5

PER A REIR,
AMIGA CASA

B.ARGUES

I

Fi de temporada

38 -- SANT PAU -- 38

iiimportalltesims descomptes!!

Orquestra dirigida pel •
mestre BIay Net
AVE'. tarda i hit:
programa foi
Mary Pickford
en la seva recent, creació
LA . PETITA VENEDORA
SuperproducciO
"Al ! istes Associats"
EL TRIOMF DE KELLY
ernocionant conièdia deportiva, producen') "Metro-

L'AUTO UNIVERSAL

-111••••n

AUTOS
CAMIONS
TRACTORS

‘, Carpets coco,- mobles de totes classes, im-

Veades a terminis

'1.

Goli!wyn"

JI

D1BUIX
i REVISTA PARAMOUNT

MIS

permeables i paraigües, sastreria, guant
s,
11 0 camiseria, calçats de senyora, senyor k' i nen.

AGENCIA OFICIAL

nn•••nn•n•n••••WIMMI.

CORSEGA núm. 235
entre Anbau

4444144,44~44444444.44-344

.lonunu-nial

i

Mantener

"411111MISMIIIIMASISEMMEEMEIMME SIona,

Peck
ExeelRint

Al'ul, ditendrra. 05 a 110 1 r5ra progremi•s. Esa so goilös de EL GETE CEL,
lilIlS "Talan-Dos'', per Tal.et
1 Charles Earrell. — L'AMOR DE
SONIA, pm»—
AME EL FRONT BEN .ALT, irr
7.1,111,0
CENT ANYS DE z
PECAPHEC.
UNA PROMESA I ?
i. UN bilL10, cinnica.
Dininc111,11_,
•
1, irz, • -Stilf/,,l 2,11,1 , 20,131: EL e
DRAPA:RE DE PARIS, per Nicolau
KOline.
.
v'44#<4. O + Nherti

°0
20 Vo
15

Tapissos edredons, vànoves de ganxet,
gèneres de punt.
Abrics confeccionats de senyor i de nen,
bufandes, tapetes, pelleteria.

C011i

Gràcies a llover pres a lenes dques1

b

cpuratiu.
El

DEPURATIU SEM18,

de
composició purament vegetal,
constitueix Un remei infallible
einitra els brians. les malalties
de la pell i totes IOn que depenguin dels humors de la sang.

3 MI [TM COLV

PLENzn
de Gent, 21-;
A. Teatre, 55
Avui, divendres, grandiós es-

deveniment: Revista Eva; Epoca de vacancee, nudt fe;liva; El
corral de la hisenda„ por Ar;
Acord; 001•8 intrèpids, per Ri-

Eezenies, brians, grans, taques ,
acmé, prosiasis, seborrea i tota clama° d'erupcions cutànies
desapareixen rapidanient amb
el nostre depuratio, que neteja
i regenera la sang, i n'elimina
les toxines que l'alteren, causa
directa de totes aquestes malalties. De venda a la casa Segala, Rambla de Sant Josep, 14.

chard Mix, i

FUSS-.1
per .Mareella . 6.1bani Wladimir

Gaidarov,

30°Á

Vestits, abrics i capells de senyora i de

nena.

NOTA IMPORTANT: Aquests descomptes
són a deduir dels preus,
molt limitat, que
marquen les etiquetes

ja

1 e44444444.44,1404.09444.04.041~6.414.4........844.3‘

RISTOCRATICS KURSAAL 1 SALO CATALUNYA
Els DP441140Lati

de florines

distIngldea

Avui, a j,,ndres OrUetelrelu JOVElt i TORHENTS
MODA >E LECTA. Grapt1163 1 , gsplänglel prorratea: Nottolarl
Fox sol. 3 núm. 40; aran etft de la gran ethWILT4 'AME D E LlICTEMPESTA,
pel Lime, Ro. “Tro" I Cl gran ar 119t9 manean Rimen. — UNA PROMEsA INSACIABLE, «malea,
la ruperprodurrld gegantina, UNA SEGADA
gi EPA UN PRINCEP..., romeille dratOlIca d'amblent munrIA. magIstralment Interpretada pela eminente 41rtislea antericans George O'itrien 1 Virginia Valli.
l as umen 1,10 0 entarin. Avill, de ala a
ea e .
nu m e rad es per a la sesaid especial e dingi — ve. .001111,, amenes
(La selmena del bou humor.) LA y ENTAPDÓI DEI, PALACE,. celegteal rei, ,91 entnr«. presgriTani irs /.1'0 .1 r •••••1-4••••"4, rr•Krirl,,,, eg: h,,p,. ,,,,N.
yi.,
tics la celebre Jor,EFINA ltAX,Elit, i la dtverelthasttue comedia (Gran LuZer), II. FRASE DE LES T R INEN» O, cread ..del dIvertle 510 CHAPLIN.

In

Estufa BING, garantida, a 18'85 Ptes.

1

V1111,

d

Més barata que ningú I!

i palaaran Putanues

rSdeVrrilinedl,

.

g:
•••••,..r7eaalVenri:

Mi El I

Martinenc-LIelda . „ Martinene
Sant Andreu-Huro ,Sant Andreu
GimnästIo-AtIbtle „Gimnitstic
lYlanress-Júpitere...
Manresa •
Per a entrades flecalitats a
les oficines dele -atabe, i a les
taquillas dels campe al dia deis
partits.
-2Servei extraordinari)Faiatbm,.
tribus des de, la plaça dr Catalunya als camps del C. E). Enropa 111;;..
per la
CoMpan:t‘le
d'Autern_
nibus.

duo.,

CoMpanyla Vita-Davf. Primera actriu:
Atarle VII*. Primer* aceros: Davi 1 Rolla
Avill, tarda, a doS Quarts de Sine. A

par a autonadbils

1

Ave!

CRUP

direndirs. GrandiAs programa
grrsirri g rs: LA 5101VA DE LA MESA
PROMESA, extraordinart film cernIc
pel gran Syd Chaplin. —
drama ERRORS DEL DIVORCI, per
Elorenre Valor. — NASCUT PER A
LLUITAR, per Turn Tyler, Ungsrita
V(,
— LA MENTIDO DE FLORIDOR (cegn-nra) 1 NOTICIA:II FOX
número 41.
Diumenge, nit. Una altra estrena
ScMsac:onal: BEAU-GESTE,
el mdlor film de la T'al amount:

als

DARRERS D'ES DEL SENSALIONAL

A ZIZ

e

D'OCASIÓ

les O y es pellieules (7,500 metres), a
la sessió de /a tarda a a la FeSSIÖ
la Lit.
Preus larda I n11: Butaquee de primera
clame: leo peinotes. Butaquee sajona
clame, 1 remeta. Entrada general, 000.

N
a
smiumminizzizaimuogi

J'E

Sans-Gràcia
.
Sans.
Gareelona-Espanyol ESpanyol
Terrassa -S abadell
Terrassa.

g

..
.,

I.1

i 3 .• 11I -I., • ;

lc;,se

,•
ir.

1.

1, 1, .. •

i.. . , ...,.

L..

i

a
a

És un film dels "Artistes Associats" :

Ctmtp

per SIL; ClIAPL1:s.

9,000 metreS creSCenes c nrniques. To-

mi
Planos de Cardes creuades
al comptat, termitils 1 Ilcrguer. Planas d'ocasld :-: Harmeniums

4 43, CLARIS. 43°

:-

Europa-Badalona . . . Europa

DA :: 011,41, :; Ell'Ablil '
itiGEliNi .:: ill111 :: ilii3 PIB

MESTRA DE LA PANTALLA

NATALIA ROSARIO!) 1 TINA MELLEN
lilOrnrnts culrrimants dr la pellirula:
El gran ball de gala al Palau dele Teers,
LA batalle d'Ornak i Irkutek, Lea alceneo en les eatepes siberianes, La tortura de Miguel Strogov, Leo grane testes
de l'Emir Feglae. Lea fantastiques curses dels cossans. Una festa religiosa al
Kremlin.
Cc:meneara Fe-pecta , l g. , larda 1
amb- Is Projecció del
MAXIM EXIT DE RIALLES

II
a Inés de 30.000 en ús •
N
- 11 Casa fundada en 18434 gi

Pret,encia ibutaques rail 1 amfltealre, 3 Pres. General (Mitaques pis I), Pres. 1:13.
Lema 1 tots els dies: Terila, a les 5.
Nit a les /O:
BEN- 11
Diumenrci
Matinal a les mur.
Tarda. a dos quarts de 4 1 a les e
(especial numerada). Nit a les 10:

‘004.4

STROGOV
31 MIQUEL
complet
s.r,00 inelres, pel
•
cen,bre
•
FRERES
. 11111111111111111011111111111
Ivan Mosjukin

•

GRUP A

Avul, de sis a 'culi de la tarda, en
despatxaran soase augment locali• tats per a la niirrterada do /es sis
de la tarda de diumenge.
o

(12:21112 [111;

a

EL FILM CIM DE LA "METRO-

BEN-HUR

DIUMENGE Tarta.
a ks
4.
:,• 11. a Irs
9'1S.

:

Diumenge vinent, dia 15, -a
les tres de la tarda:

GOLDWIN", QUE SOLAMENT ES
PROJECTARA AL TIVOLI

Y

--

,Campionat de Catatunya

DEN-HUR

OLYMPIA

U

I/

fort :: e:elefancia :: Nombrosa oroliesen sota la direcció del mesero Dotrce- Vila
15 — Nit, e l es 10
42 i 43 EXHISICIo DEL MILLOn
ESPECTACLE DEL IVICir4

U

història d'amor amb la jovialitat i l'alegria

FUTBOL

T a rea, ^ Ira

Nit. a les deu: La comedia en tres actes. de Josep
Fernandez del Villar,
MIMI VALDES
DEBUT de Carlets Gardel,
interpret de cançons ar-

Z, celebre divo tenor

•

ID Caló
rotcrma,

a

del món" pot fer, combinant la tendresa d'una

Lorantats: Portal de TAngel, 1 1 3,
de n'e, a set tarda.

/ Local TIVOLI
de lee grane exclualves
i dotat de tot con-

LA FRUTA VERDE

Es una

JACINT VERDAGUER

41+64+4.044,444440444:44444444

Avui. ilivench-es, tarda, a
un quart de Sis: La comedia en tres actes. de i3regori Martínez Sierra,

TACIO de l'òpera de R. Strauss
Ei. CAVALLER DE LA ROSA.—
Dimecres, 1S presentació del

a

en

CONCERTS BLAUS

...».444,4•44.444.444.114,44-44.4.444-44-54.4444.4444.14.414,44444+64,p

dels eminents artisics
.
ie):Debut
senyora Kindermann i senyors
(raues, Bromen, felarowsky i
Borchardt. Mestre director d'oruestra, Mas von Sittillings. Hi
prendran part els çèlebres
tistes senyora Huasa i senyors
Wledemann i Seidel—Diumen-

18

A Y PICKFORD
a patita venedora

Diumenge vinent, 5 tarda
Solemnitat artística
a honor del nran poeta

numerades per a la sessi() especial o 6 a 8 dr diumenge.
—tunt. estrena n la la producció "Metro-Goldwyu - EL D/310NI I LA CARN, pe; Greta Carbn i Jolin Cilberl.
'ni. A as

ELS MESTRES CANTAIRES

-

Gran èxit de l'estrena

Farrell.

Magazine Metro, revista.—Nota: Avui es tiespatxrn bulaques

l'immortal R. Wagner,

Z
e'ZI
31

-

Aut. divendres. Mafia :selecta.. Magnific eSdCveniMeni 1 Exit
sorollós del precias film dels "Ar listes Associat s
VENEDORA, plotagonista la ideal nina del nuln MARI:
PIGKFOI1D; El triomf de Kefly, su P er P roducc. iö "Metro-G(4davyn". per Sally O'Neil; El tiritar mglo, faula dibuixada;

Teatre . del Liceu

hl.

•

CAPITOL CINEMA 1-;st,

Demà. a un quart de non: Prinaera representació de la cornedia musical en quatre ocies, de

•

[O

Vla Laletara. número 14
II
,Av ni, divendres, extraordina-- a
ri programa: Gent de guante,
grandiós film deportitt,. gegant os
'Fox, per George O'Brien i Edmund Loar)); La primorosa fit,
3
extraordinäria einla, pe!' Dert
i Dorot y Devore; Noticia.ri Fox; Cors i contracteS) Pna 3
Iiiiv,rsal, per 13:11ie POVC; El ii
Aren de csecabetl, cómica amb :,..
dibuixos. — Diumenge, nit. la CHI
'colossal ESTRENA El setè cel, si
.per Janet Gaynce- i Charlas- :

PARADIS DE LA CINEMATOGRAFIA : ORQUESTRINA

i

deapatxn a Cura:Re:luna.

VALS
1,i

Princesa

u

&mil luxe

L , ULY K.
Creació Ile Suzi Vernon, Llene Raid 1

que oboe- I
amb els Reis liarles,csreetadors.
quieran 515 peilts
A les sis, e a les (1541, nit, 1 obra
de gran' kxit, en duales artes,

a

VID_ TAIR FILLS

interpretada per la gentil eglrella Molla cAN9° LA VIDA,
per Erna. Morena l Antelo Forrar:. — UN , 'TIO"
AMES TOTA LA
BARBA, CnIntea. — ACTUALITATS GAUMONT.
De Vilit 11 lu , nuarts die (teu,,,a,aS al l'ante-Pulsee: LA NINETA DE
FRANÇA, per Mn" Murray, c-util e recreos.
Dilluns vInent. ESTRENA ile la
1TA,

dEvlla

t..-

Cinema

Capitol Cinema i Coliseum

511

n••n•n•111

CALEFACCO A TOTE' LLS, L13C3L3.
,•
Ave,. tilvencfres, >eran
de la invertida .coniGtHe'voievIlesca

MI II II 11 II 11 II•II 1111 MI II II II 11 II 11 IR II

II II II II II 11

dIvebdres: El negro que al
tenfa l'Anima blanca, Nasout por Rill
,.,.
a l'altar, Revista Da/fe, El ban(lit f
l eueles, Aoto alltata Gau - La
rnont, Cort anys de obrrega.
;Paye,

•

1,10

ae gener 44

...nn••nnn•••

..

Divendres, f3

de gener de 1,928 -

•• •

111151111311

n

ES

TRASLLADA

Distribució deis nous locals
L'amplitud dels nostres nous locals situats a l'Avinguda
d'Alfons XIII, 399, i Rambla de Catalunya, 137— que.
inaugurarem el propvinent dia 17—, ens permet distri;
buir les diverses seccions del nostre negoci en forma
de poder oferir als nostres clients l'atenció mis eficaç.''

CADA:

DIA
podeu afaitar-vos
sense perill de la
vostra cara. El vostre aspecte minorará molt.,
Avui no teniu l'excusa que
la cara se us irrita: tothom
sap Que va molt be la

Exposició i venda de cotxes Chrysler
Locals exteriors de l'Avinguda d'Alfons XIII, i Rambla
de Catalunya.

Exposició i venda de cotxes d'ocasió
Està installada als soterranis, en forma que hom
pugui apreciaz amb comoditat les característiques de
cada cotxe.

PASTA

IG

Exposició i venda de recanvis 1 accessoris
Local independent, amb entrada per l'Avinguda
d'Alfons XIII.

Gerències 1 Oficines

3,11 nnnnnn • nnnn • nnn• nnnnnnnnnnn •

En els mateixos locals.
Continuen els nostres tallers mecànics i de carrossena
en els seus locals del carrer de Corts, 774, on els propietaris de CHYSLER troben sempre perfecta atenció
a les seves demandes de serveis.

nnnn

,
I) !HEZ 1 FERRER

•

Compren un CHRYSLER, a la seva Immillorable qualltat

"

•

uneix una »pitada garantia de bon semi

eit

Representación de

azieslausionziimmatim

CAMISERS

Baritel 36 138 - Sucursal: Ronda de Sant Pero, 16
Telèfon 5027 A

Teléfon 42

Automóvile, S. A.

zazazazzazzazzarnamee••
1

Per a

COBERTES ';'*1
el millor producte conegut és la

Per ü de temporada,
venda a seta preu dels articles
sobrailts de sèrie
•

in

...TEuLA;
que fabrica la casa

:COSME TODA;
DESPATX: Ferlandina, 71 - BARCELONA-4
FABRICA: Hospitalet de Llobregat_
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COMPOSICIO
Sucre llet b., 5 centg.; extracte de regalèssia, 5
cent.; extracte diacodi, e mili.; extracte medulla
vaca, 3 mi•.; gomenol, 5 mil• .; sucre mento-anisat, guarititat a bastament per a una pastilla.

Curen radicalment la TOS

perquè
combaten les seves causes
-

Catarros, Rompieres, Angines, Laringitis. Bronquitis, Tuberculosi pulmonar, i31113 -.1,, lotes les afeccions en general de la
GOLA, BRONQUIS
NS

Les Pastilles Aspaime 'supere'n'äil5144sic'onegudes per la -seva composició, que no pot ésser més racional i„pieäfffica, 114/gust agradable i ' per essg-- les úniques en les quals estä.resolfeet;änkerierental prOleína_.dels,mediça-L,
ments balsàmics i volätils, que es conserven indefinidamefit i -iiiähtèrieit Integres Iluraaveltbses propietats medid s per a,s.orfelatré
nci'ena manera
,
_t• )
constantinpi , fteficaC:4 tei
ti
lalti
grresffirálbilits,, que són
edk",
s.. •;.-

ì

ö s ró a 'él
Les
•
Stilles >AS/alible fz5n
le§' ÍfIce
tiädes
pels,imetges
km Pti11es Aspaime són le}i preferides pels ecjOnts
Exigiu sempie lés legitimes POstille Mi)n
41 t,, NO admeteu.substitucions
interessades, que réátltA 'd'es'cägsä g'ö nuls resultats
A
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TOS II

I.

Especialitat farmacéutica del Laborátori Sokatarg
Oficines de Laboratori: Carrer del Ter, 16 - Telefon 564 S. M.

Les

11811141,5 ISPIIME es H110113 UNA E,L ETA capsa, a les pricipi làtá itoperies d'himno, Portugal i América
g

inumiuntimiiimminn

r

NOTA IMPORTANT. — Per a demostrar

1 c.onvèncer q me els ràpids satisfactoris resultats perA a , guarir la TDS. «Mangan t les Pastilles Aspaime
possibles';
amb Ilurs similars i que no hi ha actualment d'altres Pastilles que p uguin superar-les, el Laboratori Sokatarg facilita
a) .1di(prineipals -F armäoles, Drogueries I ;Dipositaris d'Espanya, Portugal i América una considerable quantitat de capsetes de mostra perque les reparteixin grati s'. a Ilurs clients que le soUicitin per via d
tassaig, amb la presentació d'aquest anunci. En cas d'esgotar - se de moment les existencies, per no: haver d'esperar la reposició, també .el 'Laborateri
. oSokatam envia gratis les esmentades caosetes de
Pastilles Aspaime al p que,trametin el retall d'aquest anunci, companyat d'un segell de cinc cèntims, lot dins d'un eMielop franquejat arnb
dos cèntims,
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Fabrica de Boles de Billar 1 Accessoris
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TREBALLS DE TOtES MENES
EN MARFIL

exigeix dedicatkehi per coMplel. Pedeuneue que
cada membre, cada unidas sea; multaba doni ei.
rendiment que li correspo"
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Crucifixos Esclaves 1 alees objectes
d'escultura

Escacs
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Sucursal de Barcelona
La setmana del bon humor al
•
e de Cotalunre. 20
•
Banque pour l'Etranger

et les

Teta mena d' operacions da Inca da liard
CAIXES IDE L_LoGuER ••
eermanneAlumaaaweatmemouswinewee.
Casa especial en articles de llana pura
per a persones7delicades
Si patlu Bronquitis. DOLOR, o si esteu retredat, compreu els Generes
• de senyOra t nen,
de Duft a la mateisa Fabrica, Samarretes, Pitets. FaiXes
Calcotels, Mitres. MlUons I altres articles de Llana PURA.
Fabri q uem a mida Sense alterar el preu.
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CAP CASA
3Dataien de mancar. .

PASTILLES VALDA

ELES
reserva deis perills
est reeei respix mit,
la Pols
b l'o idde
del Fret, de
nu tractament
r:,astitueix
ac elerobis
"
e mies IPs afeccions d,. la Gola,
deta sernagute i deis Palmeas.
Tare pera els NENS, com pera els ADULTS,
i pera els VELLS

ls dermató1es1 laléinsellefa;
E emplear les cremes o pastes per e4-.

Den:mas-110 en clr;giieries'i Perfumene, al preu .
ele 'So peuetes

arr

Pot demanar-se

AQUESTEXCEL- LEN T PRODUCTE
les cases
lis 4e mair cabudaa avnitotes
mateix
eabcuren-vos

més?

UNA CAIXA DE

PASTILLES
VALDA
cona es
tot

i g

degut,
EXIGIU,
l'en% sobre
LES VERITÄBI,ES

EL FRESC DE LES TRINIERES
- 1 LA YENTMICS DEL ?ALCE

qu'es venen SOLAMENT

en CAIXES amb el nom
VALMA
a la tap n i
d'alee forma.
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Gran Luxor Verdaguer

ESPARTERIA.4-VIDRIEltIA. 18
Telefoo 4 $11% Á.
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OFEC

Guartintni de l'oree, urna, censament,
brontmitis, tos I leir tuve» causes per

un non aletea«, Tractament «pechil
de la Usl. Cite'« ANTICK Malta de
dos Stuart. d'una a dos g uama de duo.
Pelar). 7, ter. °raes de tres a QUatre.

ir

Digestiva

re

har

per »Pes, generes I diversos
ALTA TAXA
Rambla del Centre, 30, eral- (al
costat del Crádlt I-yonnals).

BIDETS

Diputación 273

DUIXES
WiTES

BARCELONA

vostre equip complot des de 300 pessetes a, la
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per a

7 (entre Placa

ENRIC CARDONA
Verqe.re, n91.
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Reial i Escudellers)
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Iteduils

LAVABOS
WATERS
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Máquinas pera

CALADOS
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FONDA SIMON
MENJARi A LA CATALANA
SALO PER A actuux rs

77.

alguna cosa

Recordeu
-

o

Ah/u:N mineral natural

_ilt N mero eN t.': • •
IP • • • • • •

Pira combatir con trato las ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO. MIGADO e• INTESTINOS, GASTRITIS, DISPEPSIA. VÓMITOS, ENTERITIS, ACIDECES, INDIGESTIONES. Etc., tómese con preferencia a todos, los famosos
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ha estat elaborada pensant en l'higiene • •
de la' pell. El seu tía cura irritacions,'
La cara,- després
picors, grans,étc.
,..,
d'afaitar-se, li quedarl fans, fresca, suau;
t
que li fe'
aquell.,.encarcarament
.
ti _,
çense
,sem ozar que té el" muscles d'una sola peca,',
t, ni aquella cremor tan molesta, de l'alai,
;tat a l'antiga.
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POLVOS DE SALUD DEL Dr. DE COCK
a
'DE VENTA co las Farmacias y Cretros . de %perleros. ri
u 111 Depósito general: J. Plana S'atas. Provenza, 126. Barcelona.

S • Cha

Coberta, 103 "LA NIEVES" Hostafrancs (Barcelona)
naveta; el carrer Coniell de Cent
PREUS1-11111TAT.8

NIX

•
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Prop la Plr.ca d'E.spanya

afaitar, amh preferència 1. 4.466 i «teca
Les formes sahonoses (vegi's ' Manual de
Cosmética», de Saafeld, traclucci6 del
Dr. Peyri, phsina 86)..
Entre totes les csaíss i- si'' ia -
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•
•
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començarà el 16 del corrent,
i anirá a Arree de

•

La Casa mis ben assortida en el rein de Canee« de Punt
Casa formal. PREU FIX. — Case Atildada en 1111/13

PASTA

•
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Coloaies

Piaf

Creo

Varices - Llagues de les cames

TRACTAMENTS VoteaRrrs No oPERATONL4, NO DOLOROSOS I
SADICAL DUMUMENT. SALSEROS, ilurt 45, DE 4 A 6.

EsTomA

ESPECIALITAT EN TREBAI-LS FINS DE GÁLA.LITH
-
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moRENEs

ENFERMEDADES DEL 7

3
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SET« ESPECIALISTA SALAS.
TES DEL ISICTS-AltUe
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Canuda, 33 BÁRCELONA

J.VILAR.S.Ent, AVENIDA
ALFONSO AM.323.11ARCeLONA.

UCPS DE
18TRITOali. rte.
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e

gafa

R.
CAPELL
SCISSIS - PISSURIS

eiro

Dames Dominós - Tresillo,
etc., etc.

Junta Mascota. Gevariers.
Cunt1 Lamas, Unid 15
L'Allanes, Monterols,
8 der Domingo, Rosa,
I
VidOr
S
E
IA
7
858
D
O
.••• Balasen. plaga de la Sal, 8 ,
I
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Per a

si eh seus &gratis respiratoria ne es traben en bota
estire? Evidentment. no. Per mantenir-se ben
pos& i prepara!, prenpuin-se , olaunee Tabletee:::
Coba. Desinfecten 1 refresquen el paladar ib iek
nnge acuiten que s'assequin les tnin-asCs dele är:.;..
pans respiratoria, causa principal del tansament,

e
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(oinpuecom
a ama mas»

. auja uto .,.•

esport

és realmené wq4laer 1:.

eteAdere. l'u la provee preeente
use relareala *me«. r•
e. pes litgam44, dinos
deticure mea be que II les »va, 1
aduess nisteLta TM, al le »Me
as angltepest datad en
eida - 118, I «NI be Que «Ab SO
tense estrene,
,
, OS lotti011 A CATOLOSTA3
lieresione: Scb11115E, F err are , 13; let
64 Yerren, 15; 951 Siglo", P.Lunbla
Estudia, 3, 5 ! 7: berlstain„ Rambla
les Flora, II, /oses Roca. Pina
PI, 3; "La • Flortda", Paseata( de
Ser,
a+ 5; .Toll. Ferran, 31, Amen t
Marblue, Ferran, 83; V4:11 bes. It
bis de Sola losen. Il3.—Pleverest Pos
Romero ofel Rlo, Rambla, 28 —Patata.

ssall ti . 39 a43

BARCELO

veirxda b& tot arre
'Y

4 . •A+44,44:474:34,'

OL
-

ilpilunicis de
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dubtosa

veraCitat el nostre argument es limita a reComanar-vos les

r 11 M

r

N 1 fr A.

O

er

•

rr s

següent S:

'1

LIQUIDEM
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.
tots eis MODELS DE PARIS, de les,•o stres acreditaes
col e leccions presentact4i, amb un
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Llençols Madapolams, etc.

a
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preseiret t4)enerieada, a

PRFU de COST

Fixeiii-vos en- èls generes, preus i qualitats
sense competencia possible, exposats en

els riCistres aparadors

4

JOCS de Hit

a
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Flüssades - Cobrellits Tovalloles
Mocadors - Jocs de taula
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TALLES TROSSOS
ai.,menys de la. meitat de Hur valor
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