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Català:
"LA PUBLICITAT"
és el teu diari
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La flexibilitat del català
En els comeneos de la renaixenea literäria de Catalueat la
agua catalana semblava una mica rígida, una rabia difícil tia
Anejar. Els qui l'escrivien i els qui la llegien es trobaven amb 1111
trume d'expressió que no s'adaptava prou b6 a alguna gèneres
tsrar s i científico I a watisots espirituals. D'això va néixer,
tots els
gran part, la creenea que el estala no podia servir per a
est 'rs propis d'u n a liengua moderna. Domes d'innegable
aèn.da intellectual consideraven que h llengua catalana era mes
pta ier a la poesia que per a la prosa, i que eLs temes espeeulatius
s quedaven exclosos dels seus dominis. I com que els
didä
eoneixe or de la p ostra literatura medieval sabien prou el caräcte.r
dusis ersalitat de matèries que va distingir en aquella temps
prsclueei6 en el "bell catalanesc", calia concloure que la nostra
'lengua havia perdut la faeilitat d'adaptació, la fleXibilitat que un
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cija va tenis.

Tanmateix, cinquanta anys enrera aquesta opinió havia d'ésser
cid/dalla
'4 titllada de prematura i imprudent. El fet qua la llengua
s Pm f l ex ible en el primer perlode de la seva renaixensa,
hterW
prejutjar l'esdevenidor. Només els qui es
o era un motiu per a
Pensa\ en que el catali, de la segona meitat de la centúria piaSada
representa a el català normal i definitiu podien catare en ,aquest
ia
non En veritat, no s'adonaven del caràcter gradual que has
de tenis el recobrament literari de la llengua vernaeular. A mesura
domini
que els poetes i escriptors catalana anessin adquirint Un majos
filològics avanceasin, et
e l'idioma i a mesura que els estudialenguatge eatalä havia d'anar reconquistant les qualitats i les
aptituds que al principi de la renaixença ii maneaven.
El nou segle ens ha fet veure l'ascensió de l'idioma, la readquidejó siteeessiva de totes les seves riqueses naturals. Avui, dintre ja
un grau
del segon quart de segle, eomprovem que ha assolit
considerable de flexibilitat. El nostre català ja serveix tant per a
si prosa cosa per a la-poesia, i es mostra plenament adequat a teta
els generes i a totes les necessitats d'expressió. És, no solament un
ama flexible, sima un dels idiomes més flexibles. La, llengua
quals
catalana ve a 'ases com una d'aquestes dones escaigudes, a les
•
les
robes
van
be.
totes
modes
i
totes les
1:na prova priletica del que diem podem tenir-la examinant
llibres catalans que han aparegut d'un mes ençà. Quina diversitat de
materies! Quina diferencia de temperaments personals i de incineres
espirituals! El català de Bellafila en "Tres estela i un rässec", el de
Jeta Santamaria en "L'Apòstol", el de J. V. Foix en "Gertrudis",
"Jardins
el de Josep Pla en "Relaciona", el de Pere Coromines en
de Sant Pol", el dels preveres Lluís Carreres i Josep Maria Llobera
en la traducci6 de la "Sinopsis Evangèlica", ens donen mostres
notables, i variadissimes de prosa catalana, adaptada als temes, a
le psicologies, als ritmes i als estils més allunyats.
En cap d'aquests casos l'idioma ha estat esquerp o difícil par
als eseriptors. .A1 eontrari, s'ha plegat diicilment-a totes les posicious
actituds, a totes les concepcions, a totes les necessitats de pensament
de procediment. Podem dir que no hi ha cap limitació per part de
la limera 'lengua. Aquesta és admirablement flexible en les mara
deis qui la coneixen i l'estimen. Amb la mateixa naturalitat s'adapta
ah temes lleugers i profans que als temes elevats i religiosos. És
asa il,ngua rica i madura. Aquell qui sap manejar-la en fa el Tie
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Fa pocs dies ea podia ilegir a la
primera plana d'aquest diari la noticia que Italia. l'any 1930, podrä ha ngar al -vol 2.797 aeropians militars. La
noticia is certa prové de la veu
més oficial. Es el mateix sots-secretari italià de l'Aviació halo 43albo, qui
Iba donada al Parlament del seu país
en el curs de la discnssiö del pressupost del seu ministerLss
:Una altra noticia, aquesta ve de
Berlín. El debat sobre el pressupost
de guerra i marina ha començat al
Reichstag. El preventiu per a l'any
1927 puja en total a 697.003.83 0 mares.
Fins aqui la noticie. El que cal efegic eomés és que l'exèrcit alemany no
pot telar avui mes de cgnt mil honres
i que la marina de guerra té un tonatge que no arriba a una deserta part
del que tenia l'any leita. Es a través
d'aquests fets que hoen pot tenir una
idea clara de la quantitat enorme de
diners que gasta Aletnanya avui per
guerra i marina. No s'ha de tetar la
ingenuitat de encune que l'exercit ale=ny visible — el que pot tenir, segons el maceas —és l'únic de que disposa. A través d'una xarxa espessa

dorgenitzacions esportives. Alemanya
manté tut exercit seeret considerable.
Aquest mateix periòdic rempat
encara de la famosa Ilei Paul-Bontour sobre l'organització de Franca
en temps de guerra. Se n'ha ocupat
llargament i hi tia concedit l'esnai suficient per a donar-ne una descripció completa. El qúe s'ha da fegin és que si hom fa aquestes
• Ileis sin ulars 110 és pas ver a anear
un pegat en un batan Es fan perquè la
realitat internacional d'as-ui és exectament igual a la d'abans de la darcera mierra. Lee idees sóit lee mateixes, la hipocresia és igual. T-Torn din,
per excursar-se, ene na es pot tenir
una bona diplomlcis sense un exercit
fort. S'ha de parlar mis clar i dir
que hi ha paises que velen la rzuerra
i nitres que ea disrstesen a defensar-se.
D'un estas d'esperit semblant en nasq ue le carrera als armaments de la
boleada 1870-1914. I la carrera als
armaments as, en un termini més o
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Va entrevistar-se amb el governador i el capita genera/.
El senyor Aunós marxarà avui, a
les tres de la tarda, cap a Mils per
a assistir a la inaugurad() del pavelló
espanyol de la Fira de Mostres.

DIPUTAT SUPLENT, AIORT
mort a Lleida el senyor Ramon
Satis i 'torres, catedrätic d'Agricultura i ex-alcalde d'aquella ciutat
Actualment era diputat suplent de
la presidencia de la Diputa ció.
Deu l'hagi perdonan.
Ha

ida'

Noruega torna a ésser

humida

'ESPANTALL

(De L'Uiuire, de Paris)
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COMENTA

La fantasma de la guerra

Full de clietari
POLITICS I INTEL.LECTUALS
Potser sí que m'he equivocat en
treure conclusions del primer article
del meu company Josep Pla sobre
aquest tema candentissint De bota
manera no me'n penedeixo. L'equivocació no era exclusivament mesen; en
participasen força amics nostres.
Alga vol dir que almenys la forma en
que Pla expressava les seves premisses donava lloc a confusió. Després
del seu artide d'ahir, darnunt aquesta
mateixa plana, la leva actitud s'ha
precisat notablement. Tot aixes hem
guanyat.
I és que ara com ara resulte arriscat de fer l'apologia de l'hotne d'acció simultàniament amb la rebentada
de l'home de pensament. Per una serie de circumstàncies difíclt d'exphtcar, la noetra imaginació rellisca dea
t'elide al politicastre, del politicgstre al condottiero... i un hom acaba
per rondinar: "Bah! Si la cosa és
ta/ com diu Josep Pla, si tota
consisteix en la fabricació
de fets materials, a qué treu cap el
nostre desfici? Vgl mes que pleguem."
En Pta. com abans En Riba, reconeix que Eintellectual pur, com el politic pur, es una entelequia. No esasteix. Pera tot afirmant que en aquest
rn6n tot es barreja, procuro no suprimir relernent intelligencia a boteó. See dels que
fiel de l'element acci
creuen que la gràcia consisteix a
mantenir tots dos elements en equilibri.
En aquesta discussió s'esdevé, com
en tantes d'altres, que simultäniament
argumentem a base d'idees abstractes
i a base de persones concretes. Els intellectuals de tal país i de tal epoca
poden éster un aplec de vanitosoe i
de tasta-olletes insuportables. E/ fet,
tanmateix, no argiiirà res contra !a
necessitat constant d'una fabricació
d'idees i d'una funció critica.
Pla- ens demans: " Si Eintellectual
te en la vida social un paper tan fatalment noble, perquè el3 intellectuals
anglesos no estigueren al costat d'Irlanda? Per que els intelketuals alemanys firmaren el mani fest dele ?
Per que els de Madrid no estan avui
al nostre costat?"
La resposta és òbvia. Perquè tots
' aquests senyors han restat per sota
de llur paper, perquè tots aquests
tellectuals han esta/ massa polities.
para esment, de tota manera, que
Chesterton, un intellectual, va fer
campanya a favor di rlanda quan
potser no en feia ningú; que Romain
Rolland, un altre intellectual, demfiant les ires dels sens compatrintes,
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les, eoncessions, els soldats de Xiangva situar-se au dessus de la melée;
Kai-Sek continuen Ihr avene cap a que Einstein i algun altre profesos r
la capital. Forts al sud del Yang- alemany no varen signar el manifest
Tsé-Kiang han travessat el "riu Blau" dels 93 jugant-se Ilur situació unii avancen, sense entrebancs. cap al versitaria i Ilur tranquillitat social;
Contra el que I "riu Groe". Mentre una columna pu- que el Locarno politic ha estas premolts esperaven, les 1 ja pel litoral de la provincia de "(an- cedit notahlement per un Locarno
teles, una altra columna va seguint la d'escriptors que a banda i banda de
fOrrcr. rucanialiszes
del ferrocarril de Nanquín a Pe- Rin han estat els primers a desperdel Kuo-Min-Taug
xinès han sabut evi- • uín, ti er la provincia de l'Hortera tar-se del pesombre de la guerra; qu n
en la qual, per altra banda, el general si els intellectuals de * Madrid no 2.5
tar topades perilloses amb els soldats nacionalista Feng-Yu-Siang. l'anome- pot dir que siguin al nostre costat, és
estrangers que de- Int "general cristià" conserva. temps entre ells on cal anar a cercar algun
fensen les conccs-- ha, unes posicions que sien un perill timid caliu de simpatia, etc.
Recordó amb tanta gratitud com
sions. Ni lee manis constant per a la capitae\xinesa.
•,;;-gleo
Mentre el seu exercit avança, l'ac- Josep Pla, que si duem jaqueta i si,
festacions de XangNuo-Min-Tang
es
fa
malgrat ton, encara tenia una ploma
ció política del
Hai, ni els fets de
"
(Da
Yunnan
Nanquin que les sentir en les vastes regions alliberades als dita, és perqué diverses generad'informaci6 han exageran de generals busca-raons i sense altre cions entueiastes varen aplicar el vell
atén ,
pogut ésser imputades a re- ideal que el de viure sobre el país. Es principi que e/ fi justifica eis mitst,
oblidar-ho? Peras els
xerea i-antonès, que. psi contrari, ha fa sentir, no solament per on han jans, Qui pon
nicus records no es deturen aquí. Em
•-prithir rapidament les pertor- passat els seus soldats, sinó ädhue
de tenir molt present tandse, que
turnultuoses. Els naciemalistes les terres sottnesee encara al poder plan
si aquestes generacions varen tenir un
personal d'antic governadors. Ara
ajase saben be que tard o d'hora,
fi a realitzar, un ohjectiu a assolir,
ecies estrangeres es resigna. mateix, la Premsa francesa fa grans un
les
sentiment a imposar, va ésser pe-eementaris e la caiguda del general
rin
'rar llurs soldats de les conue algunes dotzenes d'escriptors a
on ha cessat completament Tang-Kian, governador de la provin- qAnglaterra i a França varen treballar
cià del Yunnan que limita amb la posraen, ! comercial que motivava Ilur
.,
sessió francesa d'Indo-Xina. Tang- per a dotar-lot d'aquests pertrets
existir 1. Saben be que, tard o d'hnra,
Elan ha estat empreSonat pels seus ideals.
-des 'cataran dc tractar amb
CARLES
S
OLDEVI
LA
lloctinents. que s'han posat a les orel Re- '.fin-Tang sobre la 'base de la
de
Canten.
Govern
del
dre,
' deis privilegie estrangers
44'
França tem que I al desaparició de
de la inpleta sobirania eels xinesos
l' u Estat-tampó" que representava el
a Xim si l'exercit d'aquest partit
sereeix d'imposar-se netament ala Yunnan entre la Xina nacionalista i
diversn) generals que sostenen el Go- la Indo-Xina francesa, tingui com a
EL MINISTRE DEL TREBALL
conseqüencia la infiltració (le E" espeven e ficial de Pequín.
rit cantones" a través dels 1.800 quiAhir al mas( va arribar de Madrid
Per a x6, en lloc de girar-se contra
les forres estrangeres, inactives dintre lömetres de frontera.
el senyor Auneis, acompanyat del director general de Comerç senyor Ma-

De Xina
a la Ind o-Xina
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El Parlarhent' norme ha votat en
segona lectura el projecte de Ilei referent a la derogació dgl règim
prohibició a Noruega. Esynt alai, la
venda de begudes alcohòliques sera
autoritzada a Noruega dintre d'una
o dues setrnanes.
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mem, liare 1 m'erre fatal.
Ohriu el "Corriere
Sera" del

pressupost comprendrà un crèdit de
16o milions de pessetes destinat a
comprar 1.4 00 aeroplans. La flota seria espanyola — ha dit el ministre —
serà dintre poc una de les més
potents del món. El mes estetic que
es pot fer avui a Barcelona—deia si
ja -no fa l'altre dia el pintor Caries—
és netejar les clavegueres. Ara ja no
ealara, perque tindrem sempre el recurs
d'alçar el nas a l'aire i contemplar
el be de Déu d'avions que ens passar per sobre.
Anglaterra ha fet aquest any unes
econzmies militars, navals i aviatbries
que els socialistes del país han trobat
sarcàstiques. degut a la seva ridiculesa. 'Unes mil Hieres de mes o de
menys res no teme' a veure, en efecte amb el fantàstic preventiu de la
defensa nacional de la Gran Bretanya.
América tampoc en fa cap, d'economia, al contrari. A' tots els paisos
s'observa la mateixá realitat. El paper

,

de la guerra puja. El palier de la pan
baixa. Qué ha creas la diplomàcia europea per a assegurar el noble contra
la guerra? — es preguntava Wells, a
la Sorbonne fa pees dies. No ha creat
res, llevan d'un munt de paperam—
deia el gran escriptor angles.
Els esperits més alertes del nostre
temps es deniatien angoixats (min
actualment el cand (IT.uropa. Tots

cts pronòstics són pessimistes. Caminem dretament a la decadencia? Desapareixerà la p ostra civilització? Anem
a la bancarrota europea? Com sera
Europa d'ací a deu, dad a quinze, dad
a vint anys? En mig de les mil opinions contradictòries que hom sent
viatjant per Europa, que horn llegeix,
que bunt formula, una_ cosa ent sembla certa, i és que el capitalisme. en
tant que política, no ha resolt, ni pot
resoldre, ni podrá resoldre mai el
problema de la guerra. La història ho
enscriya, l'experiencia de cada dia izo
confirma, l'esdevenidor próxim ho demostrara, una vegada encara, més aviat
o mes tard. No sala d'ésser ni de la
dr eta ni de l'esquerra per a veure la
veritat d'aquesta afirmad& i bornes
le tots els camas ho cotstirnaet en mig
de la huidor general. Cal notnes fer

l

hitormazions de c La rublicitats

La situació actual de la &penan.cia a Barcelona
Hi ha crisi de treball—va .dient-se
tothom. Existeix certament i amb
una gravdat indubtable. Peret seno
bla, tanmateix, que Es uses crisi d'atur qiie de sous. Per a ben orientarnos, sollicitem a la Federació de Dependents unes dades per a oferir-les
als nostres llegidors. Ramon Noguer
Comet ens ha estat intermediari i
coHaborador tan genlil com eficaç en
aquesta recerca. Agraim a la Federaci ó i al -nostre amic Ilur aportació decisiva.
'UNA MICA D'HISTORIA. —

Béns del COMÚ

ts un fet notable e' -'que pasan amb diversos contractos eelebrats
temps enrera amb l'Ajuntament. En ells el sou del peó esté calculat,
naturalment, al preu d'aleshores; pera els preus han baixat un
alargo d'aproximadament dues pessetes diärieu, i tanmateix no s'fian
vist renovats els contractes.
Lis que eh contractistes d'aquella serveis segueixen pagant 41s
peona el sou d'abans? No ea possible. Aleshores, podem dir sense por
d'equivocar-ncs, que el marge de diferèneia de presas sobre el dit
augmenta els beneficis del negoci.
Celebrein que es facin tan bella negocia a casa nostra. Però
al cap i a potser fóra niés benefici6a— i no dubtem que ho
farà així — que l'Ajuntament les renovar els eontractes.
El bé del emú és-de tothom, i no pas de ningta, com diu una

sr de mate i hi tróbare lela;noticia se- el petit esforg de no volee confondre
güera : 1 ,1 ministre , Kise itt. ae la* - la eta.fltat amb les mine-arrees enganyaC; ,erra Ira dec'aret. en el curs d'en
dores.
discurs a EAero Club, que el araxim
toser PLA

1

lt 18

ajustat a
llurs thzessitats. Per això el moviment del mercas del treball en aquest
sector és ben esdis i amb tendencia
innegable a la reducció. Podriern ceccar ei nualiti en la crisi que afecta,
agtuglment, l'activitat bancäria Fas
acomiadernems són, ara com ara, escassos; pera sembla que hom segueix
la norma de no cobrir les vacants
que es produeixen, sin() amb aprenents
o "meritoris".
Actualment. dones, el percentalge
de parats en aquesta brenca de la
dependencia no deu excedir gaire del
.cine per cent.

dita.

Les Lietres
Carnet
de les
llares poemes
Rom adverteix
sessesses.....
e
d'Anna

que la lect iss
Maria de Saavedra,

"JARDINS DE SANT POL"
"Jo estic que un paisatge és sentare un estas d'änima, espl11 till es mira
la passió nostra, dúctil i malleable
aparença que serva sovint l'empretnta
d'una enloda" (1).

Aquestes paraules de Pene Coromines expliquen el doble abast del seu
'libre. Si el poeta figurava la ciutat
per la 'geometria dels estels que la
vetHaven. Eillustre autor de "Les grades de l'Emporda" ha, recreas eis mes
bello indrets de Seto Pol en fer-los
escenari de les seves meditacions. I
heus cci con/ en el llibre hi coeviuen,
de resultes d'aquesta aliança intima i
perfecta entre el pensar i el !loe on
petisa la filosofia i la prosa descriptiva.

Pere Coromines explica en el prókg de "Jardins de Sant Pol" l'eneis d'aquesta vila, que ha enea gairebé, el motiu i la norma de les seves
tneditacions. "El seny man" i el que
resta d'un antic do d'eternitat" (les
dues gräcies de la vila) "seran Earnbiete espiritual del meu llibre'. declara. No ens estranyi, dones, de veure cm s'aparellen un timó daurat i la
idea d'infinit, la mar blava i les noeions despai i de temas. la font de
l'Omeda i la veritat. "Jardins de Sant
Pol" es smb la sera doble correntia,
un Ilibre den, i amable. EI paisatge
no hi di perqué s t no juga un papen
banal. Hom endevin e la seva participado
d
en la conquesta de la idea de
Déu, procl mada per Pere Coromines
a l'embament del llibre.
"Jardins de Sant Pol" és una obra
que enriqueix el nostre pensatrent
le misma nrosa. Sunera en nroftnidtat

4 dependencia de Banca,

Aquest afer no fóra qüestió elemental duna Borsa de Treball cientni
cament organitzada? Cal dir que la
ASSEGURANCES 1 INFORque actua a hores d'ara a Barcelona
MES—No es molt estés tampoc l'ano és sitió un oficina de collocacions.
tur entre eis depcndents d'aquestes
I bé: Fóra injust de dir que ha es- ducs activitats cornercials. I es que
tas oblidada per tothom aquesta qüesdonada la forma de Ilur remuneració
tió essencial. Noguer i Comen, dipu- —molt sovint cobren per comissions—
tan de la Mancomunitat de Catalunya,
els dependents dahres branques sense
fou el propulsor mes actiu d'una so- feina intenten tenle guanyar-s'hi
per
que
feu
lució. Ens conta ara el
la vida. Aixi i tot, ds dependents ada resoldre-la o, almcnys, per a delministratius d'aquest ram sofreixen
nostra
encaminar-la
la
nitivament
innegablement de l'atur, El nombre de
alanco/nunitat. De moment havia or- parats entre ells deu ésser a hores
ganitzat una xarxa de Borses de Tre- (l'ara d'un deu per cent.
ball per tot Catalunya. Aixi hom poTRANSPORTS IDUÁNES. —
dria tenir a les mans una constant
La diferencia de situació d'aquesta
estadística. El nostre amic presenta
dependencia no Es massa distinta de
una 'pnnencia documentadissima Ca
les des altres rama que ennumeräl'Assemblea de la Diputació de l'any vem. Deu oscillar avui dia entre un 5
1919. Fou aprovada sense recel. Pe- i un lo per roo. Si no és més greu la
rò els que havien de portar-la a la proporció és degut, segurament, no a
präctica no hi Jordi a ternps. Els
d'activitats, la qua) ha esst
nous diputats—siguem Ileials—no van reducció
tan. sensible C0111 en les altres branpas oblidar el projecte. Fi prengue- ques, smo a les condices/N especials
ren i el reduiren, ço que equival gal- en el reclutament del personal. En
cebé a destruir-lo. Li llevaren l'atnputud, que era el que pudia donar-li efeete: hi ha cases importantissimes
com la Transatlàntica o la Transmemejor eficacia. El redufren a- una codizerränia, per e_xemple, que si be potlució purament provincial. Aquest
ser no paguen d'acord amb els sous
acord, als selle ulls, devia tenir una establerts
stablerts per la Comissió Mixta, n
certa transcendencia. Ho provaria, si obstant 'ofereixen als seus funcionaris
mes no, el banquet solemne amb que
altres compensacions, no pas menysfou commemorat. I, tanmateix, a
puebles. La seguretat o la major esres d'ara, rúnica realització d'aquel'
tabilitat en la collocació, per eiternnennt ha estat el hanqunt commemople. • Cal no oblidar • que aingrés en
el que hav i a g•Ag„, s t no
ratiu.
nquesies
cases es fa generalment per
graencaminan,
ha
ares
la
resolt, ben
recomanació. As, dones, aquest el sea
hotothom
lamenta
veu
i
vetat que
cret del gran desnivel' que hom pot
res d'ara.
observar entre el coeficient que donen
DEPENDENCIA DEI BANCA.—
aquestes cases amb les altres del maDesprés de l'acabament de la guerra, teix ram.
que motivà la supressió (l'alguna suENGROS.—En aquesta categoria i
cursal de Baues esteangers, ultra la
en lo de detall és un l'atur es mes
fallida del Balsa de Barcelona i la
reducen' de funcinnaris a gairebe. tots . visible. 'A hores daca culmina ja a
eis Banes, foü el mnment mes aneu- cens ituir un greu problema d'ordre
ulös per a aquesta dependencia. Vin- econeeric social que pot reflectir-se
giré roto lar(' la necessitat duerno- • bel bé demunt el politic. Ultra els
aenntledements per mancança de feider-ne e la minnall'at :nora 1 resta
ainablegt des . d'aleshores el cens de la na, cal. sumar • els afectats per les •
5.
•

s mi es de la Poesia
organi tza a pelA
que tintleä lloc demà, dilluns, a la Sala Pares, comeneaea amb puntua:itat
rigorosa, a les set del vespre. Els senyors inscrits que no hagiu cebos la
corresponent invitació, podran rechinar-la a la Joieria Sunyer (Corts Catalanes, 660 ).
— El volt= sise de la "Collecció
Sant Jordi", que l'Editorial Barcino
acaba de publicar, euriqueix la prosa
catalana amb la incorporació de diversos discursos del mes remarcab e
orador sagrat de l'Edat Moderna, J:.ume-benigne Bossuet.
Aquesta traducció deis "Discursos',
de Bossuet, feta per Josep M. Capdevila aplega les següents obres:
"Oració fúnebre d'Enriqueta-Anna
d'Anglaterra, duquessa d'Orleens".
"Panegiric de Sant Erancesc
S rt
de iA ó
"P
Pau" i "Sermó per la festa de Tose
els Sants".

pstnl e
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LesArts
_

Ahir, a les cinc de la tarda, tingué lioc, a les Galer?ee Laietatiei.
la inauguració de les exposicions de
pintores dele artistes senyors Angel

Canovess Madi Llavaneres. Rignbert Soler, Josep Sancho, Remen
Beanades, i una alma vidres esmaltats d'Egill.
— A les Arts Decoratives t'ha
inaugurat una exposició sie pintures
amb obres de Meifren. relanzo, Gabreny, Marques, ?,l in, Ene•er.
Cleca i altres eminente attistes.
— La nit del divendree. nil grup
datnics i admiradors del pintor Joan
"Les gràcies de 1 Emnordli“. i les
a soigunla en heutat fre-mal. Saluden Serra, ¡'acompanyaren a taula
de la Barce'oneta,
dones, Iti seva aparició com un escle- par a Cal Joanet,
Pe r tal de festejar l'exit que ha assoveniment literari.
que te oberta a la
GARCÉS lit amb l'exposició
Sala Pares. Hi havia pintora esculmes, mi:tejes, literato. A la dreta d'En
(11 Jardlna de San/ Pol. Pere CoSerra s'hi va assenre el pintor Colom,
rornInes.—Barcelona, 1927.-1 5g. te.
presiden de Les Arts i els Artistes,
i a la seva esquerra el dinsol de El
fallides, en les quals els dependents Salvador, En P. J. de Matheu.'
perden el treball i en mes d'un cas,
àdhuc els SOLIS guanyats. Aquests casos 1M1 estenent-se tant i tant, que
L'aviació italiana
putser fóra hora de pensar a instituir
utt sistema o un organisme de preL'esforç d'Italia en materia d'aerovisió per a aquests casos. No podria
ésser bon model el que la lki d'acci- näutica és actualment considerable El
dents del trcball preveu per a remeiar sots-secretari d'Estat a l'Aseació en .
el Govern de Mussolini, Italo Balbo,
la situació dels obrers saetines de la
ineolvencia deis patrona obligats a la Ira pronnndat un important discurs
indernnització?—diu el nostre amic... a la Cambra de Diputats italiana, amb
onsió de la discussió del pressupost
Sense de pecar d'excessius,
creiem que el percentatge de parats de l'Aeronautica.
Ha insistit en la neeessitat de proen aquest raus ascendeix a un
cinc per cent a hores d'ara. No és
tegir les forres de terra i de mar, i
d'oblidar la importància no
ha anuncian la constitucia d'una esn'erice d'armen ram a Barcelona. A
quadreta de dirigibles d'alta mar, la
cap d'ull hom pot vence, que el nomcreada de clubs dotats de petits aebre d'aquests parats arriba re alguns
roplans i la installació de nombrosos
manes ben be.
campe d'aterratge.
X
El primer de julio' del 1928. els
efectius aeris d'Itàlia seran de 19150
hortes i de 1.123 aeroplane, en servei.
En tres anys Italia posseirä 8.53
AQUEST NÚMERO HA
m'aren s de bo:nhardeig, Leso de caca
PASSAT PER LA CENi 682 de reeeneixement o siena en total 2.797 avions en tinta.
SURA GOVERNATIVA
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ENTRE LA VIDA I LA MORT
--Vagin entrene, senyors, vagin entrene' Espectacle meraveld6s! mote

millor que les figures de cera! Carnissers 1 llevadores e mito ;J e pretil
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IN ANCES
fA

BORSA

aramipmai

-ae , p !aun utap stuana sta amos sCuatu
mur] que poden molt be ésser una
prova per a sentar precedents.
Tant podriem trobar-nos amb una
sto?O és que no variara el capital ac- puja fantàstica toril tris podriem sentir trabats i barrats per una atnortitcions• de la Companyia, i continuarà
represtntat per le: accions ordinàries rack; a 95 duros per acció, amb despreci per una acció beneficiaria subsen circulació i per un nominal igual,
substitiu, de les accions beneficiarles titutiva sense possible interés i amb
que es vagin creant automaticament un valor lltinya, cap a una altra epoprenent tI lloc de les ordinäries amor- ca; i si aquests 95 duros d'amortització fins ara mateix de fa pocs meso;
titzaries 5
es podien mirar cercant-los enlaire ara
es que, d'ésser aixi sIm trobat la
fórmula que les accions ordindries pu- que la cotització esti de 105 a 106
no fan cap gracia a Mugía
guin cobrar mis del 6 per loo a (11/
Perque els Alacant; han pujat cine
les limita i condcmna el non regim
ferroviari, sense tenir ni voler terlir enters mes aquesta setmana.
En el próxim article parlarem dels
en comple els antics anys i panys que
varen star dejunes de dividend, i els nitres aspectos de Borsa que avui hern
anys divide,nds de convalescencia, negligit.
dels ele 's onn darrespondria. s'hauR. SURINYACH SENTIES
ria dt re v -erlr un promrdi. tota reDissabte.
9 d'abril de 1927.
gada que la Isaaa siria! imposa a la
C9mranyia . i a l'Estat - el Set; opontunissim associat - el concepte que
•n•n••
tots els actrals accionistes ho són d'oa capital, no con; a interés, a la revertió?
Es un pas avaneat cap a la rever-

LA BORSA
SETMANA PER SETMANA
L'atencie de Borsa aquesta setmana
se l'emporta ço que passa amb les accions Alacant.
Fern-ne el comentad.
S'enrula impossible el canvi, l'elastieitat que ha eres en poc temes la di;.
posició de la Campanyia amb els seus
accionistes.
No preveiem ens arriscàrem a anunciar-he:, després d'haver invitat debacles afccteosament el Consell a atendre les realitats raeceptació de les
equitats inajoreablea, precisament abans
de la Junta alterada on va fer la
crisi el sistema tancat.
Ara el salt ha estat gres, gairebé
aüdaciós i ens dcixa plantats de cara
a perspectives noves, quals conseqüencies de moment no sabem abastar.
La nava darrera que segons impressiena. no es una fantasia, sitió realitat, a free de la próxima Junta ens
respecte a pervenir dc cotitzacions,
una xarxa de confusions.

F.Is dei Nord mateix tienen restar
palplant.ats de sorpresa.
Realment ho és, una sorpresa.
Siso deuen haver sentit com si els
diguessin:
-Doma ara mis enllà que tu.
Se'ns diu que la Companyia anirà.
eran a comencament d'un propasit qual
abast no callos prou loé. a l'amorfameló, pe.1 seu ealor nominal de 473
pessetes, de 10.00 0 accions.
/..e3 acejons aquestes que el sorteig
assenyalaA con, a compensació de l'amortitzacie que, davant les actuals CeOitzadans, representa sin perjudici. rebran una acció beneficiaria.
Anuesta aeció beneficiaria qual nominal s'ignora. cemnencari a percebre
interès mear les acrions orrliniries hagin tablee el 6 per TOn anual.
Ignoren, acei mateix en mima pro-

porció els correspondrä rescreix
teres a les ordinäries.
Ara bé: fern hipótesis sobre aques-

rigen, o representat, pels seus legi-

tim; hereus?
Adlitic els accionistcs entrats a prcus
oportuns suposen una pèrdua, una dolor d'altres accionistcs desgraciats i
les reparacions quan no es poden fer
personalmeitt s'han de Ter al millor
contacte que es trobi i a la presencia

de la pròpia consciencia.
És que el nou regim ierroviari diu
taxativament que no es pat repartir
contemporàniament i cn el futur, mentre ell subsisteixi. Inis del 6 per roo
al nominal de cada acció de la Companyia, o be que el capital acciona de
la Companyia, representat pel nombre
d'accions que sigui, no pot recompensar-se o estimular-se en mes d'un 6
per too?
En aquest segon cas , el mateix capital cobert entre aecians ardinäries i
les beneficiàries de la nova característica, podria repartir un 6 del seu total a les accions ordinaries, a les
quals no essent tntes ordinàries, els
correspondria mis i així es fugiria de
l'argón, que s'han deixat posar les

ta irfea nava que ens ha agafat de graos Companyies nv,utenint una Ilastimosa queixa
amere sa
Aquestes i moltes d'altres hipótesis,
Amb ramortització d'accinns es va
a la reducció del capital accions de la segurament suggereixen als acciqpistes
la sorpresa que comentem.
Companvia?
L'amortització de les accinns es pa- . En l'ordre de cotització que, nergarä arnb les celebres reserves que, vosismes a part, aeabarä no essent alamb la regencia sota resclavitzador tre, i més ara que ha estat bandeiat
nonrith ferroviari no es poden to- el dissimul de podetiu. que el de la
car sense la claueta otte té 1:Estat. prosperitat. hi pot hacer optimisme;
i hi pot ',ayer pessimismes de moment
pare% a la de la Com p anvia. com
i re e a a l oun temps.
mis cs , xe , s msncomunsts. i sial fer
L'anreciació nostra ni de :lineó no
circuladares diem-ne repartibles, les
dites reserves. deelarades subjectes. corn es pot basar sobre la idea concreta i

FliiS (IR F.M1SSardä
044AIQUERS

Rambla de! rent e e. núm. 1
Desant del Gran Teatro Liceo

Des rel tPorrts trgarsm
el cupe Un/. 47 de les

accigns
FOMENT D'OBRES 1 CONSTEECIONS

25 pessetes

a

Registre
in ere
Servei facilitat per la casa
"ARXIU FINANCIER"
CONSTITUCIONS
RAO SOCIAL: "FABREGAS
LLOPIS I Cia".
De:miela social: Btuch, 28.
Objecte: Confecció i senda de capses de cartó. •
Socis i el seu caräcter: Francesc
Torrent i Bernarder i Francesc de
Paula Llopis i Solera, socis
tiro.
•
Capital social: 82,000 pessetes.
aportades per tot3 dos socis.
Gerencia i firma: Indistintament.
Termini de la societat: Indefinit.
Notad i data: 17 de fcbrer de
1927. Josep Pares.
• •
RAÓ SOCIAL: "INDUSTRIAL
ANONIMA", G. V. G.
Domicili social: Claris, 12.
Objecte: Indüstria cutonera, en
tots els seus rams.
Socia i el seu caräcter: Accionis
tes.
Capital social: 4.000,500 pessetes,
representat per accions.
Gerencia i firma: El president.
Termini de la societat: IndeIinil.
Notari i data: 'S de fehrer de 1 927.
Josep M. Aguirre.

Socia fundadora: Joan Gallifa
i Emilia Farran i Domenech.

Soler

SOLER I TORRA CERMANS
lEIANQUEF2

Ramb l a deis

A partir del dia 12 pagarern el CIJO
número 47 de les accions "Foment
d'Obres i Construccions, S. A." a raó
de 25 pessetes, lliure: d'impostos
IM•1•1•1••••n
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DADES FACILITADES PER LA CASA
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LLEGUMS

RAC) SOCIAL: "EDITORIAL
TEXTIL", S. A.
Domiz•li social: Barcelona.
Objecte: Divu'gació de tota mena
de negocis cienthas i coneixements
tècnics que afecten la indústria textil. .
Capital social: 5,0e 17 pessetea. representa: per 100 accions nominale
de cinquanta pessetes cada una.
Gerencia i firma: El president.
Termini de la societat: Indefinit.
Notari i data: 4 de marc de 1927.

RAC) SOCIAL: "TARRIDA I
MARTIN".
Domicili social: Villarroel, 190.
Objecte: ' Decorada de tota mena
dc treballs en guisa
Socis i el seu caràcter: Iguasi Tanrida i Codorniu i lsidre Martín i
Reig, socis collectius.
Capital social: to,000 pessetes,
aportant-ne 5,000 cada soci.
Gerencia i Lema: Indistintament
Termini de la societat: Cinc anys.
Notan i data: 11 de febrer de 1027.

eietat que constitturen el dia 14
juliol de nazo, segons escria
autoritzada pel notari Antoni Par,
declaren dissolta i són tots dos
cis ele liquidadors.

Joaguint Casades.

Josep Pares.

fundadors: Francesc Castany i Saladrig,ues i Julia Manich i
Illa.

MODIFICACIONS
R A Cr SOCIAL: "COLLDEFORNS I FORMENT I COMPANYIA".
Notad i data: 8 de febrer de 1927.
Antoni Par.
Francisca Bonnemaison i Farriel
se separa de 1 alludida societat i queda reduit el capital social en 17,030
pessetes 9 1 centims, que són les que
retira i perece resmentarla senylea.

Per acord del Corleen
ministració d'aquesta Soci (1
els senyors accionistes s6n
vocals a la junta g entral 9
näria que se celebraró el d.1
deis corrents al domicili sud
Còrsega, núm. 213, a dos qua
d'onze.
Barcelona, 8 d'abril de 19
-FI conseller secretara, A

Socia

ea.

RAt5 SOCIAL: "ABELLA I
COMPANYIA".
Dotnicili social: Aragó, 182.
Objecte: Fabricació d'espills i treballs de vidre.
Socia i el seu caràcter: Joan Abc.
ha i Pinyol, Joan Ii, Abella i March
i Joan Vidal i Vila, socis collectiue.
Capital social: 64,0 00 pestes,
aportades per tots dos socis.
Gerencia i firma: Indistintament.
Termini de la societat:'Indefin:t.
Notad i data: 2E> dc febrer de 1927.
Albert Gabarró.
• ••
RAO SOCIAL: "CINE SAS".
Domic:Ii social: Wifred, 1 59 i Via
Laietana, 7 1 .
Objecte: Fabricaci,i i venda d'ama teils per a projeccions cinematografirmes.
Socis i el seu caràcter: Accionistes.
Capital social: retomo pessetes,
representat per 200 acciono de 500
pessetes cada una.
Gerencia i firma: El president
Termini de la societat: Indefinit
Noturi i data: 19 de fabrer de 1927.
' , erran F.s7riva.
Socis fundadora: .Toan Prat, Joan
Sastre i Pecovi i Josep Gurgui i Pujo].
*5*

BORSA DE BARCELONA

II

COMERC

'mol piad

RAO SOCIAL: "F REIX ES
FERRERO I ORS".
Domicili social: Arenys de Mar.
Objecte: Comissions i representa.
cions de tota mena ¿'anides.
Socia i el seu caràcter: Autor))
jFreixes i Socias, Manuel Ferrero i
Torres i Jautne Ors de Vesa, socis
coHectius.
Capital social: 3.000 pessetes, aportant-ne armo cada soca
Gerencia i firma: Indistintament.
Termini de la societat: Indefinit.
Notari i data: 14 de febrer de 1927
Melcior Canal.
•
•
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2 6/.4 % . 59'25*
•
O 1/4 % 55'25*
DIrecies 8 1/4 % . 54'50
90'25*
5 5 0 .5 791 5 65, .
Orenee primitiva . 44'75.
" primen! 3% A: '505
%.
4
flt
3
87'35
Andal. 1.
1.. variable. 47'85
2. • fin 3 %. er's;
•
2 • variable. 41'005
A. 1007-13, 4 1/2% 6500
annsiusos 6 % . . 08'50*
Secundarte 4 14. . er'25*
57'725
alanresa-Reres
Aus. Beisein 6 % . tt'ffile
Sarria a Berna 8% In r(le•
Fer. Catalunya 5% suss*
e1'00*
F. C. Cetalens vells ••=•34,
F. C. Catalans 001111 7135
Tätiger a Fez O % 10100

0E
C1GRO:L.,

ftlazIce se. etr. 44/48
Manca Sr. e;t. 48/50
Manes sr. sir. 23 /54
Bienes ar. ea. 58/60
M anco ir alf. 50/65

Cremallera 6 % . • 50.00
Oran Metro e % . 9000
Transversal e 94 . 79'25

RAVEGAGO

?Orca..

.

2:31ra local
.
Correut locaL
extru Mimes Ces/tulla .

80 3 100
GIS " 69
a 08 0/2
611 " 95

iii/Ill'28 correos v:44te11/035 1/2 " AA
st " 55
1Preus en pesseted rac 1.1,17 103 quilos,
damun. carro Barce/oza)

9•14.11.

DESPULLES
ifilinero 3...........t3 a 80
Nilmero
.
35 " 25
.
" 23
Terceres... ...
.
SO " 21
Quanti
.
18 "
!Pro., en pessetes els CO ando., amo
tac, damtml carro 13arcelona

*su;

(prunm...

•
Tr,psdella
•
(Pr...us en pnasetee eta 40 18111101, 0:14.
101/114 carro Barcelona)

OFERTES DIRECTES
DE PROCEDENCIA
oral, Ext. o Alan. nona
1.I ID nous
Tltus holla

•••

noves hialaga.
Farce noves pala

57 a 20

29 " 30

Favont noria pals
43 " 44
Och 2 t'a! ii 1 comarca
25 " 30
tirada Orlas. o Extrem.
27 " 28
(Preus en pe ...otee ele 100 q uilos, an213
rae, aaraunt vls) origen)

A

CAMISER1
SANS

32

&muja,

Albert GabarrA.
Josep Pujol i Giiell i Josep Bala-

Crai

guer i Mart, assabenten que la so-

A

18 a 19
65 a 100
segonst...
..• •
ARRIBADES
17 " 115
Sean..• •••
13 " 14
69 " 53
en rala la quarfera de 70 litroa.
ti " 80
sonsa sec, dainuni carro Barcelone
50 " 51
ESTACIO M. 8. B.
?avene Saltan. o
40
48
.
estrilagerli
U2 5/2 " 43
(Vaoenel
Veces CaStella
42 " 40 1/2
ALTRES GENERES
teere bagara .. •••
la de blat; 4 de retina, 1 d'Ordt.
1 1 2. " 42
Veces aunsiusta.
GARROFES
" 34
ESTACO ROM)
" 37
..• .
48 a 49
••• •••
Negra VInarOg
so " 51
SPANGETES
(V
ee a 51
1
aura easteue...
11 de bis?: 2 de farina: 2 d'ordl.
Negra Mataren... ...
46 " 47
a 110
•••
roPt
46
•
Negra
49
.
"
73
Mallorca.- •••
1" "
Eivls58
43 "' 46
PEL MOLL
••• .
Mallorca_
40 " 45
80 " 65
Vallen. t'oreen "I. I. de Borbón", amb
Lrgell 1 Comas-ca......
.
60 " G5
1 Preu? .0 rala *la 42 quilos, sense sec.
unes 500 Inne g morse, ll , uro I unes
%aterida._
Cazro Barcelona)
50 " 70
800 tones mores; IntervInaut.
Esuan g e r . se g . clase&

.
...
bares Lita/regata ••• .
vanes satram. 0 Ana.
Faves m'enseres
And.

de Lehrer de 1925, segons escriptura
autoriteada 'pel notan Unía Ruiasta,
la declaren disso • ta i nomenen hauidadora a 1.21iis Pons i Tusquets.
• •
BAO SOCIAL:' "FILFERROS
I PUNTES", S. A.
Notan i data: 14 de febrer de 1927.
Eladi Crehuct.
Mitjançant l'acord eres per la l'unta General, la societat, que constituiren el dia 25 de setembre de 1925,
segons escriptura autoritzada Pel notan Eladi Crehnet, es declara dissotta i nomenen liquidador a Aneoni Rafols i altres.
•
RAÓ SOCIAL: "PUJOL I EALAGUER".
Notan i data: 12 de febrer de 1927.

BO R SA

AlaC•551

Rumania ...
Portugal
Argent.r.s...1
Brasil
Greta...

CANVI DE L'OF
11000

AlemanSI

11100
11000
11000
11000
27'30
6'77,
110'00
20'000

Franca

untree...

Quno lt rdsta...

Quilo de p lall •-•

9esPre

Landret. ... 12102
110ra York.., 22737
De/51ra- ...
355
4 ir t
Es p anta.
lana ... ..„ 13350
...
491
Pinatnarca...
... 102125
Noruega.
Sorcia...
P raga ...

Amor:tire/10 4% ...
501°M/sable 5% ...
Exter.or 4%. ...
Palle d'Espanya...
Tailace
Sucres P. ...
Sucres O.

Alrons...
babel ...
Unces l 1/2 unces

5AR18

E
5-

Cnni.

/ofertara.. ...

rorbtig

Ssortil en

BORSA, MADRID

lata amb un asterisc (•)
56 0 cenvNi memoro.

runa rl'onvera...

t'eres

la societat que constituiren el dia 20

Bulleres . . . . 100'00
Aert...iles 17..u0e
Transmodlteerama . 9300
TelefOn'ca 7% P. 99'00
-.-NOTA.--Ela oantla Menea-

ase, damunt carne Barcelona)
58 " 60
so "
edfals..
318
.Prcun ci neseeleli ele 100 que*, =S talla liar g ueta
.
3,,'
Pa l la curta... ...
.
sec. darutuat carro Ilarcelou41
4 " 4 1/2

FARIN ES

-.5

CtrAENTS I CARSONS

Pulpa riAnuielrs este.
38 a 30
Pulpa reinolatte 19414.
i r' 27
TU110 Cé cae .
27 "
Yara da
20 " 27
n Preus ru 07530205 ele 100 quilos, auge

eionistes d'aquesta Societat q
des del dia 12 al 21 del corre
tots dos inclinaos, r en ent
vrint els dijous de cada (-e
mana, no festius, de deu a dc.z
a la Caixa d'aquesta Socie
(carrer 110Balmes, número :35
i casa deis banquers seny
Fills de F. Mas Sardä (Rarrib
del Centre, número 1 ) , i
i Torra Germans (Rambla del
Estudis, núm. 13). tote els d
feiners es procedirä al paz
ment. contra cupó número
del rbssec de vint-i-cinc poso
tes per meló. lliures
tos. que amb les Yint-l-c
Ilinrades a ennIpte. hlitires taro
lid. fan el dividend del rleu p
real acordat reriart ir en I
Junta General. celebrada en
din de la data.
Barcelona. 8 d'abril de I 5.e7
-FI secretari, Tomàs Riera
Sans.

RAO SOCIAL: "PONS I COMPANYIA".
Societat limitada: al de febrer de
1927. Albert Gabarró.
, fluis Pons i Tusquets i Josefa
Cristina dele Dolors, assabenten que

11 14 0/1110 081s3e , 157'une

Taus. 4 % , . .1 36'00*
" e % 1920 5. 90'73*
" 8 % 1922 E. 10400
" 5 1/2 % ese., 07'00
" 5 1/2 % cnea 96'055
Esp. Con. N. 6 % • 94'75*
Esp. cono. B. 8 % Picno•
U. Naval Llevant .1 0600*

FOMENT
D'Or•RES 1 CONSTRUCCIO
(Sociclat AnZn nima)
Es parliripa als senyors a

•

Asland 3 9. . . . 92•00.
" 7 % . . . 99'255
1rull. aspan. 6 % 04 ' .•
U. Sallaera d'ESO 110025*

605

BORSA DE LONDRES
Nora York.

445;

131g.lca- ••• ••• ••••• UOS:
Italia... 1000'-Alemanya...

DIVISES

Espanya

intimare,.
Borsa do Barcelona
.
Belgues or
I tres
Lliures
.
Dölars
.
Peu aSgeDSL.

•

:Nouega
r ..„
...

24•23

SaIsons

austr:a.

10910
7070
37'15
2.7 1 4
567 1/4
339
1'34 1/2

.. 475
57,
5en 3960

Pie Janeiro
Monte .sd• o.
Ille.
Buenos

rortuard
vaparaue..

473,

CENTRE COTONER :0E BARCELONA
¿

LIVERPOOL
Tinca anterior
075ertur
iele g rarnaTanca.

1461
, Son, Ç

755;
754;

743

7521

Alga.,
Batea
NOVA YORK
TInca anterior
CP3e tura.
SI• Kon lelegrailll.
Canea.
Abs
o
- mata&
_
NOVO ORLEANS
Timen an,ctlor
Obertura.

Terzo

telegrama

1445 1

1

aji I . " 1
114
. ' 8 ;n
,

M.
1 14 1(4
37j
1412
1534

1 1145. 1_ 1481: 1408 •114
..

1

I

I
O.

••1 1421

1407i

,

fttS

7••
7765,
1

0.. n

Itt:' 147-

14411

147-

4144
I

ni. 1

P.

11 441:70i

1431 1 1467

1 4:X51

31/433-11

14121 146J

tee

Alga
Astas
ICIPTE (Liverpool)

Rafe
estrellar.
1023

Tarea anterior
Obertura.
Segoi i telegrama.
Tanca.
Al,..
Salga.

aCtuar

Upter

1030.

saiuraneei• Tanques del din

ommouni

ti

PRODUCTES ALIMENTARIs
LA Cr.RZA, S. A.

RA5 SOCIAL: "COMPANYIA
HISPANO AMERICANA D'ELECTRICITAT", S. A.
Notari i data: 5 de mara de 1927
Antoni Par.
Mitjançant l'acord pres per la Jineta General, s'augmtenta el capital social en 4c3. e 00 ,000 de pessetes, representat per 400,000 accions al portador de loo pessetes cada una.

TAAMVIEB
CONSTRUCQO
C. de Trara. 4 % . 7555*
" " 6 % . sa•so• P. d 'Obres 4 1/2 96 i 00'00*
Trato. P.E.O . 4 % . 7025
5 9, . . 8550*
""
Tram. B.E.0 5 91, .• 94 lo,* a
8 % , . 94'511*
a
1925 • 9ti.00*
" St. Andreu 6 11,1 77'00* a "
enea 1 Pip. 41:. 6 * 80505
Altille, GA.9, ELECIRICITAT OaLI0.ACI0N8 DIVErthie
i'r.u11. Pirelli 6 8. 95•00
C R d'E 151 5 7% i £S'509i Co l önla Güe1-1 G % 08'005
PulaSS: SUME 7 % 10050
'' .. MI 5%1 1' 0 n 5
Itegatn.
Ehre 5 % •6005
1:•5110 ElttellIce 6 141 98'50
" Li. van/
.1 .,.; 95`iiil•
viodes Bar,ut 5 *A • ' • •••••
e,,
Bons
O e 64 10200
0 n 93 ' 50 *
8.
G. 6
94.255
8 tg, • 07'00*
' Valencia 8 %
Tenerla efod. 7 14 , 57'50
rala/h. 1E4 1/2% 83.50
Mis P. d'And. 0 %1 95'00
1/5% 1 8250
a a4 %
na Gli1F
Surten* Es p . 6 141 9i'lli)*
.
I .
.1 82'25
l 1 1 e7. l Pons 6 %1 5600
0. A. CrOS 1194 . . 90'00
Energla
5
%
.
.
/
145000
ACCIONS
..
% . . . 97'00
Bolle d ' ESPaa». .644'00*
e
Bous 6 % . 07005 canal
Ebre . . . 37'75
S. P. F. Mor. 6 % •• 87'7,0 catalana
. • 71'0u*
D.
' ,' .. B0119 7 % .• 9100*
"
. . 70 50
B.
11. A. E/ectri. 8%. 5 0075
•
" .. .. 6%. 512'05* C. Transa:muna O 9465
93'85
Cooperas. F. EL 7500
.
•
P. 5591.)•
Esputes enduatrlaL 183•00*

L.1.- CY-T -)

180 a 185
106 " 108
102 " 104
84 "
73 " 78

•

ANUNCIS OF/CIAL

o.
1386 «..1937
IRS8 -1
o.
2612 -2830 -2700

-

oismonun . c

EN PLAQA

0000 MI0,1;0 54 (Standard enleer1131/

Ans Port
118

Orleans

Ten»

119

121

10.000 11/1. costra
17r/t, ala FE. UU. en un III. .
13,000
•
Arrib als EE. 00. des 46 l'td'egost 11,982,000 •
8.743.005
•
Vendes • Liverpoai
5,050 .•
ame

Framtereneta:

4,8 5 111

reiny
•

re

▪

p,utnen#e, IO d'abril de

1927,,.

LA P1313L1VITAT

NOTICIAR'

al seu P,;lau

10.1011.^.
LA

PUBLICITAT
••••n••

PREU5

compradas

JE all8SCRIPC16
Ptea.

Barcelo n a, mea. . . , •
Peanisuia merica, trUnestre.

.unen ca natnta.

•

al;res Palana

IVIONES
-- PRACTIQUES se n les

8.—
7,55
8'30
St s•--

rantides

i tga-

per CASAL

bril de 1925, publicada novament
29 del passat mes de març al B.
corre,ponent al dia 30..

-.11M113113111MumminimISMIMIIIBM."

ZElVEl METEOROLOGIC
— Situació general
hores
at inesi/2. r ica d'Europa a les
9: Persisteix el regirn de
del
Pre'- inferiors a la normal a tot
focrécnt europeu, constituint tres
nucl:s O centres depressionaris, si-

Ferreteria

1 inicia.

del temps a Catalunya a les
Abunden eis nús als a teta
, principalment a les provinLleida i Barcelona.
t les darreres hoces s'han
plovisqueigs a les comar-Acres coinpreses entre P.arCastelló de la Plana.

mperatures minimesd'aques
estat les següents: 3 gratis-a
-o al llac Estangento; a grau
:ro a Capdella i 5 graus taraZer0 a Treirp.

PARAIGÜES CARDOS
Portaferrissa, 10

IMOSTELLE
fermentar. - Per a es- vf,

e.tuc de raint sense

1;

tOrnacs delicats.

r-ERVATORI METEORO, • DE LA UNIVERSITAT
HARCELONA.— Baròmetre a
nivell de la mar: 755.1, 753.7
ars: 1006.7, 1004.9, 10M.1
Termórnetre a l'ombra
14.0, 17.0, 12.0. Tertmitnetre
ea (humit): 11.4, 13, 0 , 0.7.
• ..t centesimes de saturaci,i):

. Pireccici del vent: cala*,
',Vocitat dcl vent en metres
.
O, 2. Estat del celt qva• nvol6s, quasi tapat. ClasIs: Cirrus-stratus, stratus.rrus-stratus,
c/rrus-stratus, fracto-cinnuuulus-nimbus.
,nxima: 17.4. Mínima: 11.6. Miarran de terra: 9.3. Oseil-l4ci3
--etrica: 5.8. Temperatura ni'-.7.Precipitació aquosa, des de
- :121 dia anterior a les 7 lioen nnllimetres de grICX•
s per metre quadrat:
! n.‘1 vent en igual te:rps:

Obervacions
a !a tarda.
.4

1815,8383etlIC371881:6X8410114.8r

: T MANES SAHTES

vr

ria Subirana
Portarerrissa, 14

ha vitigut
recomanat a la Societat d'Atrac^i6
de Forasters d'aquesta capital pel
seu delegas a Londres En Joaquitn
Bosch, pel qual motiu l'esnientada
entitat es posi des el Primer 010•
ment a la disposició del visitant, ia
tasca del qual ha faci:itat per tos
els mitjans que disposa.

ANTIAP0PLET1C BERDACCER
DE VENDA A LES FAHMACIE3

GaPedes amb tapadora
per a escombraries

11101 illn

Mallrj

Argenteria, 49 1 51
Tefons 288 A 1 647 A

BARCELONA

....mizemenaaamemzeara~...
Casa Liorens

Fabrica: Valencia, 213
I carteros, etc.

Eihll

so lli s

ttriaegugeartsi .n oFta2tret73.-

pedio dIripit, p o e facultatiu.
Rambla de Catalunya, 8
Ferran, 8
Rambla del allg, 27.

• OeSelaale rZaft'am
el'
nrri n 14

Bastes,:

La ettnpanyia dels ferrocarrils de
Madrid a Saragossa i a Alacant procedirä el dia 12 de l'actual, a les deu
del matt, a la seva estació de Barcelona Serme, a la venda, en pública
subhasta, de diverses mercaderies
que no han estat retirades pels seus

consignataris.

Portamonedes

Les persones que desitgin assístir
aquesta subhasta poden sollicitar
A la Germandat de la Mare
‘d'aquesta estació els detall; necesDen de l'Esperança, organisme de /a saris.
Calza de Pensions per a la Velbisa
i d Estalvis, ha rebut d'una persona
caritativa la quantitat de tres centes
pessetes (300 pessetes) destinades .1
despenyorament d'objectes i robes
de poc valor, s'anuncia que han que-

Per a setmana SANT&
VELS, MANTELLINES I GOYAS
Esplèndid assortit,

LA VIOLETA

dat caneelats els préstecs ségüents:

Objectes i robes

28792
30735
3 t 2o6
32276
32300
32303
32.303

32308
32315
32310
32325

32522

32350
32382
32387
32391

32525
32528
32538
32554
32564
32569
32578

32393
32402
32403
32406
32407

32611

32634
32636
32653

32450
32466
32 4 80
3-'f•

S'a-.-''' ':ars d'aquests prèstus que passin per les oficines de

la Germandat, carrer d'Ortigosa, 2,
i mitjançant la presentació de lt
corresponent papereta d'empenyorä-.
ment tuis serà lliurada gratuitament
la penyora.

12

-CARIVIE-12?

liaieries Layetanes

CoRIS CATALA:,n ES, 6,13
MOBLES, JOIES, TAPISSOS

LAMPARES decoració, pro_teclea per eminents artIst.s

1

ATROPELLS.—L'auto 18943 e:
atropella a la Via Latetana el noi de.
deu anys Jesús Sala i Gaig. Les forides són, afortunadament, Ileus.
El camió número 13 tót,34. al correr de Muntaner atropella En Cristia, Spitz i Soler, de vint-i-un
Les ferides són també llcus.

IMPORTANT

Hem comprovat que en trulltes ocasions es venen pantyts
d'inferior qualitat amb e notatre nom, i es per això que proagunra de fixar-se sempre en la
Suc de raim sense I marca de la part inferior de la
nostres panets.
13 fermentar. - Regularitza la digestiö.

MO STELLE
e

JOIES. JEill'!ABLE OCASIO

objectes Usuta do totes clanses. P7CiI fix Tallsrs, nú.n. 41.

ifilEZMIlitiVIDEEIMMIEN111121113
,

3r

is

de m e tall blanc
— Í.;:trantit,

lit. Llore::' ro.onans,
'a de les Flors, 30
kq 1,1 112 com el taller de sastreil t. I LI na Lleona, 3, por girar
,..brics a I•Mrevés..
7nador va t'ubre una •
acompanyava l'ad:./cat
.,-1 del RL, del Val i que.
.;,,Jsta pe:, sisal -les de lee
mediates que tenen estrameten porcs a aques.1.'objecte de la visita era
, ;lie es puguin introduir
ciutat les carns, d'aquell
•daq,net; ami) totes les ga. r, el governador
, itlent de les Juntes pro, Sanitat i Proveint,:its,
cedir al desig manliestat,
la R. O. de 15 d'a-

A. BOaDAS
Plaça Set. Anna, 7.
Des de minecres pa,›at es tr)/.1
en aquesta capital, proçcdent
Londres, Mr. Hugo Wallace, de l e;,,at literari de la Companyia
"Soutllern Railway", el qua/ hai

vingut a la nostra ciutat amb rd-

jecte de documentar-se per a la pu-

blicació en extens tiratge d'un fascicle iHustrat sobre Barcelona i Palma de Mallorca destinat a fer la propaganda de les belleses de totes dues
ciutats, per a incrementar el corrent
turistie anglès.
El senyor Wallace sortir à demà
cap a la capital de les Balears,
qual estarä algunes dies; tornarà
a la nqstra ciutat, amb l'objecte de
completar la seca inf,ormació i emprendre des d'aquí el viatge de re' ,n. o a Londres.

Panera que no portm aq . n esta marca no són de la medra
casa.

PA DE VIENA
ESTEVE M'EPA
AIGUA IMPERIAL ViiCHY

—

LA

•

Barcelona

Cap d'any de la mort d'En

Francesc Figueras i Casals
vidu de Na Dolors Soler i Xivixell

Hospital, 32
Sucursal: Saltnerón, 133
Froma,geries Gervais Torretavega, Beurre frais, Créme d'Issigny, Carrés, Demi-sel, Huile
d'Orleans,
Vinaigre
d'olive,
Harenge et Maquereaux marines, boite 3 ptes.; Filets de
Harengs a l'huile, boite 1 pta.;
File de monte, boite 1.75.
Morne sans aretes du Canada,
1 quilo ptes. 7.50.

FORTUNY, S. A.

Avui, de sis a dos quarts de
nou, no deixeu d'assistir 5 l'elegant te familiar que se celebrarä al Gran Saló de l'Hotel
Suc de ratio sense fer- Orient. Lloc preferit de reunió
mentar. Alimenta més del Inés selecto de la societat
que la llet i s'assimila barcelonina.
Inés fàcilment,
Segueix essent l'Hotel Orient
CMtura i Benefide
el preferit del públic barcelonf,
La "Secció
EsGrup
Humanitari
per
celebrar les seves testes fadel
cència"
miliars, homenatges, bodes, etc.,
pirita Pan Amor i Progrés, de la
barriada de Gracia, ha organitzat per segons ho demostren els actes
a les cinc de la tarda d'avui la quar- que diàriament se celebren en
l'alludit acreditat establiment.
ta conferacia pública del II Cicle,
a córree del senyor Frederic CliLES CRIATURES.—E1 gos d'un
ment Tercer, que tractar à el tenla
-Educació moral".
captaire s'abraoni al dantunt del

_ -

després d'haver rebut els Sants Sagraments
I la Benedicclú Aplostbilca
—(A. C. S.)
pare pota j e Manuel Soler, gerrnä,

Les scves filies, fill polítíi. Joan Albafull,
llurs amics i coneguts
cosins, nebots i familia tota, preguen a
en les seves oracions.

que l'encomanin

a Deu

11, a les esglesies de Noslra Dona dcl Roser (teLes aliases que se relebra gan Jentd, (Minas, dia
n,'ncia del Fort Piza: Coeli Catalanes), de den a doto:, deis PP. Caput.riets: de Sarria, de sis
-uta de Llavaneres. seran aplicades .rti suftygi de
a non, i parroquials de Sitges i Sant Vier .
la seza
bnele s en la forma arostumatla
L'Esem. Sr. 151111, Ce Barcelona coneedl tridul g
IIIn•n

Amb la mateixa urgència i abundó amb que arriben
els milions als Bancs entren per les portes de casa nostra
les més modernes i atractivoles produccions, "els gestos"
Inés feliços i bells de fabricants i creadors.
Els nostres compradors estan sempre alerta; res
d'allò que pot agradar a l'adquiridora catalana s'els escapa.
Hem rebut aqmsts dies uns quants estils primorosos.
Lectora, si us diguéssim que fas avui no heu pogut
veure res tan delicadament preciós i elegant com aquests
estils, ens creuríeu?
Poser
També podria ésser que uo...
La comprovació de tot el que hem dit és ben
per a vós.
A les nostres tendes del carrer de Palayo i de la
Rambla dels Estudis estan exposats.
Vegeu-los!
1... si de cas emporteu-vos el cupe, de la part superior
dreta d'aquest anunci que li concedeix un deu per cent
de descompte sobre el parell o parells que Inés us agradin.

nen de set anys Albert Balaguer i
Mach i li clava una mossegada a la
cara, de pronòstic reservat.

La llet de vaca que podau

prendre amb tota uonflanca,
és la que es ven a Grecia, a
la Granja del carrer do

Na Joana López aboca un pot
d'aigua Mienta al damunt del
fill de dos anys Josep López. Li
causä cremades greus al pit i al ventre. Fou assistit al Dispensari de
Sant Gervasi.

Vordi, 56. Aquesta llet es
garanteix que es PURA I
SENSE DESNATAR. SERVEI A DOMICILI SENSE
AUGMENT DE PREU.

11191111111111910191192111111111BEIEBB
Acumulador nou, la millar
marca, 1:5 , vols, 250 ples.

PTES. 15'90

MODEL 3737 P

TALLERS A G A - Bruch, 96

"Reuma" artritisme i gota
11151111BREBevarsselieBisiaalia

No tossiu ni 3 s
PRENEU

Preciosa sabata de rússia taronja, cosida, folro i plantilla d-e pell.
La tenim també igual en fusta rosa i beige al mateix
preu.

1~

PASTlutS KLAM
totes les farmacies i a casa l'autor: Farmacia Vallverdú. Reus. A l'engrúa: Antoni Cavaller, Reus

Tres rals capsa a

EllhINE[LES, 67 50 -

-EXPOSICIÓ INTERNACIONAL
DE L'AUTOMOBIL
L'excellentissim Ajuntarnent de
Barcelona ha concedit el correspo
nent permis al Comité organitzador
de la V Exposiciä Internacional de
l'Automóhil perquè pugui distribuir

unes plaques especials, que única-

=
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QUE US ArAITEIT?
..

L' Allearo" es el prIrmr 1 Unir aparen
q u e (-emula I assuaula veramenl les tulles d'ara/lar -0Mitte”, "Austostrop-,

J.Liilrens,Elq a. nors. 30
7-17jOiiiiIIMMI11111¡1111%1Pill11 n 111i1!4111111111Mrri;

TRANV1ES DE BARCELONA S. Al
1 METROPOLITA BE BARCELONA S. A.

ASIB TRANSBORD A PLAÇA LESSEPS
35 Cts.
D'Escorial o Nostra Senyora del Coll a. estació de. cata_
30
hanya o Urquinaona o viceversa. .4.
De Iliaca cle Bonauova a. estació del Liceu O Javme I, O
40
vieevcrsa
D'ESCOTIal o Nostra Senyora del Coll a pstseib del Li„,
35 "
ecu o Jaume I, o viceversa... ...
ANIB TRANSBORD A LICEU

D — Astallero" o Orientals a estad(*) de Les4seps o Fon•••
. ...
tarea, o viceversa...

etrMera. Peu la prova: presont u una
rUlla rebutiada al vra.dor da 1".1.11egrow
pees nunnen:s, davant vostre, la
deliara mes be quo si fos •nova, l an.b
bi la tramen anda
aquesla inalMxa
us ataltareu durant cci ate
•-zecada ella, 1 mes be que :unta una rolla
moy a tense estrenar
DE
DA
Uns:,
a Ferran, 1.42TLaphia:V SEeNhil
naS'erran, 13: -El Siglo", Rambla del.
s. a, 5 1 7: Ber1513117 , Rambla de
Esiudi
les Flurs. 12: Sos p Hura, Plaça del
PI, 3; -La Florida", Passatire de la
"ALLEGI10", patentat a setze palma Mmearcrheiiic.ii:FeTrioll,,,
Coito/les; lata de Sant Jo3ep. 13.—Fismoree: Pere
De/egaz per a Espanya I
nont,ro del nto. Rambla. 53.—Palafruootl: Jaelnt Nia.scort. eavaners, 11.—Tar.
3egona: Camil Lamas, Unid IS.--Reus:
E. O. LEYKUM, Apartat 118
• L'Allanes, t hlonterols, 1.—Tortosa: Salvador Z -ter Domino, liosa, 12.-11-loide:
Balasrb, plaça de la Sal, 3
SAN SEBASTIAN (GUIPPSCOA)

like l
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De Plaça de Bonanova a estació de Calalumia o Lluqui-

35

de,

1927. — LA DIRECCIO

gota.—Amb acl uestes correspondències es pot reduir la ' du y ació del viatge Benanova-Liceu I "Astillero"-Lesseps en 10 mi-

M izl

pago' -la
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DIFERENT DE TOTS
GANGA VERITAT
Vene per absència
elegants, nous, per
. Mobles
a tota dependència, Pisos,

1.`—Aquests bitllets do correspow:Mncia s'expendran a l'anada pels cobradora dels cotxes de tramvles de les Itnies 22, 23,
24, 25 i 26. respectivament, els prirjers, i pela de les Hules 28.
31, 32, 33, 31 i 35, d ' e segons; els de tornada s'expendran a les
estaciona. del Liceu, glaluny a, Urquinnona 1 Jaume I, ele
primers, i a les de Lesseps i Fontana; els segons.
2.'---Són intransferibles i valedors només per al dia que
s'expenen.

nnt.

Via Laietana, 30 - Salnwron, 71
Pelayo, 11
Rambla Estudis, 4, i Coio:nb, 2 l(nirail pr h

10 50

omm~»...aemansr

Barcelona, 1 .1 d'abril

F./ e

11111111iilinimmumniquiniumniiiiiplur

ADVEKTENCIES:

que Illura la seva ánima a Den el dia 13 d'abril de 192y7

Tc

e.,

Epicerie Française

A partir d'aquesta data s'esta bleixen els bitllets de correspond &mia que a euntinuaciú exP"ssen:

UMM12.111..

4
czee4

T4)4,
-

durat quatre masos, efeetuat
en remoto des de Key - West amb
el remolcador holanes "White
ice".

la Gran Via

Laietana, ficimero 54.
La nova propietat de "LA
EQUITATIVA" és 1)11 sumptuós
inimoble de set pisos, amb tres
faeanes, i recent construït, i
figura entre els primers ediflris de la Ciutat Genital aspecialtnent destinats a oficines.
Al nou edifici de la Gran Via
Laiet arta installarä aviat "LA
EQUITATIVA" (Fundació Rosillo) los seves OfIcines auxiliars
de Barcelona, amb la importància que la eiutat i la seva
nombrosa clientela d'assegurats requereix.
La nostra felicitació a la Societat per la seva bona compra,
amb la qual cosa prosegueix
"LA EQUITATIVA" les excellenta inversions que el seu balane posa de manifest.

güents serveis: Cirurgia getieral i
estómac, 5,10; Medicina genergd, 240;
Malalties de la infantesa, vis; Malalties de la dona, 13q; Goda, nas i
orelles, 872; Vies urinàries, 439; Embarat í part, 20; Cirurgia ortopèdica 13; Malalties nervioses i mentals, 72; Malalties de la poli, 221;
Dentista, 397; Malalties dkls ulls,
7r 4 , i Massatge, 48. Total: 2069 serveis. En el Inateix mes san Ist' -ssor
mummeomm...

e

noria Nacional de Lubricants
de la S. A. Sabadell l Henry, després d'accidentat viatge que ha

segurances LA EQUITATIVA"
acaba d'adquirir aBarcelona un

3itIlets de correspondencia entre totes dues Companyies

Im

%

ment de 4.400 tones de petroli
brut amb destinació a la Red-

(Fundach5 RosIllo) a Barcelona
La Societat Espanyola d'As-

93:e

?A)

¡la entrat en aquest port el
vapor "Olvigore" anda carrega-

EQUITATIVA

magaille etfillci . a

/1<ge r

Aquestes plagues poden éster sollicitades directament pels expositors
a la Secretaria de l'Exposició.

Durant el passat mes de, mace<
per la policlínica de la Vi ll a, de Salut "L'Aliança" s'han prestat els se-

AMMEL,...../2[21.-171011MIMMZU MCia.

política,

Corta, 615

» ee,

ció.

' 14 "

Recordeu que per evitar o curar
la FERIDURA, la millar cosa ee: usar

Cuina

a/ir
Cat

Pasqua
P resentaciä exquisida

CUYAS -,,l'AegelL'e I

.de

Plou a les Illes Britäniques
:leugerarnent a alguns ¡loes
lites pressions - s'han situat a

MAQUINES FOTOGRAFIQUES
des de 15 pessetes
PATHE BABY — PEL,LICULA

Bateria

tuats, l espectivament, a la mar Bidt¡ea. s inai de la Mänega i nord

rayaos

El distingit escriptor

0.

ment els serau valides durant els
dotzc dies que el Saló de l'Auto:núbil romangui obert, per als cotxes
procedents de l'estranger sense matricular i que serveixin de dcmostra-

de la Mutualitat 154

malalts.

TALLEE: DE SASTRERIA

dormitori. rebedor, tertúlia.
passadts I tota mena d'hlbitacions. Pot veure's de
10 a 12 i de 4 a 7.

Per a senyores i
vestits a mida; treballa . )smerats, preus medies. Ei
fan trda classe d'adobs.

SALO DAURAT
esplèndid i únic a Bar . :ólona. Esplèndid MENJA7)011
CH1PRENDAL.

CONFECCIONS
12 A 15 DUROS
Vestits a n'Oda, d'estora, des
de 20 a 35 duros, amb bons
DE

folrec.

MOBLES
els millors del món. podeu
"lieure'ls tots els ¡les. do
10 a 12 i de 4 a 7..

FERRAR, 57, PRINCIPAL
Operacions a terasituis 1 al
eomptat.

Diumenge. 1t) d abril da /1'21

LA PUBLICITAT-

4
guerra, d'una eatastrofe. Per dissort
una semblant estulta costana almenys
den milions de francs suissos. Mentrestant, henil espera...

grial; poden sentir-ho cons. si hi ós
i només ens cal aprofitar rocasió-sim
per felicitar a Van& Manén per milésima vegada.

cAs PAR BRUNET

La S. de N. prepara, en un altre
aspecte, una installació telefhnica que

permetric als membres del Consell
d'assistir a les sessions, tot i restant
tadaser en al seis país. Cada rnernlire
agafarà el seu apare/1 telefònic i par/ara; després escoltara el que diuen
els altres. I cadascú, parlant davant
del san Inicridon, sera sentit de tots.

..••••n•n•n11

La T.

S.

E. i la Societat de Nacions

DE COM EN 1925 LA T. S. F. VA EVITAR. UNA GUERRA
UNA PAGINA DE LA HISTORIA
GRECO - BÚLGARA

Les penes

Són quarts de den, el sant del
Ilinu 1 Ud ensopa, 1 per no escoltar

la ino.esta haiaurerta de aartra casa.
tui prt.poso aunar la volta a 'Europa. x...OnienCeM 1 condensador de 1 esguerra 'a /80, ona d sus 15 00 meres,
sur: uva jaz ainoinés que pasan napressa per trobar un senyor que fa
discursos; a Budapest fan comedia;
Munich calla; ara a Viena un torras aliar de veas cristailines és un
consal pelo canta l'hinme nacional, ço
que vol dir que després diran uwaa
naf i plegarais. Contuzuetn: utt francés que fa discursos. Zurich ¡a ha
plegar, perú un xic més avall — 4 85)
metres—trobo cl minuet de Bolzoni
que tot seguit es barreja amb les criarles que tanta feina ha donat no
sentir-les. Em sen antipática; no puc
per( l onar-los que encara m'obliguin
aixecar-inc per girar el quadro en
conitincar el concert u l'ópera al Liecu, el que cm tapia la locutora Inés

[MI

de les hostilitats.
Sir Eric Drummond,

ernocionat
.debb aquest con, sense cercar de descobrir el misteri de la comunicaci5
telafònica va demanar Paris i ben
aviat ten ia a l'aparell Aristides Briand,
president en exercici del Consell da
Secietat efe NaCien5.
El secretari general li va comar la
terbadera i misteriosa comunicad(' per

T. S. F., el no menys misterios advertiment rebut aquell mati mateix
per teléfen. Ii donä lectura al Cr-M11-

Mea/ oficial arribat dA • anas, i finalment pregà M. Briand d'intervenir
sense penetre urt a/onicn/ per al rna/eenimern de la pan.
El za d'octubre, a ins otter del matí, el rencor Briand redactas a, d
adreçats a Atener i a S. -,fia. dos Ilarg5;
telegramas demanant a Grecia i

repectivament, en m'in de
le Serietat de Nac:ons que deturessin ten actitud ile violacia i esp^ress'n la romis s i5 d'en ,inesta que la

i els gpigs

d'un radio-oient

res

gar i anunclava, per al 24 d'oc:uhre,
o sia 48 horas Més tard, la ruptura

simpática (ami a locutora) de tot
Europa i abres coses que no vull dir.

Saltem 13 graus els dos condensadora a topar Berna, on fan cotnadia;
ultra alemanya dóna lliç d'auglés;
la cosa craitinua malanient; a Madrid
sembla que seis ha espatllat quelcom,
i a Radio Toulouse una murga ja
un soroll gens bonic. Entremig el/sopee.) arnb Estutgard, inc apreta fort
umb un soroll formidable de palia
i aplaudiments, que sentida que han
d'espaallar l'al aveu. lie de treure reacciA per aclarir aquest bn g i t. i C' 51?

ny, el qual .comunicava que obeai.is
ordres del ministre de la Guerra, la
sisena dii lelo havia d'atacar ei nuble
de Petritx, a la inaltda búlgara, el
dia 24, a les vuit del =di:
La divisio grega es.ava en ordrc dc
batalla des del dia 23 al vespre, amb
2, 0a5..i bornes d'infanteria i tres liaredes dantillenla. Els bidgars lenien
disposats en bateria per repellir l'atac
dotze canon:, de gros calibre i 9on
homes d'infanteria. a Petritx, organiizu per a la defensa.
fi.; a dir: ei 51a:1a:e-asan perdut
nornés que dues llores en les transhauria esclaiat tea tv)va
guerra greco-búlgara: la T. S. F. i
el teli fori havien salva l la vida a ral-

raig de sol brillant surt un violí
que ataca cl ZaPateCrtiO. Oriento el
quailre lié a NE. un xic N. i l'altaveo eilt dina la impressió que tia
el violinista al menjador ; quina Izaaa i quina sonoriiat ! Seinbla el mateix Sarasate; (mi/1s hartnänics! Ni
En Manan ha feia tan hé.
El rnaquinista d'Estutgard sembla

Ulm

que conegui que porta una retransmissió de comproinís, apee a fort i
no deixa seniir el mes petit soroll fora de la infisca; fins fatmosfera respecta Y:sud:ció i els tramvies d'En
Fartincla es guarden d'abocar cap car-

•

leis d'hornes.
Aquests sún fets histeric---diu A.

retada de sorra dins raltaveu. L'audía:5 éa deliciosa fina at final en qui,

<le Gebart—; podria esnientar eis flores
dels caps grecs i bi'algars. els deis
regiments que liavert nliiticiar Ice hasti/nata...
La S. de N. excusara la me y a indiscrecia i cm permetra de completar
aquesta pagina de la hist5ria anda
una doble i bona nava i
La S. de N. té la intenció ele irr
installar a Ginebra una forrni n lahle
estaci5 de T. S. F. encarregada
viar immediatarrent a,s Esteta
pides. del perill duna epidemia. clama

CSClata una ¡mudable ovacis; els
picammts de mana sembla que han
de fer salar la, purpurina del difusor; el locutor, arnli la seca habitual
parsimònia pronuncia vaialin:st Joya»
Manen sense interrompre rovacia que
dura llarga estona; sin5 que criden
en alemany creuríem que sentina ele
tiros de Sevilla. Aquesta gent del
Nord, quan s'engresca, ho fa més fort

que nosaltres.
Sr:! no ras ho

•--

er a las e4
usos domóst ?

- )
9

L_J

2
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KAURIAL ESCOLAR iCIENT, S. A

jä craquesta xarxa micrcanica centralitzada a Ginebra podrä celebrarse sempre que cenvingui per prendre acords dangtucia, donar ordres,
etcétera.
Mena sei, cal convenir-hi—acaba
A. de Gobart—un nan i interessant
aspeete de l'activitat i de la Utili'at
yac:firmes de la Secietat de Nacions,
gracias a la T. S. F

No

Dament lo seca carpeta Id baria un
comunicat sortit d'Atenes la vigilia
i transmès a Ginebra per l'agent oficial de la Societat de Nacions. el qual
donara la veu d'alerta davant el perill immMent d'un conflicte greco-Hl-

5 abril 1927.

7, Ronda de la Unlversitat, 7

ha de dir el teUi-

tés.

co.

ter
anä

5.55

aqt

non, a la Piaça del Rei.

E/1 cas dc a poder celebrar-se el
concert a l'aire lliure, degut al temps,
s'executara des de l'Estudi del Palau
de Belles Arts.
Cotitzacions des meacats
agrícolas i ramaders. Conferencia sobre "Les aplicacions domèstiques
la Radioclectricitat".
1805: El Quintet Radio interpretará "Lo que cuestan las mujeres".

charleston, E. Rosillo; "Son Ios tres!"
tango, Telm Vila; "One Way Street",

vals, Tibor.
5830: El baríton Antoni Pera interpretad: "El girasol", Romeu, prevere; "Panis AtigeVcus", C. Frank;
"Jo exalço a Dei', Beeticoven; "Ele-

PERFLJMERIA

PARERA
BADALONA

ea:
•n•n•nn•nnnn•••••

00: Tancament de l'estació.
RADIO CATALANA, 462 m.
21 .00 Butlleti Mateoroleic de Catalunya. — Pronòstic del temp3.—Cotitzacions de Borsa de Barcelona. —
Santa del dia. — Crónica d'art, deports i modas.
Acta de concert:
ricjao. sefina García de Riu, eepran líliorenca Garcia de Riu, sopran

"Diumenge de Rama", J. "El
tinten i la ploma", Pepet del Carril;
"Papá, por qué lo sacrificaron!",
leg, de Toreslay.

Josep Borras, barfton.

1930: El Quintet Radio interpretara: "Serenada idilio", E. Fuste':
"Mentaba en Sol Menee " , Menart
"Berceuae", D'Ambrosio.
19'4 3 : Sisé Concert Quaresmal, a
arrea de l'Orfeó de Sans, sota la direacia', del mestre Antoni Pérez Moya: "Oh. Jesticrit", J. S. Baeh; "Pregaria a Jesús", afillet; "Magdalena",
popular. Cumelles Ribó; "Oh Surtan
convivium", Cumelles Riluí; "A väs
vtill acostar-me", coral, J. S. Bach;

era

Comises, Corbatas, M ips i Mitjons

Resella", sardana, orquestra, Garrete;
"Tor una mujer", senyor Borras,
Lambert; "Poema mystique", S Casaola; "La Geissha", senyoreta L. Garcia de Riu, Jones; "Granada", de la
Suite Ibéria, Albéniz; "Faust", se:nyor Giralt, Gounod; "Arabesques",
•Debussy: "La Geisha", senyoreta L.
García sie Riu, Jenes; "Vals". ChepM; senyors Giralt i BorTás, Arriata; "El juramento " , Gaz-

ça", Morera; "Plum menuda", Soler.
Programa de la senyoreta Martí-

aambide", "Las musas' latinas". aeinyoreta L. Gateia. dr Rin, l'antilla.
"Suite", Aubert; "El huésped del
sevillano", senyor Borras. Guerrero;
Cançó d'amor i de guerra", sardana, M. Valls: "Ave Maria", 3enynr
Giralt, Getmod: "ba Dolr.res", Bret./n/ ; "Marnxa", Vives; "N'ora vareta la mar", senyor Borras, B. de
Palau; "El asombro de Damasco",
orquestra, Luna: "Claveles y rcias4,
orquestra. A. Vidal.
2.1' 00 1 Tancarrilint ele l'estaci5.

1

Rebudes les nontats per a Camins a mida
2=1511121111111161161MISMIIIIIMBIRIMMIS

Ydrices
Altn[Irranm

N ONELL GUMAN \)I
CANVI : VALORS CUPONS
Rambla del Centre, 16

114.0+9+3-84-0+alil
Demaneit la tot atrau

MOST AHAUTEU

HOSELL

e44.144444.4-44-0.0#..,>0444144+04

Diputació, 293, %fra. Bruch.,

ti

"Como las hojas", Aulí; "La cautiva de Granada .", Padilla; "La espina roja", Carbonell; "Endecha",
Sclunid ; "La nieta de Carmen", Font

de Anta.

Programa del senyor Sagi Barba:
"I.a calesera", Alonso: "If argari-

Se

i Alonso; "Molinos de viento",-rano
Luna ; "Ilari-Sol", Guerrero.
Pro g rama del senyor Espanyol:
"Serenata". R. León: ".Nnsieda(1",
Palart: "El caballero del presagio". Carrera: "Romance caballeres-

F. C. de

tirettiallera de

—

PROGRAMES PER A DEMÀ
RADIO BARCELONA, 344,8 II.
il'oo: Campanadas horàries de la
Catedral. — Part del Servei Meteorològic de Catalunya. Estas del temps
a Europa, Espanya i Catalunya. Pre-

Barcelona.

zinc): La notable contra! Concepe46 Callan internretara: "Prec". can-

Beethovent: "La Re,saliva", Searlatti: "L'onanipotenaa",
Sehubert; "Aria nútn. 47 de la Passió, %agora, Sant Maten". J. S. Iba.
1'2:te 1 FI Ouintet Radio inter p reta-

3 a 6 Diun ' enge d. ' s a

olisxoi a ii,entserat

AVIS

Amb motiu de les restes de Sotnieina Santa en el
Reial 31onesir de 3Ioniserrat i rom an anys ariprinr=.
aqust ferrocarril en combinació atril els trens ti
Nord i Catalans (plaça d'Espanya .; prestara ser,. ‘: rixt.raordi n a ri des del 1 5 al 18 del corran'.
Informas; Aragda 279. primara Talaron 2 0 0 9 G.
(In 1927.
Baraeiona,
La Direccii,

E\POSICIONS

rAzt,-3

PETR1TXOL, 5
A rAl

r \. lis

•sl

,T

IsyA

Plm.,--

a. SERRA

nns

al 15 a,'

GUTIRIE_S 1!_»ITANES

co". Vill tia spesa.
Programa de l'Orquestra Radio Catalana:

"Granadina", C. Vila; "T.as eolondrinas", Usaml iza g a: "Danza rusa". .Almavrac; "N i na-Nana". Micheli; "La Dolores", Bretón: "OinalZa".
"Dr13re dimanr", Schumann
''Qu'ta pesares". García.
24 . 00 1 Taneament de l'estacha

1

Meres

kargirar;ilitrzazdticai

nez:

25301 "Els parásita i les pertorbacima atmosféri q ue s ", conferència pel
doctor Josep Bala Elles. prefesser
aux i liar de Física de la Universitat,
electretienic, collaharador de Radio

Barcelona
Demand a/morral fonema, grane a la Socleat Nestle A. F P. A Va Laletana 41-

ui

za", seny-or Giralt, Tosti; "L'heure
Grandjean; * "Faust", senyereta J. García de Riu, Gounad: "La

RADIO CATALANA 462. M.
Sants del cha. Crónica dart, esports i modas. Servei esportiu, amb
els rasu2tats deis partits de futbul i
abres informacions irderessants de tota mena d'esports.
Acte de concert.
La Cobla "Empbriurn" visitara de
nou a den de la nit l'Estudi de Radie) Catalana, interpretant "Pealada",
Serra "Ciseta", Tolcirit ; "A la pla-

bc i arana ”,

rent,,re

Gran conj. t j s:r: et acurat, esplendicies 1:c7.facinu3
baus, panero:la esplentl iti per a e.r. ursiens. Ca»..1:a toca:7
Per
Serz y i d autottibils a l'es.ni f; lc Sa nt Lo!
teL V.011 !if" . 49 Z•i'i rti Ccloní).

Orquestra Radio Catalana:
"Karama", marxa, Grey; "Tristez-

lada pel popular autor i actor Joaquim Montero.

Áloe $FISS **(MITA In

Sentina Sani.a i ?aspa a Santa Fe del Montseny
Sran Hotel de Jaula?, Riera, S1132830? ð3 L'uh Es5alp

Giralt, tenor.

"Vehim templi", responsad, Palestrina.
Cdmica deportive
l'estació.
21'n') : Tanrannllt

tina", Zamacni s ; "La

Ca

n•n•

gia", .1.1assenet.
19'oo : El senyor Toreslai recitara:.

21' 5 o: El Quintet Radio interpretad: "Liberia lltarsch", P. Lincke:
" I lebe ". WalcItettf el.
25'1;i La Setmana Cómica: Revista festiva, en ves, escrita i red-

"AMA .eyry. aw,rxrALAA0

C

Cos
labi

25'05: Cotitzagions dels mercats internacionals, canvis de valors 1 darreres noticies.

i

tadi
de

RADIO BARCELONA 344.13
A les onze del mati: Campanadas
hoz-artes de la Catedral. — jaota del
Servei Meteorologie de Catalunya.
Estat del temps a Europa, .Espanya i
Catalunya. Precisió del temo a Cataiunya i a la mar.
11 . 15: Retransmissió del cacee
que donara la Banda Municipal, que
titrigex el tnestre J. Lamote de Gri,g-

Molas.
21'w: Campanades horades de la
Catedral. — Nota del Servei Metenrolbgic sie Catalunya. Estat dal temps
a Europa, Espanya i Catalun y a. Previsió del temps a Catalunya i a la mar.

Tota mestressa de casa podrà
improvisar qualsevulga recepta
culinaria o postre casolä valguent-se d'aquest gran auxiliar
que allunya tot perill d'adulteracions i d'impuresa.
No ha de faltar en cap rebost
algún pot de la més pura i
bona de les llets, la

PI
li

KLBUTGEU 19TAIIONSI

PROGRAMES PER A AVUI

visió del temps a Catalunya i a mar.
A les sis de la tarda: Cotització
dels mercats internacionals, canvis
valora i darreres noticies.
El Quintet Radio interpretará:. "Bombonière", foz. Loeser; "El
puilao de rosas", Chapí; "Una chula de postín", García; "Qtland le se- teil rit", Siede; "Rosa <le Sevilla",

rae

EI

C91)SeiLl

el pntinat tot el cit a
_

RADIOTELEFONIA

J.

condensada

L'únic fixapèl

qe ; brflIant u

Així, una sessió de Conseil, per mit-

EL PROJECTE DE XARXA MICROFONICA CENTRALITZADA A GINEBRA, PER TAL QUE -EL COKSELL DE LA
S. DE N. PUGUI CELEBRAR SESSIONS SZ N S E QUÉ CAP
CONSELLER ES MOGUI DEL SEU PAIS
A. de Gobart cscriu en "L'Intran- Societat de Nacions anava a enviar
sigeant - un uneressant article que ha tot seguit al terreny que anava a ésser
estar molt aumentar en eis'cerclea sets- de la Iluita.
A les cinc de la tarda, Aterres renlisces. La imporrincia data Seta tale
sItj beSermen ens Mou a publicar-11C bia el telegrama de Parla. Convocat
de seguida el Consell de muustres
ei mes essanclal:
"Hom recoreara.--diu — que ranas ara, deliberara fins a les non. del
1925 va estar a pum (rescatar un vespre... Finalment, a dos quarrs d oncontlicte greco-bulgar. La T. S. F. i za del mateix día scrtia d'Atenas cap
al front grec una ordre oficial que
el telèfon foren a temps
• Aixi em permet de saber-ho aquesta les trapes no es moguessin fins a
página de la història inédita, autén- nou avis.
Aquesta ordre oficial va arribar a
tica, misteriosa i bel moderna.
El 22 d'octubre de 1925, al vespre,
hom va assabentar-se, a Ginebra, que
la gran tivantor existent entre Grecia
i Bulgaria s'havia traduit en un nerviosisme amenaçador en la frontera
daqucsts dos paisos. Paré aquesta nova, que havia arribat per T. S, F.
a Ginebra, no tenia res d'oficial i amb
prou feines si passava de la categonia de rumor. Havia vingut ralanna
hi
per T. S. F., i prou. Horn va asparar d'altres novas més precises.
e. n Ràdio
El 23 d'octubre, a dos quarts de
vuit del mati, sir Eric Drummond,
resident a Ginebra en la scva qualitat
millor
de secretan general de la Societat de
les Nacions, fou cridat al telèfon per
un cas urgent i greu:
— Escolten... Escolten... ts Sir Eric
Drurrunond?
—Amb qui parlo?
AUTO-FLECTRICITAT
—Tant se val... Feu la Merd d'enviar a cercar urgentment un telegraLicr213 i Eutill,
ma que ha arribat destinat a vós al
Palau de les Nacions. És cosa seDiputició,
234
ríosa...
—Eh!... amb qui parlo?
Però rinagnit comunicant ja ha- poder del comandant grec de la sivia penjat l'auricular a l'apare!.
sena divisió d'exercit, el 24 d'octubre,
Sir Eric Dummond, molest per la a les sis del
broma que creia que Ii havien jugat,
Ara h, pac después atribu y a .a
però també lleugerament inauiet, es
Ginebra l'informe orient del general
trobava aquell mati al eu dcspatx una
irances que fea l'enquesta de Surigd'hora que els abres dies.
hora més
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L'alegria de la ajada
es forja comencantla bé: En desvetilarse, una culleradeta
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Flascó, Ptes. 3,50
Flascó doble, 6,—
El millor per a la casa.
Concessionarir
FREDERIC BONET
Apartat 8881 Barcelona
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Diumenge, 10 d'abril de 1927

ELS ESPORTS
FÚTBOL
EL CARTAGENA ES BATUT

PEL CASTELLó PER 3 A a
Madriu, 9. — Aquesta tarda, a l'Estadz Metropolità, alta jugat el partit
de desempat entre els equips Castelló
artagena.
armigleren aixi els
v . ariagena: Ainadeu, Paz, Suarez,
Paco, Jauregui, .Bastida, Pala . . Morales, Quirds, Palahí i Bayo.
castell5: Alanga, Sana, Nidal, AlArgiles, Planxadell, Lapena, Marco. Martínez, Montaiíes i Valle.
Jac ha començat amb domini alpe•- n'• poc a poc el Castell i s'ha
aa aoposant. En en cop franc, PlanMartínez i
:: fa una passada
remata el primer gol per al
• Cartagena s'anima qttelcom,
daienses del Castelló catan
• i detenen els avenços dels da-, contraris.
. ,Iístant e,tuintirt la pressi.",
ole tot seguit aconsegueix

..idlii11111111111111111111111

seu segun gol mitjançant Martina:,
en recollir precisament una centrada
de Valle.
Acaba la primera part amb el complet domini del Castelló.
Reprès l'encontre, tornen a dominar els de Castelló, fins que, passat
un bon ratet, els del Cartagena reaccionen i ataquen la porta contraria,
se que charla lloe a qué Alanga -s'empri a fons, deturánt en una ocasió tres
treta consecutius molt perillosos.
El domini del Cartagena produci:c
el seu efecte, car Costa, d'un tret
creuat. aconsegueix el primer gol por
als seus.
El Castelló torna itovament a atacar, posara en greu situació la porta del Cartagena.
Aprofitat amical domini, Martínez
recull una centrada per a rematar cl
tercer i últim gol per al seu equip.
La remeció del Cartagena no té cap
resultat, puix que els defenses i cl
portar del Castelló es defensen bé
Arnb el resultat de tres gols a un
a favor del Cru:tell,'. acalla l'encontre

111111111111111111 11111111111111.11111h,

NA NUEVA E A en coches econon*os

Quina marca ha ma ° I
triculat mes cotxes
en el primer trimestre en les provincies
Madrid- Barcelona?

tITROEN 3211
162
Fiat

La marcan el estilo elegante y la, esmerada, construcción. que

. . . 75

están haciendo al Chevrolet 1927famoso en todas partes

Beriet . . 7 1
Renault . . 6(3

PROPI

11äHinCIO

Ha arbitrat be el senyor Espinosa.
***
Dilluns j%garan Europa -Castelló, el
resultat dcl qual és decisiu.
EL SEGON PARTIT DE PROMOCIO BADALONA-G1 MNAS I IC
; Aquesta tarda al cama de Les
Corts, es jugara aquest interessant
partit, el qual segurament decidirà la
promoci'd del passat Campionat de
Catalunya entre el darrer equip fixat
Casp, 17 i 19 - BARCELONA
del Grup A i el campaí del Grup B.
Abans de celebrar-se el partit de
futbol, i a les 330 de la tarda, se celebrara un match de rugby entre bequip del E. C. Barcelona i el de la
S. A. Pradcene, que tanibe sera un
formidable encontre, donada la catepuna dels dos equips que han de licitar.
Per aquest partit els socia del B'arechona tindran iluce entrada al canip
de joc i els dels Clubs contrincants
hauran de satisfer la maja enirada
correspt.nentt
Durant tot aquest matí cataran
obertes les taquillas del teatre Principal i les del camp de Les Corts; un
es vendrá el taquillatge per a a•uiest
partit.
PARTITS D'ENTRENAMENT
PER A AVLII
pessetes
Júpiter-Barcelona (reserva).
fi draps de cuina classe forta per 1'50
ey
99
99
Sant Andreu-Martinenc.
" 4.-12 "
Europa (reerva)-Granollers
Gracia (reserva)-Vtlairanca •
SECCIO CONFECCIONS
A Manresa:
8.— ptes. ä
Manresa-Espanyol.
r, C opalina color (camisa i pantalon) .
52.5
A Malaró:
•binacions color a
•
Pura-Terrassa.
9.50
•,misoles color forma esport a..
1)
CAMPIONAT PENINSULAR
325
,misa angelina a
Parlas de desempat per a avui
3'50 If
A Madrid:
angelina a
>e
Arctias-R. Societat.
5.95
.Jes percala, de nen, a . .
A Saragossa:
Irún-Athletic de Bilbao.
SECCIO LLENCERIA
A Badajoz:
2.50
ptes.
Madrid-Sevilla.
ac-les de cotó (12 baietes) a . .
"
LA PEL.LICULA DEL MATCH
..,ves de seda, matrimoni, a . .
BARCELONA VALENCIA
10.—
imperial, matrimoni, a . .
99
a la tarda varem presenciar
Ahir
3'50
a
dotzena,
la
cuina,
forts,
. ans de
una scssió de prova a la casa Pathe
8'50
• (!e taula, color, a quedros, a .
Baby, de la Rambla de Catalunya,
17 — 999
de la vellícula que diumenge passat
• tres cot suau per
va
impressionar al camp del BZUCC23.—
" angelina fina per . . .
lona el nostre atine el fotògraf Gas1.—
a
coixins
.ets estampats per a
par.
0'50
Gaspar hacia anat al partit Barce.ets per a gots i safates a . .
lona-Valencia amb l'intent d'intpressionar uns quants =tres de Samitier,
SEC'CIO TEIXITS I LLANERIA
amb desti a la pellicula "Gcnt i pai1.30 metre 4
;t, fi (Vichy) a
satges dc Catalunya" que les Edim
1.25
"
"TIVOLI"
a
• 'ala fina
cions cinematograllques "Ginesta"
t1.60
pensen estrenar dintre de poc en un
',. • .._ . . , ,nes especials bates i vestits a
deis nostres primers salons i copec1.40
, pal superior a
sacies, film en el qual surt part dot
2.95
)palina finissima a
millor que en paisatge tenis a la
"
6.95
a.
faldilles
nostra terca, i escenas de la vida dels
•. i. tnes a c' uadros per a
bornes. que aún un valor a Catalunya.
2.75
i (ipelin tot llana a
En la Catalunya esportiva, Samitier
es un valor superlatiu, i per això
prepia
de
comprar-Fabricarle
. r." ornareu preu3 aban3
Gaspar anà a Les Corts, amatent a
les f. jugades del capita del Barcelona.
e-,,meMa.wammotemwmalmfflifflrIUMM511"11
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GRANS MAGITZEIVIS

C.zrroceriaa ideada° por un
famoso carrocero.

PER FI DE TEMPOR ADA

IFiassades --

Las lineas largas _y bellas del
nuevo CHEVROLET se deben a
la pericia de Fisher, el más tamo.
so de los carroceros. Por eso el
CHEVROLET tiene un interior
espacioso y unos asientos mullidos,
su guarnecido es inmejorable y su
equipo completo, y por eso el acabado es de Duco en bellos colores •
cuya belleza aumenta con el uso,

atrabilis

A PREUS DE COST

Prasent

e-

AWkij-

EL

FRANCESC TORRES 1101 11
ha mor

t als 3 anys d'eclat

Situat a darrera la porta de Pedret,
aixo la pernieté d'impress.onar l'eacena de la jugada de la qual en va
surtir Pedrol greument lesionat.
El film és interessant de debo. Hom
veu el plongeon de rex-porter de Sans
als peus de Pedrol, la ca;guda aparatosa d'aquest per dantunt de le dret, provocada per aquell plongeon,
i la intervenció fulminant de Molina
Garrobe. Descartat naturalment que
cap dels que intervingueren en la jugada tingue la intenció de lesionar
a Pedrol, éS dificil de dir en quin
montear va produir-se l'accident, i
qui paseé produir-lo. Hi ha qui opina que l'aferrissament de Pedret en
el seu plongeon provoca la caiguda
aparatosa de Pedrol i que la lesió es
produí Ilavors.
La pellícula es clon amb unes escenes a la clínica del Dr. Puig i Surecia, en les (mala surten Sancho i
Pedrol.
Aquest film de les edicions "Ginesta" es proiectari al Tivoli (lema
i passat dernä.
BOYA

LA REUNIO D'AQUESTA TAR-

DA AL MUNDIAL ESPORT
Heus ací el programa de la matinée pugilística que se celebrara avui
al .Mundial Sport:
Corelli-Molin a , mosquea.
Aragonès-Come lles , ¡alomes
Alberni-Eabra, mitjans.
Farreres-Ale g re, lleugers.
Siez-Romo, lleugers.
Aparicio-Ramos, mosques.
011er-Miró, welters.
Bru-Torm o, plomes.
A racil olina, plomes.
Ben Yussuf-Ortiz, mitjans.

NATACIÓ
CONCURS PER EQUIPS: Aquest
matí se celebraré a la piscina del
Club de Natació Barcelona la sessió
de tancament d'aquest Concurs que
ha mantingut durant tot l'hivern palpitan! l'alteres del palie aficionat. que
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OBLIGACIONS AL 6 PER 100

h

Ililll'eS Will1;03iO3 presento 1 f.tu.s de ia

al tipus de 96 per 100 o siguin 480 ptes. per
I

títol

I

•

li

de la i

que constituemen l'imica carrega
Les 4,000 obhgaeions esmentades forman part de les 20,000
ofereix al públic p e r mitjä de subscripció

1 Socic tat i foren adquiridcs per un inmortant grup, que les

pública:
clescinborsat de la qual puja
Aquestes obligacions taren la garantia general de la Societat, el capital
NOU VULCANO, LES DRASSANES DE
a 26.5oo,o00 pessetes, i té al seu aciitt els TALLERS DEL
VALENCIA, els TALLERS GOIVIEZ, el DIC FLOTANT DE VALENCIA, el DIC DE MALAGA i t
TARRAGONA.
/- les DRASSANES DEDEL
NOU VULCANO, dedicats a reparacions navals civils i militars, lenco OCUEls TALLERS
obtenen anualment són. suficients ner a cobrir la Cirreg4 d'interesaos i
1 pata Sno obrera, i els prod urtes que
! amortització de les obligacions.
DE RIVERA.'
Les DRASSANES DE VALF.NCIA ba» construit ja el vaiii.ell "MIGUEL PRIMO
1
de baso tones. Han rebut ja
i i tenen en construcció el "GENER.1L SANJURJO". el "PLUS ULTRA",
1,200 Obrera, essent eh Més izziportants
1 tuCirre4s per a la Marina de suctria espanyola i (citen ocupats
de la Mediterrania espanyola.
Els TALLERS GOMEZ, especialitzats en material ferroviari, —t-etien importants encàrrecs de les
Companyies del Nord i Central d Aragó, construeixen Penden, Tabletea, fogars. vagons, etc. Ca iac t araei,j t
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¡Unió Naval de Llevantl

DimanTs :

•
•

elle

h

TIVOLI u: 1

Interessants detalls •
ie del parta t a r ce.ona- ;
ti Yaltnrla junt amb :
•
altres pel dcules
uIN
:
d'assampte de31

IM1.

D

II RRIOR1113•3••••••M••••111 El•
1

al 'ruin

AM.

tensaran Ilturs respectives posicions
amb el majar valor, amb l'objecte
no quedar enrera en els últims llocs
majorment quan entre ells només els
separen únicament dos punta.

SUBSCR I PCIO PUBLICA

es trenü la utra
a cama en Pedrol a•
•

o Com
18

arillo la seva ass:-tencia a les sessions
ha contribuit a l'esplendor que han
obtingut
En aquesta matinal corresp on actuar els equipa capitanejats pels nedadors senyors Ludwig (veterana) i
Farre, que no lii ha dubte que de1.n

e

a

:

NO ES CONVIDA PARTICULARMENT

GENERAL MOTORS PENNSULAR S. A.
Plaza de Camus, 4,-Madrid

FIXEU-VOS EN ELS NOUS PREUS REDUITS

O DILIUNS 1

germà Vicentet, ayis, oncles 1 famiEls seus afligits pares Antoni i Mercè,
S. A." i SLICCESlia tota, i les raons socials "HISPANO-AMERICAN FILMS,
SORS D'ANTONI TORRES, en. assabentar Ilurs atnistats d'aquesta pèrdua
mortuòria. Mera?, núm . 6, demà,
irreparable cis preguen d'assistir a /a rasa y a r el cadàver al Cementiri del S. 0.,
a
les
deu
del
mati,
per
tal
d'acompan
dilluns,
del qual favor els restaran molt agraits.

(Sujete. a variación sio previo avise)
7.900 an.
14515 5 3.
8 190 eta mute
9 000 .
40ADS5ER, .. 590 • UNbAU55D5
950 u es4RMIEI COUPt 8 StO
Cata
8 7e0 • entes eGnerrIW 5.124 .
~as nenten et una boreal.... 4 500 P.
Precios en nur.:eros clep55 i t os de
ARCELON A , MA AGA o BILBAO
oso. ,ca codeo compitternerto otiá n.o n . 1,0.44 ti
5.- reumático le camioneta O* ues Melada 3133,4,13.eavia• e_ mofes do madera álo 5 4i

Concessionari a Barcelona: AUTO AMERICAN SALON,

ti

(A. C. S.)

En el nuevo CHEVROLET.
vea que ,e1 motor de välvulas en
la culata de funcionamiento seguro
va ahora equipado con depurador
de arre y filtro de aceite, para evitar que materias extrafias puedan
llegar a las piezas movibles. lo que
aumenta la duración y reduce los
gastos
También va provisto el nuevo
CHE V RO ET de un radiador
más ancho de metal anticorrosivo;
faros de tipo proyectil; nueva ce,
rradura combinada de contacto y
dirección; manijas de funcionamiento fácil en las puertas; mants
metrode gasolina; sefial de •pare•
autoctiática; parabrisas de una pieza; todas ellas innovaciones que
aumentan la comodidad y la seguidad del automovilista.
Ahora comprenderá por que el
nuevo CHEVROLET puede compararse con los coches de lujo.. _Para TrampOrtei ECOteíbliC01

CONCESIONARIOS EN TODAS PARTES j

douslfflommuneismeiR3K
1111111•1111R111113.13/11EBB131310

NEN

Puede Usted probarlo
gratuitamente.
Kuebe usted mismo el nuevo
CHEVROLET, vea usted la faci
lidad con que se maneja. la perfección del cambio. la suavidad del
embrague y de la dirección. la estudiada comodidad de les mandos.
la aceleración rápida v suave y la
estabilidad absoluta que tiene su
chasis aun en las peorescarreteras.
Nuestro Concesionario en su región darä a usted una prueba y le
explicará cómo puede usted pagar
el coche mientras lo usa. mediante
las ventajosas condiciones de pago
que ofrece la General Motora
Acceptance Division.
PRECIOS

E,VR

rei eihns dia 11 d'abril

i*,

.19 t

Véanae iaa auevaa mejoras.

N los Casinos, en los RestauE rants, en todas partes donde
se reúnen los hombres, el nuevo
CHEVRoLET se discute con entusiasmo. Lisa set' oras también
comparten el entusiasmo creado
por este nuevo y elegante coche y
aprecian especialmente • el estilo
.Inodernisinio que le caracteriza.
a Lanzado al mercado hace solamente unas semanas, la acogida
que ha merecido no ha sido igualada por la de ningem otro nuevo
modelo, ya que nunca hasta ahora
se ha construido un coche de precio reducido con las caracteris-i
ticas y muchas de las vt ntaias d2
costosos coches de lujo.

1

.
de 5926 puja a 5.100,000 pessetes.
12,000 tones. Durant l any 1926
EL DIC FLOTA N T DE VALENCIA és capaç per a vaixells de
..
ha estat ocupas 263 dies.
efectua les reparacions de la zona del Sud t
' El DIC DE MA LAGA , també ocUpat constantment,
;
d'Espanya i del Nord d'Africa.
Les DRASSANES DE TARRAGONA van a dedicar-se a construcciens militare. havent-se coticen- trat la construccid naval a la factoría de Valimcia.
Aquestes obligacions, de 400 pessetes nominals, rendeixen el 6 7.. anual. piltre d'impostos presenta 1
1 de juliol i r d'octubre i sbn arnortitzaitIllITS, pagador per cupons trimestrals a I .>e gcner. 1 d'abril.
Es cotitzen c• ficialment a la Borsa de
bles a l a . par, en 20 atoes, per sorteigs anual; a partir de r928.
Barcelona,
Tenint en compte el tirilla A emissid i els interessos transcorteguts, aquesta titols preePieixen el 6'25
.
per loo net, a part de la prima d'arnortitzacid.
La subscripció pública, a titol irreductible, tindrà lloc el dia 12 d'abril, al tirita ,

de

96 per 100 o siguin 480

per

titol

1
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BARCELONA
EL MUNICIPI
•-•
EL PATRONAT DE L'HABITACIÓ.—Ahir es reuniren al despatk de l'Alcaldia els senyors Pich,
Sagnier i la regidora senyoreta Sagreda, els quals, junt amb el senyor
Romeu, formen la ponència que ha
de dictaminar sobre les rones mes
apropiades, dintre del serme municipal de Barcelona, per a la installacié de construccions barates.
DE L'EXPOSICIÓ DE BARCELONA. — Ha quedas constimit a
Barcelona el Comité alemany
l'Expoaició. Aques t nou organisme
és integras per a tots els efectes
d'interés comercial i industrial, pele
senyors següents: Wilhelm
Cerhard Wolters, Caries Vallin. Marc
Weniger, doctor Walther Ba be,
Hermann Pass, Paul Richter i Robert Teschendorff, ampLat per a
tots els afers d'interés comú anota
els senyors 1-tue Herberg, Pau Eilenberger, Frederic Ktihn, Juli Menea Frederic Ruggerberg, Caries
Seither i Risard tVe:sch.
EL BAR() DE VIVFR ALISA
VEGADA A MAlldl I D.--Avui al
vcspre turnara a 111.7,-;ar cap a tdrid el bar.; de Vi) er.

llur dret als prems cuacedlts, presentaran els dos primen compassos dels
dos primera versets.
Als autors no premiats que vulguin
retirar Ilur cotnposició els sera tornada si acrediten semblantrnent Ilur
pertinença dintre de tres tnesos, passats els quals, el Monestir es desenten de tota ob li gació respecte a les dites composicions.
El Jurat d'aquest concurs ha estat
constituit pels mestres Antoni Nicolau. director de l'Escota Municipal (le
Música de Barcelona: Link Millet,
director de l'Orfeo Catala, i Anselm
Ferrer, O. S. Pa., director dc l'Esco-

lartia d'aquest Monestir.
ea-

CULTURA

El fiscal mantingué el criteri del
jutge instructor i les defenses densaloaren la revocaci
ó,
LA CLASSICA EMPENTA.
Jet n Sagues ha denunciat al jutjat
(ue en .aixar de l'autinunibus a Sant
Andreu, dos subjectes que intentaven
pujar, li donaren una forta empenta
i momento després nutä la desaparicié d'una cartera que contenia 2.000
pessetes i diversos documents.
JUDICI ORAL PER INTENT
D'EMMETZINAMENT.—E1 dia
del corrent es seurà a la Secció quarta un judici oral procedent del jutjat
de Mataró, contra Isabel Bonamuea,
acusada d:haver intentat enunetzinar
el seu marit Florenci Nonell tirantli al vi una quantitat d'àcid sulfüric.
El fiscal, en les seves conclusions
provisionals. demana per a la precessarta la pena de vitit anys i Ort dia de
preen

La Suctetat de P!'„g,i;,tria i Neum-

ntlictr.

SENTENCIA ABSOLUTORIA.—
En el judici oral per amenace; de
mere celebral fa pocs dies a la Sala
primera ha recai gut ahsalent
Itioreineet el Jnsep Mitjan , , a qui defr ,,tva el nevell advocat N'Enric Galateé.
assENseaLAMENTS PER a
DEM.. — Andiercia territorial. Sala
primera. Pobresa. Ist Nayarit contra
Meeelka
Ila snitat. Prihresa. m•,¡.n Curia contra 1...71;ij., sie Powne, Fúnebres.
Sa l a see;ona. Major auantia. Audièneits. ,1, Fern,
del Nza-t! contra Enrie
Audl?a,cia proe i ne i al. — Seceié pri
mera. Drassaties. L'it oral contra la
e a lut públ Ica. contra .Aneel Grau i
nitre per di s para cantra •Trisen
Seee;,:, se g ona• Ci •nr••tirli, orstl
per hamicidi contra 'Urdas Calomer.
Secci ó tercera. Stil Pa rral. .,•-r
flirt i temp l ativa de 1 , - F C,In t r a Mae
rlitia i Ferren
't;:yersitzit.
orate, : 1 , tt per
eo• I I ra P e -e S
der
i Cee • il Tess

lefóniques, en la qual és ensenyat l'ofici als que demä seran els obrers de
la Companyia i els quals, des del dia
que hi ingressen, cobren el sau corresponent. Allí en. foren mostrats els
grans magatzems i els tallers on són
apariats els velis aparells amb desperfectes i curosament controlats els
nous que, ara com ara, procedeixen
dels Estats
Visitärem les centrals que la Ccmpanyia té en construccié al carrer
Les Corts Catalanes, davant (le la
Monumental, la qual quedará tiesta a
primers de maig; la del carrer de
Salmerón, tocant a la Rambla del
Prat; la de la Gran Via, vera Vilamart., i, finahnent, el gra/1 edifici de
la plaea de Cataluttya, cantonada al
Portal de l'Angel.
Després de visitar l'escola d'especialistes, installada a la Diagonal, en
la qual uns ion donada una clara expl icad() esquematica del funcionament
dels telefotos que la Con/panda installará a Barcelona, anarem als loe'
tors de ja plaga de Catalunya, on foren inaugurades icialinein les troves
linies directes entre la nostra ciutat
i Valencia, Saragossa, Madrid i Sara
Sebastian.
Finalment fórein obsequiats amb un
esmorzar a! restaurant Ribes. En destapar cl xampany, el Director le la
Compaityia a Barcelona, senyor Rivera, adreei la paraula als convidar,
pregä a tathom d'enearregar al /a'iblic
ruIne valasui prendre amb pacienc ia toso
els (miles que la Companyia I I !nivel
causar actualment. en gracia al .113derni5sim servei de telefotos qtte es
nroposen installar a Barcelona en el
termini d'un any. El senyer Rivera,
u representació de la premsa agral
'es atencions euc ami, tot; nosaltres
haaien tintan! Jareta la visita,
T. G.

Diumenge, 10 d'abril de 1927

PENINSULA
El general Jordana ha dit que les noticies del Marroc són satisfactòries i que segueixen els preparatius de les operacions inancomunades
ABANS DE LA REUNIÓ
DE MINISTRES
Madrid, 9. — El p-csident del Consell ha despatxat amb don Alfons, des

de les onze del matí fins a dos quarts
d'una.
En ,sortir ha dit als periodistes:
-12e 5 de particular. Molta signatura (le ',n'anees, Geerra 1 Gracia i
Justicia i el del Congrés del motor,
militar dio, (iteres dc protecciii a les
iedústries del motor, que va deixar
l'altre dia i despees me'l vaig emparrar per a repassar-lo, i ara ha signat
dan Al inns.
¡lees parlat del trac t at amb An glaterra que el villsietre:a ha Ilestit irteg rr. No rs pròpiament el tractat, sitió les bases per a l'adaptació del
tractet.
—A do s (mart .; de du , --ha alegit—vaig a reunir els ministres al ministeri de la Guerra, amb Texclus'u
ohjecte ‚Inc conegein aquestes hasee
del tradat, per a v,are 4 s'apro‘en
avui 1Dflnei i
a Lnndee 5 , ot propO.tt t i,. veure Si 12S
not publ l tar simultliniurn,nt ena ernia&as pais,-,s.
Sunoso que la publicee'', s pod-a
fer tIulI tic, s : nent, cemeneant a regir
el trac/at el di.. 24 (l'abril
t
NOTA OFICIOSA

entPr del ler1Pr Congrés Nacional Municipalista que s'ba
d'efectuar a Barcelona, s'aprove
el pla de treballs de l'Assemblea, el Reglament interior,
nombre de Comissions que hauran de funcionar, dies que ea
verificaran les festes organitzades per la Municipalitat barcelonesa a honor dels ussembleisles 1 altres particularsp.
Sobre aquests extrems sub-

ministril extensa referencia el

subsisteixin les actuals circumstän-

cies.
S.—Procurar per tots els mitjans
directes o indirectes que quedi
locada a Espanya la producció nacional.

LA CRISI DELS LLUMINS
La crisi industrial lluminera s'agreuja.
La reducció de la jornada de treball a tres dies, me atamos afectaos
tres fabriques, ara en compren d altres. entre /es quals es Coba la de
Carabanchel Bajo, de Madrid.
Els obrers d'aquesta fabrica fan

sem:.or Damians.
S acorda. proposar als adherits a la Unió que s'augmenti
el nombre de vocals del Consell, eestions en cereament de solueió,
i que es coneedeixii, dietes als per ésser el problema greu. demés
que rePresen I en Ajuntament s produiria gran perjudici als ingressos
d'e:2as pressupost, per a facide l'erari.
litar la intervenció dels MuniLes autoritats i el corriere de Cacipis petits a les tasques de la ratianche' gestionen la saludó.
Unid.
El Govern ba ufert solucionar
S'abordh el loma d e l'aplica- as lat la crisi.
cid integra de l'Estalut muniTRASLLAT DE BATALLONS
cipal, en el que es roferoix
D'ARTILLERIA
. 1 ,. earta. i s'anos/1ft sotMadrid, to. — Ha estas disposat
motre ras,ompto n ronsulta
'
Consol l.
t.,ts cls 'nombres
que els dotze batallons de munras';uni'iril i t que la Unió de M11',ya que hi ha a la Península es loos dirigPixi alGovern
calitzin Ripoll, Ronda. Orenee,

logia de Barcelona celebrara sessia el
dia I.2 de: corrtml. a les set del sestee, al Coelegi de Metges, en quin
acte el doctor im'. 'ins dn marit una conferencia aaltre " Presenta1:1 ./ i di;.-dssio del projecte ele earrOPaI dc psicOpates i d'higiene mental,
p.tr u la prz vircia de Barettoin.
L'II estit lt .1fedico l'armad:taje
es:viva la seva :u. retada eesse .. cieninloresstinGli qtio (intimada:al
Ainsa, Seu d'Urgell. Viella, Aoja.
tífica • rzl:naria dilluns pnppassat en
renreaentaelet a l'Assemb l ea NaJaca. Tte.-, La Granja. Plasencia i
qua, el
eiar leabetitós aluragurs
ei•• n itI itl a Ajlinfainenta.
Ciudad Rodrigo, per bé que coraloa (lanar tina c e nit rencia sobre el teLA VIDA SOCIAL
n.s tru p lä
pri.,1)'ema ruaraa o» san fins que disposin dania " LeS orientacions en la
Ajoulamont,
!J'Olor.'
1; otja Ment als indrets esmentats.
DE LA REUNIO
trrepi• utica de la blenorragia". Van
pr,-•ppassat. dz. 4 del correm,
i s'aeordir
n Tip,
_
REUNIO DEL COMITE
tira r.dre p.trt tu I.z discustziO Os doc.
celehrzi seit.ita cl l'1, de la CtanissM
LI
CENTRAL DE L'EXPOSICIO
Viluti• va .Nlotrio, Conde»
Mixta ;lid Trehall co el Comen,: al; t•t',
DE BARCELONA
g lea leerris' ai
ra-71;;
(mes. El confertcDetall ,1t 1-larctdma. o ta Id pre;i • len- • ... : .
quart de tres. /acilitant-se la rt . ut: n
t
c'' oe. Lea:tizar ci eu interessant
.Nladrid 9.—Aquesta tarda. a casa
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• IIIC de Bailén i presiaidit per
veluos trebazi.
molt telicitat per
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Nac ntuaI dTeTartva, S.
I
•••
t
san% el ( 7e
en erré s'entrrengul: el viatge
febrer de 1926.
— 1127C.ln111.
Pir a asile,?
Consell perque és major de io.000 heeSEGÖN CONCURS MUSICAL
consell •. • tnieuetrt
tornada, passant pels Brucs i arri2. — Fer arrilaar a coneixement de
Agruetarl•;
Sardm
lc
Llene
Park,
ta.
PER A LA COMPOSICIÓ D'UNA
tärCe5.
EL CONGReS
Tnvieats re" 1,/ P ' 'Tcc ' 6 d'"'"'"a
bant noearnent a Bar e elona a les Fet
les
indUstries
protegides
1
obligaeió
elnal
Bareelanlna.
La
Prin
ehl,
C
SALVE MONTSERRATINA
enne r,nvia, tine-A , rni el anst d'assisMUNICIPALISTA
de la tarda. seise el mes petit inde consumir carbó r.acional en :es
Harta c renchs O er ee A.1;rtIrla.
Premi de 230 pessetes en metäWic
DEL MARROC
tir bir. a la visita m'e e's r e nresenciden!. No cal dir que feicitem la
a- proporcions que s'assenyalen en
l'tradrid. *.!
Cent, 18. Cobla Emporium.
o una estatua de la Madona dc Montte n t s de la nrernsa (le Barcelona fenoca empresa i ii desitgem prospegriera del Coni , :•1 .1^ la
aquella disposició.
serrat. S'adjudica a la composició núren a les ob r es que porta a terme
ritats.
Mor,cini4 es roe de la Urmi
3.—Imposició de ä.111Ci011:. pel CoLA SITUACIÓ
mero la que porta el lema "Matee
la riostra eintat.
sagrn qua,1 t-acA LA ZONA FRANCESA
mili., oficial inspector a les indúsarnabilis".
Aranananvats ele l'alt personal de 114+++0444444444444+1144444.
Cong
sele
Nfl'q071a)
force!,
lar riel
tries contraventores i considerant
MadrILI, 9. — "Le Ternps" corresELS TRININALS
Es concedeix un segon premi de
la Compenvia. eixirem a les orine
'aletnieiproli e ta que s'ha f. • cotocom mes eficaç l'exchnsita en els a ulaponent al dia 8 del torran, publica
rso pessetes a la compasició númeen
el
rws
ue
=ti, de la centra) del carrer d'Acia
Tinrcelonn
brar
APII P ST e r riuFRO u4
ministres a obres de TEstat i orgala segnent noticia del Marroc franEl s pprairo nRS DE SANT PEro 9 amb el lema "Virgo Veneranda".
nvó i fó eent conde.. R, en autembbil,
me : g. del 20 el. 29.
instiles oficials dels productes que
cés:
pA g RAT PPR JA er NTambé es china un accessit amb
PE DE RIUDEVITLLES. -- A la
als macetzems i tallers installats al
En la sa e a l ie :erg )nit del Confabriquen.
Després de Kechechta i Mides' ArSala tercera es va vetire un inci,:ent
50 pessetes a la cnmposició núrn, lo,
carrer del Ciervo. prop del Cemens o ll directiu ,I, la l'n • .S rl %fuSURA GOVERNATIVA
4.—Actuad,; continuada i enérgica
ran, bern ocupan Nessi i el Kalaa
con,
t
ti s i Vell. nt, ens lot mo,treda l'eslema "Herbes flairoses".
referent a l'afer regidors de Sant
nieinis, cm(
cola d'oficials muntadors de linies teEls autors premiats, per acreditar
Pere de Riudevit!les.
ja he nidif, a tract ,. :. quas' per del Comite oficial inspector melare dels Beni Mercla
1.0.4 •••-44.4-0444044.11-114•41•44.44.0.e.1
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Les /Mires
Entorn de "Relacions", de Josep Pla
"Relabions" és una fruit del

i un to infonfusibles. Els sentiments

temps, d'aquest periode que començà a les acaballes de la guerra europea. Hi ha llibres que vénen retar-

eternals —l'amor o la por de la
mort, l'esperança en una altra vida
o la creadora set de domini—, com
les grandeses i les Sirtuts de nui-

data, que no entendricrn de no
situar-*os en l'actitud espiritual de
vint o de trenta anys enrera. Hi lid
llibres que són el pressentiment %agotós o real d'una vida per venir.
La majoria dels llibres que es publif,ben tauen o mes enea o Inés
enlli del moment en qué han d'ésser
Ilegits. Són poca els llibres que cansen una espuerta esseitetal del Inc
d'ara, que entren en l'esfera roent de
les preocupacions i de la sensibiltat
del mornent en que %Mal, que interpretin els mals i les angúnies.
La joia i l'acidesa de la premia epoca. Cada época potser cada decenui,
te una atmosfera pecu l iar, acolor?"

per unes idees i unes s ensacions ene
no són iset, Ité ni les mateixes d'ahir
ni les possibles rt c demà. Lada most de la vid: coilectica te nu so

n'a, tenen, és clar, una nota dominara que els fa superar les diferencies del temps, pera les reladons
que llar força desperta eit el medi
cano ien con/ les hines dels arbres..

Cada epoca entendrà a la seca manera les paraules d Ulises o les de
Hamlet, !a gelosí:1 d'Otello o /a tragedia del pare Godo% La cos, sarialde ée el ton de sena:baleas mime
ci qual es mouen. L'escriptor que

ala& un sentit humä que li feria
perdonable tot alié que pugui /robar-5'11i (1 anecdòtic i semerficial,
e paradoxal i de secundad. No bi
fa res que els personatges—passavolants i inoblidables—sien mes(mina i Ileugers a vegades, que els
teta que ens en retreu 1 autor no
rornposin cap gran perspectiva, que
la Mon ja ofegui l'en/oció ea i enllä,
que el que ens conta no tingui sovint cap valor d'exemplaritat. Tot
això, qué comporta, si ens ajuda a
cnmprere:ze millor la nostra epoca,
si es ua tjocument viu d'aquest decenni en que la carn i l'esperit d.Europa sofreixen d'una t'asida que no
e., tanca, i cerquen—no saben per
on— una claror guiadora? "Relaciona" sis un 'libre d'humor en moltes de les seves talanes. Per ésserho, cris sembla sovint un Hilare tan
seriös i madur. La preocunachis de
la justicia, (le l'arbittarietat en la

vida animal primäria, el contrast
n'a: csvait dels fets letnnans i 'de
la imatge qtie s'esforeeri a tenirne rls hornea, l'efieäria o la marital
de ',a ciencia, el p;',sit sabconscient
ePls actea sexuals, i tantes alees
etiestions que ontplen els monältgs
i i els dialegs de "Relaciona", són

sap mesurar i cornprendre el tau
dv sensibilitat del seu ternps, i perccp les reacciona variables dels sentiments i
idees, és l'escriptor que 1 prou seriases per a tIonar a Testil
i
pot oferir-nos dela seas temps
document preciós i veritlic. 1 En
Ju be l) Pla da d'ame-da :nena.

d'En' Jusep Pla armen sec 'de pa a
que el veritable humodeme dri--siú
za en les coses que toca. L'autor

Un. libre «un "Relaciona" respon podrá setublar a voltes que mou les
al to 1 l so del . luoment i te, per !,I carnee penjat de la curda de la ra.

radoxa. Ningú todria, neta), tiegar-li
1 apassionament, que ols el mes hunia
i el mes fecund dels estimulants.
fi:, un humor que es pasta anda reflexions i neguits, en la recerca asse(legada dels punts fiaos a Tentad)
dels quals poden girar—sense esmicolar-se—els sistemes d'idees.
La nostra epoca és d'interiMtat,
de fermentació, de doloroses pro v atures. En una paraula: de iransició.
Ho és en l'economia i en la moral,
en la politica i en 1 estética. Els moviments i els sistemes literaria neixen i viuen Cont U/1 coet. 1-a claror
que feren un motnent no sesvairà
del tot en la fosca. En queda una
imperceptible tremolar un l'atollasfera que respirent. I tot st5 perqué
mai con, ara no bada setat tan aguda la erial de l'esperit d'Europa,
entil diría Paul Valéry, perque mai
com ara has la estas tan pródiga en
radiacinns la Iluita entre el que es
i el que co és, entre la realitat i
C l sonlni. Desnr•:s de llegir e' llilrrti En Pla, poeer algú se'n queixara
ver trobar-lo irrepecta6s o banal,
'l ua n eir el Inés profund del seu pi-

agrada creriraonar, que no es momia,
pel seu gust, d'una taula de café
mentre hi hagues al seu davant
artes tirant al foc de la conversa
materia inilamable.
Hi ha gent per la qual la conversa' és un exercici mecanic: Ii servelx
per a escanyar 1 estona. per a distreure's de cabòries i per a remoure
els ido/5 de l'anima. Aques.ta 117C113
de gent en té prou anda guatee aneedotes i amb tres mala pensaments.
Pesó sortosarnent In ha gent d'un
altre aire, per a la qua' la conversa és
un loe, com es 1 escriure. La
conversa eta sers eix per a creuar-hi
les miseries de les coses concretes
1 per a sostenir r 'a set a älli11 •11 el
grast per les CoSeS abstractes.
ronver›a els ajuda a pensar. a /robar idees, a contrastar-le; ¡ a cristallitzar un criteri. La conversa els
és un element essencial per a escriure, si ex tracia de persones Que,
oenen
com el mastre Josep VI
1.nist nl 'a ne-'esstat (l'es es :ere. El
seis estil, Baems, rumiralla allò mes
pur i un i s interessant de les seves converse,s. I els seits Mitres sOn

i la puresa d'agüe:da preocupada 'Id
nostre temps , Ea allò que en fa
en Ilibre—tornem-ho a dir—realinent
serléot. Potser inès del itte
Fautor tuateix.
-ltelarioris" és un 'libre anivrat,
Ilisquent i colorir; com una roncer-

aixf dan "Relaciona" es un llilEe
apassionat, irregular i piutoresc,
d'humanitat cona una conversa
entre perolle% ene
del 110 > lr e
—tnalgrat totes les anecdote.,-110

nyol hi podria descobrir la noblesa

a*. ¿S el ¡libre d'un home al qual

un diä'eg ple de suggestions.

obliden els problemes essencials.
En aquest sentir En Josep Ele el
un deis nostres escriptors Inés

mans—com ha és En josep Carner—. Es la huntanitat que Hetirt
Massis re:onelx nornés als autora
que saben penetrar la substancia inliectuat i sentimental del seu

te au
Ano') explica, al nostre enteudrc.
!a unitat d'aquest Hilare. No és un

recull de tulles disperses, ni un enfilall incoherent de capitots que no
temen res a veure l'un ami) I altse.
ts un llibre perfectament coluesent
i lligat, escrit amb calina, amb ganes de dir les paraules precises i (te
donar la sensació justa. Es per sisé
que l'autor estava temptat d'anomellar "nos ella" el sen 'libre.
Es compren. "Relacions" és, l'en
in irat, u nagavellainent con,idcrable

de material, diversos amb els quals
podria bastir-se una narració deasa
i ordenada, anib aquella unitat d'ac-

colorides rom estampes, bellugadis•
sa xerraire que furga p c r sortir eniora. En "Relaciona" aurten, a cada tomb de full , bornes i
dones capaços, cada un delle.
d entretenir-nos Ilarga estora, peré
cris deixen de seguida, empesos per
d'altres que tampoc no ene faran
conspanyia Ilarera. Sentim recanç a que no s'aturin, pesque són—la
majoria— persones tan tices eate
ccsten d'esborrar-'e1 Les persones

vives van de bracet amb les imaginäries. Poques vegades les destriaríen, en dos bändols, sense equivocar-nos. L'autor retrata amb a mateixa lacideaa que componen. Els
seas retrats no són fotografia marta sin) vius cont un dihuix, i les
Seves creacions de personatges
de fesomies) san precises i
concrete . com un clixe. D aqui «e'u

cid que es dernaua a una novena. por deduir les seres considerables
I., rnan; avt • n, 'tomes, els personat- possibilitats cern a nos elbsta. Li
manca només que la seca imaginages centrals. fa I/ hi ha U11, será la
cortina, renal 5i diguess l m: és el ' cié doni el tomb i que arribi un
dia a composar una anima arn'o la
matriz autor. Amb l'aire narratin
del llibre, no ens cldxa inai. Sempre trateixa grä is incomparable anda
que sag con/posar un paisatge. 1
és prescnt en el que cns coma "Reque din, d'aquesta änima hi hagi un
laciona" es com un fragmetatari
réssee d'aecions i reaccions que amb
!libre de memòries. Joaep Pla
anat pel min, ha conegut gent de una guspira d'emoei6 abrandi l'obra.
totes les fesornies, ha endevinat o "Relarious" es troba en e) Ilindat
d aquesta porta. El nostre desig
cntra llucat les petites misiries i els
1,unts l'IUS deis hoines i dones que fOra que es deciais a entrar
trobava pel carai, i tnentrestant se
at.r.xot Dar PLANA
li teta per délas 'un pósot de senaa.
cien, i d'imatges, dòcils a l'evocació,

T.4

Diumenge, 19 d'abril de 1 927

Pene la resistencia fou gran, i les
pèrdues entre els indigenes han estas
:otea sensibles.
Aquest s Loes es troben als limits
, de Gezarria.
Aguesta informació ve a demostrar
que el moviment rebel de la zona
francesa no fou conserteencia del sofert a la costra zona, sine simultani a
arnednee.
AJORNAME NT DE LES
OPERACIONS
es eperacions al Marroc s'han
ajoreet queleom fins ultimar els
aer eesionaments de les lotees avancede), que es troben molt retirades
ee • s seves bases.

•

de Pequín), avui, Diumenge de Rams, "La nit de l'amor" i "Els pescators
se celebraran els seeüents cultes.
de Sant Por, per rElene Mustie
dos quarts de nou, missa; a das quarne arbosenc e , al teatre Arbcsenc, diude deu, benedicció de les palmes i menge passat es donà per acabada
la temporada de 'Quaresma. Et inee
Peeeess ó 5 m issa solemne 'co la qual
es Ilegirä la Passió de Nostre Senyor isobresortint fou l'estrena del drama
Jesuerist, segons la verse/ de Sane
en tres ertes, sasinal del jove JoMatee/.
sep Canyes i Canyes, fill del sei
poble de Banyeres, "Catni d'espines", en la disida de Sant Josep.
Es la primera obra que porta l'escena el seu autor. El drama reetxl.
ELS TEATRES
El públic, nombrosissini, interrompé
Avui, diumenge, tarda i nil, al
teatre Goya es donaran les uerreres
representacions de la temporada de
la companyia de/ gran actor Eran-

ale.b tort eplauctenents diferents passatges de l'obra, i al final de cada
actc obligà a sortir l'autor a escena. La interpreteció que 1—Elenc"
tete del :l'ama, lau excehent i es
feo nts,e'xeclor de la fama que té
ccmquerida. Cal felicitar el senyor
Canyes i alentar-lo permie continui
pel cami comeneat, car ha palesat
tenir facultare per a no deixar-lo.

PTTTI T.Tr
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ESTRANGER
Les inforrnacions són contradictòries respecte a l'avaxament dels nacionalistes.
Altres informacions diuen que Txang-So-Lin ha declarat la guerra als Soviets. -S'accentua el movirnent anticomunista
XINA

de Txang So Litt, per ;e tractar
amb los potAricies. — Eabra.
Altres infcrmacions diuen que
continuen els has dels sudistcs
Londres, 9.—Comuniqu en de XangHai a l'Agencia Reatcr que continuen
-listes en d
els'exits de les forces s o

dels Invalide, ha sortit aquest
Juan per a ésser emplaçat en el
matoix lloo an acudiren els re presen,tants ,alemanys el dia
de novernbre de 1918 per a signar l'armistici arnh el qual que dà acabada la gran giwrril • --

Immediatament després

regat e" la inlate o de l'abunat
mamut.

Mglin g invita!, parlaren •amb
arpies (VI*,
trobaven a \Va s .
hington, i
. •
amfiteatre roma

a la recite de Sarajevo
Belgrad, o. — En les excavada/1s
que es porten a cap a Prijepolje. regle
de Sarajevo. ha estar descobert un
anditearre romà i un cementiri de repoca de l'emperador (=laude
E.: desenbrir-se l'amfiteatre eeerdees e , ite • sedierri 5 maje .r activitat
eis treballs . clexcavació. Actual/nene
monumeet estä compleMenee
ns.t de la quant"tat de 'erre ce ' 'la ut:•!
es trobava eepultat —Fahra.

Els nacional ist e s són rebutjats
al nord del Gran Canal
Xang-Hai, 9. — Segons rädioteleFabra.
grames procedents de Txin Klang,
Gran Canal.
cese 'Moreno.
l'exercit de Sun
que
ir:
sembla
deduir-se
que
•
afegeix
el
telegrama
Attestee
funElit
L'obra triada per a
ITÄLIA
Txuan Fan? ha batut l'avantguarea . tingut confirrnacha oficial la noticia
cions de comiat de la companyia és
nacionalista que es diri- d'hacer estas b p mbardejat pele sudesde
l'exercit
origiactes
la
producen:,
en
guatee
I- Cra nora
a
iriStori deis Jocs Florals
en/
gía al Nord pel Gran Canal.
tes un caça -torpediner angles i
nal d'Henry Kieternaelsers, adaptäEls tres punta que interessen
de Barcelona
Si es posseeixen Pocs detalle, havia contestat aqucst a canonades.— a Hongria, segons el carate Bethlen
da a l'espanyol per Alexandre P.
sembla deduir-se que les torees del
Fabra.
Maristanv, "La emboscada", la
Budapest. 9. — El muelle de
TARRAGONA
DE 13 ARCELON.A.
Sud han estat rebutjades novament
qual obra, en ésser estrenada a BarBethlen ha dectarat als repro
Destroyer ancles canonejat
VEREDICTE
PreObituri
Adj...(Ecacions
See,
i
s'han
hag•at
Yangt
envere el
FRONTON PALACE
sentants
a
Roma.
celona, per aquesta mateixa compade
la
premsa,
• eme 0r-dirimes
els
que
sap
Se
Xang-Hai, 9. —
sa de possessi6 :: Nonas
Ca- de concentrar a Yanghove
HERRANDO-MARCELINO VERnatural. — Núm. 131: "La nyia, assoli un ex:t esclatant
, • -avana de turistes :: Visita
forte guarnits per tropes sudestes, a que el ecu viatge Id per objecte
hanacionalistes
s'han
de
Centenars
tractar dels tres punts seEl dia 16, dissabte de Glória. deMELLS, CONTRA J.AURISTI.
esaraulada". Lema: Colloqui.
ajornsea
15 milles de Txin Klang, obriren loe
gut de refugiar a Xin Kiang, la qual,
güents
BLAUS - •
— Núm. 4: "Mari de die:- butará en aquest teatre la conreae.
damunt del destroier britànic "Veteila mort als 70 ame el inetge ne uque
será
ocupacreu
tot,
es
rar
r
me/e
Primer.— Qüestió de F ¡M'efe.
ns i a de l'emineet actriu Margarida
" Lema: Primavera.
Com que cada dia creix rinteres
esta ,eityor Josep Porta Vidal, el qual da novament per les ¡orees de Sun ran", el qual contestà de la mateiga
Formació
coneret
a
Segon.
—
:entina d'or.—Núm. 150: "Mos- Niego.
pels partits de pilota basca que es fumanera i causé danys considerab'es.
....i.rera hacia ostentas la invesTxuan Fang.—Fabra.
d'una amistar italo-horgaresa.
,e, i-.raga" (de la col/ecce', "EsbosEl "Veteran" fou tocat per algunes
guen a eúnic (rentó que actualment
tidura peputar en un careen de regiXang-Hai, 9. — S'assegura que
Tercer.—tna
orientació
de
la
funciona, d'ara endavant donaren,
granades xineses, perú no cofre per:, • 2 figures rurals"). Lema: Sodor. A C. S.
l'exercit sudista • que avaneä al l'erg
hongaresa
amb
política
exterior
ó. Del fet se
compre dels partes mes importares
— Ha estas provisionalment adju- del ferrocarril de Tien-Tsin a Pukou, dues en la seva dotaci
—Fala
de
les
grane
potències'.
- Núm. 179: "La calaique es juguin en aquell local.
n'ha donat compte a les autoritats naeicada , per la Junta d'Obres edl Port ha estar rebutjat cap a Feng Yang.
bra.
Lema: Reliquia de ea Ihr.
Degut al restetat del partir 'jugar
vals britàniques.—Fabra.
xer ,
la subhasta per a adquisicier de matesudistes sofriren una altra desLa cenfe deració d'industr'als
Los
d'or i d'argent. — Núm. 50:
dimatis passat entre Maldagaray-Marrial elslcsric, al senyor Josep Maria Seta al Nord del riu Wau, davant a ,
El movirnent anticomunista
SABALeELL
anglesos i italians
ese de Mere". Lema: Paisatge
celino, vermellk. contra Jaurissi
Pérez Petinto, per la quantitat
Reina, g.—El "Pe nolo d'Italia"
Kiang-Yin. La reraguarda sudista
Xang-Hai, 9. — El moviment anEls sermons del P. Vallet
Goitia, blaus,' en el que els
115 n11,11fat.
311.02936 pessetes.
amenaeada.—Fabra.
ticomunista dirigir per Xiang-Kai-Sek diu que en la Cnnferencia
este
lambe
Beethoven
do
Commemoració
ed es sit. — Núm. 163: "Tranefivaren quedar a 33 punts. Vexpectacie
Tambe ha estat adjudican el cencurs
anglesos i italians que acaba
s'intensifica.
Els sudistes
el
pare
Durant
aquesta
setmana
e'i".
desperta -a pel partir de d'esabte' entre
de proveïment de rica i un transforCap paisà és autoritzat per a portar de celebrar-se a Londres, hi ha haestat derrotats a Tu-Ku
han
Sant
ha
portar
al
temple
de
Vallet
• sinis exodeedineeis
mador elèctric per a les installacions
armes. Alguns agitador; armats que gut un canvi d'impressions sobre els aficiorats a aquest esport em exde
Londres,
g.
—
Comuniquen
per
a
Felix,
amb
els
seus
exercicis
74:
"Pres" a artística. — Núm.
tramdineria Uns esperasen una re:ti-del port, al senyor Miguel Bartolome, Xang-Hai al "Morning Post" que es negaren ahir a la mil, a iliurar les l'actitud C7IIi Anglaterra i Itä'ia hauhonres, una gernació formidable,
' ,sierigues". Lema: A través dels
ció de Marcelino altres ereitin que
de Barcelona.
ran d'adoptar en la pronera endearmes, han estat afusellats pels solque no ha minvat cap dia i que ha
segons noticies rebudes en aquella
Goitia superaria l'actuació de dijote.
rén,la econcirnira de G'nebra.
„— A la parräquia de Sant Joan plaea, els cantonesos sofriren el dia dats sudistes.
fet que després els seus sermons
ediessit — Núm. 39: "El caleasLa catedra sorti pels vertuel's i 'lee
El dit periòdic afege i x que cal
s'ha celebro l'enllaç nupcial deis ¡oSha prohibes als peribdies indigenes
important en un eneauna
derrota
fossin
molt
comentats.
6
nyinyol".
del
re ,
seres prevision s foren realitzades pleecce/ende euroyes senyor Manuel Ferrare i la senyobar contra els nordistes. a Tu-Ku, i el publicar tiendes de propaganda co- formar un Locarnod'estrany
El fet que el P. Vallet no hagués
e altre premi crear pele elanteneque els nament Des del començament del parpeu, no fóra res
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a dorarle') de la Vera-Creu i processó
Desnrés d'rupu• sta demostra_
i miss Itàlia, representaran
viment demegr e t ie bou de set morts
desapareixen ripidamenk NIU‘i
ta la comarca de la implantació d'un
que s'uneixi al (lit general el fill
presente
:eal Monument
cid.
les
perennea
acinesia tres paiana en el torel cai anaf re naixements.
comunicanostre depuratiu, que • 't "•ja
annes
el
a
t
A les sis de la tarda: Via-Crucis nou sistema de vendre. Amb
manaren
bellesa
fede
neig lntcrnacional
— Fa nit ternos exr7ssivarnent raImmedistement una en-a
nde> de la casa seran traslladats a
regenera la sang, i
Pel pati i claustres del temple i serme>
menina que s'lla de celebrar a
eoern.
d'es
ä
letones
en
en
q
rodalia,
ue
er
de
la
n
breis
pobles
de la Passió i Mort de Déu N. S. J. tots ele
cisadora telefonista de Wastoxines que ralterro
s t.n —Fabril.
anirà empitjorant, tota seGalve
les
que
la
cosa
mena
de
La
cris:
;editor/11
que
fa
remese
,
tota
ats
l
—
i hores assenya
b t ng i on nrarecure it la nertalla. directa de lotes aqueet,
Dissabte Sant. — A dos quarts de
El vago!, de l'annIstici
gada n ale en aquesta epoca era l'haa la venda
nptifg de_
flet en. cada 'tia sevmebr aurunentant
set: Benedicció del foc i fonts baP- generes d'alta novetat
Par is, 9.—L'històric vagó de Es distin gt en ele més
I
en
comenear-se
treballar
a
bitual
en
deAmeriques
es
eis
redidts
sien
Les
testes
1P%
setmanec
lalties. De venda a la ea
dels quals
lt s de l'ondulació del ßeu eatri
In
1ara
es
1ist 1 al s i acte seguit missa cantada -le
fins
que
l'armistici
el generes de Pulir per a la próxima
mals entre els treballeders i seennre
diquen.
aula i principals taima
he.11.
,
edbries.
d'honor
del
Palau
uati
al
bava
tetnoorade d'hivern
ha nnue olieses aiOnliadafte Pa !Anee
— Amb les representacions de
e•-•
l'església de Peque& (barri
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No tenim inutoinació

La Moda en Blanc i Negre

Com es fan els vestits per a la pantalla: Vestits de dos colors diferents
Roba interior : Els detalls militars
Vestits d'esport

Llegeixen els nostres lectors velen) en inig de la prosperitat,
vegada les pagines ci- ens imaginen, N'estila amb rinematografiques. LS entén les quesa, en una societat superior
altres que es publiquen? Lle- a la noslra. amb un poder ficgeaxen les revistes? No cal, tici, amb uns talents inexisquasi, que les (legeixin; el ru- tenla.
Es cosa entesa que el . noble
mor confús del clamor dc lotes
iberie te molla imaginacia,
ellea l'aneen arribara, seguraatent. a les seves orellee. No, no molla gracia i molta alegria?
As el tramvia: es que demanen Te aixr) e) poble ibaric? El noble
ibarie, almenys. s'ho imagina, i
a cuita que els autors Pscriguin
per al cinema, directament._No ja en ta prou. Es per aixa que
creta per exemple, que 1 anglo•i:s aquesta una pericia ben sinsaxó no té graeia ni alegria ni
pa-Hez i ben justa? Certament.
Pera no es limiten. d'avis 1 . té imaginacla, quan Id els burelai:4!es. a demanar autors. sin6 molletes, ele novellisles i els
que demanen. primer que tot i dramaturgs rnts gratis de la
principalment. adaptad o rs. per- història, ar n'exeeptucm un—
que no fa Istlu.
que. ditien. bi ha al nostre pars
Sam toles aquestes entelauna riquesa literaria enorme
piles les que fan la nostra poque es pot aprofilara
imaginem que bu
Recordeu? De primer era la hresa. Ens
tot i tenim ben poca
riquesa monumental la que era tenimels
nostres drames, lee
immensa. ara és la riquesa li- cosa:
nostres nov el le s (les actuals):
tau-aria; . simultantament amb
les noetres pellfruIrs. si d'alai].
aquesta hi ha la riquesa en
de d'imagiautora. Per qué. donce, les co- na cosa són pobres
nada. 1 és que hem estat sems
ses no van com al millor •eia
raari aa per un fenörnen luan, pre tan convençuts qu p en temaese, que ens h e m dedieat
serizill: per una equivocació /Hm
ararniseadament a matar-la. 1
rnolt generalitzada; gel defecle no-hem
metal a (InItath. sind
Inés enorme que pugui tenir un
hPm destruit a David.
poble que vulgui crear, i arruen que
La cosa comença amb l'edudetecte el tenim nosaltres. Teels panim. senzillament, una "imagi- encía deis tntants. Tots
res s'espanten de la imnainacid
nació reflexiva".
Purs fills - "Es Pere- "" tenen
Entenem per imaginació
reflexiorillds—ditien--; raptan sera ran.
aquella que
flexivaano
qui sap on anilla a parar?" 1 es
na, ii.,. .5 agu a n que es „t'ice_
alguna

entena») la
t eix a si maleise;
reflexiva en el ma _
imaginació
groll(In)
el
que
teia sentjt
fleXiu - se". Uns explicarem. Es
tracia de qualsevol eo,a?
altrea ho som, nosaltres lto tenlm. Ro som. ho tonim en reailtal? En realitat mal no n'hein
sabut res; pera damunt d'aquesta base edifiquem; ens

lt

EL DIRECTOR (veient el airee
a! costat seu): —Déu mea! Diu
meut Qui chantre heu tirar, dones, al

precipici?
Del

"Life". (Nova York)

dediquen a comprimir la volada
dels pelits cervell. 1 si quan
ja mes grane encara en revelen
una mica. "Pessetes, Pessetrs!" , criden els pares, ele onclos. les Des, les mullere, les
sogres o les mulleses.
Peaeetes, a el rnit, de l'assass: de la imaginacia, que no as.
na, la boja de la casa mes que
quan no se l'educa; que es a
tot erren meny aci la que.
sense l'esfereidor chi persecuhurí de "peaseles!" " arta lliudalars. i mares
res, i frenes.
ale pobles, 1 progrAs i Ilibertat.
1 confort i, reduint-nos als
mils de la ro o - 'arisdicei6,
novella, teatre 1 cinema.
Es imaginac;d agafar un tipus del carrer i posar-lo en un
eonflie le de cada dia, i fer-li
dir qiuiutre inancies? 'Es Urna gi nació saber mentir, embolicar.
estafar?
Es ima g inad a deixar-se guiar
pel "neguil ae la sang" i bastir
una int e aaa - l ana de !nra./lar-5s?
Roa d'aja?, -- es imaginaria!
Aquest do és mae pur i més poderds; aquesta roen crea i si.
i crea i situa no ola que cada dia velen" ni alba que en les
nostres entranyes desit gern.
allb que no veiem ni ¡retama
prerisament rada t ha. utquelles
cosos quo nrixen u. d'una pararInaa. o de la a
l'extrem o bit4 de l'artificial
„ da a ai‘
contra tea
Ileie—hir07111 P S i divines—o
'antes filtres coses.
PPrh Ja lileratura _no • imaginadO: la literatura eón aureoles I1P no exelarren abso•
hatament les idees ni l'acrid
tarneor la irrag i nari6. pera que
no té rseenrialmenl tot aix1) i
en pot prescindir, i de fet ari
en presrindeix i cc queda tan
contenta.
1 rol» que en el teatre les
narai i ie tua en fiq-11 (liso haraulre
sAn ahsrolufammr, indrile. 1 co
'el cinema errara rr,'= en de.pillar una robra de tot el seu abiIlament literari, mitt en queda?
Ferien els p ostres amab l es lectora la u t u aequt de dir-n n e qua en
queda?
A F.

Quan el director ordena a una
actriu que es vesteixi per a l'escena, naturalment, ment re sigui
amb vestits moderns. i sobretut
de nit, que permeten Inés lidientat, qua fa l'actriu? Va immediatament al ulepartament de
vestnari i explica l'assumpte al
cap. Tots dos examinen atesto,res el paper, i dedueixen et que
cal rota a vestit. exaetarnent.
Aleshores passa l'aovar a un
aUre depara:mama ara junt andi
el dibuixant, frien les robes.
titiltlzant. per a retire lehnte
que t'aran a la pardalla, un vis blau qu e e olloquen a mau,,.' ra
monocle. Mentrestant
• ililmixani fa ul erogtfi .i, ¡
i • lada la roba. Passen tot seguit
roba i artista al departament
del nundista. Seins el craquis
rl veslit: As provat.
As ansia As nnintat darnunt
rnateix de t'araran, i al-puesta
esta en disposició d'esser eridada a esrena.
Por qui, nn ten ele N.estde
d'amiesla manera en la vida
real? Senzillament, perqua rada
con que us els treurieu els luan/tira de desfer!
Po! /1110 fa a aquests vestits
de nit, snitnetni en ele (In hatt.
que es somprn Illt's entema, la moda dele dos tons esté
en el seil apiigen: aixt, un magnIfie .1, 40 marlat reeentmen1
per nertrulle Olmerd mc de
fnuut hlanqufssim en el ene, i do
vellut ne g re la tablilla. ami)
enormes flors esearlata rum
drenrari4. 1 - rt iltne d'aquests

vestits ea verd i
rtmli grans.

MARCELINE DAY, qui després Ce tres anys de treball i als divuit dedat, és l'heroïna de John Barrymore en "The Bcloved Rogue", en la qual el gran actor enc2rna el poeta bandit François Villon.

Que cerquen les dones en el matrimoni?
L'opinió de dotze estrelles onernatográfiques, pel que fa a elles
'

Es ben curias roan les dones
parlen de "I'llotne aaili el qua/
jo em casarla, i despres van
i agafen el primer que es presenta. Mai cap d'ello:, sto es casa
amb aquel! amb 141Ji diu que lw

farä.

En el cas de les artiates cinematografiqucs passa una cosa

semblant, i ("s que l'ideal 5 o111pro és un ideal. i el nairit es,
manea. un llame.
Ne , Iri. rn con] 11Prt5e11 los estrelles, les solteras.

POLA NEGRI
—U/min e ami) 01 quai cm casare? Ilo deeinIrre›sat,
considera!, immaculat en 'aparenta]. a p listi:. en naturalesa;
d'ils s cr
i ha de
afeclunea.
tenir una
No ha d • asser nitres -aria mea!
famds. "pena" ha il'0,-tar dotal
per darnuid
dient Ph. ainl, tina mirada Iltinyana—. lifiarfein de tenir una
corntinilat d'amistais i wints

pensaments i rontornplassim -aquell" que nosaltres
voldriern fer sublimement feliç

ordre de

podría i"-eser que nosaftres 1Mguessim matrimonio mes rellena, 1 mAs IlargQ Prrqua, despres de tot, "lote" 01 hornos
sdn crialtirec que violen fer

so y a via, i tul crOi011 que 5i LIS
rasch arob l'home pel eariirlera
del qual sou reta. r11 no lindra
cap rimen per no eslar saliefet.
que al cap i ti la fi in s el que
maa ens eriava a lee dones?

JANET GAYNOR
--L'homo ami, el qual jr
ea,r roll a drai dianar %inri peilt
rnmpanyonia. ihm d'eslara
interessal s rada min en el treball
de raltre, en les re g les, vrslits.
en tnt , l'un de l'altre.
minan - lo i trnhar_lo a
punt quan el TiOrrcclij.
117LIVIA BANKY

anlb 01 n 1;11 Pm raso'. ! Neressitncia
tan! —ob. fan!! -de vista sobre lr vida. Necessito , estimar-lo
Batirla dr poder mirar-lo
la til a:, gran croa esia, en leo pe(i en dir nixt, aixern els ulls
litos cr.,see, de l'horma que arriarnli una adorad() admirativa—.
barit a rsser' r l men maril.
I Y i lma llankv s linnuaressa i no
BEBE DANIELS
par la lid ranglas. rail por la
e Seel i liii, n redí:.
(Vial er eervrix moll de la ¡ni1", ' u es e rr all. haix. pila) n 0 0,5.
M • Iii rasarla avial un ron
-perh" ha le pos,-'il' una Yema
frobal 1 No m'agrada de
nn sentit do l'humor.
viure sola No cric feliç!
no perita m'anilla' de valor ¡
GRETA GARBO
gehorriellat. i por damunt
— Ab! No se a mmtlu quina mena
(ni. ha d'A s ao!' eartas... un
r'hnme en) casare. rla d'esser
egentlernan!"
gran i fort 1... heIh.. no? (Gre_
Pera, nn prmreti que penerm
os):1 gaita . sela.
mas c a en la mena ,l'hoine que
ens ha de fer filioes? Patee?! 5i gura del seu angliv a, ni do si
llVkli pensara igual que ulenia.,
rnioa aquesi
reV o ll lssiro

sarla? Nn

Po

ANNA Q. NILSON
—A n plesta es,
n 1,10-11,") quO
he intenlal conle, : i3r-iiie en va.
E»eara rento ua
ri!t
Ila
bu:
l're fereix,1 u mi /Ion', de( 11 .u rifino.nt. o h. t un americii
hagi
part
vi,cril
II soVil
del
Villa a re ei rallgee. 1 . 11
Cnntinent le autumnal lo:mamut
aquellos pett n P;
de
carlosia quo tant agra.ten a una
dona.
L'anterie'a uC e MaSea ple
neancis a barrelar amb les pe-

litos ateneion s per al
i el pla e r d'una dona. Considera
[plan ha rol
tet el ie rll
pre-dur
rairre ama plima

malva,

brodat

La moda deis halls mnderns,
tan agitats, baria de portar necessàriament una modificada
de les robe.' interiors. Iteaultant
el ball en els salons hule menys
atrevit que als escenaris.
resultava mol t mas el vestir. El
charleelon, ci Mark-be:410m,
arnb ele voetils curte ron' es
porten ara, havia arribar a cessor
un exerciei poe menys que perilli)s per a . aquelles arre s'id
drdierrven i lemien el perill.
Arnh aquest morir', la moda deis
pardalons ajustare a la mitja,
tan usat s per les bailarines, ha
e s ta) aplirada als vestits itt
lill El.s panlalons s¿al dol mi t.
teja ta I • VtetartIOnt, que el ve-lit. i atah fa tnenys ten n ibles
passos i • xitgetat s. D'aquesta manera, la unin del in antalon 11,,h
la miaja sonada de Iligacama.
o la nrf‘ uTa, ene b it. lto neressila

por a resistir los
ei tileidos d'una dansa
rica. Per a ajuilara a aquest

11;1 prO M'ocie, que es ven
orupar inveint.iire de litt el
Múlt,rar re,q illava que os muralla

una quantitat enorme de Higacarnes i era impossible matutenir les milges a ller o le, portar
al ser/ punt els relarcarnents ro-

MARA' BRIAN amb un vestidet que
no pot pas ésser més gracias. Fet
en crespó lIis i guarnit amb arrugats
i punt de creu en colors alegres
afavoreix extraordinàriament le s
xicotes esveltes
«I> -

Le setmana passada, en parlar de la moda de primavera
feauftra notar !a y oga que ha torna( a adquirir l'astil sastre. Ens
pel, de fer una ob-

servavia importantíssima, conseqüencia, probablement, de les
qüreltons de X .12);2 i Nicaragua.

Es tracia deis detalls militare
que donen to a lee ¡aquietes. Es
una rasa que ser»bla que As imrinseihIr de negligir. Ni importa
quin ,igiti el detall. fild i ni ro cirial
al vestit un io•i! asperte militar'. ui eelret goló darirat ala
punys i al rala tina fila de ho,,za),•n
dalt a hala
tons
no sigui
del vastil, eneara
lis poni;
jnanota,
de llana. ve r.•;.r.,•dionen
nlo
posr-..prtiva
en la fruta
elezada i ros
eihIP. arnh
e, o eardigan
en fodult
v o res secense inéndzile.
rIV:n
ran dbetinle s
prarlit c!tarn i ni n • n! )inn,it d'asar!.
praparcionat ¡ad ealra

vrovr

:aCLAIR

neografirs. 11;1 'slid dosoaherla

aula (tova Iligaeama anlidenrapant, la qual aconseguois ave
efecte pel miaja ufana tira de
a la l'ora
grans de colm! (le 11 uotna. Aixii fa que ;Iiiiiesta
inilependant. nausoahnitzada.
i l,tli.ni hti''tI e inclima amerwatia l i s tan eficient ! no
i lii halla1 iSfOl
cenar i plena do salut. que
dora.
rildida que fa rnall, t el s sitie
hornos en saltan n I'nn
abans que eI srn a.•.,7npartyant.
Ii rferrixi Ii mil. ibcnt a t'Inane

ears, convits. p ie ,
ject e de le s s‘‘v e s aleitc“in,
drixa als peus le It
no s tra (1 nn na amor:rana. atli.1!..a.

rronaptlro n :isro.":10

Iota

frampir s a (pian ella euura
una habitad. ) . ei'. Jo faig tina
1:1MI/O. i
rolla d'anne s te s
bng
falo feri ft d : ii rum r,-dla
tot
raid,
IlOrnr
devana, rol p nur rnid Mental reir dit dc inri ¡fan por a mi.
OLIVE BORDEN
ne ,s importan t requisa
en l'homo ninh el qual em rasa-

5.

(Seil lici.r a /a p,}litta segiient}

A
+44.L'9.**Imere

-

aalla, calla, per ravor, Que ern ias tornar vermella 1 allä hi ha
De Gaiety (Lemite")

boa.

'

Déu que arriben! Grades a Déu!
EL PROPIETARI DE LA CASA INCENDIADA: —Créeles a
Del "Judge" (Nora York)
•

.....Acota'l

una mica mis, que catara rto hi arribar
De

"Gaiety" (Londres)

Ditmieti Fo, 10 'd'abril de 1927
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que no s'hauria de fixar
:a nieva carrera per cap con•a. Una aolnu de teatre o de
antalla ha de tenir un marit
]a. deixi Iliure de dedicar-se
va carrera quan sigui

Dissabte de Glòria
1

Ic.'inler cm fixo en si un
nal i va ben vestii, i
: • ••, s si té . una persimalitat
it i interessant, pernuC
"MeS enliä d'aixei
res.

11 i 112 fpu'r'"1 riu 'll'.
P

J.!

U.1 1 ifjil

'

r(9:1911pp9p9 PrObT
tlib1134:ffle 2(31

MaDGE BELLANIY
—Das del lerrips que esa molt
a • a 1i irIntiral la gent que ha
Pw. ial a cap cases.
p reocupa Si ha este,
o n el camp de fulbol o en cts.
--,
eas;
srdarnant
,que han fet
•
rtaa:rorn més notable que Ilurs
•ninrnys de Huila.
Cree que rhnme ainb el (mal
m - hiteus da ensni: l'anda
de fer-se notahha -en el
is A n Tuna-manara- o ihre. Per

rc aquesta qual it at signific,a
que no pes , relegáncia, les
h a iles. Maneares, ele., que pugui
Al-srb,és, segiirainent,- per .
, en certn rnaapoder adorar-h-t
.
nora. ro ., irT1 11P
LOIS WILSON
—De primer, l'home ene Os
vol g ués casar arnb mi haittia
de saber Tinas, quan fer-n o . Sanable, que això sigui una
broma? Potser sí; 'pe.rö per
A mi és rúnic a benedicció, que
h i ha en aquest sòrdid ven món

•

nostre.

Ha d'eslar distorisat a tinte
jo estie cansada i

pl a n

PATHE I CA1'11131,1
DIS3ARTE DE GLORIA
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"LA ROSA DESFULLADA" O
EL I\ IIRACLE DE. SANTA. TEPESETA DE L'INFANT JESÚS.--12s
1 per LILLIAN GISH i
una p.7.1licula d . tin e.W valor moral que
JOHN GILBERT
l'empresa del Tívoli tingut. l'encert
Pellicula ffiletro-Goldwyn
de contractar per a la present asuma. .......,..._
................,.........,........s........
na die
Passió.
•
de la vida", criaturer ¡emir deis
• L'acció, felidnent interbretadl per
animals. Toles aquestes coses
Simone Vandry i Georges Gautilier, ea
opero de rhorne arnb el qual
desenrotlia en un ambient senyorial
jo-Mhagi de casar. Es difícil de
a part del seo assumpte altament sugtrobar un home aixi, però, espOder de
geStionador, ens mostra
peirard merare no el trobi. Potl a fe i com la Santa, que últiMament
ser esperaré b y te la vida.
hut 'realittat el portentsis mirade de
'
l'imprevist guariment • (rima joee ataJ.CZA1/ 1021111112,071iD
curia de tuberculoSi laringea; i slesnonada pels mctges, sap premiar les .Ini—La prinicra rosa que em
fixo d'un horno és la seva nefemes pures i d'ineornmobible fe. convull
especia
general.
El
dat i
Cedint-los elle que Inés pugui 'curehan
bavestit,
cortás,
net, ben
Ilar-les de felicitat.
ilador, i ha de tenir una penco"La rosa desfuliada" és une pelnalitat. dominadora.
Edita que han ,ele veme tote els atnants
Si ha rreseollir en -cabed' o
de l'art totes aquelles persones Ore
ulls, prefereixo els Domes bruns
relguarden en llurs . cors la fe i
i alts. Lhirs mans • • ulls sein giositat que ens. llegaren els nostres
diles coses en les quals em :fixo
imMediatarnerat en ésser - me majors.
•
-preSentat, • un borne,- i és
ROMEA. — "Entre la 'vida i la
queStes diles coses que .jutjo
m a r t .'. Per a as-ui, ditnnenge. Fcm P redel seu carheteraSi em : mira als
seeulls i ere ddna una t'arma encai- sa d'armest tratre anuncia tres
quatre 1
cior.s, una a dos quarts
altra a les sis de la tarda, i a la
nit, a les deu. 'En totes aquestes seoclous es projectarà- la sensacirnal
líen/e d'operacions quirtírglnues "EnIre la vida' i la mort", les exhibicions
I
ea. tonante: per Picas.
ele la
Havent ele comencar el Dissable
•-•- oltre .....yectacle al ;entre
i D1SSABTE gE ' Cierä %
_
.
no •Ii és possible a- l'empresa
•-•••:. per ini2s dies la projecció
'a cinta, que tan ha interesnt
1 1p-Ar0
ra5:13.91A üll0
-ionals i al públic en general,
'i 1 tikihel» 'li : J3.1 Jet ;,
dispcsat que es donin les
•-•-ret- secciens. irremissiblement, el
•ns, dimaits i dirnecres, tarda i
etue,stea. seccions es projecta••
',
nicis, un film informatiu
suda, i les seves (Ingles i rimua
Salut "L'Aliança".
aa
ben
ateses-,
pressento
sön
tracte
de,
el trobaré
A L I CATALUNYA.
ble.
••• la sola fi les projeccions de
o
gratis pellicules, inarea
• Aqucsta és ropini6 de (lorza
i
A., "EI gomal d'un
solteros del pal's del cinerna„
Lcs sessicins d'avui, diuLa mainria, com es pot notar, "L'ffltim".
qué es
menge, secan les clarreres
esperen un horne de boli loi';
podran admirar aquestes dues vorieal",
unes, pecó. estan per
"d
brillant; les table, ja l es cillematr,grä§icines•
és a din,
També mereix . aquest qualificatin
menye—i de par es diferencien— l'extraordinària producció Fox; titumatrinioni
neven en en el
progralada "El neci", que .figura
cessária vid , . en comU. Si la ma que s'estrenará derait, er aquesta
a r
c,ra snp ly¡ar i Friv,-pcj
dos chicotes, l'assumpte de la qual,
brines opinions —yl a be Daniels,
ocasió
jobyna Ileislor. Helene calad- d'una gran novetat, brindo_
prestigiós actor Edmc .nd Lowe, per a
tviek, i d'all res—, no halará. perfer gala del seu art i dcl reo talent.
r ,-, s en la lectura

-.
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debut de,
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• Notes otiçioses
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i f:Ai1i3L _. PATHE
..._..-..-

Estrena de la magnifica, producció Paranlount,
5:2b

patiles coses de la vida. Penseu
que e; trohar,4?
PAUL111E STARKE
—L'horno arnb el qual jo em
enserie? No cree que n'hi hagi
cap. Tino un carácter massa
eritie per a enamorar-me mai
desesperadtiment. Pel que fa a
casar-me, l'hom a que- es casés
amb mi, hauria de parlar-me
diree!amr , rint de la me y a accaptariO a l'altar abatas que tingués temps de pensar-m'hi.
Els Ilargs festeigs sdn fatals.
Són cona el primar any, massa
ple de les meravelles de corn ha)
han portal a cap, Con) ho han
fet—i ron' us en50e tireu ami)

niaiament, els convidats s'han
retardat, i quan les mollas petilos molästies de la ',Ida em
caignin damun. Vull tenir-lo a
ell per a riure i fer-me riure
mostrant-me quan petitcs
ben miradas, Lenes aguosos coses!

PATSY /71.1T3-2 !VII LLEE
—V.ull un heme C111 til. per la
vida a l'aire llitire 1 amb un
gran sentit d.re l'humor i una
bona llenen do salut en la SM'n
änialim. 'M'agradada que sahés
jugar 1,6 al lannin es, re.r.1(es

con) cal a lila platja, t que, estés
mas que -una iniqueta enatnorat
de
El voldria- que fam de,la nieva
erlat, perquè • (loSitto tenia f amflia, 1 arri a que els paros han
de tenis. In malo-iza crlal. Ni aun
preocu p en ni cine cientimS els
•diners cric mi g ui 1, 11 tenir... ni és
fer-iie per ell Loa(mase
un horno titp-onivtil,
tei y .
airib louruhl i la, culldra (Van
horno do nido. Etat ore:ratito si
el trolihr é mai en el mi;a1

A RLETTE mAncei
--El niel.' roarlt-,-din j'ariLriu
francesa-- l'anda; le lenir-me
Me:ti taimPliÜ irO s igarta constan t tneál. Li huatinidn d'interessar
rítila(24,-ts.,' le ',,galeries
ant coro la pr., s'ea i la densa. Li

lipiria d'agradar Shakespeare
• lAM r• TM E. Fie ritt Fitzgerald.
Htturia d'ésser de geni alegre i
:traili [ad pensant sempre en les

HELEAIE CHA DINICK .
—Un nmant ele la rasa! Up
company. afieional, als bons
Ilibres, ale plaers Stibstancials
o-

F.

„—•
,RIOPIElla

Ore la poll
caben. Exurnac14
radical do 40 firmo/ p es da la cara
. conTs CATALANES. NUM. 5 58
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EL MOVIMENT MARITIM
VAIXELLS ENTRATS. — Vapor
espanyol "Bárbara", amb carrega general, d'Hamburg. Consignatari. Ea- .
quera Busquets Martin.
Vapor noruec ami) Arrec
ga general, de Neiva York , Consignatari, Delgado.
Vapor belga "Armingo", amb bencina, de Filadèlfia. Consignatari, Ferrer i Companyin.
Vapor Sala. "Principesa Mafalda",
amb u'l.rrega i passatge, de Buenos Aires. Consignatari, Italia América.
Vapor espanyol "Santiago López",
amb carrega general, d'Avilés. Consignatari, Argimon.

VAIXELLS DESPATXAT5. —

Vapor hala "Leonardo", amb &arrega general. de Palarnós.
Vapor italià "Franca FasiC,"• , amb
cap a Génova.
càrrega ,
Vapo espanyol "'Manuel Calvo",
general
cap a Veracruz.
amb. carrega
Vapor atizVés Gripfort", amb hast,
cap a Eivissa,
Vapor espanyol "Mallorca", arnb
a.rrega general, cap a Prdma.
Vapor espanyol "Monte Torn", amb
càrrega general cap a Malló.
Vapor espanyol "Norte'', amb caerega ,general, caut, a .Gijat.
Vapor espatnirol "Roberto E.", amh
cirrega general, cap a Málaga.
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Eis vostres Ilibres de Comptabili1at pertanyen a aquestes llunyanes dates
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si sh osIts .
1748 -Si gin ne r fi tu S
1839 Si súll I1 falles movibles
j,17- oleu estar al din?
1
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SOBYNA RALSTON
—Odio els hornos bells. Trobo
que com més casolä és un home
millar és, ;u-6s agradable, més
amable. Si he da tenir un maal , 'ull amable.
No neeeiln ésser ric; el color
del sen caben, la seva estatura
o la seva habilitat per a baila r .
no signifiquen res per a mi.
Una bona disposició, un cantil
deThumor i unes numeres amables i gentils, són el més Unpart ant.
.
/WAT MG. A VOY
que el meu marit sigui
eh, de han humor i que penar
coro jo en la mejor. part d les
cosas., Ço (, a, que • els nostres
intereSsos siguin . multas.
La primeracosa en quä eM f ixd
d'un ' hone ebri als Seile un .1
COM (15nä 71S;mS . .i si porta les
ungles news rom &a, •en ge.neral, Ja neva, persona.
He de . confessar .quo els profarra:e° boa plantats, emtilihrals, sil:aphtics 1 sincers. Fora
, qualsevol home que jo
estimés faria al fet.

MECES:1E1 313113ENEMEMIIIIE...-erlEtSIMEIUMi
del palie espanyol "La Goya", insuperable interpret dels nostres ants

comedia
dema,
S'estrenarà
també la coedia americana "A galop", del Programa Especial Verdaguer, interpretada pe] lanuda Toarn 'Fyler i els la
populars "Chispita" i "Vivales".
COLISEUM. .-La pellicula Paramount "La pasta d'una raga" expressa exactam¿it la histeria del l'en Reja
de la seva desesperada huila contra el domini de l'hom llano. La seva insuperable interprctació per RiBeery
chard Dix, Lois
i Maleoin Me Gregor, deixarà etern
record en tots els. que assisteixin a
contemplar aquesta darrera epopeia de
1- Indio Americano".
L'orquestra del Coliseum, augmerr-;
tada a 33 professors i sota la clirecció
del notabilissim mostee BlarNet, estA.
les delleics deis ahfent aquests
donats a la bona música, interpretant
d'una manera magistral i a hotnenatge al gran Beethoven les seseo glodoses pAgines "Simfonia número 3"
(Heroica) i l'obertura de "Leonora"
número 3. •
Gli)ria,
Per al ella 16 Dissahte
anuncia l'empresa un canal total de
programa, projectant-se el • magnific
Paratnount "La diosa orba", genial interpretació de Jade Holt , Er!test Torrence. Esther Ratston i Louiaqueste pellica/1.ex, -de
se Dresser.
trota imarcstant i d'extraordinaria in:nortiincia, es deenrottla un argument
en el qual hom revela la gran inch.
feréncia de les Beis i fins el fallar
de o. rates proves consideradas irrebatibles.
tl mittels dia i - corn a fi de festa,
debutara 17/ genial ' artista tan volOda

BA7CELONA: París, 232
fl
MA •3 P113: Pr9ecs,
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sota la direcció dei
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Durant la projecció d'aquesta rn3gnilica cinta l'orquestra,
augmentada a 33 pröfessors, 'interpretarà, e n .
bornenatge al gran
•
tl
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Es un film Pararnount d'excepcional
mèrit que cal que tothom el vegi

4„4
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* Telèfon

Ferran, 13
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de Gräcia,

projecció de la grandiosa sup erproducció francesa
Ultim dia
assolit
els
més ressonanants èxits a les principals caha
que
pitals d'Europa,
•
GRAMOFONS u DISCcs

sOLER•
de tetes elassra i penis.
yvilszy0, u (entre t'erran t Cali)
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Assumpte 'Ambient modern que per la seva .elevada finalitat
moral ha merescut el benephicit de l'arquebisbe de París, cardenal Dubois.
Presentació grandiosa en la qual s'admiren les festuoses festes
celebradas amb motiu de la canonitzaciá de.la Ganta, ,amb l'assistència
de nombrosos prelats de l'Església Catblim
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Un
argument
de
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MARCEL
VILA
RES APARADOR
MO N T

joingie
ZXPOSICIÓ PERMANENT
C'ORTS CATALAHES.570 501551.5. 53650
Te.
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Z ev e 11 e dors
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rirticle de Tires brodades
i Pentes el irohareu a
inca boas prcus al enrrer
1/Re-ELE, 10, PEAL.

Mneto
de
ag

a illor mar-

TALLERS A G A - Bruch, 90

L

•
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LA

Diumenge, 10 d'abril de 1112'1

PURLICFTAT

CONFERENCIES DEL PARE VALLET
PRESES TAQUIGRAFICAMENT A L'ESGLESIA DE SANT AGUSTI
- Es notifica a totes les persones interessades en l'adquisició del libre que edita la

1LT 1E3 X ILM.. 2SItt6. rittalr

•11C

que a l'objecte que l'edició tingui un caracter veritablement popular, es posará a la venda a preus molt econòmics, perú no és possible assenvalar-los
per ara. per la impossibilitat de calcular l'extensió del libre

ELS ESPECTACLES
u TEATRES :8
Teatre Català Romea
ANTA, DIUMENGE. tarda: unes
sessions, a dos quarts de quatre
i a les sis. Nit, a los deu.
EXIT IMMEN8
Exhibició completa de la
sensacional pellicula de parts i
operaeions quirnrúgiques

Entre la vida i la mort

En:nació en els Hospital; Cltnic i del Sagrat Cor, i en diversas ellniques particulars de
Barcelona.
Doctora: Salvador Cardenal,

Mateu Bonafonte, Josep Bassedes, César Torrens, Lluls

Terreras.
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TIVOLI
TEI FIFOSI
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COLISEU P031PEIA
Travessera, 8 I 10. Telif. 272 G.
EMPRESA LE LA COMPANYIA
CLARAII:NT-AOLIA
Atad/. diem-u-mg .. . .11a

la, bar-

I !lit,
da. a do; quaris
II dos quarts ii 111V. JE8uLIdadr,:„;
0 RI8TI,
11•MA.
i visions. de Fidel
tracions musi...als do J11:111 .111:•.

.: a

L ' PN , '

16:

TIVOLI
ESDEVENIMENT ARTIST1C
GRAN FESTiVAL

dirigida per

l'il•luslre mestre

LAMOTE DE ORIGNON

reminent

violinista

FRANCESC COSTA

ranseriprions
i
Comed per a via

P,dreint n 1. , 1.
per a banda
°muestra, i

SETENA SIMFONIA
C.,iiipietant-se el pr..gL ama
anah la
CINQUENA SIMFONIA
Preus popular,
Prngriimes i despatz do tocantos, sende augment. a la taquilla del Tivoli

1

Eftaildio,:s 1 e,eidlits
pr,,gratileS. -•- .tt III. di111110:12'.`,
'arda: Noticiad l Fox; Mares que
ballen, extra cuila de gran
i Clara

tertúlla,
I }1.1F`.4
Lluitant per l'honor,

•

e

Nd: Stella Maris, joia
niNersal. 1 ... . Mar> . Philbia.
t:.-; TIti:NEA: El paradfs negra,
• Hl,

la 111V i l'; . /111 11

n:t , nter-

CASA PATE701A
IPiliha d.., 17, !:, , •10: LA
S IGNORA DELLE CAMELIE,
11
:
MA NON E
1I VIII: A.
COSA SERIA, de 1' irand.11...
En aqu! - a lo. .1,111a cid'' , '1.1
1MA
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Rin-

Tin_Tin centra els llops,
oiLla
-- DeEsTnENA: La passió, vida
mort de N. S. Jesucrist.
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Teresota

OLYMP1A
RAMS
AVUI, DIUMENCIE
DE

:res
COMIAT DE LA
NI l'. a

:

d..11.

COMPANYIA
ALCORIZA
Reestrena II 1a111,:; draffm
,FALEONS
en
DA!, 1 PLAT11;,-1,
SANTA ISABEL DE CERES
II' jt'ttitilii'is i•Xit
PRE1TS. per a ambdues funclotis

-

Sah ./4,rzentini

Avni, din!!

El nebot

d'Australia, V paradis negre,
Noticiari Foz unto, tIt. Un salt
arpb sort. M: Amor filial, Ca.
rabasses!
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Monumental :-: Pedró

Butaques de primera classe,
3 ptes.; Butaques de segona
classe, 2 ptes.; Sents fixos,
1'50 ptes.; General, 0'60
DISSABTE DE GLORIA

INAUGURACIO de la
Temporada de Circ Euibstre

1)¡!1:3

Walkyria :-: Excelsior .

FÚTBOL
p imolocin (:Ampi n )-.;_vr

t
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7.701

'1 "1. ;1

Novetats
MOODI: C S

Universa: .

i moneries
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DE CONCHTS

Sala Mozart - Canuda, 31
dinuie .rtge, dta 1 , 1. a dos
citlerls de sis de la tarda: Presentaeiú a Barcelona dr l'exirnia
pianista francesa ALBERTS
ROLLAND. interpretara
Le paysage -musical, ami) roesies n'adiados i Ilegides pels
portes Senchez Juan, Lltas

Masriera i Joan Masriera.
Inscripcions: Sala Mozart.

-

Malalties deis bronquis

aletea.

1

Magna vctilada do boza 4X
CCITI.bat3 a 4 rounds i a in

ODIAS

flamero t.

MALALTIES DELS ULLS
N ns/r,.

ruu

NADAL VILALLONGA
principal

105.000

son

de

ä
dexenrcallar

mes Unid!
Ti %TENTAD t do mon

I'

••
I

d'Erglanya

'..v.redce FereltIre a'

'1\ 111:-.11,1% Mambla
t., trinwr, primera.

S'EMPAPERrN
a"
aa bal""ni
peetse.es Garrar

Castelta

Amar g as ti,

prager. MAS DEIS.

Ex-cambió

CICWAE - LLACH
d'Esp:nya

am

Carr,6

,

la reni n inenadi!

RJI

Banda del Circol de Sans

de

e :I , ,;('

Camp16

VO-CØh
Ji
Cataidnya

Sud-America

Ce

Cre>.Q-24.">1.4-eeeeeeee>eeeeeet

niielgUS353r1121)1391g33
D9 , arnents de teta mena.
- Portaferrissa - 19
Garreas publica :-: 'ref. A 1725

PRODUCTES TUSELL
RONDA DE SANT PENE, 12

BRA GUERS
Venus Sport - Palace Ball

de Sant Antoni, 62 i
i 'fiare. 27
diumenge, ball de SOCi9tal tarda i nit per la banda Venus Sport,. dirigida pel .s enyor
Pottsit . - ESTRENES
Foxtrot . . "1:1 espejo do //tA
dolloollos"
Manca...
-tlitana pura"
Pericon ' El ii • y del als Pampas"
NII. t'Id/ ;Ida 1111,1 1,19Setil.

rerou g t tat Cäbura
6,34.,x444.4,4444,44....24...+44>eo

Honda

IRIS PARK
179 (entro Anbau I

Valencia,

Montaner)

ANni, ditmlease, tarda:
GRAN BALL D'ORQUESTRA

El Rapid Americà
glt e ted y rix ral‘zal en 1015
Lintten
¿'lo colora I poma pegals InvIribles, mita", soles '1 taimas P' 1 st,t-ttei ntAs rapid
el Mea econtanie.-ANGILLS,

GRANS M A T IN A L S SARDANISTICS

diutnengt, din 10. A des quieta d'onze del molí
audició de
MUNDIAL SPORT
(Diagonal, prf,p do Muntanet )
SARDANES al
per ia CoBLA CATALONIA
M'UF,
PI i'utere

ile la ten.

1 sensa '1°' I ,'.-f.rtie t:X7.,glalit
risttree%
n ngrb
e a

17 A US - MARTINEZ

.' il

,raela O
11..ant prole, •

ErES. taran Ei.10. P. le y- o. 1•

En-e

:

nn••n

MOCIACIO

'

"5; Uh i¡ A OLYMPII-‘

Aquest Saló sera curosanient
perfumat en cada sessió de ball.
Tarda; 1'50 pies,; nit; 1 pta,

0'.10

a 24 ClUllemilla
la rrati que el volta da
atol, l/11.1 I b112)e9 arre.
a Coral:. /la, EÖtleetta, 2;1, Minen. riera

DIVERSOS

pfni D; r3ARTS. D'A ) 2

DIAL D'OR

Cccade.acia d'una raça
111,11 Pa: Ineoinl t . 10'00
e Tercseta Planes, ealt1 1'15
;i rica
hi
/ Concert Beethoven,
. / 1 ' 55 I
/ per l'orque-li

,/i/ n .ortab/C,

o duce bel
SENYOR IdcsIlje una
anny's dorttnr, a
pa,• n dg.

:t

ranip.

taquilles

cedenb. i

030

LLOGO BAIXOS

-

MALALTIES DE LA PELL
. . „„ t/r!n ä^1, - . PetrClra retuals FtfIRE
- nf"'''''%"641,4•241'.'-‘44.-~~'''''
UONN. Alele
l' especialista 'Rambla Ea -

Mestre Leopold Burgues
i
En tots

Concert Beethoven,
per I'Luques1ra . . .

LLOGUERS

'

Club Gimnàstic
( g ato; 1.: ti» ucup
Aballr,
13.4 fl 1,1. ItC,:ny
A. G. FRADEEENIVE

balls

1,211
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Exten assortit d'"echarpes". Rebut una selecta collecció dv Renard s, Pékans, Martas, Visons, etc
pis per a la present tempora da. i a preus molt avantatjosos.
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, pibiab la de ti memoria, irritabilidad de
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sen ron rapidez usando rhaol. Es reccmendado
por eminencias medims de varios paises: suprime
el peligro de ser Licitara de una muerte repentino.
ro ptrjwiiCä uunca por prolongado que sea su
uso, sus resultados prodigiosos se manifiestan a
fas mulleras dr<is, contii; uanclo la meioria hasta el
total res:ablccirniento y lograndmie con el mismo
una existencia larga con una salud envidiable
VFNTA . Seg•la, Rambla flores, 14 . Barcelona,
inimipaies farmacias de España. Portugal y
Amer icas.
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HOTEL 14IARCET
ERVE1 DIARI. — Surtida de la plaç a SeO0tveda
(davant del Restaurant Patria), a les 8 del mati.
PREUS: Anada, 8 ptes. - Anada i tornada, 12 ptes.
D/NAR I VIATGES, 1 9 ptes. (tot comprès)
Encàrrec de bitllets: Rambl a de Catalunya, A, pr.—
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Cale tes "La Polar", el millor postre, i capses
per a berenars
Royal The paquets . Assortit Estrella
Assortit Ideal, i de tots preus.
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"Gran Vin Kristall"
SANT SADURNI DE NOIA
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COMPRA 1 VENDA DE TOTA

Asma-Bronquitis i q

lulun(( ta"; tiica51. a. in- zun'inatnaan, eli c1.3T.efie'2.35111..9AA
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Final del trajecte autimnibus B de Sant Martí.

Comprant en elles podreu abtenlr
UN AUTOYLABIL 7 HP DONNET ZEEL
1 l'entraria franca al Tul Ó Park
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Camis rin F. vehli ‘vidnt, Portal d n • r.‘ngel. 2.—Merceria
Rerorl, Hospital, 27. — Bantis Morat.i. p laca de I An73. -- "El Indio", Carie —Co l gel. — Saldos,
mado Auguera, Huna, 56.
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MOLES METALICS
de tots preus per a ARXIU

FAMOSOS RESTAURANTS

Visiten la

Sant
Antoni, 84, 1 no marxareu sense

Vals Turó Park

EDIJCA

Ha traslladat les seves oficines i magatzem
al carrer número 51 del pla Cerdä, número 23.
Telèfon 970 S. M.

Ronda de

71, fral TeLi 2784 I

25 Juny a 30 setembre

MOLINA CANIGO

MESA DE METALLS VELLS

Casa Térmens
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El cotxe de l'Sportman
AGENTS:

GRANS SALONS PER A BANQUETS
Concerts cada dia poi renomenat Quintet

DIputacle, 202 1 Passatge del Crèdit, nems.
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Unió Comercial Espanyola

bit

JOSEP 61MBERT

Bruch, núm. 166 (garatge)

ACTUALMENT LIQUIDACIO DE 'NOBLES
PROCEDCNTS DE LA "CASA MIZA"
GRANS GANGUES
30 I 40 PER CENT DE DESCOMPTE

CANUDA, 35. Telèfon 4161 A

CUMA ON3 0110/41

Mobles Josep Gimbert
Suovessor de ranVga casa de mobles OImbert
fundada rany 13811
PREMI D'HONOR EN L'EXPOSICIO INTEPNAGIONAL DEL 51013LE
Degut a las grana existencias amb que compta acuesta
casa, I a titol d'assalg, oferim tots eis moNes construits amb grana faellitats de pagament.
Teleton 4181 A
CANUDA, NUM. 35

